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ملخص: 
نظم  تطوير  يف  املحا�سبية  املعلومات  تقنية  دور  تو�سيح  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
العاملة يف  الفل�سطينية  الداخلية، وذلك من خالل درا�سة تطبيقية على اجلامعات  الرقابة 
اأجزاء  اأربع  من  مكونة  اإ�ستبانة  مت  مِّ �سُ فقد   ، الدرا�سة  هذه  اأهداف  لتحقيق  و  غزة.  قطاع 
اعتمادا على الإطار النظري و الدرا�سات ال�سابقة ، وزعت على العاملني يف الدوائر املالية 
ودوائر الرقابة والتدقيق يف اجلامعات الفل�سطينية العاملة يف قطاع غزة و عددها )60( 
اإ�ستبانة، وبلغت الردود )51( ا�ستبانة �ساحلة للتحليل ، اأي بن�سبة اإرجاع قدرها )85 %( . 
اُ�ستخدم  النتائج  ولتحليل  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحثان  ا�ستخدم  لقد 
الإح�سائية  املعاجلات  اُ�ستخدمت  كما  التحليل،  يف   )SPSS( الإح�سائي  الربنامج 

الغر�س.  لهذا  املالئمة 
وقد قدمت الدرا�سة جمموعة من النتائج اأهمها: وجود دور لتقنية املعلومات املحا�سبي 
عند م�ستوى دللة )0.05( يف تطوير نظم الرقابة الداخلية للجامعات الفل�سطينية العاملة 
الفرعية  النتائج  من  جمموعة  خالل  من  الرئي�سة  النتيجة  هذه  ت  جاء  و   . غزة  قطاع  يف 
واملتمثلة يف اأن تقنية املعلومات املحا�سبية لها دور يف حماية الأ�سول. كما لها دور يف 
احلد من اأخطاء التقارير املالية. واإتباع اللوائح وال�سيا�سات التنظيمية واإن تقنية املعلومات 

املحا�سبية لها دور يف تطوير الإجراءات الرقابية على الن�سطة الت�سغيلية. 
كما قدمت الدرا�صة جمموعة من التو�صيات كان من اأهمها: 

اإلكرتونية لالأ�سول ت�سمل جميع بيانات الأ�سل ليتم  ♦ �رشورة الحتفاظ ب�سجالت 
داخل  م�ستقلة  اإدارة  وجود  �رشورة  على  التاأكيد   iاجلامعة يف  الأ�سول  ومتابعة  مراقبة 

الهيكل التنظيمي مهمتها
معاجلة وحماية البيانات املعدة اإلكرتونياi العمل على تزويد دوائر الرقابة الداخلية 
املدققني  كفاءة  رفع  على  للعمل  والتدقيق  الرقابة  جمال  يف  متطورة  حما�سبية  بربامج 

الداخليني . 
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The role of technological accounting information 
in developing the internal control system 

Applied study at the Palestinian universities of Gaza

Abstract: 

The aim of this study is to clarify the role of the technological accounting 
information in developing the internal control systems through an applied 
study on the Palestinian universities in Gaza strip. To achieve the objectives 
of this study, a questionnaire, which consists of four parts, has been designed 
depending on the previous studies and theoretical framework. The researcher 
distributed it to the employees of the financial departments and control, and 
auditing departments in the Palestinian universities in Gaza Strip. 60 forms 
of the questionnaires were distributed and 51 replies received, that is, 85%. 
The researcher used the analytical & descriptive approach and the statistical 
program )SPSS( in the analysis. The most important results of the study show 
that that there is a role of technological accounting information in developing 
the internal control systems of the targeted universities. 

A number of recommendations were included: The necessity of keeping 
electronic assets records and the existence of independent management 
inside the systematic structure to protect the electronic data. It is important 
to provide internal control departments with advanced accounting software 
to raise their efficiency. 
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مقدمة: 
حيث اأن مفهوم الرقابة الداخلية كان �سيقًا يهدف فقط اإيل حماية الأ�سول النقدية 
باإعتبارها اأكرث الأ�سول امللمو�سة تداوًل، وقد و�سعت جمموعة من ال�سوابط والإجراءات 
حماية  اإيل  يهدف  والذي  الداخلي،  بال�سبط  يعرف  مبا  تداولها  وحركة  النقدية  للمراقبة 
اأموال املوؤ�س�سة واأ�سولها من ال�رشقة وال�سياع، ثم تو�سع بعد ذلك هذا املفهوم لي�سبح ما 
البيانات  والتاأكد من دقة  املوؤ�س�سة  اأ�سول  ت�سمل حماية  والتى  الداخلية  بالرقابة  يعرف 
فاإن  وبذلك  والإدارية،  املالية  الكفاءة  وتنمية  عليها  العتماد  واإمكانية  املحا�سبية 
الرقابة الداخلية اأ�سبحت تتعدي امل�سائل املالية واملحا�سبية وحماية اأ�سول املن�ساأة من 
ال�رشيعة واملتالحقة يف تكنولوجيا املعلومات با�ستخدام  التطورات  اأثرت  ال�سياع، ولقد 
احلا�سبات الإلكرتونية على النظم الإدارية واملحا�سبية باملن�ساأة وال�رشكات الكربى، مما 
يف  عليه  كانت  عما  الداخلية  الرقابة  واأ�ساليب  منهجية  يف  جذري  تغري  حدوث  اإيل  اأدى 
وتفعيل  تقدمي  يف  اأهمية  املعلومات  لتكنولوجيا  اأ�سبحت  حيث  اليدوية  الت�سغيل  اأنظمة 

الدور الرقابي )عبداجلواد ،2010( .
ويعد احلا�سوب اأحدث الو�سائل واأكرثها كفاءة وفاعلية يف معاجلة البيانات وت�سغيل 
للمعلومات  اأنظمة  تاأ�سي�س  طريق  عن  حتقيقه  ميكن  الذي  الدور  وهذا   ، املعلومات  اأنظمة 
ل باإ�ستخدام احلا�سوب، فاحلا�سوب بحد ذاته لي�ست غاية، بل و�سيلة ت�ستخدم  املحا�سبية ُت�سغَّ
بو�ساطة نظام معني هو نظام املعلومات املحا�سبية ملعاجلة البيانات وتخزينها وحتويلها 

ليتم تزويد الإدارات املختلفة بها لت�ساعدها يف تنفيذ وتطوير اأعمالها )الكخن، 1988( .

مشكلة الدراسة: 
اإن التطور الكبري يف تقنية املعلومات على امل�ستوى العاملي يف املجالت احلياتية 
املختلفة اأ�سبح اأمراً �رشوريًا ل بد من مواكبته، فعلم املحا�سبة واملراجعة خا�سة كغريه 
من العلوم الأخرى يجب اأن يكون لديه ارتباط بهذه التقنيات، وقد اأ�سارت معظم الدرا�سات 
خالل  من  دورها  وتفعيل  الداخلية  الرقابة  كفاءة  رفع  يف  املعلومات  تقنيات  اأهمية  اإيل 

تقنيات املعلومات، لذا تكمن م�سكلة هذا البحث يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 

ما دور تقنية املعلومات املحا�صبية يف تطوير اأنظمة الرقابة الداخلية 
للجامعات الفل�صطينية يف قطاع غزة؟ 
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ويندرج حتت هذا الت�صاوؤل االأ�صئلة الفرعية االآتية: 
التقارير . 1 عن  الناجمة  الأخطاء  اإكت�ساف  املحا�سبية يف  املعلومات  تقنية  دور  ما 

املالية؟ 
ما دور تقنية املعلومات املحا�سبية يف يف احلد من الأخطار الناجمة عن حماية . 2

الأ�سول؟ 
باللوائح . 3 الإلتزام  مدى  من  التاأكد  يف  املحا�سبية  املعلومات  تقنية  دور  ما 

والتنظيمات املعمول بها؟ 
ما دور تقنية املعلومات املحا�سبية يف الرقابة على العمليات الت�سغيلية؟  . 4

أهمية الدراسة: 
يف  الداخلية  الرقابة  توؤديه  التى  والفعال  الكبري  الدور  من  اأهميتها  الدرا�سة  ت�ستمد 
حتقيق الأهداف املختلفة التى ت�سعى اإليها هذه اجلامعات الفل�سطينية وذلك من خالل اإيجاد 
اإىل  وكذلك   ، الفل�سطينية  اجلامعات  يف  وكفاءته  العمل  م�ستوى  رفع  على  تعمل  عمل  اآلية 
الدور والأهمية الكبرية التى توؤديه تقنية املعلومات التى ت�ستخدمها هذه الأنظمة يف رفع 
التقارير املالية والإدارية املختلفة  اإعداد  الأعمال املختلفة، وذلك من خالل  كفاءة ودقة 
ب�سكل اأدق واأف�سل مما هو عليه يف ظل اأنظمة الرقابة الداخلية باإ�ستخدام الأنظمة اليدوية 
الباحثني يف  و  العاملني  اأهميتها من خالل م�ساعدة  الدرا�سة  ت�ستمد هذه  والتقليدية، كما 
جمال الرقابة الداخلية يف اجلامعات الفل�سطينية اإيل خلق نظام رقابة داخلية اأكرث فاعلية 

من خالل ال�ستغالل الأمثل لتقنية املعلومات املحا�سبية.
وتعد هذه الدرا�سة حماولة للوقوف على اأهم العوامل التى ت�ساعد على حتديد العالقة 
قد  مما  املحا�سبية،  املعلومات  وتقنية  الأ�سا�سية،  مبكوناتها  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  بني 

يكون لها دور اأ�سا�سي يف تطوير هذه الأنظمة الرقابية.

أهداف الدراسة: 
الداخلية يف  الرقابة  اإبراز دور تقنية املعلومات يف تطوير نظام  اإىل  الدرا�سة  تهدف 
اجلامعات الفل�سطينية كهدف عام ويتفرع من هذا الهدف الرئي�س االأهداف الفرعية االآتية: 

الوقوف على مفهوم تقنية املعلومات.. 1
الرقابة . 2 اأدوات وو�سائل تقنية املعلومات الالزمة لتطوير دور نظام  التعرف على 

الداخلية.
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التعرف على مفهوم الرقابة الداخلية وعنا�رشها.. 3
بيان وتو�سيح اأهمية وجود اأنظمة حمو�سبة يف تفعيل دور نظام الرقابة الداخلية.. 4

فرضيات الدراسة: 

بالفر�صيات  واأهدافها  الدرا�صة  م�صكلة  على  اإجابتهما  الباحثان يف  اإعتمد  لقد 
االآتية: 
الفر�صية الرئي�صة ◄

تقنية  دور  بني   )0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  )ل 
الرئي�سة  الفر�سية  هذه  .ولإختبار  الداخلية(  الرقابة  اأنظمة  وتطوير  املحا�سبية  املعلومات 

�سيغت اأربع فر�سيات فرعية على النحو الآتي: 
الفر�صية االأوىل: ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05(  ◄

بني تقنية املعلومات املحا�سبية و املخاطر الناجمة عن الأخطاء يف التقارير املالية .
الفر�صية الثانية: ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05(  ◄

بني تقنية املعلومات املحا�سبية و املخاطر املتعلقة بحماية الأ�سول.
الفر�صية الثالثة: ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05(  ◄

بني تقنية املعلومات املحا�سبية واإتباع ال�سيا�سات واللوائح التنظيمية.
الفر�صية الرابعة: ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.05(  ◄

بني تقنية املعلومات املحا�سبية و الإجراءات الرقابية على الأن�سطة الت�سغيلية.

منهجية الدراسة: 

جمع  يف  التحليلي  الو�صفي  املنهج  اُ�صتخدم  الدرا�صة  هذه  اأهداف  لتحقيق 
البيانات وحتليلها وي�صمل ذلك: 

املحا�سبية . 1 املعلومات  تقنية  مفهوم  يف  تبحث  التى  ال�سابقة  الأدبيات  مراجعة 
ومكوناتها ودورها يف اأنظمة الرقابة الداخلية.

الدوريات واملجالت والأبحاث التى تتناول تقنية املعلومات والرقابة الداخلية.. 2
 بيانات اأولية من خالل توزيع الإ�ستبانة على العاملني يف الدوائر املالية والتدقيق . 3

الداخلي يف اجلامعات الفل�سطينية العاملة يف قطاع غزة.
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الدراسات السابقة: 
اأثر خ�سائ�س البيئة التقنية وتكنولوجيا املعلومات يف   )2004  ، )القطناين  درا�سة 

خماطر الرقابة الت�سغيلية »درا�سة حتليلية يف امل�سارف الأردنية«
وتكنولوجيا  التقنية  البيئة  خ�سائ�س  بع�س  اإىل  التعرف  اإيل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املعلومات )اخل�سائ�س الإدارية، خ�سائ�س املالءمة، خ�سائ�س الأمن وال�سالمة( وقيا�س 
مدى توافرها يف امل�سارف الأردنية و اإىل حتديد مدى تاأثري هذه اخل�سائ�س يف خماطر 
الرقابة الت�سغيلية يف امل�سارف الأردنية من وجهة نظر كل من العاملني يف دوائر الرقابة 
ومدى  امل�سارف  لهذه  اخلارجيني  واملدققني  الأردنية  امل�سارف  يف  الداخلي  والتدقيق 

توافق اآراء عينة الدرا�سة يف الإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة.
تو�سل القطناين اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
بني اآراء العاملني يف دوائر الرقابة الداخلية يف امل�سارف الأردنية واملدققني اخلارجيني 
لهذه امل�سارف ب�ساأن مدى توافر خ�سائ�س البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم املعلومات 
)اخل�سائ�س الإدارية، املالءمة، الأمن وال�سالمة( يف امل�سارف الأردنية.ل توجد فروق ذات 
دللة اإح�سائية بني اآراء عينة الدرا�سة لهذه امل�سارف ب�ساأن مدى تاأثري خ�سائ�س البيئة 
التقنية والتكنولوجية لنظم املعلومات يف خماطر الرقابة الت�سغيلية يف امل�سارف الأردنية.
ويف �سوء نتائج التحليل قدم القطناين جمموعة من التو�سيات اأهمها �رشورة اللتزام 
مببداأ تق�سيم العمل وعدم تركيز ال�سالحيات لدى موظف واحد لتجاوز م�ساكل البريوقراطية.
املمنوحة  وال�سالحيات  بال�سلطات  العليا  والإدارة  التنفيذية  الإدارة  اإلتزام  �رشورة 

لهم، وعدم جتاوزها مع و�سع الإجراءات الرقابية الالزمة لذلك
يف  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  على  احلا�سوب  اإ�ستخدام  اأثر   )2007 )م�صلح،  درا�سة 

امل�سارف العاملة يف قطاع غزة( 
هدفت هذه الدرا�سة للبحث يف اأثر ا�ستخدام احلا�سوب على اأنظمة الرقابة الداخلية يف 
امل�سارف العاملة يف قطاع غزة، وذلك من خالل تقومي مدى تطبيق الإجراءات الرقابية يف 
اإيل رقابة عامة ورقابة على  الرقابة  اإجراءات  َق�سَم م�سلح  ، حيث  ا�ستخدام احلا�سوب  ظل 
وتطويرها  النظم  اإعداد  على  ورقابة  تنظيمية  رقابة  اإيل  العامة  الرقابة  وق�سم  التطبيقات 
ملنع الو�سول اإىل احلا�سب وامللفات والرقابة على اأمن امللفات والبيانات ، حيث ا�ستخدم 

ُم�سلح املنهج الو�سفي التحليلي يف جمع البيانات.
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تو�سل م�سلح من خالل الدرا�سة ايل النتائج الآتية: 
اأن امل�سارف تطبق اإجراءات الرقابة العامة لكن هناك �سعف يف بع�س الإجراءات  �

واأن امل�سارف تطبق وبدرجة عالية اإجراءات الرقابة على التطبيقات.
على  � رقابية  اإجراءات  احلا�سوب  ا�ستخدام  ظل  يف  الداخلية  الرقابة  نظام  حتقيق 

الو�سول لأجهزة احلا�سوب يف امل�سارف.
على  � رقابية  �سوابط  احلا�سوب  ا�ستخدام  ظل  يف  الداخلية  الرقابة  نظام  حتقيق 

التوثيق والت�سجيل يف امل�سارف العاملة يف القطاع.
حتقيق نظام الرقابة الداخلية يف ظل ا�ستخدام احلا�سوب اإجراءات رقابية على اأمن  �

البيانات وامللفات و�سالمتها يف امل�سارف.
على  � رقابية  اإجراءات  احلا�سوب  ا�ستخدام  ظل  يف  الداخلية  الرقابة  نظام  حتقيق 

ت�سغيل البيانات
وخرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات اأهمها: دعوة �سلطة النقد الفل�سطينية لو�سع 
جمموعة من الإجراءات الرقابية الواجب توافرها يف ظل ا�ستخدام احلا�سوب ، اإلزام البنوك 
بها و دعوة امل�سارف لعقد دورات تدريبية ملوظفيها ملواكبة التطورات يف جمال احلا�سوب 
الرقابية املطبقة يف درء  الإجراءات  للقيام بتقومي دورى ملدى فاعلية  ، دعوة امل�سارف 

املخاطر.
املعلومات يف عملية  تكنولوجيا  ا�ستخدام  مدى   )2007 وحمدان،  )حمدونة  درا�سة 
اأدلة ذات جودة عالية تدعم  واأثر ذلك على احل�سول على  الإلكرتوين يف فل�سطني  التدقيق 

الراأي الفني املحايد للمدقق حول مدى عدالة القوائم املالية.
التي ي�ستخدم  الإلكرتوين يف فل�سطني من حيث املجالت  التدقيق  الدرا�سة  ا�ستهدفت 
يف  له  ا�ستخدامه  مدى  وتقومي  املعلومات  تكنولوجيا  اخلارجيني  احل�سابات  مدققو  فيها 
التدقيق  واأثر  التوثيق  والرقابة،  التخطيط،  حيث  من  التدقيق  واأن�سطة  جمالت  خمتلف 
فل�سطني  يف  املدققني  اأن  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأظهرت  الأدلة.حيث  جودة  على  اللكرتوين 
ي�ستخدمون التدقيق اللكرتوين يف التخطيط، والرقابة والتوثيق اإىل حٍد دون املتو�سط، يف 
الوقت نف�سه اأظهرت الدرا�سة اأن ا�ستخدام التدقيق اللكرتوين ي�ساعد يف حت�سني جودة اأدلة 
اجلهات  قيام  �رشورة  اأهمها:  من  التو�سيات  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  التدقيق.وخل�ست 
املنظمة للمهنة مبتابعة ا�ستخدام مكاتب التدقيق لأ�سلوب التدقيق اللكرتوين من خالل �سن 

الت�رشيعات والرقابة على اجلودة.
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املعلومات  نظام  ظل  يف  الداخلية  الرقابة  دور   )2009 والغبان،  )هلدين  درا�سة 
املحا�سبي الإلكرتوين درا�سة تطبيقية على عينة من امل�سارف يف اإقليم كرد�ستان العراق.

م�ساهمتها  مدى  لبيان  واأ�ساليبها  الداخلية  الرقابة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
يف حتقيق ال�سالمة امل�رشفية يف ظل نظام املعلومات املحا�سبي الإلكرتوين.حيث اأجريت 
درا�سة ميدانية �سملت ع�رشة م�سارف بو�ساطة ا�ستبانة اأعدت لهذا الغر�س، واأدخلت البيانات 
وُعوجلت اآليا واُ�ستخدمت مناذج اإح�سائية لختبار الفر�سية و اأثبتت حيث تو�سل الباحث 
الرقابة  لأ�ساليب  اإح�سائية  دللة  ذو  معنوي  دور  هناك  اأهمها:  النتائج  من  جمموعة  اإىل 
العامة والرقابة على التطبيقات يف �سحة وم�سداقية املعلومات املعدة من قبل امل�سارف 
ات امل�سارف، ف�سال » عن الت�سجيع على  بجانب تنمية الكفاية الإنتاجية يف واجبات ومهمَّ
املوجودات  وحماية  الإدارة  قبل  من  املر�سومة  واملحا�سبية  الإدارية  بال�سيا�سات  الإلتزام 
الدرا�سة  والتالعب.واأو�ست  والغ�س  الأخطاء  وك�سف  امل�سارف،  يف  واملعلومات  وامللفات 
بيئة  التطورات يف  تواكب  فعالة  داخلية  لرقابة  اأهمها: هناك حاجة  التو�سيات  بعدد من 
تكنولوجيا املعلومات وبال�سكل الذي ي�سهل من اإمكانات تكاملها مع الأنظمة املعلوماتية 
لتحقق  وتطويرها  حتديثها  اإمكانية  يف  با�ستمرار  البحث  يتطلب  حيث  واملالية،  الإدارية 
اأهدافها �سمن معايري الوقت واجلهد والتكلفة وحتقيق اأق�سى ما ميكن من الكفاءة والفاعلية 

والقت�سادية.
 )Richter , 2002( درا�سة

 Risky Business ،Internal Audit Team up With The Audit”
Committee To Tackle With IT Security Needs

باإدارة  بالهتمام  املعلومات  تقنية  بتدقيق  املكلفني  قيام  الدرا�سة  هذه  تناولت 
املخاطر وحتليل التكلفة والعائد ، مثل مقارنة خماطر تقنية املعلومات مع خماطر ال�سوق 
حيث متتلك ال�رشكات معلومات ذات قيمة تتكون من ملفات و�سفقات مع العمالء وخطة 
عمل ا�سرتاتيجية وموازنات واإ�سرتاتيجيات ت�سويق، حيث ي�ستطيع املدقق الداخلي م�ساعدة 
اأن يديره وحتديد تكاليف  اأمن املعلومات منا�سبا وحتديد من يجب  اأن يكون  الإدارة على 
الداخلية  الرقابة  وظيفة  اأن  على  الدرا�سة  وركزت  لها  الإ�ستجابة  ودرجة  التقنيات  تبني 
من  ذلك.وكان  تتعدى  بل  املعلومات  اأمن  على  توؤثر  التى  الأهداف  حتديد  على  تقت�رش  ل 
الداخلية بتقومي خماطر  الرقابة  ياأتي: �رشورة قيام نظام  الدرا�سة ما  اأهم تو�سيات هذه 
العمل وتقدميها لالإدارة لتحديد املزود املنا�سب للربامج املحا�سبية وحتديد برنامج تدريب 
منا�سب للمدققني وتثقيف جميع املوظفني بالتغذية العك�سية بني الدوائر املختلفة ملواكبة 
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وكذلك  التقنيات،  هذه  خماطر  حتديد  يف  ي�ساعد  مما  احلديثة،  التقنيات  حول  ي�ستجد  ما 
مراقبة جميع الأعمال مبا فيها �سبكات احلا�سوب والإت�سال.
 )James littlry and kate William ,2005( درا�سة

 control auditing technology adoption in leading internal
 auditing organization

هدفت هذه الدرا�سة لإبراز دور تقنية املراجعة امل�ستمرة يف عملية املراجعة الداخلية 
ت�سعة  لعدد  الداخلية  الرقابة  اأق�سام  لروؤ�ساء  مقابالت  عمل  خالل  من  وذلك  للمنظمات، 
منظمات للوقوف على مدى تبنى دور تقنية املراجعة امل�ستمرة على نظام الرقابة الداخلية 
حيث تو�سلت الدرا�سة اإىل اأنه توجد �رشكات عدة تتبنى تقنية اأكرث تقدمًا للمراجعة امل�ستمرة 
ا ل ي�ستخدم هذه التقنيات.ووجود اأثر اإيجابي لدور  با�ستخدام هذه التقنيات من غريها ممَّ
وتكنولوجيا  التقليدية،  امل�ستمرة  املراجعة  من  تقدمًا  الأكرث  امل�ستمرة  املراجعة  تقنيات 
الداخلي واملكلفة  التدقيق  اإر�سادات كثرية لأق�سام  الأكرث تقدما تعطي  املراجعة امل�ستمرة 

ات تتعلق بقرارات طويلة املدى. مبهمَّ
وا�ستنتجت الدرا�سة ان هناك بع�س العوامل التى توؤثر على تبني اإ�ستخدام تكنولوجيا 
خالل  من  التقنيات  هذه  تبني  يف  وقناعتها  الإدارة  دور  اأهمها  ومن  امل�ستمرة  املراجعة 

توفري بيئة حمو�سبة للمراجع الداخلي.
اأقل، واأكرث دقة  متكن تقنيات املراجعة امل�ستمرة املراجع الداخلي من ا�ستخدام عدد 

من العينات لأداء عملية املراجعة.

اإلطار النظري: 

أوالً- تقنية املعلومات: 

�سيء يف  يوؤثر  اأهمية كبرية بحيث مل  ذات  املتطورة  باأدواتها  املعلومات  تقنية  تعد 
حياة الن�سان منذ الثورة ال�سناعية كما اأثرت هذه التقنية التي ل ميكن الإ�ستغناء عنها يف 
حياة ال�سعوب واملوؤ�س�سات والدول املختلفة، وما ي�سهده العامل من تطور �رشيع ومتالحق 
الكم من املعلومات  يف جمال احلوا�سيب والربجميات املختلفة واأجهزة الت�سالت، وهذا 
الذي ينتقل وينمو ب�رشعة بني دول العامل، الأمر الذي جعل من تقنية املعلومات الو�سيلة 
الأكرث اأهمية يف بيئة الأعمال املختلفـة، الأمـر الذي يتطلب من هذه املوؤ�س�سات باأنواعها 

واأحجامها كافة مواكبة هذا التطور )عبداجلواد،2004( 
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اأهم الأ�سياء التى تقا�س من خاللها درجة التقدم العلمي  وتعد تقنية املعلومات من 
للبلدان املختلفة يف وقتنا احلا�رش، حيث تدخل تقنية املعلومات يف معظم قطاعات حياة 

الن�سان )اجلا�سم،2005( 
الرقابة  وطرق  اأمناط  تغري  يف  الأكرب  الأثر  املعلومات  لتقنية  فاإن  فيه  ل�سك  ومما 
الداخلية للموؤ�س�سات وال�رشكات ب�سكل عام، واإنعك�س هذا التطور على طرق و اإجراءات الرقابة 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  باقي  مثل  مثلها  غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية  للجامعات  الداخلية 

الأخري.
تعريف تقنية املعلومات:  ◄

لتكنولوجيا املعلومات والنرتنت  تعرف تقنية املعلومات ح�سب املعجم املو�سوعي 
خالل  من  تربط  والتى  املختلفة،  املحو�سبة  النظمة  بني  توحد  التى  التقنية  اأنها  على 
و�سائــل الت�ســال ال�رشيعــة بغـر�س ا�ستخدامهــا يف نقـل البيانــات واملعلومات املختلفة 

)احلناوي،2011( .
وتعرف على اأنها جمموعة املعارف واخلربات واملهارات املرتاكمة واملتاحة والأدوات 
والو�سائل التنظيمية والإدارية التي ي�ستخدمها الإن�سان للح�سول على املعلومــات امللفوظـة 
، امل�سـورة ، املر�سومـة ، الرقمـية ، حيث ُتعالج وُتخزن بغـر�س احل�سـول علـى املعلومـات 

وتبادلهـا وجعلهــا متاحة للجميع )علم الدين، 1990( .
مكونات تقنية املعلومات:  ◄

تتكون تقنيات املعلومات من �صتة مكونات رئي�صية وهي على النحو االآتي: 
االأجهزة واملعدات:  ♦

الأجهزة  اأنها  على   )2011 ال�رشايعة،  و  )الزعبي  كما عرفها  الآيل(  احلا�سب  )اأجهزة 
الإلكرتونية التي توجه لقبول البيانات واملعلومات ومعاجلتها وتخزينها واإعادة عر�سها، 
حيث اأ�سبح احلا�سب الآيل من الأ�سياء ال�رشورية التي ل ميكن اأن جتد بدياًل عنها، حيث ل 
يوجد عمل معني ون�ساط معني ل مكان للحا�سوب فيه، ونظراً لتنوع الأعمال واإختالفها فقد 

كان هناك تنوع يف احلوا�سيب املختلفة.
تعريف احلا�صب االآيل:   ♦

ُيعرف احلا�سوب على اأنه جهاز الكرتوين يقوم با�ستقبال البيانات ومن ثم معاجلتها 
وتخزينها واإظهارها للم�ستخدم ب�سورة اأخرى .)عبايدة، 2005( 
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الربامج التطبيقية:  ♦
حيث ميكن ت�سنيف الربامج التطبيقية على النحو الآتي: 

برجميات النظم:  ♦
بالإ�سافة  احلا�سوب  ت�سغيل  اأنظمة  يف  والتحكم  باإدارة  تقوم  التي  الربامج  وهي 
 Hardcatye &( ويندوز  برنامج  مثل  امل�ستخدمني  مل�ساعدة  املهام  بع�س  اأداء  اإىل 

.  )publishing، 2011
برجميات التطبيقات:  ◄

بو�ساطة  ال�سخ�سي  ال�ستخدام  اأجل  من  وذلك  املبا�رشة،  باملعاجلة  تقوم  برامج  هي 
الإك�سل  وبرنامج  الكلمات،  معاجلة  وبرنامج  الرواتب،  برنامج  مثل:  الثنائي  امل�ستخدم 

. )Heizer 8 Render،2004( والبوربوينت
مهارات املوارد الب�رشية:  ◄

ات  املهمَّ لإجناز  عليها  املتعارف  املهارات  من  مبجموعة  الب�رشية  املوارد  تتمثل 
املختلفة، حيث يعد املورد الب�رشي من اأهم مكونات تقنية املعلومات )اأبو غنيم، 2007( .

حيث يعدُّ اإعداد املوارد الب�رشية وتدريبها وتطوير قدراتها ومهاراتها من اأهم متطلبات 
تقنية املعلومات، ويتم ذلك من خالل املوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف هذا املجال.

االإجراءات:  ◄
والبيانات  التطبيقية  والربامج  الأجهزة  دمج  كيفية  عن  التعليمات  من  جمموعة 

وال�سبكة بغر�س معاجلة البيانات وتوليد املخرجات )�سبيل، 2008( .
�صبكات االت�صاالت:  ◄

الأ�سالك  اإما ب�سكل مادي خالل  اأنها ربط جهازْي معًا  2009( على  عرفها )الطاين، 
املختلفة  والبيانات  امللفات  باقت�سام  الربط  هذا  ي�سمح  بحيث  الال�سلكية،  الربط  واأدوات 

وم�ساركتها، وذلك من خالل الطابعات واأحيانًا ب�سبكات الإنرتنت.
◄  :Data base قاعدة البيانات

قاعدة البيانات كما عرفها )2011Loudon & Loudon،( على اأنها جمموعة 
التطبيقات بكفاءة، وذلك من خالل عمل مركزية  العديد من  البيانات املنظمة خلدمة  من 
للبيانات، للتقليل من البيانات املكررة يف ملفات منف�سلة لكل تطبيق على حده، حيث تظهر 

هذه البيانات للم�ستخدمني وكاأنها خمزنة يف مكان واحد فقط.
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ثانيا - الرقابة الداخلية: 
تعدُّ الرقابة الداخلية من اأهم العنا�رش التى يعتمد عليها املراجع عند قيامه بعملية 
املراجعة وقد ن�سَّ املعيار الثاين من معايري العمل امليداين على �رشورتها لعملية املراجعة، 
فاخلطوة الأوىل لعمل املراجع هى درا�سة نظام الرقابة الداخلية املطبقة يف ال�رشكة املراد 
مراجعة ح�ساباتها، ويف �سوء هذه الدرا�سة ي�ستطيع املراجع حتديد مدى فح�سه واختباراته 

)ا�ستيوى،1990( .
وتعدُّ الرقابة الداخلية نقطة الإنطالق التى يرتكز عليها مراجع احل�سابات اخلارجي 
�ستكون  التى  والفحو�سات  الختبارات  وحتديد  املراجعة،  لربنامج  اإعداده  عند  امل�ستقل 
الداخلية ل  الرقابة  القوة يف نظام  اأو  ال�سعف  اإن  اإجراءات املراجعة حيث  جمال لتطبيقه 
يحدد فقط طبيعة احل�سول على اأدلة الإثبات يف عملية املراجعة، واإمنا يحدد اأي�سًا درجة 

العمق املطلوبة يف فح�س تلك الأدلة )جربوع،2002( .
مفهوم الرقابة الداخلية:  ◄

اأو  التالعب  من  الأ�سول  حماية  عملية  يف  ينح�رش  الداخلية  الرقابة  مفهوم  يعد  مل 
اإىل ما  التاأكد من دقة العمليات املالية للمن�ساأة بل امتد هذا املفهوم  اأو جمرد  الإختال�س 

هو اأبعد من ذلك.
اخلطة  اأنها  على   )AICPA( القانونيني  للمحا�سبني  الأمريكي  املعهد  عرفها  فقد 
على  للمحافظة  امل�رشوع  يتبناها  واإجراءات  و�سائل  من  بها  يرتبط  ما  وكل  التنظيمية 

الأ�سول، واختبار دقة احل�سابات ودرجة العتماد عليها.
ويعرفها )جربوع ،2002( باأنها الو�سائل والإجراءات التي ت�ستخدمها اإدارة املن�ساة 

 i:يف حتقيق ما ياأتي
حماية الأ�سول من التالعب والإختال�س. �
اإمداد الدارة بالبيانات املحا�سبية الدقيقة التي ميكن العتماد عليها يف عمليات  �

التخطيط واتخاذ القراراتi ت�سجيع الكفاية النتاجية.
التاأكد من التزام العاملني بال�سيا�سات املو�سوعة من قبل اإدارة املن�ساة. �
اأنواع انظمة الرقابة الداخلية:  ◄

هناك العديد من اأنواع الرقابة الداخلية التى ُت�ستخدم يف اأي موؤ�س�سة وهي تتمثل يف 
الآتي: 
الرقابة املحا�صبية:  ♦

ت�سمل خطة التنظيم والو�سائل والإجراءات التى تهتم ب�سفة اأ�سا�سية باملحافظة على 
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وال�سجالت  بالدفاتر  امل�سجلة  املحا�سبية  البيانات  على  العتماد  ومدى  املن�ساأة  اأ�سول 
املحا�سبية، ويتم ذلك عن طريق ت�سميم نظام رقابة داخلية فعال )خملوف،2007( .

الرقابة االإدارية:  ♦
وتعدُّ رقابة م�سححة ومكت�سفة لالأخطاء فهى ت�سعى لكت�ساف الإنحراف عن النتائج 
ويتطلب  الإدارة،  قبل  من  املو�سوعة  والإجراءات  ال�سيا�سات  عن  اإبتعاد  واأي  املخططة 
مثل  امل�ستخدمة  الو�سائل  من  العديد  الإدارة من خالل  قبل  فاعلة من  م�ساركة  النوع  هذا 

املوازنات والتكاليف املعيارية واخلرائط والر�سوم البيانية )عيا�س ،2005( .
ال�صبط الداخلي:  ♦

اأ�سول  حلماية  الهادفة  والإجراءات  الو�سائل  وجميع  التنظيمية  اخلطة  على  ي�سمل 
امل�رشوع من الختال�س وال�سياع و�سوء ال�ستخدام، وتق�سيم العمل مع املراقبة الذاتية بحيث 
يخ�سع عمل كل موظف ملراجعة موظف اأخر ي�ساركه تنفيذ العملية ، وحتديد ال�سالحيات 

وامل�سوؤوليات هو الأ�سا�س الذي يعتمد عليه نظام ال�سبط الداخلي )عبداهلل،2000( .
مكونات الرقابة الداخلية:  ◄

بع�سًا،  بع�سها  مع  ومتداخلة  مرتابطة  مكونات  خم�س  من  الداخلية  الرقابة  تتكون 
وهذه املكونات هي بيئة الرقابة ، وتقومي املخاطر ، ونظم املعلومات والت�سال ، واإجراءات 

الرقابة، واملكونات اخلم�سة هي على النحو الآتي: 
بيئة الرقابة:  ◄

والأفراد  املنظمة  اإدارة  بني  العام  الجتاه  تعك�س  التي  وال�سيا�سات  الت�رشفات  وهي 
داخل املنظمة واملرتبطة ب�سوابط الرقابة الداخلية، ومدى اأهميتها مبعنى لو كان لدى اإدراة 
املنظمة اإح�سا�س مبدى اأهمية الرقابة �سيتولد هذا الإح�سا�س لدى باقي اأفراد املنظمة، وعلى 
اأفراد املنظمة  اإدارة املنظمة فلن يتولد لدى باقي  اإذا مل يوجد هذا الإح�سا�س لدى  العك�س 

)ال�سيد،2008( .
تقييم املخاطر:  ◄

وفقا للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا )INTOSAI( فاإن هذه العملية ت�سمل 
مواجهتها  وكيفية  وحتليلها  املنظمة  اأهداف  بتحقيق  تتعلق  التي  املخاطر  على  التعرف 

ب�سكل منا�سب، وت�سمل عملية حتديد املخاطر على الأمور الآتية: 



277

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )2( - حزيران 

حتديد االهداف: . 1
تعدُّ اأهداف املنظمة املعيار الأ�سا�سي امل�ستخدم لتقومي اأداء الإدارة ويجب و�سع اخلطط 
الالزمة لتحقيق هذه الأهداف مع �رشورة رفع تقارير دورية من قبل اإدارة املنظمة للوقوف 

على اأي خطر يواجه حتقيق اأهداف املنظمة )بدوي،2011( .
حتديد اخلطر: . 2

حتديد اخلطر واحتمال حدوثه وحتديد العوامل التي توؤثر على حتقيق اأهداف املنظمة، 
ن�ساط  طبيعة  الت�سغيل،  واأنظمة  املوظفني،  كفاءة  مثل  داخلية  عوامل  العوامل  هذه  ومن 

 )COSO( املنظمة والعوامل اخلارجية مثل املناف�سة والتكنولوجيا امل�ستخدمة
اإدارة اخلطر: . 3

وهذه املرحلة تاأتي بعد التعرف على املخاطر اخلارجية والداخلية التي تتعر�س لها 
املن�ساأة والتي يجب اتخاذ الإجراءات الالزمة ملواجهتها وال�سيطرة عليها )بدوي ، 2011( .

االأن�صطة الرقابية:  ◄
الداخلية  الرقابة  حتقيق  على  تعمل  التي  والقواعد  والإجراءات  ال�سيا�سات  يف  تتمثل 
بطريقة مالئمة واإدارة املخاطر التي تتعر�س لها املنظمة بكل فاعلية وت�سمل هذه الن�سطة 

)ف�سيلة ،2007( : 
الرقابة ومتابعة ت�سغيل عمليات . 1 الت�سغيل: وهي تهتم بعملية  اأن�سطة رقابية على 

املنظمة.
اإعداد تقارير مالية ميكن . 2 اىل  املالية: وتهدف  التقارير  اعداد  اأن�سطة رقابية على 

الإعتماد عليها 
اأن�سطة رقابية على الإلتزام: وتهدف للتاأكد بالإلتزام باللوائح والقوانني.. 3
املعلومات والتو�صيل:  ◄

وتتمثل يف عمليات ال�رشكة بجمع املعلومات املالية الرئي�سية وذلك بغر�س التحقق 
من جميع اأهداف التقارير املالية، ويكون الهدف من ذلك تو�سيل هذه املعلومات اإىل جميع 

.)Rittenberg،eti al،2010( الفراد ذوي العالقة باملنظمة
ل من خالل النظام املحا�سبي وهي  حيث اإن املعلومات املالئمة للتقارير املالية ت�سجَّ
املعلومات  هذه  وجود  واأن   ، املنظمة  عمليات  عن  والت�سجيل  الت�سغيل  لإجراءات  خا�سعة 
حُتقق من خالل النظام، وهي توؤثر على قدرة الإدارة يف اتخاذ قرارات مالئمة للرقابة على 

اأن�سطة املنظمة واإعداد التقارير املالية املوؤثرة فيها )اأحمد ،2010( .
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املتابعة:  ◄
التقومي امل�ستمر والدوري من قبل الدراة على فاعلية ت�سميم وت�سغيل هيكل الرقابة 
الداخلية لتحديد ما اذا كانت وفق ما هو مطلوب منها اأو تعديلها اإذا ما ا�ستدعى الأمر ذلك 

)ال�سيد،2008( .

اإلطار العلمي التطبيقي: 

جمتمع الدراسة: 

يف  الداخلي  التدقيق  ودوائر  املالية  الدوائر  يف  العاملني  يف  الدرا�سة  جمتمع  يتمثل 
حيث  الدرا�سة،  جمتمع  باعتبارها  غزة  قطاع  منطقة  يف  العاملة  الفل�سطينية  اجلامعات 
تعتمد عينة الدرا�سة على اأ�سلوب احل�رش ال�سامل، وذلك لقلة عدد اجلامعات يف قطاع غزة، 
جامعة  وهي  اأهلية  جامعات  ثالث  منها  جامعات  �سبع  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون  حيث 
الزهربغزة واجلامعة ال�سالمية وجامعة القد�س املفتوحة وجامعة حكومية وهي جامعة 

الق�سى و ثالث جامعات خا�سة وهي جامعة فل�سطني وجامعة المة وجامعة غزة.

أداة الدراسة: 

وقد اأُعدت االإ�صتبانة على النحو االآتي: 
اإعداد ا�ستبانة اأولية من اأجل اإ�ستخدامها يف جمع البيانات واملعلومات.. 1
عر�س الإ�ستبانة على امل�رشف من اأجل اختبار مدى مالءمتها جلمع البيانات.. 2
تعديل الإ�ستبانة ب�سكل اأويل ح�سب ما يراه امل�رشف.. 3
عر�س ال�ستبانة على جمموعة من املحكمني الذين قاموا بدورهم بتقدمي الن�سح . 4

والإر�ساد وتعديل ما يلزم وحذفه.
اإجراء درا�سة اختبارية ميدانية اأولية لالإ�ستبانة وتعديل ما هو منا�سب.. 5
وقد . 6 للدرا�سة،  الالزمة  البيانات  جلمع  العينة  اأفراد  جميع  على  الإ�ستبانة  توزيع 

ُق�صمت االأ�صتبانة اإىل ق�صمني كما ياأتي: 
الق�سم الأول: يتكون من البيانات ال�سخ�سية ملجتمع الدرا�سة ويتكون من 6 فقرات ♦
الرقابة  ♦ نظم  تطوير  يف  املحا�سبية  املعلومات  تقنية  دور  تناول  الثاين  الق�سم 

الداخلية درا�سة تطبيقية على اجلامعات الفل�سطينية العاملة يف قطاع غزة.وُق�سم اإىل اأربعة 
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حماور كما ياأتي: 
املحور الأول: يو�سح املخاطر الناجمة عن الأخطاء يف التقارير املالية، ويتكون  �

من 13 فقرة
املحور الثاين: يو�سح املخاطر املتعلقة بحماية الأ�سول، ويتكون من 11فقرة. �
املحور الثالث: يو�سح ال�سيا�سات واللوائح التنظيمية، ويتكون من 12 فقرة �
الت�سغيلية، ويتكون من  � الرقابية على الن�سطة  الرابع: يو�سح والإجراءات  املحور 

11 فقرة.
وقد كانت الإجابات على كل فقرة ح�سب مقيا�س ليكارت اخلما�سي كما هو مو�سح يف 

اجلدول )7( 
الجدول )1( 

مقياس ليكارت الخماسي

غري موافق ب�صدةغري موافقحمايدموافقموافق ب�صدةالت�صنيف

54321الدرجة

صدق وثبات االستبيان: 

�سدق الإ�ستبانة يعني التاأكد من اأنها �سوف تقي�س ما اأعدت لقيا�سه )الع�ساف، 1995: 
تدخل يف  اأن  يجب  التي  العنا�رش  لكل  الإ�ستبانة  �سمول   « بال�سدق  يق�سد  كما   ،1  )429
التحليل من ناحية، وو�سوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل 
من ي�ستخدمها« )عبيدات واآخرون 2001، 179( 2، وقد قام الباحثان بالتاأكد من �صدق 

اأداة الدرا�صة كما ياأتي: 
�صدق فقرات اال�صتبانة:  ♦

مت التاأكد من �سدق فقرات ال�ستبانة بطريقتني هما: 
ال�صدق الظاهري لالأداة )�صدق اال�صتبانة( :  �

عر�س الباحثان اأداة الدرا�سة يف �سورتها الأولية على جمموعة من املحكمني تاألفت 
من )8( من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف كلية التجارة بجامعة الأزهر واجلامعة الإ�سالمية 
ا ملتخ�س�سني  من  وهم  للتدقيق،  �سابا  �رشكة  ومدير  الأق�سى،  وجامعة  فل�سطني  وجامعة 
الذين  املحكمني  اأ�سماء   )1( امللحق  والإح�ساء.ويو�سح  الإدارة  و  املحا�سبة  جمال  يف 
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يف  اآرائهم  اإبداء  املحكمني  من  الباحثان  طلب  الدرا�سة.وقد  اأداة  بتحكيم  م�سكورين  قاموا 
ومدى  العبارات  �سياغة  و�سوح  ومدى  لأجله،  و�سعت  ما  لقيا�س  العبارات  مالءمة  مدى 
لتغطية كل حمور من  العبارات  اإليه.ومدى كفاية  ينتمي  الذي  للمحور  منا�سبة كل عبارة 
حماور متغريات الدرا�سة الأ�سا�سية، هذا بالإ�سافة اإىل اإقرتاح ما يرونه �رشوريًا من تعديل 
اآرائهم  اإبداء  الدرا�سة، وكذلك  اإ�سافة عبارات جديدة لأداة  اأو  اأو حذفها،  العبارات  ل�سياغة 
فيما يتعلق بالبيانات الأولية )اخل�سائ�س ال�سخ�سية والوظيفية املطلوبة من املبحوثني( ، 
اإىل جانب مقيا�س ليكارت امل�ستخدم يف ال�ستبانة.وتركزت توجيهات املحكمني على انتقاد 
طول الإ�ستبانة حيث كانت حتتوي على بع�س العبارات املتكررة، كما اأن بع�س املحكمني 
ن�سحوا ب�رشورة تقلي�س بع�س العبارات من بع�س املحاور واإ�سافة بع�س العبارات اإىل 

حماور اأخرى.
الباحثان  اأجرى  املحكمون،  اأبداها  التي  والتوجيهات  املالحظات  اإىل  وا�ستنادا 
ُعدِّلت �سياغة العبارات وحذف بع�سها  التعديالت التي اتفق عليها معظم املحكني، حيث 

الآخر اأو اأ�سيف اإىل فقرات اأخرى.
�صدق االت�صاق الداخلي لفقرات اال�صتبانة:  �

30 مفردة،  ُح�سب الإت�ساق الداخلي لفقرات ال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية حجمها 
وذلك بح�ساب معامالت الرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما ياأتي: 

Ú  ال�سدق الداخلي لفقرات املحور الأول: املخاطر الناجمة عن الأخطاء يف التقارير
املالية: 

اجلدول )8( يبني معامالت الإرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الأول واملعدل 
الكلي لفقراته، والذي يبني اأن معامالت الإرتباط املبينة دالة عند م�ستوى دللة )0.05( 
 r املح�سوبة اأاكرب من قيمة r حيث اإن القيمة الحتمالية لكل فقرة اأقل من 0.05 وقيمة ،
اجلدولية والتي ت�ساوي 0.361، وبذلك تعدُّ فقرات املحور الأول �سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.

Ú  :املخاطر املتعلقة بحماية الأ�سول iال�سدق الداخلي لفقرات املحور الثاين
اجلدول )9( يبني معامالت الإرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الثاين واملعدل 
الكلي لفقراته، والذي يبني اأن معامالت الإرتباط املبينة دالة عند م�ستوى دللة )0.05( 
قيمة  من  اكرب  املح�سوبة   r وقيمة   0.05 من  اقل  فقرة  لكل  الإحتمالية  القيمة  اإن  ، حيث 
و�سعت  ملا  �سادقة  الثاين  املحور  فقرات  تعدُّ  وبذلك   ،0.361 ت�ساوي  والتي  اجلدولية   r

لقيا�سه.
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Ú  :ال�سدق الداخلي لفقرات املحور الثالث: ال�سيا�سات واللوائح التنظيمية
اجلدول )10( يبني معامالت الإرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الثالث واملعدل 
الكلي لفقراته، والذي يبني اأن معامالت الإرتباط املبينة دالة عند م�ستوى دللة )0.05( 
قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة   r وقيمة   0.05 من  اأقل  فقرة  لكل  الحتمالية  القيمة  اإن  ، حيث 
و�سعت  ملا  �سادقة  الثالث  املحور  فقرات  تعدُّ  وبذلك   ،0.361 ت�ساوي  والتي  اجلدولية   r

لقيا�سه.
Ú  :ال�سدق الداخلي لفقرات املحور الرابع: الإجراءات الرقابية على الأن�سطة الت�سغيلية

اجلدول )11( يبني معامالت الإرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الرابع واملعدل 
الكلي لفقراته، والذي يبني اأن معامالت الإرتباط املبينة دالة عند م�ستوى دللة )0.05( 
قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة   r وقيمة   0.05 من  اأقل  فقرة  لكل  الحتمالية  القيمة  اإن  ، حيث 
الرابع �سادقة ملا و�سعت  املحور  فقرات  تعدُّ  وبذلك   ،0.361 ت�ساوي  والتي  اجلدولية،   r

لقيا�سه.
♦  :Reliability ثبات فقرات االإ�صتبانة

تكرر  لو  تقريبًا  واحدة  �ستكون  الإجابة  اأن  من  التاأكد  فيعني  الدرا�سة  اأداة  ثبات  اأما 
تطبيقها على الأ�سخا�س ذاتهم يف اأوقات اأخرى.وقد اأجرى الباحثان خطوات الثبات على 
العينة ال�ستطالعية نف�سها بطريقتني هما: طريقة التجزئة الن�سفية، ومعامل األفا كرونباخ.

اإيجاد معامل ارتباط  � Split- Half Coefficient: مت  الن�صفية  التجزئة  طريقة 
وقد  للكل،  الرتبة  زوجية  الأ�سئلة  معدل  وبني  الرتبة،  فردية  الأ�سئلة  معدل  بني  بري�سون 
للت�سحيح  براأون   iسبريمان� ارتباط  معامل  با�ستخدام  الرتباط  معامالت  حت  حِّ �سُ

)Spearmani Brown Coefficient( ح�سب املعادلة الآتية: 

حيث ر معامل الرتباط وقد بني اجلدول )13( اأن هناك 
2 رمعامل الثبات = 

1 + ر

معامل ثبات كبرياً ن�سبيا لفقرات ال�ستبانة مما يطمئن الباحثنْي على اإ�ستخدام ال�ستبانة 
بكل طماأنينة.

�  :Cronbach›s Alpha طريقة األفا كرونباخ
اإ�ستخدم الباحثان طريقة األفا كرونباخ لقيا�س ثبات الإ�ستبانة كطريقة ثانية لقيا�س 
على  الباحثنْي  يطمئن  مما  مرتفعة،  الثبات  معامالت  اأن   )14( اجلدول  اأظهر  وقد  الثبات 

ا�ستخدام الإ�ستبانة بكل طماأنينة
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د. علي النعامي
أ.حمدي سمور

حتليل فقرات حماور الدراسة
فقرات  لتحليل   )One Sample T test( الواحدة  للعينة   T اختبار  اُ�ستخدم 
الإ�ستبانة، وتكون الفقرة اإيجابية؛ مبعنى اأن اأفراد العينة يوافقون على حمتواها، اإذا كانت 
اأقل  الدللة  )اأو م�ستوى   2.01 ت�ساوي  والتي  t اجلدولية  قيمة  اأكرب من  املح�سوبة   t قيمة 
اأفراد العينة  اأن  %( ، وتكون الفقرة �سلبية مبعنى   60 اأكرب من  0.05 والوزن الن�سبي  من 
t اجلدولية، والتي  اأ�سغر من قيمة  t املح�سوبة  اإذا كانت قيمة  ل يوافقون على حمتواها، 
ت�ساوي i 2.01 )اأو م�ستوى الدللة اأقل من 0.05 والوزن الن�سبي اأقل من 60 %( ، وتكون 

اآراء العينة يف الفقرة حمايدة اإذا كان م�ستوى الدللة لها اأكرب من 0.05
حتليل الفر�صية االوىل: ل يوجد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني تقنية املعلومات  ◄

)α = 0.05( املحا�سبية واملخاطر الناجمة عن الأخطاء يف التقارير املالية عند م�ستوى دللة
والذي يبني   )2( والنتائج مبينة يف اجلدول  الواحدة  للعينة   t اختبار  اُ�ستخدم  حيث 
اآراء اأفراد عينة الدرا�سة يف فقرات املحور الأول )املخاطر الناجمة عن الأخطاء يف التقارير 

املالية( ، وتبني النتائج اأن اأعلى فقرات ح�سب الوزن الن�سبي هي كما ياأتي: 
1 . “0.000“ الدللة  وم�ستوى   ”%88.63“ الن�سبي  الوزن  “ 12” بلغ  الفقرة  يف 

املالية  البيانات  من  احتياطية  ن�سخ  عمل  يتم   “ اأنه  على  يدل  مما   0.05 من  اأقل  وهي 
وغريها من البيانات املهمة داخل اجلامعة ملواجهــة اأي تخريب اأو عبث حمتمل للبيانات 

نتيجة لأخطاء الت�سغيل اأو خماطر اخرتاق النظام “ 
يف الفقرة “ 1” بلغ الوزن الن�سبي “88.24%” وم�ستوى الدللة “ 0.000 “ وهي . 2

اأقل من 0.05، مما يدل على اأن “ الربامج املحا�سبية امل�ستخدمة داخل اجلامعة حتتوي على 
والقواعد املحا�سبية  املبادئ  يتفق مع  اإعداده مبا  يتم  للح�سابات،  هيكل ح�سابات وا�سح 

املتعارف عليها » 
كما تبني النتائج اأن اأقل الفقرات ح�صب الوزن الن�صبي هي كما ياأتي: 

اأقل . 1 “ “ وهي  “72.55%” وم�ستوى الدللة  “ بلغ الوزن الن�سبي   2“ يف الفقرة 
من 0.05، مما يدل على اأن الربامج املالية امل�ستخدمة ت�سمح باإجراء العديد من الختبارات 

الرقابية املربجمة ب�سكل م�سبق، وذلك للتحقق من ال�رشوط التي يتطلبها النظام “ 
يف الفقرة “13 “ بلغ الوزن الن�سبي “ 64.71%” وم�ستوى الدللة “ 0.195” . 2

الأخطاء  حول  مف�سلة  بك�سوف  الحتفاظ  يتم   “ اأنه  على  يدل  مما   0.05 من  اأكرب  وهي 
الالزمة  الت�سحيحية  الإجراءات  واتخاذ  متابعتها،  بهدف  املالية،  الربامج  عن  الناجمة 

ب�سورة متو�سطة “ 
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)املخاطر  الأول  املحور  فقرات  جلميع  احل�سابي  املتو�سط  اأن  يتبني  عامة  وب�سفة 
الناجمة عن الأخطاء يف التقارير املالية( ت�ساوي 4.03، و الوزن الن�سبي ي�ساوي %80.69 
وهي اأكرب من الوزن الن�سبي املحايد “ 60% “ وقيمة t املح�سوبة ت�ساوي 14.736 وهي 
اأكرب من قيمة t اجلدولية والتي ت�ساوي 2.01، و م�ستوى الدللة ت�ساوي 0.000 وهي اأقل 
من 0.05، مما يدل على اأن تقنية املعلومات املحا�سبية تعمل على تقليل املخاطر الناجمة 

 )α = 0.05( عن الأخطاء يف التقارير املالية عند م�ستوى دللة
الجدول )2( 

تحليل فقرات المحور األول )المخاطر الناجمة عن األخطاء في التقارير المالية) 

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الداللة

1
حتتوي الربامج املحا�سبية امل�ستخدمة داخل اجلامعة على 
هيكل ح�سابات وا�سح للح�سابات يتم اإعداده مبا يتفق مع 

املبادئ والقواعد املحا�سبية املتعارف عليها.
4.410.63888.2415.8020.000

2
الربامج املالية امل�ستخدمة ت�سمح باإجراء العديد من 

الختبارات الرقابية املربجمة ب�سكل م�سبق وذلك للتحقق من 
ال�رشوط التى يتطلبها النظام.

3.630.95872.554.6760.000

3
يتم الحتفاظ بامل�ستندات الأ�سلية ليتم مقارنة خمرجات 

النظام مع تلك امل�ستندات للتاأكد من الأخطاء داخل النظام 
ومعاجلتها اأوًل باأول.

4.120.65382.3512.2310.000

4
ُتراجع املجاميع الرقابية على املدخالت من خالل �سخ�س 

4.000.74880.009.5430.000اأخر بخالف من يقوم باإدخال هذه البيانات.

5
كل عملية داخل النظام تاأخذ رقم ت�سل�سل خا�سًا بها حيث ل 

4.240.68184.7112.9570.000ميكن اإعطاوؤه لعملية اأخرى حتى لو األغيت العملية ال�سابقة.

6
يف حال اإلغاء عملية ما فاإن هذه العملية �ستظهر يف ال�سجالت 

3.691.08673.734.5120.000املحا�سبية مو�سحًا عليها �سبب الإلغاء.

7
امل�ستندات التى ُتدخل من خالل احلا�سوب تختم اأو توقع حتى 

4.120.81682.359.7810.000ل يعاد اإدخالها مرة اخرة وذلك منعا لالإزدواجية والتكرار.

8
ُل داخل احلا�سوب مع امللف نف�سه  ُتقارن امللفات التى تعدَّ

قبل اإجراء التعديل للتاأكد من اإمتام عملية التعديل على الوجه 
املطلوب.

4.020.70780.3910.3020.000

9
يتم الت�سجيل الفوري للبيانات اأوًل باأول مبجرد حدوثها 

لتفادي تراكم امل�ستندات ومن ثم �سياعها اأوتكد�سها مبا ي�سكل 
�سغطا للعمل و زيادة اإمكانية حدوث الخطاء.

4.120.76582.3510.4280.000



284

دور تقنية املعلومات احملاسبية في تطوير نظم الرقابة الداخلية 
غزة« قطاع  في  العاملة  الفلسطينية  اجلامعات  على  تطبيقية  »دراسة 

د. علي النعامي
أ.حمدي سمور

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الداللة

10
تعتمد اجلامعة نظامًا يحدد ال�سخا�س املخولني بالدخول 

على الربامج املالية، ويحدد هذا النظام نوع ال�سالحيات 
املمنوحة لهم )دخال،تعديل،اأ�سافة ،حتديث ،قراءة( الخ.

4.290.46085.8820.0830.000

11
ا�ستخدام اجلامعة لأنظمة الكرتونية متطورة يف ت�سجيل 
عملياتها يوؤدي للح�سول على نتائج دقيقة وخالية من 

الأخطاء، مما يوؤثر على دقة التقارير املالية.
4.160.73183.1411.2960.000

12

يتم عمل ن�سخ اإحتياطية من البيانات املالية وغريها من 
البيانات املهمة داخل اجلامعة ملواجهــة اأي تخريب اأو عبث 

حمتمل للبيانات نتيجة لأخطاء الت�سغيل اأو خماطر اخرتاق 
النظام.

4.430.70088.6314.6000.000

13
يتم الحتفاظ بك�سوف مف�سلة حول الأخطاء الناجمة عن 

الربامج املالية بهدف متابعتها واإتخاذ الإجراءات الت�سحيحية 
الزمة.

3.241.17664.711.4290.159

4.030.50180.6914.7360.000جميع الفقرات

قيمة t اجلدولية عند م�ستوى دللة »0.05« ودرجة حرية »50« ت�ساوي 2.01
حتليل الفر�صية الثانية : ل يوجد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني تقنية املعلومات  ◄

)α = 0.05( املحا�سبية واملخاطر املتعلقة بحماية الأ�سول عند م�ستوى دللة
اُ�ستخدم اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول )17( الذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�سة يف فقرات املحور الثاين )املخاطر املتعلقة بحماية الأ�سول( ، وتبني النتائج 

اأن اأعلى فقرات ح�سب الوزن الن�سبي هي كما ياأتي: 
يف الفقرة »11« بلغ الوزن الن�سبي »85.10%« وم�ستوى الدللة »0.000« وهي أ. 

اأقل من 0.05، مما يدل على اأنه ل ي�سمح لأي موظف با�ستخدام اأي اأ�سل من الأ�سول يف 
خارج اأوقات العمل الر�سمية اإل مبوافقة م�سبقة من الإدارة على اأن يتحمل امل�سئولية الكاملة 

عنها » 
يف الفقرة »5« بلغ الوزن الن�سبي »84.71%« وم�ستوى الدللة »0.000« وهي ب. 

اأقل من 0.05، مما يدل على اأن “ الربامج املحا�سبية تعمل على التفرقة بني امل�رشوفات 
الراأ�سمالية وامل�رشوفات الت�سغيلية للجامعة » 
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كما تبني النتائج اأن اأقل فقرات ح�صب الوزن الن�صبي هي كما ياأتي: 
يف الفقرة »3« بلغ الوزن الن�سبي »77.25%« وم�ستوى الدللة “ “ وهي اأقل من أ. 

اأي تغيري اأو حت�سني اأو اإ�سافة تتم على الأ�سل، ت�سجل مبا�رشة يف  اأن  0.05، مما يدل على 
ال�سجالت املحا�سبية وال�سجالت الإلكرتونية لالأ�سول

»0.003« ب.  الدللة  وم�ستوى   »%69.80« الن�سبي  الوزن  بلغ   »2« الفقرة  يف 
لالأ�سول داخل  اإلكرتونية  ب�سجالت  الإحتفاظ  يتم  اأنه  يدل على  0.05 مما  اأقل من  وهي 
امل�سئول  الأ�سل  تكلفة  اقتنائه،  تاريخ  الأ�سل،  نوع  الأ�سل،  )ا�سم  بها  مو�سحًا  اجلامعة 

عن الأ�سل،الخ(  
)املخاطر  الثاين  املحور  فقرات  جلميع  احل�سابي  املتو�سط  اأن  يتبني  عامة  وب�سفة 
اأكرب  79.79%، وهي  الن�سبي ي�ساوي  الوزن  3.99، و  الأ�سول( ت�ساوي  املتعلقة بحماية 
14.525 ، وهي اأكرب من  t املح�سوبة ت�ساوي  من الوزن الن�سبي املحايد »60%« وقيمة 
قيمة t اجلدولية التي ت�ساوي 2.01، و م�ستوى الدللة ت�ساوي 0.000 وهي اأقل من 0.05، 
مما يدل على اأن تقنية املعلومات املحا�سبية تقلل من املخاطر املتعلقة بحماية الأ�سول 
عند م�ستوى دللة )α = 0.05(، مما يعنى رف�س الفر�سية الثانية، و مما يدل على وجود 
عند  الأ�سول  بحماية  املتعلقة  املخاطر  تقليل  املحا�سبية يف  املعلومات  لتقنية  مهم  دور 

 a=0.05 م�ستوى دللة
الجدول )3( 

تحليل فقرات المحور الثاني )المخاطر المتعلقة بحماية األصول) 

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الداللة

1
ُيف�سل بني وظيفة من يقوم بالحتفاظ بالأ�سول وبني من 

3.900.80678.047.9880.000يقوم بالت�سجيل يف ح�سابات الأ�سول املختلفة.

2
يتم الحتفاظ ب�سجالت اإلكرتونية لالأ�سول داخل اجلامعة 

مو�سحا بها )ا�سم الأ�سل، نوع الأ�سل، تاريخ اقتنائه، تكلفة 
الأ�سل امل�سئول عن الأ�سل،الخ( .

3.491.13869.803.0760.003

3
اأي تغيري اأو حت�سني اأو اإ�سافة تتم على الأ�سل، ت�سجل مبا�رشة 

3.860.69377.258.8860.000يف ال�سجالت املحا�سبية وال�سجالت الإلكرتونية لالأ�سول.

4
تقوم اجلامعة بعمل جرد فعلي لالأ�سول كل فرتة حمددة 

ومقارنة نتائج هذا اجلرد مع ماهو مدرج بال�سجالت 
الإلكرتونية لالأ�سول وال�سجالت املحا�سبية لها.

4.060.75981.189.9590.000
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د. علي النعامي
أ.حمدي سمور

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الداللة

5
تعمل الربامج املحا�سبية على التفرقة بني امل�رشوفات 

4.240.65184.7113.5550.000الراأ�سمالية وامل�رشوفات الت�سغيلية للجامعة

6
ت�ستخدم اجلامعة نظام املوازنات الراأ�سمالية التقديرية لتحديد 

احتياجاتها من الأ�سول خالل العام وفق برامج حمو�سبة 
معدة لهذا الغر�س.

3.920.84578.437.7900.000

7
يوجد يف الربامج املحا�سبية ح�سابات مراقبة اإجمالية لكل 

نوع من الأ�سول: مثل ح�ساب ال�سيارات ح�ساب الثاث ح�ساب 
املعدات.

3.940.85878.827.8320.000

8
الأ�سول املمنوحة للجامعة كمنحة ت�سجل كغريها من الأ�سول 

3.960.87179.227.8790.000يف ال�سجالت املحا�سبية وال�سجالت الإلكرتونية لالأ�سول.

9

اأجهزة احلا�سوب الرئي�سة وغريها من الأ�سول ذات الطبيعة 
احل�سا�سة تو�سع يف غرف حمكمة وحممية ب�سكل جيد بحيث 

ل ي�سمح لأي �سخ�س الدخول لها عدا من هم ذوو عالقة بهذه 
الأ�سول.

4.080.77181.579.9950.000

10
ال�سيارات وو�سائل النقل اململوكة للجامعة تو�سع يف كراج 

4.180.62383.5313.4840.000معد لها داخل اجلامعة ول ُت�ستخدم اإل باإذن م�سبق من الإدارة.

11
ل ي�سمح لأي موظف ا�ستخدام اي اأ�سل من الأ�سول يف خارج 

اأوقات العمل الر�سمية اإل مبوافقة م�سبقة من الإدارة على اأن 
يتحمل امل�سئولية الكاملة عنها.

4.250.84585.1010.6080.000

3.990.48679.7914.5250.000جميع الفقرات

2.01 “ 50” ت�ساوي  قيمة t اجلدولية عند م�ستوى دللة “ 0.05” و درجة حرية 
حتليل الفر�صية الثالثة: ل يوجد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني تقنية املعلومات  ◄

)α = 0.05( املحا�سبية واإتباع ال�سيا�سات واللوائح التنظيمية عند م�ستوى دللة
اُ�ستخدم اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول )4( الذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�سة يف فقرات املحور الثالث )ال�سيا�سات واللوائح التنظيمية( ، وتبني النتائج اأن 

اأعلى فقرات ح�سب الوزن الن�سبي هي كما ياأتي: 
يف الفقرة »3 » بلغ الوزن الن�سبي »87.45%” وم�ستوى الدللة “ 0.000 “ وهي أ. 

اأقل من 0.05 مما يدل على اأنه يتم الدخول للربامج املحو�سبة من خالل كلمة مرور وكلمة 
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�رش تخ�س كل موظف على حده وفقا لل�سالحيات وامل�سوؤوليات املمنوحة له “ 
يف الفقرة “ 2” بلغ الوزن الن�سبي “83.14%” وم�ستوى الدللة “0.000“ وهي ب. 

اأقل من 0.05 مما يدل على اأنه “ عند ت�سميم الربامج املحو�سبة ت�سمم ب�سكل يتنا�سب مع 
اللوائح والقوانني املعمول بها داخل اجلامعة “ 

كما تبني النتائج اأن اقل فقرات ح�صب الوزن الن�صبي هي كما ياأتي: 
اأقل أ.  الدللة“ “وهي  “74.12%” وم�ستوى  الن�سبي  الوزن  بلغ   “  7“ الفقرة  يف 

اإدارة م�ستقلة داخل الهيكل التنظيمي للجامعة مهمتها  اأنه يوجد  0.05 مما يدل على  من 
معاجلة وحماية البيانات الإلكرتونية داخل اجلامعة “ 

يف الفقرة “5 “ بلغ الوزن الن�سبي “73.73%” وم�ستوى الدللة “ “ وهي اأقل من ب. 
0.05 مما يدل على اأن اللوائح والقوانني املعمول بها داخل اجلامعة ت�سجع على اإ�ستخدام 

ما ي�ستجد من تقنيات حديثة للمعلومات يف جمال الرقابة الداخلية “ 
)ال�سيا�سات  الثالث  املحور  فقرات  جلميع  احل�سابي  املتو�سط  اأن  يتبني  عامة  ب�سفة 
من  اأكرب  وهي   %  79.51 ي�ساوي  الن�سبي  الوزن  و   ،3.98 ت�ساوي  التنظيمية(  واللوائح 
الوزن الن�سبي املحايد “60%“ وقيمة t املح�سوبة ت�ساوي 15.149 وهي اكرب من قيمة 
t اجلدولية والتي ت�ساوي 2.01، و م�ستوى الدللة ت�ساوي 0.000 وهي اأقل من 0.05 مما 
يدل على اأن تقنية املعلومات املحا�سبية ت�ساعد على اإتباع ال�سيا�سات واللوائح التنظيمية 

 )α = 0.05( عند م�ستوى دللة
الجدول )4( 

تحليل فقرات المحور الثالث )السياسات واللوائح التنظيمية) 

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الداللة

1
يوجد دليل لل�سيا�سات والإجراءات املتبعة داخل اجلامعة حيث 
ي�سمل هذا الدليل حتديدا وا�سحا لل�سالحيات والإخت�سا�سات 

بني الأق�سام والوحدات املختلفة داخل اجلامعة.
4.080.59581.5712.9490.000

2
عند ت�سميم الربامج املحو�سبة ت�سمم ب�سكل يتنا�سب مع 

4.160.73183.1411.2960.000اللوائح والقوانني املعمول بها داخل اجلامعة.

3
يتم الدخول للربامج املحو�سبة من خالل كلمة مرور وكلمة 

�رش تخ�س كل موظف على حده وفقا لل�سالحيات وامل�سوؤليات 
املمنوحة له.

4.370.59987.4516.3720.000
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د. علي النعامي
أ.حمدي سمور

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الداللة

4
تعمل تقنيات املعلومات امل�ستخدمة داخل اجلامعة على تزويد 

الإدارة بتقارير دورية عن اأداء الق�سام والوحدات املختلفة 
داخل اجلامعة.

3.920.71778.439.1820.000

5
ت�سجع اللوائح والقوانني املعمول بها داخل اجلامعة على 

ا�ستخدام ما ي�ستجد من تقنيات حديثة للمعلومات يف جمال 
الرقابة الداخلية.

3.690.83673.735.8590.000

6
نق�س الكادر املوؤهل يف جمال اإ�ستخدام تقنيات املعلومات 

املتطورة يف املجال الرقابي يعد عائق اأمام اإعتماد اجلامعة 
على ا�ستخدام هذه التقنيات يف جمال الرقابة الداخلية.

3.710.85574.125.8930.000

7
يوجد اإدارة م�ستقلة داخل الهيكل التنظيمي للجامعة مهمتها 

3.710.96574.125.2220.000معاجلة وحماية البيانات الإلكرتونية داخل اجلامعة.

8
يوجد ف�سل بني وظيفة معدي الربامج و م�ستخدمي الأجهزة 

وبني من هم م�رشح لهم تنفيذ العمليات املختلفة وتعديل 
امللفات.

4.100.72881.9610.7690.000

9
يتم اإطالع ادارة اجلامعة اأول باأول على اأي خطوة ينتج عنها 
4.160.67483.1412.2490.000تطوير وحتديث التقنيات والربامج امل�ستخدمة داخل اجلامعة.

10

اإعتماد قوانني ولوائح للحماية داخل اجلامعة ت�ساهم يف 
توفري �سوابط حلماية تقنيات املعلومات والربامج امل�ستخدمة 
يعمل على �سمان م�ستوى عال من الأمن واحلماية )مثل الغاء 

كلمة مرور وكلمة ال�رش للموظفني املنتهية خدماتهم( .

4.140.66482.7512.2330.000

11

تقوم اجلامعة مبراجعة وتقييم دورية فيما يتعلق ب�سيا�سات 
واإجراءات الو�سول اإىل البيانات مبا يف ذلك التدريب امل�ستمر 
للموظفني بتحديث معلوماتهم ل�ستخدام ما ي�ستجد من تقنية 

معلومات

3.690.76173.736.4370.000

12

ت�ساعد تقنيات املعلومات امل�ستخدمة اإدارة اجلامعة من التاأكد 
من ان الوحدات والأق�سام املختلفة داخل اجلامعة تنفذ ما 

ميلى لها من اعمال وفقا لل�سيا�سات وامل�سوؤوليات املحددة لها 
داخل النظام.

4.000.66380.0010.7660.000

3.980.46079.5115.1490.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ” 0.05” و درجة حرية ” 50” تساوي 2.01

حتليل الفر�صية الرابعة: ل يوجد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني تقنية املعلومات  ◄
)α = 0.05( املحا�سبية والإجراءات الرقابية على الأن�سطة الت�سغيلية عند م�ستوى دللة
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مت اإ�ستخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول )5( والذي يبني اآراء 
اأفراد عينة الدرا�سة يف فقرات املحور الرابع )الإجراءات الرقابية على الأن�سطة الت�سغيلية( 

وتبني النتائج اأن اأعلى فقرات ح�سب الوزن الن�سبي هي كما ياأتي: 
“ أ.   0.000 “ الدللة  وم�ستوى   ”%83.92« الن�سبي  الوزن  بلغ   « يف الفقرة »2 

“ اإ�ستخدام تقنيات املعلومات املتطورة يعمل على  اأن  0.05 مما يدل على  اأقل من  وهي 
تطوير الرقابة الداخلية على اإيرادات اجلامعة والناجتة عن الن�ساط الت�سغيلي مثل الر�سوم 

الدرا�سية ور�سوم املاج�ستري واإيرادات املراكز اخلدماتية املختلفة “ 
“ ب.   0.000 “ الدللة  “83.14%” وم�ستوى  الن�سبي  الوزن  “ بلغ   5“ الفقرة  يف 

جميع  ت�سمل  �سنوية  تقديرية  موازنة  عمل  يتم   “ اأنه  على  يدل  مما   0.05 من  اأقل  وهي 
باملوازنة  مدرج  هو  وما  فعليا  �رشفه  يتم  ما  مقارنة  ليتم  للجامعة  الت�سغيلية  الأن�سطة 

لتحديد النحرافات » 
كما تبني النتائج اأن اقل فقرة ح�صب الوزن الن�صبي هي كما ياأتي: 

يف الفقرة “9 “ بلغ الوزن الن�سبي “64.71%” وم�ستوى الدللة “ 0.122” وهي . 1
اأكرب من 0.05 مما يدل على اأن “ ق�سم التدقيق الداخلي للجامعة ي�ستخدم تقنية معلومات 

متطورة ملراقبة وتدقيق جميع الإيرادات وامل�رشوفات الت�سغيلية بدرجة متو�سطة “ 
)الإجراءات  الرابع  املحور  فقرات  جلميع  احل�سابي  املتو�سط  اأن  يتبني  عامة  وب�سفة 
الرقابية على الأن�سطة الت�سغيلية( ت�ساوي 4.01، و الوزن الن�سبي ي�ساوي80.15 % وهي 
اكرب  ت�ساوي10.289 وهي  املح�سوبة   t وقيمة   «%60« املحايد  الن�سبي  الوزن  من  اأكرب 
0.000 وهي اقل من  من قيمة t اجلدولية والتي ت�ساوي 2.01، و م�ستوى الدللة ت�ساوي 
0.05 مما يدل على اأن تقنية املعلومات املحا�سبية ت�ساعد على زيادة الإجراءات الرقابية 

)α = 0.05( على الأن�سطة الت�سغيلية عند م�ستوى دللة
الجدول )5( 

تحليل فقرات المحور الرابع )اإلجراءات الرقابية على األنشطة التشغيلية) 

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الداللة

1
ا�ستخدام تقنيات املعلومات املتطورة يعمل على تطوير 

4.130.71882.62.4430.000الرقابة الداخلية على الأن�سطة الت�سغيلية للجامعة.

2

ا�ستخدام تقنيات املعلومات املتطورة يعمل على تطوير 
الرقابة الداخلية على اإيرادات اجلامعة والناجتة عن الن�ساط 
الت�سغيلي مثل الر�سوم الدرا�سية ور�سوم املاج�ستري واإيرادات 

املراكز اخلدماتية املختلفة.

4.200.60183.9214.2210.000
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د. علي النعامي
أ.حمدي سمور

املتو�صط الفقراتم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الداللة

3
ت�ساهم تقنية املعلومات احلديثة على اإحكام الرقابة الداخلية 

على الدورة امل�ستندية للم�سرتيات التي تقوم بها اجلامعة 
والتي ت�سمل طلب ال�رشاء والرت�سية والتوريد والفح�س الخ.

4.060.54481.1813.8870.000

4
ت�ستخدم اجلامعة برامج حمو�سبة ت�ساهم وب�سكل جيد مراقبة 

املخزون لديها مبا يف ذلك اإجراءات التخزين وال�رشف 
ومتابعة ار�سدة املخزن لديها.

3.900.64078.0410.0570.000

5
يتم عمل موازنة تقديرية �سنوية ت�سمل جميع الأن�سطة 

الت�سغيلية للجامعة ليتم مقارنة ما يتم �رشفه فعليا وما هو 
مدرج باملوازنة لتحديد النحرافات.

4.160.64483.1412.8260.000

6
تعمل تقنية املعلومات على مراقبة ومتابعة ال�سلف النرثية 

3.371.13167.452.3530.023املمنوحة للكليات واملراكز املختلفة ب�سكل جيد.

7
يتم الف�سل بني امل�رشوفات الت�سغيلية املمولة من الإيرادات 

3.960.78179.208.6870.000الت�سغيلية للجامعة وتلك املمولة من جهات خارجية.

8

يتم ربط الربنامج املايل للجامعة بربنامج �سئون الطالب 
والقبول والت�سجيل حتى يت�سنى للدائرة املالية مراقبة 

ل فعليا وما  ومتابعة ال�سجل املايل للطالب ملقارنة ما يح�سّ
هو م�ستحق على الطالب حفاظا على اأموال اجلامعة.

4.060.79381.209.4510.000

9
ي�ستخدم ق�سم التدقيق الداخلي للجامعة تقنية معلومات 
متطورة ملراقبة وتدقيق جميع الإيرادات وامل�رشوفات 

الت�سغيلية ب�سكل م�ستمر.
3.241.06964.711.5710.122

10

ت�ساهم الربامج املحو �سبة امل�ستخدمة على تزويد اإدارة 
اجلامعة بتقارير دورية حول نتائج الن�ساط الت�سغيلي للجامعة 

مما ي�ساعدها لتخاذ الإجراءات املالئمة يف حال وجود 
انحرافات

3.980.81279.618.6210.000

11

ت�ستخدم اجلامعة برنامج حمو�سب لكل ن�ساط ت�سغيلي على 
حده مثل برنامج للرواتب، برنامج للتح�سيل، برنامج ل�سئون 

املوظفني، برنامج خمازن، حتى ل يكون هناك تعار�س يف 
ال�سالحيات املتعلقة بالأن�سطة الت�سغيلية.

4.100.75581.9610.3850.000

4.010.69980.1510.2890.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ”0.05” ودرجة حرية ”50” تسأوي 2.01

حتليل جميع املحاور )الفر�صية الرئي�صية( )دور تقنية املعلومات املحا�سبية  ◄
يف تطوير نظم الرقابة الداخلية درا�سة تطبيقية على اجلامعات العاملة يف قطاع غزة( 
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الوزن  و   ،4.00 ي�ساوي  الدرا�سة  حماور  جلميع  احل�سابي  املتو�سط  اأن  النتائج  تبني 
الن�سبي ي�ساوي 80.06 % وهي اأكرب من الوزن الن�سبي املحايد »60%» وقيمة t املح�سوبة 
2.01، و م�ستوى الدللة  t اجلدولية والتي ت�ساوي  اأكرب من قيمة  15.632 وهي  ت�ساوي 
يف  املحا�سبية  املعلومات  تقنية  دور  على  يدل  مما   0.05 من  اأقل  وهي   0.000 ت�ساوي 
عند  غزة  قطاع  يف  العاملة  اجلامعات  على  تطبيقية  درا�سة  الداخلية  الرقابة  نظم  تطوير 

. )α = 0.05( م�ستوى دللة اإح�سائية
الجدول )6( 

تحليل جميع محاور الدراسة )دور تقنية المعلومات المحاسبية في تطوير نظم الرقابة الداخلية 
دراسة تطبيقية على الجامعات العاملة في قطاع غزة) 

املتو�صط عنوان املحوراملحور
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الرتتيبالداللة

4.030.50180.6914.7360.000املخاطر الناجمة عن الأخطاء يف التقارير املاليةالأول

3.990.48679.7914.5250.000املخاطر املتعلقة بحماية الأ�سولالثاين

3.980.46079.5115.1490.000ال�سيا�سات واللوائح التنظيميةالثالث

4.010.69980.1510.2890.000الإجراءات الرقابية على الأن�سطة الت�سغيليةالرابع

4.000.45880.0615.6320.000جميع املحاور

النتائج والتوصيات: 

أوالً - النتائج: 

النظري  واالإطار  الفر�صيات  واإختبار  جتميعها  مت  التي  البيانات  حتليل  وفق 
للدرا�صة مت التو�صل اإىل النتائج االآتية: 

املالية . 1 البيانات  عن  اإحتياطية  ن�سخ  بعمل  الفل�سطينية  اجلامعات  معظم  تقوم 
وغريها من البيانات املهمة داخل اجلامعة وذلك حلمايتها من العبث اأو التخريب املتعمد 

وخماطر اإخرتاق النظام 
وا�سح  ح�سابات  هيكل  على  اجلامعات  يف  املحا�سبية  الربامج  معظم  ت�ستمل  ذلك 
دوراً  هناك  باأن  الدرا�سة  تو�سلت  لذلك  عليها  املتعارف  املحا�سبية  املبادئ  مع  ومتفق 
لتقنية املعلومات املحا�سبية يف تقليل املخاطر الناجمة يف التقارير املالية عند م�ستوى 

a=0.05 دللة
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اأوقات العمل . 2 اإ�ستخدام الأ�سول اململوكة لها خارج  تفر�س اجلامعات قيودا على 
الر�سمي بو�ساطة موظفيها اإل من خالل اإذن م�سبق من اإدارة اجلامعة كذلك الأ�سول والجهزة 
ذات الطبيعة احل�سا�سة تو�سع يف غرف خا�سة بها حلمايتها من التلف اأو �سوء ال�ستخدام من 
خالل ال�سخا�س غري املخولني با�ستخدامها لذلك تو�سلت الدرا�سة اإيل ان تقنية املعلومات 
a=0.05 املحا�سبية تعمل على تقليل املخاطر املتعلقة بحماية الأ�سول عند م�ستوى دللة

اأنه ل يتم الدخول للربامج املحا�سبية وغريها من الربامج ال من خالل كلمة �رش . 3
اللوائح  الربامج املحو�سبة ت�سمم مبا يتفق مع  وكلمة مرور تخ�س كل موظف كذلك فان 
والقوانني املعمول بها يف اجلامعات حيث يتم اطالع الدارة على اأي تطوير يف هذه الربامج 
اأوًل باأول عليه تو�سلت الدرا�سة ان تقنية املعلومات املحا�سبية ت�ساعد على اتباع ال�سيا�سات 

a=0.05 واللوائح التنظيمية عند م�ستوى دللة
اإ�ستخدام تقنية املعلومات املحا�سبية يعمل على تطوير نظم الرقابة الداخلية على . 4

اإيرادات ونفقات اجلامعة من الن�ساط الت�سغيلي وكذلك ت�ستخدم اجلامعات برناجمًا حمو�سبًا 
لكل ن�ساط ت�سغيلي على حده وعليه تو�سلت الدرا�سة اأن تقنية املعلومات املحا�سبية تعمل 

a=0.05 على تطوير الإجراءات الرقابية على الن�سطة الت�سغيلية عند م�ستوى دللة

التوصيات: 

النظري  االإطار  و  الفر�صيات  واإختبار  مت جتميعها  التي  البيانات  وفق حتليل 
للدرا�صة تو�صلت الدرا�صة اإيل جمموعة من التو�صيات االآتية: 

العمل على زيادة الوعي الكامل بني موظفي الدوائر املالية ودوائر التدقيق الداخلي . 1
على متابعة ومواكبة كل ما هو متطور وجديد يف جمال تقنية املعلومات �سواء يف املجال 

املايل اأم املجال الرقابي.
�رشورة وجود تقنيات معلومات حما�سبية اأكرث تطورا لدى دوائر التدقيق الداخلي . 2

امل�ستمر  التطور  يتنا�سب مع  ب�سكل  والتدقيق  الرقابة  اإجراء  اجلامعات مبا ميكنها من  يف 
للربامج املالية واملحا�سبية والعمل على تزويد دوائر التدقيق الداخلي بربامج مالية متطورة 

خا�سة بالرقابة والتدقيق للعمل على رفع كفاءة العاملني يف هذه الدوائر.
للجامعة . 3 اململوكة  لالأ�سول  الكرتونية  ب�سجالت  الإحتفاظ  �رشورة  على  التاأكيد 

حيث ت�سمل هذه ال�سجالت كافة البيانات املتعلقة بهذه الأ�سول بهدف متابعتها ومراقبتها.
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املحا�سبية . 4 الربامج  اأخطاء  ك�سوفات حول  اأو  ب�سجالت  الحتفاظ  يتم  اأن  �رشورة 
والربامج املحو�سبة الخرى اأوًل باأول ليتم معاجلة هذه الخطاء وتفاديها م�ستقبال.

اإدارة م�ستقلة داخل الهيكل التنظيمي للجامعة تكون . 5 التاأكيد على �رشورة وجود 
مهمتها معاجلة وحماية البيانات املعدة اإلكرتونيا.

اإجراءات رقابية مربجمة . 6 اأن ت�ستمل الربامج املحا�سبية امل�ستخدمة على  �رشورة 
ب�سكل م�سبق للحد من الخطاء الناجتة عن عملية الت�سغيل.
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
اأداء . 1 حت�سني  يف  اخلارجية  واملراجعة  الداخلية  الرقابة  دور   ،  )2010( وجدان   ، اأحمد 

املوؤ�س�سة ، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ، كلية القت�ساد ، جامعة اجلزائر ، اجلزائر. 
للن�رش . 2 اجلماهرية  ،الدار  واإجراءات  معايري  ،املراجعة   )1990( اإ�ستيوي،عبدال�سالم 

والتوزيع،الطبعة الأوىل ،بنغازي،ليبيا ،�س -51 49 ، �س 62. 
اأمني، ال�سيد ، لطفي ،احمد )2008( ، التطورات احلديثة يف املراجعة ،الدار اجلامعية . 3

،الإ�سكندرية ’،م�رش ، �س 260. 
بدوي ،عبدال�سالم )2001( ،اأثر هيكل الرقابة الداخلية وفقا لطار coso على حتقيق . 4

اأهداف الرقابة ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية التجارة ،اجلامعة ال�سالمية. 
البنوك . 5 الداخلية يف  الرقابة  نظام  فاعلية  وتقييم  درا�سة   ،  )2007( ،ف�سيلة  بوطورة 

،جمهورية  القت�ساد  ،كلية  بامل�سلية  �سياف  بو  حممد  ،جامعة  ماج�ستري  ،ر�سالة 
اجلزائر. 

اجلا�سم،جعفر )2005( ، تكنولوجيا املعلومات،دار ا�سامة للن�رش،عمان، الردن. . 6
جربوع ،يو�سف )2002( ،مراجعة احل�سابات املتقدمة وفقا ملعايري املراجعة الدولية . 7

،الطبعة الأوىل،غزة،فل�سطني ، 
حمدونة، طالل حمدان، عالم ،حمدان )2008( ،مدى اإ�ستخدام تكنولوجيا املعلومات . 8

يف عملية التدقيق اللكرتوين يف فل�سطني واأثر ذلك على احل�سول على اأدلة ذات جودة 
اجلامعة  جملة   ، املالية  القوائم  عدالة  مدى  حولة  املحايد  الفني  الراأي  تدعم  عالية 

ال�سالمية ، املجلد 16، العدد الأول ، �س -956 913. 
مديري . 9 لدى  الوقت  ادارة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  ،دور   )2011( احلناوي،اإينا�س 

مدار�س الغوث ،ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة،كلية التجارة،اجلامعة ال�سالمية،غزة. 
الزغبي بالل ،ال�رشايعة احمد ،قطي�سات ،منيب )2004( ،احلا�سوب والربجميات اجلاهزة . 10

ودار وائل للطباعة والن�رش ،عمان ،الردن. 
الطائي ،حممد )2009( ، مدخل اإيل نظم املعلومات الدارية ،دار وائل للن�رش ،عمان ، . 11

الردن. 
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الداخلية . 12 الرقابة  نظام  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اأثر   ،  )2010( فاطمة   ، عبداجلواد 
والمور املالية ، املوؤمتر العلمي الأول معهد الدرا�سات املحا�سبية واملالية ،بغداد. 

للن�رش . 13 وائل  ،دار  العلمية  الناحية  احل�سابات  تدقيق   ،  )2000( خالداأمني  عبداهلل، 
والتوزيع،عمان،الردن

عيا�س ،يو�سف )2005( ، مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف اإحكام الرقابة على . 14
اأداء اأن�سطة وكالة الغوث يف غزة يف �سوء معايري املراجعة الدولية ، ر�سالة ماج�ستري 

غري من�سورة ، كلية التجارة ،اجلامعة ال�سالمية بغزة. غزة فل�سطني. 
القطناين، خالد )2004( ، اأثر خماطر البيئة التقنية وتكنولوجيا املعلومات يف خماطر . 15

الرقابة الت�سغيلية ، جملة املنارة ، املجدل 13، العدد 2 )2007( . 
وتطبيقاتها . 16 الإلكرتونية  النظمة  املحا�سبية يف ظل  الرقابة   ،  )1988( الكخن، دلل 

على البنك املركزي الردين، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الردنية. 
يف . 17 الداخلية  الرقابة  انظمة  على  احلا�سوب  اإ�ستخدام  اأثر   ،  )2007( نا�رش  م�سلح، 

امل�سارف العاملة يف قطاع غزة ، ر�سالة ماج�ستري غي من�سورة، اجلامعة ال�سالمية. 
، ثائر )2010( ، دور الرقابة الداخلية يف ظل نظام املعلومات . 18 هلدنى، الن. الغبان 

املحا�سبي اللكرتونى، درا�سة تطبيقية على عينة من امل�سارف العاملة العاملة يف 
كرد�ستان العراق ، جملة العلوم الن�سانية ،العدد 45. 

علم الدين، حممود )1990( ، تكنولوجيا املعلومات و�سناعة الإت�سال اجلماهري ،دار . 19
العربي للن�رشوالتوزيع،القاهرة ،جمهورية م�رش العربية. 
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منظمات دولية: 
1. COSO 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway C ommission

)INTOSAI The International Organisation of Supreme Audit Institutions( 
operates as an umbrella organisation for the external government audit 
community


