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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تق�صي �أثر خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على
�أداء نظم املعلومات املحا�سبية من وجهة نظر مراجعي احل�سابات يف اململكة العربية
ال�سعودية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وزعت ا�ستبانة ( )136من مراجعي احل�سابات
يف اململكة العربية ال�سعودية .وبلغت عدد اال�ستبانات امل�سرتدة ،وال�صاحلة للتحليل
الإح�صائي ( )92ا�ستبانة؛ �أي ما ن�سبته ( )%67.2من جمتمع الدرا�سة ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك �سعت الدرا�سة الختبار فر�ضيات الدرا�سة الثالثة العدمية ،ومن �أجل حتليل
البيانات ا�ستخدم الباحث برنامج احلقيبة الإح�صائية للدرا�سات االجتماعية .وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ت�ؤثر على �أداء نظم
وبناء على نتيجة اختبار
املعلومات املحا�سبية بدرجة كبرية بن�سبة مئوية .%75.6
ً
الفر�ضيات ُرف�ضت فر�ضيات الدرا�سة :الأوىل والثانية والثالثة العدمية .وقد خل�صت
الدرا�سة �إىل تو�صيات ت�ساعد على احلد من خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على
�أداء نظم املعلومات املحا�سبية.
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Abstract:
This study aimed at investigating the impact of the risks of using
information technology on the performance of accounting information
systems from the view points of auditors in the kingdom of Saudi Arabia.
To achieve the study objectives, the researcher distributed a questionnaire
to (136) of the auditors in K. S. A. (92) questionnaires were returned. In
addition, the study sought to verify the three null hypotheses of the study.
In order to analyze the data, the researcher used the Statistical Package
for Social Studies (SPSS) .
The results of the study showed that the risks of using information
technology have a significant impact (75.6%) on the performance of
accounting information systems.
Based on the results of hypotheses testing: the first, the second and the
third null hypotheses were rejected.
The study concluded the recommendations which can help to reduce
the risks of using information technology on the performance of accounting
information systems.
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مقدمة:
�أحدث التطور التكنولوجي الذي نعي�شه ،والذي بد�أ ب�صورة وا�ضحة خالل العقود الثالثة
املا�ضية يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أثراُ ملمو�س ًا يف عملية اتخاذ القرارات يف ال�رشكات
ال�سعودية على خمتلف امل�ستويات ،فات�ضحت الر�ؤية ،و�أ�ضحى �صناع القرار يف منظمات
الأعمال يف ال�سعودية ي�سعون �إىل حتري املمار�سات املو�ضوعية والبعد عن الع�شوائية �أو
التخمني عند اتخاذهم القرارات.
ويف االقت�صاد ال�سعودي املفتوح ،الذي ي�سمح بدخول املناف�سة ب�سهولة �أ�صبحت
بيئة الأعمال تواجه حتديات كثرية ومناف�سة كبرية بني منظمات الأعمال يف جمال
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة البيانات املحا�سبية� ،أو ما يعرف بنظم املعلومات
املحا�سبية التي متتاز بالدقة وال�رسعة يف معاجلة البيانات املحا�سبية.
وقد رافق ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات خماطر عديدة �أ�صبحت ت�شكل خطراً على
نظم املعلومات املحا�سبية مثل خماطر الت�شغيل ،وخماطر �أعطال امللفات ،وخماطر عدم
حتديد ال�صالحيات .مما دفع ال�رشكات �إىل تبني �إجراءات رقابية للحد من املخاطر التي
تهدد �أمن نظم املعلومات املحا�سبية.

مشكلة الدراسة:
تتمثل م�شكلة البحث يف التعرف على �أثر خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على
�أداء نظم املعلومات املحا�سبية واملتمثلة يف خماطر الت�شغيل ،وخماطر �أعطال امللفات،
وخماطر عدم حتديد �صالحيات الدخول .وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�سي
الآتي :ما م�ستوى �أثر خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم

املعلومات املحا�سبية؟

وانبثق من ال�س�ؤال الرئي�سي الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●ما م�ستوى �أثر خماطر اال�ستخدام غري امل�رصح به لنظام الت�شغيل الناجمة عن
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية؟
14
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● ●ما م�ستوى �أثر خماطر �أعطال امللفات الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية؟
● ●ما م�ستوى �أثر خماطر عدم حتديد �صالحيات الدخول على النظم املحا�سبية
الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية؟

أهمية الدراسة:
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية املو�ضوع الذي تبحث فيه حيث ما زالت
الأبحاث حول �أثر خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات
املحا�سبية بحاجة �إىل املزيد من العمق والتنوع ،ونهتم من خالل هذه الدرا�سة ب�سد جزء من
هذه الثغرة بالإ�ضافة �إىل �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يحتاج �إىل �إدارة واعية وقادرة
على ا�ستخدام التكنولوجيا بال�شكل ال�صحيح والآخذ بعني االعتبار مدى ا�ستعدادها لدفع
الثمن (التكاليف)  ،مقابل احل�صول على معلومات حما�سبية تتمتع باخل�صائ�ص النوعية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى �أثر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم
املعلومات املحا�سبية .من خالل حتقيق الأهداف الفرعية الآتية:
● ●التعرف �إىل خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات املتمثلة (خماطر اال�ستخدام
غري امل�رصح به لنظام الت�شغيل ،وخماطر �أعطال امللفات ،وخماطر عدم حتديد ال�صالحيات)
على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية.
● ●قيا�س �أثر خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات املتمثلة يف (خماطر اال�ستخدام
غري امل�رصح به لنظام الت�شغيل ،وخماطر �أعطال امللفات ،وخماطر عدم حتديد �صالحيات
الدخول على النظم املحا�سبية) على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية.
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متغريات الدراسة:
املتغريات امل�ستقلة

املتغريات التابعة

خماطر اال�ستخدام غري امل�رصح به
لنظام الت�شغيل
�أداء نظم
املعلومات املحا�سبية

خماطر �أعطال امللفات الناجمة
عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
خماطر عدم حتديد �صالحيات
الدخول على النظم املحا�سبية

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً -اإلطار النظري:

خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف نظم املعلومات املحا�سبية:
تواجه نظم املعلومات املحا�سبية املعتمدة على احلا�سوب خماطر عديدة التي من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية.كما �أنه قد ينتج عن املخاطر �آثار
فنية ومادية على نظم املعلومات املحا�سبية ( )Nash M., 2005ومن هذا املنطلق ميكن

ت�صنيف خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف نظم املعلومات املحا�سبية من
حيث امل�صدر �إىل-:
 .أخماطر داخلية:

امل�صدر الرئي�س للمخاطر الداخلية يتمثل يف موظفي املن�ش�أة؛ لأنهم الأكرث دراية
ومعرفة بنقاط ال�ضعف يف نظام الرقابة الداخلي للمن�ش�أة ،وملا لهم من �صالحيات يف
الدخول �إىل النظام حيث �ساعد اال�ستخدام الوا�سع لتكنولوجيا املعلومات يف نظم املعلومات
املحا�سبية على زيادة املخاطر املعروفة يف جرائم احلا�سوب ،وي�ؤثر هذا النوع من املخاطر
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على مراحل عمل النظام املختلفة (مرحلة �إدخال البيانات ،ومرحلة معاجلة البيانات،
ومرحلة خمرجات النظام) (.عبد املنعم والرفاعي)1996 ،
 دخول املوظفني غري امل�سموح لهم للنظام واالطالع على البيانات.
 اال�ستخدام غري امل�رصح به لنظام الت�شغيل.
 الإدخال غري املق�صود لبيانات غري �سليمة بوا�سطة املوظفني.
 ا�ستغالل ال�صالحيات املخولة للموظفني.
 فقدان البيانات �أو تزويرها خالل حتويلها من مرحلة الإدخال �إىل مرحلة املعاجلة.
 مراجعة وت�صحيح غري منا�سب للبيانات بعد ترميزها.
 �إدخال فريو�سات للنظام.
 ا�شرتاك العديد من املوظفني يف كلمة ال�رس.
 حذف �أو حتريف بنود من املخرجات.
 �إ�صدار خمرجات غري �صحيحة.
 عمل ن�سخ غري مرخ�ص بها من املخرجات وتوزيعها على �أ�شخا�ص ال يحق لهم
الإطالع عليها.

.بخماطر خارجية:
متثل الكوارث الطبيعية وقرا�صنة املعلومات �أهم م�صادر املخاطر اخلارجية (احللو،
 )2000ومن �أهم املخاطر اخلارجية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف نظم املعلومات
املحا�سبية ما ي�أتي:
 الفريو�سات.
 قرا�صنة املعلومات (احلا�سوب واالنرتنت) .
 التطور التكنولوجي.

ولأغرا�ض هذه الدرا�سة �سيتناول الباحث خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
يف نظم املعلومات املحا�سبية وفقاً للت�صنيف الآتي:
♦ ♦خماطر اال�ستخدام غري امل�رصح به لنظام الت�شغيل:
ميثل هذا النوع من املخاطر �أحد املخاطر الداخلية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
يف نظم املعلومات املحا�سبية ،ويق�صد به ت�شغيل النظام من قبل �أ�شخا�ص غري م�رصح لهم
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بت�شغيل النظام بق�صد الو�صول �إىل املعلومات املوجودة يف امللفات والعبث بها من حتريف
�أو تعديل �أو �إجراء قيود و�سندات غري �رشعية من خالل �إجراء تعديالت على الربنامج �أو
�إدخال فريو�سات للنظام� ،أو ا�شرتاك بع�ض املوظفني امل�سموح لهم الدخول �إىل النظام يف
وبناء على ذلك يجب على مدقق احل�سابات الت�أكد من فاعلية نظام الرقابة
كلمات ال�رس،
ً
على نظام الت�شغيل للمن�ش�أة (حماده. )2010 ،
♦

♦خماطر �أمن امللفات وحمايتها:

تتعلق هذه املخاطر باحتمالية فقدان البيانات املوجودة على امللفات ،وعدم
قدرة النظام على ا�سرتجاعها.ويوجد �أ�سباب كثرية �إىل ذلك منها الفريو�سات ،انقطاع
التيار الكهربائي املفاجئ ،الفي�ضانات.وهنا يجب على مدقق احل�سابات الت�أكد من
ال�ضوابط الرقابية املتوفرة لدى املن�ش�أة للمحافظة على �أمن امللفات وحمايتها مثل
توافر الن�سخ االحتياطية لربامج النظام وملفاته يف �أماكن �آمنة ومواقع تبعد م�سافة
كافية عن مواقع العمل ،ووجود خطة طوارئ خا�صة يف دائرة نظم املعلومات ملواجهة
الكوارث (الدالهمة. )2008 ،
♦

♦خماطر تتعلق بتحديد ال�صالحيات:

ويتمثل هذا اخلطر ب�إمكانية قيام �أحد املوظفني با�ستغالل ال�صالحيات املخولة له
يف الدخول �إىل النظام ،ومن ثم تعديل البيانات �أو حتريفها عن ق�صد �أو �إدخال غري مق�صود
لبيانات غري �سليمة وهنا يجب على مدقق احل�سابات الت�أكد من ارتباط ال�صالحيات بالهيكل
الوظيفي ،و�إعطاء كل موظف ال�صالحيات املالئمة لعمله واملتنا�سبة مع نظام الرقابة
الداخلي (ناع�سة. )2007 ،
ثانياً -الدراسات السابقة:
تناول العديد من الدرا�سات ال�سابقة العوامل امل�ؤثرة على نظم املعلومات املحا�سبية
و�ضوابطها وخ�صائ�صها ،كما �أن هناك عدداً من الدرا�سات بحث يف فاعلية نظم املعلومات
عر�ض لبع�ض الدرا�سات العربية والأجنبية ذات ال�صلة
املحا�سبية وكفاءتها.وفيما يلي
ٌ
مبو�ضوع الدرا�سة احلالية.
�أجرى ( )Lawernce,1994درا�سة بعنوان« :البحث يف تكاليف نظم املعلومات»
“ ”Researching the costs of Information Systemهدفت �إىل بيان �أهم التكاليف التي
تتحملها ال�رشكات من �أجل احل�صول على نظم املعلومات واملنافع املت�أتية منها.وقد �أفادت
الدرا�سة ب�أنه ال فرق بني املنافع الرئي�سية التي حت�صل عليها ال�رشكة من نظم املعلومات
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بغ�ض النظر عن م�صدر هذه النظم ،على الرغم من اختالف التكاليف باختالف امل�صادر،
حيث يذكر �أن نظم املعلومات املحا�سبية -ودون �أدنى �شك -تعمل على زيادة قدرة ال�رشكة
على اتخاذ القرارات وخا�صة التناف�سية منها نظراً ملا تقدمه من دقة يف املخرجات ،و�رسعة
يف تزويد الإدارات مبدخالت عملية اتخاذ القرارات ،مما ينعك�س بدوره على قدرة ال�رشكة
على خف�ض تكاليفها ،وزيادة �أرباحها وبالتايل االرتقاء بالأداء املايل يف ال�رشكة.
وتناول ( )Kobelsky.K.2000يف درا�سة بعنوان «ت�أثري تكنولوجيا املعلومات والعمل
املبا�رش على �أداء امل�صانع عالية التقنية» The Impacts of Information Technology
 and Direct Labor, Practices on High- Tech Manufacturing Performanceوالتي
هدف فيها �إىل اختبار ما �إذا كانت تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات املحا�سبية ت�ؤثر
على �أداء امل�صانع عالية التقنية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن لتكنولوجيا ونظم املعلومات
ت�أثرياً جوهري ًا على �أداء امل�صانع من خالل زيادة قدرتها على تطوير كفاءة العمل وتقليل
النفقات وزيادة الأرباح يف هذه امل�صانع ،كما وجد الباحث �أن هذا الت�أثري يعتمد على
قدرات تكنولوجيا املعلومات امل�ستخدمة ب�شكل رئي�سي.
وق َّدم (�صيام )2004 ،درا�سة ميدانية بعنوان« :تقومي فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية
املحو�سبة يف البنوك التجارية الأردنية يف ظل التطور التكنولوجي» .هدفت هذه الدرا�سة
�إىل تقومي فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية من خالل جمموعة من املعايري التي تعك�س
فاعلية �أداء هذه النظم املتمثلة باجلودة واملرونة والب�ساطة واملوثوقية ،واعتمدت الدرا�سة
على اال�ستبانة لتحقيق �أهدافها.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظم املعلومات املحا�سبية
املحو�سبة يف البنوك التجارية الأردنية يف ظل التطور التكنولوجي تت�سم باجلودة ،وذلك
من خالل دقة خمرجات هذه النظم وكفايتها ،ومالءمة توقيت تقدميها ملتخذي القرارات
وبال�شكل املنا�سب ،مبا ي�سهم يف تر�شيد القرارات املتخذة ،كما �أن نظم املعلومات املحا�سبية
املحو�سبة يف البنوك التجارية تت�سم باملرونة والب�ساطة واملوثوقية.و�أن الرتتيب التنازيل
لها كان على النحو الآتي( :اجلودة ،واملوثوقية ،واملرونة ،والب�ساطة) .
وجاءت درا�سة (القطاونة )2005 ،امليدانية بعنوان�« :أثر ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات على فاعلية نظام املعلومات املحا�سبي :درا�سة على من�ش�آت امل�صارف والت�أمني
املدرجة �أ�سهمها يف بور�صة عمان �ضمن ال�سوق الأول» .وقد هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على فاعلية نظام املعلومات املحا�سبي يف امل�صارف
طورت ا�ستبانتان بغر�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة.
و�رشكات الت�أمني يف بور�صة عمان ،حيث َّ
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل ان ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات �أثراً على فاعلية نظام
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املعلومات املحا�سبي ،وكان �أهم عامل م�ؤثر هو ا�ستخدام �شبكات االت�صاالت ،تليه الأجهزة
والربجميات ثم قواعد البيانات.وتبني �أن قطاع امل�صارف يتمتع مب�ستويات تكنولوجية
�أعلى منه يف �رشكات الت�أمني.
و�أجرى كل من
املن�ش�آت و�إعادة ت�شكيل النظم املحا�سبية»Enterprise System and re- shaping of .
 ،Accounting Systemهدفت هذه الدرا�سة �إىل بيان دور النظم املحا�سبية التي تع َّدل
وتطور على �أداء املن�ش�آت ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك عالقة ايجابية وقوية ما بني
َّ
التحديثات امل�ستمرة يف نظم املعلومات بعد تطبيق تلك النظم يف ال�رشكات والأداء املايل
لتلك ال�رشكات ،حيث �إن ا�ستخدام النظم املحا�سبية وحدها دون العمل على تطوير و�صيانة
هذه النظم وفق ُا ملتطلبات ال�رشكات ،قد ي�ؤدي �إىل �ضعف ت�أثري هذه النظم على �أداء ال�رشكات
املايل.
(and Bhattacharya 2006

 )Nicolaouدرا�سة بعنوان «�أنظمة

و�أجرى
املحا�سبية» Evaluation of the Effectiveness of Accounting Information Sys� .
.temsهدفت هذه الدرا�سة �إىل تقومي فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة.اعتمدت الدرا�سة على اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات ،حيث وزعت اال�ستبانة على
(� )347رشكة �صناعية يف ال�رشكات امل�سجلة يف �سوق طهران للأوراق املالية.وقد تو�صلت
�إىل �أن تطبيق نظم املعلومات املحا�سبية يف ال�رشكات التي �شملتها الدرا�سة مب�ستوى جيد
ي�ساعد على حت�سني عملية اتخاذ القرارات من قبل مديري املالية ،كما ي�ساعد على حت�سني
الرقابة الداخلية وجودة التقارير املالية.
()Sajady, etal, 2008

درا�سة بعنوان «تقومي فاعلية نظم املعلومات

وقامت (حمادة )2010 ،بدرا�سة ميدانية يف اجلمهورية العربية ال�سورية بعنوان:
«�أثر ال�ضوابط الرقابية العامة لنظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية يف زيادة موثوقية
املعلومات املحا�سبية االلكرتونية» ،وذلك من خالل معرفة مفهوم موثوقية املعلومات
املحا�سبية وخ�صائ�صها النوعية ،ومن ثم معرفة مفهوم ال�ضوابط التنظيمية ،و�ضوابط
الرقابة على الو�صول ،و�ضوابط الرقابة على �أمن وحماية امللفات ،و�ضوابط توثيق وتطوير
النظام ،وقد اعتمدت الدرا�سة على اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل

النتائج الآتية:

 ل�ضوابط الرقابة على توثيق النظام وتطويره �أثر كبري يف زيادة موثوقية املعلومات
املحا�سبية.
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 ل�ضوابط الرقابة التنظيمية لنظم املعلومات املحا�سبية �أثر كبري يف زيادة موثوقية
املعلومات املحا�سبية.
 ل�ضوابط الرقابة على �أمن امللفات وحمايتها لنظم املعلومات املحا�سبية
االلكرتونية �أثر كبري يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
 ل�ضوابط الرقابة التنظيمية يف الو�صول �إىل نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية
�أثر متو�سط يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.
و�أو�ضح (الدالهمة )2012 ،يف درا�سة بعنوان�« :أهمية خماطر �أمن نظم املعلومات
املحا�سبية املحو�سبة– درا�سة ميدانية على امل�ست�شفيات اخلا�صة الأردنية» .هدفت
الدرا�سة �إىل التعرف �إىل املخاطر التي تهدد �أمن نظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف
امل�ست�شفيات اخلا�صة الأردنية.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اعتمدت الدرا�سة على اال�ستبانة
جلمع البيانات ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 تواجه نظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة خماطر تهدد �أمنها بدرجة كبرية،
وتزيد �أهميتها عن متو�سط �أداة الدرا�سة (. )3
 ال يتكرر حدوث املخاطر التي تهدد �أمن نظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف
امل�ست�شفيات اخلا�صة الأردنية �سنوي ًاَ.
 تتبع امل�ست�شفيات اخلا�صة الأردنية �إجراءات حماية كافية للحد من املخاطر التي
تهدد �أمن نظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة امل�ستخدمة فيها بدرجة كبرية.

ما مييز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة تبني للباحث
�أن جميع الدرا�سات ال�سابقة الواردة يف هذه الدرا�سة تت�شابه يف املنهجية ،كما �أنها اعتمدت
على اال�ستبانة �أدا ًة جلمع املعلومات وتت�شابه هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة من حيث
املنهجية واعتمادها على اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات ،وتختلف عن الدرا�سات ال�سابقة
يف �أنها تبحث يف �أثر خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات
املحا�سبية من وجهة نظر مراجعي احل�سابات يف ال�سعودية ،حيث �إنها جتري يف بيئية
اقت�صادية ن�شطة ،ويوجد فيها �سوق مايل ال مثيل له يف الدول العربية من حيث حجم
التداول.بالإ�ضافة �إىل ذلك مل يجد الباحث �أية درا�سة �سابقة �أجريت يف اململكة العربية
ال�سعودية تناولت مو�ضوع الدرا�سة ،مما دفع الباحث لإجراء هذه الدرا�سة يف اململكة
العربية ال�سعودية.
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فرضيات الدراسة:
ا�ستنادا ً �إىل ما �سبق ،وحتقيقاً لأهداف الدرا�سة و�ضع الباحث الفر�ضيات
العدمية الآتية:
♦ ♦ :H01ال ت�ؤثر خماطر الت�شغيل الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على
�أداء نظم املعلومات املحا�سبية.
♦ ♦ :H02ال ت�ؤثر خماطر �أعطال امللفات الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية.
♦ ♦ :H03ال ت�ؤثر خماطر عدم حتديد �صالحيات الدخول على النظم املحا�سبية الناجمة
عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية.

منهجية الدراسة:
�سعياً لتحقيق �أهداف الدرا�سة فقد ا�ستخدم الباحث مناهج البحث العلمي الآتية:
1 .1املنهج الو�صفي :وقد ا�ستخدمه الباحث يف حتديد الإطار النظري للدرا�سة.
2 .2املنهج التاريخي :وقد ا�ستخدمه الباحث من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة

املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة.
3 .3املنهج التحليلي :وقد اُعتمد عليه يف حتليل بيانات الدرا�سة.
طورت اال�ستبانة لقيا�س متغريات الدرا�سة مع الأخذ بعني االعتبار
4 .4اال�ستبانةِّ :
�سهولة ،وو�ضوح فقرات اال�ستبانة ،وبيان درجة الأهمية ،وفق ًا خلم�سة م�ستويات ح�سب
مقيا�س ليكرت اخلما�سي وهي ( )5موافق جداً ( )4موافق ( )3حمايد ( )2غري موافق ()1
غري موافق ب�شدة.وقد تكونت اال�ستبانة م ق�سمني-:
 .أالق�سم الأول :املعلومات العامة.
.بالق�سم الثاين :خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات
املحا�سبية ،وقد ق�سم �إىل ( )3جماالت-:
 املجال الأول :ويحتوي على ( )10فقرات ملعرفة �أثر خماطر الت�شغيل.
 املجال الثاين :ويحتوي ( )10فقرات ملعرفة �أثر خماطر �أعطال امللفات.
 املجال الثالث :ويحتوي على ( )10فقرات ملعرفة �أثر خماطر عدم حتديد �صالحيات
الدخول على النظام.
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سلم تفسري النتائج:
وبناء على ر�أي املحكمني تف�رس املتو�سطات
من �أجل عر�ض نتائج الدرا�سة وتف�سريها
ً
احل�سابية والن�سب املئوية م�ستوى �أثر خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم
املعلومات املحا�سبية.واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.
الجدول ()1
ُسلم تفسير النتائج

املتو�سط احل�سابي

الن�سبة املئوية

م�ستوى الت�أثري

5-4

 %80ف�أكرث

كبري جداً

3.99 -3.5

%79.9 -%70

كبري

3.49 -3

%69.9 -%60

متو�سط

2.99 -2.5

%59.9 -%50

قليل

�أقل من 2.5

�أقل من %50

قليل جداً

وقد ُح ِّدد الو�سط االختباري ( )3وهو املتو�سط احل�سابي لأداة الدرا�سة وذلك لرف�ض �أو
قبول الفر�ضية العدمية بحيث.
 �إذا كان املتو�سط احل�سابي املح�سوب �أقل من ( )3تقبل الفر�ضية العدمية ،وترف�ض
الفر�ضية البديلة.
 �إذا كان املتو�سط احل�سابي املح�سوب �أكرب من ( )3ترف�ض الفر�ضية العدمية ،وتقبل
الفر�ضية البديلة.

صدق أداة الدراسة وثباتها:
للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة عر�ضها الباحث على ( )6حمكمني من �أع�ضاء هيئة
وبناء على �آراء املحكمني الباحث
التدري�س يف �أق�سام املحا�سبة يف اجلامعات ال�سعودية،
ً
حذف وع َّدل بع�ض الفقرات ،و�أ�صبحت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية مكونة من ()30
فقرة.
وح�سب معامل الثبات (كرونباخ �آلفا) للمجاالت وللدرجة الكلية ،حيث بلغت قيمة
معمل الثبات لأداة الدرا�سة ( ، )0.82وهذه النتيجة ت�شري �إىل �أن �أداة الدرا�سة تتمتع بدرجة
ثبات منا�سبة وتفي ب�أغرا�ض هذه الدرا�سة.
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املعاجلة اإلحصائية:
ملعاجلة البيانات ا�ستخدم الباحث برنامج احلقيبة الإح�صائية للدرا�سات االجتماعية:
)Package for Social Studies (SPSS

الإح�صائية الآتية-:
♦
♦
♦

 Statisticalوا�ستخدم الباحث املعاجلات

♦املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية.
♦معادلة كرونباخ �ألفا.
♦اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة الختبار الفر�ضيات عند م�ستوى الداللة .0.05

جمتمع الدراسة:
يتمثل جمتمع الدرا�سة مبكاتب مراجعي احل�سابات يف اململكة العربية ال�سعودية
امل�سجلة لدى الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني للعام  2012والبالغ عددها ()136
مكتباً.

عينة الدراسة:
تتطابق عينة الدرا�سة مع جمتمع الدرا�سة حيث ُو ِّزعت  136ا�ستبانة على مكاتب
املراجعة ،وكان عدد اال�ستبانات امل�سرتدة وال�صاحلة للتحليل الإح�صائي  92ا�ستبانة؛ �أي
ما ن�سبته  %67.4من جمتمع الدرا�سة.
خصائص عينة الدراسة:
ت�شري بيانات اجلدول (� )2إىل �أن  %80.4من عينة الدرا�سة تزيد �أعمارهم عن � 30سنة،
�أما الذين تقل �أعمارهم عن � 30سنة ،فتبلغ ن�سبتهم املئوية .%19.6وتدل هذه النتيجة على
�أن عينة الدرا�سة تدرك خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات
املحا�سبية ،نظراً لثقافتها اجليدة بتكنولوجيا املعلومات وال�ستخدامها وتعاي�شها مع
تكنولوجيا املعلومات.وتفيد بيانات اجلدول (� )2أن كل من قام بتعبئة املحا�سبة هم
حما�سبون قانونيون ومديرو مكاتب حما�سبة وم�ساعدوهم ،وهذا يعمل على تعزيز الثقة يف
البيانات املجمعة بو�ساطة اال�ستبانة.
�أما بخ�صو�ص امل�ؤهل العلمي فيت�ضح من اجلدول (� )2أن ن�سبة حملة البكالوريو�س %75
يليهم حملة املاج�ستري بن�سبة  %22.8ثم حملة الدكتوراه  %2.2وهذه النتيجة تعك�س مدى
اهتمام املهنة با�ستقطاب كفاءات ب�رشية م�ؤهلة ت�أهي ًال يتنا�سب مع �أهمية ومكانة املهنة
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يف املجتمع.كما يتبني من اجلدول (� )2أن ما ن�سبته  %93.5من عينة الدرا�سة متخ�ص�صون
يف املحا�سبة ،وما ن�سبته  %6.5من عينة الدرا�سة متخ�ص�صون يف تخ�ص�صات كلية العلوم
الإدارية واالقت�صادية الأخرى.وفيما يتعلق مبتغري �سنوات اخلربة يو�ضح اجلدول (� )2أن ما
ن�سبته  %91.3من عينة الدرا�سة تزيد خربتها عن � 5سنوات بينما الذين تقل خربتهم عن 5
�سنوات ،فقد بلغت ن�سبتهم  ،% 8.7وهذه النتيجة �ستعمل على �إ�ضفاء املزيد من الدقة على
نتائج الدرا�سة.
الجدول ()2
الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة

املتغري

العمر

العدد الن�سبة املئوية الن�سبة املجمعة

م�ستوى املتغري
� 40سنة ف�أكرث

22

%23.9

%23.9

� 40 -30سنة

52

%65.5

%80.4

�أقل من � 30سنة

18

%19.6

%100

92

%100

حما�سب قانوين

68

%73.9

%73.9

مديري مكتب حما�سبة

16

%17.4

%91.3

م�ساعد مدير مكتب

8

%8.7

%100

92

%100

بكالوريو�س

69

%75

%75

ماج�ستري

21

22.8

%97.8

دكتوراه

2

%2.2

%100

92

%100

حما�سبة

86

%93.5

%93.5

تخ�ص�صات كلية العلوم الإدارية واالقت�صاد الأخرى

6

%6.5

%100

92

%100

� 10سنوات ف�أكرث

38

%41.3

%41.3

� 10 -5سنوات

46

%50

%91.3

�أقل من � 5سنوات

8

%8.7

%100

92

%100

املجموع

امل�سمى الوظيفي

املجموع

امل�ؤهل العلمي

املجموع
التخ�ص�ص

املجموع

�سنوات اخلربة

املجموع
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عرض البيانات وحتليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:
تبني اجلداول ( )3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8حتليل البيانات اخلا�صة بال�س�ؤال الرئي�س الذي
تطرحه الدرا�سة وهو :ما م�ستوى �أثر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على نظم املعلومات
املحا�سبية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية وم�ستوى الت�أثري ،وذلك ح�سب ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة،
وفيما يلي بيان ذلك.

● ●�أوالً -املجال الأول:
�أثر خماطر الت�شغيل الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم
املعلومات املحا�سبية.
تظهر بيانات اجلدول (� )3أن م�ستوى �أثر خماطر الت�شغيل الناجمة عن ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية كبري من وجهة نظر مراجعي
احل�سابات يف اململكة العربية ال�سعودية (عينة الدرا�سة)  ،حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة بني ( )3.55 -3.90وبانحراف معياري بني (-0.91
 ، )0.68وبن�سبة مئوية تراوحت ما بني ( ، )%70.6 -%78وفيما يتعلق بالدرجة الكلية
فقد بلغ متو�سطها احل�سابي ( )3.74بانحراف معياري ( )0.78وبن�سبة مئوية (، )%74.8
وب�شكل عام ف�إن هناك اتفاق ًا يف �آراء عينة الدرا�سة على وجود �أثر كبري ملخاطر الت�شغيل
الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية ومبقارنة
املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية البالغ ( )3.74باملتو�سط احل�سابي االختباري ( )3جند �أن
املتو�سط احل�سابي املح�سوب �أكرب من املتو�سط االختباري ( )3وهو املتو�سط احل�سابي لأداة
الدرا�سة (اال�ستبانة) مما يدعو �إىل رف�ض الفر�ضية العدمية الأوىل من فر�ضيات الدرا�سة
القائلة( :ال ت�ؤثر خماطر الت�شغيل الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم
املعلومات املحا�سبية) .
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الجدول ()3
استجابات أفراد عينة الدراسة على أثر مخاطر التشغيل الناجمة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات
على أداء نظم المعلومات المحاسبية مرتبة تنازلياً وفقاً لمتوسطها الحسابي

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املتو�سط االنحراف الن�سب
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرات
ا�ستغالل ال�صالحيات املخولة للموظفني امل�سموح لهم يف الدخل
�إىل النظام.
دخول املوظفني غري امل�سموح لهم �إىل النظام واالطالع على
البيانات والعبث فيها.
الإدخال غري املق�صود لبيانات غري �سليمة بوا�سطة املوظفني
امل�سموح لهم الدخول �إىل النظام.
فقدان البيانات �أو تزويدها خالل حتويلها من مرحلة لإدخال
�إىل مرحلة املعاجلة.
تقادم �أجهزة احلا�سوب امل�ستخدمة يف ال�رشكة
قلة االهتمام بال�صيانة لأجهزة احلا�سوب والربجميات
امل�ستخدمة يف ت�شغيل نظم املعلومات املحا�سبية
ا�شرتاك املوظفني امل�رصح لهم يف الدخول �إىل النظام بكلمة
ال�رس.
اخللل يف خطوط االت�صال ي�ؤثر على عملية نقل وتبادل البيانات
املحا�سبية.
�إدخال فريو�سات للنظام.

 10اال�ستخدام غري امل�رصح به لنظام الت�شغيل.
الدرجة الكلية

%78

م�ستوى
الت�أثري

3.90

0.87

3.88

0.85

 %77.6كبري

3.85

0.89

%77

كبري

3.80

0.69

%76

كبري

3.77

0.89

 %75.4كبري

3.75

0.80

كبري

3.72

0.68

 %74.4كبري

3.65

0.68

%73

كبري

3.55

0.75

%71

كبري

3.53

0.91

 %70.6كبري

3.74

0.78

 %74.8كبري

%75

كبري

وللت�أكد من �صحة النتيجة التي تو�صل �إليها الباحث� ،أجري اختبار  ،Tواجلدول ()4
يو�ضح نتيجة اختبار الفر�ضية العدمية الأوىل:
ت�شري نتائج اجلدول (� )4إىل �أن قيمة  Tاملح�سوبة ( )22.178وهي �أكرب من قيمة T
اجلدولية  1.645حتت م�ستوى الداللة ( )0.05ومبا �أن قاعدة القرار تن�ص على :ترف�ض
الفر�ضية العدمية �إذا كانت قيمة  Tاملح�سوبة �أكرب من قيمة  Tاجلدولية ،ف�إننا نرف�ض
الفر�ضية العدمية ،وتقبل الفر�ضية البديلة التي تن�ص على :ت�ؤثر خماطر الت�شغيل الناجمة
عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية
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الجدول ()4
نتائج اختبار للفرضية العدمية األولى

الفر�ضية
الفر�ضية الأوىل

قيمة
قيمة T
املح�سوبة اجلدولية

م�ستوى
الداللة

املتو�سط
احل�سابي

نتيجة الفر�ضية العدمية

1.645

0.000

4.12

رف�ض

T

22.178

تكون العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≥ 0.05

● ●ثانياً -املجال الثاين:
�أثر خماطر �أعطال امللفات الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم
املعلومات املحا�سبية.
تو�ضح بيانات اجلدول (� )5أن م�ستوى �أثر خماطر �أعطال امللفات الناجمة عن ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية كبري من وجهة نظر �أفراد عينة
الدرا�سة ،حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية جلميع الفقرات املتعلقة ب�أعطال امللفات الناجمة
عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات بني ( ، )3.51 -3.96وبانحراف معياري بني (-0.92
 ، )0.70وبن�سبة مئوية بني ( ، )%70.2 -%79.2وتدل هذه النتيجة على وجود اتفاق ن�سبي يف
�آراء عينة الدرا�سة على وجود �أثر كبري ملخاطر �أعطال امللفات الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية ،ومبقارنة املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية
البالغ ( )3.78باملتو�سط احل�سابي االختباري ( )3جند �أن املتو�سط احل�سابي املح�سوب للدرجة
الكلية �أكرب من املتو�سط احل�سابي االختباري ،مما يدعو �إىل رف�ض الفر�ضية العدمية الثانية
من فر�ضيات الدرا�سة التي تن�ص على( -:ال ت�ؤثر خماطر �أعطال امللفات الناجمة عن ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية) .
الجدول ()5
استجابات أفراد عينة الدراسة على أثر مخاطر أعطال الملفات الناجمة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات
على أداء نظم المعلومات المحاسبية مرتبة تنازلياً وفقاً لمتوسطها الحسابي

الرقم

املتو�سط االنحراف الن�سب م�ستوى
احل�سابي املعياري املئوية الت�أثري

الفقرات

1

عدم قدرة النظام على ا�سرتجاع البيانات املحا�سبية املفقودة

3.96

0.79

%79.2

كبري

2

عدم توفر ن�سخ احتياطية لربامج النظام وملفاته يف �أماكن �آمنه

3.94

0.70

%78.8

كبري

3

عدم توفر ن�سخ احتياطية من الربامج وامللفات يف نهاية كل يوم عمل وفق ًا
للأجيال الثالثة

3.90

0.76

%78

كبري
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الرقم

املتو�سط االنحراف الن�سب م�ستوى
احل�سابي املعياري املئوية الت�أثري

الفقرات

4

عدم ت�صنيف الربنامج وملفات البيانات �إىل عدة م�ستويات من ال�رسية

3.88

0.81

%77.6

كبري

5

ال وجود خلطط طوارئ خا�صة يف دائرة نظم املعلومات املواجهة الكوارث

3.85

0.83

%77

كبري

6

عدم وجود �شخ�ص م�سئول عن حفظ الربامج وملفات البيانات

3.81

0.90

%76.2

كبري

7

تتعر�ض البيانات املحا�سبية للمخاطر عند نقلها عرب الربيد االلكرتوين

3.75

0.88

%75

كبري

3.62

0.84

%72.4

كبري

3.58

0.88

%71.6

كبري

3.51

0.92

%70.2

كبري

3.78

0.83

%75.6

كبري

8
9

تتعر�ض نظم املعلومات املحا�سبية للتعطيل ب�سبب عدم وجود برامج
م�ضادة للفريو�سات
ي�ستغل قرا�صنة احلا�سوب واالنرتنت مهاراتهم يف الو�صول �إىل ملفات
البيانات املحا�سبية

 10عدم ا�ستخدام التغري للبيانات خالل عملية ترا�سل البيانات
الدرجة الكلية

ي�ؤكد اجلدول ( )6الذي يو�ضح نتيجة اختبار الفر�ضية العدمية الثانية� :صحة النتيجة
التي مت التو�صل �إليها حيث بلغت قيمة  Tاملح�سوبة )31.397( ،وهي قيمة ذات داللة
�إح�صائية معنوية عند م�ستوى الداللة ( ، )0.05حيث بلغ م�ستوى داللتها (، )0.000
وهي قيمة �أقل من امل�ستوى املقبول يف هذه الدرا�سة وهو (. )0.05وهذا يعني �أن م�ستوى
ت�أثري جمموع عنا�رص املجموعة �أكرب من امل�ستوى الطبيعي الذي ميثل القيمة االختبارية
( ، )3كما �أن  Tاملح�سوبة (� )31.397أكرب من قيمة  Tاجلدولية ( ، )1.645ووفق ًا لقاعدة
القرار التي تن�ص على :ترف�ض الفر�ضية العدمية� ،إذا كانت قيمة  Tاملح�سوبة �أكرب من
قيمة  Tاجلدولية ،ف�إننا نرف�ض الفر�ضية العدمية وتقبل الفر�ضية البديلة التي تن�ص
على :ت�ؤثر خماطر �أعطال امللفات الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء
نظم املعلومات املحا�سبية
الجدول ()6
نتائج اختبار للفرضية العدمية الثانية

الفر�ضية
الفر�ضية الثانية

قيمة
قيمة T
املح�سوبة اجلدولية

م�ستوى
الداللة

املتو�سط
احل�سابي

نتيجة الفر�ضية العدمية

1.645

0.000

3.78

رف�ض

T

31.397

تكون العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≥ 0.05
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● ●ثالثاً -املجال الثالث:
�أثر خماطر عدم حتديد �صالحيات الدخول على النظم املحا�سبية الناجمة عن ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية.
يتبني من اجلدول (� )7أن م�ستوى ت�أثري خماطر عدم حتديد �صالحيات الدخول على
النظم املحا�سبية الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات
املحا�سبية كبري ،حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على جميع
الفقرات بني ( )3.53 -4.21واالنحراف املعياري ( ، )0.60 -0.97والن�سبة املئوية
( ، )%70.6 -%84.2وت�شري هذه النتيجة �إىل وجود اتفاق ن�سبي يف �آراء عينة الدرا�سة
على وجود �أثر كبري ملخاطر عدم حتديد �صالحيات الدخول على النظم املحا�سبية الناجمة
عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية.ومبقارنة املتو�سط
احل�سابي للدرجة الكلية البالغ ( )3.81باملتو�سط االختباري ( )3جند �أن املتو�سط املح�سوب
�أكرب من املتو�سط االختباري مما يدعو �إىل رف�ض الفر�ضية العدمية الثالثة التي تن�ص على-:
ال ت�ؤثر خماطر عدم حتديد �صالحيات الدخول على النظم املحا�سبية الناجمة عن ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبي.كما ي�شري االنحراف املعياري
للدرجة الكلية البالغ (� )0.76إىل وجود جتان�س يف �آراء �أفراد عينة الدرا�سة حول �أهمية هذه
العنا�رص ،ومدى ت�أثريها على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية.
الجدول ()7
استجابات أفراد عينة الدراسة على أثر مخاطر عدم تحديد صالحيات الدخول على النظم المحاسبية
الناجمة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء نظم المعلومات المحاسبية

الن�سب
املئوية

م�ستوى
الت�أثري

4.21

0.65

%84.2

كبري جداً

4.00

0.70

%80

كبري جداً

3

عدم ا�ستخدام كلمة �رس خا�صة بكل موظف للدخول �إىل النظام

3.91

0.89

%78.2

كبري

4

عدم ا�ستخدام �أجهزة الإنذار ل�ضبط الو�صول �إىل �أجهزة احلا�سوب

3.88

0.97

%77.6

كبري

5

دخول �أ�شخا�ص غري م�رصح لهم الدخول على النظام والعبث
والتالعب بالبيانات املحا�سبية

3.85

0.67

%77

كبري

الرقم
1
2

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات
عدم وجود نظام لتحديد الأ�شخا�ص امل�رصح لهم لدخول �إىل نظم
املعلومات املحا�سبية
عدم حتديد �صالحيات الأ�شخا�ص امل�رصح لهم الدخول �إىل نظم
املعلومات املحا�سبية
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الن�سب
املئوية

م�ستوى
الت�أثري

6

ال يوجد نظام للتدقيق على �إدخال البيانات وفق ًا لل�صالحيات
املمنوحة للموظف �إدخال البيانات

3.80

0.76

%76

كبري

7

عدم وجود �سجل يت�ضمن �أ�سماء امل�رصح لهم بالدخول على النظام

3.70

0.60

%74

كبري

3.62

0.72

%72.4

كبري

3.56

0.84

%71.2

كبري

3.53

0.79

%70.6

كبري

3.81

0.76

%76.2

كبري

الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

ال ت�ستخدم اختبارات الت�سلل الفاح�ص لتحديد النقاط القابلة
8
لالخرتاق يف النظام
ال ت�ستخدم الكامريات التلفزيونية ل�ضبط الدخول على غرفة
9
الأجهزة
ال يوجد نظام تقني حلماية النظام املحا�سبي من الدخول غري
10
امل�رصح به والتالعب يف البيانات
الدرجة الكلية

ي�ؤكد اجلدول ( )8الذي يبني نتيجة اختبار الفر�ضية العدمية الثالثة� :صحة النتيجة
التي مت التو�صل �إليها حيث بلغت قيمة  Tاملح�سوبة ( )24.186وهي �أكرب من قيمة T
اجلدولية ( ، )1.645كما �أن قيمة  Tاملح�سوبة ذات داللة �إح�صائية معنوية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05حيث بلغ م�ستوى داللتها ( )0.000وهي قيمة �أقل من امل�ستوى املعتمد
يف هذه الدرا�سة وهو (. )0.05وهذا يعني �أن م�ستوى ت�أثري جمموع عنا�رص املجموعة
�أكرب من امل�ستوى الطبيعي والذي ميثل القيمة االختبارية ( )3ووفق ًا لقاعدة القرار :ترف�ض
الفر�ضية العدمية �إذا كانت قيمة  Tاملح�سوبة �أكرب من قيمة  Tاجلدولية ،ف�إن الباحث يرف�ض
الفر�ضية العدمية الثالثة ،ويقبل الفر�ضية البديلة ،والتي تن�ص على :ت�ؤثر خماطر عدم حتديد
�صالحيات الدخول على النظم املحا�سبية الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على
�أداء نظم املعلومات املحا�سبية.
الجدول ()8
نتائج اختبار للفرضية العدمية الثالثة

الفر�ضية
الفر�ضية الثالثة

قيمة T
قيمة T
املح�سوبة اجلدولية

م�ستوى
الداللة

املتو�سط
احل�سابي

نتيجة الفر�ضية العدمية

1.645

0.000

3.78

رف�ض

24.186

تكون العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≥ 0.05
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أثر خماطر استخدام تكنولوجيا املعلومات على أداء نظم املعلومات
احملاسبية:
يبني اجلدول ( )9خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات
املحا�سبية مرتبة تنازلي ًا وفق ًا ملتو�سطها احل�سابي حيث تفيد بيانات اجلدول بالآتي:
�1 .1أن خماطر عدم حتديد �صالحيات الدخول على النظم املحا�سبية لها �أثر كبري على
�أداء نظم املعلومات املحا�سبية� ،إذ بلغ متو�سطها احل�سابي  3.31وبن�سبة مئوية .%76.2
�2 .2أن خماطر �أعطال امللفات لها �أثر كبري على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية� ،إذ بلغ
متو�سطها احل�سابي  3.78وبن�سبة مئوية .%75.6
�3 .3أن خماطر الت�شغيل لها �أثر كبري على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية� ،إذ بلغ
متو�سطها احل�سابي  3.74وبن�سبة مئوية .%74.8
4 .4الدرجة الكلية ملخاطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات لها �أثر كبري على �أداء نظم
املعلومات املحا�سبية �إذ بلغ متو�سطها احل�سابي  3.78وبن�سبة مئوية .%75.6
ت�شري هذه النتيجة �إىل وجود �أثر كبري ملخاطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على
�أداء نظم املعلومات املحا�سبية ،وذلك من وجهة نظر مراجعي احل�سابات يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ( )Kobelsky, 2000التي تو�صلت �إىل �أن
لتكنولوجيا ونظم املعلومات ت�أثرياً جوهري ًا على �أداء امل�صانع املالية التقنية من خالل
زيادة قدرتها على تطوير كفاءة العمل وتقليل النفقات وزيادة الأرباح ،كما وجد الباحث �أن
هذا الت�أثري يعتمد على قدرات تكنولوجيا املعلومات امل�ستخدمة ب�شكل رئي�سياً.وتتفق نتائج
هذه الدرا�سة مع ما تو�صل �إليه (�صيام )2004 ،التي �أفادت �أن نظم املعلومات املحا�سبية يف
البنوك التجارية الأردنية يف ظل ا�ستخدام التكنولوجيا تت�سم باجلودة واملرونة والب�ساطة،
وتتفق الدرا�سة �أي�ض ًا مع نتيجة درا�سة (القطاونة )2005 ،التي تو�صلت �إىل �أن ال�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات �أثراً على فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية.
كما تتفق الدرا�سة مع نتائج درا�سة (حماده )2010 ،التي �أفادت �أن لل�ضوابط الرقابية
العامة �أثراً كبرياً يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية با�ستثناء �ضوابط الرقابة
التنظيمية يف الو�صول �إىل نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية التي كان لها �أثر متو�سط
يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية.وتتفق مع نتائج درا�سة (الدالهمة )2012 ،التي
�أفادت �أن نظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة الأردنية تواجه
خماطر تهدد �أمنها بدرجة كبرية وتزيد �أهميتها عن متو�سط �أداة الدرا�سة (. )3
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الجدول ()9
مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء نظم المعلومات المحاسبية مرتبة تنازلياً
وفقاً لمتوسطها الحسابي

الن�سب
املئوية

م�ستوى
الت�أثري

1

خماطر عدم حتديد �صالحيات الدخول على النظم املحا�سبية

3.81

0.76

%76.2

كبري

2

خماطر �أعطال امللفات

3.78

0.83

%75.6

كبري

3

خماطر الت�شغيل

3.74

0.78

%74.8

كبري

3.78

0.79

%75.6

كبري

الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املخاطر

الدرجة الكلية

ا�ستناداً على ما �سبق جتيب الدرا�سة عن ال�س�ؤال الرئي�س الذي انطلقت منه وهو :ما
م�ستوى �أثر خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على نظم املعلومات املحا�سبية؟
الإجابة :م�ستوى �أثر خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على نظم املعلومات
املحا�سبية كبري وبن�سبة مئوية .%75.6
ويرى الباحث �أن هذه النتيجة ميكن عزوها �إىل �أن هناك خماطر �أخرى لها قدرة على
الت�أثري على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية مل ي�أخذها الباحث باالعتبار ،نظراً لطبيعة هذه
الدرا�سة و�أهدافها.

النتائج والتوصيات:
النتائج:

تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج ميكن ترتيبها تنازلياً من وجهة نظر
�أفراد عينة الدرا�سة ح�سب درجة �أثرها على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية:
1 .1ملخاطر عدم حتديد �صالحيات الدخول على النظم املحا�سبية الناجمة عن ا�ستخدام

تكنولوجيا املعلومات �أثر كبري على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية بن�سبة مئوية .%76.2

2 .2ملخاطر �أعطال امللفات الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات �أثر كبري على
�أداء نظم املعلومات املحا�سبية بن�سبة مئوية .%75.6
3 .3ملخاطر الت�شغيل الناجمة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات �أثر كبري على �أداء
نظم املعلومات املحا�سبية بن�سبة مئوية .%74.8
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وبناء على ما �سبق ميكن �أن ن�صل �إىل نتيجة مفادها -:ت�ؤثر خماطر ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات على �أداء نظم املعلومات املحا�سبية ب�شكل كبري وبن�سبة
مئوية (.)%75.6
التوصيات:

يف �ضوء النتائج ال�سابقة يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1 .1تبني �ضوابط الرقابة العامة لنظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة حلمايتها من

خماطر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات.

2 .2تدريب العاملني وتعريفهم ب�أهمية ال�ضوابط الرقابية وااللتزام بتطبيقها.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1احللو ،برهان �صباح (� ، )2000أثر ا�ستخدام نظم وتكنولوجيا املعلومات على اخلدمات
امل�رصفية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �آل البيت -الأردن.
2 .2الدالهمة� ،سليمان م�صطفى� )2008( ،أ�سا�سيات نظم املعلومات املحا�سبية وتكنولوجيا
املعلومات ،م�ؤ�س�سة الوراق للن�رش والتوزيع – عمان ،الطبعة الأوىل �ص �ص -238
.240
3 .3الدالهمة� ،سليمان م�صطفى (� )2012أهمية خماطر �أمن نظم املعلومات املحا�سبية
املحو�سبة – درا�سة ميدانية على امل�ست�شفيات اخلا�صة الأردنية ،بحث مقبول للن�رش
جملة العلوم الإدارية واالقت�صادية – جامعة الروح القد�س – لبنان.
4 .4القطاونه ،عادل حممد� ، )2005( ،أثر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على فاعلية
نظام املعلومات املحا�سبي :درا�سة على من�ش�آت امل�صارف والت�أمني املدرجة �أ�سهمها
يف بور�صة عمان �ضمن ال�سوق الأول ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة الأكادميية العربية
للعلوم املالية وامل�رصفية ،عمان ،الأردن.
5 .5حماده ،ر�شا (� “ )2010أثر ال�ضوابط الرقابية العامة لنظم املعلومات املحا�سبية
االلكرتونية يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية (درا�سة ميدانية) ” جملة جامعة
دم�شق للعلوم االقت�صادية والقانونية ،املجلد  ،26العدد الأول� ،ص �ص .322 -305
�6 .6صيام ،وليد زكريا ( ، )2004تقومي نظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة يف البنوك
التجارية الأردنية يف ظل التطور التكنولوجي ،بحث مقدم للم�ؤمتر العلمي املهني
ال�ساد�س جلمعية املحا�سبني القانونني ،للفرتة من 2004 /9 /23 -22م عمان –
الأردن.
7 .7عبد املنعم� ،صالح الدين ،والرفاعي ،لطفي ( ، )1996نظم املعلومات املحا�سبية
(مدخل رقابي) �إ�صدارات اجلمعية ال�سعودية للمحا�سبة ،الإ�صدار التا�سع.
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