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  هداءاإل    
  بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير

  ولمن جلت صفـاته واألسماء********* الحمد هللا والثناء  : أما بعد

  :أهدي ثمرة هذا اإلنجاز المتواضع

ي حب العمل  إلى من علمني دروس الحياة إلى من لين الصعاب وكسرها لنحيا إلى من علمن

واالجتهاد إلى من حرم نفسه ليعطينا إلى من بعيشه أحيا وبحزنه أحزن وبمرضه أمرض إلى من دعا  

  .أبي العزيز حفظه اهللا ورعاه........ لي أطراف النهار وزلفـا من الليل  

إلى نبع الصفـاء إلى كنز الدنيا إلى من سهرت الليالي لراحتي رغم الشقـاء إلى التي رافقتني  

ها دائما فكانت األنيس في وحدتي إلى من يهز لها كياني وروحي إلى من علمتني الصبر  دعوات

أمي الحبيبة حفظها  ...... إلى التي لو أفنيت عمري ألرضيها ما أوفيت حقها إلى من أحيا لسعادتها  

 .اهللا ورعاها

 .يةإلى من اخترتها لتكون شريكة حياتي، ملكة في داري، وأنسا في يومي، زوجتي الغال

 .جدتي أطال اهللا في عمرها..................إلى من لم تبخل عليا بشيء   

  .وأخواتي  يإلى من يحن إليهم اسمي ويعز عليهم فراقي إلى ذخيرتي وأعمدتي في الحياة إخوت

 إلي األستاذ الدكتور الفـاضل ضيف اهللا محمد الهادي

 .امإلى من كانا لي سندا وقـاسماني سطور هذا البحث عمر وصد

  التي لم تلدهم أمي أصدقـائي فكانوا خير صحبة  إخوتي إلى

  واتسعت له في القـلب الطيات*** من ضاقت عليه الصفحات    إلى

  .من عرف وأحب عبدا ضعيفـا، اسمه مصباح غزال  إلى

  يدعوا لنا بصالح الدعاء  إنكل من يتصفح هذه المذكرة، ارجوا    إلى

  مصباح
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  اإلهداء

 

  الصالة والسالم على اشرف المرسلين  له تتم الصالحات و د هللا الذي بفضالحم

  المتواضعوالعمل  أهدي هذا الجهد  

  اهللا في عمره    أطال  "الكريم  أبي"من ربني وعلمني معني الحياة   إلى 

   "الحنونة  أمي"سهرت من اجلي  و من ربتني    إلىمنبع الحنان والعطاء    إلى

  اهللا عليها الصحة والعافية    أدام

  واتي وأخواتي  تاح واسعد بلقـائهم إخإلى كل من ار 

  النصف الثاني وشريكة حياتي زوجتي    إلى

  أنفـال    –زوبير   - أية  -أمنة: اة الدنيا أبنائيزينة الحي  إلى

  هذه المذكرة مصباح وصدام    إعدادركني في  امن ش  إلى

  إلي كل األصدقـاء ورفقـاء الدراسة وزمالئي في العمل  

  الدكتور الفـاضل ضيف اهللا محمد الهادي  األستاذ إلى

  كل من ساعدنا في انجاز هذه المذكرة ولم يبخل علينا بالنصح والتوجيه    إلي

  جدير بالذكري ولم يذكر    هو  والى كل منالكلمة الطيبة  ه  كل من جمعتني ب  إلى

  كل هؤالئي اهدي هذا العمل المتواضع    إلى

  

  رـــــمـــع    
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  اإلهداء

 

 هذا إلتمام وفقناو  الصبر منحنا الذي وجل عز هللا واآلخر لألول الشكر

 .العمل

 الوجود، هذا في مخلوقة أعظم إلى واجتهادي جهدي ثمرة أهدي                

 الصافي الحنان نبع إلى وجودي، سر وكانت الحياة وهبتني التي إلى  

 ."الغالية أمي" إليك ئالداف الحنون والصدر

   ."العزيز أبي"  الحياة هذه في وعوني ذخري و يوفخر  رأسي تاج إلى   

  رحمه اهللا وأسكنه فسيح جنانه

 اتالعزيز  أخواتي روحي اءقـوأش قـلبي أحباء إلى

 .وزوجاتهم األعزاء يانوإخو 

 من إلى المذكرة، هذه إتمام في الكبير الفضل لهم كان من إلى

 األخوة معنى معهم عرفت من إلى ،يدمعت وحزنهم فرحتي فرحتهم

  ." مصباح ،عمر ،عبد اللطيف ،عبد القـادر ،طه  "

 ساتذتي الذين لم يبخلوا علينا بشيءوالي كل أ

 .بعيد من أو قريب من العمل هذا إنجاز في ساعدني من كل وإلى

  

  ينصدام حس    
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  شكر وتقدير

    

ا    ء واوا  اا ا ز . 

   مءا  ا  أن م إ ا ا ادإ 

ا  ادي  ا : اراف  اذ إ وان
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  :ملخصال

تدعم  إنأي مدى ميكن لتكنولوجيا املعلومات  إىل: الرئيسةلإلجابة عن اإلشكالية  الدراسة جاءت هاته

تكنولوجيا املعلومات أصبح يف العديد من ا�االت، وهذا ملا  ألن استخدامفاعلية نظام الرقابة الداخلية؟ وذلك 

من لف العمليات اإلدارية والتشغيلية وصعوبة مراقبتها، و خاصة مع تطور وتعقد خمتمن سرعة ودقة يف األداء حتققه 

  .لتسهيل وتسريع عمليات الرقابةهنا أصبح االعتماد عليها 

على مقدمة وفصلني  ظري والتطبيقي حتمل يف طيا�االدراسة يف شقيها الن جاءت ولتحقيق هذا اهلدف 

  .وخامتة

-املعلومات  تكنولوجيا-املتغري املستقل  أثرلتبيني  اعتمدنا يف اجلانب النظري على املنهج التحليلي الوصفي

 مع البياناتيف اجلانب التطبيقي جل طريقة االستبيان استخدام كما–نظام الرقابة الداخلية فاعلية-على املتغري التابع

ي استهدفنا من خالله جمموعة من األكادمييني واألخصائيني يف جمال االختصاص، وعوجلت وفق الربنامج اإلحصائ

)SPSS 21.(  

  :جمموعة من النتائج أمهها إىلوقد خلصت الدراسة 

  .هاوأساليب اجراءا�حتسني إو فاعلية نظام الرقابة الداخلية، تكنولوجيا املعلومات هلا دور أساسي يف تدعيم  إن

  .فاعلية –الداخلية  الرقابة-االتصال-المعلومات-تكنولوجيا : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study came to answer the main problem: To what extent can information 

technology support the effectiveness of the internal control system? This is 

because the use of information technology has become in many areas, and this is 

because of the speed and accuracy of performance, especially with the 

development and complexity of the various administrative and operational 

processes and the difficulty of monitoring, and hence became relied upon to 

facilitate and speed up controls. 

 In order to achieve this goal, the study came in its theoretical and practical 

aspects, with an introduction, two chapters and a conclusion. 

The use of the questionnaire method in the practical aspect of data collection, 

which targeted a group of academicians and specialists in the field of 

specialization, was addressed in accordance with the statistical program SPSS 21. 

The study concluded with a number of results: 

Information technology plays a key role in enhancing the effectiveness of the 

internal control system and improving its procedures and methods. 

Keywords: Technology – Information- Communication - Internal Control -

Effectiveness. 
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  مقدمة

هد العامل تطور متسارع يف تكنولوجيا املعلومات مما جعل املؤسسات يف حميط مليء بالتغريات والتحوالت، ش

هلا  يف خمتلف أنشطتها ومعامال�ا، ملاؤسسات على تكنولوجيا املعلومات ومن أبرز هذه التحوالت زيادة اعتماد امل

 زيادةتشغيل قدر هائل من املعامالت يف وقت قصري وجبهد أقل،  مكانيةوإحسابات معقدة  إجراءمن مميزات يف 

حد كبري ذلك نتيجة االستفادة من التطور التكنولوجي واخنفاض  إىلالتشغيلية واحلسابية  األخطاءعلى التقليل من 

جود برامج سهلة وذلك من خالل و  يادة الدقة واجلودة يف املعلومات،ز  إىل أدىاالعتماد على العنصر البشري، مما 

الرتكيب واالستعمال وقابلة للتكييف، مما جعل هذه املؤسسات تعتمد عليها بشكل أوسع يف تبادل املعلومات من 

  .، واختصار الوقت واجلهد املبذول)واالنرتانتنرتنت اال(خالل شبكات 

كما يكفل السري  يعمل على حتقيق أهدافها ومحاية أصوهلا، فاملؤسسات تلجا إىل وضع نظام رقابة داخلي

لعمل بشكل صحيح، وااللتزام بسياسات وتعليمات اإلدارة العليا، ولذلك زاد حرص املؤسسات على احلسن ل

أمهية مواكبة نظام الرقابة الداخلية ملتطلبات تكنولوجيا املعلومات وللتطورات العلمية واملهنية، من خالل وضع نظام 

  .عمل على محاية املؤسسة من املخاطر اليت تواجههارقابة داخلي ميتاز بالكفاءة والفاعلية ي

كما يعد نظام الرقابة الداخلية من أهم األقسام اليت تتطلب استخدام تكنولوجيا املعلومات وذلك ملا هلا من 

أمهية يف تزويد اإلدارة باملعلومات اليت حتتاجها يف اختاذ القرارات يف الوقت املناسب، األمر الذي أدى إىل دفع 

ديد من املؤسسات إىل إنشاء إدارات مستقلة للرقابة الداخلية ودعمها بالكفاءات البشرية املؤهلة اليت متكنها الع

  .من حتقيق أهدافها بفاعلية

  :اإلشكالية

   :بناء على ما تقدم، ميكن طرح اإلشكالية األساسية ملوضوعنا كما يلي

  لية نظام الرقابة الداخلية؟إلى أي مدى يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تدعم فاع    

  :الفرعية األسئلة

  :كما يلي  وحىت نستطيع اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية سالفة الذكر، سنحاول تقسيمها إىل عدة أسئلة فرعية

  فيما تتمثل تكنولوجيا املعلومات؟ وما هي مقوما�ا؟. 1

  الفعال؟ما املقصود بالرقابة الداخلية؟ وما هي مقومات نظام الرقابة . 2

  هل تساهم تكنولوجيا املعلومات يف تفعيل نظام الرقابة الداخلية؟. 3

بني استخدام تكنولوجيا املعلومات وفاعلية نظام الرقابة  %05عند مستوى  إحصائيةهل هناك أثر ذو داللة . 4

  الداخلية؟
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  :الفرضيات

رضيات املنسجمة مع طبيعة وعدد األسئلة لإلجابة على اإلشكالية العامة السابقة، قمنا بصياغة جمموعة من الف

  :الفرعية وتتمثل هذه الفرضيات ما يلي

   ؛املؤسسة وفاعلية وظائف رفع كفاءةيف اليت تساهم  واألدوات األساليبتكنولوجيا املعلومات تعد من أهم . 1

  ؛ؤسسةيعترب نظام الرقابة الداخلية من أهم الوسائل اليت �دف إىل محاية أصول وممتلكات امل. 2

  ؛من شأن تكنولوجيا املعلومات أن تساهم يف تطوير وحتسني فاعلية نظام الرقابة الداخلية. 3

 بني تكنولوجيا املعلومات وفاعلية نظام الرقابة %05عند مستوى داللة  إحصائيةيوجد أثر ذو داللة . 4

  .الداخلية

  :أهمية موضوع البحث

 معاجلة مندقق امل متكن تقنية كو�ا املعلومات تكنولوجيا على الضوء تسليط خالل من البحث أمهية تتجلى

 .داخليالالرقابة  عملية على أثرها ومعرفة آليا البيانات

 يف تساعد لكو�ا املعلومات لتكنولوجيا الفعال التطبيق إىلت املؤسسا حاجة من الدراسةهذه  أمهية تنبع كما

  .ملنشودةا أهدافها حتقيق أجل من سليمة بصورة أنشطتها تأدية

 :أهداف البحث

 .والرقابة الداخلية التعرف على املفاهيم األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال - 

  . تسليط الضوء على أثر استخدام تكنولوجيا ملعلومات واالتصال يف رفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية-

  .قابة الداخليةستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية الر االتعرف على خماطر  - 

 :اختيار الموضوع مبررات

  : مبررات الذاتية

  الرغبة وامليول الشخصي ملثل هذه املواضيع خاصة وحنن يف عصر تكنولوجيا املعلومات؛ - 

  معاجلة موضوع ضمن التخصص وميدان الدراسة؛  - 

  .تطوير املعارف املكتسبة  - 

  :مبررات الموضوعية

  حماولة التعرف على خمتلف األثار اليت ترتكها هذه التكنولوجيات على مستوى الرقابة الداخلية؛ - 

  لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف ضبط أنظمة الرقابة وتسيريها؛ األمهية البالغة - 

  .بة الداخلية وتأثري ذلك على نظام الرقااختالف قدرات املوارد البشرية املستعملة لتكنولوجيا املعلومات  - 
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  :حدود الدراسة 

     لإلجابة على اإلشكالية املطروحة والتوصل إىل النتائج املرجوة فإن الدراسة ارتبطت حبدود املكانية والزمنية 

  :كما يلي

املراجعني اخلارجيني والداخليني وأساتذة جامعيني اقتصرت الدراسة ميدانيا على عينة من : الحدود المكانية

  .بوالية الوادي ريي املؤسساتمتخصصني ومس

  .2018متت الدراسة من شهر أفريل إىل شهر ماي : الحدود الزمنية

  :منهج الدراسة

د اإلحاطة جبوانب بناء على طبيعة اإلشكال املطروح وبغية الوصول إىل األهداف املرجوة من هذا البحث ،وقص

فقد قمنا  ،حليليذلك بإتباع املنهج الوصفي والتو  استخدام املناهج املعتمدة يف الدراسات ناحاولموضوع الدراسة 

بإتباع املنهج الوصفي يف الفصل النظري ملوضوع الدراسة وذلك بالرجوع إىل املصادر واملعلومات الثانوية من كتب 

�دف إعطاء صورة واضحة ضافة إىل استخدام شبكة االنرتنت باإل ،وجمالت ومؤمترات ذات العالقة باملوضوع

أما املنهج التحليلي فقد مت االعتماد عليه يف اجلزء التطبيقي للدراسة وذلك من خالل  الدراسة،حول موضوع 

كما مت االعتماد يف التحليل على بعض األساليب اإلحصائية مثل  ،بالت الشخصية واستمارة االستبياناملقا

  .     Excel، وبرنامج  1Spss 2أدوات اإلحصاء الوصفي وبرنامج 

  :سةصعوبات الدرا

 .يف جامعة الوادي نقص األطروحات والرسائل العلمية اجلامعية املتخصصة يف هذا ا�ال - 

  والرقابة الداخلية يف املؤسسات؛اليت تناولت موضوع تكنولوجيا املعلومات  وامليدانيةقلة الدراسات النظرية  - 

  عدم اجلدية يف الرد على االستبيان خالل الدراسة؛ - 

  ؛االستبيان على اإلجابة عن مهوامتناع املساعدة تقدمي املدققني بعض رفض - 

  .ضيق الوقت يف توزيع واسرتجاع االستبيان - 

  :هيكل البحث

ل   فصل نظري وفص: لدراسة إىل فصلنيلإلحاطة باإلشكالية املطروحة ومعاجلتها منهجيا، مت تقسيم هذه ا

  رضيات اليت جاءت يف مقدمةار للفتسبقهم مقدمة وتعقبهم خامتة، تضمنت تلخيص عام واختب ،ميداين

  النتائج املتواصل إليها منا بعض االقرتاحات بناء على اليت توصلنا إليها ويف األخري قدمث عرض للنتائج  البحث،

   .إىل آفاق البحث يف املوضوعة باإلضاف
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املعلومات لوجيا لتكنو " دراسات السابقةوال للدراسة النظري إلطارا"تطرقنا فيه إىل الفصل األولبالنسبة 

 ولقد مت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني حيث خصص املبحث االول الرقابة الداخلية، واالتصال وفاعلية نظام

 ،وأهدافه أمهيته من حيث الرقابة الداخلية املعلومات واالتصال، وتعريف نظام مفاهيم عامة حول تكنولوجيا تقدميل

قمنا ما املبحث الثاين أ ،ظل تكنولوجيا املعلومات واالتصال وانعكاسا�انظام الرقابة الداخلية يف التطرق إىل  مث

  .مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةة اليت تناولت هذا املوضوع وما أهم الدراسات السابق بعرض

 املراجعني اخلارجيني وذلك لعينة من التطبيق الميداني لموضوع الدراسةتطرقنا فيه إىل  الفصل الثاينأما 

الذي يتضمن استطالع رأي أفراد ، بوالية الوادي والداخليني وأساتذة جامعيني متخصصني ومسريي املؤسسات

وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني، املبحث األول تناولنا اإلطار املنهجي للدراسة، من  ،عينة الدراسة

املبحث الثاين فيعرض أهم نتائج الدراسة وحتليلها بيانات الدراسة وقائمة االستبيان وجمتمع الدراسة وحدوده، أما 

  .التوصيات املقرتحةالنتائج و  واخلروج يف األخري إىل أهم
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  :تـمهيد

ومكن استخدامها يف  ،أحدث التطور التكنولوجي الذي شهده العامل ثورة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال   

حتسني العديد من جماالت األعمال حيث أصبحت كثري من املؤسسات يف الوقت احلاضر تستخدم تكنولوجيا 

 وحتسني منتجا�ا، وتقدمي خدما�اوتصنيع  ومعاجلة بيانتها الكرتونيا،، هلااملعلومات واالتصال من أجل تسيري أعما

  .، وزيادة حصتها السوقية

 مما املؤسسة، يف البيانات معاجلة يف الرئيسية ائلالوس أهممن والربامج االلكرتونية  احلاسوب أصبح ومن هنا

 على أوجب ما وهذا ،الكرتونية معلومات نظم إىل اليدوية علوماتامل نظم استبدال إىل األعمال مؤسسات دفع

 كفاءةال لزيادة التدقيق أساليب وتغيري ،جمارب ال هاته استخدام يف متعددة وخربات ترامها اكتساب دققنيامل

  .ليةعافالو 

 التقليدية، الرقابية البيئة عن ختتلف جديدة رقابية بيئة ظهور بسبب املؤسسات على رقابةال أمهية برزتو    

 صعبة الرقابة عملية جعل الكبرية املؤسسات يف خصوصا التقليدية بالطرق املراقبني واملدققني تواجه اليت فاملشاكل

يعين الذي استخدام تكنولوجيا املعلومات يف جماالت الرقابة الداخلية  بدء ولكن مع ،واحد آن يف ومكلفة وشاقة

للمراقبني  مسحت الرقابية اليت املعايري يف رييغت إىلأدى  ،توظيف وسائل إلكرتونية ملمارسة األعمال الرقابية

  .املؤسسة على وشاملة دقيقة رقابة بإجراء واملدققني

  :ل يف هذا الفصل التطرق ملبحثني أساسيني مهاو الذلك سنح

  .تكنولوجيا املعلومات ودورها يف نظام الرقابة الداخلية: االولاملبحث                

 .الدراسات السابقة: ينالثااملبحث                
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  م الرقابة الداخلية اتكنولوجيا المعلومات ودورها في نظ: االولالمبحث 

نظرًا ملا  ،ضروري يف نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات راصأصبحت تكنولوجيا املعلومات مبختلف أدوا�ا عن     

ل يف هذا و اوسنتناملؤسسات،إجناز األعمال يف  توفره هذه األدوات من معلومات مالئمة وسريعة تساعد يف

  :يلي املبحث ما

 عموميات حول تكنولوجيا املعلومات. 

 اإلطار العام لنظام الرقابة الداخلية.  

 انعكاسات تكنولوجيا املعلومات على فاعلية نظام الرقابة الداخلية. 

  تكنولوجيا المعلوماتعموميات حول : لو المطلب األ

، وأصبح مفهومها مرتبط بتطور وتقدم األدوات املهمة للمؤسسة واإلدارةجيا من أحدث تعترب التكنولو      

مسامهة وبطريقة مباشرة يف بناء جمتمع جديد ينطوي على أساليب  كثرا�تمعات، فهي تعترب من الوسائل األ

وكذلك اخلصائص مات بالتكنولوجيا واملعلو  ل خمتلف املفاهيم املتعلقةو اوتقنيات جديدة، ويف هذا املطلب سنتن

  .اليت تتميز �ا

  أهم مصطلحات تكنولوجيا المعلومات: لو الفرع األ

 . ن تعريف التكنولوجيا، واملعلومات، واالتصالكل م  إىلسنتطرق يف هذا الفرع    

يل، إذ أو تعد كلمة التكنولوجيا من املصطلحات اليت تواجه الكثري من االلتباس والت :تعريف التكنولوجيا :الأو 

يف حني يرى آخرون اختالفا واضحا بينهما، ويرجع )  technologie( يستخدمها البعض كمرادف للتقنية 

   تعىن التشغيل الصناعي، والثاين)  techno( اليونانية اليت تتكون من مقطعني مها  إىلأصل التكنولوجيا 

 )logie  ( 1.صناعياملنهج، لذا تكون بكلمة واحدة هي علم التشغيل ال أوأي العلم  

جممل املعارف العلمية املستخدمة يف ا�ال الصناعي، خاصة : " كذلك هناك من يعرف التكنولوجيا على أ�ا   

  2".املكرسة لدراسة وحتقيق وإنتاج وتسويق اخلدمات السلعية الستبدال العمل اليدوي باالت حديثة ومتطورة

  3.سلسلة إلنتاج مصنوع بطريقة آلية متطورةوتعرف تكنولوجيا على أ�ا جمموعة من التقنيات املت   

) واألفكار املواد، املعلومات،( ل املدخالت العمليات والتقنيات واألعمال املستخدمة لتحوي وتعرف على أ�ا   

  4).املنتجات واخلدمات (  خمرجات إىل

                                                           
  .13: ص 2009، دار الفكر للنشر والتوزيع، اجلامعي اإلسكندرية، مصر ، ، إدارة تكنولوجيا المعلومات حممد الصرييف  1
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم  دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين اإلتصال الداخلي بالمؤسسةفوضيل حكيمة ، بوعلي فريدة ، 2

  .4 :، ص2014 -2013االقتصاد ،جامعة أعلى حمند أو حلاج، البويرة، 
   .83: ،ص2001شورات الساحل، اجلزائر ،،من التسيير االقتصادي للمؤسساتحممد مسند،  3
  . 14 :، صبق ذكرهمرجع س ،حممد الصرييف  4
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معرفة  أوعن دراية  ومن خالل التعاريف السابقة نالحظ أن تكنولوجيا املعلومات مفهوم شامل فهو عبارة   

خمرجات وذلك بالتنسيق بني اجلانب  إىلبطرق، الوسائل،العمليات و التقنيات اليت تساهم يف حتويل املدخالت 

  .املادي واملعنوي لتكنولوجيا 

منها يف  االستفادةهي جمموعة من البيانات ذات معىن يتم جتميعها لتصبح مهمة ميكن : تعريف المعلومات:ثانيا

  1.رارات وتعرف املعلومات ببساطة على أ�ا ترتيب البيانات ضمن مناذج مفيدةاختاذ الق

ال  أوحيث متثلها وتأيت مبعرفة ال ميلكها املستلم، كما تعرف املعلومات على أ�ا صورة لألهداف والنتائج،      

ا مفيدا على القرارات تأثري املعلومات تقلل من عدم التأكد، وليس هلا قيمة إال إذا كان لديها ، يستطيع التنبؤ �ا

  2.واألعمال

نفعا للفرد مستقبلها، واليت هلا قيمة  أكثرهي البيانات اليت مت إعدادها لتصبح يف شكل وتعرف املعلومات أ�ا    

  3.يف القرارات اليت مت اختاذها أواملتوقع  أوحمركة يف االستخدام احلايل 

إال بيانات عوجلت وأصبح باإلمكان االستفادة منها يف " ت ما هي ومن هذه التعاريف ميكن القول أن املعلوما   

  .مجيع ا�االت

اء أداة للتفاعل االجتماعي حيث يساعد على فهم الواقع، لبقيعرف االتصال على أنه : تعريف االتصال:ثالثا

لتقارب بطريقة لفهم احلاالت، وهو أيضا وسيلة يتم من خالهلا احلصول على ا الناس على االتصال مع اآلخرين

  4.مستمرة، كما انه وسيلة يتم من خالهلا إقامة العالقات

ويف وسيلة مناسبة حبيث ميكن أن يفهمها الطرف األخر ويتصرف ) رسالة(هو وضع األفكار يف صياغات  أو

االتصاالت من وجهة النظر الرياضية اإلحصائية  إىلبالشكل املطلوب، أما علماء نظم املعلومات ينظرون 

إرساهلا من خالل إشارة كهربائية،  أوندسية أن الشيء الذي هو حمل االتصال هي املعلومات ويتم استقباهلا واهل

  5.ويتم ختزين املعلومات وفقا لنظام حمدد للتوثيق

كما يعرف االتصال على أنه وسيلة رئيسة من الوسائل اليت تستخدم لتحقيق أهداف املنظمة بشكل عام، 

قل املعلومات والبيانات واآلراء واألفكار بني األفراد لغرض حتقيق األداء املستهدف حيث يتم من خالهلا ن

  6.للمنظمة

                                                           
، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية العدد اخلاص دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين جودة المعلومات وانعكاساته علي التنمية االقتصاديةخلود عاصم،  1

  .232: ص، 2013مبؤمتر الكلية،العراق،
  . 216: ص، 2010جملة االقتصاد وا�تمع، سكيكدة ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأثرها في النشاط االقتصادي وظهور االقتصاد الرقميالعياشي زرزار،  2
   .97 :، املكتب العريب احلديث، إسكندرية، مصر،صنظم المعلومات التخاذ القرارات اإلداريةإمساعيل حممد السيد،  3
  .7: ،ص2016مؤسسة تقارب العلمية، أسيوط ،مصر، ث ، حبتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتحقيق اقتصاد المعرفةحممد سيد سلطان ، 4
،جامعة أبوبكر كرة الستكمال شهادة املاجستري ،العلوم االقتصادية ذ م ، دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إدارة المعرفة داخل المؤسسة الجزائريةزملاط مرمي،  5

  .15 :ص ،2010-2009بلقايد،تلمسان،
  .29: ،ص2010،دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان، 1ط ،األعمال، االتصال الفعال في إدارة خصري كاظم محود 6
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  تعريف تكنولوجيا المعلومات ومكوناتها: الفرع الثاني

  تعريف تكنولوجيا المعلومات: الأو 

عريف دقيق تعريف كل من التكنولوجيا واملعلومات على حد سواء، ميكن القول بأن صياغة ت إىلبعد التطرق 

ل يف و التكنولوجيا املعلومات واالتصال تبدو مسألة شاقة نظرا لتعدد التعريفات لذا سندرج عدة تعاريف لنح

  .األخري إعطاء تعريفا موحدا هلا

  تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي األدوات والتقنيات اليت تستخدمها نظم املعلومات لتنفيذ األنشطة

ن عتاد احلاسوب، واملكونات املادية للحاسوب، ماعها وتطبيقا�ا وتشمل كل احلاسوبية على اختالف أنو 

 1.رامج تطبيقات وتكنولوجيا التخزينبرامج احلاسوب، حيث تتضمن برامج احلاسوب كل من نظم تشغيل وب

 وإيصالجمال املنافسة باألسواق،  هي عبارة عن استخدام التقنيات احلديثة واليت توفر ميزة تنافسية للشركات يف 

 2.املعلومات وختزينها ومعاجلتها �دف اختاذ القرارات الرشيدة

  هي التكنولوجيا اليت تركز على استخدام املعلومات يف أداء العمل، وتتمثل يف املعدات والربامج والشبكات

 3.وقواعد البيانات وغريها

 تخدم إلنتاج وجتهيز وتقدمي تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي جمموعة من األدوات واألساليب اليت تس

املعلومات للمستخدم، ويشمل هذا العلم اجلديد تقنيات تتعلق بربامج الكمبيوتر واألجهزة اليت تستخدم 

 4.للتجهيز

  إن تكنولوجيا املعلومات تعين مجيع الوسائل واألجهزة اليت يستخدمها األفراد يف املنظمة من اجل احلصول على

تها لغرض ختزينها والرجوع هلا عند احلاجة، وهي تتألف من جمموعة خربات األفراد البيانات واملعلومات ومعاجل

 5.يت تساعد يف إمناء أداء املنظمةوأجهزة احلاسوب ووسائل االتصال األخرى والربجميات ال

ومن خالل التعاريف السابقة ميكن إن نعرف تكنولوجيا املعلومات واالتصال على أ�ا استخدام أجهزة    

الوسائل املتطورة األخرى يف معاجلة البيانات اليت يتم احلصول عليها، وحتقيق السرعة يف األدوات و اسوب و احل

معلومات موثوق �ا، وميكن االعتماد عليها يف اختاذ القرارات يف الوقت  إىلاسرتدادها وحتويلها و  معاجلتها وختزينها

  .املناسب

  

                                                           
  .44: ،ص 2009ن،والتوزيع، عمان األرد، دار املناهج للنشر نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات أساسياتسعد غالب ياسني،  1
  .16: ص ،2009، اجلزء األول، دار الراية، عمان األردن ، األوىل، طبعة التدقيق والرقابة الداخلية في بيئة نظم المعلومات المحاسبيةعطا اهللا امحد سويلم احلسبان،  2
، مذكرة ماجستري، ختصص أنظمة املعلومات ومراقبة العمومية تشفائيةساالتصال الداخلي في المؤسسات اإل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسينبشري كاوجة، دور  3

  .21: ص ،2013-2012التسيري، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، 
4   Meihami.B, Varmaghani.Z et meihami,The Role and effect of Information Technology and 
Commumications on  PreFormance Auditors (evidences of audit institutions in Iran), INTER 
DISCIPPLINARY  JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, VOL 07, 2014, P 831. 

  . 141: ص ،2009 ،22جلامعة، بغداد، العدد،، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اأثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المنظميندى إمساعيل جبوري،  5
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  1:أهم مكونات تكنولوجيا املعلومات واالتصال جندومن : مكونات تكنولوجيا المعلومات: ثانيا

 مث ختز�ا؛ هو جمموعة الوحدات االلكرتونية اليت تستقبل البيانات وتعاجلها :الحاسب اآللي -1

هي حلقة وصل بني احلاسوب وأجهزته، فهي سلسلة من التعليمات اليت  خترب احلاسوب عن  :البرمجيات -2

 ؛كيفية أداء مهمة معينة

 ؛هي خمزن جلميع البيانات ذات األمهية ملستخدمي نظام املعلومات:ناتقاعدة البيا -3

هي عمليات تساعد املرسل على إرسال املعلومات بأي وسيلة من وسائل النظم :االتصاالت -4

 ؛الكهرومغناطيسية

من موارد وبيانات كل حبيث يتاح على الشبكة   ،هي جمموعة من احلاسبات تتصل فيما بينها :الشبكات -5

  .ات اليت تنتجها هذه الشبكة، وغالبا ما تنطوي الشبكة على حاسب رئيسي يطلق عليه اسم اخلادمومعلوم

  مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات: الفرع الثالث

  2:متثلت يفة جيا املعلومات مبراحل تارخيية عدلقد مرت تكنولو     

 ة ومعرفة اإلنسان هلا وقد عمل ظهور وتتمثل يف اخرتاع الكتاب:لىو مرحلة ثورة المعلومات واالتصاالت األ

 .ضعف قدراته الذهنية أوالكتابة على إ�اء عهد املعلومات الشفهية اليت تنتهي بوفاة اإلنسان 

  وتشمل هذه املرحلة ظهور الطباعة بأنواعها املختلفة وتطورها : االتصاالت الثانية أومرحلة ثورة المعلومات

 .اال�ا عن طريق كثرة املطبوعات وزيادة نشرهاواليت ساعدت على نشر املعلومات واتص

 وتتمثل بظهور خمتلف أنواع وأشكال مصادر املعلومات املسموعة : ثورة المعلومات واالتصاالت الثالثة

 .والتلفاز واألقراص واألشرطة الصوتية والالسلكيو املذياع واملرئية كاهلاتف 

 خرتاع احلاسوب وتطوره ومراحل أجياله املختلفة مع كافة هذه تتمثل با: ثورة المعلومات واالتصاالت الرابعة

 .مميزاته وفوائده وأثاره اإلجيابية على حركة تنقل املعلومات عرب وسائل اتصال ارتبطت باحلواسيب

 ج والرتابط اهلائل مابني تكنولوجيا احلواسيب املتطورة و اوتتمثل يف التز : ثورة المعلومات واالتصاالت الخامسة

من البيانات االتصاالت املختلفة األنواع واالجتاهات اليت حققت إمكانية تناقل كمية هائلة  وتكنولوجيا

شبكات املعلومات ويف قمتها شبكة  إىلوبغض النظر عن الزمان واملكان وصوال  ،بسرعة فائقةواملعلومات 

 .االنرتنت

  

  

                                                           
1
  .32: ، صبق ذكرهمرجع س ،حممد الصرييف  
2
، مذكرة  ماجستري، ختصص إدارة أعمال، كلية التنمية البشرية المستدامة في الجزائر إستراتجية أهدافدور التكنولوجيا الحديث لالتصاالت في تحقيق فاروق حريزي،  

  .15-14 : ، ص ص2011- 2010وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، العلوم االقتصادية والتجارية
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  هاخصائصأهمية تكنولوجيا المعلومات و : الفرع الرابع

  ولوجيا المعلوماتأهمية تكن: الأو 

تربز األمهية الكبرية لتكنولوجيا املعلومات باعتبارها احد أهم املكونات يف املؤسسات يف عصرنا احلايل، نظرا ملا    

توفره من مزايا و تسهيالت ناجتة عن اخلصائص اليت تتميز �ا، حيث تؤدي دورا كبريا يف حتديث و تطوير 

ظروف العمل وتسهيل خمتلف التعامالت داخل املؤسسة لذلك فهي على املؤسسات واالرتقاء بأدائها وحتسني 

  1:درجة كبرية من األمهية وتربز هذه األمهية من خالل 

  تساعد على توفري قوة عمل فعلية داخل التنظيم؛ 

  تساعد على زيادة قنوات االتصال اإلداري بني خمتلف اإلدارات؛ 

   التشغيلية؛تساعد على حتقيق رقابة فعالة يف العمليات 

   أمهية أكثرتساعد على توفري الوقت خاصة لإلدارة العليا والتفرغ لواجبات.  

وجعل  ،علومات فيها كخفض تكاليف اإلنتاجبعض املهام اليت تساهم تكنولوجيا امل إىلهذا وباإلضافة    

لقضاء على هدر الوقت او كفاءة واقل تكلفة، توفري املعلومات الدقيق لدعم اختاذ القرار   أكثراالتصال أسرع و 

   .زيادة كفاءة استغالل املخزون ،واجلهد

  خصائص تكنولوجيا المعلومات : ثانيا 

  2:تتميز تكنولوجيا املعلومات عن غريها من التكنولوجيات مبا يلي

 .رةو افالتكنولوجيا جتعل كل األماكن الكرتونيا متج: تقليص الوقت -1

يت تستوعب حجما هائال من املعلومات املخزنة واليت ميكن الوصول تتيح وسائل التخزين ال :تقليص المكان -2

 .بيسر وسهولة إليها

 .نتيجة حدوث التفاعل واحلوار بني الباحث والنظام: اقتسام المهام الفكرية مع اآللة -3

 .وتلك هي وترية تطور منتجات تكنولوجيا املعلومات: قليلة الكلفة والسرعة في وقت واحد -4

أهم ما مييز تكنولوجيا املعلومات هو تطوير املعرفة وتقوية فرص املستخدمني من أجل  :الصطناعيالذكاء ا -5

 .الشمولية والتحكم يف عملية اإلنتاج

تتوحد جمموعة التجهيزات املستندة على تكنولوجيا املعلومات من أجل تشكيل : تدريب شبكات االتصال -6

لومات بني املستعملني والصناعيني وكذا منتجي اآلالت، ويسمح شبكات االتصال، وهذا ما يزيد من تدفق املع

 .بتبادل املعلومات مع بقية النشاطات األخرى

                                                           
، مذكرة ماسرت، ختصص اقتصاديات املالية والبنوك، كلية العلوم دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي بالمؤسساتبو علي فريدة، فوضيل حكيمة،  1

  .21: ص ، 2014-2013عة اكلي حمند او احلاج، البويرة، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جام
2
  .21: ، ص2010 دار حامد لنشر، األردن، ،أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشريةعزيزة عبد الرمحان العتييب،  
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أي أن املستعمل هلذه التكنولوجيا ميكن أن يكون مستقبل ومرسل يف نفس الوقت، فاملشاركون يف  :التفاعلية -7

 .من التفاعل بني األنشطة عملية االتصال يستطيعون تبادل األدوار وهو ما يسمح خبلق نوع

وتعين إمكانية استقبال الرسالة يف أي وقت يناسب املستخدم، فاملشاركني غري مطالبني  :الالتزامنية -8

 .باستخدام النظام يف نفس الوقت

وهي خاصية تسمح باستقاللية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فاالنرتنت مثال تتمتع  :الالمركزية -9

 .ملها يف كل األحوال، فال ميكن آلي جهة أن تعطل االنرتنت على مستوى العامل بأكملهباستمرارية ع

 أووتعين إمكانية الربط بني األجهزة االتصالية املتنوعة الصنع، أي بغض النظر عن الشركة  :قابلية التوصيل -10

 .البلد الذي مت فيه الصنع

أن يستفيد من خدماته أثناء تنقالته، أي من أي مكان  أي أنه ميكن للمستخدم: قابلية التحرك والحركية -11

 .اخل......عن طريق وسائل اتصال كثرية مثل احلاسب اآليل النقال، اهلاتف النقال

رسالة  إىلآخر، كتحويل الرسالة املسموعة  إىلوهي إمكانية نقل املعلومات من وسيط : قابلية التحويل -12

 .مقروءة أومطبوعة 

بدل توجهيها بالضرورة  ،مجاعة معنية أوفرد واحد  إىلوتعين إمكانية توجيه الرسالة االتصالية  :الالجماهرية -13

كما أ�ا تسمح ،املستهلك  إىلمجاهري ضخمة وهذا يعين إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من املنتج  إىل

 إىلمن جهة واحدة  أو شخص أخر، إىلسواء من شخص واحد  ،باجلمع بني األنواع املختلفة لالتصاالت

 .جمموعة إىلالكل أي من جمموعة  إىلمن الكل  أوجمموعات، 

مساحات غري حمدودة من العامل  أكثرف أكثروهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل : الشيوع واالنتشار -14

 .حبيث تكتسب قو�ا من هذا االنتشار املنهجي لنمطها املرن

يط الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات حيث تأخذ املعلومات مسارات خمتلفة وهي احمل :العالمية والكونية -15

سهولة  إىلومعقدة تنتشر عرب خمتلف مناطق العامل، وهي تسمح لرأس املال أن يتدفق إالكرتونيا خاصة بالنظر 

  .عرب احلدود الدولية املعامالت التجارية اليت حيركها رأس املال املعلومايت فيسمح هلا بتخطي عائق املكان واالنتقال

   مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات: الخامسالفرع 

  1:من بينهاو امليادين ا�االت  يف مجيع عديدة  استخداماتلتكنولوجيا املعلومات 

إن التدفق املتزايد للمعلومات واحلاجات املاسة  :استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التسيير -1

املنظمة من ناحية، وحجم مبادلة هذه املعلومات مع بقية املصاحل من ناحية أخرى دفعت باملنظمة ملعاجلتها داخل 

بتطوير تكنولوجيا املعلومات �ا، فكانت من بني الوسائل الناجعة واملوجهة حلل مشاكل التسيري خاصة بالبلدان 

                                                           
أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة تسيير الموارد البشرية في ظل تكنولوجيا المعلومات و اقتصاد المعرفة، حممد اهلزام،  1

  . 86-85 :،ص ص2016- 2015أىب بكر بلقايد، تلمسان، 
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مكانة هامة يف اإلدارة وتوسعت جماالت املتطورة، فمع تعقد احمليط وتطور تكنولوجيا املعلومات، احتل احلاسوب 

  .إخل.....احملزوناتتسيري األجور واحملاسبة، تسيري : استعماهلا خاصة بتسيري العمليات الروتينية، مثل

يف ظل التطور املتزايد لتكنولوجية املعلومات وازدياد  :تكنولوجيا المعلومات في المجال الصناعي استخدام -2

استعمال واستخدام تقنيات جديدة لتكنولوجيا  إىلات الكبرية يف احمليط، دفع باملنظمات شدة املنافسة أمام التغري 

  :املعلومات حىت حتافظ على بقائها واستمرارها، ومنها

اليت تعوضه يف خمتلف امليادين خاصة املتعبة واخلطرية منها  اآلليةمنذ القدم يف  اإلنسانلقد فكر : اآللية 2-1

 اآليل اإلنسانخمفقة أل�م متكنوا من تصميم ن اجل حتقيق هذا احللم فكانت البداية وعمل الباحثون جبهد م

ال يستطيع القيام ببعض احلركات  آلةاحلديدي الذي كان بعيد كل البعد عن السلوك اإلنساين، فهو جمرد 

، الذي تكمن من يلاآلمتكن الباحثون من تطوير الرجل  واإللكرتونيكالبسيطة، ولكن مع التطور يف التكنولوجيا 

عن أدائها بنفس الكفاءة، ولقد أصبحت تستعمل يف  اإلنسانالقيام باحلركات املعقدة والسريعة للغاية يعجز 

  .إخل.....احلرب، التجارب الفضائية، اإلنتاج، والتصميم:  عمليات عدة منها

ض يف واقل وقت ممكن ليعر التكال وبأقلجمسم صغري  أوالذي يسمح بإجناز منوذج : برامج المعلوماتية 2-2

يسمى باقتصاديات التصميمات، ولقد أدخلت هذه التقنيات يف عملية  ، وهذا مااألبعادعلى شاشة بثالثية 

التعديالت عليه  إجراءينجز مع  أنا�سم قبل  أواإلنتاج واملشاريع اليت هي بصدد اإلجناز حبيث ميكن منوذج 

  .بكل سهولة واقل التكاليف

من أداء  اآلالتهي أجهزة حلت حمل العامل يف اإلنتاج، وحىت تتمكن هذه  :موجهة رقمياال اآلالت 2-3

 إال غري مركزية، أو كانت مسرية بطريقة مركزية،سواء  أسالكامر بطريقة الكرتونية من خالل و تتلقى األ فإ�امهامها 

  .على حدى آلةكل   أمر أوظهور املعاجلة الصغرية مسحت بربجمة  أن

  :تكنولوجيا المعلومات في قطاع المال واالقتصاد استخدام -3

  :من خالل اجلدول التايل استخدامات تكنولوجيا املعلومات لقطاع املال واالقتصاد توضيحميكن 

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاع المال واالقتصاد والهدف منها) 1: (جدول رقم

  األهداف  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات    

  احلسابات، مساندة الرقابة املالية على البنوك ضبطحتسني اخلدمة، سرعة   البنوك أعمال مساعدة

  سرعة اخلدمة، تقليل العمل الورقي للعمليات بني البنوك  حتويل األموال الكرتونيا

  حتليل النظم االقتصادية وتقييم االسرتاتيجيات  إقامة النماذج االقتصادية

  وحتليل املخاطر عائد االستثماريتعظيم ال  إدارة  االستثمارات

السالسل الزمنية لتغيري أسعار األسهم  إحصائياتبث املعلومات للمتعاملني، استخراج  فورية  راق املاليةو نظم املعلومات، أسواق األ

  والسندات واملؤشرات االقتصادية األخرى

 اآليلاجلهد ما بعد التصميم من خالل قيام النظام  سرعة التعديل وتعدد جتارب التصميم وتوفري  التصميم مبساعدة الكمبيوتر

  بتحديد القوائم واملكونات واملوارد الداخلة فيه

ية االقتصادالعلوم ، كلية يريعلوم التساد املعرفة، أطروحة دكتوراه يف املعلومات واقتص تكنولوجيةحممد اهلزام، تسيري املوارد البشرية يف ظل : المصدر

  .87: ص ،2016 -2015بلقايد، تلمسان،بكر  أيب، جامعة يريوالتجارية وعلوم التس
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 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات: الفرع السادس

وحسب مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية نولوجيا املعلومات واالتصاالت املؤشرات املتصلة بانتشار تكإن    

  1:على النحو التايل واالتصاالتات ميكن تصنيف القدرة الوطنية يف تكنولوجيا املعلوم) نكتادو األ(

وهنالك دليل جاهزية الربط الشبكي وهو مؤشر مركب وضع حديثا  ،السياسة واالستخدام، النفاذ، التوصيل 

  نكتاد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو واجلدول التايل يبني تفاصيل املؤشرات اليت وضعها األ

  التصالشرات تكنولوجيا المعلومات امؤ ) 2(جدول رقم

  المصادر  المؤشرات  البعد/الدليل

  عدد مضيفي االنرتنت لكل فرد*  التوصيل_1

  عدد احلواسيب الشخصية لكل الفرد*

  عدد اخلطوط اهلاتفية الرئيسية لكل فرد*

  عدد املشرتكني يف اهلاتف النقال لكل فرد*

  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية و الالسلكية*

  النرتنت لكل فردعدد مستعملي ا*  النفاذ_2

  )النسبة املئوية لعدد السكان( األمية*

  نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل*

  كلفة املخابرة احمللية*

  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية*

  الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة*

  البنك الدويل*

  وجود بدالة االنرتنت*  السياسة_3

  ت العروة احملليةالتنافس يف اتصاال*

  التنافس يف اخلطوط البعيدة احمللية*

  التنافس يف سوق مزودي خدمة االنرتنت*

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية*

  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية*

حركة  :االستخدام _4

  االتصاالت

  احلركة الدولية الداخلة*

  حركة االتصاالت الدولية اخلارجة*

  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية*

ويورك، األمم االجتماعية يف غرب أسيا، مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف ا�تمع املبين على املعرفة، نيتقرير اللجنة االقتصادية و :المصدر

  .49: ، ص2003املتحدة، 

  ا المعلومات واالتصالأسباب التسارع في التوجه نحو تكنولوجي:بعالفرع السا

هناك جمموعة من الدوافع وراء االنتشار اهلائل لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املنظمات سواء 

  2:اخلدمية ميكن تلخيصها فيما يلي  أواإلنتاجية 

  :أمثلتهامن إنتاجية املوارد البشرية املادية والطبيعية كما وكيفا و  باإلنتاجيةيقصد  :اإلنتاجيةزيادة  -1

تكنولوجيا املعلومات واالتصال قدرة فائقة على تقليل تكاليف  أثبتتلقد  :عمال املصانع  إنتاجيةزيادة  1- 1

   .اإلنتاج واخلدمات من خالل تقليل العمالة وتوفري املواد اخلام

                                                           
1
  .17-16 : ، ص صمرجع سبق ذكرهفاروق حريزي،  
  .128- 127 :ص ص ،2010عرفة، عمان األردن،، دار املاألويل، الطبعة إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات عبد اهللا حسن مسلم، 2
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ملكاتب بني مراكز يتضح ذلك من خالل زيادة فاعلية التواصل بني موظفني ا :زيادة إنتاجية عمال املكاتب  2- 1

  .الوثائق وتبادهلا إنتاجاإلدارة والفروع وكذلك سرعة 

حيث لعبت التكنولوجيا دورا أساسيا يف حتسني اخلدمات القائمة واستحداث خدمات  :تحسين الخدمات -2

خدمات املصارف املواصالت االتصاالت  أبرزهامن قبل وذلك يف جماالت عديدة من  جديدة مل تكن متوفرة

  .اوغريه

فضل سالح تشهره تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي أ إنكل املعطيات   أثبتتلقد  :السيطرة على التعقيد -3

البشرية يف وجه ظاهرة التعقيد الشديد ولقد وفرت تكنولوجيا املعلومات واالتصال وسائل علمية حملاصرة ظاهرة 

ت وباتت تكنولوجيا املعلومات واالتصال عامال مساعدا التعقيد منها مناذج احملاكاة ووسائل حتليل النظم والبيانا

  .وفعاال يف حل الكثري من املشاكل يف البيئة اإلدارية

للعملية فيما خيص ظاهرة التعقد وسرعة التغيري ففي خصم هذا الكم  اآلخرتعترب املرونة هي الوجه  :المرونة -4

�ا مع و ارونة عامال أساسيا لضمان سرعة تكيف النظم وجتاهلائل من الظواهر اليت يصعب التنبؤ �ا يعترب عامل امل

  .املتغريات واملطالب العديدة

التسارع يف تبين تكنولوجيا املعلومات واالتصال وهي رغبة  إىلكن إضافة بعض األسباب اليت أدت كما مي    

ائن وكيفية االتصال �م يف حالة الزب إىلومنتجا�م واخلدمات اليت يقدمو�ا  بأعماهلماملسريين واملدراء يف التعريف 

بأكرب سرعة واقل تكلفة ممكنة كما متكن من نشر املعلومات اليت ختص املؤسسة وكل ميزا�ا اإلجيابية  إليهماحلاجة 

   .املؤسسة كذلك انفتاح املؤسسة على السوق احمللي اإلقليمي والعاملي إىلاليت تتاح للزبون دون الذهاب 
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  الرقابة الداخلية  لنظاماإلطار العام : ثانيالمطلب ال

أصول املؤسسة تداوال،  أكثرمحاية النقدية باعتبارها هي  إىليقا يهدف فقط ضقد كان مفهوم الرقابة الداخلية    

ملراقبة النقدية وحركة تداوهلا وكانت تسمى بالضبط الداخلي، الذي  عت جمموعة من اإلجراءات والضوابطضوقد و 

محاية أموال املؤسسة من السرقة والضياع، مث توسع املفهوم بعد ذلك وأصبحت الرقابة  إىلرئيسية  يهدف بصفة

مما أدى  من دقة البيانات احملاسبية وإمكانية االعتماد عليها، والتأكدالداخلية تشمل كل من محاية أصول املؤسسة 

  .إىل حصول تغيري جوهري يف منهجية وأساليب الرقابة الداخلية

  .أنواعهاأمهيتها، أهدافها، و  الرقابة الداخلية،نظام تعريف  إىلطرق من خالل هذا املطلب سنقوم بالتو    

  : الرقابة الداخليةنظام تعريف : لو الفرع األ

بعض  سنذكرلذلك  ،ر �املت نظام الرقابة الداخلية بتعدد مراحل التطور اليت و اتعددت التعاريف اليت تن   

  :التعاريف

مقاييس  أولمشروع وما يرتبط به من وسائل ل اإلداريختطيط و التنظيم  على أنهالرقابة الداخلية نظام عرف 

وتنمية  ،اختبار دقة البيانات احملاسبية ومدى االعتماد عليهاو  األصول، تستخدم داخل املشروع للمحافظة على

 1.يف طريقها املرسوم اإلداريةوتشجيع السري للسياسات  ،اإلنتاجيةالكفاءة 

عن ، الصادر 400أخالقيات املهنة رقم عرفها املعيار الدويل ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد  كما

اليت تتبناها املؤسسة ملساعد�ا قدر  واإلجراءاتعلى أ�ا كافة السياسات  IFAC االحتاد الدويل للمحاسبني

االلتزام بسياسات  إىلءة عمل عالية باإلضافة أهدافها، مع ضمان إدارة منتظمة وكفا إىلاإلمكان يف الوصول 

ت اكتشاف األخطاء والتحقيق من دقة واكتمال السجالت احملاسبية و�يئة معلوما،و محاية األصول، منع الغش 

  2.مالية موثقة يف الوقت املناسب

املعتمدة  ملقاييسوكل الطرق وااخلطة التنظيمية (فنظام الرقابة الداخلية هو  حسب املعهد الكندي للمحاسبني،و 

ضمان دقة وصدق البيانات احملاسبية وتشجيع فعالية االستغالل واإلبقاء و  ،اخل املؤسسة من أجل محاية األصولد

  3.على احملافظة على السري وفقا للسياسات املرسومة

جمموعة  ذلك النظام الذي يّظمامل للرقابة الداخلية، على أ�ا من خالل هذه التعاريف ميكن تقدمي تعريف ش

من أجل  ،من طرف جملس اإلدارة املسريين والسلطات املعنية يف املؤسسة واإلجراءات املتخذةمن السياسات 

  .م والكفاءة مع احلفاظ على أصوهلاضمان حتقيق أهدافها بدرجة من االنتظا

  

                                                           
  .65: ص ،2014- 2013،  مذكرة شهادة املاسرت يف العلوم املالية واحملاسبية ، جامعة حممد خيضر بسكرة،دور المراجعة الخارجية في تقييم نظام الرقابة الداخليةزكريا قاللة،  1
أحممد بوقره بومرداس،  ،مذكرة شهادة املاجيسرت ،علوم التسيري،جامعةرقابة  الداخلية في المؤسسات االقتصادية تقييم دور المراجع الداخلية في تحسين نظام البرابح بالل ، 2

  .5: ص، 2015- 2014
3 BIRIEN,SENECAL .J :contrôle interne et vérification édition proromaine INC ;canada,2003,P 36. 
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  الرقابة الداخلية نظام نواعأ: الفرع الثاني

ار دقة البيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر واحلسابات ودرجة االعتماد وهو اختب :المحاسبية الداخلية الرقابة:الأو 

  : 1مايلي �ااإجراءعليها، وتتبع عمليات صحة وتسجيل وتبويب وحتليل وعرض البيانات احملاسبية، ومن أهم 

 ؛املزدوج القيد نظام استخدام 

 ؛ملاليةام األقسا يف املتعارضة الوظائف بني والفصل املالية حتديد املسؤوليات  

 ؛واملساعدة اإلمجالية املراقبة حسابات نظام استخدام  

 ؛دورية مراجعة موازين عمل  

 ؛قصرية ولفرتات ومنتظم دوري وبشكل البنك تسوية مذكرة إعداد  

 ؛للمخزون املستمر اجلرد نظام استخدام  

  يةاليوم قيود يقوموا بعمل من خالف األخطاء وتصحيح التسوية قيود بإعداد أشخاصتكليف.  

 ومن ، اإلدارية االلتزام بالسياسات وتشجيع اإلنتاجية الكفاءة لتحقيق و�دف :اإلدارية الداخلية الرقابة :ثانيا

  : إجراءا�ا

 ؛التخطيطية املوازنات  

 ؛املعيارية التكاليف نظام  

 ؛والبيانات التحليلية واخلرائط البيانية والرسومات إلحصائياتا  

  ركة والزمن؛احلدراسة  

 ؛التدريبية للعاملني الربامج  

 التقارير الدورية. 

التالعب  أواملؤسسة من االختالس  أصولمحاية  إىلهادفة  وإجراءاتوهو خطة تنظيمية  :الداخلي الضبط:ثالثا

  :مايلي الضبط الداخلي وسائل ، ومنسوء االستخدام وهي وظيفة داخلية تابعة إلدارة املؤسسة أو

 ؛العمل تقسيم  

 ؛)خرراقبة املوظف ملوظف آم( الذاتية ملراقبةا  

 ؛واملسؤوليات والسلطات االختصاصات حتديد  

 ؛واملزدوجة  احلدية الرقابة وسائل استخدام   

 وعلى املمتلكات املوظفني على التأمني. 

  

  

                                                           
  .10: ص ، 2014مركز املقتصد للتدريب املايل واملصريف، مصر، ،  نظام الرقابة الداخليةأمحد سعيد احلسن،  1
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  الرقابة الداخلية نظام يمثل أنواع): 01(الشكل رقم 

   

  

  

  

  

                                                                

  

                                               

  الرقابة الداخلية نظام                                              

  .11: ص ،2014مركز املقتصد للتدريب املايل واملصريف، مصر،  ،نظام الرقابة الداخلية أمحد سعيد احلسن، :المصدر

  الداخلية الرقابة نظام أهداف: الفرع الثالث

 وضمان املؤسسة إدارة حسن يف يتمثل النظام هذا هدف أن عرفناالداخلية  الرقابة نظام عن احلديث بداية يف

بالنظم  االلتزام وتشجيع املالية، املعلومات حتقيق الدقة يف ،التشغيل يف والفاعلية الكفاءة حتقيق العمل، سري

  .اإلدارة قبل من املوضوعة والتعليمات والسياسات

  1:التايل النحو على حمددة  نقاط عدة يف فرعية أهداف عدة سرد نستطيع الرئيسية األهداف هذه ومن   

 طريق هذا عن وحيدث ،التنفيذيني واملسئولني اإلدارة جملس أهداف أهم من ويعترب :المؤسسة في التحكم -1

 .ننيوالقوا واإلجراءات التعليمات ملختلف والدقيق الصارم التنفيذ

 إىل تنقسم احلماية وهنا ،فعلية محاية وسجال�ا ألصوهلا املؤسسة محاية �ا ويقصد :المشروع أصول حماية -2

 لألصول الفعلية بالتسجيالت للحركات وترتبط اسبيةحم محايةو  ف،والتل السرقة مثل وهى مادية محاية جزئني

  .وغريها

لغريها  أو للمؤسسة يوفر حيث اإلطالق على دافاأله أهم ويعترب :المعلومات وجودة الدقة ضمان -3

 .صائبة قرارات اختاذ إىل يؤدي مما املؤسسة عن املعلومات الصحيحة والدقيقة

 قدرة املؤسسة هي اليت اإلنتاجية الكفاءة على السابقة التعريفات كل ركزت حيث :األداء ورفع تحسين -4

 نفس على احملافظة مع بأقل التكاليف أهدافها ؤسسةامل حتقيق ا� ويقصد حددته الذي للهدف الوصول على

  .والنوعية اجلودة

                                                           
مذكرة شهادة ماجستري، كلية التجارة، جامعة القاهرة،  دور المراجعة الداخلية كآلية لتقويم نظم الرقابة الداخلية في ظل تطبيق حوكمة  الشركات، سامح رفعت أبو حجر،  1

  .10: ، ص2010

  

 الرقابة اإلدارية الرقابة احملاسبية

  الضبط

 الداخلي
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  الداخلية الرقابة لنظام األساسية المقومات: لفرع الرابعا

وتتمثل  ،يستطيع حتقيق أهدافه من خالهلا واليت ،ينبين نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من املقومات والركائز   

  .اسبية واملقومات اإلدارية هده املقومات يف املقومات احمل

                            المقومات المحاسبية لنظام الرقابة الداخلية  :الأو 

  يتضمن اجلانب احملاسيب ملقومات نظام الرقابة الداخلية جمموعة من الطرق والوسائل واليت ميكن تلخيصها 

  1:فيما يلي 

ي العمليات اخلاصة بتبويب احلسابات مبا يتالءم مع طبيعة ينطوي الدليل احملاسيب عل: الدليل المحاسبي 1-

  .اليت يسعي لتحقيقها من ناحية أخرى واألهدافناحية، ع النظام احملاسيب املستخدم من املنشأة ونو 

على درجة عالية من الكفاءة يعترب من األساسيات للوصول إيل نظام جيد وجود دورة : ةديالدورة المستن -2

  .اإلثباتة،  باعتبارها املصدر األساسي للقيد وأدلة للرقابة الداخلي

 ،سب طبيعة املنشأة وخصائص أنشطتهادرجة عالية من الدفرتية ح علىوجود دورة : لمجموعة الدفتريةا -3

  .خاصة دفرت اليومية العامة وما يرتبط به من يوميات مساعدة 

املستخدمة ضمن عناصر النظام احملاسيب  اآلليةتعترب الوسائل : المستخدمة واآلليةالوسائل اإللكترونية  -4

وأحسن مثال علي ذلك احلاسوب اإللكرتوين الذي اهلامة يف ضبط وإجناز األعمال، داخل املنشأة من العناصر

  .شائع االستخدام يف العمليات احملاسبية، وكذلك خمتلف الربامج املعلوماتية  أصبح

متتلكها املنشاة تتميز بالوجود املادي، وبالتايل ميكن القيام  اليت األصولمعظم : ألصولللجرد الفعلي ا -5

ن طريق مقارنة ما هو مسجل يف السجالت اجلرد هذه تسمح بعملية الرقابة ع فعملية ،بعملية اجلرد الفعلي

  .احملاسبية مع ما هو موجود فعال

هداف املخططة والنتائج ة بني األموازنات يف إجراء املقارنيتمثل الدور الرقايب لل: لموازنات التخطيطيةا -6

حتديدا دقيقا لتنظيم  ملية الرقابة باستخدام املوازناتلة تفاديها، وتتطلب عو االفعلية، وبيان أسباب االحنرافات حمل

  .أهدافه ووظائفه، كذلك حتديد السلطة واملسؤولية ووجود نظام حماسيب سليم،  ووضع معايري عملية دقيقة

  رية لنظام الرقابة الداخليةالمقومات اإلدا :ثانيا

تكون هلا هيكل  أنأخرى، فكل منشأة جيب  إىلختتلف اخلطة التنظيمية من منشأة : هيكل تنظيمي كفئ -1

هذه األخرية أن تتميز بالبساطة والوضوح حىت  األهداف املسطرة من قبلها، كما جيب علىتنظيمي يتالءم مع 

  .يسهل فهمها

                                                           
مذكرة شهادة تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين العاملة في اليمن ، حممد علي حممد اجلابري،  1

  .32: ص ،2014-2013، املاجستري يف احملاسبة، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، صنعاء اليمن
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حماسيب سليم  نظام الرقابة الداخلية لتحقيق أهدافها ال يقتصر فقط على تنظيمإن فعالية : األفرادكفاءة  -2

لكن جيب أن توفر املنشأة جمموعة من املوظفني ورؤساء اإلدارات العاملني باملنشأة من ذوي وتنظيم إداري مالئم، 

  .الدرجات العالية يف الكفاءة

علي فعالية الرقابة الوظائف يف كل قسم بدرجة كبرية تؤثر سالمة الواجبات و : مستويات ومعايير أداء سليمة -3

فتمدنا اإلجراءات املوضوعة باخلطوات اليت يتم مبقتضاها  ،كفاءة العمليات الناجتة عن األداء  الداخلية وعلى

ن دقة متد مستويات األداء بالوسائل اليت تضم األصول، كما جيب أن العمليات وتسجيلها واحملافظة على اعتماد

كما أن كفاءة العاملني باملنشأة ال يعين التخلي عن توافر معايري لقياس أداء العاملني،  القرارات والتسجيل،  اختاذ 

 احتادهااملخطط مع األداء الفعلي وحتديد االحنرافات واإلجراءات الواجب  األداءلة املقارنة بني و اوذلك حمل

  .لتصحيح لالحنرافات

 األصولحلماية  واإلجراءاتيعترب وجود جمموعة من السياسات  :سياسات وإجراءات لحماية األصول -4

ة لذلك يلتقارير املالية واحملاسب، ولضمان صحة البيانات لاختالسها أوبقصد توفري احلماية الكاملة هلا ومنع تسر�ا 

  .تعترب الدعامات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية من حيث جانبها اإلداري

جود قسم كتنظيم رقابة داخلية جيد، وو يد وجود نظام من متطلبات نظام الرقابة اجل :يقسم التدقيق الداخل -5

  .إداري داخل املنشأة يطلق عليه التدقيق الداخلي

  مقومات نظام الرقابة الداخلية ):02(الشكل رقم 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

و املالية، ، مذكرة ماسرت أكادميي يف احملاسبة المحاسبية اتالرقابة الداخلية في تحسين جودة المعلوم دور،غاشوش عايدة، لقصري مرمي: المصدر

  .24: ص ،2011جامعة منتوري قسنطينة،قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،

 ظام الرقابة الداخليةمقومات ن       

 اإلداري مقومات احملاسيب مقومات

 الدليل احملاسيب -

 الدورة املستندية          -

  ا�موعة الدفرتية    -

  الوسائل االلكرتونية املستعملة-

  اجلرد الفعلي لألصول  -

 املوازنات التخطيطية -

  هيكل تنظيمي كفئ-

  جمموعة من العاملني األكفاء 

السياسات  معايري من-

  واإلجراءات حلماية األصول 

قسم أو مصلحة املراجعة -

 .الداخلية
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نالحظ من خالل هذا الشكل مقومات نظام الرقابة الداخلية ينقسم اىل قسمني، مقومات حماسبية      

ئل موع الدفرتية، الوساا�حتتوي املقومات احملاسبية على الدليل احملاسيب، الدورة املستندية،  حبيثإدارية،  ومقومات

االلكرتونية املستعملة، اجلرد الفعلي لألصول واملوازنات التخطيطية، أما املقومات اإلدارية هي حتتوي على هيكل 

من السياسات و اإلجراءات حلماية األصول و قسم املراجعة تنظيمي كفئ، جمموعة من العاملني األكفاء، معايري 

  .الداخلية 

  الداخلية الرقابةنظام  مكونات :الفرع الخامس

  1:يلي كما ونوجزها أساسية عناصر مخس من الداخلية الرقابة نظام كونيت

 الداخلية، بالرقابة يتعلق مافي جانبها من املتخذة واإلجراءات ووعيها اإلدارة واجتاه أسلوب وهو :بيئة الرقابة :الأو 

 الذي هو العليا اإلدارة موقف فان وبذلك الرقايب، النظام مكونات مجيع بني بالربط الرقابة الداخلية بيئة وتقوم

  .مباشرة �ا صلة هلا الن الفعالة الرقابة جوهر حيدد

 يعمالن اللذان الداخلية الرقابة امونظ احملاسيب النظام فعالية من لكل املخاطر هذه ونقيم :المخاطر تقييم :ثانيا

يومية بنشاطا�ا ال قيامها عند املخاطر من جمموعة إىل تتعرض الشركة الن املعلومة الصحيحة للشركة، لضمان معا

 وقد الشركة، نظام مع يتوافق مبا هاتأثري  حدة ختفيف لةو اوحم حتليلها من بد فال ة،خارجي أوسواء كانت داخلية 

 خماطر(مثل العمليات مبخاطر أو )اخل..الشهرة خماطر السيولة، خماطر االئتمان، خماطر( يةمال مبخاطر تتعلق

  .)اخل...االلكرتونية والسطو،اجلرائم السرقة التزوير،خماطر االختالس،خماطر

 اخلاصة األهداف حتقيق لغرض والسياسات واإلجراءات القواعد يف الرقابة أنشطة تتمثل :الرقابة أنشطة :ثالثا

   :أمهها الرقابية اإلجراءات من العديد ويوجد ملؤسسة،با

 تابعة تشغيل العمليات يف املؤسسة؛أنشطة الرقابة على التشغيل وهي �تم مبراقبة وم 

 ؛املايل التقارير إعداد على الرقابة أنشطة 

  ؤسسة االلتزام بالقوانني اليت تطبق يف املمن مدي التأكد  إىلأنشطة الرقابة على االلتزام و�دف. 

 اإلجراءاتو  الطرق ذلك يف مبا احملاسيب املعلومات نظام من العنصر هذا يتكون :واالتصاالت المعلومات :رابعا

  .املستخدمني املعنيني إىل وتوصيلها احملاسبية املعلومات وتلخيص تسجيل ومعاجلة يف املتبعة احملاسبية

 وفعالية كفاءة حتقيق اجل من، الداخلي الرقابة مكونات فملختل الدائم أو املستمر التقييم وهو :المتابعة:خامسا 

 ،اجله من وضعت الذي الغرض تؤدي املوضوعة الضوابط أن حتديد ويتم ذلك من قبل اإلدارة �دف النظام، هذا

 العمالء يو اشك:  مثل خارجية مصادر من معلومات استخدام تشمل وقد الضرورة حبسب تعديلها ميكن وانه

  .الداخلية الرقابة أداء بتقومي جودة تقوم فاملتابعة

  

                                                           
  .13- 12 :، ص ص 2010،األردنعمان  ،األويلا�مع العريب للنشر والتوزيع، الطبعة  ،مكتبةصوالخا العام القطاع في والداخلية المالية الرقابةاخلطيب، راغب دخال 1
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  يوضح مكونات الرقابة الداخلية):  03(الجدول رقم

  عناصر مكونات الرقابة  لرقابةاوصف مكونات   مكونات الرقابة الداخلية

السياسات واإلجراءات والتصرفات واالجتاه العام واإلدارة العليا   بيئة الرقابة

بضوابط الرقابة الداخلية وأصحاب الوحدة االقتصادية املرتبطة 

  .وأمهيتها

  .القيم األخالقية والنزاهة  -

  .لكفاءةااللتزام با -

  .مشاركة جلنة التدقيق أوجملس اإلدارة  -

  .اهليكل التنظيمي -

  حتديد السلطات واملسؤوليات -

  .سياسات وممارسات املوارد البشرية -

ة اإلعداد القوائم املالية حتديد وحتليل اإلدارة للمخاطر املالئم  تقدير المخاطر

  .الدويل للتدقيق اإلطارطبقا 

  .عمليات تقدير اخلطر -

  . تؤثر علي اخلطرحتديد العوامل اليت -

  .إمكانية حدوث اخلطر -

  .قرار إدارة اخلطر -

تضعها اإلدارة للوفاء بأهدافها  اإلجراءات والسياسات اليت  األنشطة الرقابية

  .أغراض التقرير املايل

  :األنشطة الرقابيةأنواع 

  .الفصل الكايف للوجبات -

  .الرتخيص املالئم للعمليات واألنشطة -

  .السجالت واملستندات الكافية -

  .الرقابة املادية علي األصول -

  .االختيارات املستقلة علي األداء -

الطرق املستخدمة لتحديد وجتميع وتسجيل والتقدير عن   المعلومات واالتصال

  .االقتصاديةعمليات الوحدة 

لعمليات، االكتمال، أهداف التدقيق املرتبطة با

  .الرتحيل، التلخيص الدقة ،التبويب ،التوقيت ،

التقييم املستمر والدوري لإلدارة على فاعلية تصميم وتشغيل   المتابعة

  . الرقابة الداخلية لتحديد مواطن الضعف

  .متابعة االلتزام بنظام الرقابة الداخلية

، 45العدد، جملة العلوم اإلنسانية، العراق، ظل نظام املعلومات احملاسيب االلكرتوين الرقابة الداخلية يف دور، ر صربي حممود الغبانثائ: المصدر

  .11: ص ،2009-2010
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  خصائص نظام الرقابة الجيد:السادس الفرع

   1:اإن اخلصائص اليت جيب أن يتصف �ا أي نظام جيد للرقابة متعددة ومن أبرزه

جيب أن يتالءم النظام مع طبيعة نشاط املنظمة وحجمها فاملنظمات الصغرية اليت تقوم بأعمال : المالئمة -1

تعقيدا  أكثرغري معقدة حتتاج لنظام سهل بسيط،والكبرية ذات العمليات املعقدة تستوجب استعمال أدوات رقابية 

  .تالءم حجم النشاطات وتنوعها

جيب أن تتناسب التكاليف املبذولة لتوفري نظام املراقبة مع الفوائد اليت تعود  :ردودتوازن التكاليف مع الم -2

  .على املنظمة من جراء تطبيقه فال حاجة لنظام املراقبة الذي تفوق تكاليفه الفوائد الناجتة عن تطبيقه

  :ويشمل :الوضوح -3

 وضوح اهلدف من الرقابة؛ 

 وضوح األساليب الرقابية؛ 

   املؤشرات املعتمدة ملقارنة النتائج الفعلية �ا؛ أووضوح املعايري 

  اخللل عند اكتشافه أوعن االحنرافات  التبليغوضوح نظام. 

وتغريات  يتالءممبعىن أن تكون الوسائل الرقابية واملعايري املستخدمة قابلة للتطوير والتعديل مبا  :المرونة -4

  .الظروف

االحنرافات قبل  أولغاية املنشودة من استخدامه وهي منع وقوع األخطاء حيقق نظام الرقابة ا أنجيب  :الفعالية -5

  .لعمل على تصحيحها بأسرع ما ميكنوقعت ومعرفة أسبا�ا وا إذا، واكتشافها حال وقوعها أمكنوقوعها ما 

يتولد عن النظام عند تطبيقه معلومات دقيقة وصحيحة وبشكل فوري عن وضعية  أنجيب  :الدقة والفورية -6

  ).األداء(إلجناز ا

وذلك بان حيدد نقاطا  :المساعدة على اختصار الجهد والوقت المصروف على عمليات الرقابة -7

 ،ما قبلها حيث تدل صالحيتها على صالحية ،يف النشاط يتم االستغناء بتفتيشها عن تفتيش ما قبلها إسرتاتيجية

 هاخلصائص يف نظام الرقابة ال بد وان تساعدوعدم صالحيتها على عدم صالحية ما قبلها، ولكي تتوفر هذه 

  .مكوناته على ذلك

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .254-253 :، ص ص2005 األردن،، مركز الكتب األردين،المفاهيم اإلدارية الحديثةفؤاد الشيخ سامل ،  
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  .عالقة التدقيق الداخلي بنظام الرقابة الداخلية: الفرع  السابع

، ويكون هذا من اإلدارةانه يسعى يف خدمة  فاألكيداملدقق الداخلي يعمل داخل الوحدة االقتصادية،  أنمبا    

  1:اآليتثبيت وحصر اهتمام املدقق الداخلي بعملية الرقابة يف ولذلك ميكن تخالل عملية الرقابة 

جانب التنسيق، وكذا  إىلالتخطيط والتنظيم، التوجيه ( من جمموعة الوظائف الفرعية  اإلداريةتتكون الوظيفة  -1

، ضمانا مهمة الرقابة للمدير والذي يشارك يف تنفيذها وبشكل فعال التدقيق الداخلي األغلب، تعترب يف )الرقابة

  .األخرىالوظائف الفرعية  ألداء

يدعم قدرة املدقق الداخلي على  أمرالتشغيلية داخل املؤسسة، هذا  األنشطةاستقاللية املدقق الداخلي عن  - 2

 األداءالفعلي يف مواجهة  األداءالرقابة تعمل على ضبط مسار  نأ، فطاملا والطمأنينةبعدم اخلوف  اإلدارةتزويد 

  .على التدقيق يف حتقيق عملية الرقابة الفعالة اإلدارةيؤكد على اعتماد  فان ذلك املخطط

 األغلبجتعله على  اإلداريةاملدقق ينتمي للمؤسسة ويعترب احد العاملني �ا، فان قربه من السجالت  أنمبا  - 3

التشغيلية  طتهاأنشالذي يدفعه على التعرف على  األمربدارية كاملة على املشاكل اليت تعاين منها املؤسسة، 

   .عملية الرقابة وإمتاماملرتبطة �ذه السجالت لزيادة املعرفة 

معينة من  أنواعوالعاملني، وبدرجة اقل الكتشاف  اإلدارةعلى املدقق مسؤولية جوهرية الكتشاف غش  - 4

واإلذعان للقوانني ولذلك على املدققني االهتمام بعناصر الرقابة اخلاصة حبماية األصول التصرفات غري القانونية، 

  .يف عدالة القوائم املالية بآخر أوكانت تؤثر بشكل   إذاوالقواعد التنظيمية 

  الداخلية الرقابة نظام وتقييم فحص طرق :ثامنالفرع ال

ومراجعة  بدراسة املستقل اخلارجي راجعامل يقوم أن بالضرورة الداخلية الرقابة لنظام السليم التقييم يتطلب   

سيتم  الداخلية بالرقابة املتعلقة املعلومات معظم أن من الرغم وعلى الفعلي، تشغيله أثناء للنظام مةومالئ منتظمة

 وفحص وتتم دراسة املشاهدة، طريق عن أو عليها أجوبة على واحلصول األسئلة طرح طريق عن عليها احلصول

  2:التالية والطرق األساليب إحدى شكل يف الداخلية الرقابة نظام

   الداخلية للرقابة الوصفية أو التقريرية لدراسةا -الأو 

 ؛الداخلية للرقابة الفرعية األنظمة ينو اعن على حتتوي قائمة بتجهيز مساعده أو املراجع يقوم 

 واإلجراءات  العمليات سري خطوات توضح عملية كل أدى عن املسؤولني املوظفني إىل األسئلة بعض يوجه 

  .من اجلها والدفاتر اليت تسجل �اد متر �ا واملستندات اليت تع اليت

                                                           
، جامعة عبد احلميد بن باديس األسواقو جملة املالية على فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في ظل نظم المعلومات المحاسبية، تقييم اثر التدقيق الداخلي مشالل جنات، 1

  .179-178 :، ص ص2017،ستمرب 07العدد مستغامن،
كرة ماسرت اكادميي، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية مذ دور نظام المعلومات المحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخلية للمؤسسة،  عبد الباسط بوحايك، 2

  .16-15: ، ص ص2015-2014والتجارية و علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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 بعد املهمة، هذه أداء املنظمة ملوظفي يرتك قد أو اإلجابات بتسجيل مساعده أو املراجع يقوم اإلطار هذا ويف

 النظام كان إذا ما وحيدد �ايتها، إىل بدايتها من العملية سري خطوات تظهر حبيث اإلجابات، برتتيب يقوم ذلك

 ترك ميكن حيث والبساطة، بالسهولة األسلوب هذا ويتميز ،الرقابية الضوابط بعض صهينق أو ثغرات يتضمن

  .املطلوب الشرح بكتابة ليقوموا للموظفني األسئلة

  االستبيان -ثانيا

 املنشأة، داخل النشاط نواحي مجيع لو اتتن األسئلة أو االستفسارات من جمموعة تصميم الوسيلة هذه طلبتت   

 الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى على للوقوف اإلجابات تلك حتليل مث ،عليها الردود لتلقي العاملني على وتوزع

 بإحدى تتعلق منها جزء كل خيصص أجزاء عدة إىل األسئلة قائمة تقسم أن األفضل ومن املنشأة، داخل املطبقة

 مزايا من حتققه ملا حلساباتمراجعي ا بني استخداماً  الوسائل أكثر من الوسيلة هذه تعترب ،طالنشا جماالت

  .عديدة

  التدفق خرائط:ثالثا

 شكل على عنه معرباً  تدفق خريطة شكل يف املنشأة عمليات من عملية ألي الداخلية الرقابة نظام تصوير ميكن   

 يرسل اليت واجلهة أمد املستند الذي املصدر( العملية بأداء املختصة واألقسام اإلدارات تبني رسومات، أو رموز

 أي(  وإمتامها ملعاجلتها تتبع اليت تثبت �ا واإلجراءات اليت والدفاتر خطوة كل يف تعد اليت واملستندات )إليها

 والرتخيص املعارضة الوظائف توضح رموز اخلريطة إىليضاف  أن وميكن ،)عليه تتم اليت التشغيلية العمليات

  .واعتمادها بالعملية

 على فكرة سريعة عن نظام الرقابة ومتكنه بسهولة من احلكم ولقارئهاملعدها  بأ�ا تعطي اخلرائط هذه وتتميز   

  .االستبيان قائمة على وأيضاً  للنظام املكتوب التفصيلي الوصف على تتفوق بذلك وهي جودته، مدى

  الكتابي الملخص طريقة -رابعا

 الواجب والوسائل راءاتاإلج بالتفصيل فيه حيدد كتايب ملخص بإعداد املراجع يقوم الطريقة هذه حسب

 نشري وهنا، املؤسسة يف الداخلية الرقابة نظام تقييم يف به االسرتشاد بغية الداخلية، للرقابة السليم النظام يف توافرها

 :للمؤسسة الداخلية الرقابة نظام تقييم بغية إتباعها الواجب اخلطوات إىل

 ؛املبدئي الفحص لو األ اخلطوة 

 ؛والسياسة باإلجراءات اللتزاما اختبار الثانية اخلطوة  

 ؛األساسية االختبارات الثالثة اخلطوة  

 تقرير إعداد الرابعة اخلطوة.  
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  الرقابة الداخلية على فاعلية نظام تكنولوجيا المعلومات  انعكاسات: المطلب الثالث

ملؤسسات والشركات لقد أثرت التطورات السريعة يف تكنولوجيا املعلومات على النظم اإلدارية واحملاسبية با

باملقارنة عما كان عليه األمر يف ، حصول تغيريا جوهريا يف منهجية وأساليب الرقابة الداخلية إىلمما أدى  ،وغريها

قابة أثر التشغيل االلكرتوين للبيانات على أساليب وإجراءات الر  حيث، ظل التشغيل اليدوي التقليدي للبيانات

  . هذا املطلب له يفو انتنالداخلية وهذا ما سوف 

  تعريف الرقابة الداخلية االلكترونية: لو الفرع األ

  :منهاعرفت الرقابة االلكرتونية بالعديد من التعريفات لقد 

املعامالت داخل ونية احلديثة ملراقبة األنشطة و عبارة عن استخدام األساليب و الوسائل االلكرت  عرفت على أ�ا

  1.النتائج املطلوبة بأقل ما ميكن من املخاطر إىلالوقت والتكلفة للوصول و املنظمة مبا حيقق االقتصاد يف اجلهد 

وميكن تعريف الرقابة االلكرتونية على أ�ا إلزام العاملني بقانون العمل من خالل مراقبة األداء املخالف 

أجهزة الربامج  حيث تلعب ،إجياد بيئة رقابية يشعر فيها املوظف بأنه مراقب إىلو�دف هذه العملية  ،الكرتونيا

  2.اليت يتم املراقبة من خالهلا دورا رادعا يف املؤسسة

متابعة ومالحظة األنشطة  إىلدف �أن الرقابة االلكرتونية هي عملية ومن هذين التعريفني نستخلص 

املعامالت وأداء العاملني يف املنظمة �دف كشف االحنرافات من خالل استخدام احلاسوب والوسائل و 

  .إلجياد نظام عمل ذي ميزة تنافسية عالية، ية احلديثة لتحقيق األهداف املنشودةالتكنولوج

  أهم متطلبات تكنولوجيا المعلومات على البيئة الرقابية : الفرع الثاني

 على العوامل يركز دققااللكرتونية للبيانات فان املاملعاجلة  فهم الرقابة اليت تؤثر على ن اجل احلصول علىم   

  3:اآلتية

ع املعاجلة وهي تتعلق حول اجتاهات اإلدارة املتعلقة باالستثمارات ومناف :فلسفة اإلدارة وطريقة التشغيل -1

  .االلكرتونية للبيانات

وهو يتعلق مبركزية وال مركزية املعاجلة االلكرتونية للبيانات وتعترب ذات أمهية للمدققني لفهم  :هيكل المنظمة -2

  نظام الرقابة الداخلية 

وهي تتعلق باهتمام املدقق يف بيئة العمل االلكرتونية باجتاهات وأفكار اإلدارة اليت  : طرق الرقابة اإلدارية -3

  :تدور حول ما يلي

  

                                                           
جستري يف األعمال اإللكرتونية،قسم األعمال رسالة مااثر الرقابة اإللكترونية في جودة الخدمات الداخلية في المصارف اإلسالمية العاملة في األردن، عماد علي الكساسبة، 1

  .17 :، ص2011اإللكرتونية،جامعة الشرق األوسط،عمان،األردن،
2 AMA/Policy Institute Research, Electronic Monitoring Institute  and the US News and  world Report, 

2007,P 02. 
  .263: ، ص2008 ،1جملة املنار،العدد ين في شركات المساهمة العامة األردنية،مدى مواكبة المدققين الداخليعطا اهللا احلسبان،  3
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 أنظمة وسياسات وإجراءات الرقابة؛ إثبات املدقق للتغيريات اليت تتم يف 

 ؛احتفاظ املدقق بالربامج وامللفات 

  الت احلاسوباملصرح به لوسائل وسجإمكانية العبور.  

إجراءات اإلدارة باجتاه مكافآت وهي تتعلق بسياسات و  :شخاصالسياسات واإلجراءات المتعلقة باأل -4

  .تعويضهم املتعلقة بإعمال احلاسوب تدريبهم وتقييمهم و املوظفني و 

  المعلومات تكنولوجيا بيئة في أساليب الرقابة الداخلية المالئمة: الفرع الثالث

رقابة الداخلية غري التقليدية اليت مت تصميمها خصيصا ملواجهة التحديات اليت تفرضها بيئة تتعدد أساليب ال

بيئة وقد حددت معايري التدقيق مبجموعتني رئيستني من أساليب الرقابة يف ظل ، تقنية املعلومات على املؤسسة

يتوجب أن يكون ، ونتيجة لذلك عامةالتطبيقات وأساليب الرقابة ال املعلومات وهي أساليب الرقابة على تكنولوجيا

  .ال يسهل اخرتاقه برجمة النظام بشكل أواحملاسبية ليتمكن من وضع نظام ربمج على علم باألمور املالية و امل

  أساليب الرقابة على التطبيقات  –ال أو 

اسبية علومات احملم املايطلق اسم أساليب الرقابة على التطبيقات على تلك األساليب املستخدمة يف نظ

وختص أساليب الرقابة على التطبيقات بوظائف خاصة يقوم بأدائها قسم معاجلة البيانات اليكرتونيا، االلكرتونية ،

، وهي تشتمل 1إعداد التقاريرعمليات تسجيل ومعاجلة البيانات و توفري درجة تأكد معقولة من سالمة  إىلو�دف 

  :على ما يلي

م تصميم الرقابة على املدخالت للتأكد من كافة املعلومات اليت مت يت :أساليب الرقابة على المدخالت -1

تتسم بالصحة واالكتمال والدقة، وتعد هذه الرقابة مهمة جدا الن اجلزء و  ،تشغيلها بواسطة احلاسب االلكرتوين

من توفري درجة معقولة  إىلاألكرب من اخلطأ يف نظم احلاسب االلكرتوين ينتج عن أخطاء املدخالت، و�دف 

 أو ،صحة اعتماد البيانات، ومن سالمة حتويلها بصورة متكن احلاسب اآليل من التعرف عليها ومن عدم فقدا�ا

عمل أي تعديالت غري مشروعة يف البيانات املرسلة،  أوطبع صورة منها  أوحذف جزء منها  أو إليهااإلضافة 

ار ، ويفضل اختبال البيانات السابق رفضهاوتتعلق أساليب الرقابة على املدخالت برفض وتصحيح وإعادة إدخ

  2 :مدخالت البيانات يف مرحلة مبكرة من مراحل معاجلتها لعدة أسباب من أمهها

  املستندات األصلية وفحص  إىلتسهيل تصحيح البيانات اليت مت رفضها يف مرحلة إدخاهلا، إذ ميكن الرجوع

  ؛أسباب رفضها

 إعدادها بدقة ملعاجلتها باحلاسب اآليل بيانات جيدة، بل هذا يعين  ليس بالضرورة أن تكون البيانات اليت مت

  أنه مت إدخال البيانات بشكل صحيح؛فقط 

                                                           
1
  .25 :، ص2009، مصر،للنشر،اإلسكندرية ، الدار اجلامعية دراسة تطبيقية في المراجعة،  أمني  لطفي 

2 Abu-Musa, Information technology and its implications for internal auditing: An empirical study of 

Saudi Organization .Managerial Auditing Journal, N 23, vol (5),2008,P 39. 
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 هلا يف نظام املعلومات احملاسبية،و البيانات خالل كافة مراحل تدا س اقتصاديا أن تستمد عملية تشخيصلي 

  هلا ومعاجلتها؛و اينة من مراحل تدخلوها من األخطاء بعد مرحلة معلذلك يفرتض دائما صحة البيانات و 

  لذلك فإذا كانت ، تكن املدخالت جيدةاحملاسبية توفري معلومات جيدة ما مل ال يستطيع نظام املعلومات

  .فستكون املخرجات رديئة بالتبعية املدخالت رديئة

يل والتأكد من احلاسب اآل إىلبعد إمتام خطوة إدخال البيانات : أساليب الرقابة على معالجة البيانات -2

تبدأ عملية التشغيل داخل احلاسب اآليل بواسطة الربجمية اليت متثل الصندوق األسود بالنسبة ملشغل  ،صحتها

حيث ال ميكن رؤية ما حيدث داخل احلاسب اآليل وإمنا تقتصر قدرته الرقابية على تدقيق الناتج بعد  ،احلاسب

ية اليت ميكن استخدامها خالل مرحلة التشغيل عادة تكون جمهزة ذلك فإن معظم الوسائل الرقابول ،عملية التشغيل

ل تصميم الربجمية املعينة بقدرات معينة ملنع وتصحيح و اداخل الربجمية ذا�ا وهذا يقع على عاتق املربمج الذي حي

ملالية و ونتيجة لذلك يتوجب ومن الضروري أن يكون املربمج على علم باألمور ا ،األخطاء تلقائيا وبصورة ذاتية

  1.)الفنية(برجمية نظام بشكل ال يسهل اخرتاقه من الناحية احملاسبية  أواحملاسبية ليتمكن من وضع نظام 

 ،تركز أساليب الرقابة على املخرجات على إبراز أي خطأ بعد إمتام عملية التشغيل: الرقابة على المخرجات -3

دخالت وعلى عمليات التشغيل، ولذلك تتمثل أهم طرق وليس على منع اخلطأ كما هو احلال يف الرقابة على امل

 ،الرقابة على املخرجات يف التدقيق بيانات الناتج النهائي وحتديد مدي معقوليته بواسطة أحد أعضاء فريق العمل

أي اخلربة والدراية و املعرفة الكافية باملعلومات اليت يتضمنها ناتج عمليات التشغيل ويتم ذلك عن طريق إجراء 

  2:د من االختبارات للبيانات يف ناتج املخرجات أمههاعد

وهو اختبار صغري بواسطة إجراء بعض العمليات احلسابية البسيطة للتأكد من دقة : اختبار الدقة الحسابية -أ

ي و امثال على ذلك التأكد من أن صايف دخل كل موظف وجمموع االقتطاعات من مرتبه مس ،وصحة التشغيل

ي إلمجايل و اإمجايل االقتطاعات مس إىلا أن جمموع صايف دخول مجيع العاملني باإلضافة إلمجايل دخله وأيض

  .املرتبات اليت يتم صرفها للعاملني

من خالل هذا االختبار ميكن التأكد من دقة العمليات إذا ظهر املخرج النهائي للحاسب : اختبار المعقولية-ب

يظهر الناتج عدد ساعات العمل ألحد املوظفني يتعدى احلد  مثال ذلك أن ،اآليل بعض البيانات غري املتسقة

األقصى املسموح به دون احتساب هذه الساعات الزائدة باستخدام معدل األجر الصايف،كما أنه ميكن حتديد 

موظفي األمن  أواخلطأ إذا تعدى مثال قيمة الراتب احلد املتعارف عليها لفئة معينة من العاملني مثل عمال النظافة 

  .صيانة احلاسب اآليل مسئويل أو

تتعلق بنقص يف أحد جماالت البيانات  يتضمن هذا االختبار إبراز أي أخطأو : االكتمالاختبار الشمولية و  -ج

موظف مثل  أوكشف الرواتب جيب التأكد من ظهور مجيع البيانات الضرورية عن كل عامل   ذلكمثال  ،املطلوبة

                                                           
  .124 :ص ،2003، دار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، دراسات في المراجعة المتقدمة، ،وآخرونعلى عبد الوهابنصر  1
  .127 :ص، السابق نفس المرجع 2
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العادية، عدد ساعات العمل اإلضافية، اسم القسم الذي يعمل فيه، عدد االسم، العنوان، عدد ساعات العمل 

  .ذلك من البيانات املطلوبة بواسطة املؤسسة إىلسنوات اخلربة وما 

عدة عوامل جيب مراعا�ا عند تصميم ضوابط الرقابة احملاسبية اجليدة، واليت متثل األهداف التشغيلية  وهناك   

  1: ات هيألساليب الرقابة على التطبيق

 سلطة إقرار العمليات؛ 

  مشوليتها؛دقة البيانات و 

 التوقيت املناسب يف املدخالت واملعاجلة واملخرجات ؛ 

  ملفات احلاسب االلكرتوين؛محاية املدخالت واملخرجات و 

 نظام احلاسب االلكرتوين وأجهزته محاية.  

  :مة �دف حتقيق أهداف خاصة وهيهذا ويشمل كل نوع من أنواع الرقابة السابقة أساليب رقابية خاصة مه

 وهي اإلجراءات اليت تتبع �دف الوقاية ضد حدوث أخطأ يف النظام الرقايب :أساليب الرقابة الوقائية.  

 وهي اإلجراءات اليت تتبع �دف اكتشاف األخطاء اليت ممكن أن حتدث يف النظام : أساليب الرقابة التحذيرية

  .الرقايب

 وهي اإلجراءات اليت تتبع لتصحيح احنرافات النظام الرقايب :أساليب الرقابة التصحيحية.  

إن أي ضعف يف أساليب الرقابة العامة أثار بالغة على كافة عمليات معاجلة  :األساليب الرقابة العامة -ثانيا

  :البيانات لذلك تتمثل هذه األساليب يف ما يلي

ليب بالرقابة التنظيمية مبركز الكمبيوتر حيث وقد يطلق على تلك األسا :أساليب الرقابة على العاملين -1

ويف حالة إدخال البيانات  ،حد كبري على األفراد يف إعداد النظام نفسه إىليعتمد تشغيل نظام املعلومات 

واإلشراف على معاجلة هذه البيانات يف أجهزة الكمبيوتر ويف توزيع املخرجات على املختصني املصرح هلم بتسليم 

  2.يتم استخدام أساليب الوقاية املعتمدة للتأكد من سالمة أداء كافة هذه الوظائفهذه التقارير و 

   : 3وتتمثل أساليب الوقاية على التطبيقات املتعلقة بالعاملني على األيت

الذين يستطيعون أن يعدلوا برامج الكمبيوتر  شخاصيهدف هذا البند على منع األ :الفصل بين الوظائف -أ

  .افقة مسبقة �ذا اإلجراء وذلك �دف منع الغش والتالعبدون احلصول على مو 

من أفضل أساليب الرقابة الوقائية هو اإلصرار على إن يأخذ املوظف  :اتهم السنويةمنح الموظفين إجاز  -ب

   .لة إخفاء التالعبو اوبذلك حيرم هذا املوظف من فرصة حم ،إجازته السنوية

                                                           
رسالة ماجستري، جامعة قناة السويس، الداخلية الكتشاف األخطاء والغش في التجارة االلكترونية لزيادة فاعلية المراجعة الخارجية، تطوير أنظمة الرقابة رمضان خدجية، 1

  .74 :ص ،2002مصر،
  . 29 :ص ،2003الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، نظرية المراجعة واليات التطبيق،حممد مسري الصبان،  2
 .366 :، ص2002دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية مصر، اتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية، وآخرون،  وافريي رزق الس  فتحي 3
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ز الكمبيوتر نظام ختصيص حساب تتبع أغلبية مراك :استخدام حساب كمبيوتر خاص لكل مستخدم -ج

حيث يكون لكل حساب رقم سري فريد وعند إدخال  ،جمموعة من املستخدمني أول لكل مستخدم منفص

رقمه السري استعداد الستخدام الكمبيوتر يتم فحص الرقم السري داخل األجهزة   أواملستخدم رقم حسابه 

البيانات  إىلاحلسابات للتأكد من أن هذا الشخص مسموح له بالوصول  الكشف الرئيسي ألرقام إىلبالرجوع 

  . والربامج احملفوظة يف الكمبيوتر

جيب أن حيمي نظام املعلومات احملاسبية أشرطة واسطوانات امللفات املمغنطة من األخطاء  :حماية الملفات -2

  .غري املقصودة أواملتعمدة 

يكون مسئوال عن إنشاء واستخدام وسائل الرقابة  أكثر أوقبة من شخص يتكون فريق املرا :فريق المراقبة -3 

أخر وقد يقوم الفريق  إىلوخيتلف حجم وتكوين هذا الفريق من مؤسسة ، على التطبيقات واحلث على إتباعها

ة ارات صحة تشغيل كل من األجهز املراجعة الداخلية مثل أداء اختب بأداء وظائف متاثل تلك اليت يقوم �ا قسم

   1 .وبرامج الكمبيوتر

إن عملية مراجعة النظام ماهي إال وسيلة رقابية يف حد ذا�ا فان  :مراجعة نظام المعلومات و المحاسبية -4

معظم وسائل الرقابة على نظام املعلومات احملاسبية ما هو إال إجراء ال جدوى له ما مل تنفذ بشكل صحيح 

مة تنفيذ هذه اإلجراءات على املراجع وتساهم املراجعة يف اكتشاف ولذلك تقع مسؤولية األكيدة من سال ،وسليم

مواطن القوة لنظام املعلومات ومواطن الضعف فيه واليت تتمثل يف وجود وسائل رقابية على التطبيقات احملاسبية 

  2 .خمططة أووقد تكون املراجعة فجائية 

كمبيوتر املختلفة مشتملة على الوحدات املركزية تعترب األجهزة ال :ليب الرقابة على أجهزة الكمبيوترأسا -5

ومسجالت األشرطة واالسطوانات وامللفات وأجهزة إدخال واستخراج البيانات واملعلومات ، ملعاجلة البيانات

ولذلك جيب اختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة  صول الثابتة مرتفعة القيمة اليت متتلكها املؤسسة،إحدى عناصر األ

  3.متعمد أومن العطل والتخريب وقد تقع خسائر مادية نتيجة حادث عرضي حلمايتها 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .367 :، ص مرجع سبق ذكره ،وآخرون رزق السوافريي   فتحي 1
  .45- 44 :ص ص مرجع سبق ذكره، حممد مسري الصبان، 2
  .127 :، ص2004دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،األردن، المعلومات اإلدارية المتقدمة،  نظمحممد عبد حسني ال فرج الطائي،  3
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  اإلصدارات الدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية: الفرع الرابع

ني، املديرين، واحملاسبني واملشرع أو لومات من قبل املدققنيلقد تزايد االهتمام بالرقابة الداخلية وتكنولوجيا املع

وقد صدرت العديد من اإلصدارات  من أجل تعريف، وتقييم، وحتسني الرقابة الداخلية واإلبالغ عنها يف ظل 

  1: تكنولوجيا املعلومات ومنها

1- The Information System  Audit and Control Foundation's COBIT 
  ( Control Objectives for Information Technology ).   

  ) .أهداف الرقابة وتكنولوجيا املعلومات(الرقابة والتدقيق املتعلقة بنظام املعلومات منظمة  - 1

2- The Institute of Internal Auditors Research Foundation's Systems Audit 
ability and Control ( SAC ) .  

  .يني األمريكيرقابة وتدقيق األنظمة اخلاص بقسم األحباث التابعة ملعهد املدققني الداخل-2

   COBIT تقرير: الً أو 

 اإلجراءاتعلى أن السياسات و ) COSO(تعريفها للرقابة من الوثيقة ) COBIT(لقد كيفت وثيقة 

واهلياكل التنظيمية ُتصمم لتزويد تأكيد معقول بأن أهداف منظمة األعمال سوف تتحقق، وأن  واملمارسات

  .من مثّ تصححتكتشف و  أواألهداف غري املرغوب فيها سوف متنع 

جيا املعلومات على أ�ا مصادر تكنولو ) COBIT(أما بالنسبة ملصادر تكنولوجيا املعلومات فقد صنفت 

 وقد عرفت البيانات يف مفهومها الواسع ،شخاصواألكنولوجيا واإلمكانيات التسهيلية والت البيانات وتطبيق النظم

ومن . ولكن أيضًا على األشياء مثل الرسوم البيانية والصوت واملراجع والتواريخبأ�ا ال حتتوي فقط على األعداد 

على أ�ا ) COBIT(حتتاج املعلومات أن تتطابق مع معايري معينة واليت ذكر�ا أجل حتقيق أهداف املنظمة 

ومن هذه املتطلبات الواسعة استخرج ، متطلبات املنظمة من املعلومات، وهي اجلودة ومسؤولية االئتمان واألمان

قرير سبع جمموعات متداخلة للمعايري لغرض تقييم مدى درجة تلبية مصادر تكنولوجيا املعلومات ملتطلبات الت

وتتلخص هذه املعايري بالفاعلية، والكفاءة، والسرية، والكمال، والوجود، وااللتزام والتطابق،  ،املنظمة من املعلومات

  .وموثوقية املعلومات

  :جيا املعلومات يف أربعة جماالت وهيكما صنفت الوثيقة عمليات تكنولو   

   .التخطيط والتنظيم - 1

   .االمتالك والتنفيذ - 2

  .التسليم واملساندة - 3

  . املراقبة - 4

                                                           
املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  الضوابط الرقابية والتدقيق الداخلي في بيئة تكنولوجيا المعلومات،نعيم دمهش، عفاف اسحق أبوزر،   1

  .13- 12 :ص ص، 2005افريل  28-27 عمان،األردن، تونة األردنية،حتت شعار اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية،جلامعة الزي
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، وذلك تكنولوجيا املعلوماتلكل من أهدف الرقابة الداخلية و  على تعاريف) COBIT(وقد اشتملت وثيقة   

هدف رقايب ذكر يف هذه  271املستوى هلذه العمليات، و  بيان رقايب عايل 32و  ضمن أربعة جماالت للعمليات

  .العمليات االثنني والثالثني، وإرشادات تدقيق ربطت مع األهداف الرقابية

   SACتقرير : ثانياً 

نظام الرقابة الداخلية ووصف مكوناته، وقدم عدة تصنيفات للضوابط الرقابية،  )  SAC (تقرير  لقد عرف

وقد قدم التقرير إرشادات بالنسبة لالستخدام،  ملخاطر، وعرف دور املدقق الداخلي،كما وصف أهداف الرقابة وا

واملعاجلة، ومحاية مصادر تكنولوجيا املعلومات، كما ناقش أثار االحتساب من قبل املستخدم النهائي، 

  .واالتصاالت والتكنولوجيا اجلديدة

 ن العمليات والوظائف واألنشطة والنظم الفرعيةنظام الرقابة الداخلية على أنه جمموعة م وقد عرف التقرير

وقد ركز التقرير على لهم من أجل ضمان حتقيق األغراض واألهداف، مت فص أوالذين اجتمعوا معًا  شخاصواأل

تقييم املخاطر،  إىلوقد ركز على احلاجة ، دور وأثر نظم املعلومات احملوسبة على نظام الضوابط الرقابية الداخلية

ومبوجب م بدًال من إضافتها بعد التطبيق،  االعتبار التكاليف واملنافع، وبناء ضوابط رقابية يف النظواألخذ بعني

وتشمل بيئة الرقابة على اهليكل التنظيمي، . اإلجراءات الرقابية) 3(النظم اليدوية واملؤمتنة ) 2(بيئة الرقابة ) 1(

  . رجيةات اخلاتأثري وإطار الرقابة، والسياسات واإلجراءات، وال

واالختالالت يف  واألخطاءالرقابة واملخاطر، فان املخاطر تشتمل على االحتيال  ألهدافأما بالنسبة 

هداف الرقابية ختفض من هذه املخاطر وتضمن وتأكد فاأل. ، واالستخدام غري الكفء والفاعل للموارداألعمال

ت والربجميات، لمدخالت والعمليات التشغيلية واملخرجامتام وسالمة املعلومات والتزامها بالقوانني الرقابية بالنسبة ل

أما مقاييس األمان فتشمل الضوابط الرقابية للبيانات واألمور املتعلقة بااللتزام والتطابق والتوافق مع القوانني 

  .جراءات الداخليةومعايري التدقيق، والسياسات واإل والتشريعات، واملعايري احملاسبية

مة نظام الرقابة الداخلية، ان وتأكيد مالئومسؤوليات املدققني الداخليني فتشمل ضم أما بالنسبة لدور   

كتشاف كما أن املدققني الداخليني مهتمني أيضًا مبنع وا   ،ومصداقية البيانات، واالستخدام الكفؤ ملوارد املنظمة

قيق ونظام املعلومات، وتفهم تكامل مهارات التد إن الغش واالحتيال، وتنسيق األنشطة مع املدققني اخلارجيني،

فهؤالء املهنيون يؤدون . ني اخلارجينيقتأثري تكنولوجيا املعلومات على عملية التدقيق مسألة ضرورية بالنسبة للمدق

  .اآلن عمليات التدقيق املايل والتشغيلي ونظم املعلومات
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 لداخليةا المعلومات في الرقابة ااستخدام تكنولوجي عيوبو مزايا : الفرع الخامس

هناك العديد من املنافع واملزايا اليت يطرحها استخدام تكنولوجيا املعلومات وذلك لتحقيق مزيد من : المزايا:الأو 

 1:داخلية لتوفري معلومات آمنة ودقيقة ملستخدميها وأمهها لالفعالية والكفاءة للرقابة ا

 دقة يف املعلومات وختفيض اخلطر الذي حييط حتسني الوقتية أي توفري املعلومات يف الوقت املناسب وزيادة ال

  ؛بإجراءات الرقابة وحتسني إمكانية الفصل املناسب بني املهام

  القدرة على حتسني وتطوير أساليب الرقابة الداخلية عن طريق االستفادة من اإلمكانية اليت يتيحها احلاسب

 اتية على عمليات التشغيل اليومية؛اإللكرتوين للرقابة الذ

 على انعدام  عالوة منخفضة،رة على تشغيل حجم كبري من العمليات املعقدة يف وقت حمدود وبتكلفة القد

 درجة االعتماد على العنصر البشري؛األخطاء التشغيلية واحلسابية تقريبا واخنفاض 

  ملفات إلكرتونية وسرعة اسرتجاعها؛االستفادة من اإلمكانيات الضخمة لتخزين املعلومات يف صورة 

 ملستخدم بعد فاع جودة قرارات اإلدارة العليا كنتيجة طبيعية الرتفاع جودة املعلومات اليت يقدمها النظام اارت

 تشغيلها بصورة دقيقة؛

  يف الرقابة على فروع املؤسسة الداخلية وخارجية) االنرتنت(تساعد شبكة املعلومات  االلكرتونية. 

الناجتة من استخدام تكنولوجيا املعلومات يف الرقابة الداخلية  املخاطر أوالعيوب هناك العديد من : عيوب:ثانيا

تكنولوجيا املعلومات على  تأثريحتت عنوان  2001لسنة  SAS94 ها معيار املراجعة األمريكي رقمضحأو وهي ما 

ن استخدام أ) 19(اعتبارات املراجع عن نظام الرقابة الداخلية عند مراجعة القوائم املالية، حيث جاء يف الفقرة رقم 

 :          وهي )خماطر(العيوب تكنولوجيا املعلومات جيعل الرقابة الداخلية أمام العديد من 

  ؛االثنني معا أوتعاجل بيانات غري دقيقة أو برامج تقوم مبعاجلة البيانات بشكل غري دقيق  أواالعتماد على نظم 

  غري دقيقة  أوسجيل معامالت غري موجودة ت أوتغيريها  أوغري مصرح هلم، لتدمري البيانات  أشخاصدخول

 ؛غري مصرح �ا أو

  ؛الربامج أوتغيري يف البيانات الرئيسية ويف النظام 

  ؛الربامج أوالفشل يف إجراء تغريات جوهرية يف النظام 

 أو حذفها عن طريق اخلطأ؛احملتمل للبيانات انالفقد ، 

  ؛م امللفات االلكرتونيةاستخدا إىلاختفاء الدليل املادي امللموس والتحول خطر 

 ؛خماطر تتعلق بفريوسات احلاسب 

  لق بارتكاب الغش وسهولة التالعبتتعخماطر. 

                                                           
 ،2014- 2013 ،غرداية، التسيري علومكلية العلوم االقتصادية و  ،مذكرة شهادة املاسرت ،الرقابة الداخلية نظامأثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال على حيي زميت ، 1

  .15 :ص
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  المخاطر التي تهدد امن وسالمة المعلومات في ظل تكنولوجيا المعلومات :الفرع السادس

املخاطر اليت ميكن ارتكا�ا يف ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات واليت تؤثر على امن  ألهمسيتم التطرق هنا 

  .وسالمة نظام املعلومات 

  مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقابة الداخلية :الأو 

 ،تظهور ما يسمى جبرائم احلاسبا اآلليةتب على استخدام تكنولوجيا املعلومات املعقدة على احلاسبات يرت 

التصرفات غري  أو باألنشطةغري مباشر يف القيام  أوويقصد �ا استخدام تكنولوجيا املعلومات بشكل مباشر 

بالعاملني باملنشاة واإلدارة ومبستخدمي املعلومات  اإلضرار إىلمما يؤدي  ،حتريف البيانات أوالسرقة  :قانونية مثل

د تتم تلك اجلرائم من طرف العاملني باملنشاة سواء احلاليني وق، سلبية على مستوى الشركة اتتأثري وبالتايل وجود 

خارج املنشاة لديهم القدرة على اخرتاق  أفرادقد تتم بواسطة  أوالسابقني �دف حتقيق مصاحل خاصة �م  أو

ها وقد يكون هذا االخرتاق بسبب الرغبة يف اخرتاق سرية نظام املعلومات واالطالع علي، نظام املعلومات باملنشاة

الذين يقومون باخرتاق نظام املعلومات من اجل التحدي  )hackers(بسبب بعض املغامرين  أوعليها  تأثريوال

وقد يكون  ،حتريف بياناته ألغراض التسلية أوتغيري حمتويات النظام  أوباخرتاق نظم املعلومات للمنشآت وتعطيل 

وتعد الفريوسات من اخطر  ،اسب وبراجمهمدمرة للح إضرارهذا االخرتاق بسبب الفريوسات اليت حتدث 

التهديدات اليت تواجه امن وسالمة املعلومات بسبب تعدد أنواعها وظهور أنواع جديدة كل يوم مع سرعة انتشارها 

  .عرب شبكة االنرتنت

ضمن برامج النظام األساسية دون علم مستخدمي النظام  وإحلاقهابرامج يتم تشغيلها  أ�ا ويتم تعريفها على

بالنظام ال ميكن عمليا القضاء على خماطر الفريوسات ولكن  إضرار إلحداثتعمل تلك الربامج بصورة تلقائية و 

، كان مستخدم النظام على علم مبصدره  إذا إالميكن احلد من آثارها السلبية عن طريق عدم فتح أي ملف 

وجود املخاطر السابقة اليت �دد امن  إنوال شك  ،دام برامج الكشف عن الفريوسات و حتديثها باستمراروباستخ

العديد من اخلسائر املالية للشركة فعلى  إحلاقوسالمة املعلومات يف ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات يرتتب عليها 

 إىلسبيل املثال يف حالة متكن احد القراصنة من تعطيل نظام املعلومات احملاسيب لفرتة معينة فان ذلك سيؤدي 

ية كانت الشركة تعتمد يف تعامال�ا على التجارة االلكرتون  إذاسة الشركة لنشاطها خاصة عدم إمكانية ممار 

  1.اخلسائر الناجتة عن سرقة معلومات الشركة و اخرتاق سريتها إىل باإلضافة

  أمن وسالمة المعلوماتإجراءات  :ثانيا

 فهي جمموعة األخطار، من علوماتوامل والبيانات والتسجيالت احلاسوبية وغري احلاسوبية التجهيزات محاية هي

 األخطار الداخلية من سواء وسريتها املعلومات على للمحافظة املنظمة تستخدمها اليت الوقائية والتدابري اإلجراءات

 بعد أو خالل أو قبل سواء املشروع، غري اإلتالف أو واالخرتاق والتالعب من السرقة عليها واخلارجية،كاحلفاظ

                                                           
للنشر اإلسكندرية، مصر  الدار اجلامعية ،المال أسواق المعلومات وعولمة تكنولوجيا بيئة في الحديثة الداخلية المراجعة و الرقابة ،شحاتة السيد شحاتة نصر، الوهاب عبد 1 

  .255- 254 :، ص ص 2005-2006



اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة                                         الفصل األول   

 

 

31 

 

 هلم املخول شخاصاأل وتسمية آمن مكان يف وحفظها املدخالت تدقيق خالل من احلاسب ىلإ املعلومات إدخال

 وانتقاهلا املعلومات، إدخال عند األمن حتقق يشمل واملعلومات النظم أمن فإن لذا البيانات، هذه مع التعامل

  1.واستخدامها وختزينها املنظمة، داخل

  2:فري الشروط التاليةامن وسالمة املعلومات جيب تو  أهدافولتحقيق 

 تكون األنظمة معدة ومستخدمة عند الطلب فقط؛ أن  

 ؛ ن هلم احلق يف االطالع عليها فقطم أويتم اإلفصاح عن البيانات واملعلومات لألشخاص املصرح هلم  أن 

 عن طريق حتديد الصالحيات يف النظام تكون البيانات واملعلومات حممية ضد التعديل غري املسموح به  أن

  .لرقابة الداخليةا

تستخدمها أي مؤسسة لتحقيق امن  أننعدد جمموعة من الوسائل واإلجراءات اليت ميكن  أنكما ميكن    

  :وسالمة املعلومات

 رموز شكل يف أي سرية كودات إىل املقروء التقليدي منطها من الكتابة حتويل بأنه التشفري يعرف :التشفير -1

  3.مقروءة غري وعالمات

 املختلفة األطراف بني تبادهلا يتم اليت البيانات وسالمة وخصوصية سرية لضمان يستخدم أسلوب هو حيث   

 Key مفتاح باستخدام راسلال يقوم حيث ،البيانات تلك على هلا مصرح غري أطراف إطالع عدم لضمان وذلك

يقوم  مث وفهمها،قراء�ا   كنمي ال مشفرة صيغة إىل املفهومة العادية الصيغة من بتحويلها البيانات لتشفري معني

من  البيانات وإعادة Decryptionالشفرة  لفك مفتاح باستخدام بدوره يقوم والذي إليه املرسل إىل بإرساهلا

  .أخرى مرة العادية الصيغة إىل املشفرة الصيغة

 يتم الربجمة أوامر من جمموعة أورامج ب بأ�ا احلاسوب فريوسات تعرف :تالفيروسا من الحماية إجراءات -2

 املصاب األساسي الربنامج بتشغيل املستخدم يقوم وعندما املستخدم، علم دون أخرى برامج ضمن إحلاقها

 أخطر من الفريوسات وتعد غالبا، وضارة متوقعة غري أفعال ليحدث تلقائيا يعمل الفريوس فان بالفريوس،

 وسرعة يوم كل اجلديدة األنواع من العديد وروظه اآلالف، جتاوزت اليت أنواعها تعدد بسبب وذلك التهديدات،

 وغري تداوهلا يتم اليت ربامجوال  االنرتنت وصفحات االلكرتوين الربيد طريق عن يتم واليت االنرتنت عرب انتشارها

 احلاسوب على املوجودة امللفات حمتويات بإتالف الفريوس يقوم فقد الفريوسات عن الناجتة اآلثار وتتعدد ذلك،

يعوق  مما فائقة وبسرعة تااملر  أالف بنسخ نفسه يقوم قد كما املوجودة والبيانات امللفات كل أو بعض حمو أو

 بعض توجد ولكن الفريوسات خماطر على �ائيا القضاء ميكن ال وعمليا الشبكة، يف واالتصاالت النظام عمل

                                                           
  261 .: ص ،2010 األردن، عمان، ،الثالثة الطبعة حلامد،ا دار ،إداري منظور– اإلدارية المعلومات نظم،رالنجا مجعة ايزف 1
   132. :ص ،ذكره سبق مرجع احلسبان، سويلم أمحد اهللا عطا 2
  . 104 :ص ، 2010األردن، عمان، والتوزيع، للنشر ايةر ال دار ،والمعرفة المعلومات إدارة الطاهر، فرج عالء 3
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تلك  أهم ومن �ا، اإلصابة حالة يف رهااأضر  من تقلل أو بالفريوسات اإلصابة احتمال تقلل اليت املمارسات

  1:املمارسات مايلي

 بأول أوال للتعرف مستمر بشكل مجاالرب  تلك بتحديث واالهتمام الفريوسات عن الكشف مجابر  استخدام - 

  ؛الفريوسات عن الكشف مجابر  بواسطة اختباره قبل ملف أي فتح وعدم اجلديدة الفريوسات على

 بالربيد مرفقات أي فتح وعدم مصدره من ثقة على املستخدم كان إذا إال ملف أي فتح أو حتميل عدم - 

  .وصوله يتوقع املستخدم كان إذا إال االلكرتوين

 حتريف أو انفقد حتمالا ملواجهة مجاوالرب  البيانات من احتياطية نسخ إعداد يتم:ةاحتياطي نسخ إعداد -3

  .املعلومات نظام قرتااخ نتيجة أو التشغيل أخطاء نتيجة مجاالرب  أو البيانات

 التأكد إىل و�دف احلاسوب شبكة حدود على تقع بطةامرت  مجراب جمموعة عن عبارة وهي: النارية الحوائط -4

 مع مطابقتها يتم حيث به، اخلاصة السر وكلمة االسم يدخل أي للنظام الدخول حياول شخص أي هوية من

 النظام، إىل والدخول بالوصول هلم املصرح األشخاص حديدلت النظام بيانات بقاعدة احملفوظني السر وكلمة االسم

 لطبيعة وفقا إليها الوصول مستخدم لكل ميكن اليت البيانات حتديد إمكانية يف النارية احلوائط أيضا وتستخدم

  .املؤسسة داخل شخص كل إليها حيتاج اليت البيانات حتديد ميكن حيث املؤسسة داخل ومسئولياته مهامه

 األعمال وحتديد املستفيد، صحة من التحقق منها الغرض وسيلة وهي): السر كلمة(المرور ماتكل إدارة -5

 جيب تااالعتبار  بعض وهناك مج،االرب  مع التعامل بغرض النظام إىل والوصول احلاسوب على تنفيذها يقصد اليت

حفظ كلمات  دوريا، غيريهات يتم وأن طويلة، السر كلمة تكون أن :أمهها من السر كلمة حتديد عند �ا األخذ

 وصول من للحماية وذلك املعلومات، بنظام اخلاصة البيانات قاعدة يف مشفرة صورة يف باملوظفني اخلاصة السر

 خاطئة سر كلمة يدخل الذي الطرف مع النهائي االتصال قطعو  عليها، واالستيالء الكلمات لتلك ما طرف

  .مرات لثالثة

  اللكترونية ا اإلثباتأدلة : الفرع السابع

إن التطورات اهلائلة مل تقف عند حد استخدام تقنيات املعلومات و أنظمة الكمبيوتر يف مجع املعلومات 

تدفق  إىلحيث أدى تقارب تقنية املعلومات مع تكامل أنظمة املعلومات ومعاجلتها ونقلها و حفظها وعرضها، 

حيث يتم تبادل ، علومات املتكاملة بيئة خالية من الورقوتعترب بيئة أنظمة امل، املعلومات دون احلاجة خلط اتصال

     أخر إىلمن بلد  أوأخرى  إىلومن منشاة  أخر إىلاملعلومات بدون قيود وعوائق املكان فيتم نقلها من تطبيق 

  .ذلك عرب الشبكات االلكرتونيةو 

  

  

                                                           
 بغداد، ، 52 العدد .،14ا�لد ،واإلدارية االقتصادية العلوم جملة ،التدقيق ومخاطر المعقدة المعلومات ولوجياتكن ظل في الحسابات مراقب دور الدوغجي، حسني علي 1

  292-293. : ص ص ، 2008
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  االلكترونية اإلثبات بأدلةالمقصود : الأو 

وهذه املعلومات  ،تسجيلها وحفظها يف صورة الكرتونيةونقلها ومعاجلتها و  هاإنشاؤ هي عبارة عن معلومات مت  

من خالل استخدام معدات وتقنيات مناسبة مثل أجهزة الكمبيوتر والربامج والطابعات  إالال ميكن احلصول عليها 

لية و ملستندات األااللكرتونية على السجالت احملاسبية وا اإلثبات أدلةوتشتمل اخل، .....الضوئيوآالت املاسح 

وهذه املستندات مثل العقود االلكرتونية والوثائق االلكرتونية املتعلقة بالفوترة والتجهيزات والدفع واملصادقات 

خمتلفة فقد تكون يف شكل نصي  إشكالوتتخذ املعلومات االلكرتونية  ،كل أنواع البيانات االلكرتونية االلكرتونية

  1.اخل.....يف شكل فيديو أويف شكل صور  أو

  االلكترونية اإلثباتإمكانية االعتماد على أدلة : ثانيا

يأخذ  أن ، جيب على املدققااللكرتونية اليت مت مجعها يف القوائم املالية اإلثبات أدلةعند حتديد كفاية و مالئمة    

كفاية املالئمة من حيث ال ميكن حتديد مدى ال ،يف اعتباره املخاطر املصاحبة الستخدام هذا النوع من األدلة

فطباعة خمرجات  ،الورقي اإلثباتااللكرتوين كما هو احلال يف دليل  اإلثباتخالل عملية الفحص لدليل 

 تعطي داللة على منشأ أنوال ميكن  صيغة واحدة إالقراء�ا من على الشاشة ماهو  أواملعلومات االلكرتونية 

 يتأكد أنوبالتايل جيب على املدقق  ،مشولية املعلومات أوال اكتم تؤكد أنكما ال ميكن   ،صالحيتها أواملعلومة 

ضمان  ومات االلكرتونية الكافية حىت ميكنحفظ املعلومعاجلة ونقل و  بإنشاءمن أنظمة الرقابة و التقنيات املتعلقة 

  2.مصداقية املعلومات

 إثبات كأدلةعلومات االلكرتونية  و يوجد عدد من املعايري اليت يستخدمها املراجع يف تقييم مدى االعتماد على امل

 :اآليتوتتمثل هذه املعايري يف يف املراجعة 

  .االلكرتونية الشخص الذي انشأ املعلومات أومصادقة مع املنشاة  بإجراءهو إمكانية القيام  :التصديق -1

املعلومات  أند من أكهي التاألمانة ، فالشرعية للمعلوماتاحلالية و تتضمن الشمولية والدقة والطبيعة  :األمانة-2

   .حفظها أونقلها  أومعاجلتها  أوتكوينها  أثناءبغري قصد  أوومل تتغري بقصد ) قانونية(شرعية 

معاجلتها وتعديلها وتصحيحها و  إعدادهااملعلومات يتم  أنهو التأكد من  :الصالحية وسلطة االعتماد-3

  . عن ذلك العمللني ومسؤولنيخمو  أشخاصيتم عن طريق  إليهاواستالمها والوصول  وإرساهلا

استلمت املعلومة ال ميكنها  أواملؤسسة اليت أرسلت  أوالشخص  أنهو التأكد من  :واإلنصافعدم النكران -4

تنكر من مشاركتها يف تعديل حمتوى املعلومات وباالعتماد على الدليل الذي ال ميكن دحضه على مؤسسة  أن

  .حمتواها أواستالمها  أوتلك املعلومات  مبنشأحمتواها فانه جيب االعرتاف  أواستالمها  أواملعلومات االلكرتونية 

  

                                                           
، 2015 -2014ري، جامعة الوادي،مذكرة ماسرت أكادميي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة المراجعة،اهلام ضيف اهللا، 1

 . 61 :ص
  .63 :ص نفس المرجع السابق، 2
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   الرقابة الداخلية  فاعلية نظام على المعلومات تكنولوجيا أثر: الفرع الثامن

وتعقد وتنوع العمليات املعلومات وتزايد االعتماد عليها، التطور والنمو املتسارع الذي تشهده تكنولوجيا  يف ظل   

اط املؤسسات املالية نش أساسياتتكنولوجيا املعلومات احد  أصبحت، ؤسسات املالية والرقابيةتقوم �ا املاليت 

مل اليت  الرقابة الداخلية أهدافحتقيق  إىلطورة �دف تان تقنيات احلاسبة االلكرتونية املستخدمة واملوالرقابية، ف

هذه  أنبتكنولوجيا املعلومات يف العمل الرقايب، وعلى تتحقق يف العمل التقليدي وتطبيق االبتكارات املرتبطة 

ممارسة هذه  أسلوبللمؤسسات، ولكن الذي يتغري هو  )اليدوية(التكنولوجيا ال تتغري بتغري الوظائف التقليدية 

   1. الوظائف و كيفية حتقيق األهداف وحتقيق الرتابط من اجل جناح املؤسسة

  :يف النقاط التالية على نظام الرقابة الداخلية اتوميكن توضيح تأثري تكنولوجيا املعلوم

  احملافظة على أصول املؤسسة من خالل التأكد من سالمة بيانا�ا، وحتقيق أهدافها من خالل استخدام املوارد

 بكفاءة؛

  عاجلة االلكرتونية للبيانات والقدرة على مراقبة أكرب عدد ممكن من املاختصار اجلهد والوقت من خالل

 ت، وسرعة تقدميها لطالبها؛  العمليا

  يف أي وقت  إليهاالرجوع  وإمكانية، اخل...القدرة العالية على ختزين البيانات واملعلومات وامللفات االلكرتونية

 الذي يستغرق وقت اكرب يف البحث عن تلك املعلومات؛امللفات اليدوية  إىلبسرعة، دون الرجوع 

 يما بينها عن طريق شبكات وتبادل املعلومات ف ئف واألقسامل املعلومات بني خمتلف الوظاسرعة توصي

 ؛)االنرتنت ، االنرتانت( االتصال 

  الوقائية، التدابري ذلك من خالل السياسات و والتقليل من فرص ارتكا�ا و  واالحنرافات األخطاءاكتشاف

 وقت ممكن؛ أسرعوتصحيحها إذا وقعت يف 

  ا عليهمن اجل احلفاظ  ،أنظمة محاية املعلوماتن خالل استخدام يانات مالبتعزيز امن وسالمة  املعلومات و

 وخصوصيتها؛ من التحريف أو االخرتاق وسريتها

  ت املناسب؛إمدادها باملعلومات يف الوقيف اختاذ القرار املناسب من خالل  اإلدارةتساعد 

 إىل باإلضافةلدائمة سالمة امللفات ات واملخرجات وذلك من خالل من سالمة العمليات واملدخال التأكد 

 .املؤسسةاالعتماد على مجيع العمليات من املختصني يف 

  

 

  

  

                                                           
 ،، مذكرة دكرتواة يف العلوم التجارية، ختصص حماسبة، جامعة حممد خضريتأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على التدقيق المحاسبي بالمؤسسة االقتصاديةاهلام بروبة،  1

 .134: ، ص2015- 2014بسكرة، 
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  الدراسات السابقة: الثانيالمبحث 

من الضروري على كل باحث أن يستعني بدراسات، مؤلفات، أو مراجع حبث معني  إن لدراسة أي موضوع أو

  .سات السابقة هي أهم الركائز األساسية للباحثلبحثه فهده الدرا نطالقالاسبقته يف هذا املوضوع، لتعطيه نقطة 

ومن اجل االستعانة بأكرب عدد ممكن من الدراسات السابقة اعتمدنا على جمموعة من الدراسات والبحوث     

يف شكل رسائل  باللغة العربية واألجنبية، احمللية والدولية، سواء كانت يف شكل حبوث منشورة يف جمالت أو

  . اليت تناولت موضوع حبثنا يف أحد حماوره) وراه، دكتسرتما(جامعية 

  الدراسات باللغة العربية: لالمطلب األو 

، أثر استخدام احلاسوب على أنظمة الرقابة الداخلية يف املصارف العاملة ناصر عبد العزيز مصلح دراسة -01

اسبة والتمويل، كلية يف قطاع غزة، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف احمل

  .2007، ، فلسطنيالتجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة

هدفت هذه الدراسة إىل توضيح تأثري استخدام احلاسوب على أنظمة الرقابة الداخلية يف املصارف العاملة يف 

قطاع غزة، وذلك من خالل تقييم مدى تطبيق هذه اإلجراءات يف ظل استخدام احلاسوب، وقد قسم البحث 

جراءات الرقابة إىل رقابة عامة ورقابة على التطبيقات، وتقسم الرقابة العامة إىل الرقابة التنظيمية والرقابة على إ

إعداد وتطوير النظام والرقابة ملنع الوصول إىل احلاسوب والبيانات وامللفات والرقابة على امن البيانات وامللفات، 

  .راسة اجلوانب النظريةواستخدم الباحث املنهج التحليلي الوصفي لد

نظام الرقابة الداخلية يف ظل استخدام احلاسوب حيقق إجراءات  ولقد خلصت نتائج هذه الدراسة إىل أن

الرقابة على امن البيانات وامللفات، وحيقق كذلك الضوابط الرقابية على التوثيق وتطوير النظم  يف املصارف العاملة 

تطبيق إجراءات الرقابة العامة إال انه هناك ضعف يف تطبيق بعض هذه املصارف تقوم بكما أن  يف قطاع غزة،

  .اإلجراءات، كما أن هناك تطبيق بدرجة عالية إلجراءات رقابة التطبيقات

مدى مواكبة املدققني الداخليني ملتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة  عطا اهللا الحسبان، دراسة -02

  .2008 ،1العدد ،14ا�لد  ،لة املناراألردنية،جمالداخلية يف شركات املسامهة 

ويهدف هذا البحث إىل حتديد متطلبات تكنولوجيا املعلومات ملكونات نظام الرقابة الداخلية اليت مت تطبيقها 

على املدققني الداخلني يف شركات املسامهة العامة املدرجة أمساؤها يف بورصة عمان لألوراق املالية، يف السوق 

والثاين فقط، كما يهدف إىل حتديد مدى مواكبة تلك الشركات ملتطلبات أدوات تكنولوجيا املعلومات يف األول 

  .أنظمة الرقابة الداخلية فيها

  : ولقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج ذات األمهية يف الشركات املسامهة العامة األردنية منها

 .على نظام الرقابة الداخلية يف الشركات املسامهة العامة األردنيةإن هناك تأثريا لبيئة تكنولوجيا املعلومات  - 
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انه عند تكوين بيئة الرقابة يف ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات يتم تعيني جملس إدارة وجلنة تدقيق ذات خربة  - 

ظف ذي عالقة ودراية بأنظمة بيئة تكنولوجيا الرقابة وأمهيتها، كما يراعي حتديد الصالحيات واملسؤوليات لكل مو 

بيئية واستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات، كما يراعي بيان خطوط السلطة من خالل وجود هيكل تنظيمي 

 .للشركة املعنية

انه عند القيام بعملية تقييم املخاطر يف بيئة تكنولوجيا املعلومات تراعى الشركة أهداف العمليات يف أنظمة  - 

  .األهداف اإلسرتاتيجية للشركةتكنولوجيا املعلومات، كما يراعى 

، دور الرقابة الداخلية يف ظل نظام ثائر صبري محمود الغبان، اآلن عجيب مصطفى هلداني دراسة -03

جملة علوم  العراق،- املعلومات احملاسيب االلكرتوين، دراسة تطبيقية على عينة من املصارف يف إقليم كردستان

  .2010، 45دد راق، العجامعة السليمانية الع إنسانية،

لقد هدف البحث إىل التعرف على الرقابة الداخلية وأساليبها لبيان مدى مسامهتها يف حتقيق السالمة املصرفية 

يف ظل نظام املعلومات احملاسيب االلكرتوين، حيث مت إجراء دراسة ميدانية مشلت عشرة مصارف بواسطة استمارة 

تغريات من متغريات أهداف الرقابة الداخلية يف استمارة اإلستبانة م) 5(استبيان أعدت هلذا الغرض، ومت استخدام 

ملعرفة دور الرقابة الداخلية يف املصارف، ومبا أن نظم املعلومات احملاسبية هي أنظمة مفتوحة، فان األمر يتطلب 

نها، وبالشكل الذي منها بإن تأخذ بعني االعتبار تلك املتغريات اليت حتصل يف البيئة احمليطة وحماولة االستفادة م

يساهم يف حتقيق كفاء�ا وفاعليتها يف بناء رقابة داخلية فعالة، بدءا من بيئة رقابية مث تقييم املخاطر واالهتمام 

  .بأنظمة االتصاالت واملعلومات وأنشطة الرقابة وانتهاء باملراقبة املستمرة على عمليات املصارف

ة تواكب التطورات يف بيئة تكنولوجيا املعلومات وبالشكل الذي وخلص البحث إىل احلاجة لرقابة داخلية فعال

يسهل من إمكانيات تكاملها مع األنظمة املعلوماتية اإلدارية واملالية، كما يتطلب البحث باستمرار يف إمكانية 

حتديثها وتطويرها لتحقق أهدافها ضمن معايري الوقت واجلهد والتكلفة وحتقيق أقصى ما ميكن من الكفاءة 

  .ة واالقتصاديةوالفاعلي

داللة إحصائية  وعنوي ذبان هناك دور م للجانب التطبيقي للبحث وكانت نتيجة التحليل اإلحصائي

ألساليب الرقابة العامة والرقابة على التطبيقات يف حتقيق كل من ضمان صحة ومصداقية املعلومات املعدة من قبل 

اجبات ومهام املصارف، فضال عن التشجيع على االلتزام املصارف، جبانب تنمية الكفاية اإلنتاجية يف و 

رف، بالسياسات اإلدارية واحملاسبية املرسومة من قبل اإلدارة ومحاية املوجودات وامللفات واملعلومات يف املصا

  .وكشف األخطاء والغش والتالعب

تكنولوجيا املعلومات ، تكيف نظم الرقابة الداخلية مع استخدام دراسة محمد علي نصر سالم الشائبي -04

وأثره على موثوقية القوائم املالية، دراسة تطبيقية على املصارف التجارية الليبية، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات 

 سط، عمان األردن،احلصول على درجة املاجستري يف احملاسبة، قسم احملاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األو 

2010/2011.  
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إىل التعرف على أمهية الرقابة الداخلية وضرورة تكيفها مع تطور استخدام تكنولوجيا لقد هدفت الدراسة 

املعلومات وأثر ذلك على موثوقية القوائم املالية يف املصارف التجارية الليبية، تكون جمتمع الدراسة من مجيع 

انات عليهم، حيث قام الباحث مصارف، ومت توزيع االستب) 4(املصارف التجارية الليبية اململوكة للدولة وعددها 

املديرون،املاليون، املدققون الداخليون وموظفو أقسام احلاسوب العاملون يف : بتصميم استبانة هذه الفئات وهي

  .فردا من جمتمع الدراسة على تلك الفئات) 122(تلك البنوك، حيث مت توزيع 

مع تطور استخدام تكنولوجيا املعلومات يف  ولقد أظهرت النتائج مستوى مرتفعا لتكيف نظم الرقابة الداخلية

، ومستوى متوسط للفرضية اليت اجتة عن هذا التطور يف االستخداماملصارف التجارية الليبية ملواجهة التحديات الن

اليؤدي تكيف نظم الرقابة الداخلية مع تطور استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املصارف التجارية " تنص على 

، كما أظهرت النتائج مستوى متوسط للفرضية اليت تنص "حلصول على قوائم مالية ذات موثوقية عاليةالليبية إىل ا

  ".التوجد معوقات لتكيف نظم الرقابة الداخلية مع استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املصارف التجارية الليبية"

احملوسبة يف حتقيق فاعلية الرقابة  ، دور نظم املعلومات احملاسبيةدراسة احمد سالمة سليمان الجويفل -05

الداخلية يف املصارف اإلسالمية األردنية، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف 

  .2011احملاسبة،قسم احملاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان ، األردن، 

علومات احملاسبية احملوسبة يف حتقيق فاعلية الرقابة الداخلية يف �دف هذه الدراسة إىل التعرف على دور نظم امل    

املصارف اإلسالمية األردنية، واتبع الباحث يف هذه الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي، حيث يتكون جمتمع 

الدويل،  املصرف اإلسالمي األردين واملصرف العريب اإلسالمي: الدراسة من مجيع املصارف اإلسالمية األردنية ومها

  .أما عينة الدراسة فتتكون من املديرين يف اإلدارة العليا باإلضافة إىل احملاسبني واملدققني الداخلني

ولقد خلصت الدراسة إىل أنه يوجد دور لنظم املعلومات احملاسبية يف حتقيق رقابة داخلية فاعلة يف املصارف 

ية يف دور نظم املعلومات احملاسبية يف حتقيق رقابة داخلية اإلسالمية األردنية، كما توجد فروقات ذات داللة إحصائ

  .فاعلة، وقد تبني أن متغري مالئمة املعلومات هو أكثر املتغريات تأثريا على متغري الرقابة الداخلية الفاعلة

، عالقة تكنولوجيا املعلومات املستخدمة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف عصام صبحي قشطة دراسة -06

قطاع غزة، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال، بصارف الوطنية امل

  .2013 -2012، فلسطني غزة ،والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد

فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على عالقة تكنولوجيا املعلومات املستخدمة ب

املصارف الوطنية بقطاع غزة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث أسلوب اإلستبانة 

مصارف وطنية، ) 6(جلمع البيانات، وقام الباحث باستخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية وقد مشلت الدراسة 

على عينة من العاملني يف املصارف الوطنية مبسميات وظيفية خمتلفة، وقد مت اسرتداد استبانة ) 240(ومت توزيع 

  ).%86(استبانة بنسبة اسرتداد  )206(
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ولقد أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد عالقة طردية بني تكنولوجيا املعلومات وفاعلية الرقابة الداخلية يف 

ت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء أفراد املصارف الوطنية العاملة بقطاع غزة، وكذلك أوضح

العينة حول عالقة تكنولوجيا املعلومات املستخدمة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية يف املصارف الوطنية العاملة 

 ، باستثناء)اجلنس، املؤهل العلمي، التخصص العلمي، سنوات اخلربة( بقطاع غزة، تعود للمتغريات الشخصية 

  .الذي اظهر فروقات ذات داللة إحصائية بني املشغلني وكل من مدراء الفروع واملراقبني) املسمى الوظيفي(متغري 

، أثر التشغيل االلكرتوين للبيانات يف جودة املراجعة الداخلية، دراسة ميدانية دراسة حسن كمال حسن -07

ى درجة املاجستري يف احملاسبة والتمويل، كلية على بنك اخلرطوم، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول عل

  .2014الدراسات العليا والبحث، جامعة الزعيم األزهري، السودان، 

�دف الدراسة إىل البحث عن مدى إمكانية تطبيق التشغيل االلكرتوين يف جمال املراجعة الداخلية، ومعرفة 

مدى مواكبة ذلك التطور اهلائل يف الوقت احلاضر،  مدى التطور يف أساليب الرقابة واملراجعة الداخلية ومعرفة

  .وبيان أهم املشاكل اليت تواجه املراقب واملراجع يف ظل التشغيل االلكرتوين

  :وخلصت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها

م التشغيل التشغيل االلكرتوين للبيانات يؤثر إجيابا على نظام املراجعة الداخلية باملصرف، زيادة املعرفة بنظا

االلكرتوين للبيانات يزيد من ثقة املستخدمني للقوائم املالية، كما إن إتباع أسلوب التأهيل والتدريب املستمر يؤدي 

إىل زيادة ثقة املستخدمني للقوائم املالية، نظام التشغيل االلكرتوين للبيانات يؤدي إىل تقليل أخطاء املراجعني 

 .االختالس والفساد املايل واإلداري وجودة األداء، كما حيد من عمليات

دور تكنولوجيا املعلومات يف تطوير مهنة املراجعة، دراسة تطبيقية على مكاتب  الهام ضيف اهللا، دراسة -08

املراجعة، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي يف قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية 

  .2015-2014يري، جامعة الشهيد ّمحه خلضر ، الوادي، والتجارية وعلوم التس

هدفت الدراسة إىل توضيح دور استخدام تكنولوجيا املعلومات يف اختيار عينة التدقيق لدى مراجعي 

احلسابات يف جمال املراجعة، وبالتايل زيادة مصداقية نتائج املعاينة يف التدقيق إلجراء العمليات احلسابية للحصول 

أدق وأسرع وأكثر مصداقية، وإبراز مسامهة استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تسهيل عملية التدقيق على نتائج 

وختفيض التكلفة الالزمة إلجرائها، ودور تكنولوجيا املعلومات يف تطوير مهنة املراجعة للنظم غري الورقية والتبادل 

  .برية بطريقة أسرع وأكفأااللكرتوين للبيانات ومتكني مراجع احلسابات من اختيار عينة ك

  :من خالل حتليل إجابات االستبيان واختبار الفرضيات إىل ةالباحث تولقد خلص

يوجد كفاءة مهنية وإدراك لدى حمافظي احلسابات يف اجلزائر ألمهية دور استخدام تكنولوجيا املعلومات يف     

اجناز األعمال بسرعة اكرب، وكون حتسني وتطوير خدمات املراجعة، وذلك بسب ما يوفره استخدامها من 

استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املراجعة حيسن من اإلجراءات الرقابية على الربامج وامللفات االلكرتونية 

يف املؤسسة، واليت يرى الطالب استحالة مراجعتها دون االستعانة بتكنولوجيا املعلومات، كما أن قيام  دمةاملستخ
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ام تكنولوجيا املعلومات خيفض من تكاليف تلك العمليات ويزيد من دقتها، وبالتايل حمافظ احلسابات باستخد

جيب على املراجع اكتساب الكفاءة العلمية والعملية الالزمة يف تطبيق املراجعة االلكرتونية باإلضافة إىل متطلبات 

  .الرقابة الداخلية املطلوبة ملواجهة التحديات اليت تفرضها هذه التقنية

دور نظام املعلومات احملاسيب يف حتقيق فعالية الرقابة الداخلية للمؤسسة  راسة عبد الباسط بوحايك،د -09

بأدرار، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة  soralchinالبرتولية، دراسة حالة املؤسسة البرتولية للتكرير 

ة العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم ماسرت أكادميي، قسم علوم اقتصادية،ختصص اقتصاد وتسيري برتويل،كلي

  .2014/2015التسيري،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

   هدفت هذه الدراسة إلبراز دور نظام املعلومات احملاسيب يف حتقيق فعالية الرقابة الداخلية للمؤسسة البرتولية 

ام املعلومات احملاسيب لتحقيق فعالية والدور الذي يلعبه نظ) بأدرار  –soralchin–املؤسسة البرتولية للتكرير ( 

  .الرقابة الداخلية

  :أما أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث

تقاس مبدى قدر�ا على إتباع نظام حماسيب سليم يرتجم من  soralchinإن فعالية الرقابة الداخلية للمؤسسة 

د احملاسبية، كما توصلت الدراسة إىل أن خالل طريقة حتضري وتقييد العمليات احملاسبية ومدى اإللتزام بالقواع

املؤسسة تستخدم املعاجلة اآللية للبيانات من أجل االستفادة من مزاياها والتقليل من التكاليف مع التطورات 

اجلديدة يف تكنولوجيا املعلومات، كما جيب مراعاة دور املورد البشري كاستثمار يف املؤسسة باالعتماد على كفاءة 

 .عوائد هذا اإلستثمار وتنميته جللب

، واقع تطبيق أساليب الرقابة الداخلية يف ظل بيئة تكنولوجيا نوفل سمايلي فضيلة بوطورة،دراسة  -10

املعلومات يف البنوك التجارية، دراسة ميدانية لوكاالت البنوك العمومية اجلزائرية والية تبسة، جملة العلوم االقتصادية 

  .2015، 13 امعة تبسه، العددوالتسيري والعلوم التجارية، ج

أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على أساليب الرقابة يف البنوك العمومية دراسة يهدف هذا البحث إىل    

كما يهدف إىل التعرف على أساسيات نظام الرقابة الداخلية يف البنوك وأسباب التوجه إىل   اجلزائرية لوالية تبسه،

سم البحث إجراءات الرقابة إىل إجراءات عامة ورقابة تطبيقية، ومت استخدام املنهج وقد ق املعلومات،تكنولوجيا 

ناشطة يف والية تبسه،  بنوك عمومية 06، ومشلت الدراسة الوصفي التحليلي وأسلوب اإلستبانة جلمع البيانات

 مراجع داخلي، راقبم الوكالة، مدير نائب الوكالة، مدير(ف مبسميات خمتلفة موظ 70فراد العينة من أوتكونت 

 الباحثان خلص توزيعها مت اليت اإلستبانة واسرتداد البيانات مجع عملية من االنتهاء وبعد، )مشغل مربمج، داخلي،

  .(% 77.14 ): مقدرة ب الوكاالت مجيع من اسرتداد نسبةب أي للتحليل، صاحلة تعترب إستبانة 54 إىل

 يبقى ولكن املعلومات، تكنولوجيا يف احلاصل التطور مع الداخلية بةالرقا لنظام تكيف وجودولقد بينت النتائج    

 املربجمني حيث من سواء العالقة، ذات الكربى املنشآت طموح دون زالي ال البنوك هذه يف ؤهلامل العلمي الكادر

 ،الداخلی لرقابةا نظام خيدم مبا السريعة التكنولوجية التطوراتاستيعاب  على �مقدر  ومدى الداخليني املراجعني أو
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وكاالت البنوك تقوم بتطبيق إجراءات الرقابة العامة، إال أن هناك ضعف يف تطبيق بعض هذه اإلجراءات،  أن غري

  .اءات رقابة التطبيقات فتطبق بشكل جيدأما إجر 

لوطنية ، جودة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأثرها يف كفاءة التدقيق الداخلي باملؤسسة ابدر عشي دراسة -11

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي،فرع علوم التسيري، ختصص ENTPلألشغال يف اآلبار

تدقيق ومراقبة التسيري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2015-2016.  

لوجيا املعلومات واالتصال على كفاءة التدقيق الداخلي باملؤسسة لقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر تكنو 

الوطنية لألشغال يف اآلبار، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث املقابالت الشخصية واالستبيان جلمع 

الدراسة  البيانات واملعلومات، اقتصرت عملية التوزيع على أسلوب العينة القصدية البسيطة، حبيث بلغ تعداد عينة

  .مدقق داخلي 35

  :ولقد خلصت إىل أهم النتائج

إن املؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار تطبق جودة تكنولوجيا املعلومات واالتصال بأبعادها املختلفة وبنسب     

متفاوتة، وعدم وجود تأثري قوي جلودة تكنولوجيا املعلومات واالتصال على كفاءة التدقيق الداخلي يف املؤسسة 

حمل الدراسة، وكذا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كفاءة التدقيق الداخلي تعود للمتغريات الشخصية 

  .والوظيفية

، خماطر استخدام نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية وأثرها على كليبات محمد أنيس، بنية عمر دراسة - 12

فتوحة لألحباث والدراسات، كلية االقتصاد وعلوم التسيري، جامعة فاعلية املراجعة يف اجلزائر، جملة جامعة القدس امل

  .2016 ،40 باجي خمتار عنابة، العدد

لقد هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على نظم املعلومات احملاسبية يف البيئة االلكرتونية، ناهيك عن إبراز      

اس أثرها، ولتحقيق ذلك اعتمد الباحثان منهجا خماطر استخدام هذه النظم على فاعلية املراجعة يف اجلزائر وقي

قسم نظري يطلع على خمتلف املصادر املتعلقة بالدراسة، وقسم : حتليليا وصفيا قامسا مبوجبه الدراسة إىل قسمني

لنتائج استبانة وزعت على مكاتب املراجعني الداخليني واخلارجيني   (spss)تطبيقي يعتمد على التحليل بواسطة 

  .اجلزائريني

والنتيجة اليت توصلت إليها الدراسة هي التأكد على وجود أثر ذي داللة إحصائية ملخاطر استخدام نظم      

املعلومات احملاسبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة يف اجلزائر، ويتوزع هذا التأثري بني خماطر البيئة احمليطة، وخماطر 

  .ستوياته املختلفةمب) إدخال، تشغيل، إخراج(معاجلة البيانات 

، التشغيل االلكرتوين للبيانات احملاسبية وأثره يف حتسني كفاءة أداء الرقابة دراسة سعود جايد مشكور -13

  .2016، العراق، سبتمرب 45، العدد 23الداخلية، جملة احملاسب للعلوم احملاسبية والتدقيقية، ا�لد 
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حلديثة لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية يف تطبيق التشغيل هدفت الدراسة إىل إبراز الوسائل الكفأة وا     

االلكرتوين للبيانات املالية احملاسبية، وذلك الن التشغيل االلكرتوين يعد من أهم الوسائل احلديثة املستخدمة يف 

ية اختاذ إدخال البيانات املالية واحملاسبية وتشغيلها ومن مث إخراجها بوصفها ناتج عمل حماسيب يستخدم يف عمل

القرارات االقتصادية املتنوعة، إذ تتمتع هذه الوسائل احلديثة خباصية الدقة يف املعاجلة والسرعة يف اإلجناز، فضال 

  .عن أ�ا جتسد بشكل مباشر اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية

ل االلكرتوين بكفاءة كما هدفت هذه الدراسة إىل إظهار حمورين األول يتضمن أسئلة حول عالقة التشغي      

وفاعلية الرقابة الداخلية، والثاين يشمل أسئلة حول أثر التشغيل االلكرتوين على حتسني كفاءة وفاعلية الرقابة 

  .الداخلية

ولقد خلصت الدراسة إىل إن استخدام التشغيل االلكرتوين للبيانات احملاسبية يوفر السرعة والدقة يف اإلجناز      

طأ والغش وزيادة فاعلية الرقابة على أنشطة الوحدة االقتصادية، كما خلصت إىل ضرورة وتقليل حاالت اخل

االستفادة القصوى من مميزات التشغيل االلكرتوين يف معاجلة البيانات احملاسبية واملالية والرقابة عليها ،وذلك من 

  .الخالل توفري األدوات الالزمة والكوادر البشرية املدربة تدريبا فعليا وشام

، اثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف رفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية زينب سايح دراسة -14

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات غرداية ALFA PIPEللمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مؤسسة أنابيب 

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، شهادة ماسرت أكادميي، شعبة علوم جتارية،ختصص مالية املؤسسة، كلية 

  .2017-2016جامعة غرداية، 

هدف هذا البحث إىل إبراز أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال وذلك بتطرق إىل املنطلقات      

خلية باالعتماد على واملفاهيم اليت تنطوي عليها والفوائد واهم أبعادها و مرتكزا�ا وكيفية قياس أنظمة الرقابة الدا

  .املنهج الوصفي التحليلي

  :ولقد خلصت الدراسة إىل أهم النتائج     

تكنولوجيا املعلومات واالتصال مهمة بدرجة كبرية يف بناء األنظمة الرقابية خاصة مع تطور وتعقد العمليات  - 

وجيا املعلومات واالتصال لتسهيل اإلدارية والتشغيلية وصعوبة مراقبتها، فأصبح من الضروري االعتماد على تكنول

  وتسريع الرقابة؛

لتكنولوجيا املعلومات واالتصال تأثري كبري يف كفاءة األنظمة الرقابية للمؤسسة، هذا من خالل اجلودة والسرعة  - 

 والفعالية يف املعلومات املقدمة من أجهزة املعلومات واالتصال؛

االتصال دور مهم يف بناء األنظمة الرقابية وحتسينها املستمر، من للكفاءات املتحكمة يف تكنولوجيا املعلومات و  - 

  .    خالل قياسها واالستفادة من التغذية العكسية للمعلومات املقدمة
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، املراجعة يف ظل نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية، مذكرة دراسة حاج بورقة حورية، بن بريك حياة – 15

ة ماسرت أكادميي يف العلوم املالية واحملاسبية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية مقدمة الستكمال متطلبات شهاد

  .2017-2016وعلوم التسيري، جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة، 

�دف الدراسة ملعرفة دور نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية على املراجعة، وحتديد املشاكل واملخاطر اليت     

نظام املعلومات احملاسبية االلكرتونية على املراجعة، وقد مت استخدام املنهج التحليلي حيث مت تصميم يسببها 

  .االستبيان وتوزيعه على جمتمع الدراسة واملتمثل يف حمافظي احلسابات واحملاسبني واألساتذة اجلامعيني

إجراءات وأساليب املراجعة، واستخدام  ولقد توصلت الدراسة إىل أن املراجعة االلكرتونية تؤدي إىل حتسني    

املراجعة االلكرتونية تساعد يف توفري القوائم املالية يف الوقت املناسب،و أن يكون املدقق على علم بالربامج 

  .التطبيقية احملاسبية املستخدمة 

 الدراسات باللغة األجنبية:المطلب الثاني

  )AI-Jabari,2004(دراسة  - 01

The Impact of Information Technology On The Internal Audit Process In 
Jordan.  

   اثر تكنولوجيا المعلومات على عملية المراجعة الداخلية: عنوان الدراسة

هدفت هذه الدراسة إىل وضع منوذج أو خطوات من أجل القيام بعملية تدقيق فعلية يف ظل نظام حماسيب 

سوب يف دعم عملية التدقيق ، اعتمدت هذه الدراسة على إجراء يعتمد على احلاسوب، وكيفية استخدام احلا

  .مدققني)10(مقابالت مع كافة املدققني يف شركة فاست لينك والبالغ عددهم 

للقيام بعملية تدقيق ضمن نظام حماسيب إلكرتوين حيث أثبت هذا النموذج خلصت الدراسة إىل وضع منوذج     

يض اخلسائر ألنه يبدأ باملخاطر ذات األمهية القصوى، فيما أوصى فاعليته من حيث الوقت املستغرق وختف

الباحث ببدء التدقيق من املخاطر ذات األمهية القصوى نظرا ألمهيتها ألن الوقوع فيها يؤدي إىل إيقاع الشركة يف 

ر ذات خسارة كبرية، حيث يتم تقسيم الشركة إىل دورات مث يتم حتديد األنشطة يف كل دورة مث حتديد املخاط

 .األمهية القصوى يف هذه األنشطة وبعد ذلك يتم التدقيق على هذه املخاطر 

   )Abu- Musa,2008( دراسة  -02

Auditing E-Business :New Challenges For Internal Auditors  

  التدقيق االلكتروني لألعمال االلكترونية تحديات جديدة لمدققي الحسابات :  الدراسة عنوان

إىل حتقيق جتريب ألثر تكنولوجيا املعلومات على أنشطة املدققني الداخلني، و اختبار ما إذا كان إجناز هدفت     

تقييم تكنولوجيا املعلومات املنفذة يف املنظمات السعودية ختتلف حسب هدف التقييم وخصائص املنظمة ، مت 

شوائيا على عينة من املنظمات اليت تقع استبانه ع 700استخدام اإلستبانة جلمع املعلومات األولية حيث وزعت 

  .استبانه صاحلة لالستخدام  218يف مخس مدن رئيسة يف اململكة العربية السعودية، حيث مت مجع 
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وخلصت إىل أن املدققني الداخلني حباجة إىل تعزيز معرفتهم ومهارا�م يف نظم املعلومات االلكرتوين، وذلك      

شراف والتدقيق على األعمال املنجزة، إن املدققني الداخلني يركزون بشكل أساسي ألغراض التخطيط والتوجيه واإل

على املخاطر التقليدية لتكنولوجيا املعلومات والرقابة، مثل خصوصية البيانات وسالمتها وأمنها، ومحاية األصول، 

يف تقييم نظام تكنولوجيا ومل يعطوا اهتماما لتطوير النظام واكتساب أنشطة جديدة، وإن أداء املدقق الداخلي 

أهداف تدقيق احلسابات، ونوع الصناعة، وعدد املتخصصني يف تدقيق : املعلومات يرتبط بعدة عوامل منها

 .تكنولوجيا املعلومات يف فريق التدقيق

  )  ,2009Paul lucمارس  20( دراسة -03

Technologies et Systems D'information Capacités et Avantage 
Concurrentiel :Analyse Inter Cas de Courtiers D'assurance Vie en France 

حتليل حالة اتصال بسماسرة التأمني  ،نظم تكنولوجيا المعلومات للقدرات والفوائد التنافسية: الدراسة عنوان

  سانعلى احلياة يف فر 

لشركات التأمني الفرنسية،  هدفت هذه الدراسة ملعرفة تأثري تكنولوجية املعلومات على امليزة التنافسية

واستخدمت مفاهيم متعلقة بالدراسة كاملوارد و املالئمة ووجهات النظر كأدوات نظرية، وقامت الدراسة على عينة 

  .من الشركات وكان عددها أربعة شركات فرنسية تؤمن على احلياة

إسهاما إجيابيا يف حتقيق امليزة  تسهم قدرات تكنولوجية املعلومات: وكانت النتائج الرئيسية للدراسة كما يلي

التنافسية، وخاصة من خالل القدرات التشغيلية والنظم الفرعية للقدرات اإلسرتاتيجية، وكلها هلا تأثري بالنظام 

الفرعي للقدرات الدينامكية، ميكن أن  تكون إجيابية ومباشرة يف بعض احلاالت، وميكن أن تكون باطلة أو سلبية 

  .اهم القدرات املختلفة لتكنولوجية املعلومات بطريقة متجانسة نوعا ما يف امليزة التنافسية يف بعض الظروف، وتس

   .( Edwards and etc, 2010 ) دارسة -04

Internal Auditing in the Banking Industry Bank Accounting & Finance 
Process In Amman Jordan.  

  .عة المصرفية وحسابات تمويل المصارفالتدقيق الداخلي في الصنا:عنوان الدراسة

 للنظام الفرعية املكونة األنظمة كأحد الداخلية الرقابة نظام دور على التعرف إىل الدارسة هذه هدفت     

 نظام وفاعلية كفاءة يف التنظيمية أثر العوامل وبيان احملاسيب النظام مدخالت وسالمة صحة من التأكد يف احملاسيب

 حتقيق يف الداخلي املدقق يقدمها اليت املعلومات ودور والرقابة الداخلية التدقيق أمهية رسةاالد شتناق كما الرقابة،

 املنشأة ألصول املناسبة احلماية وتأمني واالحتيال الغش عمليات ومنع األخطاء ومعاجلتها وكشف املنشأة، أهداف

التدقيق  وأعمال مهمات على بالرتكيز وذلك اإلدارة هلا تتعرض اليت املخاطر حجم من وممتلكا�ا، والتقليل

  .والتطبيقي التنظيمي بشقيه الداخلية الرقابة نظام وفاعلية كفاءة مدى واختبار الداخلية والرقابة

 هذه املصارف يف املستخدمة الداخلي والتدقيق الرقابة نظم أن :أمهها من نتائج عدة إىل الباحث وقد توصل     

 وأن والتدقيق، الرقابة األعمال وتقارير خبطط األهداف حتقيق يف وتساعد للمنظمة ةجديد قيمة إضافة يف تسهم
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 تتعلق رقابية ومعايري ضوابط تطوير إىل الغش والتالعب وعمليات األخطاء اكتشاف جمرد من الرقابة مفهوم تطور

  .احملاسبية لنظم املعلومات العملية والتطبيقات التنظيمية باجلوانب

  )Tucker,2010(دراسة  -05

TIC And The Audit  

  .تكنولوجية المعلومات والتدقيق ببريطانيا:  عنوان الدراسة

هدفت هذه الدراسة إىل بيان تأثري تكنولوجيا املعلومات على الرقابة الداخلية واعتبار أن املدقق جزءا من      

مة للتدقيق، وأن املدقق يستخدم تكنولوجيا املعلومات وأن السيطرة على هذه التكنولوجيا أحد العوامل امله

األشخاص ذوي املهارات واملستوعبني متاما لكيفية إعداد التقرير، وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي من 

خالل االستعانة باملصادر ذات العالقة مبوضوع البحث وخاصة نظم املعلومات احملاسبية للرقابة الداخلية، وكذلك 

  .نب العلمي وأجريت الدراسة يف بريطانيااستخدمت اإلستبانة يف اجلا

أن النمو املتسارع يف تكنولوجيا املعلومات وقابلية املشاريع : وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها     

مبختلف أحجامها للتنافس على استعمال التقنيات احلديثة يف املعاجلة والتخزين للبيانات، أدى إىل التأثري على 

يق يف مواكبة إجراءات وأساليب التدقيق هلذه التكنولوجيا احلديثة، وأن التكنولوجيا تؤثر على نظام عملية التدق

  . الرقابة الداخلية وعلى الطرق املتبعة من قبل املدقق يف فحص نظام الرقابة الداخلية 

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة : المطلب الثالث

للدراسات السابقة جند أن القاسم املشرتك بينها هو نظام الرقابة الداخلية وتكنولوجيا بعد استعراضنا        

املعلومات، ومن خالل النتائج املتوصل إليها يف الدراسات السابقة ميكن القول أن مجيع هذه الدراسات يف 

خلية، وسيتم مناقشة نتائج تكامل، إذ ركز بعضها على تكنولوجيا املعلومات والبعض األخر على نظام الرقابة الدا

  .الدراسات السابقة من حيث أوجه الشبه واالختالف

  ومن بني النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن املصارف يف قطاع )2007ناصر عبد العزيز مصلح، (دراسة ،

د ضعف يف تطبيق غزة تقوم بتطبيق إجراءات رقابة التطبيقات بدرجة عالية، وتقوم بإجراءات الرقابة العامة مع وجو 

بعض هذه اإلجراءات، حيث قام الباحث حبصر تكنولوجيا املعلومات يف استخدام احلاسوب دون غريها من 

  .األدوات األخرى يف نظام الرقابة الداخلية، وحصر أثر الدراسة يف مصارف قطاع غزة

  ألمهية منها إن هناك تأثريا ، ولقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج ذات ا)2008عطا اهللا احلسبان، (دراسة

لبيئة تكنولوجيا املعلومات على نظام الرقابة الداخلية يف الشركات املسامهة العامة األردنية،حيث ركز الباحث على 

تأهيل املدققني الداخلني لتكنولوجيا املعلومات، ومدى مواكبتهم لتكنولوجيا املعلومات واستخدمها يف أنظمة 

 .الرقابة الداخلية
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 ولقد خلصت الدراسة إىل احلاجة )2009االن عجيب مصطفى هلداين، ثائر صربي حممود الغبان، (ة دراس ،

لرقابة داخلية فعالة تواكب التطورات يف بيئة تكنولوجيا املعلومات بالشكل الذي يساهم من إمكانية تكاملها مع 

املستمر لنظام الرقابة الداخلية، لقد حصرت  األنظمة املعلوماتية اإلدارية واملالية، واحلرص على التحديث والتطوير

الدراسة يف دور الرقابة الداخلية باستخدام املعلومات احملاسبية االلكرتونية دون التطرق لتأثري خمتلف أدوات 

  .وأساليب تكنولوجيا املعلومات األخرى، وحصر الدراسة يف عينة من مصارف إقليم كردستان العراق

  ولقد أظهرت النتائج مستوى مرتفعا لتكييف نظام الرقابة )2010/2011ائيب، حممد على نصر الش(دراسة ،

الداخلية مع تطور استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املصارف التجارية الليبية، ونرى أن الباحث حصر اثر نظام 

الدراسة باملصارف التجارية الرقابة الداخلية مع استخدام تكنولوجيا املعلومات مبوثوقية القوائم املالية فقط، وكانت 

 . الليبية

  ولقد خلصت الدراسة إىل دور نظم املعلومات احملاسبية يف )2011امحد سالمة سليمان اجلويفل، (دراسة ،

حتقيق رقابة داخلية فاعلة يف املصارف اإلسالمية األردنية، واهتم الباحث باملعلومات ملا هلا من تأثري على متغري 

فاعلة، وجند أن الدراسة حصرت يف نظم املعلومات احملاسبية احملوسبة وأمهل األدوات التكنولوجية الرقابة الداخلية ال

 .األخرى، كما أن دراسة احلالة كانت يف املصارف اإلسالمية األردنية

  ولقد خلص الباحث إىل وجود عالقة طردية بني تكنولوجيا )2012/2013عصام صبحي قشطة، ( دراسة ،

ية نظام الرقابة الداخلية، حيث حصر العالقة يف املصارف الوطنية بقطاع غزة، وارتكز يف دراسته املعلومات وفاعل

  . على تبني أثر األجهزة املادية املستخدمة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية

  ولقد كانت أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث أن التشغيل االلكرتوين  ،)2014حسن كمال حسن، (دراسة

لبيانات له تأثري إجيايب على نظام املراجعة الداخلية باملصرف، واهتم كذلك بدور التأهيل  والتدريب املستمر الذي ل

يؤدي إىل زيادة ثقة املستخدمني للقوائم املالية، فقلد اهتم الباحث بالتشغيل االلكرتوين للبيانات وتوضيح أثره على 

ر باقي األدوات التكنولوجية األخرى، ومتت الدراسة على بنك اخلرطوم أساليب الرقابة واملراجعة الداخلية دون ذك

 .بالسودان

  ولقد خلصت الدراسة إىل انه يوجد كفاءة مهنية وإدراك لدى )2014/2015اهلام ضيف اهللا،(دراسة ،

ولقد حمافظي احلسابات يف اجلزائر ألمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف حتسني وتطوير خدمات املراجعة، 

ركزت الدراسة دور تكنولوجيا املعلومات يف تطوير مهنة املراجعة، كما عرجت الدراسة على متطلبات نظام الرقابة 

 .وركزت يف عينة الدراسة على  حمافظي احلسابات أكثر من غريهمفرضها بيئة تكنولوجيا املعلومات،الداخلية اليت ت

  ني النتائج اليت توصل إليها الباحث أن فاعلية نظام ، ومن ب)2014/2015عبد الباسط بوحايك، ( دراسة

الرقابة الداخلية مربوط مبدى قدرة املؤسسة على إتباع نظام حماسيب سليم، ولقد قام الباحث بربط فاعلية نظام 

الرقابة الداخلية يف دراسته بنظام املعلومات احملاسيب دون أدوات تكنولوجيا املعلومات األخرى، وركزت الدراسة 
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لى كفأة نظام الرقابة الداخلية أكثر من الفاعلية،كما حصر الباحث الدراسة يف املؤسسة البرتولية ع

 .بأدرار  soralchinللتكرير

  لقد بينت النتائج أن البنوك تقوم بتطبيق إجراءات رقابة )2015فضيلة بوطورة، نوفل مسايلي، (دراسة ،

امة، إال أن هناك ضعف يف تطبيق بعض هذه اإلجراءات، التطبيقات بشكل جيد، وتطبق إجراءات الرقابة الع

ونرى أن الدراسة بينت أساليب الرقابة املطبقة يف البنوك العمومية اجلزائرية بوالية تبسه يف ظل تكنولوجيا 

 .املعلومات، أي أ�ا وضحت األساليب املطبقة يف عينة تلك البنوك فقط

  ىل أن املؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار تطبق جودة ، خلصت الدراسة إ)2015/2016بدر عشي،(دراسة

تكنولوجيا املعلومات واالتصال بأبعادها املختلفة وبنسب متفاوتة، وعدم وجود تأثري قوي جلودة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال على كفاءة التدقيق الداخلي يف املؤسسة حمل الدراسة، ونرى أن الباحث يف اجلانب النظري 

 .جودة تكنولوجيا املعلومات واالتصال على الكفاءة وليس فاعلية نظام الرقابة الداخلية بني اثر

  النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة هي التأكيد على وجود )2016كليبات حممد أنيس، بنية عمر،( دراسة ،

لية املراجعة يف اجلزائر، ونرى أثر ذي داللة إحصائية ملخاطر استخدام نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية على فاع

أن الدراسة سلطت الضوء على خماطر استخدام نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة سوءا 

الداخلية أو اخلارجية، ومل تتطرق إىل باقي أدوات تكنولوجيا املعلومات، وال نظام الرقابة اخللية بل املراجعة 

 .الدراسة على املراجعني الداخليني واخلارجيني باجلزائرالداخلية، وكانت عينة 

  خلصت الدارسة إىل أن استخدام التشغيل االلكرتوين للبيانات احملاسبية  ،)2016سعود جايد مشكور،(دراسة

يوفر السرعة والدقة يف اإلجناز وتقليل حاالت اخلطأ والغش وزيادة فاعلية الرقابة على أنشطة الوحدة االقتصادية، 

 .لقد حصرت الدراسة على البيانات احملاسبية فقط دون التطرق إىل أدوات تكنولوجيا املعلومات األخرىو 

  ولقد خلصت هذه الدراسة إىل األمهية البالغة لتكنولوجيا املعلومات )2016/2017زينب السايح، (دراسة ،

لفعالية يف املعلومات من أجهزة االتصال، واالتصال يف بناء األنظمة الرقابية واالعتماد عليها، من خالل السرعة وا

 ALFA وكانت دراسة احلالة يف مؤسسة األنابيب بغرداية حيث ركزت على الكفاءة أكثر من جانب الفاعلية،

PIPE . 

  وتوصلت الدراسة إىل أن املراجعة االلكرتونية )2016/2017حاج بورقة حورية، بن بريك حياة، (دراسة ،

وأساليب املراجعة وتساعد يف توفري القوائم املالية يف الوقت املناسب، ولقد حصرت تؤدي إىل حتسني إجراءات 

الدراسة على اثر استخدام نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية على عملية املراجعة دون التطرق إىل أثرها على 

 .الرقابة الداخلية

  دراسة)AI-Jabari,2004(بعملية التدقيق ضمن نظام حماسيب  ، خلصت الدراسة إىل وضع منوذج للقيام

الكرتوين لدرجة فاعليته من حيث الوقت وختفيض اخلسائر، ولكن كانت دراسة احلالة حمصورة يف مقابلة مدققي 
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شركة فاست لينك فقط، زيادة على ذلك اهتم باملراجعة الداخلية وخماطرها ولكن مل يتطرق إىل عناصر نظام 

 . الرقابة الداخلية األخرى

 ة دراس ) Abu- Musa,2008( وكانت نتيجة الدراسة تنص على تعزيز كفاءة ومهارة املدققني الداخليني ،

استمارة ومل  700الباحث مل يوفق يف اختيار عينة الدراسة وذلك بتوزيعه  أنيف نظم املعلومات االلكرتونية، وجند 

ة فقط، وتطرق إىل التدقيق االلكرتوين استمارة صاحلة فقط، وكان جمتمع الدراسة يف السعودي 218يسرتجع إال 

 .وجتاوز عناصر نظام الرقابة الداخلية األخرى

 2009 مارس 20( دراسة,  Paul luc( وتوصلت الدراسة إىل حتقيق امليزة التنافسية من خالل استخدام ،

مليزة التنافسية ومل تكنولوجيا املعلومات، ولقد حصرت الدراسة على أربع شركات تامني فرنسية فقط، واهتم بتأثري ا

 . يتطرق إىل تأثري تكنولوجيا املعلومات على نظام الرقابة الداخلية

 دارسة  ( Edwards and etc, 2010 ) وتوصلت الدراسة إىل القيمة اليت يضيفها التدقيق الداخلي إىل

عناصر وأدوات املنظمة وتساعدها على حتقيق أهدافها، واهتم بنظم املعلومات احملاسبية دون التطرق إىل 

  .التكنولوجيا األخرى على نظام الرقابة الداخلية

  دراسة)Tucker,2010( وكانت نتيجة الدراسة إىل إن تأثري تكنولوجيا املعلومات على عملية التدقيق ،

ونظام الرقابة الداخلية، ولكنه ركز أكثر على التدقيق دون عناصر نظام الرقابة الداخلية األخرى، وكانت الدراسة 

 . يف بريطانيا

  :ومن خالل ما سبق ميكن استخالص ما مييز هذه الدراسة يف النقاط التالية

 إبراز دور تكنولوجيا املعلومات يف حتسني نظام الرقابة الداخلية؛ 

 قدرة أنظمة الرقابة الداخلية على مواكبة بيئة تكنولوجيا املعلومات والتكيف معها؛ 

  اجلهد املبذول وسرعة اكتشاف األخطاء؛تقليل العمل من خالل اختصار الوقت و 

 ختفيض تكاليف عملية التدقيق والرقابة الداخلية يف ظل استخدام تكنولوجيا املعلومات؛ 

 الرقابة على (الداخلية  توضح أثر تكنولوجيا املعلومات على كل جزء من مكونات نظام الرقابة

 ؛)رجات والرقابة على احلاسب اآليل، الرقابة على معاجلة البيانات ،الرقابة على املخاملدخالت

  حماولة إسقاط دراستنا على جمموعة من أصحاب االختصاص بوالية الوادي للتعرف على مدى دور

 . تكنولوجيا املعلومات يف حتسني نظام الرقابة الداخلية
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  :خالصة الفصل

توضيح مفهوم تكنولوجيا  ىلإلقد تطرقنا يف هذا الفصل وذلك من خالل التعرض للجانب النظري من الدراسة 

 تعريف إىلبالتفصيل  ، حبيث مت التطرقةنظام الرقابة الداخلي فاعلية على هاتأثري املعلومات واالتصال وكيفية 

الرقابة الداخلية من تعريفها وخصائصها  إىلوصوال تكنولوجيا املعلومات واالتصال وخصائصها واهم مكونا�ا، 

  .فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلي وطرق ،ومقوما�ا ومكونا�ا وأهدافها

فاعلية نظام  صال سامهت بشكل كبري يف رفعتكنولوجيا املعلومات واالت أن إىلنظريا خلص ستن أنو�ذا ميكن 

، من خالل اختصار اجلهد والوقت املبذول يف عمليات الرقابة والتقليل من التكاليف، وهذا الرقابة الداخلية

نتائج ذات دقة وجودة عالية والتقليل من فرص ارتكاب لالوصول  إىلاحلواسيب اليت تفيد ج باستخدام أنظمة وبرام

  .واملسامهة يف عملية اختاذ القرار وسرعة توصيل املعلومات األخطاء،

 
   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيالفصل ال

  المیدانیة ةدراسال
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  :مهيدت

ستجابات اليت التطرق لال إىليتناول هذا الفصل الدراسة امليدانية ملوضوع البحث، حيث �دف هذه الدراسة 

نظام الرقابة  ىل اثر تكنولوجيا املعلومات على فاعليةإليها يف الدراسة النظرية للموضوع والذي يشري إمت التوصل 

العينة، وذلك الختبار فرضيات املوضوع من خالل االستبيان للمهنيني ستخدمنا أسلوب االداخلية، ولقد 

  .موضوع البحث ، وهذا ألجل تبينيواألكادمييني

  :ىلإمت تقسيم الفصل  يدانيةكثر بالدراسة املأولإلملام 

  اإلطار املنهجي للدراسة : املبحث األول           

  حتليل نتائج الدراسة: املبحث الثاين           
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  اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث االول  

نظــام الرقابــة الداخليــة  انيــة أساســا علــى دراســة وحتليــل اثــر تكنولوجيــا املعلومــات علــى فاعليــةتقــوم الدراســة امليد   

  .املؤسسات يومسري  وأساتذة جامعيني متخصصنياخلارجيني والداخليني  وذلك من وجهة نظر املراجعني

  :وسنتاول يف هذا املبحث مايلي   

  .بيانات الدراسة -        

  .قائمة االستبيان -        

  .جمتمع الدراسة وحدوده -        

  بيانات الدراسة: المطلب األول

 متطلبات شيًا معامت وذلك يليالتحلهج واملن الوصفي املنهج باستخدام قمنا الدراسة أهداف حتقيق أجل من

 الظاهرة أو الواقع دراسة يعتمد على ألنه وذلك البحث، حمل الظاهرة دراسة يف املناهج نسبأ باعتباره البحث،

نظام  يف تبيني اثر تكنولوجيا املعلومات على فاعليةدقيق، وتتعلق  لبشك ويصفها الواقع أرض على هي كما

ساسيني من أنوعني الدراسة على  واعتمدتستبيان، وذلك من خالل استخدام قائمة اال ،الرقابة الداخلية

  :البيانات

  البيانات الثانوية: األول الفرع

طــالع إلوالــدوريات واملنشــورات واوا�ــالت وهـي متثــل بيانــات اجلانــب النظــري، واعتمــدت علــى مراجعــة الكتــب 

  .ونظام الرقابة الداخلية السابقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات على الدراسات

  البيانات األولية: ثانيالفرع ال

والـيت تشـمل  ةدراسـالالسـتبيان علـى عينـة مـن جمتمـع هي البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل توزيع قوائم ا

برنــامج و ) Excel( ريغهـا وحتليلهـا باسـتخدام برنـامججمموعـة مـن األسـئلة الالزمـة حلصـر وجتميـع البيانـات ومـن مث تف

" Statistique Package for Social Science"احلــزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة املعــروف باســم  

  .)21(اإلصدار الواحد والعشرون  (SPSS)باختصار 

  قائمة االستبيان: المطلب الثاني

  .تناولنا يف هذا املطلب كيفية إعداد االستبيان، وهيكل االستبيان و طرق معاجلته   

  إعداد قائمة االستبيان: الفرع األول

 راملشـا الدراسـة أو مبوضـوع املتعلقـة السـابقة واألحبـاث والـدوريات واملراجـع لكتـبا علـى القائمـة إعداد يف استعنا

ينـا ىعار  قـدلو  االستقصـاء، قائمـة صياغة يف النظرية اخللفية من االستفادة أمكن حيث والطريقة، املنهج حيث من له

  :تكون أن اإعداده يف
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 ن بسيطة وواضحة؛و أن تك -

 .ار بديل من عدة بدائلأن حتتوي على أسئلة متكن الفرد باختي -

رســـال إمكانيـــة إمـــر الـــذي ســـهل هـــات، األأفـــراد العينـــة مـــن خـــالل عـــدة جوقـــد مت توزيـــع قائمـــة االســـتبيان علـــى 

  :طرق أمهها ةستعمال عداقرب وقت ممكن وذلك بأاالستمارات واحلصول عليها يف 

  املباشر بأفراد العينة؛ االتصال -

 ؛وبعض املؤسسات جعةستمارات على مستوى مكاتب املراإيداع اال -

 .ستخدام الربيد االلكرتوين لبعض أفراد العينة ا -

 (SCALEســـــس مقيـــــاس ليكـــــارت اخلماســـــي أعـــــدادها علـــــى إاالســـــتبيان قـــــد مت  بأســـــئلةأمـــــا  فيمـــــا يتعلـــــق 

(LIKERT    فـراد العينـة حـول املواضـيع الـيت متأراء أالـذي حيتـوي مخسـة إجابـات، وهـذا حـىت يتسـىن لنـا حتديـد 

  :االستبيان كما هو مبني يف اجلدولخالل التطرق من 

  مقياس ليكارت الخماسي) 04: (جدول رقم

  بشدةغير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة

 بناءا على جدول ليكارت اخلماسي بةطلمن إعداد ال: المصدر    

  هيكل االستبيان: الفرع الثاني

  :أربعة حماور رئيسيةعلى سؤال توزعت ) 36(ستة وثالثون االستبيان على  احتوى

  .أسئلة) 06( الشخصية للعينة املدروسة متضمنة يشمل البيانات  :المحور األول

  .أسئلة )10( ةوتشمل عشر   املبادئ األساسية لتكنولوجيا املعلوماتيظم أسئلة تتعلق مبوضوع  :المحور الثاني

  .أسئلة) 10( ةويشمل عشر  عالية نظام الرقابة الداخلية فيظم أسئلة تتعلق : المحور الثالث

ويشــمل نظــام الرقابــة الداخليــة جيــا املعلومــات يف حتســني فاعليــة دور تكنولو أســئلة حــول يتضــمن  :المحــور الرابــع

  .أسئلة )10(عشرة 

  .محاور المجموعة الثانية وعدد فقرات كل محور) : 05(جدول رقم 

  الفقراتعدد   المحاور  الرقم

  06  )بيانات عامة( املعلومات الشخصية  01

  10  املبادئ األساسية لتكنولوجيا املعلومات    02

  10  فعالية نظام الرقابة الداخلية    03

  10  دور تكنولوجيا املعلومات يف حتسني فاعلية النظام الرقابة الداخلية  04

  بناءا على بيانات االستبيان ةلبمن إعداد الط: المصدر
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  معالجة االستبيان: ثالثالفرع ال

ـــيت تتضـــمنها  ـــات ال ـــة فـــرز وحتليـــل اإلجاب ـــاء قاعـــدة حتتـــوي علـــى  اســـتمارةوهـــي عملي ـــدا لبن االســـتبيان وهـــذا متهي

  .املعطيات املستخلصة من استمارات االستبيان

 SPSS(يف عـرض وحتليـل املعطيـات علـى برنـامج  االعتمادستبيانات، مت المن ا وبعد أن مت حتصيل عدد �ائي

رســومات بيانيــة يف شــكل  معطيــات ونتــائج وكــذا إىلعاجلــة املعطيــات الــيت تكــون يف شــكل جــداول ليرتمجهــا مل )21

  .مت مجعها اليتعمدة أو دوائر، لتسهيل عملية املالحظة والتحليل للبيانات أ

ســــتخدام بعــــض األســــاليب اإلحصــــائية مــــن أجــــل توظيــــف البيانــــات الــــيت مت مجعهــــا لتحقيــــق أغــــراض اكمــــا مت 

  :على األساليب التالية االعتمادحيث مت  ،ةالدراس

 والنتائج حسـب البنود وترتيب قراءة يف تساعد اليت املؤشرات أحد باعتباره استخدامه يتم :الحسابي الوسط -1

  .أمهيتها

  .احلسايب وسطها عن القيم تشتت مدى ملعرفة ويستعمل :المعياري االنحراف -2

 .الدارسة أداة بيانات يف الثبات اسقي دقة على للحكم وذلك: ألفا كرونباخ اختبار -3

 وجود اختبار يف الستخدامه باإلضافة ،راتقللف االتساق الداخلي صدق لقياسويستعمل : معامل الصدق -4

  .ويساوي رياضيا اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، الدارسة متغريات بني عالقة

  .الدارسة عينة آراء أفراد يف إحصائية ةدالل ذات فروقات وجود اختبار بغرض يستعملو : T-test اختبار -5

  مجتمع الدراسة وحدوده: المطلب الثالث

  مجتمع الدراسة:الفرع األول

دها من بني األشخاص الذين تتوفر لديهم اخلـربة العلميـة والعمليـة اجمتمع الدراسة أن يكون أفر  اختبارحددنا يف 

  .لرقابة الداخليةاوالقدرة على التحكم فيما يتعلق بالعوامل احملدد لعامل 

متخصصــني  وتتكـون هـذه العينـة املختـارة عشـوائيا مـن جمتمـع الدراسـة مـن مراجعـي احلسـابات وأسـاتذة جـامعيني

، وقصــدنا مــن تقســيم جمتمــع الدراســة علــى النحــو واليــة الــواديب يف املؤسســاتومــراجعني داخلــني  ورؤســاء مصــاحل

  .نتائج أكثر دقةمبوضوع الدراسة واحلصول على فة السابق لضمان اختيار العينة املختصة وذات املعر 

  عينة الدراسة:الفرع الثاني

تعتمــد علــى االســتبيان فانــه مل يــتم حتديــد حجــم عينــة الدراســة مســبقا، فقــد مت توزيــع  علــى غــرار الدراســات الــيت

  .للتحليل صاحلة استمارة 75 أنعملية الفرز وجدنا  استمارة، وبعد 90
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  .ستمارات االستبياناالخاصة ب يةاإلحصائ): 06(جدول رقم

  البيــــــــــان

  االستبيــــان

  النسبة  العدد

 %100  90  ستمارات الموزعةعدد اال

 % .10  09  ستمارات غير المسترجعةعدد اال

 % .6.67  06  عدد االستمارات الملغاة

  %83.33  75  عدد االستمارات الصالحة

  خطوات العملبناءا على طلبة من إعداد ال:المصدر                    

  

  الخاصة باستمارات االستبيان اإلحصائية):03(الشكل رقم 

  
  أعالهبناء على جدول  من إعداد الطلبة: المصدر    

  حدود الدراسة: الفرع الثالث

  :تتمثل حدود هذه الدراسة يف مايلي 

 .ختصاصاألكادمييني واملهنيني ذوي اال ، يف استقصاء آراءة الواديدراسة بواليهذه ال متت :الحدود المكانية -

فبـــدايتها كانـــت مـــن تـــاريخ بدايـــة توزيـــع اســـتمارات  يـــرتبط مضـــمون ونتـــائج الدراســـة امليدانيـــة :الحـــدود الزمنيـــة -

 .2018من شهر ماي  05غاية  إىلمن بداية شهر افريل االستبيان وذلك 



 الدراسة الميدانية                                                                                  نيالفصل الثا

 

55 

 

ألراء وإجابــات األكــادمييني واملهنيــني يف جمــال املراجعــة واحلــائزين علــى  تســتند هــذه الدراســة :الحــدود البشــرية  -

 .يف التخصص شهادة ليسانس فما فوق وشهادات أخرى

تكنولوجيــا املعلومــات و فاعليــة النظــام بهــذه الدراســة باملواضــيع املرتبطــة أساســا  اهتمــت :الحــدود الموضــوعية  -

  .دون غريها الداخلية الرقابة

  ج الدراسةئحليل نتات: المبحث الثاني

راء أفــراد العينــة، ســوف حنــاول مــن خــالل هــذا املبحــث ريــغ االســتبيان حتصــلنا علــى نتــائج آبعــد عمليــة الفــرز وتف

  .حتليل تلك النتائج باستخدام بعض األساليب اإلحصائية

  الخصائص العامة للعينة: المطلب األول

  : مايلي تتمثل خصائص العينة يف

  ينة من حيث متغير الجنسخصائص الع :الفرع األول

 العينة من حيث متغير الجنس توزيع): 07(جدول رقم

  النسبة  التكرار  البيـــــــــــــــان

 %80  60  ذكر

 %20  15  أنثى

 %100  75  المجموع

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الطلبة: المصدر               

 ر الجنسالعينة من حيث متغي تمثيل): 04(الشكل رقم

  
  .الطلبة بناءا على اجلدول أعاله من إعداد: المصدر                 

مــن  أكثــرأي  %80حيــث بلغــت نســبتهم  اإلنــاثاكــرب مــن نســبة  ورمــن خــالل اجلــدول يتضــح لنــا نســبة الــذك   

  .%20بنسبة  اإلناث
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  مريةخصائص العينة من حيث الفئة الع: الفرع الثاني

  .توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية :)08( جدول رقم

  النسبة  العدد  الفئة العمرية

 %9.3  7  سنة 25أقل من 

 %28  21  سنة 30-25من 

  %45.3  34  سنة 40الى  30من 

 %17.4  13  سنة 40اكبر من 

 %100  75  المجموع

  SPSSنامج بناء على خمرجات بر  من إعداد الطلبة: المصدر                

  .تمثيل عينة الدراسة حسب الفئة العمرية :)05(الشكل رقم

  
  أعالهبناءا على اجلدول عداد الطلبة إمن : المصدر

كــرب كانــت ن النســبة األأمــن خــالل اجلــدول يتضــح لنــا توزيــع النســب حســب العمــر لعينــة الدراســة، حيــث جنــد 

  %17.4وتليهـا نسـبة  سـنة 30 إىل 25مـن  لفئـة 28% وتليهـا نسـبة% 45.3 ة سـنة بنسـب 40 إىل30 مـن  لفئـة

  .سنة 25اقل من عمارها أ�ا الفئة اليت ت حظي املتبقية %9.3 أماسنة،  40من  األكربللفئة 
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  خصائص العينة من حيث المؤهل العلمي: لثالفرع الثا

  لعلميتوزيع عينة الدراسة من ناحية المؤهل ا): 09(الجدول رقم 

  النسبة  العدد  المؤهل العلمي

 %22.7  17  ليسانس

 %40  30  ماجستيرماستر أو 

 %12  9  دكتوراه

 %25.3  19  شهادات أخرى

 %100  75  المجموع

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الطلبة: المصدر           

  .يمثل عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي :)06(الشكل رقم

  
  الطلبة بناءا على اجلدول أعاله عدادإمن : المصدر

حيـث جنـد  ،حسب املؤهل العلمـي ألفـراد العينـةمن خالل اجلدول والتمثيل البياين يتضح لنا توزيع النسب   

مث تليهــا فئـــة احلاصـــلني  ،%40بنســـبة  30عـــددهم  بلــغ إذ ماجســـتريســـرت أو ماعلـــى شــهادة  حاصـــلنيأن غــالبيتهم 

البـــالغ و  ليســـانسوبعـــدها فئـــة احلاصـــلني علـــى شـــهادات  ،%25.3بنســـبة  19البـــالغ عـــددهم   أخـــرىلـــى شـــهادة ع

  .%12بنسبة  9البالغ عددهم و  احلاصلني على شهادة دكتوراهويف األخري  ،%22.7بنسبة  17عددهم 
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  العلمي التخصص خصائص العينة من حيث: الفرع الرابع

  لدراسة من ناحية التخصصتوزيع عينة ا): 10(الجدول رقم 

  النسبة  العدد  التخصص

 %20  15  وتدقيق محاسبة

 %24  18  محاسبة

  17.3%  13  محاسبة وجباية

 %38.7  29  أخرى

 %100  75  المجموع

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الطلبة: المصدر           

  .يمثل عينة الدراسة حسب التخصص :)07(الشكل رقم

  
  الطلبة بناءا على اجلدول أعاله عدادإمن : المصدر

من خالل اجلدول والدائرة النسبية يتضح لنا توزيع النسب حسب ختصص األفراد العينة حيث جند أن فئة 

 احملاسبةفيمثل ختصص  %24أما ما نسبته  ،%38.7فرد بنسبة  29هي األكرب والبالغ عددها  األخرىشهادات 

 13ـبـــــــحماسبة وجباية  اب شهادةحصأويف األخري  تدقيق ،ميثل ختصص حماسبة و  %20وما نسبته فرد، 18 بعدد

  .%17.3والبالغ نسبتها   فرد
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  خصائص العينة من حيث الخبرة المهنية: خامسالفرع ال

  .توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية): 11(الجدول رقم 

  النسبة  العدد  السنوات

 %10.7  8  سنوات 5قل من أ

 %28  21  سنوات 10إلى  5من 

  32%  24  سنة 15 إلى 10من 

 %29.3  22  سنوات 15أكثر من 

 %100  75  المجموع

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  الطلبة إعدادمن : المصدر         

  .يمثل عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية): 08(الشكل رقم 

  

  بناءا على اجلدول أعاله من إعداد الطلبة :المصدر 

من خالل اجلدول والتمثيل البياين يتضح لنا توزيع النسب حسب اخلربة املهنية ألفراد العينة حيـث جنـد معظمهـم    

، ومــا نســبته ســنة 15مــن  أكثــرفكــان للفئــة  %29.3أمــا مــا نســبته  ،%32بنســبة ســنة  15 إىل 10مــن الفئــة مــن 

  .سنوات 5كانت لفئة اقل من   %10.7يف األخري ما نسبته سنوات  10 إىل 5من أقل كانت للفئة ف 28%
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  خصائص العينة من حيث المهنة: الفرع السادس

  .توزيع عينة الدراسة حسب المهنة): 12(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  عداد الطلبةإمن : المصدر                   

  .يمثل عينة الدراسة حسب المهنة): 09(الشكل رقم 

  
  أعالهبناءا على اجلدول  عداد الطلبةإمن : صدر الم

رئـيس يتضـح لنـا توزيـع النسـب حسـب املهنـة ألفـراد العينـة حيـث جنـد أن فئـة الدائرة النسـبية من خالل اجلدول و 

 حماســب معتمــدفيمثــل  %17.33مــا نســبته  أمــا ، %41.34بنســبة  مســري 31هــي األكــرب والبــالغ عــددها  مصــلحة

وكانــــت نســــبة  حمــــافظ، 11بـــــــــمتثلــــت يف حمــــافظي احلســــابات  %14.67ومــــا نســــبته  ،حماســــب 13والبــــالغ عــــددهم 

 امعنياجلـــ فهـــي متثـــل األســـاتذة 12%أمـــا مـــا نســـبته  مـــراجعني، 10هم ،وبلـــغ عـــدد%13.33املـــراجعني الـــداخليني 

   .%1.33بنسبة  1فبلغ عددهم  اخلبري احملاسيب أما   ،9 املتخصصني وعددهم

  

  النسبة  العدد  المهنة

 %12  09  أستاذ جامعي متخصص

  %1.33  01  خبير محاسبي

  14.67%  11  اتمحافظ حساب

  17.33%  13  مدتمحاسب مع

  13.33%  10  مراجع داخلي

  41.34%  31  رئيس مصلحة

 %100  75  المجموع
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  نثبات وصدق العينة والتحليل اإلحصائي الوصفي لالستبيا اختبار :المطلب الثاني

 (Cronbach-Alpha)كرونباخ -طريقة ألفا ثبات وصدق العينة اختبار: الفرع األول

يعرف معامل الثبات بأنه استقرار املقياس وعدم تناقضه مع نفسـه، أي أنـه يعطـي نفـس النتـائج إذا أعيـد تطبيقـه 

عامــل ألفــا كرونبــاخ الختبــار ثبــات االســتبيان، حيــث يأخــذ هــذا املعامــل قيمــا وقــد اســتخدمنا م ،علــى نفــس العينــة

 ،فإذا مل يكن هناك ثبات يف البيانات فإن قيمـة املعامـل تكـون مسـاوية للصـفر ،ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح

امــل الثبــات وعلــى العكــس إذا كــان هنــاك ثبــات تــام تكــون قيمتــه تســاوي الواحــد الصــحيح، وكلمــا اقرتبــت قيمــة مع

معامـــل الصـــدق فيقصـــد بـــه أن  بـــت مـــن الصـــفر كـــان الثبـــات منخفضـــا، أمـــاللواحـــد كـــان الثبـــات مرتفعـــا وكلمـــا اقرت 

  .ويساوي رياضيا اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات يقيس ما وضع لقياسه املقياس

  :اجلدول التايل يبني معامالت الثبات والصدق ملختلف حماور الدراسة

  60املدروسة ضعيفا إذا كانت النتيجة أقل من يعد ثبات الظاهرة%. 

 70و  %60متوسطا إذا كانت النتيجة حمصورة بني  يعد ثبات الظاهرة املدروسة%. 

 80و  %70جيدا إذا كانت النتيجة حمصورة بني  يعد ثبات الظاهرة املدروسة%. 

 80اكرب من  يعد ثبات الظاهرة املدروسة ممتاز إذا كانت النتيجة%.  

  .ومعامل الصدق توزيع معامل ألفا كرونباخ):13(قم الجدول ر 

  معامل الصدق
 معامل 

  أللفاكرونباخ
  محتوى المحور  عدد الفقرات

محاور 

  االستبيان

  المحور األول  املبادئ األساسية لتكنولوجيا املعلومات    10  0.911 0.954

  المحور الثاني  فعالية نظام الرقابة الداخلية    10 0.885 0.941

دور تكنولوجيا املعلومات يف حتسني فاعلية النظام   10  0.822  0.939

  الرقابة الداخلية

المحور 

  الثالث

  مجموع المحاور 30 0.949 0.974

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الطلبة: المصدر    

  توزيع معامل ثبات ألفا كرونباخ):09(الشكل رقم 

  

  اجلدول أعاله من إعداد الطلبة بناء على: المصدر 
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  معامل الصدق توزيع):10(الشكل رقم 

  

  .اجلدول أعاله من إعداد الطلبة بناء على: المصدر

  :ما يلي السابقني والشكلني البيانيني) 13(يتضح من اجلدول رقم    

ــــاخ احملــــاور وهــــي تقــــرتب مــــن الواحــــد ) 0.911(و ) 0.822( بــــني  لقــــد تراوحــــت مجيــــع معــــامالت ألفــــا كرونب

  . وهو ما يعين بأن االستبيان يتميز بالثبات) 0.949( الصحيح كما بلغت قيمة املعامل بالنسبة جلميع احملاور

وهــي تقــرتب مــن الواحــد الصــحيح، كمــا بلغــت ) 0.954(و) 0.939(لقــد تراوحــت معــامالت الصــدق احملــاور بــني

  .مما يدلل على أن حمتوى االستبيان يتميز بالصدق)  0.974(احملاورلنسبة جلميع باالصدق قيمة املعامل 

هـــا كانــت قريبـــة مـــن نســتخلص ممـــا ســبق بـــأن النتــائج املتوصـــل إليهــا ســـواء ملعامـــل الثبــات أو معامـــل الصــدق كل

  .ها �تمع الدراسةيعين أن االستبيان متيز بالثبات والصدق إذ جنده يعرب عن العينة يف متثيل الواحد الصحيح ممّا

  طريقة التجزئة النصفية: الفرع الثاني

يشـــمل اجلـــزء الثـــاين علـــى يـــة الرتتيـــب و علـــى الفقـــرات الفرد األوليشـــمل اجلـــزء  جـــزئيني إىلوفيهـــا جتـــزأ أداة القيـــاس 

لة الزوجيـة عـدل األسـئالفرديـة الرتبـة وم األسـئلةالفقرات الزوجية الرتتيب، مت إجياد معامل االرتباط بريسون بني معـدل 

  القياس بطريقة التجزئة النصفية أداةثبات  ):14(رقم الرتبة لكل قسم ويوضح اجلدول  

  .توزيع معامل الثبات طريقة التجزئة النصفية):14(الجدول رقم 

  محتوى المحور  عدد الفقرات  معامل  االرتباط  معامل الثبات
محاور 

  االستبيان

  المحور األول  لوجيا املعلومات  املبادئ األساسية لتكنو   10  0.770 0.870

  المحور الثاني  فعالية نظام الرقابة الداخلية    10 0.895 0.944

نظام الرقابة املعلومات يف حتسني فاعلية دور تكنولوجيا   10  0.768  0.869

  الداخلية

المحور 

  الثالث

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الطلبة: المصدر  
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 Spearman Brown)أن قيمــة ارتبــاط ســبريمان بــراون للتصــحيح  )14( اجلــدول رقــمنالحــظ مــن خــالل    

Coefficient) املقبـول معامـل ارتبـاط  األدىن، لردود املستجوبني على مجيع احملاور ذات قيمة أكـرب مـن قيمـة احلـد

وهـذا يعـين تـوفر  %70، حيـث بلغـت 60% (Spearman Brown Coefficient)سيربمان براون للتصـحيح 

درجــة عاليـــة مــن الثبـــات الــداخلي يف اإلجابـــات، ممــا ميكننـــا مــن االعتمـــاد علــى هـــذه اإلجابــات يف حتقيـــق أهـــداف 

  .الدراسة وحتليل نتائجها

  التحليل اإلحصائي الوصفي لالستبيان :الفرع الثالث

حسـب  علـى اإلجابـات وبوبـت جـداول يف االسـتبيان نتـائج حوصـلة مت فقـد وواضـحة دقيقـة النتـائج تكـون حـىت

املئويـة  النسـب مـن تعلق �ـا وما املختلفة االستجابات تكرارات حساب مت االستبيان، يف املدرجة لألسئلة التسلسل

املهنيـني  مـن العينـة فئـات نظـر وجهـة حسـب العبـارات ترتيـب مت كمـا املعياريـة، حنرافـاتواال احلسـابية واملتوسـطات

املعيـاري  االحنـراف ميثلـه والـذي للتشـتت قيمـة أقـل وحسـب سـايباحل للمتوسـط قيمـة أكرب على اعتمادا واألكادمييني

  .احلسايب املتوسط قيم وياتس عند

مقيـاس ) غري موافـق، حمايـد، موافـق، موافـق بشـدة بشدة،غري موافق (أن املتغري الذي يعرب عن اخليارات  وباعتبار

غــــري   1=بشــــدة  غــــري موافــــق: (، وهــــيتــــرتييب، أمــــا  األرقــــام الــــيت تــــدخل يف الربنــــامج اإلحصــــائي تعــــرب عــــن األوزان

) املتوســط املــرجح(، وبعــد ذلــك نقــوم حبســاب املتوســط احلســايب )5=، موافــق بشــدة4=، موافــق3=، حمايــد2=موافـق

عـدد املسـافات  4، حيـث ميثـل الـرقم 5علـى  4عن طريق حساب طول الفرتة  أوال، وهي عبارة عـن حاصـل قسـمة 

  )مســافة رابعــة  5إىل  4مســافة ثالثــة، ومــن  4إىل  3مســافة ثانيــة، ومــن  3إىل  2مســافة  أوىل، ومــن  2إىل  1مــن (

ويصـبح التوزيـع كمـا يف اجلـدول  0.80ينتج طول الفـرتة  ويسـاوي  5على  4متثل عدد االختبارات وعند قسمة  5و

  :التايل

  .الحسابي للوسط األهمية تحديد مقياس):  15(الجدول رقم 

  األهمية  الوسط الحسابي

  بشدةغري موافق   1.80من  أقلإىل  1

  غري موافق  2.60أقل من إىل  1.8

  حمايد  3.40أقل من إىل  2.6

  موافق  4.20أقل من إىل  3.4

  موافق بشدة  5اىل  4.20

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  ةمن إعداد الطلب: المصدر       
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 المبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلومات: أوال 

 .المبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلومات حول عينة الدراسة أراءائج نت): 16(جدول رقم

 اإلحصائيةالمؤشرات   االستجابات

  العبارات
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تتــــوفر املؤسســــة علــــى عـــــدد كــــايف مــــن احلواســـــيب 

  وأنظمة تكنولوجيا املعلومات

18  35  7  8  7  3.65 1.225  

تســـاعد تكنولوجيــــا املعلومـــات علــــى زيـــادة قنــــوات 

  االتصال  لتبادل املعلومات بني خمتلف األقسام

25  35  4  5  6  3.91 1.176 

تســــاهم تكنولوجيــــا املعلومــــات يف خلــــق شــــبكات 

  لربط كافة األقسام والوظائف ببعضها البعض

26  27  5  9  8  3.72 1.341 

مـات أنظمـة أمـن للحواسـيب توفر تكنولوجيـا املعلو 

والشـبكات لغــرض محايــة املعلومــات واحلفــاظ علــى 

  سريتها

22  25  7  9  12  3.48 1.437 

ـــــربامج واألجهـــــزة املســـــتخدمة يف تقليـــــل  تســـــاعد ال

  التكاليف والسرعة يف وقت واحد

13  30  10  12  10  3.32 1.307 

متتـــــاز تكنولوجيـــــا املعلومـــــات بـــــأدوات ختـــــزين ذات 

  للمعلومات قدرة ختزينية عالية

17  27  11  14  6  3.47 1.256 

التــدريب عنصــر أساســي ملواكبــة التطــورات الواقعــة 

  يف تكنولوجيا املعلومات

17  32  8  8  10  3.51 1.319 

تســـاعد تكنولوجيـــا املعلومـــات علـــى اقتســـام املهـــام 

  الفكرية مع اآللة

18  24  14  12  7  3.45 1.277  

تســــــــاعد تكنولوجيــــــــا املعلومــــــــات يف رفــــــــع كفــــــــاءة 

  ألنشطة اإلداريةا

20  19  16  11  9  3.40 1.346  

ملعلومــــــــــــات يف اســــــــــــرتجاع تســــــــــــاهم تكنولوجيــــــــــــا ا

  والبيانات املخزنة بسرعة كبرية  املعلومات

23  24  8  11  13  3.39 1.488  

 0.984 3.53  المبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلوماتحول  العام املتوسط

  SPSSرنامج بناء على خمرجات ب من إعداد الطلبة: المصدر 

حـول املبـادئ األساسـية  املتعلقـة العبـارات مجيـع حنـو إجيابيـة الدراسـة عينـة اجتاهـات أن أعـاله اجلـدول يظهـر   

 كما)4.19(وأقل من ) 3.40(بني يقع والذي )3.53( الكلي احلسايب املتوسط بلغ ، حيثلتكنولوجيا املعلومات

 والـيت موافـق درجـة إىل تشـري الـيت الفئـة اخلماسـي، وهـي كـارتلي فئـات الفئة الرابعة من ضمن يقع هذا املتوسط أن

 ، املبـادئ األساسـية لتكنولوجيـا املعلومـات يف العناصـر هـذه وجـود ضـرورة على العينة أفراد أغلبية رضا وموافقة تؤكد
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 االحنـراف بلـغ حيـث العينـة أفـراد مـن األجوبـة يف التقـارب ونسـبة درجـة يظهـر إذ املعيـاري االحنـراف يؤكـده مـا وهـذا

  .متوسطة تعترب نسبة وهي )0.984(م العا املعياري

 األمهيـة وحسـب حسب بتحليلها قمنا إليه الوصول يراد الذي واهلدف البحثي الغرض النتائج هذه تؤدي وحىت

  :كالتايل احلسابية، وهي املتوسطات لنا تعكسها واليت العينة أفراد من األغلبية استجابات توجه

تــوفر فــراد العينــة توافــق علــى أممــا يــدل علــى أن أغلبيــة ) 3>3.65(بلــغ الوســط احلســايب )1(يف الفقــرة رقــم  -1

 .املؤسسة على عدد كايف من احلواسيب وأنظمة تكنولوجيا املعلومات

فـــراد العينــة توافـــق علـــى أن أممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.91(بلــغ الوســـط احلســايب) 2(يف الفقــرة رقـــم  -2

 على زيادة قنوات االتصال  لتبادل املعلومات بني خمتلف األقسامتكنولوجيا املعلومات تساعد 

أن فـــراد العينــة توافـــق علـــى أممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.72(بلــغ الوســـط احلســايب) 3(يف الفقــرة رقـــم  -3

 .يف خلق شبكات لربط كافة األقسام والوظائف ببعضها البعضتساهم تكنولوجيا املعلومات 

أن  فـــراد العينــة توافـــق علـــىأممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.48(وســـط احلســايببلــغ ال) 4(يف الفقــرة رقـــم  -4

أنظمـــة أمـــن للحواســـيب والشـــبكات لغـــرض محايـــة املعلومـــات واحلفـــاظ علـــى  تكنولوجيـــا املعلومـــات تـــوفر

 .سريتها

 أنعلـــى فـــراد العينــة توافـــق أممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.32(بلــغ الوســـط احلســايب) 5(يف الفقــرة رقـــم  -5

 .ربامج واألجهزة املستخدمة تساعد يف تقليل التكاليف والسرعة يف وقت واحدال

.  فــراد العينــة توافــق علــى أنأممــا يــدل علــى أن أغلبيــة ) 3>3.47(بلــغ الوســط احلســايب) 6(يف الفقــرة رقــم  -6

 .تكنولوجيا املعلومات متتاز بأدوات ختزين ذات قدرة ختزينية عالية للمعلومات

أن  لــىفــراد العينــة توافــق عأممــا يــدل علــى أن أغلبيــة ) 3>3.51(بلــغ الوســط احلســايب) 7(يف الفقــرة رقــم   -7

 .التدريب عنصر أساسي ملواكبة التطورات الواقعة يف تكنولوجيا املعلومات

أن  فــراد العينــة توافــق علــىأممــا يــدل علــى أن أغلبيــة ) 3>3.45(بلــغ الوســط احلســايب) 8(يف الفقــرة رقــم  -8

 .اعد على اقتسام املهام الفكرية مع اآللةتكنولوجيا املعلومات تس

 أن فـــراد العينـــة توافـــق علـــىأممـــا يـــدل علـــى أن أغلبيـــة ) 3>3.40(بلـــغ الوســـط احلســـايب) 9(يف الفقـــرة رقـــم  -9

  .تكنولوجيا املعلومات تساعد يف رفع كفاءة األنشطة اإلدارية

 علـى أن فـقفـراد العينـة تواأ ممـا يـدل علـى أن أغلبيـة) 3>3.39(بلغ الوسـط احلسـايب) 10(يف الفقرة رقم  -10

  .يف اسرتجاع املعلومات والبيانات املخزنة بسرعة كبرية تساهم تساهم تكنولوجيا املعلومات
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 نظام الرقابة الداخليةفاعلية : ثانيا

  نظام الرقابة الداخليةفاعلية عينة الدراسة حول  أراءنتائج ): 17(جدول رقم

 اإلحصائيةالمؤشرات   االستجابات

  باراتالع
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تــــنعكس فعاليــــة  نظــــام الرقابــــة الــــداخلي علــــى كفــــاءة األنظمـــــة  

  احملاسبية

20  27  10  8  10  3.52 1.349  

يتســـم نظـــام الرقابـــة الداخليـــة بتحديـــد املهـــام واملســـؤوليات لكـــل 

  ظيميوظيفة يف اهليكل التن

18  25  13  11  8  3.45 1.298 

حيتوي نظام الرقابـة الداخليـة علـى وسـائل اتصـال فعالـة ومالئمـة 

  لتبادل املعلومات بني مجيع املستويات اإلدارية

19  31  10  7  8  3.61 1.262 

يشـــــجع نظـــــام الرقابـــــة الداخليـــــة يف زيـــــادة التـــــزام املـــــورد البشـــــري 

  لبتطبيق السياسات واإلجراءات اإلدارية للعم

17  26  15  11  6  3.49 1.223 

يساعد نظام الرقابة الداخلية يف التقييم املـادي واملعنـوي ألصـول 

  املؤسسة ومحايتها

12  37  7  11  8  3.45 1.233 

يلتــزم نظـــام الرقابــة الـــداخلي بتطــوير اإلجـــراءات الرقابيــة املناســـبة 

  بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات يف جمال األمن والسالمة

24  26  8  8  9  3.64 1.352 

يســاعد نظــام الرقابــة الداخليــة املســريين علــى اختــاذ القــرار وذلــك 

  من خالل إمدادهم باملعلومات الالزمة يف الوقت املناسب

21  30  7  7  10  3.60 1.346 

  1.304 3.61  9  6  11  28  21  يساهم نظام الرقابة الداخلية يف اختيار املوظفني األكفاء

  1.329 3.67  9  7  7  29  23  اخلية يف حتقيق أهداف املؤسسةيساهم نظام الرقابة الد

علـــى املكلفـــني بالرقابـــة الداخليـــة اإلملـــام الكـــايف بكـــل مـــا خيـــص 

  إجراءات وقوانني املؤسسة

35  17  7  7  9  3.83 1.418  

 0.884 3.55  فاعلية نظام الرقابة الداخليةحول  العام املتوسط

  SPSSبرنامج  بناء على خمرجات من إعداد الطلبة: المصدر

، فاعليـة نظـام الرقابـة الداخليـةب املتعلقـة العبـارات مجيع حنو إجيابية الدراسة عينة اجتاهات أن أعاله اجلدول يظهر

 يقـع هـذا املتوسـط أن كمـا) 4.19(وأقل من ) 3.40(بني يقع والذي )3.55( الكلي احلسايب املتوسط بلغ حيث

 رضـا وموافقـة تؤكـد والـيت موافـق درجـة إىل تشـري الـيت الفئـة ، وهـياخلماسـي ليكـارت فئـات الفئـة الرابعـة مـن ضـمن

 املعياري االحنراف يؤكده ما وهذا فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف العناصر هذه وجود ضرورة على العينة أفراد أغلبية
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 نسـبة وهـي) 0.884( العام املعياري االحنراف بلغ حيث العينة أفراد من األجوبة يف التقارب ونسبة درجة يظهر إذ

  .متوسطة تعترب

 األمهيـة وحسـب حسب بتحليلها قمنا إليه الوصول يراد الذي واهلدف البحثي الغرض النتائج هذه تؤدي وحىت

  :كالتايل احلسابية، وهي املتوسطات لنا تعكسها واليت العينة أفراد من األغلبية استجابات توجه

 فـــراد العينـــة توافـــق علـــى أنأممـــا يــدل علـــى أن أغلبيـــة ) 3>3.52(بلـــغ الوســـط احلســـايب) 1(يف الفقــرة رقـــم  -1

 .نظام الرقابة الداخلي تنعكس على كفاءة األنظمة  احملاسبية  ليةفاع

 فـــراد العينــة توافـــق علـــى أنأممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.45(بلــغ الوســـط احلســايب) 2(يف الفقــرة رقـــم  -2

 .وليات لكل وظيفة يف اهليكل التنظيميبتحديد املهام واملسؤ يتسم نظام الرقابة الداخلية 

فـــراد العينــة توافـــق علـــى أن أممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.61(بلــغ الوســـط احلســايب) 3(يف الفقــرة رقـــم  -3

نظــام الرقابــة الداخليــة حيتــوي علــى وســائل اتصــال فعالــة ومالئمــة لتبــادل املعلومــات بــني مجيــع املســتويات 

 .اإلدارية

 فـــراد العينــة توافـــق علـــى أنأممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.49(وســـط احلســايببلــغ ال) 4(يف الفقــرة رقـــم  -4

 .نظام الرقابة الداخلية يشجع يف زيادة التزام املورد البشري بتطبيق السياسات واإلجراءات اإلدارية للعمل

 أن فـــراد العينـــة توافـــق علـــىأممـــا يــدل علـــى أن أغلبيـــة ) 3>3.45(بلـــغ الوســـط احلســـايب) 5(يف الفقــرة رقـــم  -5

 .نظام الرقابة الداخلية يساعد يف التقييم املادي واملعنوي ألصول املؤسسة ومحايتها

ن أ فـــراد العينــة توافـــق علـــىأممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.64(بلــغ الوســـط احلســايب) 6(يف الفقــرة رقـــم  -6

كبــة التطــورات يف نظــام الرقابــة الــداخلي يلتــزم بتطــوير اإلجــراءات الرقابيــة املناســبة بشــكل دوري لضــمان موا 

 .جمال األمن والسالمة

أن  فـــراد العينــة توافـــق علـــىأممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.60(بلــغ الوســـط احلســايب) 7(يف الفقــرة رقـــم  -7

نظام الرقابـة الداخليـة يسـاعد املسـريين علـى اختـاذ القـرار وذلـك مـن خـالل إمـدادهم باملعلومـات الالزمـة يف 

 .الوقت املناسب

 أن فـــراد العينــة توافـــق علـــىأممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.61(بلــغ الوســـط احلســايب) 8(يف الفقــرة رقـــم  -8

 .نظام الرقابة الداخلية يساهم يف اختيار املوظفني األكفاء

أن  فـــراد العينــة توافـــق علـــىأممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة ) 3>3.67(بلــغ الوســـط احلســايب) 9(يف الفقــرة رقـــم  -9

 .م يف حتقيق أهداف املؤسسةيساهم نظام الرقابة الداخلية ساه

 أن ممـا يـدل علـى أن أغلبيـة أفـراد العينـة توافـق علـى) 3>3.83(بلغ الوسـط احلسـايب) 10(يف الفقرة رقم  -10

  . لية اإلملام الكايف بكل ما خيص إجراءات وقوانني املؤسسةاملكلفني بالرقابة الداخ
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 ة الداخليةدور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فاعلية نظام الرقاب:ثالثا

  .تكنولوجيا المعلومات في تحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية دور عينة الدراسة حول أراءنتائج ): 18(جدول رقم

 اإلحصائيةالمؤشرات   االستجابات

  العبارات
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ا املعلومــات دور مهــم يف حتســني إجــراءات الســتخدام تكنولوجيــ

  الرقابة الداخلية

26  33  3  8  5  3.89 1.192  

استخدام تكنولوجيا املعلومـات يف عمليـة الرقابـة الداخليـة يـؤدي 

  إىل القدرة على مراقبة أكرب عدد ممكن من العمليات

22  36  6  5  6  3.84 1.163 

ألدلـة الكافيـة تساعد تكنولوجيا املعلومات يف توفري املعلومات وا

  املستخدمة يف الرقابة الداخلية

25  37  5  3  5  3.99 1.084 

تســـاعد تكنولوجيـــا املعلومـــات نظـــام الرقابـــة الداخليـــة يف التقليـــل 

  من فرص ارتكاب األخطاء

21  39  5  5  5  3.88 1.102 

تســاعد تكنولوجيــا املعلومــات نظــام الرقابــة الداخليــة علــى حتديــد 

  اف املؤسسةأماكن اخلطر اليت تعيق أهد

31  35  -  4  5  4.11 1.110 

تســـاعد تكنولوجيـــا املعلومـــات نظـــام الرقابـــة الداخليـــة يف عمليـــة 

  اختاذ القرار

15  44  3  7  6  3.73 1.131 

تســــــــــاهم تكنولوجيــــــــــا املعلومــــــــــات علــــــــــى تصــــــــــحيح األخطــــــــــاء 

  واالحنرافات يف نظام الرقابة الداخلية

35  33  2  3  2  4.28 0.909 

ات يف ظل نظام الرقابة الداخلية تسمح تكنولوجيا املعلوم

  للوصول إىل نتائج ذات دقة وجودة عالية  

27  32  5  5  6  3.92 1.194  

تســـاهم تكنولوجيـــا املعلومـــات يف محايـــة بـــرامج وتطبيقـــات نظـــام 

  الرقابة الداخلية من خطر الفريوسات واهلا كرز

42  18  4  5  6  4.13 1.266  

هـد والوقـت املبـذول تساعد تكنولوجيا املعلومات يف اختصار اجل

  يف عمليات الرقابة الداخلية

22  41  3  4  5  3.95 1.077  

 0.698 3.97  تكنولوجيا المعلومات في تحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية دورحول  العام املتوسط

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الطلبة :المصدر

بـدور تكنولوجيـا   املتعلقـة العبـارات مجيـع حنـو إجيابيـة سـةالدرا عينـة اجتاهـات أن إىل أعـاله اجلـدول يظهـر

 يقـع والـذي )3.97( الكلـي احلسـايب املتوسـط بلـغ ، حيـثاملعلومـات يف حتسـني فاعليـة نظـام الرقابـة الداخليـة

 اخلماسـي، وهـي ليكـارت فئـات الفئـة الرابعـة مـن ضـمن يقـع هـذا املتوسـط أن كمـا) 4.19(وأقـل مـن ) 3.40(بني

 حـول العناصـر هـذه وجـود ضـرورة علـى العينـة أفـراد أغلبيـة رضـا وموافقـة تؤكـد والـيت موافـق درجـة إىل شـريت الـيت الفئة
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 درجـة يظهـر إذ املعيـاري يؤكـده االحنـراف مـا وهـذاتكنولوجيا املعلومات يف حتسني فاعلية نظام الرقابة الداخلية  دور

  .متوسطة تعترب نسبة وهي) 0.698(العام  املعياري فاالحنرا بلغ حيث العينة أفراد من األجوبة يف التقارب ونسبة

 األمهيـة وحسـب حسب بتحليلها قمنا إليه الوصول يراد الذي واهلدف البحثي الغرض النتائج هذه تؤدي وحىت

  :كالتايل احلسابية، وهي املتوسطات لنا تعكسها واليت العينة أفراد من األغلبية استجابات توجه

أن  ممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة أفـــراد العينــة توافـــق علـــى) 3>3.89(وســـط احلســايببلــغ ال) 1(يف الفقــرة رقـــم  -1

 .الستخدام تكنولوجيا املعلومات دور مهم يف حتسني إجراءات الرقابة الداخلية

أن  ممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة أفـــراد العينــة توافـــق علـــى) 3>3.84(بلــغ الوســـط احلســايب) 2(يف الفقــرة رقـــم  -2

مات يف عملية الرقابة الداخلية يؤدي إىل القدرة على مراقبة أكرب عدد ممكـن مـن استخدام تكنولوجيا املعلو 

 العمليات

أن  ممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة أفـــراد العينــة توافـــق علـــى) 3>3.99(بلــغ الوســـط احلســايب) 3(يف الفقــرة رقـــم  -3

 .الداخلية تكنولوجيا املعلومات تساعد يف توفري املعلومات واألدلة الكافية املستخدمة يف الرقابة

أن  ممـــا يــدل علـــى أن أغلبيـــة أفـــراد العينـــة توافـــق علـــى )3>3.88(بلـــغ الوســـط احلســـايب) 4(يف الفقــرة رقـــم  -4

 يف التقليل من فرص ارتكاب األخطاء تكنولوجيا املعلومات نظام الرقابة الداخلية تساعد

 أن العينــة توافـــق علـــىممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة أفـــراد ) 3>4.11(بلــغ الوســـط احلســايب) 5(يف الفقــرة رقـــم  -5

 .تكنولوجيا املعلومات نظام الرقابة الداخلية تساعد على حتديد أماكن اخلطر اليت تعيق أهداف املؤسسة

 أن ممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة أفـــراد العينــة توافـــق علـــى) 3>3.73(بلــغ الوســـط احلســايب) 6(يف الفقــرة رقـــم  -6

 . عملية اختاذ القرارتكنولوجيا املعلومات نظام الرقابة الداخلية تساعد يف

أن بشــدة  ممــا يــدل علــى أن أغلبيــة أفــراد العينــة توافــق ) 3>4.28(بلــغ الوســط احلســايب) 7(يف الفقــرة رقــم  -7

 .تكنولوجيا املعلومات تساهم على تصحيح األخطاء واالحنرافات يف نظام الرقابة الداخلية

 أن أغلبيــة أفـــراد العينــة توافـــق علـــى ممـــا يــدل علـــى أن) 3>3.92(بلــغ الوســـط احلســايب) 8(يف الفقــرة رقـــم  -8

 .  تكنولوجيا املعلومات يف ظل نظام الرقابة الداخلية تسمح للوصول إىل نتائج ذات دقة وجودة عالية

 أن ممـــا يــدل علـــى أن أغلبيــة أفـــراد العينــة توافـــق علـــى) 3>4.13(بلــغ الوســـط احلســايب) 9(يف الفقــرة رقـــم  -9

امج وتطبيقــات نظــام الرقابــة الداخليــة مــن خطــر الفريوســات واهلــا  يف محايــة بــر تســاهم تكنولوجيــا املعلومــات 

 .كرز

 أن ممـا يـدل علـى أن أغلبيـة أفـراد العينـة توافـق علـى) 3>3.95(بلغ الوسـط احلسـايب) 10(يف الفقرة رقم  - 10

 .تكنولوجيا املعلومات تساعد يف اختصار اجلهد والوقت املبذول يف عمليات الرقابة الداخلية
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  (T-test)التحليل عن طريق اختبار ستيودنت : لفرع الرابعا

  البسيطة  للعينة " T " اختيار على اعتمدنا االستبيان، لقائمة الوصفية النتائج بعرض قمنا بعدما   

 One Sample T textالدراسـة  لفـروض اإلحصـائية الداللـة مـن للتأكـد ذلـك و 5% داللـة مسـتوى عنـد

  .بيانستاال استمارة أسئلة خالل من املوضحة

 الدارسة، متغريات بني العالقة لقياس بريسون ارتباط معامل حساب مت السابقة الفرضيات صحة من وللتحقق   

 تفرتض اليت  H1  البديلة الفرضية مقابل عالقة وجود عدم إحصائيا تفرتض اليت  Ho  العدمية الفرضية واختبار

   Sig.  لالختبار احملسوبة الداللة مستوى قيمة على ءاناب االختبار نتيجة على احلكم ويتم عالقة، وجود إحصائيا

  Sig(α > 5% .كانت  إذا العدمية الفرضية قبول -

  Sig (α) < 5% .كانت  إذا العدمية الفرضية رفض -

  النتائج اإلحصائية للدراسة الخاصة بالمحور األول: أوال

  لمبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلوماتالمتعلقة ا البسيطة للعينة "T "  يوضح اختبار )19(رقم  الجدول

 T المحسوبية  العبارات
درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة
  القرار

   إحصائيا مقبولة  0.000  74 4.620  تتوفر املؤسسة على عدد كايف من احلواسيب وأنظمة تكنولوجيا املعلومات

ت بــــني تســــاعد تكنولوجيــــا املعلومــــات علــــى زيــــادة قنــــوات االتصــــال  لتبــــادل املعلومــــا

  خمتلف األقسام

   إحصائيا مقبولة  0.000 74 6.677

تساهم تكنولوجيا املعلومات يف خلق شبكات لربط كافـة األقسـام والوظـائف ببعضـها 

  البعض

   إحصائيا مقبولة  0.000 74 4.649

توفر تكنولوجيا املعلومات أنظمة أمن للحواسـيب والشـبكات لغـرض محايـة املعلومـات 

  واحلفاظ على سريتها

   إحصائيا مقبولة  0.005 74 2.894

   إحصائيا مقبولة  0.037 74 2.121  تساعد الربامج واألجهزة املستخدمة يف تقليل التكاليف والسرعة يف وقت واحد

   إحصائيا مقبولة  0.002 74 3.219  متتاز تكنولوجيا املعلومات بأدوات ختزين ذات قدرة ختزينية عالية للمعلومات

   إحصائيا مقبولة  0.001 74 3.327  ي ملواكبة التطورات الواقعة يف تكنولوجيا املعلوماتالتدريب عنصر أساس

   إحصائيا مقبولة  0.003  74 3.075  تساعد تكنولوجيا املعلومات على اقتسام املهام الفكرية مع اآللة

   ائياإحص مقبولة  0.012  74 2.574  تساعد تكنولوجيا املعلومات يف رفع كفاءة األنشطة اإلدارية

   إحصائيا مقبولة  0.027  74 2.251  تساهم تكنولوجيا املعلومات يف اسرتجاع املعلومات والبيانات املخزنة بسرعة كبرية

تقبل الفرضية   0.000  74  4.657  جميع الفقرات

H1 

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الطلبة :المصدر
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املبـــادئ األساســـية "ء أفـــراد العينـــة يف احملـــور األول حـــول  الـــذي يبـــني أرا )19( :يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم

هـي اقـل مـن  0.000ومسـتوى داللـة  4.657احملسـوبة  Tمن خالل االجتاه العام بلغة قيمة " لتكنولوجيا املعلومات

 األساســــيةبــــادئ  املعناصــــر احملــــور لــــدعم  تــــوفري أي جيــــب H0ونــــرفض  H1يف هــــذه احلالــــة نقبــــل الفرضــــية  0.05

  .ا املعلوماتتكنولوجيل

  النتائج اإلحصائية للدراسة الخاصة بالمحور الثاني: ثانيا

  فاعلية نظام الرقابة الداخليةب المتعلقة البسيطة للعينة "T "  يوضح اختبار )20(رقم  الجدول

  العبارات
 المحسوبة

T 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
  القرار

   إحصائيا مقبولة  0.001  74  3.338  ألنظمة  احملاسبيةتنعكس فعالية  نظام الرقابة الداخلي على كفاءة ا

   إحصائيا مقبولة 0.003  74  3.026  يتسم نظام الرقابة الداخلية بتحديد املهام واملسؤوليات لكل وظيفة يف اهليكل التنظيمي

حيتــوي نظــام الرقابــة الداخليــة علــى وســائل اتصــال فعالــة ومالئمــة لتبــادل املعلومــات بــني 

  ت اإلداريةمجيع املستويا

   إحصائيا مقبولة 0.000  74  4.210

ــــــادة التــــــزام املــــــورد البشــــــري بتطبيــــــق السياســــــات  ــــــة الداخليــــــة يف زي يشــــــجع نظــــــام الرقاب

  واإلجراءات اإلدارية للعمل

   إحصائيا مقبولة 0.001  74  3.462

   إحصائيا مقبولة 0.002  74  3.183  يساعد نظام الرقابة الداخلية يف التقييم املادي واملعنوي ألصول املؤسسة ومحايتها

يلتـــزم نظـــام الرقابـــة الـــداخلي بتطـــوير اإلجـــراءات الرقابيـــة املناســـبة بشـــكل دوري لضـــمان 

  مواكبة التطورات يف جمال األمن والسالمة

   إحصائيا مقبولة 0.000  74  4.099

يســـاعد نظـــام الرقابـــة الداخليـــة املســـريين علـــى اختـــاذ القـــرار وذلـــك مـــن خـــالل إمـــدادهم 

  علومات الالزمة يف الوقت املناسببامل

   إحصائيا مقبولة 0.000  74  3.861

   إحصائيا مقبولة 0.000  74  4.074  يساهم نظام الرقابة الداخلية يف اختيار املوظفني األكفاء

   إحصائيا مقبولة 0.000  74  4.345  يساهم نظام الرقابة الداخلية يف حتقيق أهداف املؤسسة

   إحصائيا مقبولة 0.000  74  5.050  الداخلية اإلملام الكايف بكل ما خيص إجراءات وقوانني املؤسسةعلى املكلفني بالرقابة 

 الفرضية نقبل 0.000  74  5.405  مجموع الفقرات

H1  

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  من إعداد الطلبة :المصدر

فاعليـــة نظـــام الرقابـــة  "األول حـــول   الـــذي يبـــني أراء أفـــراد العينـــة يف احملـــور): 20(يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم 

يف  0.05هــي اقــل مــن  0.000ومسـتوى داللــة  5.405احملســوبة  Tمــن خــالل االجتــاه العـام بلغــة قيمــة " الداخليـة 

  .عناصر احملور لدعم فاعلية نظام الرقابة الداخلية توفري أي جيب H0ونرفض  H1هذه احلالة نقبل الفرضية 
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  الثلدراسة الخاصة بالمحور الثالنتائج اإلحصائية ل: اثثال

بدور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فاعلية نظام الرقابة البسيطة  للعينة "T "  يوضح اختبار: )21(رقم  الجدول 

  .الداخلية

   SPSSمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات برنامج  :المصدر

  بدور تكنولوجيا "راد العينة يف احملور األول حول  الذي يبني أراء أف): 21(يتضح من خالل اجلدول رقم 

 12.050احملسوبة  Tمن خالل االجتاه العام بلغة قيمة ." املعلومات يف حتسني فاعلية نظام الرقابة الداخلية

نولوجيا تك دور أنأي  H0ونرفض  H1يف هذه احلالة نقبل الفرضية  0.05هي اقل من  0.000ومستوى داللة 

  .فاعلية نظام الرقابة الداخلية م يف حتسنياملعلومات تساه

يف هـذه   0.05وهـي اقـل مـن  sig 0.000ومسـتوى داللـة )  6.490(Tبلغـت قيمـة ) 1(يف الفقـرة رقـم  -1

اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات دور مهــم يف حتســني إجــراءات الرقابــة أن  ، علــىH1احلالــة فقبــل الفرضــية 

 .الداخلية

  العبارات
المحسوبة

T 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 القرار

   إحصائيا مقبولة  0.000  74 6.490  الستخدام تكنولوجيا املعلومات دور مهم يف حتسني إجراءات الرقابة الداخلية

لـــى مراقبـــة اســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات يف عمليـــة الرقابـــة الداخليـــة يـــؤدي إىل القـــدرة ع

  أكرب عدد ممكن من العمليات

   إحصائيا مقبولة  0.000 74 6.255

تســـاعد تكنولوجيـــا املعلومـــات يف تـــوفري املعلومـــات واألدلـــة الكافيـــة املســـتخدمة يف الرقابـــة 

  الداخلية

   إحصائيا مقبولة  0.000 74 7.881

   إحصائيا مقبولة  0.000 74 6.914  ارتكاب األخطاء تساعد تكنولوجيا املعلومات نظام الرقابة الداخلية يف التقليل من فرص

تســاعد تكنولوجيــا املعلومــات نظــام الرقابــة الداخليــة علــى حتديــد أمــاكن اخلطــر الــيت تعيــق 

  أهداف املؤسسة

   إحصائيا مقبولة  0.000 74 8.636

   إحصائيا مقبولة  0.000 74 5.615  تساعد تكنولوجيا املعلومات نظام الرقابة الداخلية يف عملية اختاذ القرار

   إحصائيا مقبولة  0.000 74 12.197  تساهم تكنولوجيا املعلومات على تصحيح األخطاء واالحنرافات يف نظام الرقابة الداخلية

تسمح تكنولوجيا املعلومات يف ظل نظام الرقابة الداخلية للوصول إىل نتائج ذات دقة 

  وجودة عالية  

   إحصائيا مقبولة  0.000  74 6.672

تســاهم تكنولوجيــا املعلومــات يف محايــة بــرامج وتطبيقــات نظــام الرقابــة الداخليــة مــن خطــر 

  الفريوسات واهلا كرز

   إحصائيا مقبولة  0.000  74 7.751

تســــاعد تكنولوجيـــــا املعلومـــــات يف اختصـــــار اجلهــــد والوقـــــت املبـــــذول يف عمليـــــات الرقابـــــة 

  الداخلية

   إحصائيا مقبولة  0.000  74 7.614

 نقبل   0.000  74 12.050  لفقراتمجموع ا

   H1الفرضية
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يف هـذه   0.05وهـي اقـل مـن  sig 0.000ومسـتوى داللـة )  6.255(Tبلغـت قيمـة ) 2(يف الفقـرة رقـم  -2

اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يف عمليــة الرقابــة الداخليــة يــؤدي إىل أن  علــى، H1نقبــل الفرضــية  احلالــة

 .القدرة على مراقبة أكرب عدد ممكن من العمليات

يف هـذه   0.05وهـي اقـل مـن  sig 0.000ومسـتوى داللـة )  7.881(Tبلغـت قيمـة ) 3(يف الفقـرة رقـم  -3

ــــة نقبــــل الفرضــــية  ــــة الكافيــــة أن  ،علــــىH1احلال ــــا املعلومــــات تســــاعد يف تــــوفري املعلومــــات واألدل تكنولوجي

 .املستخدمة يف الرقابة الداخلية

يف هـذه   0.05وهـي اقـل مـن  sig 0.000ومسـتوى داللـة )  6.914(Tبلغـت قيمـة ) 4(يف الفقـرة رقـم  -4

يف التقليـل مـن فـرص تسـاعد تكنولوجيا املعلومات نظـام الرقابـة الداخليـة أن  لى،عH1احلالة نقبل الفرضية 

 .ارتكاب األخطاء

يف هـذه   0.05وهـي اقـل مـن  sig 0.000ومسـتوى داللـة )  8.636(Tبلغـت قيمـة ) 5(يف الفقـرة رقـم  -5

ديــد أمــاكن تكنولوجيــا املعلومــات نظــام الرقابــة الداخليــة تســاعد علــى حت أن ،علــىH1احلالــة نقبــل الفرضــية 

 .اخلطر اليت تعيق أهداف املؤسسة

يف هـذه   0.05وهـي اقـل مـن  sig 0.000ومسـتوى داللـة )  5.615(Tبلغـت قيمـة ) 6(يف الفقرة رقم  -6

تكنولوجيـــا املعلومـــات نظـــام الرقابـــة الداخليـــة تســـاعد يف عمليـــة اختـــاذ أن  ،علـــىH1احلالـــة نقبـــل الفرضـــية 

 .القرار

يف   0.05وهي اقل من  sig 0.000ومستوى داللة )  12.197(Tيمة بلغ بلغت ق )7(يف الفقرة رقم  -7

،أن تكنولوجيا املعلومات تساهم على تصحيح األخطاء واالحنرافات يف H1 هذه احلالة نقبل الفرضية

 .نظام الرقابة الداخلية

يف هـذه   0.05وهـي اقـل مـن  sig 0.000ومسـتوى داللـة )  6.672(Tبلغـت قيمـة ) 8(يف الفقـرة رقـم  -8

،علـى أن تكنولوجيـا املعلومـات يف ظـل نظـام الرقابـة الداخليـة تسـمح للوصـول إىل H1حلالة نقبل الفرضـية ا

 .  نتائج ذات دقة وجودة عالية

يف هـذه   0.05وهـي اقـل مـن  sig 0.000ومسـتوى داللـة )  7.751(Tبلغت قيمة ) 9(يف الفقرة رقم  -9

تســاهم يف محايــة بــرامج وتطبيقــات نظــام الرقابــة  تكنولوجيــا املعلومــات أن ،علــىH1احلالــة نقبــل الفرضــية 

 .الداخلية من خطر الفريوسات واهلا كرز

يف   0.05وهــي اقــل مــن  sig 0.000ومســتوى داللــة )  7.614(Tبلغــت قيمــة ) 10(يف الفقــرة رقــم  -10

تكنولوجيــا املعلومــات تســاعد يف اختصــار اجلهــد والوقــت املبــذول أن  ،علــىH1هــذه احلالــة نقبــل الفرضــية 

  .عمليات الرقابة الداخلية يف
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  اختبار ومناقشة فرضية الدراسة : خامسالفرع ال

بـين تكنولوجيـا المعلومـات وفاعليـة  %05عنـد مسـتوى داللـة  إحصائيةيوجد اثر ذو داللة  :الفرضية الرئيسة

  .نظام الرقابة الداخلية

  لية نظام الرقابة الداخليةعافلمعلومات و تكنولوجيا ابين  االرتباطيوضح معامل  :)22(دول رقم الج

  فاعلية نظام الرقابة الداخلية  اإلحصاءات  ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمح

  المبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلومات

  0.831 معامل االرتباط

  0.000 مستوى الداللة

  75 حجم العينة

  SPSSبناء على خمرجات برنامج  طلبةإعداد المن  :المصدر 

كما أن قيمة   0.05وهي اقل من  0.000أن قيمة مستوى الداللة تساوي  )22(يتبني لنا من اجلدول رقم  

مما يدل على وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  0.831احملسوبة تساوي  rمعامل االرتباط 

  .لية نظام الرقابة الداخليةعاوجيا املعلومات و فبني تكنول =0.05داللة  

علومات يؤدي إىل حتسني العملية الرقابية وزيادة لتكنولوجيا امل األساسيةوميكن القول بان االهتمام باملبادئ  

  .فاعليتها

 عنـد ذو داللـة إحصـائيةوجـود عالقـة " سبق ميكن التوصل إىل صحة فرضية الدراسة واليت تفرتض  ومن خالل ما

  ."بين تكنولوجيا المعلومات وفاعلية نظام الرقابة الداخلية %05مستوى داللة 

   :عالقة االرتباط للفرضيات الفرعية التالية اختبارومن خالل هذه الفرضية الرئيسية سنحاول 

 وفاعلية نظام املستخدمة الربامج واألجهزة بني  %05 ة توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل - 1

  ؛من خالل تقليل اجلهد والوقت يف املعاجلة االلكرتونية للبيانات الرقابة الداخلية

البيانات وامللفات  ختزين القدرة العالية على بني  %05 ة توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل - 2

  ؛وفاعلية نظام الرقابة الداخلية االلكرتونية

اكتشاف األخطاء واالحنرافات والتقليل من  بني  %05 ة ند مستوى داللتوجد عالقة ذات داللة إحصائية ع - 3

  . وفاعلية نظام الرقابة الداخليةارتكا�ا 
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   : اختبار الفرضية األولى -
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى )23(جدول رقم  

  SPSSمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات برنامج  :المصدر

فاعلية و  املستخدمة الربامج واألجهزةيوضح نتائج اختبار وجود عالقة بني  الذي )23(اجلدول رقم خالل  من  

كما أن قيمة معامل   0.05وهي اقل من  0.000مستوى الداللة تساوي قيمة  إن، نالحظ نظام الرقابة الداخلية

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   هارتباطي مما يدل على وجود عالقة،  0.746احملسوبة تساوي  rاالرتباط 

0.05= من خالل تقليل اجلهد والوقت يف ، لية نظام الرقابة الداخليةعاوف املستخدمة الربامج واألجهزة بني

 فاعلية نظام الرقابةلزيادة أدى ذلك الربامج واألجهزة حبيث أنه كلما ارتفع استخدام ، املعاجلة االلكرتونية للبيانات

  .وهذا ما يدل على وجود عالقة طردية بني املتغريين ،الداخلية

  : اختبار الفرضية الثانية  -
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية )24(جدول رقم  

  SPSSمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات برنامج  :المصدر

البيانات  ختزين رة العالية علىالقديوضح نتائج اختبار وجود عالقة بني  الذي )24(اجلدول رقم من خالل   

وهي اقل من  0.000مستوى الداللة تساوي ، نالحظ إن قيمة فاعلية نظام الرقابة الداخليةو  االلكرتونية وامللفات

ذات داللة  ارتباطيه عالقة هناك أنأي ،  0.786احملسوبة تساوي  rكما أن قيمة معامل االرتباط  0.05

لية نظام عاوف االلكرتونية البيانات وامللفات ختزين القدرة العالية على بني =0.05إحصائية عند مستوى داللة  

  .الرقابة الداخلية

  
  
  
  
  

  فاعلية نظام الرقابة الداخلية  اإلحصاءات  المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

والوقت  لجهدا تقليل تعمل على المستخدمة واألجهزة البرامج

  في المعالجة االلكترونية للبيانات

  0.746 معامل االرتباط

  0.000 مستوى الداللة

  75 حجم العينة

  فاعلية نظام الرقابة الداخلية  اإلحصاءات  المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

ت البيانا تخزين بالقدرة العالية على المعلومات تكنولوجيا تمتاز

  والملفات االلكترونية 

  0.786 معامل االرتباط

  0.000 مستوى الداللة

  75 حجم العينة
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  :  لثةالثااختبار الفرضية  -

  لثةنتائج اختبار الفرضية الفرعية الثا )25(جدول رقم 

  SPSSمن إعداد الطلبة بناء على خمرجات برنامج  :المصدر

اكتشاف األخطاء واالحنرافات والتقليل  بنينتائج اختبار وجود عالقة  يبني الذي )25(اجلدول رقم من خالل    

 0.05 وهي اقل من 0.000مستوى الداللة تساوي ، نالحظ إن قيمة وفاعلية نظام الرقابة الداخليةمن ارتكا�ا 

داللة إحصائية عند  ذات ارتباطيه عالقة هناك أن، أي  0.711احملسوبة تساوي  rكما أن قيمة معامل االرتباط 

لية نظام عاوفعلى اكتشاف األخطاء واالحنرافات والتقليل من ارتكا�ا القدرة  بني =0.05مستوى داللة  

  . الرقابة الداخلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فاعلية نظام الرقابة الداخلية  اإلحصاءات  المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

وجيا المعلومات على اكتشاف األخطاء تساعد تكنول

  واالنحرافات والتقليل من ارتكابها 

  0.711 معامل االرتباط

  0.000 مستوى الداللة

  75 حجم العينة
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  :خالصة الفصل

وحماولــة  إســقاطهنيــة هلــذا املوضــوع، ومــا مت مــن خــالل مــا قمنــا بعرضــه يف هــذا الفصــل واملتعلــق بالدراســة امليدا  

جــامعيني  أســاتذةلقــد قمنــا بتوزيــع اســتمارة االســتبيان علــى جمموعــة مــن الكشــف عليــه يف اجلانــب التطبيقــي، و 

املقدمــة مــن طــرفهم، وتبويــب نتــائج االســـتبيان  اإلجابــاتخمتصــة يف هــذا ا�ــال، وبعــد فـــرز  وإطــاراتخمتصــني 

، حيــث تبــني مــن خــالل SPSS 21 اإلحصــائيمــن خــالل الربنــامج  اإلحصــائيالتحليــل  أدواتباســتخدام 

  :حتليل ومناقشة نتائج هذه الدراسة مايلي

  ؛نظام الرقابة الداخلية إجراءاتوبشكل كبري يف حتسني تساهم تكنولوجيا املعلومات  -

 أماكنوحتديد  ،األخطاءتساعد تكنولوجيا املعلومات نظام الرقابة الداخلية يف التقليل من فرص ارتكاب  - 

  املؤسسة؛ أهداف اخلطر اليت تعيق

  ؛إليهاتساهم تكنولوجيا املعلومات يف احلفاظ على امن وسالمة املعلومات وسرعة الرجوع  -

 ينز ختو  ومعاجلة جلمع الشبكات وتكنولوجيا والربجميات األجهزة استخدام هي املعلومات تكنولوجيا نإ - 

 ونقل واسرتجاع املعلومات؛

    اكرب، وبدقة بسرعة األعمال تنفيذل اإمكانيا� من االستفادة واملراقبني نياملدقق املعلومات تكنولوجيا مكنت -    

  األداء         تكلفة من أقل وبتكلفة العمليات صحة من التحقق عملية سهلت املعلومات كنولوجيات أن كما      

  ؛اليدوي      

جهزة واملعدات، الربجميات،  األ(  تكنولوجيا املعلوماتل%05وجود اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  - 

  .يف رفع فاعلية نظام الرقابة الداخلية )قاعدة البيانات
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  الخاتمة 

إن التقنيات احلديثة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بشىت أنواعها كانت والزالت هلا آثار بالغة األمهية، ليس      

فقط على النمو االقتصادي لسائر االقتصاديات املعاصرة بل حىت على مستوى أداء املؤسسات  يف تسارع وترية 

هذه التكنولوجيا  مناالقتصادية احلديثة أصبحت تسعى للحصول على كل جديد  التقدم التقين، فإن املؤسسات

  .واستخدامها بالشكل األوسع الذي يدعم فاعلية نظام الرقابة الداخلية

  :على اإلشكالية التاليةمن خالل هذه الدراسة اإلجابة حاولنا لقد و  

  الرقابة الداخلية؟المعلومات أن تدعم فاعلية نظام  لتكنولوجياأي مدى يمكن  إلى 

ففي الفصل األول حاولنا استعراض واجلانب امليداين، حيث مت معاجلة هذه الدراسة من خالل اجلانب نظري  

مث  على الرقابة الداخلية، تكنولوجيا املعلومات وانعكاسات ،الرقابة الداخليةاملتعلقة بتكنولوجيا املعلومات و فاهيم امل

بتحديد  أما يف الفصل الثاين قمناو متت يف هذا املوضوع ومقارنتها بالدراسة احلالية، لدراسات السابقة اليت تطرقنا ل

عن  ت الدراسة املقرتحةومن خالهلا حاولنا اإلجابة على الفرضيا ها،حتليل نتائجالدراسة ومجع البيانات و  منهجية

  .اسبنيبعض آراء املدققني الداخلني واألكادمييني واحمل من خالل مجع االستبيانطريق 

  اختبار الفرضيات:أوال

 النظرية من جهة والدراسة امليدانيةاليت مجعت بني الدراسة عاجلة اليت اعتمد عليها الطلبة و من طريقة امل انطالقا

  :النتائج التالية إىل، توصل الطلبة أثناء اختبار الفرضيات ىمن جهة أخر 

يف ات تعد من أهم األساليب واألدوات اليت تساهم تكنولوجيا املعلوم" تنص على  للفرضية األولى بالنسبة  - 

تربز األمهية الكبرية  صحتها من خالل الفصل األول حيث إثباتولقد مت  ،"املؤسسة فاعلية وظائفو  رفع كفاءة

تسهيالت ومزايا، حيث  ، نظرا ملا توفره منلتكنولوجيا املعلومات باعتبارها احد أهم املكونات يف املؤسسات

ريا يف تطوير املؤسسات واالرتقاء بأدائها وحتسني ظروف العمل وتسهيل خمتلف التعامالت داخل تؤدي دورا كب

  .املؤسسة وفاعلية لتايل زيادة كفاءةوبا املؤسسة

يعترب نظام الرقابة الداخلية من أهم الوسائل اليت �دف إىل محاية أصول "تنص على للفرضية الثانية بالنسبة  - 

حيث يهدف نظام الرقابة الداخلية وبصفة قد مت إثبات صحتها من خالل الفصل األول ، ول"وممتلكات املؤسسة

  .اسبية وإمكانية االعتماد عليهاوالتأكد من دقة البيانات احملا صوهلمحاية أو  حتقيق أهداف املؤسسة رئيسية إىل

ير وحتسني فاعلية نظام من شأن تكنولوجيا املعلومات أن تساهم يف تطو " تنص علىللفرضية الثالثة بالنسبة  - 

من  ور الثالثوذلك عن طريق حتليل نتائج احمل ،الل الفصل الثاينصحتها من خ إثباتولقد مت ، "الرقابة الداخلية

  .ني فاعلية نظام الرقابة الداخليةيف تطوير وحتس تكنولوجيا املعلوماتدل على مسامهة االستبيان والذي 

بني تكنولوجيا  %05يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  "تنص على  للفرضية الرابعةبالنسبة  - 

أن قيمة مستوى ووجدنا  صحتها من خالل الفصل الثاين إثباتولقد مت  ،"املعلومات وفاعلية نظام الرقابة الداخلية
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ستوى مما يدل على وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند م 0.05وهي اقل من  0.000 الداللة تساوي

  .فاعلية نظام الرقابة الداخليةبني تكنولوجيا املعلومات و  =0.05 داللة 

   عليها المتحصل النتائج: ثانيا

  :من خالل الدراسة اليت مت القيام �ا مت استنتاج عدة نقاط ميكن تلخصيها فيما يلي

من خالل الربامج  الداخلية ةالرقاب نظام فاعليةالتحكم اجليد يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يساهم يف رفع  - 

 الداعمة للعملية الرقابية يف املؤسسة؛  واألجهزةاحلديثة 

قد خاصة مع تطور وتع الداخلية ةالرقاب نظامتكنولوجيا املعلومات واالتصال مهمة بدرجة كبرية يف بناء  - 

ومات واالتصال لتسهيل وتسريع فأصبح من الضروري االعتماد على تكنولوجيا املعل ،وصعوبة مراقبتهاالعمليات 

 ة؛يالرقابالعملية 

ا من خالل اجلودة للمؤسسة هذ الداخلية ةالرقاب نظام فاعليةلتكنولوجيا املعلومات واالتصال تأثري كبري يف  - 

 ؛ ات املقدمةوالسرعة يف املعلوم

وحتسينها  الداخلية ةابالرق نظامللكفاءات املتحكمة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال دور مهم يف بناء  - 

  تغذية العكسية؛املستمر من خالل االستفادة من ال

استخدام التكنولوجيا  ما زادلوجود عالقة طردية بني تكنولوجيا املعلومات وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ك - 

  ؛ة فاعلية نظام الرقابة الداخليةزياد إىلوالتحكم فيها  أدى ذلك 

وحتديد أماكن اخلطر  الداخلية ةالرقاب نظاماالحنرافات يف األخطاء و ور مهم يف تصحيح لتكنولوجيا املعلومات د - 

  ل على معاجلتها يف أسرع وقت ممكن؛والعم

رغم مميزات استخدام تكنولوجيا املعلومات يف نظام الرقابة الداخلية، إال أنه ال خيلو من بعض املشاكل واليت  - 

  .ليت تؤدي إىل تلف البيانات املخزنة أو عطب النظامتتمثل يف خطر الفريوسات واالخرتاق ا

 التوصيات: ثالثا

 ةالرقاب نظام ورفع فاعلية من خالل نتائج الدراسة ارتأينا تقدمي جمموعة من التوصيات واليت من شأ�ا حتسني

 :ونذكر منها ما يلي الداخلية

يث حبنظام الرقابة الداخلية يف تطبيق  واالتصاليف تكنولوجيا املعلومات االستغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة   - 

 ميكن توفري بيئة رقابية جيدة؛

من خالل االشرتاك يف املؤمترات والندوات يثة يف جمال تكنولوجيا املعلومات التطورات العلمية احلدمواكبة  - 

 ؛جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال املستجدات يفوالدورات املتخصصة ومتابعة 

على التدريب والتأهيل ملواكبة التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا املعلومات على املؤسسات حتفيز موظفيها جيب   - 

  ؛آت تشجيعيةكوضع مكاف
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 األفراد مبشاركة خمتلف إالتم وهذا ال ي ،الداخليةالرقابة  فكرة العمل اجلماعي لتفعيل نظامالعمل على ترسيخ  - 

 األقسام يف املؤسسة؛وظائف و وال

 أجهزة توفري وضرورة آمنة، أماكن يف املعلومات وختزين االخرتاق أو الضياع من املعلومات أمن محاية ورةضر  - 

   ة؛والربجمي املعدات املادية عطل حالة يف لالستخدام جاهزة احتياطية

 .نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة  تدريب اجليد للمدققني الداخلني على إجراءات وأساليبال - 

 آفاق الدراسة: عاراب

  :قد تكون هذه الدراسة دافع لدراسات مستقبلية تتضمن إشكاليات منها

  الرقابة الداخلية؛ أجهزةيف تطوير كيفية استخدام خمرجات تكنولوجيا املعلومات واالتصال  - 

 ؛الداخلية الرقابة عملية يف املعلومات تكنولوجيا استخدام ومعوقات خماطر - 

 .يف تكنولوجيا املعلومات واالتصالالبشرية املتحكمة  املوارداليت تواجه  املشاكل والصعوبات - 
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المراجع باللغة العربية : أوال

  :الكتب. أ

 .، املكتب العريب احلديث، إسكندرية، مصرنظم المعلومات التخاذ القرارات اإلداريةإمساعيل حممد السيد،  .1

 ،لعريب للنشر والتوزيع، الطبعة األويلا�مع ا ،مكتبةوالخاص العام القطاع في والداخلية المالية الرقابةاخلطيب، راغب خالد .2

 . 2010عمان األردن،

 .2010،دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان، 1ط ، االتصال الفعال في إدارة االعمال،خصري كاظم محود .3

 ، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان األردناساسيات نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتسعد غالب ياسني،  .4

،2009. 

 .2010، الطبعة األويل، دار املعرفة، عمان األردن،إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتعبد اهللا حسن مسلم،  .5

 المعلومات وعولمة تكنولوجيا بيئة في الحديثة الداخلية المراجعة و الرقابة ،شحاتة السيد شحاتة نصر، الوهاب عبد .6

 .2006 - 2005رية، مصر للنشر اإلسكند الدار اجلامعية ،المال أسواق

دار حامد لنشر، األردن،  أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية،عزيزة عبد الرمحان العتييب،  .7

2010. 

، ، طبعة االويل، اجلزء األولالتدقيق والرقابة الداخلية في بيئة نظم المعلومات المحاسبيةعطا اهللا امحد سويلم احلسبان،  .8

 .2009اية، عمان األردن ،دار الر 

 . 2010األردن، عمان، والتوزيع، للنشر ايةر ال دار ،والمعرفة المعلومات إدارة الطاهر، فرج عالء .9

 .2009 ، الدار اجلامعية للنشر،اإلسكندرية، مصر، دراسة تطبيقية في المراجعةلطفي  أمني ،  .10

 .2009ر والتوزيع، اجلامعي اإلسكندرية، مصر ، ، دار الفكر للنش، إدارة تكنولوجيا المعلومات حممد الصرييف  .11

 . 2003الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، نظرية المراجعة واليات التطبيق،حممد مسري الصبان،  .12

 حبث مؤسسة تقارب العلمية، أسيوط ،مصر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتحقيق اقتصاد المعرفة،حممد سيد سلطان ، .13

 ،2016. 

  .2004دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،األردن، نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة، حسني الفرج الطائي،  حممد عبد .14

 . 2001،منشورات الساحل، اجلزائر ،التسيير االقتصادي للمؤسسات حممد مسند،  .15

اإلسكندرية، مصر،  ، دار اجلامعية للنشر،دراسات في المراجعة المتقدمةنصر على عبد الوهاب،وشحاته السيد شحاته،  .16

2003. 

 .2010 األردن، عمان، ،الثالثة الطبعة احلامد، دار ،إداري منظور– اإلدارية المعلومات نظم،رالنجا مجعةفايز  .17

دار اجلامعة اجلديدة اتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية، فتحي  رزق السوافريي ، مسري كمال حممد،  .18

 .2002للنشر، اإلسكندرية مصر، 

 .2005، مركز الكتب األردين،األردن، المفاهيم اإلدارية الحديثةفؤاد الشيخ سامل ،  .19
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  :الرسائل واألطروحات والمذكرات. ب

يف  دور نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تحقيق فاعلية الرقابة الداخليةامحد سالمة سليمان اجلويفل،  .20

ستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف احملاسبة،قسم احملاسبة، كلية املصارف اإلسالمية األردنية، مذكرة مقدمة ال

 .2011األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان ، األردن، 

مذكرة دكرتواة يف  تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على التدقيق المحاسبي بالمؤسسة االقتصادية،هلام بروبة، ا .21

 .134: ، ص2015-2014بسكرة،  ،ة، جامعة حممد خضريالعلوم التجارية، ختصص حماسب

مذكرة ماسرت أكادميي، كلية العلوم االقتصادية  دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة المراجعة، اهلام ضيف اهللا، .22

 .2015 -2014والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي،

باملؤسسة الوطنية لألشغال يف  كفاءة التدقيق الداخلي  جودة تكنولوجيا المعلومات واالتصال وأثرها في عشي، بدر .23

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي،فرع علوم التسيري، ختصص تدقيق ومراقبة التسيري، كلية ENTPاآلبار

  .2016-2015العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

،مذكرة تقييم دور المراجع الداخلية في تحسين نظام الرقابة  الداخلية في المؤسسات االقتصادية  بالل ،برابح  .24

  .2015 -2014جامعة أحممد بوقره بومرداس، علوم التسيري،، شهادة املاجيسرت

ئية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي في المؤسسات االستشفابشري كاوجة، دور  .25

، مذكرة ماجستري، ختصص أنظمة املعلومات ومراقبة التسيري، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة العمومية

 .2013-2012ورقلة، 

، مذكرة دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي بالمؤسساتبوعلي فريدة، فوضيل حكيمة،  .26

صاديات املالية والبنوك، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اكلي حمند او احلاج، البويرة، ماسرت، ختصص اقت

2013-2014. 

، مذكرة مقدمة الستكمال المراجعة في ظل نظم المعلومات المحاسبية االلكترونيةبورقة حورية، بن بريك حياة،  حاج .27

لوم املالية واحملاسبية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلياليل متطلبات شهادة ماسرت أكادميي يف الع

 .2017-2016بونعامة خبميس مليانة، 

، دراسة ميدانية على بنك اخلرطوم، أثر التشغيل االلكتروني للبيانات في جودة المراجعة الداخليةحسن كمال حسن،  .28

صول على درجة املاجستري يف احملاسبة والتمويل، كلية الدراسات العليا والبحث، جامعة مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات احل

 .2014الزعيم األزهري، السودان، 

تطوير أنظمة الرقابة الداخلية الكتشاف األخطاء والغش في التجارة االلكترونية لزيادة فاعلية المراجعة رمضان خدجية، .29

 .2002السويس، مصر،رسالة ماجستري، جامعة قناة الخارجية، 

،  مذكرة شهادة املاسرت يف العلوم املالية واحملاسبية ، دور المراجعة الخارجية في تقييم نظام الرقابة الداخليةزكريا قاللة،  .30

 .2014-2013جامعة حممد خيضر بسكرة،

االستكمال شهادة  كرةمذ ، دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إدارة المعرفة داخل المؤسسة الجزائريةزملاط مرمي،  .31

 .2010-2009بكر بلقايد،تلمسان، املاجستري ،العلوم االقتصادية ،جامعة أبو
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اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في رفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسة زينب سايح،  .32

مال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي، ، مذكرة مقدمة الستكغرداية ALFA PIPE، دراسة حالة مؤسسة أنابيب االقتصادية

 .2017-2016شعبة علوم جتارية،ختصص مالية املؤسسة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة غرداية، 

دور المراجعة الداخلية كآلية لتقويم نظم الرقابة الداخلية في ظل تطبيق حوكمة  الشركات، سامح رفعت أبو حجر،  .33

 .2010ة ماجستري، كلية التجارة، جامعة القاهرة،  مذكرة شهاد

مذكرة ماسرت دور نظام المعلومات المحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخلية للمؤسسة،  عبد الباسط بوحايك، .34

-2014اكادميي، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

2015. 

يف املصارف الوطنية عالقة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية عصام صبحي قشطة،  .35

قطاع غزة، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال، قسم إدارة األعمال، كلية ب

 .2013 -2012، فلسطني غزة ر،االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزه

يف شركات  مدى مواكبة المدققين الداخليين لمتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة الداخلية ،عطا اهللا احلسبان .36

 .2008 ،1العدد ،14ا�لد  املسامهة األردنية،جملة املنار،

ات الداخلية في المصارف اإلسالمية العاملة في اثر الرقابة اإللكترونية في جودة الخدم عماد علي الكساسبة، .37

 .2011رسالة ماجستري يف األعمال اإللكرتونية،قسم األعمال اإللكرتونية،جامعة الشرق األوسط،عمان،األردن،األردن،

دور التكنولوجيا الحديث لالتصاالت في تحقيق أهداف إستراتجية التنمية البشرية المستدامة في فاروق حريزي،  .38

، مذكرة  ماجستري، ختصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس الجزائر

  .2011-2010سطيف،

، مذكرة  دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين اإلتصال الداخلي بالمؤسسةفوضيل حكيمة ، بوعلي فريدة ، .39

 .2013-2014جامعة أعلى حمند أو حلاج، البويرة،  العلوم االقتصاد، تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف

أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري،  تسيير الموارد البشرية في ظل تكنولوجيا المعلومات و اقتصاد المعرفة، حممد اهلزام،  .40

 . 2016- 2015كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة أىب بكر بلقايد، تلمسان، 

تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات المحاسبية حممد علي حممد اجلابري،  .41

مذكرة شهادة املاجستري يف احملاسبة، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، صنعاء في شركات التأمين العاملة في اليمن ، 

 .2014-2013اليمن، 

تكيف نظم الرقابة الداخلية مع استخدام تكنولوجيا المعلومات وأثره على موثوقية د علي نصر سامل الشائيب، حمم .42

، دراسة تطبيقية على املصارف التجارية الليبية، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري القوائم المالية

 .2010/2011جامعة الشرق األوسط، عمان األردن، يف احملاسبة، قسم احملاسبة، كلية األعمال، 

يف املصارف العاملة يف قطاع غزة، مذكرة أثر استخدام الحاسوب على أنظمة الرقابة الداخلية ناصر عبد العزيز مصلح،  .43

، ، فلسطنيةمقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غز 

2007. 
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، مذكرة شهادة املاسرت ،كلية العلوم أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال على نظام الرقابة الداخليةحيي زميت ، .44

 .2014-2013،، غردايةاالقتصادية وعلوم التسيري

  :الدوريات و المجالت. ج

اخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي دور الرقابة الداآلن عجيب مصطفى هلداين، ثائر صربي حممود الغبان،  .45

راق، العدد جامعة السليمانية الع جملة علوم إنسانية، العراق،-، دراسة تطبيقية على عينة من املصارف يف إقليم كردستانااللكتروني

45 ،2010. 

مية دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين جودة المعلومات وانعكاساته علي التنخلود عاصم،  .46

 .2013 العراق، ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية العدد اخلاص مبؤمتر الكلية،االقتصادية

تقييم اثر التدقيق الداخلي على فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في ظل نظم المعلومات المحاسبية، مشالل جنات، .47

 .2017ستمرب  ،07العدد جملة املالية واألسواق، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن،

، 1جملة املنار،العدد مدى مواكبة المدققين الداخليين في شركات المساهمة العامة األردنية،عطا اهللا احلسبان،  .48

2008. 

 العلوم جملة ،التدقيق ومخاطر المعقدة المعلومات تكنولوجيا ظل في الحسابات مراقب دور الدوغجي، حسني علي .49

  2008. بغداد، ، 52 العدد ،14لدا� ،واإلدارية االقتصادية

، جملة التشغيل االلكتروني للبيانات المحاسبية وأثره في تحسين كفاءة أداء الرقابة الداخليةسعود جايد مشكور،  .50

  .2016، العراق، سبتمرب 45، العدد 23احملاسب للعلوم احملاسبية والتدقيقية، ا�لد 

جملة  الت وأثرها في النشاط االقتصادي وظهور االقتصاد الرقميتكنولوجيا المعلومات واالتصاالعياشي زرزار،  .51

  . 2010االقتصاد وا�تمع، سكيكدة ،

واقع تطبيق أساليب الرقابة الداخلية في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات في البنوك نوفل مسايلي،  فضيلة بوطورة، .52

ية تبسة، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة ، دراسة ميدانية لوكاالت البنوك العمومية اجلزائرية والالتجارية

 .2015، 13 تبسه، العدد

مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية وأثرها على فاعلية المراجعة كليبات حممد أنيس، بنية عمر،  .53

 القتصاد وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار عنابة، العدد، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، كلية افي الجزائر

40، 2016. 

، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، بغداد، أثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المنظميندى إمساعيل جبوري،  .54

  .2009العدد،

  لقوانين االتقارير و . د

 .2014املقتصد للتدريب املايل واملصريف، مصر، مركز نظام الرقابة الداخلية ، أمحد سعيد احلسن،  .55
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  المؤتمرات والملتقيات والندوات. ه
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الواديبه لخضر حمّ الشهيد جامعة 

  والتجارية وعلوم التسييرة قتصاديكلية العلوم اال

  

 العلوم المالية والمحاسبة: القسم

 محاسبة وتدقيق: التخصص

 استمارة االستبيــــــــــــــان  

  :أخيت الفاضلة /أخي الفاضل 

 أما بعد،.... حتية طيبة 

دراسة علمية للحصول على درجة املاسرت يف العلوم املالية واحملاسبية ختصص  بإعداد اإلستبانةتتعلق هذه      

  : عن موضوع ه خلضر بالواديجبامعة محّ  والتجارية وعلوم التسيري ةمن كلية العلوم االقتصادي ،حماسبة وتدقيق

هذه جزء من البحث  اإلستبانة، وتعد قائمة المعلومات على فاعلية نظام الرقابة الداخليةاثر تكنولوجيا 

  .اجلانب النظري باجلانب التطبيقي االستفادة من نتائجها يف ربط أصحاب البحث ويأمل ،وضرورية

سرية ولن  اأ�وحنيطكم علما  ،اإلستبانةضمن هذه على األسئلة الواردة  باإلجابةلذا نرجو منكم التكرم      

ألغراض البحث العلمي ولن تعرض نتائجها  إالولن تستخدم نتائجها  ،يطلع عليها سوى أصحاب البحث فقط

  .رقمية ونسب مئوية إمجاليةيف صورة  إال

  .وفي األخير نشكر لكم حسن تعاونكم ومساهمتكم في هذا البحث 

  

                                               محمد الهادي ضيف اهللا: بإشراف الدكتور                                               :الطلبة إعدادمن  

  مصباح غزال

  در سعيّ ـــمــع

    صدام حسين مهاوه

  

  2017/2018:الموسم الجامعي



  أ�ا مناسبة ىلى اإلجابة اليت تر ع (x)ضع عالمة : مالحظة

  بيانات عامة: والأ

  أنثى    ذكر       :  الجنس 

  سنة40سنة          أكثر من  40-30سنة          30-25سنة         25أقل من :  الفئة العمرية

           ........... أخرى           دكتوراه      ماسرت   /ماجستري    ليسانس  :  مؤهل العلميال

            ............ أخرى          جبايةحماسبة و        حماسبة وتدقيق       حماسبة : التخصص

        خبري حماسيب       حمافظ حسابات      حماسب معتمد       متخصص أستاذ جامعي  :المهنة الممارسة

  رئيس مصلحة           مراجع داخلي                               

  سنة فأكثر15من       سنة 15-10منات     سنو  10-5منسنوات        5أقل من :   المهنية الخبرة

  :محاور الدراسة: ثانيا

  العبــــــــــارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

  غير 

  موافق

غير موافق 

  بشدة

  ادئ األساسية لتكنولوجيا المعلوماتالمب: المحور األول

1  
توفر املؤسسة على عدد كايف من احلواسيب وأنظمة ت

  تكنولوجيا املعلومات

          

2  
تساعد تكنولوجيا املعلومات على زيادة قنوات االتصال  

  األقسامعلومات بني خمتلف لتبادل امل

          

3  
ات لربط كافة تساهم تكنولوجيا املعلومات يف خلق شبك

  عضها البعض األقسام والوظائف بب

          

4  
لحواسيب لمن أأنظمة  تكنولوجيا املعلومات رتوف

  علومات واحلفاظ على سريتهالغرض محاية املشبكات الو 

          

5  
ساعد الربامج واألجهزة املستخدمة يف تقليل التكاليف ت

  والسرعة يف وقت واحد

          

6  
تكنولوجيا املعلومات بأدوات ختزين ذات قدرة  متتاز

  عالية للمعلومات ةختزيني

          



7  
التدريب عنصر أساسي ملواكبة التطورات الواقعة يف 

  وماتتكنولوجيا املعل

          

8  
تساعد تكنولوجيا املعلومات على اقتسام املهام الفكرية 

  مع اآللة 

          

9  
تساعد تكنولوجيا املعلومات يف رفع كفاءة األنشطة 

  اإلدارية

          

10  
    اسرتجاع املعلومات  يفتكنولوجيا املعلومات تساهم 

  والبيانات املخزنة بسرعة كبرية

          

  نظام الرقابة الداخلية فعالية: المحور الثاني

1  
تــــــنعكس فعاليــــــة  نظــــــام الرقابــــــة الــــــداخلي علــــــى كفــــــاءة 

  ألنظمة  احملاسبية ا

          

2  
 تيتسم نظام الرقابة الداخلية بتحديد املهام واملسؤوليا

  يلكل وظيفة يف اهليكل التنظيم

          

3  
حيتوي نظام الرقابة الداخلية على وسائل اتصال فعالة 

  علومات بني مجيع املستويات اإلدارية ومالئمة لتبادل امل

          

4  
نظام الرقابة الداخلية يف زيادة التزام املورد  يشجع

  البشري بتطبيق السياسات واإلجراءات اإلدارية للعمل

          

5  
يساعد نظام الرقابة الداخلية يف التقييم املادي واملعنوي 

  ألصول املؤسسة ومحايتها

          

6  

الداخلي بتطوير اإلجراءات الرقابية  يلتزم نظام الرقابة

املناسبة بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات يف جمال 

  األمن والسالمة

          

7  

اذ القرار يساعد نظام الرقابة الداخلية املسريين على اخت

علومات الالزمة يف الوقت وذلك من خالل إمدادهم بامل

  املناسب 

          

             اختيار املوظفني األكفاء يساهم نظام الرقابة الداخلية يف  8

            يساهم نظام الرقابة الداخلية يف حتقيق أهداف املؤسسة  9

الداخلية اإلملام الكايف بكل ما  على املكلفني بالرقابة  10

  إجراءات وقوانني املؤسسة  خيص

          



  خليةفاعلية نظام الرقابة الدا في تحسينتكنولوجيا المعلومات  دور:  المحور الثالث

1  
تكنولوجيا املعلومات دور مهم يف حتسني  الستخدام

  الرقابة الداخلية إجراءات 

          

2  

الداخلية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية الرقابة 

أكرب عدد ممكن من  القدرة على مراقبة إىليؤدي 

   العمليات

          

3  
 توفري املعلومات واألدلةيا املعلومات يف تساعد تكنولوج

  الداخليةاملستخدمة يف الرقابة  الكافية

          

نظام الرقابة الداخلية يف تساعد تكنولوجيا املعلومات   4

  التقليل من فرص ارتكاب األخطاء

          

5  
تساعد تكنولوجيا املعلومات نظام الرقابة الداخلية على 

  حتديد أماكن اخلطر اليت تعيق أهداف املؤسسة 

          

يف نظام الرقابة الداخلية  ملعلوماتتكنولوجيا اتساعد   6

  عملية اختاذ القرار

          

األخطاء تساهم تكنولوجيا املعلومات على تصحيح   7

  االحنرافات يف نظام الرقابة الداخلية و 

          

  تسمح تكنولوجيا املعلومات يف ظل نظام الرقابة الداخلية   8

  جودة عالية  و  دقة للوصول إىل نتائج ذات

          

يف محاية برامج وتطبيقات م تكنولوجيا املعلومات تساه  9

   زواهلا كر نظام الرقابة الداخلية من خطر الفريوسات 

          

10  
هد والوقت اجلتساعد تكنولوجيا املعلومات يف اختصار 

  املبذول يف عمليات الرقابة الداخلية 
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  مقیاس الفا كرونباخ لكل محور ولمجموع المحاور
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

  

  

  )طریقة التجزئة النصفیة(یاس معامل الثبات ق
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1  
Value .817 

N of Items 5
a

 

Part 2 
Value .882 

N of Items 5
b

 

Total N of Items 10 
Correlation Between Forms  .770 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length  .870 

Unequal Length .870 
Guttman Split-Half Coefficient .867 

 

 

 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.911  10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.949 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.822 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.885 10 

  



   

 

.  

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .705 

N of Items 5
a

 

Part 2 
Value .643 

N of Items 5
b

 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms .768 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .869 

Unequal Length .869 

Guttman Split-Half Coefficient .868 

  

  الخصائص الدیموغرافیة للعینة
  الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 80.0 80.0 80.0 60 ذكر

 100.0 20.0 20.0 15 انثى

Total 75 100.0 100.0  

  العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 9.3 9.3 9.3 7 سنة 25اقل من 

 37.3 28.0 28.0 21 سنة 30الى  25من 

 82.7 45.3 45.3 34 سنة 40الى  30من 

 100.0 17.3 17.3 13 سنة 40اكبر من 

Total 75 100.0 100.0  

Cronbach's Alpha  

Part 1 
Value .683  

N of Items 5
a

 

Part 2 
Value .831  

N of Items 5
b

 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms  .895 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .944 

Unequal Length .944 

Guttman Split-Half Coefficient .934 



   

  
  
  
  
  
  
  

  مؤھلال

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 22.7 22.7 22.7 17 لیسانس

 66.7 44.0 44.0 33 ماجستیر او ماستر

 74.7 8.0 8.0 6 دكتوراه

 100.0 25.3 25.3 19 اخرى

Total 75 100.0 100.0  

 التخصص

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 15 محاسبة وتدقیق

 44.0 24.0 24.0 18 محاسبة

 61.3 17.3 17.3 13 محاسبة وجبایة

 100.0 38.7 38.7 29 اخرى

Total 75 100.0 100.0  

  لمھنةا

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 12.0 12.0 12.0 9 جامعي متخصص \استا

 16.0 4.0 4.0 3 خبیر محاسبي

 33.3 17.3 17.3 13 محافظ حسابات

 54.7 21.3 21.3 16 محاسب معتمد

 70.7 16.0 16.0 12 مراجع داخلي

 100.0 29.3 29.3 22 رئیس مصلحة

Total 75 100.0 100.0  

  الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.7 10.7 10.7 8 سنوات 5اقل من 

 38.7 28.0 28.0 21 سنوات 10الى  5من 

 70.7 32.0 32.0 24 سنة 15الى  10من 

 100.0 29.3 29.3 22 سنة 15اكثر من 

Total 75 100.0 100.0  
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  المتوسطات الحسابية و االنحراف المعياري لكل محور

Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error Mean 

تتوفر المؤسسة على عدد كافي من الحواسیب وأنظمة تكنولوجیا 
 المعلومات

75 3.65 1.225 .141 

لتبادل   تساعد تكنولوجیا المعلومات على زیادة قنوات االتصال
 المعلومات بین مختلف األقسام

75 3.91 1.176 .136 

تساھم تكنولوجیا المعلومات في خلق شبكات لربط كافة األقسام 
 والوظائف ببعضھا البعض

75 3.72 1.341 .155 

توفر تكنولوجیا المعلومات أنظمة أمن للحواسیب والشبكات لغرض 
 حمایة المعلومات والحفاظ على سریتھا

75 3.48 1.437 .166 

تساعد البرامج واألجھزة المستخدمة في تقلیل التكالیف والسرعة في 
 وقت واحد

75 3.32 1.307 .151 

تمتاز تكنولوجیا المعلومات بأدوات تخزین ذات قدرة تخزینیة عالیة 
 للمعلومات

75 3.47 1.256 .145 

التدریب عنصر أساسي لمواكبة التطورات الواقعة في تكنولوجیا 
 علوماتالم

75 3.51 1.319 .152 

 147. 1.277 3.45 75 تساعد تكنولوجیا المعلومات على اقتسام المھام الفكریة مع اآللة
 155. 1.346 3.40 75 تساعد تكنولوجیا المعلومات في رفع كفاءة األنشطة اإلداریة

تساھم تكنولوجیا المعلومات في استرجاع المعلومات     والبیانات 
 عة كبیرةالمخزنة بسر

75 3.39 1.488 .172 

 11367. 98444. 3.5293  75  تكنولوجیا

Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error Mean 

 156. 1.349 3.52 75 تنعكس فعالیة  نظام الرقابة الداخلي على كفاءة األنظمة  المحاسبیة
وظیفة في  یتسم نظام الرقابة الداخلیة بتحدید المھام والمسؤولیات لكل

 الھیكل التنظیمي
75 3.45 1.298 .150 

یحتوي نظام الرقابة الداخلیة على وسائل اتصال فعالة ومالئمة لتبادل 
 المعلومات بین جمیع المستویات اإلداریة

75 3.61 1.262 .146 

یشجع نظام الرقابة الداخلیة في زیادة التزام المورد البشري بتطبیق 
 داریة للعملالسیاسات واإلجراءات اإل

75 3.49 1.223 .141 

یساعد نظام الرقابة الداخلیة في التقییم المادي والمعنوي ألصول 
 المؤسسة وحمایتھا

75 3.45 1.233 .142 

یلتزم نظام الرقابة الداخلي بتطویر اإلجراءات الرقابیة المناسبة بشكل 
 دوري لضمان مواكبة التطورات في مجال األمن والسالمة

75 3.64 1.352 .156 

یساعد نظام الرقابة الداخلیة المسیرین على اتخاذ القرار وذلك من 
 خالل إمدادھم بالمعلومات الالزمة في الوقت المناسب

75 3.60 1.346 .155 

 151. 1.304 3.61 75 یساھم نظام الرقابة الداخلیة في اختیار الموظفین األكفاء
 153. 1.329 3.67 75 داف المؤسسةیساھم نظام الرقابة الداخلیة في تحقیق أھ

 على المكلفین بالرقابة الداخلیة اإللمام الكافي بكل ما یخص إجراءات
 وقوانین المؤسسة الرقابة

75 3.83 1.418 .164 

  75 3.5520 .88445 .10213 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error Mean 

ومات دور مھم في تحسین إجراءات الرقابة الستخدام تكنولوجیا المعل
 الداخلیة

75 3.89 1.192 .138 

استخدام تكنولوجیا المعلومات في عملیة الرقابة الداخلیة یؤدي إلى 
 القدرة على مراقبة أكبر عدد ممكن من العملیات

75 3.84 1.163 .134  

تساعد تكنولوجیا المعلومات في توفیر المعلومات واألدلة الكافیة 
 لمستخدمة في الرقابة الداخلیةا

75 3.99 1.084 .125 

تساعد تكنولوجیا المعلومات نظام الرقابة الداخلیة في التقلیل من فرص 
 ارتكاب األخطاء

75 3.88 1.102 .127 

تساعد تكنولوجیا المعلومات نظام الرقابة الداخلیة على تحدید أماكن 
 الخطر التي تعیق أھداف المؤسسة

75 4.11 1.110 .128 

تساعد تكنولوجیا المعلومات نظام الرقابة الداخلیة في عملیة اتخاذ 
 القرار

75 3.73 1.131 .131 

تساھم تكنولوجیا المعلومات على تصحیح األخطاء واالنحرافات في 
 نظام الرقابة الداخلیة

75 4.28 .909 .105 

 138. 1.194 3.92 75 تسمح تكنولوجیا المعلومات في ظل نظام الرقابة الداخلیة
تساھم تكنولوجیا المعلومات في حمایة برامج وتطبیقات نظام الرقابة 

 الداخلیة من خطر الفیروسات والھا كرز
75 4.13 1.266 .146 

تساعد تكنولوجیا المعلومات في اختصار الجھد والوقت المبذول في 
 عملیات الرقابة الداخلیة

75 3.95 1.077 .124 

 08066. 69856. 3.9720 75 العالقة

  لكل محور) اختبار استيودنت(المحسوبة  Tقيمة 

One-Sample Test 

 Test Value = 3  

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower 

تتوفر المؤسسة على عدد كافي من الحواسیب وأنظمة تكنولوجیا 
 المعلومات

4.620 74 .000 .653 .37 

تساعد تكنولوجیا المعلومات على زیادة قنوات االتصال  لتبادل 
 المعلومات بین مختلف األقسام

6.677 74 .000 .907 .64 

تساھم تكنولوجیا المعلومات في خلق شبكات لربط كافة األقسام 
 والوظائف ببعضھا البعض

4.649 74 .000 .720 .41 

توفر تكنولوجیا المعلومات أنظمة أمن للحواسیب والشبكات 
 لغرض حمایة المعلومات والحفاظ على سریتھا

2.894 74 .005 .480 .15 

تساعد البرامج واألجھزة المستخدمة في تقلیل التكالیف والسرعة 
 في وقت واحد

2.121 74 .037 .320 .02 

درة تخزینیة تمتاز تكنولوجیا المعلومات بأدوات تخزین ذات ق
 عالیة للمعلومات

3.219 74 .002 .467 .18 

التدریب عنصر أساسي لمواكبة التطورات الواقعة في تكنولوجیا 
 المعلومات

3.327 74 .001 .507 .20 

 16. 453. 003. 74 3.075 تساعد تكنولوجیا المعلومات على اقتسام المھام الفكریة مع اآللة
 09. 400. 012. 74 2.574 رفع كفاءة األنشطة اإلداریة تساعد تكنولوجیا المعلومات في

تساھم تكنولوجیا المعلومات في استرجاع المعلومات     والبیانات 
  المخزنة بسرعة كبیرة

2.251 74 .027 .387 .04 

 3028. 52933. 000. 74 4.657 تكنولوجیا

  

  

  

  

  

  

  

  

 



One-Sample Test 

 Test Value = 3  

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower 

تنعكس فعالیة  نظام الرقابة الداخلي على كفاءة األنظمة  
 المحاسبیة

3.338 74 .001 .520 .21 

یتسم نظام الرقابة الداخلیة بتحدید المھام والمسؤولیات لكل وظیفة 
 في الھیكل التنظیمي

3.026 74 .003 .453 .15 

یحتوي نظام الرقابة الداخلیة على وسائل اتصال فعالة ومالئمة 
 لتبادل المعلومات بین جمیع المستویات اإلداریة

4.210 74 .000 .613 .32 

یشجع نظام الرقابة الداخلیة في زیادة التزام المورد البشري 
 بتطبیق السیاسات واإلجراءات اإلداریة للعمل

3.492 74 .001 .493 .21 

یساعد نظام الرقابة الداخلیة في التقییم المادي والمعنوي ألصول 
 المؤسسة وحمایتھا

3.183 74 .002 .453 .17 

یلتزم نظام الرقابة الداخلي بتطویر اإلجراءات الرقابیة المناسبة 
 بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات في مجال األمن والسالمة

4.099 74 .000 .640 .33 

نظام الرقابة الداخلیة المسیرین على اتخاذ القرار وذلك من  یساعد
 خالل إمدادھم بالمعلومات الالزمة في الوقت المناسب

3.861 74 .000 .600 .29 

 31. 613. 000. 74 4.074 یساھم نظام الرقابة الداخلیة في اختیار الموظفین األكفاء
 36. 667. 000. 74 4.345 سسةیساھم نظام الرقابة الداخلیة في تحقیق أھداف المؤ

على المكلفین بالرقابة الداخلیة اإللمام الكافي بكل ما یخص 
 إجراءات وقوانین المؤسسة

5.050 74 .000 .827 .50 

 3485. 55200. 000. 74 5.405 الرقابة

  
One-Sample Test 

 Test Value = 3  

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower 

الستخدام تكنولوجیا المعلومات دور مھم في تحسین إجراءات 
 الرقابة الداخلیة

6.490 74 .000 .893 .62 

استخدام تكنولوجیا المعلومات في عملیة الرقابة الداخلیة یؤدي إلى 
 القدرة على مراقبة أكبر عدد ممكن من العملیات

6.255 74 .000 .840 .57 

تساعد تكنولوجیا المعلومات في توفیر المعلومات واألدلة الكافیة 
 المستخدمة في الرقابة الداخلیة

7.881 74 .000 .987 .74 

تساعد تكنولوجیا المعلومات نظام الرقابة الداخلیة في التقلیل من 
 فرص ارتكاب األخطاء

6.914 74 .000 .880 .63 

نظام الرقابة الداخلیة على تحدید  تساعد تكنولوجیا المعلومات
 أماكن الخطر التي تعیق أھداف المؤسسة

8.636 74 .000 1.107 .85 

تساعد تكنولوجیا المعلومات نظام الرقابة الداخلیة في عملیة اتخاذ 
 القرار

5.615 74 .000 .733 .47 

تساھم تكنولوجیا المعلومات على تصحیح األخطاء واالنحرافات 
 ابة الداخلیةفي نظام الرق

12.197 74 .000 1.280 1.07 

 65. 920. 000. 74 6.672 تسمح تكنولوجیا المعلومات في ظل نظام الرقابة الداخلیة
تساھم تكنولوجیا المعلومات في حمایة برامج وتطبیقات نظام 

 الرقابة الداخلیة من خطر الفیروسات والھا كرز
7.751 74 .000 1.133 .84 

المعلومات في اختصار الجھد والوقت المبذول  تساعد تكنولوجیا
 في عملیات الرقابة الداخلیة

7.614 74 .000 .947 .70 

 8113. 97200. 000. 74 12.050 العالقة

  معامل االرتباط برسون بين تكنولوجيا المعلومات وفاعلية نظام الرقابة الداخلية
Correlations 

 الرقابة تكنولوجیا 

 تكنولوجیا

Pearson Correlation 1 .831
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 75 75 

 الرقابة

Pearson Correlation .831
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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	تـمهيد: 
	   أحدث التطور التكنولوجي الذي شهده العالم ثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومكن استخدامها في تحسين العديد من مجالات الأعمال حيث أصبحت كثير من المؤسسات في الوقت الحاضر تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل تسيير أعمالها، ومعالجة بيانتها الكترونيا، وتصنيع وتحسين منتجاتها، وتقديم خدماتها ، وزيادة حصتها السوقية. 
	ومن هنا أصبح الحاسوب والبرامج الالكترونية من أهم الوسائل الرئيسية في معالجة البيانات في المؤسسة، مما دفع مؤسسات الأعمال إلى استبدال نظم المعلومات اليدوية إلى نظم معلومات الكترونية، وهذا ما أوجب على المدققين اكتساب مهارات وخبرات متعددة في استخدام هاته البرامج، وتغيير أساليب التدقيق لزيادة الكفاءة والفاعلية. 
	لذلك سنحاول في هذا الفصل التطرق لمبحثين أساسيين هما: 
	               المبحث الاول: تكنولوجيا المعلومات ودورها في نظام الرقابة الداخلية. 
	               المبحث الثاني: الدراسات السابقة. 
	المبحث الاول: تكنولوجيا المعلومات ودورها في نظام الرقابة الداخلية  
	المطلب الأول: عموميات حول تكنولوجيا المعلومات 
	     تعتبر التكنولوجيا من أحدث الأدوات المهمة للمؤسسة والإدارة، وأصبح مفهومها مرتبط بتطور وتقدم المجتمعات، فهي تعتبر من الوسائل الأكثر مساهمة وبطريقة مباشرة في بناء مجتمع جديد ينطوي على أساليب وتقنيات جديدة، وفي هذا المطلب سنتناول مختلف المفاهيم المتعلقة بالتكنولوجيا والمعلومات وكذلك الخصائص التي تتميز بها. 
	الفرع الأول: أهم مصطلحات تكنولوجيا المعلومات 
	ثانيا:تعريف المعلومات: هي مجموعة من البيانات ذات معنى يتم تجميعها لتصبح مهمة يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرارات وتعرف المعلومات ببساطة على أنها ترتيب البيانات ضمن نماذج مفيدة.  
	ثالثا:تعريف الاتصال: يعرف الاتصال على أنه أداة للتفاعل الاجتماعي حيث يساعد على فهم الواقع، لبقاء الناس على الاتصال مع الآخرين لفهم الحالات، وهو أيضا وسيلة يتم من خلالها الحصول على التقارب بطريقة مستمرة، كما انه وسيلة يتم من خلالها إقامة العلاقات.  
	أو هو وضع الأفكار في صياغات (رسالة) وفي وسيلة مناسبة بحيث يمكن أن يفهمها الطرف الأخر ويتصرف بالشكل المطلوب، أما علماء نظم المعلومات ينظرون إلى الاتصالات من وجهة النظر الرياضية الإحصائية والهندسية أن الشيء الذي هو محل الاتصال هي المعلومات ويتم استقبالها أو إرسالها من خلال إشارة كهربائية، ويتم تخزين المعلومات وفقا لنظام محدد للتوثيق.  
	كما يعرف الاتصال على أنه وسيلة رئيسة من الوسائل التي تستخدم لتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام، حيث يتم من خلالها نقل المعلومات والبيانات والآراء والأفكار بين الأفراد لغرض تحقيق الأداء المستهدف للمنظمة.  
	الفرع الثاني: تعريف تكنولوجيا المعلومات ومكوناتها 
	أولا: تعريف تكنولوجيا المعلومات 
	بعد التطرق إلى تعريف كل من التكنولوجيا والمعلومات على حد سواء، يمكن القول بأن صياغة تعريف دقيق لتكنولوجيا المعلومات والاتصال تبدو مسألة شاقة نظرا لتعدد التعريفات لذا سندرج عدة تعاريف لنحاول في الأخير إعطاء تعريفا موحدا لها. 
	الفرع الثالث: مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات 
	    لقد مرت تكنولوجيا المعلومات بمراحل تاريخية عدة تمثلت في:  
	المصدر:تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في غرب أسيا، مؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار في المجتمع المبني على المعرفة، نيويورك، الأمم المتحدة، 2003، ص: 49. 
	الفرع السابع:أسباب التسارع في التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
	المطلب الثاني: الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية  
	الفرع الأول: تعريف نظام الرقابة الداخلية:  
	   تعددت التعاريف التي تناولت نظام الرقابة الداخلية بتعدد مراحل التطور التي مر بها، لذلك سنذكر بعض التعاريف: 
	الشكل رقم (01): يمثل أنواع نظام الرقابة الداخلية 
	المصدر: أحمد سعيد الحسن، نظام الرقابة الداخلية، مركز المقتصد للتدريب المالي والمصرفي، مصر، 2014، ص :11. 
	الفرع الثالث: أهداف نظام الرقابة الداخلية 
	الفرع الرابع: المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية 
	   ينبني نظام الرقابة الداخلية على مجموعة من المقومات والركائز، والتي من خلالها يستطيع تحقيق أهدافه، وتتمثل هده المقومات في المقومات المحاسبية والمقومات الإدارية . 
	أولا: المقومات المحاسبية لنظام الرقابة الداخلية                            
	ثانيا: المقومات الإدارية لنظام الرقابة الداخلية 
	الشكل رقم (02): مقومات نظام الرقابة الداخلية 
	المصدر: غاشوش عايدة، لقصير مريم،دور الرقابة الداخلية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، مذكرة ماستر أكاديمي في المحاسبة و المالية، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة منتوري قسنطينة،2011، ص: 24. 
	     نلاحظ من خلال هذا الشكل مقومات نظام الرقابة الداخلية ينقسم الى قسمين، مقومات محاسبية ومقومات إدارية، بحيث تحتوي المقومات المحاسبية على الدليل المحاسبي، الدورة المستندية، المجموع الدفترية، الوسائل الالكترونية المستعملة، الجرد الفعلي للأصول والموازنات التخطيطية، أما المقومات الإدارية هي تحتوي على هيكل تنظيمي كفئ، مجموعة من العاملين الأكفاء، معايير من السياسات و الإجراءات لحماية الأصول و قسم المراجعة الداخلية . 
	الفرع الخامس: مكونات نظام الرقابة الداخلية 
	ثانيا: تقييم المخاطر: ونقيم هذه المخاطر لكل من فعالية النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية اللذان يعملان معا لضمان المعلومة الصحيحة للشركة، لان الشركة تتعرض إلى مجموعة من المخاطر عند قيامها بنشاطاتها اليومية سواء كانت داخلية أو خارجية، فلا بد من تحليلها ومحاولة تخفيف حدة تأثيرها بما يتوافق مع نظام الشركة، وقد تتعلق بمخاطر مالية (مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر الشهرة..الخ) أو بمخاطر العمليات مثل(مخاطر الاختلاس،مخاطر التزوير،مخاطر السرقة والسطو،الجرائم الالكترونية...الخ(. 
	ثالثا: أنشطة الرقابة: تتمثل أنشطة الرقابة في القواعد والإجراءات والسياسات لغرض تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة، ويوجد العديد من الإجراءات الرقابية أهمها:  
	 أنشطة الرقابة على التشغيل وهي تهتم بمراقبة ومتابعة تشغيل العمليات في المؤسسة؛ 
	 أنشطة الرقابة على إعداد التقارير المالي؛ 
	 أنشطة الرقابة على الالتزام وتهدف إلى التأكد من مدي الالتزام بالقوانين التي تطبق في المؤسسة . 
	الفرع الثامن: طرق فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية 
	   يتطلب التقييم السليم لنظام الرقابة الداخلية بالضرورة أن يقوم المراجع الخارجي المستقل بدراسة ومراجعة منتظمة وملائمة للنظام أثناء تشغيله الفعلي، وعلى الرغم من أن معظم المعلومات المتعلقة بالرقابة الداخلية سيتم الحصول عليها عن طريق طرح الأسئلة والحصول على أجوبة عليها أو عن طريق المشاهدة، وتتم دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية في شكل إحدى الأساليب والطرق التالية:  
	المطلب الثالث: انعكاسات تكنولوجيا المعلومات على فاعلية نظام الرقابة الداخلية  
	الفرع الأول: تعريف الرقابة الداخلية الالكترونية 
	الفرع الثاني: أهم متطلبات تكنولوجيا المعلومات على البيئة الرقابية  
	   من اجل الحصول على فهم الرقابة التي تؤثر على المعالجة الالكترونية للبيانات فان المدقق يركز على العوامل الآتية:  
	الفرع الثالث: أساليب الرقابة الداخلية الملائمة في بيئة تكنولوجيا المعلومات 
	أولا – أساليب الرقابة على التطبيقات  
	1- أساليب الرقابة على المدخلات: يتم تصميم الرقابة على المدخلات للتأكد من كافة المعلومات التي تم تشغيلها بواسطة الحاسب الالكتروني، وتتسم بالصحة والاكتمال والدقة، وتعد هذه الرقابة مهمة جدا لان الجزء الأكبر من الخطأ في نظم الحاسب الالكتروني ينتج عن أخطاء المدخلات، وتهدف إلى توفير درجة معقولة من صحة اعتماد البيانات، ومن سلامة تحويلها بصورة تمكن الحاسب الآلي من التعرف عليها ومن عدم فقدانها، أو الإضافة إليها أو حذف جزء منها أو طبع صورة منها أو عمل أي تعديلات غير مشروعة في البيانات المرسلة، وتتعلق أساليب الرقابة على المدخلات برفض وتصحيح وإعادة إدخال البيانات السابق رفضها، ويفضل اختبار مدخلات البيانات في مرحلة مبكرة من مراحل معالجتها لعدة أسباب من أهمها:   
	 تسهيل تصحيح البيانات التي تم رفضها في مرحلة إدخالها، إذ يمكن الرجوع إلى المستندات الأصلية وفحص أسباب رفضها؛ 
	2- أساليب الرقابة على معالجة البيانات: بعد إتمام خطوة إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي والتأكد من صحتها، تبدأ عملية التشغيل داخل الحاسب الآلي بواسطة البرمجية التي تمثل الصندوق الأسود بالنسبة لمشغل الحاسب، حيث لا يمكن رؤية ما يحدث داخل الحاسب الآلي وإنما تقتصر قدرته الرقابية على تدقيق الناتج بعد عملية التشغيل، ولذلك فإن معظم الوسائل الرقابية التي يمكن استخدامها خلال مرحلة التشغيل عادة تكون مجهزة داخل البرمجية ذاتها وهذا يقع على عاتق المبرمج الذي يحاول تصميم البرمجية المعينة بقدرات معينة لمنع وتصحيح الأخطاء تلقائيا وبصورة ذاتية، ونتيجة لذلك يتوجب ومن الضروري أن يكون المبرمج على علم بالأمور المالية و المحاسبية ليتمكن من وضع نظام أو برمجية نظام بشكل لا يسهل اختراقه من الناحية المحاسبية (الفنية).  
	3- الرقابة على المخرجات: تركز أساليب الرقابة على المخرجات على إبراز أي خطأ بعد إتمام عملية التشغيل، وليس على منع الخطأ كما هو الحال في الرقابة على المدخلات وعلى عمليات التشغيل، ولذلك تتمثل أهم طرق الرقابة على المخرجات في التدقيق بيانات الناتج النهائي وتحديد مدي معقوليته بواسطة أحد أعضاء فريق العمل، أي الخبرة والدراية و المعرفة الكافية بالمعلومات التي يتضمنها ناتج عمليات التشغيل ويتم ذلك عن طريق إجراء عدد من الاختبارات للبيانات في ناتج المخرجات أهمها:  
	 أساليب الرقابة الوقائية: وهي الإجراءات التي تتبع بهدف الوقاية ضد حدوث أخطأ في النظام الرقابي. 
	 أساليب الرقابة التحذيرية: وهي الإجراءات التي تتبع بهدف اكتشاف الأخطاء التي ممكن أن تحدث في النظام الرقابي. 
	 أساليب الرقابة التصحيحية: وهي الإجراءات التي تتبع لتصحيح انحرافات النظام الرقابي. 
	الفرع الرابع: الإصدارات الدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية 
	أولاً: تقرير COBIT  
	ثانياً: تقرير SAC  
	الفرع الثامن: أثر تكنولوجيا المعلومات على فاعلية نظام الرقابة الداخلية   
	   في ظل التطور والنمو المتسارع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات وتزايد الاعتماد عليها، وتعقد وتنوع العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية والرقابية، أصبحت تكنولوجيا المعلومات احد أساسيات نشاط المؤسسات المالية والرقابية، فان تقنيات الحاسبة الالكترونية المستخدمة والمتطورة تهدف إلى تحقيق أهداف الرقابة الداخلية التي لم تتحقق في العمل التقليدي وتطبيق الابتكارات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في العمل الرقابي، وعلى أن هذه التكنولوجيا لا تتغير بتغير الوظائف التقليدية (اليدوية) للمؤسسات، ولكن الذي يتغير هو أسلوب ممارسة هذه الوظائف و كيفية تحقيق الأهداف وتحقيق الترابط من اجل نجاح المؤسسة.    
	ويمكن توضيح تأثير تكنولوجيا المعلومات على نظام الرقابة الداخلية في النقاط التالية: 
	 المحافظة على أصول المؤسسة من خلال التأكد من سلامة بياناتها، وتحقيق أهدافها من خلال استخدام الموارد بكفاءة؛ 
	 اختصار الجهد والوقت من خلال المعالجة الالكترونية للبيانات والقدرة على مراقبة أكبر عدد ممكن من العمليات، وسرعة تقديمها لطالبها؛   
	 القدرة العالية على تخزين البيانات والمعلومات والملفات الالكترونية ...الخ، وإمكانية الرجوع إليها في أي وقت بسرعة، دون الرجوع إلى الملفات اليدوية الذي يستغرق وقت اكبر في البحث عن تلك المعلومات؛ 
	 سرعة توصيل المعلومات بين مختلف الوظائف والأقسام وتبادل المعلومات فيما بينها عن طريق شبكات الاتصال ( الانترنت ، الانترانت)؛ 
	 اكتشاف الأخطاء والانحرافات والتقليل من فرص ارتكابها وذلك من خلال السياسات والتدابير الوقائية، وتصحيحها إذا وقعت في أسرع وقت ممكن؛ 
	 تعزيز امن وسلامة  المعلومات والبيانات من خلال استخدام أنظمة حماية المعلومات، من اجل الحفاظ عليها من التحريف أو الاختراق وسريتها وخصوصيتها؛ 
	 تساعد الإدارة في اتخاذ القرار المناسب من خلال إمدادها بالمعلومات في الوقت المناسب؛ 
	 التأكد من سلامة العمليات والمدخلات والمخرجات وذلك من خلال سلامة الملفات الدائمة بالإضافة إلى الاعتماد على جميع العمليات من المختصين في المؤسسة. 
	المبحث الثاني: الدراسات السابقة 
	إن لدراسة أي موضوع أو بحث معين من الضروري على كل باحث أن يستعين بدراسات، مؤلفات، أو مراجع سبقته في هذا الموضوع، لتعطيه نقطة الانطلاق لبحثه فهده الدراسات السابقة هي أهم الركائز الأساسية للباحث. 
	    ومن اجل الاستعانة بأكبر عدد ممكن من الدراسات السابقة اعتمدنا على مجموعة من الدراسات والبحوث باللغة العربية والأجنبية، المحلية والدولية، سواء كانت في شكل بحوث منشورة في مجلات أو في شكل رسائل جامعية (ماستر، دكتوراه) التي تناولت موضوع بحثنا في أحد محاوره.  
	المطلب الأول: الدراسات باللغة العربية 
	02- دراسة عطا الله الحسبان، مدى مواكبة المدققين الداخليين لمتطلبات تكنولوجيا معلومات أنظمة الرقابة الداخلية في شركات المساهمة الأردنية،مجلة المنار، المجلد 14، العدد1، 2008. 
	ويهدف هذا البحث إلى تحديد متطلبات تكنولوجيا المعلومات لمكونات نظام الرقابة الداخلية التي تم تطبيقها على المدققين الداخلين في شركات المساهمة العامة المدرجة أسماؤها في بورصة عمان للأوراق المالية، في السوق الأول والثاني فقط، كما يهدف إلى تحديد مدى مواكبة تلك الشركات لمتطلبات أدوات تكنولوجيا المعلومات في أنظمة الرقابة الداخلية فيها. 
	ولقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج ذات الأهمية في الشركات المساهمة العامة الأردنية منها:  
	المطلب الثاني:الدراسات باللغة الأجنبية 
	01- دراسة (AI-Jabari,2004) 
	02- دراسة ( Abu- Musa,2008)  
	Auditing E-Business :New Challenges For Internal Auditors 
	03- دراسة (20 مارس 2009Paul luc, )  
	04- دارسة ( Edwards and etc, 2010 ).  
	Internal Auditing in the Banking Industry Bank Accounting & Finance Process In Amman Jordan. 
	عنوان الدراسة:التدقيق الداخلي في الصناعة المصرفية وحسابات تمويل المصارف. 
	05- دراسة (Tucker,2010) 
	TIC And The Audit 
	عنوان الدراسة:  تكنولوجية المعلومات والتدقيق ببريطانيا. 
	المطلب الثالث: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  
	 دارسة  ( Edwards and etc, 2010 )وتوصلت الدراسة إلى القيمة التي يضيفها التدقيق الداخلي إلى المنظمة وتساعدها على تحقيق أهدافها، واهتم بنظم المعلومات المحاسبية دون التطرق إلى عناصر وأدوات التكنولوجيا الأخرى على نظام الرقابة الداخلية. 
	خلاصة الفصل: 
	لقد تطرقنا في هذا الفصل وذلك من خلال التعرض للجانب النظري من الدراسة إلى توضيح مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصال وكيفية تأثيرها على فاعلية نظام الرقابة الداخلية، بحيث تم التطرق بالتفصيل إلى تعريف تكنولوجيا المعلومات والاتصال وخصائصها واهم مكوناتها، وصولا إلى الرقابة الداخلية من تعريفها وخصائصها وأهدافها ومكوناتها ومقوماتها، وطرق فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلي. 
	وبهذا يمكن أن نستخلص نظريا إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال ساهمت بشكل كبير في رفع فاعلية نظام الرقابة الداخلية، من خلال اختصار الجهد والوقت المبذول في عمليات الرقابة والتقليل من التكاليف، وهذا باستخدام أنظمة وبرامج الحواسيب التي تفيد إلى الوصول لنتائج ذات دقة وجودة عالية والتقليل من فرص ارتكاب الأخطاء، وسرعة توصيل المعلومات والمساهمة في عملية اتخاذ القرار. 
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