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خماطر استخدام نظم املعلومات احملاسبية 
االلكرتونية وأثرها على فاعلية املراجعة 

يف اجلزائر

أ. كليبات حممد أنيس
د. بنية عمر
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أ. كليبات محمد أنيس
د. بنية عمر

امللخص: 
البيئة  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الدرا�سة  عمدت 
االلكرتونية، ناهيك عن اإبراز خماطر ا�ستخدام هذه النظم على فاعلية املراجعة يف اجلزائر 
وقيا�س اأثرها، ولتحقيق ذلك اعتمد الباحثان منهجًا حتليليًا و�سفيًا ق�ّسما مبوجبه الدرا�سة 
اإىل ق�سمني: ق�سم نظري يّطلع على خمتلف امل�سادر املتعلقة بالدرا�سة، وق�سم تطبيقي يعتمد 
الداخليني،  املراجعني  مكاتب  على  وزعت  ا�ستبانة  لنتائج   )spss( بوا�سطة  التحليل  على 

واخلارجيني اجلزائريني. 
لقد تو�سلت الدرا�سة اإىل التاأكيد على وجود اأثر ذي داللة اإح�سائية ملخاطر ا�ستخدام 
هذا  ويتوزع  اجلزائر،  يف  املراجعة  فاعلية  على  االلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم 
اإخراج(  ت�سغيل،  )اإدخال،  البيانات  معاجلة  وخماطر  املحيطة،  البيئة  خماطر  بني  التاأثري 

مب�ستويات خمتلفة. 
ثم قدمت الدرا�سة جمموعة من التو�سيات، اأهمها: تعيني املوؤ�س�سة اجلزائرية ملراجعني 
ذوي دراية باأهمية النظم االلكرتونية، مع وجوب زيادة اهتمامها مبخاطرها املوؤثرة على 

فاعلية املراجعة، وو�سع �سيا�سات وقائية للحد منها. 
الكلمات املفتاحية: نظم املعلومات، نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية، خماطر 

ا�ستخدام النظم االلكرتونية، فاعلية املراجعة. 
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The risks of Using Electronic Accounting Information Systems 
and its Impact on the Effectiveness of Auditing in Algeria

Abstract: 

The study aims to highlight the accounting information systems in 
electronic environment, and to measure the impact of risks of using these 
systems on the effectiveness of audit in Algeria. To achieve this aim,both 
researchers had adopted a descriptive analytical approach where they had 
divided this study into two parts: a theoretical part, by using various sources 
related, and a practical partthat depends on analysing through (SPSS) to 
the results of the questionnaire that were distributed onseveral internal and 
external Algerian audit offices. 

The study showed that there was a significant statistical Impact of using 
electronic accounting information systems on the Effectiveness of auditing in 
Algeria; This Impact is distributed on different levels between environmental 
risks and data processing risks (input, data operating and output) . 

The study made a number of recommendations most notably: The Algerian 
Economic Organization recuitea group of auditors, who are familiar with the 
importance of electronic accounting information systems, raise attention to 
its risks, and also develop policies and preventive measures to reduce it. 

Key- words: Information Systems, Electronic Systems Accounting 
Information, Risks of Using Electronic Systems, The Effectiveness of the 
Audit. 
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أ. كليبات محمد أنيس
د. بنية عمر

مقدمة: 
اإن نقلها  اإذ  فر�س التطور امل�ستمر يف املن�سات حتديات كربى جديدة على امُلراجع، 
لنظم معلوماتها املحا�سبية من البيئة التقليدية اليدوية اإىل البيئة االآلية االلكرتونية، األزمه 
ودراية  خربة  منه  تطلَّب  كما  النظم،  هذه  ملعلومات  واإجراءاته  معاجلته  اأ�ساليب  بتطوير 

كبريتني بالتقنيات املعقدة وامل�ستخدمة يف جميع مراحل عملها. 
كما األقى هذا الواقع اجلديد م�سوؤولية مزدوجة عليه، تتمثل االأوىل يف فح�س بيئة النظم 
االلكرتونية من حيث حتقيقها ل�رشوط القيام باملراجعة، والثانية ت�سمل حر�سه على الوفاء 
بااللتزامات املهنية امللقاة عليه، رغم املخاطر امل�ساحبة التي تنتج عن اأخطاء حمتملة 

حتدث خالل مرحلة االإدخال، اأو الت�سغيل اأو االإخراج، مما قد يوؤثر على فاعلية املراجعة. 
نظم  ا�صتخدام  ملخاطر  هل  ياأتي:  فيما  درا�ستنا  اإ�سكالية  طرح  ميكننا  وهنا 
فاعلية  على  اأثر  املوؤ�ص�صات  قبل  من  اللكرتونية  املحا�صبية  املعلومات 

املراجعة يف اجلزائر؟ 
نتفرع اإىل االأ�سئلة الفرعية االآتية انطالقًا من الت�ساوؤل الرئي�سي: 

هل ملخاطر بيئة نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية اأثر على فاعلية املراجعة؟  ♦
هل ملخاطر اإدخال بيانات نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية اأثر على فاعلية  ♦

املراجعة؟ 
هل ملخاطر ت�سغيل بيانات نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية اأثر على فاعلية  ♦

املراجعة؟ 
فاعلية  ♦ على  اأثر  االلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  خمرجات  ملخاطر  هل 

املراجعة؟ 
بعدها ق�صمنا الدرا�صة اإىل العنا�رش الآتية حتى جنيب على هذه الت�صاوؤلت: 

اأوال: ماهية نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية، اأ�سكالها، ومكوناتها.  ♦
واملخاطر  ♦ وطرقها  االلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  مراجعة  اآليات  ثانيا: 

املهددة لها. 
ثالثا: عر�س بيانات اال�ستبانة الختبار الفر�سيات وحتليلها، واخلروج بنتائج.  ♦
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أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�صة اإىل حتقيق النقاط الآتية: 

اإلقاء ال�سوء على ا�ستخدام نظم املعلومات االلكرتونية.  ♦
اإبراز اأثر خماطر ا�ستخدام نظم املعلومات االلكرتونية على فاعلية املراجعة يف اجلزائر.  ♦
و�سع التو�سيات املالئمة يف �سوء النتائج املتو�سل اإليها من الدرا�سة.  ♦

فرضيات الدراسة: 
احتماال  االإجابات  اأكرث  نعتربها  فر�سيات  ب�سياغة  قمنا  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
لالأ�سئلة املطروحة �سابقا، وقد مت �سياغة فر�سية رئي�سية عدمّية تتمثل يف العبارة: ال يوجد 
اأثر ذو داللة اإح�سائية ملخاطر ا�ستخدام نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية على فاعلية 

املراجعة. 
تتفرع منها اأربع فر�صيات تتمثل يف: 

الفر�سية الفرعية العدمية االأوىل H01: ال يوجد اأثر ذو داللة اإح�سائية ملخاطر بيئة  ♦
نظم املعلومات املحا�سبية االإلكرتونية على فاعلية املراجعة. 

ملخاطر  ♦ اإح�سائية  داللة  ذو  اأثر  يوجد  ال   :H02 الثانية  العدمية  الفرعية  الفر�سية 
اإدخال بيانات نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونيةعلى فاعلية املراجعة. 

ملخاطر  ♦ اإح�سائية  داللة  ذو  اأثر  يوجد  ال   :H03 الثالثة  العدمية  الفرعية  الفر�سية 
ت�سغيل بيانات نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة. 

ملخاطر  ♦ اإح�سائية  داللة  ذو  اأثر  يوجد  ال   :H04 الرابعة  العدمية  الفرعية  الفر�سية 
خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونيةعلى فاعلية املراجعة. 

أمنوذج الدراسة: 

من إعداد الباحثين

املتغري امل�ستقل

املتغري التابع خماطر نظم املعلومات االإلكرتونية

فاعلية عملية املراجعة

البيئة االلكرتونية
اإدخال البيانات
ت�سغيل البيانات

املخرجات

خماطر
خماطر
خماطر
خماطر
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أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة يف اأنها تتناول ظاهرة معا�رشة تتمثل يف التاأكيد على اأهمية 
ا�ستخدام نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية، التي اأ�سبحت عر�سة للعديد من املخاطر 
املهددة ملوثوقية البيانات املالية، واملحا�سبة التي توفرها هذه النظم، مع اإبراز اأثر خماطر 

هذا اال�ستخدام على االأداء الفعلي لعملية املراجعة يف اجلزائر. 

منهجية الدراسة: 
لقد تّبنت الدرا�سة املنهج الو�سفي معتمدة على الدرا�سة امليدانية التحليلية، انطالقا 
ومبا  وامليدانية،  النظرية  والبحوث  الدرا�سات  على  واالطالع  املكتبي  امل�سح  جراء  من 
ثم  النظري،  االإطار  عليها  يقوم  التي  االأ�س�س  بلورة  اأجل  من  معرفية،  تت�سمنه من حماور 
اإجراء م�سح ا�ستطالعي من خالل اال�ستبانة التي مت تطويرها، وا�ستخدام الطرق االإح�سائية 

املنا�سبة لتحليل االإجابات وا�ستخراج النتائج. 

الدراسات السابقة: 

1. الدراسات باللغة العربية
املحا�سبية  املعلومات  نظم  خماطر  بعنوان:   ،  )2008( وال�رشيف،  بحي�صي  درا�سة 

االلكرتونية يف امل�سارف العاملة يف قطاع غزة. 
املحا�سبية  املعلومات  نظم  تواجه  التي  املخاطر  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
و�سع  مع  حدوثها،  اأ�سباب  اأهم  ومعرفة  غزة،  قطاع  يف  العاملة  بامل�سارف  االلكرتونية 
االإجراءات الالزمة لتفاديها. وا�ستملت على عينة مكونة من 200 فرد من املحا�سبني يف 

هذه امل�سارف. 
تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عدة، اأهمها: اأن حدوث خماطر نظم املعلومات املحا�سبية 
االلكرتونية ترجع اإىل اأ�سباب تتعلق مبوظفي البنوك، نتيجة قلة اخلربة، والوعي والتدريب، 
اأ�سباب تتعلق باإدارة امل�رشف نتيجة عدم وجود �سيا�سات وا�سحة، ومكتوبة،  اإ�سافة اإىل 

و�سعف االإجراءات، واالأدوات الرقابية املطبقة فيه. 
نظم  على  العوملة  اأثر  عنوان:  حتت  املو�سومة   ،  )2009( والعبادي،  ق�صي  درا�سة 

املعلومات املحا�سبية لدى �رشكات اخلدمات املالية يف االأردن. 
لالآليات  املالية  اخلدمات  �رشكات  امتالك  مدى  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
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العاملية  ال�رشكات  مثل  لت�سبح  توؤهلها  التي  املحا�سبي،  معلوماتها  نظام  يف  املنا�سبة 
اأهم ال�سعوبات التي حتول دون امتالك  اإىل عامل العوملة بخطى ثابتة، ومعرفة  للدخول 
حائزة   32 اأ�سل  من  �رشكة،   22 من  مكونة  عينة  الدرا�سة  �سملت  حيث  االآليات،  هذه 
املالية،  االأوراق  هيئة  لتعليمات  )وفقا  املالية  الو�ساطة  اأعمال  ممار�سة  ترخي�س  على 

وتعليمات دائرة الرتاخي�س والتفتي�س( . 
املحا�سبي يف  املعلومات  نظام  اأن  اأهمها:  عدة،  نتائج  اإىل  تو�سلت  قد  الدرا�سة  هذه 
اأغلب �رشكات العينة املدرو�سة، متلك اإمكانية التاأقلم مع املتغريات التي تطراأ على معايري 
قابل  االلكرتوين  املحا�سبي  معلومتها  نظام  واأن  العادلة،  القيمة  خ�سو�سا  املحا�سبة 

للتحديث كما يتما�سى مع التطورات التكنولوجية املت�سارعة. 
املعلومات  لنظم  العامة  الرقابية  ال�سوابط  اأثر  بعنوان:   ،  )2010( حمادة،  درا�سة 

املحا�سبية االلكرتونية يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية )درا�سة ميدانية( . 
املعلومات  لنظم  العامة  الرقابية  ال�سوابط  مفهوم  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املحا�سبية االلكرتونية ومكوناتها من: )�سوابط تنظيمية، و�سوابط الرقابة على الو�سول، 
و�سوابط الرقابة على اأمن امللفات وحماية املعلومات، و�سوابط توثيق النظام وتطويره( ، 
ومعرفة اأثر هذه االأخرية يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية، وخ�سائ�سها ح�سب راأي 

مراجعي احل�سابات اخلارجيني يف مدينة دم�سق ال�سورية. 
ثم خل�ست الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج، اأهمها: وجود اأثر كبري لل�سوابط الرقابية 
العامة لنظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية يف زيادة موثوقية املعلومات املحا�سبية، 
الدرا�سة  اأفراد عينة  التاأثري من وجهة نظر  حيث ميكن ترتيبه ترتيبًا تنازليًا ح�سب درجة 
ال�سوابط  التنظيمية،  ال�سوابط  النظام،  وتطوير  توثيق  على  الرقابية  )ال�سوابط  ياأتي:  كما 

الرقابية على اأمن امللفات وحماية املعلومات، واأخريا �سوابط الرقابة على الو�سول( . 

2. الدراسات باللغة األجنبية: 
درا�سة )Whittington, 2008( بعنوان: 

 New Audit Documentaition Requirement: SAS 96 Raise the Bar for Audit
Documentayion, Adding Specific Requirement in Several Areas

باالأعمال  املتعلق  امل�ستندي  التوثيق  اإجراءات  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
احلا�سوبية ومتطلباته، وزيادة اأعمال املراجعة عليها نتيجة اال�ستعمال الكبري للتكنولوجيا 

احلديثة، وتعدد اأعمال ال�رشكات االأمريكية واأن�سطتها، ناهيك عن املناف�سة العاملية. 
التطورات  عن  الناجتة  امل�ستندي  التوثيق  م�ساكل  حتديد  اإىل  الدرا�سة  تتو�سل 
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التكنولوجية يف بيئة املحا�سبة، واملراجعة، كان اأهمها: الق�سايا اخلا�سة بثبات املبادئ 
املحا�سبية املتعلقة بالقوائم املالية واالإف�ساح، كذلك االأعمال غري امل�ستمرة، والتقديرات 
ال�سخ�سية، وظروف عدم التاأكد، كما بينت الدرا�سة اأن التوثيق امل�ستندي يوفر ب�سكل اأ�سا�سي 

الدعم لتقرير املراجع والرقابة على عملية املراجعة احلديثة. 
درا�سة )Ariwa & Eseimokumoh, 2008( بعنوان: 

Financial Informatic Enterprise And Audit Risk In Developing Economy

هدفت هذه الدرا�سة اإىل تقييم اأثر خماطر نظم املعلومات املحا�سبية املحو�سبة على 
م�ستوى املراجعة يف نيجرييا، كما �سعت اإىل الك�سف عن اأثر امل�ساريع املعلوماتية املالية، 
الدرا�سة  القطاع االقت�سادي، حيث �سملت عينة  التنمية يف  وخماطر املراجعة على عملية 

جمموعة من املراجعني العاملني يف �رشكات تدقيق خمت�سة يف نيجرييا. 
�سلبا  توؤثر  املحو�سبة  املحا�سبية  املعلومات  نظم  اأن خماطر  اإىل  الدرا�سة  ثم خل�ست 
على اأداء مكاتب املراجعة، ذلك لعدم وعي املراجعني يف هذه املكاتب بطبيعة املخاطر التي 
تواجهها هذه االأنظمة املرتبطة بعملية املراجعة يف البيئة اجلديدة، وبالتايل عدم القدرة 

على التعامل معها ومعاجلتها. 
درا�سة )Sayana, et ,al, 2008( ، بعنوان: 

Using CAATS to Support IS Audit

التي هدفت اإىل تدعيم عملية مراجعة نظم املعلومات املحا�سبية با�ستخدام احلا�سب 
يحتاجها  التي  املعلومات  وجود  اأن  بها  جاء  اإذ  الربيطانية،  ال�رشكات  داخل  االلكرتوين 
حمل  لل�رشكة  االلكرتوين  املعلومات  نظام  داخل  املراجعة  بعملية  قيامه  عند  املراجع 
املراجعة، نتيجة اأدت اإىل خلق ت�ساوؤل حول كيفية قيام هذا االأخري بعملية املراجعة دون 

ا�ستخدام احلا�سب االلكرتوين؟ 
بعدها خل�ست الدرا�سة اإىل اأن اإ�ستخدام اأ�ساليب املراجعة مب�ساعدة احلا�سب االلكرتوين 
مُتّكن من تدعيم عملية مراجعة نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية، ملا متتلكه من قدرات 

يف حتليل البيانات، وتقييم اأمن نظم اإدارة قواعد البيانات، ناهيك عن اختبار الربامج. 
درا�سة )Ashari, 2008( ، بعنوان: 

Factors Affecting Accounting Information Systems Success Implemen-
 tation (An Empirical Study on Central Java Small and medium Companies)

املعلومات  نظم  تطبيق  توؤثر يف جناح  التي  العوامل  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املحا�سبية املحو�سبة يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، حيث اعتمد الباحث على املنهج 
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التحليلي من خالل جمع الدرا�سات ال�سابقة، التي اأجريت حول هذا املو�سوع يف بلدان عدة. 
واأظهرت الدرا�سة نتائج عدة، اأهمها: اأن نظم املعلومات املحا�سبية تلعب دوراً مهمًا 
يف منو االقت�ساد يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وزيادة قدراتها، ومواردها املادية، 
والب�رشية من اأجل املناف�سة مع املوؤ�س�سات االأجنبية، كما اأن توظيفها لتكنولوجيا املعلومات 
ي�سهم يف خف�س عدد القوى العاملية، وتكلفة االإنتاج، االأمر الذي يوؤدي اإىل زيادة الربحية، 

والقدرة التناف�سية. 

ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة: 

املعلومات  نظم  فاعلية  مدى  قيا�س  مو�سوعات  ال�سابقة  العربية  الدرا�سات  تناولت 
املحا�سبية يف البنوك، وامل�سارف، و�رشكات اخلدمات، واأبرزت اأهم خماطر هذه النظم يف 
يف  تطلب  التي  اال�سرتاتيجية،  القرارات  اتخاذ  عملية  على  تاأثريها  ومدى  اجلديدة،  البيئة 

بع�سها اقرتاح �سوابط عدة للتقليل اأو احلد منها. 
اأما الدرا�سات االأجنبية ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة، فقد بحثت يف اأثر نظم املعلومات 
املحا�سبية على اإدارات االأعمال، والعوامل التي توؤثر يف جناح هذه النظم وت�سميمها، دون 

التطرق اإىل ال�سعوبات، واحلواجز التي تعيق تطبيقها. 
نظم  ا�ستعمال  خماطر  اإبراز  حماولة  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  الدرا�سة  هذه  تتميز 
املعلومات املحا�سبية االلكرتونية، ومدى تاأثريها على فاعلية عملية املراجعة يف اجلزائر، 
كون املن�ساأة اجلزائرية من بني املن�ساآت التي انتهجت العمل باالأ�سلوب االلكرتوين اجلديد؛ 
ملا يقدمه من ربح للوقت ودقة للعمليات، حيث اأوجب عليها ا�ستعمال خمتلف التكنولوجيات 
اأ�سا�سا لعملية املراجعة. هذا ما  التي تخ�سع  احلديثة لتطوير نظم معلوماتها املحا�سبية، 
النظم  هذه  ملعلومات  معاجلته  اأ�ساليب  تطوير  على  العمل  اجلزائري  املراجع  كذلك  األزم 
واإجراءاتها، وتكوين خربة كبرية بالتقنيات املعقدة، وامل�ستخدمة يف جميع مراحل عملها. 
كل هذه النقاط اأثارت ف�سول الباحثني يف حماولة الك�سف عن اأهم خماطر ا�ستعمال 
نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية )خماطر البيئة، خماطر االإدخال، خماطر املعاجلة 
وخماطر املخرجات( ، وقيا�س مدى تاأثريها على فاعلية املراجعة يف اجلزائر، مع اإبراز اأهم 

احللول للتقليل اأو احلد منها. 

أوالً- ماهية نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية، أشكاهلا ومكوناتها
ماهية نظم املعلومات املحا�صبية اللكرتونية. 1
االآالت،  � التجهيزات،  )االأفراد،  والعنا�رش  املوارد  جمموعة  باأنه  النظام  يعرف 
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داخل  البع�س  بع�سها  تتفاعل مع  التي  واملتجان�سة،  املرتابطة  الخ(  ال�سجالت...  االأموال، 
اإطار معني )حدود النظام( ، تعمل كوحدة واحدة لتحقيق هدف، اأو جمموعة من االأهداف 
العامة يف ظل الظروف )بيئة النظام( ، وتتم مراقبتها روتينيا من قبل امل�سوؤولني. )علي 

ح�سني، 2011، �س13( 
اأما نظام املعلومات، فهو جمموعة من املوارد واملكونات املرتابطة مع بع�سها  �

اإىل  واإي�سالها  الإنتاج معلومات  بيانات ومعاجلتها  ت�سمح بتجميع  ب�سكل منتظم،  البع�س 
امل�ستخدمني بال�سكل املالئم، ويف الوقت املنا�سب من اأجل م�ساعدتهم يف اتخاذ القرارات. 

)قا�سم، 2008، �س19( 
ويقوم كل نظام معلومات على خم�سة اأ�سا�سيات متيزه عن باقي االأنظمة املوجودة  �

تتمثل يف: 
Ú  .البيانات اخلام،  املواد  تعالج مثل:  للنظام كي  الداخلة  العنا�رش  املدخالت: هي 

)�سلطان، 2005، �س 18( 
Ú  .خمرجات اإىل  وحتويلها  املدخالت  مبعاجلة  تقوم  التي  االأن�سطة  هي  العمليات: 

)غالب يا�سني، 2006، �س 27( 
Ú  اآلفرج( املحيطة.  البيئة  يف  ُتطرح  معلومات  اإىل  حتولت  بيانات  هي  املخرجات: 

الطائي، 2004، �س20( 
Ú  يف ق�سور  اأي  مالحظة  خالل  من  فعله،  ورد  النظام  عن  تعرب  العك�سية:  التغذية 

التطبيق ليتم اإ�سالحها ومنع ح�سولها م�ستقبال. )كردي والعبد، 2003، �س31( 
Ú  بيئة النظام: بالرغم من اأنها تقع خارج حدوده، اإال اأنها توؤثر فيه وتتاأثر به، وُينظر

التي  العنا�رش  تلك  على  ت�ستمل  وحتديدها،  م�ساكله  حتليل  عند  كمعطيات  ب�سفتها  اإليها 
 )21Hungues, 2005,P( .تتغري خ�سائ�سها نتيجة ل�سلوكه

اأ�صكال نظم املعلومات: . 2
للتقدم  ا�ستيعابها  ودرجة  املفاهيم،  وفق  ال�سكل  حيث  من  املعلومات  نظم  تختلف 

التكنولوجي، حيث ميكن تق�سيمها اإىل: 
Ú  ،نظم املعلومات املتكاملة: تعد تطبيقا ملجموعة نظم باملوؤ�س�سة يف الوقت نف�سه

التكاليف.  الفعالية وخف�س  ا�ستخدام املعلومات يف كل نظام، بهدف زيادة  لتجنب تكرار 
 )Dyrieux, 2004, P10(

Ú  يدوي ب�سكل  واإخراج  اإدخال  من  عملياتها  اليدوية: جترى جميع  املعلومات  نظم 



21

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد األربعون (1) - كانون 

 )Ball, 2003, P 677( .با�ستخدام اأدوات تقليدية، مثل الورق واالأقالم
Ú  الربط و�سبكات  االآلية،  االأجهزة  على  تعتمد  االلكرتونية:  املعلومات  نظم 

ودقة  ب�رشعة،  البيانات  من  �سخمة  كمية  مبعاجلة  وتتميز  عملياتها،  يف  واالت�سال 
 )Denisi and Griffin, 2010, P9( .عاليتني

نظم املعلومات املحا�صبية اللكرتونية: . 3
املفيدة  املعلومات  تقدمي  يف  اإيجابية  ب�سورة  املحا�سبية  املعلومات  نظم  ت�سهم 
املن�ساأة  داخل  وجهات  اأفراد  طريق  عن  القرارات  واتخاذ  والرقابة،  التخطيط،  جمال  يف 
وخارجها، ولكي حتقق املعلومات فوائدها املرجوة، ينبغي اأن تكون دقيقة ومالئمة، وتقدم 
يف التوقيت املنا�سب، لذا ت�ستخدم املن�ساآت احلا�سبات االلكرتونية يف ت�سغيل بياناتها؛ ملا 
توفره من �رشعة، ودقة يف ت�سغيل البيانات وتداولها، هذا ما اأنتج ما ي�سمى نظم املعلومات 

املحا�سبية االلكرتونية. )عبد ال�ستار، 2008، �س121( 
مكونات نظم املعلومات املحا�صبية اللكرتونية: . 4

تتكون نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية من مكونات عدة، تتمثل يف: 
Ú  . )امل�ستلزمات املادية )االأجهزة، املعدات واالأدوات
Ú  . )امل�ستلزمات الب�رشية )املوارد الب�رشية
Ú  . )و�سائل االت�سال وال�سبكات )نظم الت�سغيل، االنرتنت والربجميات

  (William and Sawyer, 2003, P125)

ثانياً- آليات مراجعة نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية وطرقها، واملخاطر 
املهددة هلا

مراجعة نظم املعلومات املحا�صبية اللكرتونية: . 1
تعترب املراجعة من اأهم الو�سائل التي ت�ستخدمها االإدارة غر�س التحقق من فاعلية  �

الرقابة الداخلية، وزيادة القدرة على امل�ساءلة، التي تعد علما يتمثل يف جمموعة املبادئ 
واملعايري والقواعد، واالأ�ساليب التي ميكن بو�ساطتها القيام بفح�س انتقادي منظم الأنظمة 
امل�رشوع من  اأعمال  نتيجة  راأي فني حمايد عن  اإبداء  بهدف  والبيانات  الداخلية،  الرقابة 

ربح، اأو خ�سارة يف نهاية فرتة حمددة. )عبد الوهاب، 2009، �س53( 
اتباع  � كما تعترب مراجعة نظم املعلومات املحا�سبية عملية نظامية تنطوي على 
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أ. كليبات محمد أنيس
د. بنية عمر

اقت�سادية،  اأحداث  حول  مقدمة  حما�سبية  معلومات  عن  اأدلة  لتح�سيل  مو�سوعي؛  منهج 
اإىل  النتائج  وتو�سيل  حمددة،  معايري  وبني  بينها،  التوافق  درجة  من  للتحقق  تهدف 

م�ستخدمي املعلومات ذوي االهتمام. )خليفة اأبو زيد واآخرون، 2008، �س18، اأ( 
اأنظمة  � جمع  عملية  فهي  االلكرتونية،  املحا�سبية  املعلومات  نظم  مراجعة  اأما 

املعلومات املحا�سبية وتقييمها ملن�ساأة ما، با�ستخدام تكنولوجيا احلا�سب، حلماية اأ�سولها، 
ولتحقيق اأهدافها با�ستخدام مواردها بكفاءة. )جوهر واآخرون، 2010، �س21( 

كما اأن التطبيق احل�سن لهذه العملية يف البيئة اجلديدة فر�س على املراجع تغيري  �
ثقافته، وتاأهيله العلمي بو�سع خطط املراجعة وبراجمها، مبا ينا�سب الطبيعة اجلديدة، كما 
اإعداد  اإعادة النظر يف تقييمات الرقابة الداخلية، ويف دليل املراجعة، وكيفية  تتطلب منه 

التقرير، وعر�سه. )�سعيدي، 2006، �س106( . 
اآليات مراجعة نظم املعلومات املحا�صبية اللكرتونية: . 2

ميكن ح�رشها يف: 
Ú  البيانات من خالل ان�سياب  تتمثل يف متابعة  ال�سابقة على املدخالت:  املراجعة 

امل�ستندات ومدى ا�ستيفائها لل�رشوط ال�سكلية واملو�سوعية املتعارف عليها كافة، وهناك 
عن  ناهيك  املقارنات،  وعمل  وتبويبها  امل�ستندات  ح�رش  منها  م�ستخدمة،  عدة  و�سائل 

ا�ستخدام االأرقام املت�سل�سلة للتوثيق من طرف ال�سخ�س امل�سوؤول. 
Ú  مراجعة البيانات الداخلة اإىل احلا�سوب: تتم بالتاأكد من �سحة البيانات املقدمة

اإىل ق�سم االإعداد، ومن �سحة التعليمات املطلوب اتباعها، واإعطاء االإ�سافات الناق�سة. 
Ú  على بـالرتكيز  تكون  الت�سغيل:  يف  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برامج  على  املراجعة 

�سحة ت�سميم الربامج بتوفري و�سائل للتحكم داخلها، مع �سمان �سالمة اأداء اأوامر الت�سغيل، 
والقيام بالتعديالت الالزمة عليها اإن تطلب االأمر ذلك. 

Ú  مع امل�ستخرَجة  املعلومات  مبطابقة  تكون  عر�سها:  وطريقة  املخرجات  مراجعة 
املطلوبة من ناحية ال�سكل واملو�سوعية. )اأبو غاية، 2009، �س251( 

طرق مراجعة نظم املعلومات املحا�صبية اللكرتونية: . 3
االلكرتونية، وذلك  البيئة  املراجعة يف  )16( ثالث طرق  رقم  الدويل  املعيار  ت�سمن 

ح�سب خربة املراجع، وحجم املن�ساأة املتمثلة يف ما ياأتي: 
Ú  النظر دون  فقط،  واملخرجات  املدخالت  مراجعة  ت�سمل  املراجعةحوالحلا�سوب: 

اأن هذا  اإال  الرقابة فعالة،  اأنظمة  اأن  اإىل ما يجري داخل احلا�سوب من عمليات، بافرتا�س 
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االأ�سلوب ال يعد ناجعا؛ لتعقد طرق املعاجلة، وتنوع طرق االحتيال. 
Ú  ،املراجعة خالل احلا�سوب: ت�سمل املراجعة عملية ت�سغيل البيانات داخل احلا�سوب

اإ�سافة اإىل مراجعة املدخالت واملخرجات، حيث يقوم امُلراجع بالتاأكد من �سحة اإدخال 
البيانات وت�سغيلها لدى العميل و�سحة خمرجاته. 

Ú  الربامج بع�س  املراجع  ي�ستخدم  املدخل  هذا  يف  احلا�سوب:  با�ستخدام  املراجعة 
امل�ساعدة، التي يحتاج بع�سها اإىل مهارة وخربة يف جمال احلا�سوب، تتمثل يف: 

منهج املحاكاة املتوازية: يقوم فيه املراجع مبعاجلة عينات من بيانات ال�رشكة  �
الفعلية، با�ستخدام برامج م�سابهة، ومقارنة نتائجه مع نتائج العميل، لكن ال بد اأن يتوخى 

احلذر يف اختيار العينات التي تكون ممثلة لبيانات املن�ساأة. 
يعد  � ثم  العميل،  ت�سغيل  برامج  �سالمة  من  املراجع  يتاأكد  االختبارية:  البيانات 

بيانات وهمية يقوم باإدخالها على نظام العميل؛ ليتاأكد من معاجلتها بطريقة �سليمة. 
العميل،  � نظام  توافق  خرباء  يعدها  خا�سة  برامج  اإىل  تنق�سم  املراجعة:  برامج 

العمالء. )حاج بكري،  العديد من  التطبيقات، ومع  العديد من  ، وبرامج عامة ت�ستخدم يف 
2004، �س70( 

خماطر نظم املعلومات املحا�صبية اللكرتونية على املراجعة: . 4
تتكون من االأنواع االآتية: 

Ú  يف املراجعة  لعملية  والتنفيذ  االأداء  بكيفية  ترتبط  وامل�سمون:  املحتوى  خماطر 
هذه البيئة اجلديدة من قبل املراجع، وميكن اأن تتمحور هذه املخاطر يف: 

اخلطر احلتمي: يهدد ر�سيد ح�ساب معني اأو عملية لوجود خطاأ جوهري، عند غياب  �
)املجمع  االأخطاء.  اجتمع مع غريه من  اإذا  تاأثري كبري،  ذا  ويكون  داخلية،  رقابة  اإجراءات 

العربي للمحا�سبني القانونيني، 2011، �س230( 
خطر الرقابة: ين�ساأ من احتمال عدم ك�سف االأخطاء اجلوهرية اأو منعها، التي يت�سبب  �

فيها و�سول عدد كبري من االأفراد اإىل البيانات ال�سحيحة، وحتريفها دون ترك اأثر. )�سحن 
واآخرون، 2007، �س 25( 

خطر االكت�ساف: يكون عند ف�سل املراجع يف اكت�ساف االأخطاء اجلوهرية يف القوائم  �
اخلطر  بتحليل  املراجعة،  لعملية  والتنفيذ  التخطيط  مرحلة  للتحكم يف  قابل  وهو  املالية، 

احلتمي وتقدير خطر الرقابة. )قطناين، 2008، �س 9( 
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أ. كليبات محمد أنيس
د. بنية عمر

اأحدها يف ك�سف  ◄ اأخفق  اإذا  للحد من هذه املخاطر يجب اتباع م�ستويات للرقابة، 
اخلطر انتقلنا اإىل اآخر وهي: 

منع وقوع اخلطر بتجنب اخلطاأ امل�سبب له.  �
اكت�ساف اخلطر مبراقبته باأ�ساليب، واتخاذ اإجراءات عند وقوعه.  �
احلد من اآثار اخلطر بتخفي�س اخل�سائر الناجمة عنه، واحلد منها.  �
التحري والتحقق مبعرفة ظروف حدوث اخلطر.  �

  (Galleges et al, 2002, PP11- 15)

Ú  :خماطر اال�ستخدام: تنح�رش هذه املخاطر يف
االلكرتوين: تنتج عن خلل يف احلوا�سيب  ◄ النظام املحا�سبي  خماطر متعلقة ببيئة 

وبرامج تطبيق النظام، حيث ميكن ح�رشها يف ما ياأتي: 
خماطر الت�سغيل التي تنتج عن �سعف يف ال�سيانة، واإ�ساءة ا�ستخدام االأجهزة.  �
املخاطر القانونية حتدث عند عدم التحديد الوا�سح للحقوق والواجبات.  �
املخاطر االأخرى املتمثلة يف املخاطر التقليدية وخماطر ال�سوق.  �

 )ح�سبان، 2007، �س221( 
خماطر متعلقة باإدخال البيانات: تنجم عن عدم كفاية �سوابط االإدخال امل�سممة  ◄

ب�ساأن التكنولوجيا، وذلك بو�سع مدخالت خاطئة اأو ت�سغيلها الأكرث من مرة. )خليفة اأبو زيد 
واآخرون، 2008، �س18، ب( 

َمة ب�ساأن  ◄ خماطر متعلقة مبعاجلة البيانات: تنجم عن عدم كفاية املعاجلة امل�سمَّ
املالية  وحالتها  عملياتها  وتعقد  باملن�ساأة  املرتبطة  املعلومات،  تكنولوجيا  تطبيقات 

واال�ستخدام غري امل�رشح به لنظام الت�سغيل. )بحي�سي وال�رشيف، 2008، �س895( 
خماطر متعلقة مبخرجات البيانات: تنتج عن عدم كفاية �سوابط االإخراج، املرتبطة  ◄

بو�ساطة  وتوزيعها  عنها،  والك�سف  املعلومات،  �رشقة  مع  �سحيحة  غري  خمرجات  بخلق 
اأ�سخا�س غري م�رشح بهم. )جماهد، 2002، �س227( 

Ú  :للحد من هذه املخاطر يجب
و�سول  � من  وحمايته  االخرتاقات،  من  بتح�سينه  للنظام  واحلماية  االأمن  توفري 

املتطفلني، والتاأكد من جاهزيته للعمل وفقا لل�سيا�سات املو�سوعة. 
�سمان �سالمة اإجراءات ت�سغيل النظام وتكاملها، بالتاأكد من اأنها تتم ح�سب ما هو  �
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خمطط له، وتوفر معلومات دقيقة ومو�سوعية يف الوقت املنا�سب. 
توفري عامل ال�رشية مبا يتما�سى مع �رشوط االإدارة و�سيا�ساتها، والقيام مبراقبة  �

االإدارات جلميع تطبيقات النظام خالل كل مراحله، بدءاً من مرحلة اإدخال البيانات، مرورا 
مبرحلة الت�سغيل، وو�سوال اإىل مرحلة املخرجات. 

 )دهم�س واأبو زر، 2005، �س3( 
ثالثاً - الدراسة التطبيقية: 

1. جمتمع الدراسة وعينتها: 
يتكون جمتمع الدرا�سة من فئتني ذواتي �سلة باملو�سوع املدرو�س؛ هما )مراجعون 
داخليون يف موؤ�س�سات جزائرية، مراجعون خارجيون م�ستقلون( . اأما العينة فقد بلغ عدد 
مفرداتها 100 فرد، قمنا بتوزيع قائمة ا�ستق�ساء )اال�ستبانة( عليهم باعتبارها اأهم االأدوات 
البحثية الناجعة للتحليل، ودعمناها باأ�سلوب املالحظة، واملقابلة ال�سخ�سية ل�رشح بع�س 
امل�سطلحات غري املفهومة من طرفهم، فكانت ن�سبة اال�ستمارات ال�ساحلة للتحليل 65 % 
اإىل ق�سمني  للدرا�سة، ق�سمت  ا�ستمارة مقبولة   65 بواقع  املوزعة،  اال�ستمارات  اإجمايل  من 

رئي�سيني: 
يف  ♦ تو�سيفها  جاء  الدرا�سة  بعينة  متعلقة  عامة  معلومات  ت�سمن  الأول:  الق�صم 

اجلدول رقم1: 
جدول رقم 1: 

وصف المعلومات العامة والشخصية لعينة الدراسة

الن�صبة املئويةالتكراراجلن�س

83 %54ذكر

17 %11اأنثى

العمر
18.47 %12اأقل من 30 �سنة

38.46 %25من 30 اإىل اقل من 40 �سنة

43.07 %28اأكرب من 40 �سنة

املوؤهل العلمي
38.46 %25�سهادة مهنية
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أ. كليبات محمد أنيس
د. بنية عمر

الن�صبة املئويةالتكراراجلن�س

36.92 %24لي�سان�س

16.92 %11ماج�ستري/ ما�سرت

7.70 %05دكتوراه

املوقع التنظيمي 
64.62 %42مراجع داخلي 

35.38 %23مراجع خارجي

اخلربة املهنية
27.70 %18اأقل من 10 �سنوات

33.84 %22من 10 اإىل اأقل من 15 �سنة

38.46 %25ما اأكرث من 15 �سنة

100 %65املجموع

% من مفردات العينة ذكور، اأعمارهم اأكرب من40 �سنة   83 اأن   1 يبني اجلدول رقم 
ال�سهادة  حملة  من  العينة  %من   38.46 اأن  وجد  حجمها.كذلك  من   %  43.07 بن�سبة 

املهنية، اأما الن�سبة الباقية 61.54 % فمن حملة ال�سهادات العليا.
يف ما يتعلق بطبيعة الوظيفة قد �سملت العينة املختارة على42 مرجعا داخليا،  �

% من املبحوثني يتمتعون بخربة   38.46 اأن  و23 مرجعا خارجيا.واأخريا يبني اجلدول 
تفوق15�سنة، وهو ما ين�سجم مع التحليل ال�سابق الأعمارهم حيث وجد اأن غالبيتهم فوق 

الـ50عاًما، والذي اأك�سب العينة توزيًعا طبيعًيا ل�سنوات اخلربة والفئة العمرية.
الق�سم الثاين: ت�سمن 32 فقرة متثل 4 جماالت: 

املجال رقم 1: خماطر بيئة نظم املعلومات االلكرتونية _فقراتها من )1 - 8( . 
من  فقراتها   _ االلكرتونية  املعلومات  نظم  بيانات  اإدخال  خماطر  رقم2:  املجال 

 . )16 - 9(
من  فقراتها   _ االلكرتونية  املعلومات  نظم  بيانات  ت�سغيل  خماطر  رقم3:  املجال 

 . )24 - 17(
من  _فقراتها  االلكرتونية  املعلومات  نظم  خمرجات  خماطر   :4 رقم  املجال 

 .)32 - 25(
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كل هذه الفقرات عر�ست وفقا ملقيا�س ليكرت Likert Scale اخلما�سي:  �
غري موافق ب�صدةغري موافقحمايدموافقموافق ب�صدةالت�صنيف

54321الوزن

، للتعليق على املتو�سط  3 م�ستويات هي: )مرتفع، متو�سط، منخف�س(  كما حددنا 
التالية: العالقة  على  بناء  الدرا�سة  اأمنوذج  يف  للمتغريات  احل�سابي 

1.33 = 3 / 4 = 3 / 1-5
ومنه تكون المستويات كاآلتي: 

Ú .2.33 منخف�س من 1 اإىل
Ú .3.66 متو�سط من 2.34 اإىل
Ú .5 مرتفع من3.67 اإىل
لتعالج  � احلا�سوب  با�ستخدام  واإدخالها  العينة،  اأفراد  اإجابات  ترميز  جرى  بعدها 

 .spss v17 بربنامج الرزمة االإح�سائية للعلوم االجتماعية
الأدوات امل�صتخدمة يف التحليل: . 1
Ú  .الختبار ثبات اال�ستبانة )Cronbachs Alpha( مقيا�س كرونباخ _األفا
Ú  التكرارات واملتو�سطات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية، لعر�س خ�سائ�س

العينة وعر�س اآراء املبحوثني واختبار الفر�سيات. 
Ú  .الختبار الفر�سية الرئي�سية )Multiple Regression( حتليل االنحدار املتعدد
Ú  .الختبار الفر�سيات الفرعية )Simple Regression( حتليل االنحدار الب�سيط

ثبات اأداة الدرا�صة: مت االعتماد على الو�سائل االآتية: . 2
Ú .املحكمني: عر�س اال�ستبانة على خمت�سني اأكادمييني للتاأكد من جدواها
Ú  مقيا�س كرونباخ_الفا: يقي�س مدى احل�سول على البيانات نف�سها بتكرار اال�ستبانة

اأكرث من مرة.ولقد كانت قيمته على جميع الفقرات α=0.82 وهو منا�سب للدرا�سة.
اختبار فر�صيات الدرا�صة: . 3
Ú  اأثر ذو داللة اإح�سائية ملخاطر بيئة نظم الفر�سية الفرعية االأوىل H01: ال يوجد 

املعلومات املحا�سبية االإلكرتونية على فاعلية املراجعة. 
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أ. كليبات محمد أنيس
د. بنية عمر

من  فقرة  لكل  املعياري  واالنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  من  كل  بح�ساب  اأوال  قمنا 
املجال االأول. اجلدول رقم 2. 

الجدول رقم 2: 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات المجال األول

امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيمتغريات الدرا�صةالرقم

مرتفع4,090.77وجود خلل يف حوا�سيب تطبيق النظام1
مرتفع4,150.91وجود خلل يف برامج تطبيق النظام2
متو�سط3,480.69وجود خلل يف فاعلية وكفاءة نظام الرقابة3
مرتفع4,630.65غياب �سوابط حفظ البيانات وامللفات4
مرتفع3,880.73غياب �سوابط الف�سل بني واجبات االأفراد5
مرتفع4,110.76غياب االإطارات املوؤهلة املكلفة بتطبيق النظام6
مرتفع3,710.88غياب �سوابط ملنع دخول االأ�سخا�س بدون ت�رشيح 7
مرتفع3,690.92عدم حتديث وتطوير الربامج االلكرتونية8

مرتفع3.960.78املتو�صط احل�صابي العام لكل الفقرات

2، موافقة املبحوثني  بينت نتائج حتليل االإح�ساء الو�سفي الواردة يف اجلدول رقم 
فاعلية  على  توؤثر  الفقرات  يف  املذكورة  االلكرتونية  النظم  بيئة  خماطر  معظم  اأن  على 
يف  ذكر  ما  وبخا�سة  للفقرات،  املوحد  امل�ستوى  يدعمه  والذي  مرتفع؛  مب�ستوى  املراجعة 
الفقرة رقم4: «غياب �سوابط حفظ البيانات وامللفات«، ذات املتو�سط احل�سابي )4،63( ، 
التي تعترب اأ�سا�سية للحفاظ على هذه البيانات، وعدم حتريفها للح�سول على معلومات ذات 

م�سداقية تعتمد كاأدلة للمراجعة. 
الب�سيط. اجلدول  الفرعية االأوىل قمنا ثانيا بتحليل االنحدار  الفر�سية  والختبار هذه 

رقم3: 
الجدول رقم3: 

نتائج تحليل االنحدار البسيط لمخاطر بيئة النظم االلكترونية 

النتيجةRr2TβFSigاملتغري امل�صتقل

رف�س الفر�سية العدمية0.630.408.230.5114.780.00خماطر البيئة
T = 1.67 القيمة الجدولية لـ (α ≤ 0.05) Sig
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يبني اجلدول رقم3 اأن معامل االرتباط بني خماطر بيئة نظم املعلومات املحا�سبية 
االلكرتونية، وبني فاعلية املراجعة قد بلغ )r=0.63( ، واأن قيمة معامل التحديد )r2( ف�رش 
ما ن�سبته )0.40( ، وهي ن�سبة تدل على درجة تاأثري )β=0.51( ملخاطر بيئة هذه النظم 
على املراجعة، وتوؤكد معنوية هذه العالقة قيمة F التي بلغت )14.78( ، وهي قيمة دالة 
T املح�سوبة  قيمة  وكذلك  اإح�سائيا عند م�ستوى املعنوية )Sig=0( اإذ اأنها اأقل من 0.05، 
)8.23( وهي اأكرب من القيمة اجلدولية )1.67( ، مما ينتج عنها رف�س الفر�سية العدمية، 
املعلومات  نظم  بيئة  ملخاطر  اإح�سائية  داللة  ذي  اأثر  بوجود  البديلة  الفر�سية  وقبول 

املحا�سبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة.
Ú  اإدخال ملخاطر  اإح�سائية  داللة  ذو  اأثر  يوجد  ال   :H02 الثانية  الفرعية  الفر�سية 

بيانات نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة.
من  فقرة  لكل  املعياري  واالنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  من  كل  بح�ساب  اأوال  قمنا 

املجال الثاين.اجلدول رقم 4.
الجدول رقم 4: 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات المجال الثاني

امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيمتغريات الدرا�صةالرقم

مرتفع4.400.62عدم التاأكد من �سحة البيانات املدخلة1
مرتفع3.850.65اإدخال بيانات غري �سليمة وخاطئة2
مرتفع4.300.65اإدخال متكرر للبيانات3
مرتفع4.150.85حذف بع�س البيانات ال�سحيحة4
منخف�س2.180.69عدم التاأكد من تعديالت البيانات امل�سافة5
مرتفع4.370.78�سعف االإطارات امل�سوؤولة على االإدخال6
مرتفع4.270.71عدم كفاية �سوابط االإدخال7
مرتفع4.340.63اإدخال عمليات وهمية8

مرتفع3.980.69املتو�صط احل�صابي العام لكل الفقرات

4، موافقة املبحوثني  بينت نتائج حتليل االإح�ساء الو�سفي الواردة يف اجلدول رقم 
على اأن خماطر اإدخال بيانات نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية، له اأثر على فاعلية 
املراجعة مب�ستوى مرتفع، الذي دعمه امل�ستوى املوحد للفقرات، وبخا�سة ما ذكر يف الفقرة 
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أ. كليبات محمد أنيس
د. بنية عمر

رقم1: «عدم التاأكد من �سحة البيانات املدخلة«، ذات املتو�سط احل�سابي )4.40( ، حيث 
اإن اإدخال بيانات حمرفة جوهريا دون التاأكد منها تهدد �سالمة العمليات الالحقة، وتخلق 

اأ�سا�سا غري جيد ملراجعة هذه النظم. 
والختبار هذه الفر�سية الفرعية الثانية قمنا ثانيا بتحليل االنحدار الب�سيط. اجلدول 

رقم5. 
الجدول رقم5: 

نتائج تحليل االنحدار البسيط لمخاطر إدخال بيانات النظم االلكترونية

النتيجةRr2TβFSigاملتغري امل�صتقل

رف�س الفر�سية العدمية0.650.4310.560.5215.990.00خماطر االإدخال

T = 1. 67 القيمة الجدولية لـ (α ≤ 0.05) Sig

اإدخال بيانات نظم املعلومات  اأن معامل االرتباط بني خماطر   5 يبني اجلدول رقم 
 )r2( واأن قيمة معامل التحديد ، )r=0.65( املحا�سبية االلكرتونية، وفاعلية املراجعة قد بلغ
ف�رش ما ن�سبته )0.43( ، وهي ن�سبة تدل على درجة تاأثري )β=0.52( ملخاطر اإدخال بيانات 
هذه النظم على املراجعة، وتوؤكد معنوية هذه العالقة قيمة F التي بلغت )15.99( التي ُتعد 
قيمة دالة اإح�سائيا عند م�ستوى املعنوية )Sig=0( اأقل من 0.05، وكذلك قيمة T املح�سوبة 
)10.56( وهي اأكرب من القيمة اجلدولية )1.67( ، ما ينتج عنها رف�س الفر�سية العدمية، 
املعلومات  نظم  بيئة  ملخاطر  اإح�سائية  داللة  ذي  اأثر  بوجود  البديلة  الفر�سية  وقبول 

املحا�سبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة.
Ú  ت�سغيل ملخاطر  اإح�سائية  داللة  ذو  اأثر  يوجد  ال   :H03 الثالثة  الفرعية  الفر�سية 

بيانات نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة. 
من  فقرة  لكل  املعياري  واالنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  من  كل  بح�ساب  اأوال  قمنا 

املجال الثالث. اجلدول رقم6. 
الجدول رقم 6: 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات المجال الثالث

امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيمتغريات الدرا�صةالرقم

مرتفع4.600.81الت�سغيل غري امل�رشح به لنظم الت�سغيل1
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امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيمتغريات الدرا�صةالرقم

متو�سط2.520.66خطاأ يف التحليل واحلفظ واال�سرتجاع2
متو�سط3.451.00عدم التاأمني الكايف للنظم املطبقة3
مرتفع4.140.81عدم مالءمة ت�سميم نظم الت�سغيل4
متو�سط2.521.32اإ�ساءة اال�ستخدام الكلي اأو اجلزئي5
مرتفع3.780.72عدم كفاية �سوابط املعاجلة6
مرتفع4.250.75تعقد العمليات املحا�سبية للمن�ساأة7
متو�سط3.461.19احلالة املالية وربحية املوؤ�س�سة 8

متو�سط3.590.90املتو�صط احل�صابي العام لكل الفقرات

6، موافقة املبحوثني  بينت نتائج حتليل االإح�ساء الو�سفي الواردة يف اجلدول رقم 
على اأن خماطر ت�سغيل بيانات نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية له اأثر على فاعلية 
بع�س  هناك  لكن  للفقرات،  املوحد  امل�ستوى  يدعمه  والذي  متو�سط؛  مب�ستوى  املراجعة 
املخاطر ذات االأثر املرتفع خا�سة ما ذكر يف الفقرة رقم1: «الت�سغيل غري امل�رشح به لنظم 
امل�ساكل املوجودة عند  اأكرب  الذي يعترب من   ،  )4.60( املتو�سط احل�سابي  الت�سغيل«، ذات 
بكلمات  دراية  ذوي  املف�سولني  لالأ�سخا�س  يخول  ما  الت�سغيل،  على  الرقابة  نظم  �سعف 

املرور ال�رشية بعرقلة �سري عملية املعاجلة.
الب�سيط.اجلدول  االنحدار  ثانيا بتحليل  الثالثة قمنا  الفرعية  الفر�سية  والختبار هذه 

رقم7.
الجدول رقم7: 

نتائج تحليل االنحدار البسيط لمخاطر تشغيل بيانات النظم اإللكترونية

النتيجةRr2TβFSigاملتغري امل�صتقل

رف�س الفر�سية العدمية0.580.347.230.4812.990.00خماطر الت�سغيل

T = 1. 67 القيمة الجدولية لـ (α ≤ 0.05) Sig

يبني اجلدول رقم 7 اأن معامل االرتباط بني خماطر ت�سغيل بيانات نظم املعلومات 
 )r2( واأن قيمة معامل التحديد ، )r=0.58( املحا�سبية االلكرتونية، وفاعلية املراجعة قد بلغ
ف�رش ما ن�سبته )0.34( ، وهي ن�سبة تدل على درجة تاأثري )β=0.48( ملخاطر ت�سغيل بيانات 
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أ. كليبات محمد أنيس
د. بنية عمر

هذه النظم على املراجعة، وتوؤكد معنوية هذه العالقة قيمة F التي بلغت )12.99( ، وهي 
قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى املعنوية )Sig=0( اأقل من 0.05، وكذلك قيمة T املح�سوبة 
العدمية،  الفر�سية  ، ما نتج عنها رف�س   )1.67( القيمة اجلدولية  اأكرب من  )7.23( وهي 
املعلومات  نظم  بيئة  ملخاطر  اإح�سائية  داللة  ذي  اأثر  بوجود  البديلة  الفر�سية  وقبول 

املحا�سبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة.
Ú  ال يوجد اأثر ذو داللة اإح�سائية ملخاطر خمرجات :H04 الفر�سية الفرعية الرابعة

نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة.
من  فقرة  لكل  املعياري  واالنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  من  كل  بح�ساب  اأوال  قمنا 

املجال الرابع.اجلدول رقم 8.
الجدول رقم 8: 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات المجال الرابع

امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيمتغريات الدرا�صةالرقم

متو�سط3.461.19�رشقة املعلومات املتح�سل عليها من املن�ساأة1
متو�سط2.520.66خلق خمرجات غري �سحيحة وحمّرفة2
مرتفع4.600.81ن�سخ املخرجات واإخراجها بدون تراخي�س3
مرتفع4.140.81عر�س املخرجات للمناف�سني4
متو�سط2.521.32ترك املخرجات دون تخزين اأو مراقبة5
مرتفع3.780.72توزيع املخرجات بوا�سطة اأ�سخا�س غري م�رشح بهم6
مرتفع4.250.75عدم مطابقة املعلومات مع النقاط املرجوة7
متو�سط3.451.00التالعب يف تف�سري املخرجات واإخفائها8

متو�سط3.590.90املتو�صط احل�صابي العام لكل الفقرات

8، موافقة املبحوثني  بينت نتائج حتليل االإح�ساء الو�سفي الواردة يف اجلدول رقم 
فاعلية  على  اأثر  له  االلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  خمرجات  خماطر  اأن  على 
بع�س  هناك  لكن  للفقرات،  املوحد  امل�ستوى  يدعمه  والذي  متو�سط،  مب�ستوى  املراجعة 
املخاطر ذات االأثر املرتفع وبخا�سة ما ذكر يف الفقرة رقم3: « ن�سخ املخرجات واإخراجها 
بدون تراخي�س«، ذات املتو�سط احل�سابي )4.60( ، باعتباره من اأكرب امل�سكالت املوجودة 
عند �سعف نظم الرقابة على املخرجات، ما يخول الأ�سخا�س غري م�سوؤولني للو�سول اإليها 
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وتوزيعها ع�سوائيا، والقيام بعمل ن�سخ غري مرخ�س بها، وو�سولها للمناف�سني.
الب�سيط.اجلدول  الرابعة قمنا ثانيا بتحليل االنحدار  الفرعية  الفر�سية  والختبار هذه 

رقم9.
الجدول رقم9: 

نتائج تحليل االنحدار البسيط لمخاطر مخرجات النظم االلكترونية

النتيجةRr2TβFSigاملتغري امل�صتقل

رف�س الفر�سية العدمية0.550.306.450.4511.750.00خماطر املخرجات

T = 1. 67 القيمة الجدولية لـ (α ≤ 0.05) Sig

يبني اجلدول رقم 9 اأن معامل االرتباط بني خماطر ت�سغيل بيانات نظم املعلومات 
 )r2( واأن قيمة معامل التحديد ، )r=0.55( املحا�سبية االلكرتونية، وفاعلية املراجعة قد بلغ
ملخاطر خمرجات   (β=0.45) الن�سبة تدل على درجة تاأثري  ، هذه  ف�رش ما ن�سبته )0.30( 
هذه النظم على املراجعة، وتوؤكد معنوية هذه العالقة قيمة F التي بلغت )11.75( ؛ وهي 
قيمة دالة اإح�سائيا عند م�ستوى املعنوية )Sig=0( اأقل من 0.05، وكذلك قيمة T املح�سوبة 
العدمية  الفر�سية  ، ما ينتج عنها رف�س   )1.67( القيمة اجلدولية  اأكرب من  )6.45( وهي 
املعلومات  نظم  بيئة  ملخاطر  اإح�سائية  داللة  ذي  اأثر  بوجود  البديلة  الفر�سية  وقبول 

املحا�سبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة.
Ú  ومن خمتلف النتائج املتح�سل عليها، ميكن تلخي�س اأثر ا�ستخدام نظم املعلومات

املحا�سبية على فاعلية املراجعة من خالل اجلدول رقم 10.
الجدول رقم 10: 

أثر مخاطر استخدام نظم االلكترونية على فاعلية المراجعة

الرتتيبم�صتوى اخلطراملتو�صط احل�صابينوع اخلطر

2مرتفع3.96املخاطر البيئة

1مرتفع3.98خماطر اإدخال البيانات

3متو�سط3.59خماطر ت�سغيل البيانات

4متو�سط3.59خماطر املخرجات

مرتفع3.74املجموع
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أ. كليبات محمد أنيس
د. بنية عمر

من خالل اجلدول رقم 10 يتبني اأن اأثر خماطر ا�ستخدام نظم املعلومات املحا�سبية 
االإلكرتونية على فاعلية املراجعة م�ستواه مرتفع، ما دعمه الو�سط احل�سابي الكلي ملتو�سطات 
املخاطر املدرجة. وتبني اأن خماطر اإدخال البيانات كانت يف امل�ستوى االأول، تليها خماطر 
البيئة يف امل�ستوى الثاين، اأما خماطر الت�سغيل وخماطر املخرجات كانت يف نف�س امل�ستوى 

ثالثًة. 
Ú  نظم خمرجات  ملخاطر  اإح�سائية  داللة  ذو  اأثر  يوجد  ال  الرئي�سية:  الفر�سية 

املعلومات املحا�سبية االلكرتونية على فاعلية املراجعة. والختبارها قمنا بتحليل االنحدار 
املتعدد. اجلدول رقم11. 

الجدول رقم 11: 
نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمخاطر استخدام النظم اإللكترونية على المراجعة

النتيجةRr2βFSigاملتغري امل�صتقل

رف�س الفر�سية العدمية0.600.370.4913.880.00خماطر اال�ستخدام 

F= 2. 28 القيمة الجدولية لـ (α ≤ 0.05) Sig

املعلومات  نظم  ا�ستخدام  خماطر  بني  االرتباط  معامل  اأن   11 رقم  اجلدول  يبني 
املحا�سبية االلكرتونية وبني فاعلية املراجعة قد بلغ )r=0.60( ، واأن قيمة معامل التحديد 
املراجعة،  على  النظم  هذه  ا�ستعمال  خماطر  تاأثري  حيث  من   )0.37( ن�سبته  ما  ف�رش   )r2(
فهذه القيمة تدل على درجة تاأثري )β=0.49( .وتوؤكد معنوية هذه العالقة قيمة F املح�سوبة 
التي بلغت )13.88( اأكرب من قيمتها اجلدولية، وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى املعنوية 
البديلة  الفر�سية  العدمية، وقبول  الفر�سية  0.05، ما ينتج عنها رف�س  اأقل من   )Sig=0(
االلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  ا�ستخدام  اإح�سائية ملخاطر  داللة  ذي  اأثر  بوجود 

على فاعلية املراجعة.

النتائج والتوصيات: 

أوال: النتائج

ملجمل  � بعر�س  الباحثان  يقوم  اال�ستبانة،  يف  الدرا�سة  عينة  اإجابات  حتليل  بعد 
بنيت  التي  والفر�سيات  طرحها،  مت  التي  االأ�سئلة  على  لالإجابة  عليها،  املتح�سل  النتائج 

عليها، وميكن تلخي�سها كما ياأتي: 
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املحا�سبية . 1 املعلومات  نظم  ا�ستخدام  ملخاطر  اإح�سائية  داللة  ذي  اأثر  وجود 
االلكرتونية على فاعلية املراجعة. 

م�ستوى . 2 االإلكرتونية يف  النظم  ا�ستعمال  تفاوت بني خمتلف م�سادر خطر  وجود 
التاأثري على فاعلية املراجعة، حيث بينت النتائج ما ياأتي: 

يف املرتبة االأوىل: خماطر اإدخال البيانات.  �
يف املرتبة الثانية: خماطر البيئة املحيطة.  �
يف املرتبة الثالثة: خماطر املخرجات وخماطر الت�سغيل.  �
كما ك�سفت كذلك الدرا�سة على اأن:  �
غياب . 3 يف:  تتمحور  االلكرتونية  املعلومات  بنظم  املحيطة  البيئة  خماطر  معظم 

اإطارات تتوافر على موؤهالت علمية وعملية تتكفل بتطبيق النظام، ناهيك عن وجود خلل 
يف حوا�سيب هذه التطبيقات وخمتلف براجمها. 

تتمحور . 4 االلكرتونية  املعلومات  نظم  بيانات  باإدخال  املتعلقة  املخاطر  معظم 
فيعدم التاأكد من �سحة البيانات الداخلة، و�سعف الكوادر املكلفة بتطبيق هذه النظم. 

معظم املخاطر املتعلقة بت�سغيل بيانات نظم املعلومات االلكرتونية تتمحور يف . 5
الت�سغيل غري امل�رشح لنظم املعاجلة وعدم مالءمة ت�سميماتها، مع زيادة تعقد العمليات 

املحا�سبية للمن�ساأة. 
فين�سخ . 6 تتمحور  االلكرتونية  املعلومات  نظم  مبخرجات  املتعلقة  املخاطر  معظم 

االأحيان عدم  املناف�سني، ويف معظم  على  تراخي�س وعر�سها  دون  واإخراجها  املخرجات 
مطابقة املعلومات مع النقاط املرجوة. 

ثانيا: التوصيات

يف �سوء النتائج التي ك�سفت عنها الدرا�سة، يركز الباحثان على نقطة مهمة هي  �
�رشورة اهتمام املن�ساأة اجلزائرية مبخاطر ا�ستعمال نظم املعلومات االلكرتونية؛ للتقليل 

من اأثرها على فاعلية املراجعة، وذلك من خالل التو�سيات االآتية: 
تعيني مراجعني ذوي دراية باأهمية نظم املعلومات املحا�سبية االلكرتونية. . 1
وجوب حتديث احلوا�سيب امل�ستعملة با�ستمرار ملواكبة التطورات احلا�سلة. . 2
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أ. كليبات محمد أنيس
د. بنية عمر

القيام بعمليات متابعة و�سيانة متزامنة ل�سمان عدم وجود خلل يف كل التطبيقات، . 3
والربامج لزيادة فاعلية اأدائها. 

امل�سافة . 4 التعديالت  وخمتلف  الداخلة،  البيانات  �سحة  من  للتاأكد  �سوابط  خلق 
لتجنب التحريفات والتكرارات. 

تبني دورات تدريبية للرفع من التاأهيل العلمي، والعملي لالإطارات املكلفة بت�سغيل . 5
النظم االلكرتونية، والرتكيز على الف�سل بني واجباتهم. 

زيادة م�ستوى الرقابة على التطبيق للحد من الت�سغيل غري امل�رشح به للنظم. . 6
املعلومات . 7 وحفظ  لالأفراد،  به  امل�رشح  غري  الدخول  ملنع  ردعية  �سيا�سات  خلق 

املتح�سل عليها من ال�رشقة ل�سالح املناف�سني. 
ت�سجيع مكاتب املراجعة اجلزائرية على تدريب كوادرها ال�ستخدام برامج املراجعة . 8

االلكرتونية  Computerized Audit Assested Techniques (CAAT)واملقرتح يف درا�سة 
)Sayana, et ,al, 2008( داخل ال�رشكات الربيطانية. 

هذا . 9 اإثراء  الإمكانية  الدرا�سة  هذه  جمال  يف  م�ستقبلية  بحوث  باإجراء  اال�ستمرار 
املو�سوع. 
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