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 المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط أثر
 المحاسبية المعلومات موثوقية زيادة في االلكترونية

  )ميدانية دراسة(
  

  حمادة رشا الدكتورة
  المحاسبة قسم
  االقتصاد كلية

  جامعة دمشق

   ملخصال

 ظل في وخاصة محددة، بمواصفات محاسبية معلومات أنظمة تصميم إلى الشركات معظم اتجهت
 تلك في الضرورية المعلومات من الهائل الكم على السيطرة بهدف وذلك المعلومات، تكنولوجيا
  .لها كبيرة موثوقية وضمان الشركات

 في وأثرها االلكترونية المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط الدراسة هذه تتناول
 مكاتب على وزعت استبانة طورت الدراسة أهداف ولتحقيق.المحاسبية المعلومات موثوقية زيادة

 لنظم األربعة العامة الرقابية الضوابط االستبانة تضمنت وقد ،دمشق مدينة في الحسابات مراجعة
 على الرقابة ضوابطو – التنظيمية الضوابط في المتمثلة االلكترونية المحاسبية المعلومات
 أثرها حيث من وذلك ؛النظام وتوثيق تطوير ضوابطو – الملفات وحماية أمن ضوابطو – الوصول

 اًكبير اًتأثير هناك أنإلى  الدراسة وخلصت الشركات في المحاسبية المعلومات موثوقية زيادة في
 المعلومات موثوقية زيادة في االلكترونية المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابية للضوابط

  .  الشركات في المحاسبية
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  الدراسةمقدمة : أوالً

 :تمهيد  - 1

أضحت نظم المعلومات المحاسبية في الشركات أداة مهمة من أدوات تحسين كفاءة اإلدارات المختلفة              
داخل الشركة، كونها تمثل اإلطار المتناغم لتدفق المعلومات بين تلك اإلدارات، مما يـضمن               تهاوفعالي

 ضمان دقة  ، ومن ثم  حتيال والوقاية منه  التنفيذ العملي والمنظم للعمليات وحماية الموارد والحد من اال        
التسجيل المحاسبي واكتماله وتهيئة معلومات مالية يمكن االعتماد عليهـا بالوقـت المناسـب فـي                

 ئهـا وبنالذلك اتجهت معظم منظمات األعمال إلى تـصحيح أنظمـة معلومـات محاسـبية               . الشركة
مات الضرورية وضمان موثوقية كبيـرة  بمواصفات محددة بهدف السيطرة على الكم الهائل من المعلو  

ومن أجل تحقيق تلك األهداف ال بد من تصميم ضوابط رقابية في هـذه الـنظم إذ تقـسم هـذه            . لها
  . الضوابط إلى ضوابط رقابية عامة وضوابط رقابية على التطبيقات

لمعلومـات   تتناول هذه الدراسة فقط الضوابط الرقابية العامة من حيث أثرها في زيـادة موثوقيـة ا               
 أن جـودة أي نظـام تتوقـف         ونظراً إلى . المحاسبية التي تمثل مخرجات نظام المعلومات المحاسبي      

بدرجة كبيرة على موثوقية مخرجاته من جهة، وعلى سالمة توافر ضوابط عامة تحكم هذا النظام من           
ـ              ات المحاسـبية  جهة أخرى، فقد ركزت هذه الدراسة على أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلوم

ف مفهـوم موثوقيـة     تعـر  وذلك مـن خـالل       ؛اإللكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية     
ف ضوابط الرقابة العامـة لـنظم المعلومـات المحاسـبية      ثم تعر ،المعلومات المحاسبية وخصائصها  

سهم هذه الدراسة ويأمل الباحث أن ت. االلكترونية في منظمات األعمال، من حيث مفهومها، ومكوناتها     
 واإلجابـة عـن   ،في وضع بعض المقترحات لالسترشاد بها من قبل الباحثين والمهنيين الممارسـين  

  .بعض التساؤالت ذات الصلة بهذه الدراسة

  :الدراسة مشكلة  - 2
تتوقف موثوقية المعلومات المحاسبية على مدى توافر ضوابط رقابية وقائية فـي نظـم المعلومـات           

  :ونية، لذا تأتي هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤل اآلتيالمحاسبية اإللكتر

ما أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في زيادة موثوقية المعلومـات             
  المحاسبية؟
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  : اآلتيويتفرع عنه أربعة تساؤالت على النحو 

ة االلكترونيـة فـي زيـادة موثوقيـة         أثر ضوابط الرقابة التنظيمية لنظم المعلومات المحاسبي       ما .1
 المعلومات المحاسببية؟

 الوصول لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية فـي زيـادة موثوقيـة           فيأثر ضوابط الرقابة     ما .2
 المعلومات المحاسبية؟

في زيادة   تهاوحماي أمن الملفات لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية        فيأثر ضوابط الرقابة     ما .3
 ة المعلومات المحاسبية؟موثوقي

   توثيق وتطوير النظام في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية؟فيأثر ضوابط الرقابة  ما .4

  :الدراسة أهداف  - 3
    ف أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في        يكمن هدف الدراسة في تعر

مفهوم موثوقية المعلومـات المحاسـبية      ف  تعر خالل   زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية وذلك من     
مفهوم الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونيـة         ف  تعرومن ثم    .وخصائصها

ضوابط الرقابة على أمن وحمايـة      وضوابط الرقابة على الوصول،     وومكوناتها من ضوابط تنظيمية،     
  .ضوابط توثيق وتطوير النظاموالملفات، 

رأي مراجعي الحسابات الخارجيين في مدينة دمشق حول أثر الضوابط          ف  تعركما هدفت الدراسة إلى     
الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية وذلـك    

  . من خالل أداة الدراسة

  :الدراسة أهمية  - 4
وثوقية المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات المحاسبية، ومـن  تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية م 

 وذلك من خـالل     ؛ثم أهمية تحديد أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية          
ما تقدمه تلك الضوابط من إجراءات ضبط ورقابة على المعلومات المحاسبية وعلى نظم المعلومـات               

 ،هماً لكل من اإلدارة وباقي فئات المستفيدين      م أمراً حيوياً و   ائمين عليها، مما يعد   المحاسبية وعلى الق  
مما يجعل القوائم المالية أكثـر فائـدة   .  المالية في سورية   لألوراقخاصة في ظل وجود سوق ناشئ       

  .لمستخدميها
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  :السابقة الدراسات - 5
المعلومـات المحاسـبية مـن حيـث        تناولت العديد من الدراسات السابقة الضوابط الرقابية في نظم          

 من اًك عدد كما أن هنا، المعلومات المحاسبيةإجراءاتها وضوابطها وخصائصها وعالقتها بتطوير نظم   
 ،التي تنتجها أنظمة المعلومـات المحاسـبية      المعلومات المحاسبية وموثوقيتها    الدراسات حول جودة    

  : اآلتيلى النحو ويتناول الباحث بعض هذه الدراسات العربية واألجنبية ع

  :الدراسات العربية  - أ
مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيـق        : بعنوان) 2003(القشي، ظاهر شاهر يوسف      .1

 1.األمان والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارة االلكترونية

ام  المعلومات المحاسبية فـي ظـل اسـتخد   أنظمةالمشاكل التي تواجه ف تعرهدفت هذه الدراسة إلى    
التجارة االلكترونية والوصول إلى نموذج لنظام يربط بين نظـام المعلومـات المحاسـبي والتجـارة                

هم في تعزيز ثقة أصحاب المصالح      ويس ،االلكترونية بحيث يضمن حماية معقولة من قراصنة االنترنت       
لموثوقيـة  من خالل اتباع أدوات رقابية متعددة لتفادي سلبية األمان وسـلبية التوكيديـة وسـلبية ا               

  :المفقودة في التجارة االلكترونية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

إن حل مشكلتي االعتراف باإليراد والتخصيص الضريبي ممكن مـن خـالل تـوفير سياسـات           -1
وإجراءات عملية تسهم في تحقيق األمان والموثوقية والتوكيدية لمخرجات نظـام المعلومـات             

 .المحاسبي

 توفير كل من األمان والموثوقية والتوكيدية اليمكن تحقيقه إال من خالل إنشاء وتطوير نظام              إن -2
 وذلـك ضـمن     ؛نترنـت ربط بين نظام الشركة المحاسبي وموقعها االلكتروني على شـبكة اإل          

سياسات وإجراءات تقنية ومحاسبية تعتمدها الشركة ويتم التدقيق عليها من جهـة خارجيـة               
 .وتكنولوجياًمؤهلة محاسبياً 

الضوابط الرقابيـة فـي نظـم       : بعنوان) 2005(القطناني، خالد محمود حسن      .2
  .2)دراسة تحليلية(المعلومات المحاسبية المصرفية المحوسبة 

هدفت الدراسة إلى استكشاف الوضع الحالي ألنظمة الرقابة الداخلية في المـصارف التجاريـة فـي                
لضوابط الرقابية المصممة في أنظمة المعلومات المحاسـبية         وتقييم درجة متانة اإلجراءات وا     ،األردن
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ومدى توافق خصائص النظام الرقابي لتلك األنظمة مع المواصفات والمعـايير            تها،وفاعليالمحوسبة  
الرقابية المتعارف عليها، لذلك هدفت الدراسة إلى فحص وتتبع اإلجراءات والضوابط الرقابية العامة             

 دراسة حالة   فضالً عن محاسبي اآللي المطبق في البنوك التجارية في األردن،         والتطبيقية في النظام ال   
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل في عمان من حيث فحص اإلجـراءات والـضوابط الرقابيـة العامـة             

وبيان مدى توافقهـا وكفايتهـا       هاوتتبعوالتطبيقية في النظام المحاسبي اآللي المطبقة في هذا البنك          
  .عايير والضوابط الرقابية المتعارف عليهامقارنة بالم

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

عدم توافق خصائص النظام الرقابي لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في المصارف التجارية             -1
 ؛ ووجود ضعف كبير في الضوابط واألدوات الرقابية المطبقة ،باألردن مع ضوابط الرقابة التنظيمية    

 وتدوير مواقع العمـل وفـصل       ،وجود لجنة مستقلة للرقابة على نظم المعلومات المحاسبية       كعدم  
 .الوظائف المتعارضة

ضمن أدوات النظام الرقابي لنظم  تهاوحمايوجود تطبيق ضعيف لضوابط الرقابة على أمن الملفات        -2
 .المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية في األردن بشكل عام

مع عدم كفايتهـا   هاوتطويررجة متوسطة للضوابط الرقابية المتعلقة بتوثيق النظم وجود تطبيق بد  -3
 .وعدم وجود آليات محددة لتوثيق األخطاء ومراجعتها في النظام

مـدى جـودة    : بعنـوان ) 2007(وادي رشدي عبد اللطيف، غنيم ماهر أحمـد          .3
 في بلـديات  المعلومات المحاسبية التي تنتجها نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة  

  3.محافظة غزة
هدفت هذه الدراسة البحث في مدى جودة المعلومات التي تنتجها نظم المعلومات اإلدارية المحوسـبة              
في بلديات قطاع غزة بفلسطين، فقد تم استكشاف مدى فعالية نظم المعلومات اإلداريـة المحوسـبة                

أنـواع  ف  تعر هدفت الدراسة إلى     المستخدمة في بلديات محافظات غزة وتحديد نوع المعلومات، كما        
القرارات المتخذة ودور النظام الحالي فيها، كما حددت أنواع نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة األكثر       

  .استخداماً في بلديات محافظات غزة

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
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يات محافظة غزة نظاماً فعـاالً فـي    نظام المعلومات اإلداري المحوسب المستخدم حالياً في بلد    ديع -1
  %.73.0إنتاج المعلومات الالزمة لصنع القرارات بنسبة 

 وهذه النسبة ال تتناقض مع كون المعلومـات         ، %74.4يوفر هذا النظام جودة للمعلومات بنسبة        -2
 .حديثة ودقيقة ومتطابقة ومالئمة

ـ            -3  ة لتحديـد أهـداف البلديـة      هناك ضعف في قدرة النظام الحالي على توفير المعلومـات الالزم
 .هاواستراتيجيات

وأن إدارة   % 63.2يعد النظام الحالي سبباً رئيساً يحفز متخذ القرار ليتخذ قراراً معينـاً بنـسبة                -4
 .البلدية تعتمد في صنع قراراتها على المعلومات المقدمة من النظام الحالي بشكل أساسي

5- مة في البلدية مؤشراً لقياس مـستوى المهـارات          نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة المستخد     تعد
  %.64.7اإلدارية لدى صناع القرار في البلدية بنسبة 

  : الدراسات األجنبية  - ب

1. XU Hongjian) 2003 ( عوامل النجاح الحاسمة لجودة بيانات نظـم  : بعنوان
  4.المعلومات المحاسبية

انات نظم المعلومات المحاسبية وذلك عوامل النجاح الحاسمة لجودة بيف تعرهدفت هذه الدراسة إلى 
وجودة البيانات في أنظمة  ها،وفهممن خالل دراسة العالقات المتبادلة بين فئات حملة األسهم 

 وأمناء المعلومات، مديرومنتجو المعلومات، :  حملة األسهم الرئيسين همإذ إن ؛المعلومات المحاسبية
استرالية  احث بإجراء دراسة عملية على سبع منظماتوقد قام الب. المعلوماتو المعلومات، مستخدم

 استبيان موجه فضالً عنونه عوامل حاسمة لجودة بيانات نظم المعلومات المحاسبية دلمعرفة ماقد يع
  :اآلتيةإلى مدققي حسابات خارجيين وقد أظهرت الدراسة النتائج 

 جودة في تأثير لهم يكون أن المحتمل من عامالً) 26 (هناك أن أظهرت السبع الحاالت دراسة إن .1
 .المحاسبية المعلومات أنظمة في البيانات

 اهتمام: وهي المختلفة األسهم حملة فئات بين بارز نحٍو على مختلفة عوامل أربعة افاكتش تم .2
 .والمسح المراجعة وعمليات البيانات، إمداد إدارة جودةو والتقرير، القياسو المستخدم،
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 ،اإلدارة إبداع: كانت المحاسبية المعلومات أنظمة في البيانات جودة مانلض حسماً األكثر العوامل  .3
 . المحاسبية المعلومات أنظمة طبيعةو والتدريب، التعليمو

2. JEAN- Michel Manceau)2005 (نتائج عـدم جـودة المعلومـات      : بعنوان
   5.المحاسبية على ممارسات االستثمار

 المعلومات المحاسبية والمالية التي يؤسس عليها قرار مدى صالحيةف تعرهدفت هذه الدراسة إلى 
المستثمر الذي يتطلب بطبيعته مردودية عالية ألمواله المستثمرة في ظل مناخ تسوده أعمال احتيالية 

وقد تناولت الدراسة كيفية .  السوقإقراراتمن قبل اإلدارة للتوجيه بشكل إيجابي عن أدائهم ولتجنب 
سهم من نوعية جيدة من خالل تأكيد الحصول على معلومات مالية ذات حصول المستثمرين على أ

 وقد ربطت الدراسة ذلك بديناميكية  السوق والتغيرات التي طرأت على أسواق المال ،موثوقية عالية
  : وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها،Enronبعد فضيحة 

 وذلك من خالل عدم االعتماد ؛ثرات السلبيةيمكن أن يبقى عرض بدائل االستثمار بعيداً عن المؤ .1
 .على الدراسات التحليلية لتقييم االستثمار في المؤسسة بحسب المعلومات المحاسبية

 وذلك من خالل االعتماد على ؛يمكن أن يبقى عرض بدائل االستثمار بعيداً عن المؤثرات السلبية .2
 .ديناميكية السوق

3. Noor Azizi Ismail, Malcolmking)2007 (مة ءالعوامل المؤثرة لمال: بعنوان
صغيرة ومتوسـطة   النظم المعلومات المحاسبية في الشركات الصناعية الماليزية        

  6.الحجم 
مة لنظم المعلومات المالية في سياق ءهدفت هذه الدراسة إلى تحديد المستويات المختلفة من المال

يها وبشكل خاص ف والعوامل المؤثرة صغيرة ومتوسطة الحجم في ماليزياالمحدد للشركات الصناعية 
مة بين متطلبات المعلومات المحاسبية وقدرة نظم المعلومات ءفقد ركزت الدراسة على المال

 ولهذا الغرض قام الباحثان باستخدام استبيان لبيانات ؛المحاسبية على توليد المعلومات المحاسبية
ا المتطلبات والقدرة وقد توصل تحساب لكل) 19(شركة جمعت خصائص المعلومات على ) 214(

  :اآلتيةالباحثان إلى النتائج 
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 بعض في ،المحاسبية المعلومات نظم مةءلمال المكتسبة واألدلة المعتدل المدخل استخدام -1
 نظم وقدرة المحاسبية المعلومات متطلبات بين اًتوافق هناك أن يعني مما اً؛مرتفع كان الشركات

 .المعلومات تلك توليد على المحاسبية المعلومات

 نظم مةءلمال الصغيرة الشركات مستوىب مرتبطة تكون ربما التي العوامل بعض هناك -2
 بالشركات تتعلق المحاسبية المعلومات نظم مةءمال فإن عام وبشكل ؛فيها المحاسبية المعلومات
 تكنولوجيا وإدراك ،المحاسبة ومدير المالك ومستوى المعلومات تكنولوجيا نضج بمستوى

 كادر ووجود ،المحاسبة وشركات دولية وهيئات شركات من خبرات واستخدام علوماتالم
 .داخلي معلومات تكنولوجيا

4.Guy, Dionngoue) 2007 ( جودة المعلومـات المحاسـبية وحوكمـة    : بعنوان
  7.الشركات

قييم أهمية جودة المعلومات المالية كشرط ضروري ألمان األصول وأيضاً للتف تعرهدفت الدراسة إلى 
الجيد لها، هذه الجودة تخص نوعية المعلومات المحاسبية وخصائصها وذلك من خالل دراسة انتقادية 

 حوكمة دولية إرساءلنوعية المعلومات المحاسبية في مؤسسة كرونية لتقييم مدى قدرتها على 
مان  وذلك من خالل وصف شروط جودة المعلومات المالية ثم عرض األدوات التي تسمح بأ؛صادقة

عوائق أمان المعلومات المالية ف تعركما هدفت الدراسة إلى  ها،وضمانإدارة جودة المعلومات المالية 
  :  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها،من طرف مراجع الحسابات الخارجي

  . المعلومات المحاسبيةإنتاج وجعلها مناسبة من خالل تطوير شروط األعمالتطوير بيئة  .1

 أكثر صرامةً فيما يتعلق بعمليات االحتيال في نظم المعلومات ومخالفات واألنظمةجعل القوانين  .2
  .خالقيات المهنةأ

5. Deborah and H.Joseph Wen ) 2007 (تقليل مستويات التهديد لنظم : بعنوان
المعلومات المحاسبية، وتحدياتها لكـل مـن اإلدارة والمحاسـبين والمـراجعين         

 8.واألكاديمين

التهديدات التي تواجه نظم المعلومات المحاسـبية اإللكترونيـة وأمـن    ف تعردفت هذه الدراسة إلى  ه
 درجة فضالً عن ودرجة قوة إدارة الشركة  ، وتحديد العالقة بين مستويات التهديد المختلفة      ،المعلومات

 . أمن المعلومات فيها
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ذ مجموعـة مـن القـرارات الماليـة     وقد حددت الدراسة أنه عند مستوى التهديد الحذر يمكن اتخـا   
 وقد توصـلت   بها،لى معلومات مالئمة وشفافة وموثوقإواإلدارية واالستثمارية الرشيدة ألنها تستند      

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
إن تطبيق مستوى مالئم من الضوابط الرقابية يضمن إنتاج معلومات مالية يمكن االعتماد عليهـا                .1

 .عاتق اإلدارة في الشركةإنما يقع على 

إن إدراك خطر التهديد الذي تواجهه الشركات إنما يقع على عاتق المحاسـبين واإلدارة ومحللـو           .2
النظم وعليهم أن اإلبالغ عن األخطار الناجمة عن التهديدات التي تواجهها أنظمة المعلومات فـي              

 . الشركة

 . السابقة الدراسات عن الدراسة هذه اختالف  - 6

 الدراسة امتداداً للدراسات السابقة التي تناولت المشاكل التي تواجه أنظمـة المعلومـات              جاءت هذه 
المحاسبية في ظل استخدام التجارة اإللكترونية بهدف حماية معقولة من قراصنة اإلنترنـت لتفـادي               

كما تناولت دراسات سابقة أخـرى موضـوع الـضوابط     ، الموثوقية المفقودة في التجارة اإللكترونية    
الرقابية في نظم المعلومات المحاسبية المصرفية المحوسبة من خالل دراسة تحليلية لتقييم مدى متانة     

في أنظمة المعلومات المحوسبة، ودراسات أخرى تناولت مـدى جـودة          تها،وفاعليالضوابط الرقابية   
ـ  فضالً عـن   المحوسبة   اإلداريةجها نظم المعلومات    تالمعلومات المحاسبية التي تن    ل مـستويات    تقلي

 الـضبط والرقابـة التـي    إجراءاتالتهديد لنظم المعلومات المحاسبية، في حين تناولت هذه الدراسة        
 وتحديد أثر تلك الـضوابط الرقابيـة   ،تقدمها الضوابط الرقابية العامة على نظام المعلومات المحاسبي  

كمـا  .  درجة موثوقيتهـا    وذلك من حيث   ؛ مخرجات النظام المتمثلة بالمعلومات المحاسبية     فيالعامة  
تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونها تناولت بيئة األعمال الـسورية حيـث اسـتهدفت                

رائهم حول مدى موثوقية المعلومات     آف  تعرلالدراسة آراء مكاتب تدقيق الحسابات في مدينة دمشق         
لكترونيـة فـي الـشركات    ة اإل وذلك عند تدقيقهم ومراجعتهم ألنظمة المعلومات المحاسبي ،المحاسبية

   .  المساهمة السورية

  :الدراسة فرضيات  - 7
  :ما سبق وتحقيقاً ألهداف الدراسة وضع الباحث الفرضية الرئيسية اآلتيةإلى استناداً 

 موثوقيـة  زيـادة  فـي  اإللكترونيـة،  المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط تؤثر ال •
  . المحاسبية المعلومات
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  :رع عنها أربع فرضيات فرعية هي اآلتيةويتف

ال تؤثر ضوابط الرقابة التنظيمية لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية فـي زيـادة موثوقيـة           : أوالً
 .المعلومات المحاسبية

 الوصول لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقيـة          فيال تؤثر ضوابط الرقابة     : ثانياً
 .لمحاسبيةالمعلومات ا

لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونيـة فـي     تهاوحمايمن الملفات   أ فيال تؤثر ضوابط الرقابة     : ثالثاً
 .زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية

  . توثيق وتطوير النظام في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبيةفيال تؤثر ضوابط الرقابة : رابعاً

  :الدراسة منهجية  - 8
احث في هذه الدراسة اختبار أثر الضوابط الرقابية العامـة لـنظم المعلومـات المحاسـبية           يحاول الب 

 ولتحقيق أهداف الدراسة واختبـار فرضـيتها،        ،االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية     
ـ         ري اعتمد الباحث على المنهج االستنباطي في الحصول على البيانات الثانوية المتعلقة باإلطـار النظ

 وذلك بهدف بناء اإلطار النظري للدراسة، وعلـى         ؛المتاحة في الكتب والرسائل الجامعية والدوريات     
المنهج االستقرائي الذي يقوم على تصميم استبانة لجمع البيانات األولية المتعلقـة بالدراسـة التـي               

 من حيث أثرهـا     ؛نيةتضمنت الضوابط األربعة للرقابة العامة على نظم المعلومات المحاسبية االلكترو         
في زيادة الموثوقية في المعلومات المحاسبية وذلك بعد الرجوع الى اإلطار النظري ونتائج الدراسات              

  . السابقة القريبة من موضوع الدراسة

  :الدراسة أسلوب - 9
موافق جداً،  إألى  ) 5( رقم   ِإذْ يشير عند تصميم االستبانة فقد استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي          

وللحكم على أثـر الـضوابط   . غير موافق بشدة  ) 1(غير موافق، و  ) 2(حيادي، و ) 3(موافق، و ) 4(و
الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في زيـادة موثوقيـة المعلومـات المحاسـبية        

 كمـا  ، من أجل تحليل اإلجابات الـواردة فـي عينـة الدراسـة    SPSSاستخدم الباحث حزمة برنامج    
، كمـا قـام     T المعياري واختبار  واالنحراف أدوات اإلحصاء الوصفي مثل الوسط الحسابي        خِدمتْاستُ

، )5 – 4(أثر كبير إذا كان الوسط الحسابي يقع بين        : الباحث بوضع ثالثة مستويات على النحو اآلتي      
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لحسابي وأثر ضعيف إذا كان الوسط ا     ) 4  وأقل من   3(وأثر متوسط إذا كان الوسط الحسابي يقع بين         
وللتأكد من صدق األداة وأن المقياس يقيس فعلياً ما يجب قياسه، قام الباحث ). 3وأقل من 1(يقع بين   

سـتبانة علـى    بالتأكد من صدق األداة بعرضها على مجموعة من أساتذة الجامعات، كما تم توزيع اال             
ستبانة سئلة الواردة باالمدى فهم هذا المجتمع للعبارات واألف تعرل وذلك  ،بعض أفراد مجتمع الدراسة   

  .  قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة على األسئلة غير الواضحةوقد

   :اإلطار النظري للدراسة: ثانياً

 ،مفهوم موثوقية المعلومات المحاسبية وخصائـصها الفرعيـة       ف  تعريتناول اإلطار النظري للدراسة     
 ،كوناتهـا مم المعلومات المحاسبية االلكترونيـة و     مفهوم الضوابط الرقابية العامة لنظ    ف  تعرومن ثم   

  :اآلتيتينين توذلك من خالل النقط

 : المحاسبية المعلومات موثوقية -1

 مفيدة، المعلومات هذه تجعل التي الرئيسية الخصائص من بمجموعة المحاسبية المعلومات تتمتع
 الخصائص هذه تحسين ديويؤ المحاسبية المعلومات نوعية تقييم وألغراض القرار، اتخاذ ألغراض

 إلعداد الدولية المعايير عرفت وقد لمستخدميها، ومنفعة فائدة أكثر المحاسبية المعلومات جعل إلى
 المالية البيانات في المقدمة المعلومات من تجعل التي السمات بأنها الخصائص تلك المالية التقارير
 9,10:اآلتية هي الخصائص هذه وأن ،للمستخدمين مفيدة

 للفهم قابليةال -1

 المالئمة -2

 الموثوقية -3

  المقارنة قابلية -4

إلى  نظراً فقط النوعية وخصائصها الموثوقية خاصيةف تعر إلى الدراسة هذه في الباحث ويتطرق
  :اآلتيتين الفقرتين خالل من وذلك ،الدراسة بموضوع ارتباطها

 :المحاسبية المعلومات موثوقية مفهوم  .أ 

 من عليها االعتماد يمكن والتي والتحيز المادي الخطأ من تخلو التي المعلومات إلى الموثوقية تشير
 الذي األمر. 11تمثل أن معقول نحو على يتوقع ما أو تمثيله تقصد ما بصدق لتمثل المستخدمين قبل
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 االلتزام يتطلب ما وهو سالمتها من التحقق الممكن ومن، لإلثبات قابلة المعلومات تكون أن يستلزم
 فرايتو ال الذين لألفراد ضرورية خاصية وهي. واإلفصاح القياس في الحياد من نممك قدر بأكبر
  12.للمعلومات الفعلي المحتوى لتقييم الالزمة الخبرة أو الوقت لديهم

 وتعكس ،األخطاء من خالية المعلومات تكون أن بالموثوقية المقصود أن عزيز خليف عزو ويرى
 محددة داللة لها يكون أن بمعنى للتحقق، قابلة وبطريقة انةوأم بصدق االقتصادية واألحداث الظروف
  13.بأدائها يقوم عمن النظر بصرف

  14.عليها االعتماد وإمكانية المعلومات بأمانة تتعلق إنما الموثوقية خاصية أن شيرازي ويرى

 النتائج جالستخرا اختيارها تم التي واإلفصاح القياس أساليب أن المعلومات موثوقية خاصية تعني كما
 تسمح بكيفية تم قد األساليب تلك تطبيق وان بها، تحيط التي للظروف مناسبة أساليب تعتبر وعرضها
 تلك من للتثبت استخدامها بإعادة -األولى المرة في بتطبيقها قاموا عمن مستقلين -آخرين ألشخاص
 يعتريها أن دون عليها، طويتن التي األحداث جوهر عن تعبر تقديمها تم التي المعلومات وأن النتائج،
 واالعتماد فيها الوثوق يمكن نزيهة معلومات كونها التحيز من خلوها إلى إضافة أهمية، ذو تحريف
   15.منفعتها من يزيد بالموثوقية المحاسبية المعلومات اتسام إن عليها،

  :المحاسبية المعلومات لموثوقية النوعية الخصائص .ب 
  16:اآلتية هي فرعية خصائص ثالث فيها تتوافر أن يجب بالموثوقية يةالمحاسب المعلومات تتسم لكي

 العرض في الصدق -1

 للتحقق القابلية -2

 الحياد -3

  :ةحد على خاصية كل الباحث ويعرض

 واألوصاف األرقام بين اتفاق أو مطابقة وجود ضرورة الخاصية هذه تعني: العرض في الصدق -1
 ناحية من لعرضها واألوصاف األرقام هذه جهتت التي واألحداث الموارد ناحية من المحاسبية

 مبيعات لشركة المالية القوائم تبين فعندما بالفعل؟ حدث ما األرقام تمثل هل آخر بمعنى. أخرى
 في صادقة غير تكون القوائم هذه فإن فقط، 800 الفعلية المبيعات أن حين في بليون قدرها

 .العرض
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 شكلها كان لو حتى االقتصادية وحقيقتها لجوهرها قاًوف المحاسبية المعلومات عرض يتم أن بمعنى
  17.والتكلفة المادية حدود ضمن كاملة تكون وأن ،اًمختلف القانوني

 األفراد من عدد بين االتفاق من عالية درجة تحدث عندما المفهوم هذا يتحقق: للتحقق القابلية -2
 المراجعين من عدد يصل أنك وذلك ها؛نفس القياس طريقة يستخدمون الذين بالقياس القائمين

 خارجية أطراف وصلت فإذا المالية، القوائم من عدد بخصوص هانفس النتيجة إلى المستقلين
 ،منها للتحقق قابلة غير تكون المالية القوائم فإن مختلفة، نتائج إلى هانفس القياس طرق باستخدام

 18.فيها الرأي إبداء للمراجعين يمكن وال

 كما. علمي قياس أي في يتوافر أن يجب الذي الموضوعية شرط عن للتعبير الخاصية هذه وتستخدم
19.القياس بعملية القائم بشخصية المتعلق التحيز من النوع ذلك تجنب لنا تحقق الخاصية هذه أن 

 بإعداد القائم يمارسه قد الذي التحيز من المقصود النوع ذلك تجنب المعلومات بحياد يقصد: الحياد -3
 سلوك في التأثير بهدف أو مسبقة نتائج إلى الوصول بهدف هاوعرض المحاسبية المعلومات
 حالة في كما مقصود غير بالقياس القائم تحيز يكون وقد معين، اتجاه في المعلومات هذه مستخدم

 .مثالً األمانة عدم حالة في كما مقصوداً تحيزاً يكون قد أو والخبرة المعرفة نقص

 الوثوق واليمكن أمينة هاعد اليمكن معلومات هي الخاصية هذه فيها فراتوت ال التي المعلومات وإن
 لنا يحقق التحيز من المعلومات خلو وإن. القرارات اتخاذ لعملية كأساس عليها االعتماد أو فيها

  20.المعلومات حياد تلقائية بصورة

 :االلكترونية المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط -2

 المعلومات لنظم عالية أهمية ذات ولكنها المحاسبية بالعمليات مباشرةً التتعلق ضوابط وهي
 العمل تقسيم مبدأ تالشي إلى تؤدي للبيانات االلكترونية المعالجة كانت وإذا. االلكترونية المحاسبية

 رقابية سياسات تمثل العامة الرقابة ضوابط فإن المعلومات نظم إدارة في المهام وتركيز ظاهرياً
 بوضوح 3 رقم المراجعة نشرة تشير كما. 21المعلومات نظم إدارة على تطبيقها يتم وتنظيمية إدارية

 لنظم ملحوظة منفعة لها بل ،المحاسبية بالعمليات مباشرة التتعلق رقابية ضوابط هناك يوجد أنه إلى
 تمثل وهي22).العامة الرقابة أساليب (الرقابية الضوابط هذه على ويطلق المحاسبية المعلومات
 ،وتلخيصها وتبويبها المعلومات جمع بوظائف نوالمختص باتباعها يلتزم التي والتوجيهات المعايير
 24:على وتشمل 23.الكترونياً البيانات معالجة قسم مركز مهام نطاق تحت تدخل والتي
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 .التنظيمية الرقابة ضوابط  .أ 

 .الوصول على الرقابة ضوابط .ب 

 .تها وحمايالملفات منأ على الرقابة ضوابط .ج 

  .ه وتطويرالنظام توثيق على الرقابة ضوابط  .د 

 :يأتي كما مختصر بشكل عليها بالتعرف الباحث ويقوم

 : التنظيمية الرقابة ضوابط  .أ 

 المعلومات نظم إدارة بين الوظائف بفصل المتعلقة الرقابية واإلجراءات  كلّهاالضوابط في وتتمثل
 في المسؤوليات وتحديد ها،وتقسيم الواجبات وفصل العالقة، ذات أو المستفيدة األخرى واإلدارات

 على التنظيمية الرقابة ضوابط تحديد ويمكن الغش، مخاطر تقليل أجل من نفسها الحاسوب دائرة
 :اآلتي النحو

 نظم إدارة عليها تقوم التي األساسية المقومات من البشري العنصر ديع: هم وتدريبالعاملين اختيار .1
 وأمانة بكفاءة تتمتع والتي والمدربة المؤهلة الكوادر اختيار أهمية إلى يقودنا مما ،اتالمعلوم
 ،الرقابية واألجهزة المعلومات نظم إدارة في يعملون الذين لألفراد محددة شروط ووضع هاوتوظيف
 25.التأهيل بمستوى اإلدارية الترقيات وربط للحوافز واضحة سياسات وتحديد

 دفعات على السنوية إجازاتهم النظم دائرة في العاملين منح يجب: العاملين زاتوإجا العمل تدوير .2
 الخبرة مراعاة مع مستمرة بصورة عملهم مواقع تغيير فضالً عن ،أسبوع عن التقل

 26.والتخصص

 تحديداً ويتضمن ،العمل إلجراءات المرجع يمثل ألنه الرقابية الضوابط أهم أحد ديع: العمل دليل .3
 كل بها تتمتع التي الصالحيات فضالً عن لها دقيقاً وتوصيفاًكلّها،  والمهام للوظائف واضحاً
 27. وظيفة

 التدقيق معايير نشرة عرفت: األخرى واإلدارات النظم إدارة بين المتعارضة الوظائف فصل .4
)SAS,No.3 (تسمح التي الوظائف إلى تشير بأنها المحاسبية الرقابة ظل في المتعارضة الوظائف 

 ولمقاومة 28,29 .بها قام التي المخالفات أو األخطاء إخفاء نفسه الوقت وفي بالتالعب ما لشخص
 األساسية الوظائف بين الفعال الفصل تحقق صارمة رقابية جراءاتإ تنفيذ من البد فإنه التهديد هذا
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 حديدت يجب كما ،والمحاسبين المبرمجين بين الفصل يجب أي ،المختلفة واإلدارات لألقسام
 معرفته ألن قبله من المصمم البرنامج يستخدم أن للمبرمج يسمح ال إذ مبرمج كل صالحيات
  30,31.العامة الرقابية اإلجراءات في بالتالعب له تسمح بالتفاصيل

 المعلومات نظم إدارة دور أهمية تتمثل: المعلومات نظم إلدارة االتصال وعالقات التنظيمي الهيكل .5
 البيانات سالمة ضمان في ودورها المحاسبي النظام ووظائف مهام من ركبي بعدد قيامها في

 االرتباط تحديد يستوجب مما. ودقيق مالئم بشكل تنظيمها ضرورة يتطلب مما ؛المحاسبية
 تقدم كونها مستقلة إدارة تكون أن ويفضل األخرى باإلدارات المعلومات نظم إلدارة التنظيمي
 فصالً ومن ثم المالية الدائرة عن االستقالل من مزيداً يحقق امم  كلّها؛اإلداراتإلى  خدمات

 بتحديد يتم المعلومات نظم إدارة في هاوتحديد الوظائف فصل وإن للوظائف، أوضح وتقسيماً
 مشغل ،اًمبرمج ،اًمالي محلالً معلومات، نظم إدارة مدير (تكون أن يمكن التي األساسية الوظائف
 32).البيانات قاعدة مدير الشبكات، مشرف الرقابة، لجنة المكتبة، أمين البيانات، مدخلو الجهاز،

 :الوصول على الرقابة ضوابط .ب 

 لمحاوالت نتيجة تحدث التي والمخالفات األخطاء واكتشاف لمنع مصممة رقابية إجراءات وهي
 ىإل اإلجراءات هذه وتهدف .النظام وبيانات الحاسوب ألجهزة المرخص غير واالستخدام الدخول
 وتحديدهم المحاسبية والبرمجيات األجهزة إلى بالوصول فقط لهم المصرح لألشخاص السماح ضمان
 هذه ومن، الرسمي العمل أوقات وضمن الوظيفية أعمالهم وحجم طبيعة مع يتفق الذي المدى ضمن

  33,34:الرقابية الضوابط

 الوصول على السيطرة إلحكام المصممة اإلجراءات وتشمل: المادي الوصول على الرقابة ضوابط  . أ
 عدم ومناسبة، آمنة أماكن في الحاسوب أجهزة وضع (اإلجراءات هذه ومن  كلّها،لألجهزة المادي
 تكون أن رسمي، تفويض بموجب المخولين لألشخاص إال الحاسب غرفة إلى بالدخول السماح
 نقطة خالل من للدخول IDver Card استخدامو لالشتعال، قابلة غير الحاسوب غرفة جدران
 وسرقتها، ضياعها مخاطر لتالفي ID Card فضالً عن مرور كلمة استخدامو معينة، وصول

 الزوار سجل استخدامو الجهاز، غرفة إلى الوصول لضبط كالبصمة الفيزيائية الخصائص استخدامو
 لتنبيها أجهزة استخدامو بزيارتها، يقومون التي األماكن وتحديد والخروج الدخول عند والتوقيع
 ).به المصرح غير الوصول عن لإلعالن اإلنذار وأجهزة
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 على السيطرة إلحكام المصممة  اإلجراءات وتشمل: المنطقي الوصول على الرقابة ضوابط  . ب
 تبويبو السر، كلمة استخدام (اإلجراءات هذه ومنكلّها،  للنظام المنطقية المكونات إلى الوصول
 االختراق، فحصو النارية، الجدرانو البيانات، تشفيرو وحساسيتها، أهميتها حسب البيانات

 النظام أخطاء مع التعامل سياساتو التنظيمية، اإلجراءاتو رسالة، باستالم اإلشعار تقنياتو
 ). الوصول على الرقابة مصفوفةو ،هوإجراءات

 :الملفات وحماية أمن على الرقابة ضوابط .ج 

 والمنطقية المادية النظام لمكونات والحماية مناأل تحقيق بهدف  كلّهاالالزمة اإلجراءات وتشمل
فضالً  الحاسوب قراصنة به يقوم الذي المصرح غير الوصول كمخاطر المختلفة، المخاطر ومواجهة

 بمكوناته النظام إخفاق في تتسبب قد التي الخارجية الطبيعية العوامل عن الناجمة المخاطر عن
 هذه ومن وإدامته النظام إدارة وضمان للمستخدمين، حتهإتا على القدرة وعدم ،والبرمجية المادية

 الملفات حفظو االبن، - األب – الجد –ة الثالث األجيال أسلوب باستخدام االحتياطية النسخ (اإلجراءات
 البيانات لتمييز الخلفية التعريف وبطاقة األمامية التعريف بطاقة استخدامو ومناسبة، منةآ مواقع في

 الشركة لتزويد المورد مع اتفاقية كعقد الكوارث مواجهة خطةو التخزين، ئطوسا على المحفوظة
 للتأكد المواقع لتلك تجريبي وتشغيل دورية اختبارات وإجراء الطارئة الحاالت في بديلة تشغيل بمواقع

 35,36)للفيروسات المضادة البرمجيات سالمتها، من

 :ه وتطويرالنظام توثيق على الرقابة ضوابط  .د 

 المادية بمكوناتها هاوتوصيف المعلومات نظم بتوثيق المتعلقة الرقابية واإلجراءات الضوابط ّل كوتشمل
 والتحديث التطوير حاالت كلَّ توثيق فضالً عن النهائي المستخدم إجراءات وتوثيق ،والمنطقية
 هوتطوير مالنظ توثيق على الرقابية والضوابط اإلجراءات تقسيم ويمكن ،تشغيله بعد للنظام المستمرة

 :اآلتي النحو على

 : النظام توثيق على الرقابة ضوابط .1

 اإلجراءات وتوصيف للنظام والمنطقية المادية للمكونات الكامل التوصيف خالل من النظام توثيق يتم
  :خالل من النهائي للمستخدم العملية

 وقواعد شغيلالت وبرمجيات النظم برمجيات توثيق ويتضمن: للنظام المنطقية المكونات توثيق  .أ 
 وظائف توصيف:(المثال سبيل على منها األدوات من مجموعة باستخدام وغيرها البيانات
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 الوظائف من وظيفة لكل وصفي مخطط وضعو الهرمي، التحليل باستخدام وذلك ؛النظام
 البيانات، تدفق مخططات إعداد ولتنفيذها، الزمني والتسلسل الوظائف تنفيذ توصيفو الفرعية،

 التشاركية العالقات توصيفو للنظام، المنطقي البناء لوصف التحليلية التدفق خططاتم إعدادو
 37).الكيان مخططات باستخدام النظام فئات بين

 المادية التراكيب لتوصيف التدفقية المخططات استخدام يتم ِإذْ: للنظام المادية المكونات توثيق  .ب 
 الملحقة الطرفية والنهايات الحاسوب جهزةأ من تتكون التي النظام في المستخدمة والتجهيزات

 38.التصويرية الرموز باستخدام وذلك ؛االتصال وشبكات بها

 معلومات يتضمن الذي النظام عمل دليل خالل من وذلك: النهائي المستخدم إجراءات توثيق  .ج 
 تالمعلوما على والحصول وتشغيله النظام مع التعامل بكيفية تتعلق النظام لمستخدمي إرشادية
 الرقابية واإلجراءات التدريب ومواد التدريبية الدورات برامج وتوثيق األعمال لتنفيذ المطلوبة

 39.المختلفة النظام استخدامات على

 :تهوإدام النظام تطوير على الرقابة ضوابط .2

 من مجموعة  ISO (The International Standards Organization (العالمية الجودة منظمة طورت
 أساسين محورين ضمن تهاوصيان المعلومات نظم تطوير عند اتباعها يجب التي واإلرشادات رالمعايي

  40:هما

 األهداف تحديد تتضمن تهاوصيان والبرمجيات األنظمة لتطوير واضحة خطة وضع ضرورة  . أ
 .واإلجراءات

 وتحديد ،تهاوصيان والبرمجيات األنظمة تطوير على للرقابة واضحة خطة وضع ضرورة  . ب
 . الرقابة يجياتإسترات

  :يأتي ما هاوتطوير المحاسبية المعلومات أنظمة لتوثيق الرقابية األساليب أهم ومن

o هاوتطوير األنظمة استحداث إجراءات حاجة بوجود الخاصة األنظمة إدارة معلومات على بناء 
 إلى الطلب تحويل يتم ثم ،النظام في العاملين أحد طلب على بناء معين هاستحداث أو نظام لتطوير
 النظم محلل يقوم حيث التطوير وحدة إلى الطلب يحول ثم ،عليه المصادقة بعد األنظمة دائرة

 مرة ويعاد الالزمة التعديالت إلنجاز المبرمجين إلى يحول ثم ومن ،المطلوبة التعديالت بتوصيف



 )ميدانية دراسة( المحاسبية المعلومات موثوقية زيادة في االلكترونية المحاسبية المعلومات لنظم العامة يةالرقاب الضوابط أثر

 322 

 تطويره أو خدامهاست بعد النظام يرسل وبعدها ،اإلجراءات سالمة من للتأكد النظم محلل إلى ثانية
 .وتوثيقه فحصه ليتم الفحص وحدة إلى

o عليه تمت التي التطوير عمليات توثيق على األنظمة إدارة تعمل: للنظام المادية المكونات توثيق 
 وتتضمن ؛تشغيله عند الجهاز رقم خالل من آخر مستخدم إلى الجهاز تحويل عمليات وتتبع كلَّها،
 المستفيدة، الجهةو الجهاز، نوع الذاكرة،و السرعة، حيث من (الجهاز مواصفات التوثيق عملية

 .....). الشراء، تاريخو

   :اإلطار العملي للدراسة: ثالثاً

 :مجتمع الدراسة وعينتها -1

يتمثل مجتمع الدراسة بمكاتب مراجعي الحسابات في دمـشق المـسجلة لـدى جمعيـة المحاسـبين        
 وذلك بحسب تقرير مجلس إدارة جمعية المحاسـبين   ،اًمكتب) 87(القانونين في سورية والبالغ عددها      

ـ ،2007القانونيين السوريين المقدم إلى الجمعية العمومية للمحاسبين القانونيين في سورية لعام     ا  أم
عينة الدراسة فهي تتطابق مع مجتمع الدراسة بحيث تمثل بمكاتب مراجعي الحسابات الخارجين فـي              

 ،استبانة على هذه المكاتب   ) 87( وبناء عليه فقد تم توزيع       اً،مكتب) 87(وعددها  جميعها  مدينة دمشق   
  .استبانة صالحة للدراسة) 73(استبانة منها ) 80(وكان عدد االستبانات التي حصلنا عليها 

 : أداة جمع البيانات -2

 بالرجوع إلى الدراسات والمراجع العلمية ذات الصلة بموضـوع الدراسـة       صممتْاستخدمت استبانة   
 من قبل عشرة مـراجعين خـارجيين   اختُِبرتْوصفها أداة لجمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة، وقد     ب

 والتعليق على مدى شموليتها لمعرفة أثـر الـضوابط الرقابيـة            األسئلةحيث طلب منهم اإلجابة عن      
في الـشركات   العامة لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية           

في الحسبان عند إعداد    كلّها   وأخذت مالحظاتهم    ، مقابلة شخصية مع كل منهم     ُأجريتْالمساهمة، وقد   
قائمة االستبيان، كما تم تحكيم االستبيان من قبل بعض أساتذة المراجعـة والمحاسـبة فـي كليـات                   

ن للباحث مـن  اسة، وقد تبياالقتصاد في الجامعات السورية للتأكد من قدرتها على تحقيق أهداف الدر       
 أثر الضوابط الرقابية العامة لـنظم المعلومـات         تعرفخالل المقابالت والتحكيم، قدرة االستبانة على       

المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية، وقد تكونت االستبانة مـن قـسمين              
  :هما
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 ،ينة الدراسة يوضح فيه أهداف الدراسة ونطاقهـا     خطاب موجه من الباحث إلى أفراد ع      : األولالقسم  
انظـر جـدول    ، )كالمؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخبرة    (  بيانات خاصة بأفراد العينة    فضالً عن 

  ).1(رقم

اشتمل على الضوابط الرقابية العامة األربعة لنظم المعلومات المحاسـبية االلكترونيـة            : القسم الثاني 
 وذلك بما يمكن من قياس فرضية     ؛)المخرجات(قية المعلومات المحاسبية    أثرها في زيادة موثو    لتعرف

 إجابات أفراد العينة وفقـاً لمقيـاس ليكـرت          ستْيِق وقد   ؛الدراسة الرئيسية والفرضيات الفرعية لها    
  ).6(، )5(، )4(، )3(، )2(انظر الجداول أرقام. الخماسي

 معامل كروبناخ ألفا إلجابات عينة الدراسة       تُخِدماسوللتحقق من مقدار االتساق الداخلي ألداة الدراسة        
وهـذه النـسبة    % 75.4إذ بلغ هـذا المعامـل   . ستبانة عليهم التي تم الحصول عليها بعد توزيع اال      

  .مقبولة

  جدول توزيع الخاصية لعينة الدراسة): 1(الجدول 

 توزيع الخاصية الخاصية

                   أنثى                                         ذكر   الجنس

           

      
 العمر

   سنة45 وأقل من 30من                  سنة 30أقل من   

                 

  سنة وأكثر60من                   سنة60 وأقل من 45من   

المؤهل 
 العلمي

  أخرى            دكتوراه   بكالوريوس  

    

 ٍل  دبلوم عا  ماجستير   

60 

38 

10 

13 

25 

- 

29 

12 

15 
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 التخصص  

  تكنولوجيا المعلومات                       اقتصاد        محاسبة  

  
 أخرى                     أخرى  إدارة                مالية ومصرفية  

   

  

الخبرة 
 العملية

 سنوات10 سنوات وأقل من 5من                   سنوات5من سنة وأقل من          
    

   سنة20 سنة وأقل من 15من          سنة1 5 سنوات وأقل من 10من            

               

  وقف  سنة وما20من            

 :األسلوب واألدوات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات -3

  :  اآلتية  األساليب اإلحصائيةواستُخِدمتْ) SPSS( البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي حلِّلَِت

 :وذلك لغرض وصف إجابات أفراد العينة عن فقرات االستبانة باستخدام: اإلحصاء الوصفي -1

واستخدم كأبرز مقاييس النزعة المركزية لقياس متوسط إجابات أفراد العينة عن    : الوسط الحسابي  •
 .فقرات االستبانة

ي إجابات أفرا العينة عـن    واستخدم كأحد مقاييس التشتت لقياس االنحراف ف      : االنحراف المعياري  •
 . وسطها الحسابي

 ِقيـستْ وذلك الختبار فرضية الدراسة الرئيسية والفرضيات الفرعية لهـا التـي         ): t-test(اختبار   -2
 .متغيراتها وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي

 :إجراءات معالجة االستبانة -4

ددموافـق  ) 5( رقم يشير ِإذْماسي  مقياس اإلجابة عن فقرات االستبانة باستخدام مقياس ليكرت الخ      ح
ا  أم ،غير موافق شير إلى   في) 2(ا رقم    أم . تحايد شيرفي) 3( أما رقم    ، موافق شيرفي) 4(ا رقم    أم ،بشدة
 غير موافق بشدة  ومن أجل تحليل إجابات أفراد عينـة الدراسـة عـن فقـرات        شير إلى في) 1(رقم  

أثر كبير إذا كان الوسط الحسابي يقـع   :اآلتيلنحو  مستويات على ا   ةاالستبانة قام الباحث بوضع ثالث    

20 16 

17  

45 

15 

4 3 

 ـ    6

13 

17 
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، وأثر ضـعيف إذا كـان   )4 وأقل من 3(، وأثر متوسط إذا كان الوسط الحسابي يقع بين       )5-4(بين  
  ).3 وأقل من1(الوسط الحسابي يقع بين 

 :تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها -5

تم التوصل إليها من وجهة نظـر أفـراد          النتائج التي ). 6(،  )5(،  )4(،  )3(،  )2(ن الجداول أرقام    تبي 
    :اآلتيعينة الدراسة وذلك على الشكل 

الضوابط الرقابية التنظيمية لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية وأثرها في زيادة ): 2(الجدول رقم 
  :موثوقية المعلومات المحاسبية

  
 الرقم

  
 الضوابط الرقابية التنظيمية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  Tقيمة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 مستقلة لنظم المعلومات في إدارةوجود  1
 .الهيكل التنظيمي للمؤسسة

4.4521 .50114 26.327 72 .000 

وجود دليل عمل مكتوب يتضمن فصالً  2
 . في المؤسسة كلّهالوظائفلوتقسيماً واضحاً 

4.5205 .50303 25.826 72 .000 

لعمل متضمناً تحديداً واضحاً وجود دليل ا  3
 .للسلطات والصالحيات المتعلقة بكل وظيفة 

4.6164 .48962 28.207 72 .000 

فصل الوظائف المتعارضة في إدارة نظم  4
 المعلومات 

4.6027 .49272 27.792 72 .000 

 أية الجهاز من الحصول على يمنع مشغل 5
 بيانات غير الزمة لتشغيل الجهاز 

4.6027 .49272 27.792 72 .000 

إصدار  إدارة نظم المعلومات من يمنع موظف 6
 ملفات لاألوامر لتغيير البرامج وا

4.5342 .50228 26.098 72 .000 

تغيير مواقع عمل موظفي إدارة نظم  7
 المعلومات دورياً

4.5205 .50303 25.826 72 .000 

اختيار الكفاءات المؤهلة علمياً وعملياً  8
 دريبهاوت هاوتوظيف

4.6027 .52014 24.756 72 .000 

 000. 72 26.578 0.5005 4.5564 المتوسط العام 
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  :ضوابط الرقابة على الوصول وأثرها في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية): 3(الجدول رقم 
الوسط  ضوابط الرقابة على الوصول الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  Tقيمة 
 الحرية

توى مس
 الداللة

 000. 72 13.565 66438. 4.0548 دخول األشخاص المصرح لهم إلى غرفة الجهاز  1
 خاصة بكل Passwordاستخدام كلمة سر  2

 موظف للوصول إلى النظام 
4.1507 .73920 13.300 72 .000 

استخدام تقنية الجدران النارية لمنع الوصول  3
 000. 72 10.757 65282. 3.8219  إلى مكونات النظام 

تصنيف ملفات البيانات والبرامج إلى عدة  4
 مستويات من السرية 

3.8493 .39691 18.283 72 .000 

استخدام أجهزة اإلنذار لضبط الوصول إلى  5
 غرفة الجهاز 

3.6986 .51868 11.508 72 .000 

التلفزيونية ) الكاميرات(استخدام الدوائر  6
 لضبط الوصول إلى غرفة الجهاز 

4.3699 .54024 21.665 72 .000 

البطاقات (استخدام بطاقة تعريف الموظف  7
 لضبط الوصول إلى غرفة الجهاز ) IDالممغنطة 

3.6164 .51721 10.183 72 .000 

األشعة (استخدام الخصائص الفيزيائية  8
...) الضوئية، التمييز البصري، البصمة،

 لضبط الوصول إلى غرفة الجهاز 
4.2603 .57801 18.629 72 .000 

استخدام سجل الزائرين لضبط الوصول إلى  9
 غرفة الجهاز 

3.6849 .46776 12.511 72 .000 

استخدام اختبارات التسلل الفاحص لتحديد  10
 النقاط القابلة لالختراق في النظام 

3.8493 .36022 20.145 72 .000 

 000. 72 15.054 0.54354 3.9356 المتوسط العام 

وأثرها في زيادة موثوقية المعلومات  تهاوحمايضوابط الرقابة على أمن الملفات ): 4(ول رقم الجد
  :المحاسبية

الوسط  تها وحمايضوابط الرقابة على أمن الملفات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  Tقيمة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 000. 72 15.216 70764. 4.2603  هوملفاتتوفير نسخ احتياطية لبرامج النظام  1

نسخ احتياطية من البرامج والملفات في  توفير 2
 نهاية كل يوم عمل وفقاً ألسلوب األجيال الثالثة 

4.1370 .87106 11.152 72 .000 

االحتفاظ بالنسخ االحتياطية في أماكن آمنة  3
 ومواقع تبعد مسافة كافية عن مواقع العمل 

4.2877 .87368 12.593 72 .000 

االحتفاظ بالنسخ األصلية واالحتياطية من البرامج  4
وملفات البيانات في أماكن تتالءم مع الظروف 

 والتغيرات الطبيعية    
4.2877 .61191 17.980 72 .000 

توكيل مسؤولية حفظ البرامج وملفات البيانات  5
 .إلى أمين المكتبة 

4.1644 .68746 14.471 72 .000 

خاصة في دائرة نظم وجود خطة طوارئ  6
 المعلومات لمواجهة الكوارث 

4.1507 .49078 20.032 72 .000 
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تشكيل لجنة طوارئ الستعادة التشغيل في حال  7
 وقوع الكارثة 

4.1918 .56905 17.894 72 .000 

 000. 72 16.666 64609. 4.2603 وجود دليل بالبرامج والملفات المهمة  8

 000. 72 15.469 66581. 4.2055  مواقع التشغيل البديلة احتواء خطة الطوارئ تحديد 9

تنزيل برامج متطورة وكافية لحماية األجهزة  10
  Anti Virusوالبرمجيات من خطر الفيروسات 

4.1233 .55139 17.406 72 .000 

.000 72 15.887 0.66748 4.2068 المتوسط العام   

وأثرها في زيادة موثوقية المعلومات  وتطويرنظام ضوابط الرقابة على توثيق ال ):5(الجدول رقم 
  المحاسبية

  
 الرقم

  
 ه وتطويرضوابط الرقابة على توثيق النظام

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  Tقيمة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

لدى إدارة نظم المعلومات يتضمن وصفاً  وجود دليل 1
ة في محدداً لتوثيق البرامج والمعدات المستخدم

 كلّهاالنظام 
4.8082 .39643 38.972 72 .000 

 000. 72 48.437 33104. 4.8767 وجود دليل توثيق يتضمن خرائط تدفق النظام  2

 000. 72 32.097 45581. 4.7123 وجود دليل توثيق يتضمن تعليمات تشغيل النظام  3

 لكل وظيفة اًوصفياًوجود دليل توثيق يتضمن مخطط 4
 )المخرجات(، )العمليات(، )خالتالمد(من حيث 

4.6986 .46203 31.412 72 .000 

وجود دليل التوثيق يتضمن مخططات تدفق البيانات  5
 ) مصدر البيانات، مقصدها، وخط سير البيانات(

4.7808 .41655 36.527 72 .000 

التزام إدارة نظم المعلومات بمعايير وإجراءات محددة  6
ياجات المستخدم النهائي، احت: (لتطوير النظم، مثل 

 ....) المصادقات الرسمية، إجراءات التوثيق، 
4.8493 .36022 43.864 72 .000 

 000. 72 27.792 49272. 4.6027 التعديالت التي تتم على البرامج والمعدات ّل توثيق ك 7

) كشف( في النظام في سجل  كلّهاتوثيق األخطاء 8
 األخطاء 

4.4384 .55243 22.246 72 .000 

مراجعة سجل األخطاء من قبل شخص مستقل  9
 عن إدارة نظم المعلومات 

4.7260 .44908 32.839 72 .000 

في ) اإلدارة المستفيدة( النظام يمشاركة مستخدم 10
 عملية تطوير النظام 

4.7808 .41655 36.527 72 .000 

 000. 72 35.16 0.433 4.720 المتوسط العام 
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الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية وأثرها في زيادة موثوقية ): 6(الجدول رقم 
  :المعلومات المحاسبية

 البيان
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الحرية Tقيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

.000 72 26.578 0.50050 4.5564 األولىالفرضية الفرعية   

.000 72 15.054 0.54354 3.9356 الفرضية الفرعية الثانية  

.000 72 15.887 0.66748 4.2068 الفرضية الفرعية الثالثة  

.000 72 35.160 0.43300    4.7200 الفرضية الفرعية الرابعة  

 000. 72 23.1698 0.53610 4.3547 )اإلجمالي(الفرضية الرئيسية 

  : يأتي يالحظ من الجداول السابقة ما

الضوابط المتعلقة بالرقابة التنظيمية كان لها أثـر كبيـر فـي زيـادة      أن  )2(نجد في الجدول رقم      -
 ،4.556موثوقية المعلومات المحاسبية إذا بلغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينـة الدراسـة           

 .  وهو المستوى االفتراضي المحدد مسبقاً من الدراسة،)5-4(وهو متوسط يقع بين 

بة على الوصول كان لها أثر متوسط في زيادة موثوقيـة           أن ضوابط الرقا  )3(نجد في الجدول رقم    -
 وهو متوسط يقع بين 3.935المعلومات المحاسبية إذا بلغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة    

 . وهو الوسط االفتراضي المحدد مسبقاً في الدراسة،)4 وأقل من 3(

كان لها أثر كبير في زيادة       تهاايوحمأن ضوابط الرقابة على أمن الملفات       )4(نجد في الجدول رقم      -
 ،4.206موثوقية المعلومات المحاسبية إذا بلغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينـة الدراسـة           

 . وهو المستوى االفتراضي المحدد مسبقاً في الدراسة،)5-4(وهو متوسط يقع بين 

ن لها أثر كبير في زيادة   كا هوتطويرأن ضوابط الرقابة على توثيق النظام       )5(نجد في الجدول رقم      -
 ،4.720موثوقية المعلومات المحاسبية إذا بلغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينـة الدراسـة           

 .  وهو المستوى االفتراضي المحدد مسبقاً في الدراسة،)5-4(وهو متوسط يقع بين 

لكترونية كان لهـا    أن ضوابط الرقابة العامة لنظم المعلومات المحاسبية اال       )6(نجد في الجدول رقم    -
 وهو 4,354أثر كبير في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية إذا بلغ المتوسط الحسابي اإلجمالي         

 .  المحدد مسبقاً في الدراسةاالفتراضيوهو المستوى ) 5-4(متوسط يقع بين 

  
 



 رشا حمادة                                  2010-األول العدد -26 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 
 

329 

 :اختبار فرضيات الدراسة الفرعية والرئيسية -6

تبار فرضيات الدراسة الفرعية ثم اختبار الفرضية الرئيـسية         بعد تحليل نتائج الدراسة قام الباحث باخ      
 :اآلتيللدراسة على النحو 

التؤثر الضوابط الرقابية التنظيمية لـنظم المعلومـات     : اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص      -
ـ ) 2(المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية وبالعودة للجدول رقم            ظ نالح

وهـو  ،)5-4( وهو متوسط يقـع بـين   ،4.5 المتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة بلغ       أن 
 فإن تلك الضوابط ذات أثر كبير في زيادة موثوقيـة           ومن ثم  ،المستوى المحدد مسبقاً في الدراسة    

لـة   مـستوى دال   نالحـظ أن  ) 2(ذلك وبالعودة إلى الجدول رقم      فضالً عن   . المعلومات المحاسبية 
 وبناء عليـه فإننـا   ، وهو مستوى الداللة المعتمد في هذه الدراسة0.05أقل من  ) t,test(االختبار  

تؤثر الضوابط الرقابية التنظيميـة لـنظم       : نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص       
 .المعلومات المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية

 الوصول لنظم المعلومـات     فيالتؤثر ضوابط الرقابة    :  الفرضية الفرعية الثانية التي تنص     اختبار -
) 3( وبالعودة إلى الجـدول رقـم        ،المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية      

  وأقل من3( وهو متوسط يقع بين ،3.9نالحظ أن المتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة بلغ          
 فإن تلك الـضوابط ذات تـأثير   ومن ثم ، وهو المستوى االفتراضي المحدد مسبقاً في الدراسة   ،)4

) 3(ذلك وبالعودة إلى الجـدول رقـم   فضالً عن متوسط في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية،     
 وهو مستوى الداللة المعتمـد فـي هـذه          ،0.05أقل من   ) t,test(نالحظ أن مستوى داللة اختبار      

تـؤثر ضـوابط   : العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص   فرضية  وبناء عليه فإننا نرفض    ،الدراسة
نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في زيـادة موثوقيـة المعلومـات           إلى   الوصول   فيالرقابة  

 .المحاسبية

لنظم  تهاوحمايفات  أمن الملفيتؤثر ضوابط الرقابة  ال: اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص     -
المعلومات المحاسبة االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية وبالعودة إلـى الجـدول           

 وهو متوسط يقـع بـين    ،4.2نالحظ أن المتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة بلغ          ) 4(رقم  
إن تلـك الـضوابط ذات       ف ومن ثم  ، وهو المستوى االفتراضي المحدد مسبقاً في الدراسة       ،)4-5(

) 4(لجدول رقم   اإلى  ذلك وبالعودة   فضالًَ عن   تأثير كبير في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية،        
 وهو مستوى الداللة المعتمـد فـي هـذه          0.05أقل من   )  t,test(نالحظ أن مستوى داللة اختبار      
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تؤثر ضـوابط   : لة التي تنص   وبناء عليه فإننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البدي         ،الدراسة
لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية فـي زيـادة موثوقيـة           تهاوحماي أمن الملفات    فيالرقابة  

 .المعلومات المحاسبية

 توثيـق النظـام     فـي التؤثر ضوابط الرقابة    : اختبار الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص      -
نالحـظ أن   ) 5(العودة إلـى الجـدول رقـم        وب.في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية     هوتطوير

 وهو المستوى ،)5-4( وهو متوسط يقع بين    4.7المتوسط العام إلجابات أفراد عينة الدراسة بلغ        
 فإن تلك الضوابط ذات تـأثير كبيـر فـي زيـادة             ومن ثم  ،االفتراضي المحدد مسبقاً في الدراسة    

نالحظ أن مـستوى    ) 5( إلى الجدول رقم     ذلك وبالعودة فضالً عن   موثوقية المعلومات المحاسبية،    
 وبنـاء عليـه   ، وهو مستوى الداللة المعتمد في هذه الدراسة،0.05أقل من  ) t,test(داللة اختبار   

 توثيـق   فـي تؤثر ضوابط الرقابـة      :فإننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص        
  .يةفي زيادة موثوقية المعلومات المحاسب هوتطويرالنظام 

التؤثر الـضوابط الرقابيـة العامـة لـنظم     : اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة التي تنص      -
 وبالعودة إلى الجـدول     ،المعلومات المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية       

ـ  لحسابية للفرضيات الفرعية األربع   نجد أن المتوسط الحسابي اإلجمالي للمتوسطات ا      ) 6(رقم   د  ق
ومن  ،وهو المستوى االفتراضي المحدد مسبقاً في الدراسة) 5-4(وهو متوسط يقع بين ، 4.3بلغ 
ذلـك  فـضالً عـن    فإن تلك الضوابط ذات تأثير كبير في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية،       ثم

ـ  ) t,test( مستوى الداللة اإلجمالي الختبار  نجد أن ) 6(وبالعودة إلى الجدول رقم       ،0.05ن أقـل م
تؤثر الضوابط الرقابيـة    : وبناء عليه فإننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص          

 .العامة لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية

 : النتائج والتوصيات - 7

  :النتائج  .أ 

ا تنازلياً من وجهة نظر أفراد عينـة الدراسـة   توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن ترتيبه      
 :يأتي حسب درجة أثرها في موثوقية المعلومات المحاسبية كما

 . أثر كبير في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية هوتطويرلضوابط الرقابة على توثيق النظام  -1



 رشا حمادة                                  2010-األول العدد -26 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 
 

331 

 فـي زيـادة موثوقيـة       لضوابط الرقابة التنظيمية لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية أثر كبير         -2
 .المعلومات المحاسبية

لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية أثر كبير فـي         تهاوحمايلضوابط الرقابة على أمن الملفات       -3
 .  زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية

نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية أثر متوسـط فـي زيـادة      إلى   الوصول   فيلضوابط الرقابة    -4
 . المعلومات المحاسبيةموثوقية

  : اآلتيةوبناء على ماسبق يمكن أن نصل إلى النتيجة 

لضوابط الرقابة العامة لنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية أثر كبير في زيادة موثوقية المعلومـات     
  .المحاسبية

 : التوصيات  .ب 

  :يأتي في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما

في سورية ضـوابط الرقابـة العامـة لـنظم           اًجميعاع العام والخاص    ضرورة تبني شركات القط    )1
 وذلك بهدف تقـديم معلومـات محاسـبية أكثـر           ؛المعلومات المحاسبية االلكترونية المطبقة فيها    

 .موثوقية لمستخدميها

ضرورة إجراء دورات تدريبية للعاملين في إدارة نظم المعلومات في الشركة بهدف زيادة تأهيلهم               )2
 .األمثل بأهمية هذه الضوابط الرقابية لضمان تطبيقها على الشكل وتعريفهم
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