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في المؤسسات الحكومية، دراسة تحليلة على وزارة    استخدام نظم المعلومات المحاسبيةتقويم فاعلية  
 (  م2022)  بغداد  -المالية والهيئات المستقلة التابعة لها حالة في دولة العراق

 
 3  محمد عوض الكريم الحسن. ب      2 السادات عبد الفراج رفايب.    1  داليا مهدي عبد المحسن

  

 
الدكتوراه في المحاسبة والتمويل  ❖ لنيل درجة   دراسة مستلة من بحث مقدم 

والتنمية والريفية   1 المحاسبة والتمويل، كلية االقتصاد  في المحاسبة والتمويل، قسم  ودارسة للحصول على درجة دكتوراه  ،  داليا محسن: باحثة 

 معة الجزيرة )السودان(.جا
استاذ المحاسبة واالدارة المالية )بروفيسورالسادات عبد الفراج رفايأ.د   2 والتنمية والريفية،  :  المحاسبة والتمويل، كلية االقتصاد  بقسم   )

السودان.  جامعة الجزيرة 
لمحاسبة والتمويل، كلية االقتصاد والتنمية والريفية، محمد عوض الكريم الحسن: استاذ المحاسبة واالدارة المالية )بروفيسور( بقسم اد. أ. 3

 جامعة الجزيرة السودان.

 

 مستخلص
إذ أظهرت  الحكومية،  المؤسسات  في  االلكترونية  المحاسبية  المعلومات  لنظم  المالية  الرقابة  فاعلية  بيان  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

الدراسة    إحصائية عندنتائج  أثر ذو داللة  الحاسوبية في مرحلة   لومات( الستخدام نظم المع0.05معنوية ) داللة مستوى وجود 

ال فاعلية  تحسين  في  العراقالتخطيط  في  لها  التابعة  والهيئات  المالية  وزارة  في  الداخلي  داللة   -تدقيق  ذو  أثر  ووجود  بغداد، 

) داللة مستوى إحصائية عند نظم المعلومات الحاسوبية في مرحلة التحقق من األرصدة واإلجماليات، 0.05معنوية  الستخدام   )

وجود و   ئات التابعة لها في العراق،التدقيق الداخلي في وزارة المالية والهيدقيق وإصدار تقرير المدقق في تحسين فاعلية  ة التوعملي

إحصائية عند ) داللة مستوى أثر ذو داللة  القوائم 0.05معنوية  ومصداقية  موثوقية  في  الحاسوبية  المعلومات  نظم  الستخدام   )

ورة التحسين المستمر لنظم المعلومات المحاسبية في بضر   وأخيرًا أوصت،  ت التابعة لها في العراقلهيئاالمالية في وزارة المالية وا

الرقابة  إيجابًا على  وينعكس  والمحاسبي  المالي  المجال  في  التكنولوجية  التطورات  مواكبة  من  سيمكنها  مما  العراقية  المؤسسات 

 الداخلية.
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 تمهيد  -1

ةةم         ةةبحت نظة ةةة، أصة ةةار العولمة ةةادية وانت ة ةةة واالقتصة ةةورات التكنولوجية ةةة للتطة ةةعة ذات نتيجة ةةة واسة ةةة مكانة ةةات تحتة المعلومة

أهميةة فةي  ةة المجةةاالت، حيةت تطةورت نظةةم المعلومةات بخطةى سةةريعة، وتعةددت تطبيقاتهةا فةةي جميةة المسةتويات اإلداريةةة 

والفنيةة واالسةةتراتيجية ألن نظةةم المعلومةات المحاسةةبية تحقةق العد ةةد مةةن  فقةد اسةةتخدمت هةذه الةةنظم فةةي المسةتويات الت ةةغيلية

المحاسبية. المزايا، وذلك المعلومات   من خالل ما توفره من معلومات هامة ودقيقة لجمية طوائف مستخدمي 

االقتصةةادية  وتمثةة نظةةم المعلومةةات المحاسةةبية بوصةةفها جةةزاًا مةةن نظةةم المعلومةةات اإلداريةةة أحةةد الةةنظم المهمةةة فةةي الوحةةدة

سةبية ومةدى إدار هةا ألهميتهةا بالنسةبة لهةا، إذ وتتفاوت المنظمات فيمةا بينهةا مةن حيةت مةدى تطبيقهةا لةنظم المعلومةات المحا

ةةة،  ةةبي واإلدار )الجويفة ةةى التةةدقيق المحاسة ةةي تعمةةة علة ةةر التة ةةزة اإلنةةذار المبكة ةةد أحةةد أجهة ةةة تعة ةةة فةةي المؤسسة أن الرقابةةة الداخلية

 (.م2011

ةة        ةةي تنإن المعلومة ةةي ات التة ةةكالها، فهة ةةةف أ ة ةةى مختلة ةةات علة ةةوارد المنظمة ةةةن مة ةةيا مة ةةوردا أساسة ةةد مة ةةةنظم تعة ةةا الة ةةةود تجهة العمة

الفقةةر  للقةةرارات الماليةةة سةةواا أكانةةت قةةرارات ت ةةغيلية أم اسةةتثمارية أم تمويليةةةر حيةةت أن هةةذه القةةرارات تسةةاهم فةةي رفةةة أداا 

قية للمنظمةةة، ومةن ثةةم تعظةيم ثةةروة المسةاهمين واسةةتمرارها المنظمةة، وتحقةق ميةةزة تنافسةية تةةنعكس إيجابيةة علةةى القيمةة السةو 

سةةاهم نظةم المعلومةات المحاسةةبية  ةذلك فةي التطةةور نحةو تصةميم تلةةك الةنظم بكفةااة عاليةةةر وت ،فةي القطةاا الةةذ  تعمةة فية 

ةةي يحتاجونهةةا عنةةد اتخةةاذهم للقةةرا ةةة، علةةى مختلةةف مةةواقعهم، المعلومةةات التة ةةي بحيةةت تةةوفر لمسةةتخدمي القةةرارات اإلدارية رات فة

ي الةةنظم المعلوماتيةة عةاماًل رئيسةًا فةةي وفةي جميةة فةةروا الن ةات االقتصةاد ، وهةذا ويعةةد تةوفر الفاعليةة فة مختلةف المجةاالت

ةةا  ةةر  منهة ةةات وسةةيلة الغة ةةالل اسةةتخدام المعلومة ةةن خة ةةذه األهميةةة مة ةةات، وتتجلةةى هة ةةن المنظمة ةةة أ  منظمةةة مة اسةةتمرار أو ف ة

ةةالتخطيط وا ةةة  ة ةةات اإلدارية ةةيق المعلومة ةةم وتنسة ةةةة دعة ةةة الداخلية ةةين البيئة ةةال بة ةةيلة لالتصة ةةة، ووسة ةةن جهة ةةرارات مة ةةاذ القة ةةة واتخة لرقابة

وبيئت جة،  للمنظمة   (.م2010ها الخارجية من جهة أخرى)إدمون 

ةةن         ةةد مة ةةادية واالجتماعيةةة، ال بة ةةة التنميةةة االقتصة ةةق عملية ةةادرة علةةى تحقية ةةة  ةةاملة قة ةةة خطة ةةن السةةعي لوشة وانطالقةةا مة

والمرحلةة المقبلةة مةةن  ،ألنهةةا تعتبةر األسةا  فةي عمليةة اإلصةةالد االقتصةاد  والمةاليتةوفير متطلبةات ومعطيةات ال ةفافية، 

ةة ةةةوفير عملية ةةةد تة ةةةة تتطلة ةةةيط، بة ةةةة والتخطة ةةةيطة للرقابة ةةبية بسة ةةةة ومحاسة ةةةات مالية ةةةى معلومة ةةةاد علة ةةةتوجد االعتمة ةةةوير ال تسة ة التطة

ةةوير عمليةةة ةةة أكثةةر قةةدرة علةةى تطة ةةة، وسةةرعة، ومصةةداقية، ومؤ ةةرات مالية ةةيم األداا  معلومةةات محاسةةبية أكثةةر دقة الرقابةةة لتقية
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ولقةد أصةبا اسةةتثمار  ،لكترونيةة وتكنولوجيةا االتصةةاالتوالوصةول بة  إلةةى المسةتوى المطلةوم، معتمةةدة بةذلك علةى الةةنظم اإل

التكنولوجيةا الحد ثةة واسةتخدامها االسةتخدام األمثةة، لة  األثةر الواشةا فةي مجةال األعمةال، فأصةبا العمةة أكثةر سةرعة ودقةةة 

 .(2013)احالم،  فااة وفعالية أكبروإنجازا لألعمال بك

 :  الدراسةمشكلة   -2

تتمثةة م ةةكلة البحةةت فةةي بيةةان دور نظةم المعلومةةات المحاسةةبية فةةي تحقيةةق رقابةة داخليةةة فاعلةةة، إذ أن  التطةةور الةةذ  حةةد  

ةةةة و  ةةائة التكنولوجية ةةةتخدام الوسة ةةى اسة ةةةبي إلة ةةةة المحاسة ةةي العمة ةةةة فة ةةرق التقليدية ةةةن الطة ةةةال مة ةةة واالنتقة ةةةات العراقية ةةي المؤسسة ةةةم فة نظة

يجةةد تفهمهةةا وإدراع إبعادهةةا، مةةن خةةالل مةةا نلمسةة  ونعاي ةة  فةةي هةةذه  أصةةبحت تكنولوجيةةا المعلومةةات واقعةةة العلومةات، إذ

 .م من تحوالت في  ثير من األصعدةاأليا

 ومن هنا تتمثة م كلة الدراسة من خالل اإلجابة عن الفرشيات اآلتية: 

الدراسة: -3  فرضيات 

ا  ما مدى - نظم المعلومات   .بغداد-التابعة لها في العراقية والهيئات لحاسوبية في وزارة المالاستخدام 

الحاسوبية في مرحلة التخطيط  ما مدى - نظم المعلومات   استخدام 

ةةةةةةةد - ةةةةةةةائية عنة ةةةةةةةة إحصة ةةةةةةةر ذو داللة ةةةةةةةد أثة ةةةةةةةتوى ال  وجة ةةةةةةةة مسة ةةةةةةةة ) داللة ةةةةةةةات 0.05معنوية ةةةةةةةم المعلومة ةةةةةةةتخدام نظة ( السة

ةةةةي تح  ةةةةةات فة ةةةةدة واإلجمالية ةةةةن األرصة ةةةةةق مة ةةةةة التحقة ةةةةي مرحلة ةةةةوبية فة ةةةةةي الحاسة ةةةةداخلي فة ةةةةدقيق الة ةةةةةة التة ةةةةين فاعلية  وزارةسة

 .بغداد-المالية والهيئات التابعة لها في العراق

الحاسوبية في  0.05معنوية ) داللة مستوى ال  وجد أثر ذو داللة إحصائية عند - نظم المعلومات  الستخدام   )

 بغداد-قوزارة المالية والهيئات التابعة لها في العراموثوقية ومصداقية القوائم المالية في 

 :الدراسةمنهج  -4

ةةةةةةةتخدام  ةةةةةةةى اسة ةةةةةةةة علة ةةةةةةةذه الدراسة ةةةةةةةوم هة ةةةةةةةيتقة ةةةةةةةحي التحليلة ةةةةةةةفي المسة ةةةةةةةنهج الوصة ةةةةةةةنهج المة ةةةةةةةذا المة ةةةةةةةتخدم هة ةةةةةةةد اسة ، وقة

ةةةةةالل ةةةةةةن خة ةةةةةة مة ةةةةةرات الدراسة ةةةةةة بمتغية ةةةةةات ذات العالقة ةةةةةم األدبية ةةةةةتعرا  أهة ةةةةةةدققين  -السة ةةةةةن المة ةةةةةة مة ةةةةةى عينة ةةةةةة علة ةةةةةة تحليلية دراسة

ةةةةةم ةةةةةد تتضة ةةةةةةة، قة ةةةةةعة ومرنة ةةةةةة واسة ةةةةة  ذو مظلة ةةةةةةنهج بأنة ةةةةةرظ المة ةةةةةراقه ويعة ةةةةةي العة ةةةةةاهج واألفة ةةةةةةن المنة ةةةةةددًا مة ةةةةةةة ن عة ةةةةةاليد الفرعية سة

ةةةةةائ   ةةةةد خصة ةةةةا  تحد ة ةةةةى أسة ةةةةنهج علة ةةةةوم المة ةةةةا يقة ةةةةةا،  مة ةةةةة وسيرهة ةةةةاالت الميدانية ةةةةات الحة ةةةةة ودراسة ةةةةود االجتماعية ةةةةة: المسة مثة
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ةةةةير  ةةةةى تفسة ةةةةنهج علة ةةةةذا المة ةةةةد هة ةةةةا، ويعتمة ةةةبابها واتجاهاتهة ةةةةا وأسة ةةةةين متغيراتهة ةةةةة بة ةةةةة العالقة ةةةةا، ونوعية ةةةةف طبيعتهة ةةةاهرة ووصة الظة

ةةةةو  ةةةةةا هة ةةةةائم )أ  مة ةةةةة القة ةةةةاالوشة ةةةةروظ والعئن ة ةةةةةد الظة ةةةةةرد ( وتحد ة ةةةةدى مجة ةةةة   تعة ةةةةةا أنة ةةةةرات،  مة ةةةةين المتغية ةةةةةودة بة ةةةةات الموجة القة

ةةةةتخال   ةةةةا  واسة ةةةةنيفها وقية ةةةةات وتصة ةةةةذه البيانة ةةةةير لهة ةةةربط والتفسة ةةةةة والة ةةةةى التحلية ةةةةاهرةر الة ةةةةول الظة ةةةةفية حة ةةةةات وصة ةةةة بيانة جمة

السابقة. في الدراسات  هو أكثر استخداما   النتائج منها ويعد هذا المنهج 

   :الدراسة مجتمع  -5

ون        ةةةةةة  ةةةةةةن  تكة ةةةةةةة مة ةةةةةةة الدراسة ةةةةةةة مجتمة ةةةةةةي جمية ةةةةةةا فة ةةةةةةة لهة ةةةةةةات التابعة ةةةةةةة والهيئة ةةةةةةر وزاره المالية ةةةةةةي دوائة ةةةةةةابات فة ةةةةةةدققي الحسة مة

ةةةةةةادي ،  ةةةةةدائره االقتصة ةةةةةةام، الة ةةةةةت  العة ةةةةةةد المفة ةةةةةة، مكتة ةةةةةةرة الموازنة ةةةةةبة، دائة ةةةةةةره المحاسة ةةةةة ، دائة ةةةةةةدائره القانونية ةةةةة ، الة ةةةةةدائرة االدارية )الة

ةةةة ةةةةةز التة ةةةةةات، مر ة ةةةةةا المعلومة ةةةةرة تكنولوجية ةةةةةام، دائة ةةةةةد ن العة ةةةةرة الة ةةةةةدائة ةةةةةة( دريد المة ةةةةةارات الدولة ةةةةره عقة ةةةةةبي، دائة ةةةةة  الي والمحاسة ويبلة

ةةةةةةةارم ) ةةةةةةةا يقة ةةةةةةةددهم مة ةةةةةةةت (350عة ةةةةةةةن ، حية ةةةةةةةة مة ةةةةةةةة الدراسة ةةةةةةةار عينة ةةةةةةةم اختية ةةةةةةةة تة ةةةةةةةات جمية ةةةةةةةي المؤسسة ةةةةةةةابات فة ةةةةةةةدققي الحسة مة

ةةةةةةة ةةةةةةة العراقية ةةةةةةةد  الحكومية ةةةةةةيطةه، ويقصة ةةةةةةوائية البسة ةةةةةةة الع ة ةةةةةةةة بالطريقة ةةةةةةة الدراسة ةةةةةةن مجتمة ةةةةةةات مة ةةةةةةةار العينة ةةةةةةدول اختية ةةةةةةد جة حسة

ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةم اختية ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةدية، إذ تة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة القصة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة بالطريقة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةات ار عينة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةار العينة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةداول اختية ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةد جة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة بحسة ةةةةةةة ةةةةةةة الدراسة

(Sekaran&Bougie,2009)، ( ةةةةةةةةة ةةةةةةةةتوى ثقة ةةةةةةةةد مسة ةةةةةةةةة ) (، 0.95وعنة ةةةةةةةةم توزية ةةةةةةةةت تة ةةي 350حية ةةةةةةة ةةةةةةةةيهم فة ةةةةةةةةتبانة علة ( اسة

ةةةةةت ) ةةةةةةي بلغة ةةةةةتبانات والتة ةةةةةةترجاا االسة ةةةةةد اسة ةةةةةةم، وبعة ةةةةةي عملهة ةةةةةةدهم فة ةةةةةاكن تواجة ةةةةةتبعاد )319أمة ةةةةةةم اسة ةةةةةةدم 19(ر تة ةةةةةةتبانة لعة ( اسة

ةةةةةائي، وذ ةةةةةة اإلحصة ةةةةةرا  التحلية ةةةةالحيتها ألسة ةةةةةة صة ةةةةةراد عينة ةةةةةار ة أفة ةةةةةدم م ة ةةةةةتجابات، أو عة ةةةةةال االسة ةةةةدم اكتمة ةةةةةبد عة ةةةةةك بسة لة

ةةةةةتب ةةةةةة االسة ةةةةةةي تعبئة ةةةةةار ة فة ةةةةةة بالم ة ةةةةةةة )الدراسة ةةةةةة بة ةةةةةة النهائية ةةةةةةت العينة ةةةةةةا 300انات: فتمثلة ةةةةةار ة مة ةةةةةةة للم ة ةةةةةي تمثة ةةةةةدققًا، والتة ( مة

 %( من العينة الرئيسة.85نسبت  )

 األطار النظري:   -6

المعلومات •  :(IT Systems)تعريف نظم  تكنولوجيا 

تمكةن نظةم المعلومةات جهةات اإلدارة فةي األجهةزة الحكوميةة المختلفةة وفةي الهيئةات وال ةر ات مةن إتخةاذ قراراتهةا فةةي        

ةةةد ة  ةةي تعة ةةدة، أو فة ةةةات الجد ة ةةم السياسة ةةي رسة ةةةاالت اإلدارة، وفة ةةاقي مجة ةةيم األداا وبة ةةةة وتقية ةةة والمراقبة ةةيط والمتابعة ةةال التخطة مجة

ة أدائهةا فةي الوقةت الحاشةر ومةا يمكةن أن تكةون علية ، مةا يجةد رى مواقةرة أن تةالسياسةات القائمةة،  مةا يمكةن ألجهةزة اإلدا
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ةةين ةةة علةةى الحكةةم ال خصةةي والحةةد  والتخمة ةةى، و ةةة ذلةةك يسةةاعد القيةةادات اإلدارية  أن تعملةة  للتحةةرع إلةةى مسةةتوى إدار  أعلة

وعلي  ستقوم الباحثم2015)سحبون،    تعريف تكنولوجيات المعلومات  ما  لي:ب  ة(، 

 وجيا المعلومات:أواًل: مفهوم تكنول

وتعنةي فنةةا أو  ((Techno وهةي م ةتقة مةةن الكلمةة اليونانيةةة (Technology) لمةة هتكنولوجيةاه هةةي تعريةد لكلمةةة        

وتعنةةي علمةةا أو دراسةةة، ويتةةرجم الةةبع   لمةةة  (Logos)فهةةي مةةأخوذة مةةن  (Logy)مهةةارة، أمةةا الجةةزا الثةةاني مةةن الكلمةةة 

 نيةات، بينمةةا  راهةةا الةةبع  تعنةي تقانةةة أو تقانةةات، ومةةن المفضةة أن تعةةرم إلةةى تسةةميةتكنولوجيةا إلةةى العربيةةة بتقنيةةة أو تق

األخرى المعربة وتالفيا لإلرباعه )قند لجي،    (.م2003تكنولوجيا، أسوة بالعد د من الكلمات 

ةةا يانةةات علةةى أنهةةا مفةةاهيم لغويةةة أو رياشةةية أو رمزيةةة خاليةةة مةةن المعنةةى الظةةاهر  متفةةفةةي حةةين عةةرظ هالب        ق عليهة

عالجةةة لتتحةول إلةةى معلومةةاته )الصةةيرفي، التمثيةة األ ةةخا  أو األ ةةياا أو األحةدا ، وهةةي بحاجةةة ألن تخضةة لعمليةةة م

 (.م2009

حقةائق خضةعت للمعالجةة والتحليةة لتكةون صةي  ويةرى بعة  البةاحثين أن المعلومةات هةي همجموعةة مةن البيانةات وال       

 (.م2009مناسبة التخاذ القراره )الصيرفي،  

وقةد أ ةةار الجاسةةم لمعلومةات فةةي أنهةةا: همجموعةةة البيانةات المنظمةةة والمنسةةقة بطريقةةة توليفيةة مناسةةبة بحيةةت تعطةةي        

ادة منهةا للوصةول إلةى المعرفةة واكت ةافهاه معنى خاصا، وتر يبةة متجانسةة مةن األفكةار والمفةاهيم تمكةن اإلنسةان مةن االسةتف

 (.م2005)الجاسم،  

ةةرظ تكنول        ةةا المعلو وتعة ةةات وجية ةةة البيانة ةةي تحوية ةةتخدم فة ةةي تسة ةةورة التة ةةات المتطة ةةة التقنية ةةن: هكة ةةارة عة ةةا عبة ةةى أنهة ةةات علة مة

ةةاالت الح  ةةة مجة ةةةي  افة ةةا فة ةةتفيد ن منهة ةةةة المسة ةةن قبة ةةتخدم مة ةةةي تسة ةةا والتة ةةف أنواعهة ةةةات بمختلة ةةى معلومة ةةكالها إلة ةةف أ ة ةةةاةه بمختلة ية

 (.م2003)فورا ،  

ةةمة إلكتر         ةةات لي ة ةةا المعلومة ةةوم تكنولوجية ةةة مفهة ةةوقةةد توسة ةةة تسة ةةزة الكترونية ةةن أجهة ةةارة عة ةةي عبة ةةات المسةةتهلك وهة تخدم ونية

ةةن  ةةا، وعليةة  يمكة ةةة وأجهةةزة الصةةوت وسيرهة ةةجالت الديسةةك الليزرية ةةي ت ةةمة التلفزيةةون ومسة ةةات النةةا  والتة لتلبيةةة رسبةةات وطلبة

 استنتاج ما  لي:

وب كة تطبيقي ألدوات التقنية االلكترونية لمعالجة المعلوما أن تكنولوجيا .1 تستخدم   ت.المعلومات 
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لهذه األنظمة. .2 تأتي من خالل المستفيد ن   التغذية العكسية من أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

 توفر عنصر االتصال وذلك لنقة المعلومة والتعامة معها. .3

ويتم معالجتها بها.تكنولوجيا المعلومات هي الوسائة التي   .4  تنتقة عن طريقها المعلومات 

 .Hardwareاد عتو  Softwareوهي تتكون من برمجيات ت غية   .5

)الصيرفي،   .6 تقدم للمؤسسات بواسطة الحاسوم   (.م2009تكنولوجيا المعلومات هي عبارة عن قدرات 

ةةةةات         ةةةليم البيانة ةةةاالت لتسة ةةةةرامج واالتصة ةةةات البة ةةةةن تطبيقة ةةةارة عة ةةةي عبة ةةةةات وهة ةةةخا  والعملية ةةةةة لأل ة ةةةات والمعرفة والمعلومة

 (.م2009)الصيرفي،  

( فهةي تتمثةة بةأن تكنولوجيةا IS( وأنظمةة المعلومةات )ITالمعلومةات )وبخصةو  العالقةة الرابطةة بةين تكنولوجيةا 

تلةةك  (ISالمعلومةات تعتبةر وسةةيلة لتسةهية عمةة نظةةام المعلومةات وتمكنة  مةةن القيةام بوظائفة ، فةةي الحةين الةذ  تعتبةةر فية  )

ةة ةةرااات التة ةةا اإلجة ةةرظ علةةى أنهة ةةا تعة ةةة،  مة ةةات المطلوبة ةةى المعلومة ةةن خاللهةةا علة ةةول مة ةةم الحصة ةةي تة ةةة األنظمةةة التة ةةة مة ي تتعامة

ةةةت ةةةا، اسة ةةا، معالجتهة ةةةا، تخزينهة ةةةا، إدخالهة ةةةول عليهة ةةدها، والحصة ةةةة رصة ةةةن لحظة ةةةات مة ةةات والمعلومة ةةةا البيانة ةةةرها وبثهة رجاعها، ن ة

ةةات )باالعتمةةاد علةةى وسةةائة الكترونيةةة مختلفةةة، هةةذا وتتمثةةة م ةةور فةةي ظهةةور العد ةةد مةةن مجةةاالت التطةةوير( ITخرجة ،  ظهة

ةةرة، ةةالنظم الخبية ةةورة، وتتمثةةة بة ةةة المكاتةةد،  البرمجيةةات المتطة ةةات، أتمتة ةةطناعي، قواعةةد البيانة ةةي، الةةذ اا االصة ةةد االلكترونة البرية

ةةةارات  ةةةن االبتكة ةةةد مة ةةةى العد ة ةةافة إلة ةةةة باإلشة ةةةبات المحمولة ةةةزة الحاسة ةةةة وأجهة ةةةة الرقمية ةةةزة الهاتفية ةةت، األجهة ةةةزال االنترنة ةةةا تة ةةةي مة التة

 (.م2007التكنولوجيا تحملها في طياتها )العجلوني،  

ةةا ا ةةالي لتكنولوجية ةةف التة ةةن التعرية ةةا يمكة ةةا: هالتكنولوجية ةةى أنهة ةةات علة ةةةد لمعلومة ةةات، قواعة ةةزة، البرمجية ةةم األجهة ةةي تضة التة

ةةةة المعلو  ةةة وتوزية ةةةزين ومعالجة ةةةة وتخة ةةا جمة ةةةن خاللهة ةةةتم مة ةةي  ة ةةةرااات والتة ةةةر ، اإلجة ةةر الب ة ةةةبكات، العنصة ةةات، ال ة ةةةات، البيانة مة

بكة  فااة وفاعليةه   (.م2009الصيرفي،  )واسترجاعها وتطبيقها النجاز عمة المؤسسات 

ه فقةد رأى بأنهةةا: جميةةة األجهةزة والبرمجيةةات وال ةبكات وقواعةةد البيانةةات المسةتخدمة فةةي اسةةتقبال 2004رع همبةةاأمةا        

ةةا ونقلهةةا إ ةةترجاعها وطباعتهة ةةد لها واسة ةةا وتعة ةةا وتخزينهة ةةوات البيانةةات ومعالجتهة ةةكال وأصة ةةو  وأ ة ةةكة نصة ةةى  ة ةةا علة لكترونية

العالقة )مازن،  واألطراظ ذات   (.م2010وصور للمستخدمين 
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حثةة أن تكنولوجيةةا المعلومةات هةةي مةا يسةةتخدم ويسةخر مةا لديةةة مةن إمكانةةات عمليةا فةةي تطةوير الوحةةدة البا تسةنتج

ةةي الكترونيةةا  ةةرعة والتقةةدم العملة ةةورات فةةي سةةبية السة ةةان مةةن تطة ةةا توصةةة لةة  اإلنسة ةةااة وهةةي مة ةةدة لاالقتصةةادية لزيةةادة الكفة لفائة

ةةول عليهةةا البةةد  ةةي سةةتنامةةن االوتسةةتنتج الباحثةةة إن لكةةة معلومةةة  ةةتم الحصة ةةون لهةةا بيةةان حتمةةي وان المعلومةةة هة د أو إن يكة

لالستفادة منها.  نتائج بيان أو بيانات تم ت غيلها ودراستها ومعالجتها شمن أعمال للحصول على معلومة 

كمةا يعةةرظ نظةةام المعلومةةات بأنةة  المةةدخة الةةذ   تعامةةة مةةة الم ةةروا  وحةةدة، ويتكةةون النظةةام مةةن مجموعةةة مةةن 

ر معلومةةات دقيقةة، وفةي توقيةةت مناسةد التخةاذ القةةرارات اإلداريةة والتةي تقةةود إلةى تنظةيم أهةةداظ لتةوفيمعةا  الةنظم التةي تعمةةة

الكلية.  الم روا 

المعلومات:  ثانيا: مكونات نظم تكنولوجيا 

ةةها  ةةة بعضة ةةة مة ةةرابط وتتفاعة ةةي تتة ةةات التة ةةر أو المكونة ةةن العناصة ةةة مة ةةن مجموعة ةةات مة ةةا المعلومة ةةم تكنولوجية تضةةم نظة

منهةا، والةذ   تمثةةة فةي إيجةاد مجموعةة مةةن أنظمةة المعلومةات التةةي تسةاعد المؤسسةات فةةي من ةةود هةدظ الالةبع  لتحقيةق ال

كافةة المسةةتويات المختلفةةة فةةي انجةةاز أعمالهةةا، وفةةي السةةياق ذاتة  تعةةد تكنولوجيةةا المعلومةةات علةةى أنهةةا عبةةارة عةةن مكونةةات 

ةةد البيانةةات، وتق ةةد وإدارة قواعة ةةن بعة ةةال عة ةةائة اتصة ةةات ووسة ةةات مماديةةة، برمجية ةةة نية ةةي عالجة ةةتخدمة فة ةةرى المسة ةةات األخة المعلومة

 (، وفةةي هةذا ال ةةأن أن تكنولوجيةا المعلومةةاتPost and David, 2006أنظمةة المعلومةات المعتمةةدة علةى الحاسةةوم )

 تضم األبعاد والمكونات التالية:

 ةتمة علةى التةي تلصةلبة فهةي المكونةات الماديةة التةي ت ةكة بمجموعهةا الحاسةوم، أ  الكيانةات الماديةة ا أجهزز ة الحاسززوب: .1

ةةدات  ةةزاا رئيسةةية هةةي وحةةدات اإلدخةةال ووحةةدات المعالجةةة ووحة الحواسةةيد واألجهةةزة ذات العالقةةة بهةةا وتتكةةون مةةن ثالثةةة أجة

ةةةى: ةةةتمة علة ةةي ت ة ةةةوم فهة ةةةر الحاسة ةةةا عناصة ةةراج، وأمة ةةةدات اإلخة ةةةال، وحة ةةدة اإلدخة ةةةة وحة ةةةدات المعالجة ةةةة، وحة ةةةزين، المر زية  التخة

 (.م2005اإلخراج )عارظ،   ووحدات

  مجموعة من األجهزة االلكترونية المصةنوعة مةن مكونةات مسةتقلة تتصةة فيمةا بينهةا وم أيضا بأنويعرظ الحاس 

ويمكةن السةةيطرة عليهةةا وتوجيههةةا مةةن قبةة المسةةتخدم باسةةتخدام بةةرامج خاصةةة للقيةام بةةأداا عمليةةات رياشةةية ومنطقيةةة علةةى 

واستدرجة  بيرة من التعقيد مة القدرة على تخزينها في ذاكرت  ال  الطلد.رجاعها حسد  داخلية 
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وتتكةون مةن ثالثةة أجةزاا رئيسةةية هةي وحةدات اإلدخةال ووحةدات المعالجةةة ووحةدات اإلخةراج، والتةي تقةوم بوظةةائف 

المؤسسة:  متعددة لتسهية العمة داخة 

ةةزة النسةة ،  -أ ةةة المفةةاتيا، أجهة ةةوم، مثةةة لوحة ةةات والبةةرامج الحاسة ةةتخدم إلدخةةال البيانة ةةال التةةي تسة ةةاميرات وحةةدات اإلدخة والكة

 ا.وسيره

ةةةة  -م ةةةات المنطقية ةةةة والعملية ةةةبات المختلفة ةةةة الحاسة ةةةة مثة ةةةات المعالجة ةةةة عملية ةةةا جمية ةةةتم فيهة ةةةي تة ةةةة التة ةةةة المر زية ةةةدات المعالجة وحة

 وسيرها.

ةةة  -ج ةةرا  الممغنطة ةةة األقة ةةة مثة ةةين االسةةترجاا والمعالجة ةةم لحة ةةكة دائة ةةات ب ة ةةا البةةرامج والبيانة ةةتم فيهة ةةي  ة ةةزين التة وحةةدات التخة

وسيرها.المرنة والصلبة، واألقرا  ال  مدمجة 

ةة -د ةةةائة داوحة ةةى وسة ةةةة إلة ةةات المعالجة ةةةائج عملية ةةزين ونتة ةةةدات التخة ةةي وحة ةةةة فة ةةات المخزنة ةةةة البيانة ةةوم بتحوية ةةةي تقة ةةراج التة ت اإلخة

وأجهزة االستجابة الصوتية وسيرها )الدالهمة،    (.م2014اإلخراج المناسبة، مثة الطابعات، الميكروفيلم، 

ةةيطر  برمجيزززات الحاسزززوب: .2 ةةات التةةي تسة ةةة التعليمة ةةي مجموعة ةةات هة ةةى العملية ةةرظ  Operationعلة ةةوم، وعة ةةام الحاسة فةةي نظة

ةةةة  ةةات المادية ةة  المكونة ةةى توجية ةةة علة ةةي تعمة ةةرمج والتة ةةة المبة ةةةن قبة ةةدة مة ةةر المعة ةةات واألوامة ةةن التعليمة ةةلة مة ةةة مفصة ةةا: مجموعة بأنهة

للعمة بطريقة معينة بغر  الحصول على نتائج محددة )الجاسم،    (.م2005للحاسوم 

 ما:هذا وتقسم برمجيات الحاسوم إلى نوعين ه

ةةي يةةات ابرمج  -األول  ةةاز الحاسةةوم، بمةةا فة ةةد ر العمليةةات فةةي جهة ةةة البةةرامج التةةي تة ةةة الت ةةغية(: وهةةي مجموعة لنظةةام )أنظمة

وت تمة على:  ذلك أجهزة اإلدخال وأجهزة اإلخراج وأجهزة التخزين، 

تنفيةةذ برمجيةةات نظةم الت ةةغية: وتعةةد أهةةم مجموعةةة فةةي برمجيةةات الةةنظم وهةي مصةةممة لتسةةهية اسةةتخدام الحاسةةوم فةةي  -أ

 مجموعة من البرامج التي تسيطر على عمليات وحدة الت غية المر زية.ويتكون نظام الت غية من  التطبيق،  

أوامر  -م إلى  البرمجة  لغة  تعليمات  ترجمة  يمكنها  حيت  اللغات  ترجمة  البرامج على  هذه  تعمة  اللغات:  ترجمة  برامج 

 وسيرها. BASCAL, BASIC,COBOL, FORTRAبلغة اآللة، ومنها لغة  
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 ،   عةةدة خةدمات للمسةةتفيد، مثةةة ترتيةد ملةةف البيانةات ودمجهةةا وطباعةةة بيانةات مةةن األقةةراعةةة التةي تةةؤدبةرامج المنف -ج

ةةوير  ةةاا عمليةةة تطة ةةاا وتصةةحيحها أثنة ةةى اكت ةةاظ األخطة ةةات المنفعةةة علة ةةذا وتعمةةة برمجية ةةن أن ةةطة، هة ةةى ذلةةك مة ومةةا إلة

 البرامج.

ةةةي ت -د ةةةات التة ةةةن البرمجية ةةةة مة ةةةة متكاملة ةةةي مجموعة ةةةات: وهة ةةةد البيانة ةةم إدارة قواعة ةةةد نظة ةةةياسة قواعة ةةةتخدام وصة ةةةاا واسة ةةةد إن ة راقة

 البيانات.

توجة  نظةام الحاسةوم ألداا أن ةطة محةددة لمعالجةة معلومةات ذات فائةدة  برمجيةات التطبيةق: وهةي التعليمةات التةي  -الثاني

ةةو ،  ةةات معالجةةة النصة ةةات إدارة البيانةةات، برمجية ةةداول االلكترونيةةة، برمجية ةةات التطبيةةق الجة ةةذا وت ةةمة برمجية للمسةةتخدم، هة

ةةةةةةةاله برم ةةةةةةةات االتصة ةةةةةةةددة، وبرمجية ةةةةةةةائط المتعة ةةةةةةةات الوسة ةةةةةةةر ، برمجية ةةةةةةةومات العة ةةةةةةةات رسة ةةةةةةةي، برمجية ةةةةةةةر المكتبة ةةةةةةةات الن ة جية

 (.م2013)ال نطي،

البيانات:  .3 السيطرة   قواعد  والتي  تم  الكترونيا  المخزنة  البيانات  مهيكلة من  بأنها: مجموعة  البيانات  قواعد  وتعرظ 

بناا   وتكون مرتبة  الحاسوم  خالل  إليها من  على عالقات معروفة مسبقا بين أنواا محددة من البيانات والوصول 

 (.م2013الحاالت أو الم اكة )ال نطي،   ذات العالقة باألعمال أو

وتسةاعد قواعةةد البيانةةات فةةي تكامةةة المعلومةةات والسةةرعة فةةي اسةةترجاا البيانةةات ومعالجتهةةا، باإلشةةافة إلةةى المرونةةة        

ةةين ةةذ بعة ةةة األخة ةةةات مة ةةة البيانة ةةة مة ةةي التعامة ةةةتخدام  فة ةةات باسة ةةد البيانة ةةةتم إدارة قواعة ةةة وتة ةةتقبلية للمنظمة ةةورات المسة ةةةار التطة االعتبة

ةةةد البيا ةةةم إدارة قواعة ةةةا نظة ةةةق عليهة ةةةة يطلة ةةةات خاصة ةةةةات برمجية ةةةد البيانة ةةةد ت قواعة ةةةتخدام وتحة ةةةاا واسة ةةةي إن ة ةةةاعد فة ةةةي تسة ةةةات التة نة

 .(David, and Post, 2006)  ،وال بكات

اال  الشبكات: .4 وسائط  بأنها عبارة عن:  ال بكات  الالزمة لربط نظوتعرظ  والبرمجيات  واألجهزة  امي حاسوم تصال 

 (.م2009مة بعضهما البع  )الراو ،  

ويعنةي مفهةةوم هال ةبكة المعلوماتيةةةه فةةي المؤسسةات ومراكةةز المعلومةات: مجموعةةة مةةن مراكةز ومؤسسةةات المعلومةةات        

ةة ةةةادر مسة ةةةي المصة ةةةار ة فة ةةةى الم ة ةةا علة ةةةا بينهة ةةةق فيمة ةةةة تتفة ةةةر المتجانسة ةةة أو سية ةةةائة المتجانسة ةةةيد ووسة ةةةك الحواسة ةةةي ذلة تخدمة فة

ةةة  ةةوفر فرصةةة لكافة ةةروعات تعاونيةةة تة ةةي بالتةةالي م ة ةةن االتصةةال الحد ثةةة، وهة ةةى المعلومةةات عة ةةا للحصةةول علة الم ةةار ين فيهة

بأنواعها )الدالهمة،    (.م2014طريق التوزية أو البت من خالل وسائة االتصال عن بعد لتناقة وتبادل المعلومات 
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فيمكن ال  وفيما  تعلق بأنواا         ما  لي: )الدالهمة،  ال بكات،   (:م2014قول أن  بكات المعلومات تقسم إلى 

: وهةي التةي تعمةة علةى ربةط عةدد مةن الحواسةيد فةي مكتةد Local Area Networks (LANSال ةبكات المحليةة ) -أ

ةةاني أو  ةةدة مبة ةةين عة ةةا بة ةةربط أيضة ةةة، وتة ةةدة مبةةاني متقاربة ةةي عة ةةد، أو فة ةةى واحة ةةي مبنة ةةيد فة ةةة الحواسة ةةة صةةغير أو جمية داخة

 مساحة جغرافية صغيرة.

بكات الواسةةعة عبةةر مسةاحات جغرافيةةة بعيةةدة : تمتةةد ال ةWide Area Networks (WANsال ةبكات الواسةةعة ) -م

)أقةاليم أو واليةةات أو قةةارة أو العةالم أجمةةة(، ومةةن أكثةر ال ةةبكات الواسةةعة قةوة وعالميةةة هةةي االنترنةت )ال ةةبكة العالميةةة 

العامةة مثةةة نظةام الهةةاتف ونظةم  وابةةة خاصةة  الكوابةةة اسةةعة مةن خةةالل ال ةبكات هةذا وتةةربط ال ةبكة الو  ،للمعلومةات(

 الضوئية أو من خالل الفضائيات.

البشري: .5 لتكنولوجيا   العنصر  الب رية  الموارد  أهمية عنصر  على  ال أن  هذا  في  والباحثين  المختصين  أسلد   تفق 

وا والمبرمجون  المصممون  فهم  لالمعلومات،  والمستخدمون  المعلومات،  لم غلون  في تكنولوجيا  العاملين  ويعرظ 

التالية:  األعمال  بع   أو  على  ة  والحفاظ  إيجاد  في  الذ ن  ن غلون  هالعاملون  بأنهم  المعلومات  تكنولوجيا 

التحتية، العمليات أو عمليات األ البنية  البرمجيات،  نظم  األجهزة،  نظم  المعلومات،  تكنولوجيا  عمال ذات إستراتيجية 

سواا تكنو   العالقة  في  ر ات  األخرىه أكانوا  ال ر ات  في  المعلومات  تكنولوجيا  إدارات  في  أم  المعلومات  لوجيا 

 (.م2008)الملحم،  

ةةةى         ةةي علة ةةكة أساسة ةةةد ب ة ةةات يعتمة ةةدمات المعلومة ةةةات خة ةةة منظمة ةةات وخاصة ةةةة المنظمة ةةاد أو ف ة ةةرون أن نجة ةةرى الكثية وية

أن عمليةة اسةتقطام العةاملين الجةدد حاسةوم فةي عملهةا تةدرع بةمنظمةات التةي تسةتعمة النوعيةة العةاملين فيهةا، فةالكثير مةن ال

ةةين  وتةةدريبهم والحفةةاظ علةةيهم ي ةةكة التحةةد  األكبةةر لهةةا، لةةذلك تعتبةةر أهةةم وظيفةةة فةةي هةةذه المنظمةةات تكمةةن فةةي عمليةةة تعية

الحاليين )الكساسبة،   المؤهلين وتطوير وتوجي  قدرات العاملين   (.م2011العاملين 

فوتعني مجموعة    جراءات:اإل .6 التعليمات  بعضها البع  من  المعلومات مة  تكنولوجيا  أبعاد  جمة مكونات  ي  يفية 

الذ ن  لألفراد  الت غيلية  التوجيهات  بأنها  وتعرظ  المرسوبة،  النهائية  والمخرجات  المعلومات  إلى  التوصة  لغاية 

واألنظم الت ريعات  أمثلتها  ومن  المعلومات،  تكنولوجيا  الخاصة بيستخدمون  والتوجيهات  ات العمة  تعبئة االستمار ة 

حزمة برمجيات معينة )خريسات،    (.م2009أو استخدام 
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الدراسة: -7  اختبار فرضيات 

التابعة لها في العراقأواًل:   المالية والهيئات  نظم المعلومات الحاسوبية في وزارة   .بغداد   -استخدام 

( الحسابية 1الجدول  أفراد (: المتوسطات  المعيارية لتقديرات    مؤشرات  عينة الدراسة على فقرات  واالنحرافات 

نظم المعلومات الحاسوبية في  التابعة لها في العراقاستخدام  المالية والهيئات  مرتبة تنازليًا وفق   بغداد   -وزارة 

الحسابية  المتوسطات 

 الفقرة 
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

معلومات  للمؤسسة  االلكتروني  المحاسبي  النظام  يعطي 
المخت الجهة  تساعد  وسريعة  دقيقة  اتخاذ محاسبية  في  صة 

 القرارات.
 كبيرة 1 93. 3.70

االلكتروني  المحاسبي  النظام  التي  وفرها  المعلومات  تتميز 
 بالدقة والموشوعية.

 كبيرة 2 87. 3.69

الحاسوبية   نظم المعلومات   كبيرة 3 87. 3.63 ة التخطيط.في مرحلأستخدم 
الحاسوبية   المعلومات  نظم  ومصداقية أستخدم  موثوقية  في 

 القوائم المالية.
 كبيرة 4 79. 3.63

مناسد  ب كة  المؤسسة  في  المحاسبية  المعلومات  عر    تم 
ذو  العالقة على استيعابها  .يساعد المستخدمين 

 كبيرة 5 97. 3.56

الحاسوبي المعلومات  نظم  من ة  أستخدم  التحقق  مرحلة  في 
 .األرصدة واإلجماليات

 كبيرة 6 75. 3.55

المحاسبي  النظام  عن  الناتجة  المحاسبية  المعلومات 
 .االلكتروني تساعد في اتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد

 كبيرة 7 88. 3.53

الحاسوبية   المعلومات  نظم  في إستكمال عملية التدقيق أستخدم 
العراقيةوإعداد التقارير النه  .ائية في المؤسسات 

 كبيرة 8 97. 3.52

استخدام نظم المعلومات  في  نظرع  وجهة  بين  األول:  المحور 
العراق في  لعا  التابعة  والهيئات  المالية  وزارة  في  -الحاسوبية 

 بغداد.
 كبيرة  58. 3.60

والدرجة العليا )1* الدرجة الدنيا )  )5) 

أعداد الباحثة  م2022،  المصدر: 
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ةةةةدول ) ةةةةن جة ةةةةج مة ةةةةين ) (1 الحة ةةةةت بة ةةةةور تراوحة ةةةةرات المحة ةةةةةابية لفقة ةةةةطات الحسة ةةةةةة 3.70( و)3.52أن المتوسة ( بدرجة

ةةرة التةةي نصةةت علةةى ه ةةة معلومةةات محاسةةبية )كبيةةرة(، حيةةت جةةاات الفقة ةةي النظةةام المحاسةةبي االلكترونةةي للمؤسسة ةةة يعطة دقيقة

ةةار  3.70ه فةةي المرتبةةة األولةةى بمتوسةةط حسةةابي ) ..وسةةريعة تسةةاعد الجهةةة المختصةةة فةةي اتخةةاذ القةةرارات (، وانحةةراظ معية

ةةت علةةى ه (،93.) ةةين جةةاات الفقةةرة التةةي نصة ةةتكمال  ...بدرجةةة )كبيةةرة(، فةةي حة ةةات الحاسةةوبية فةةي إسة أسةةتخدم نظةةم المعلومة

(، وبةةانحراظ 3.52سسةات العراقيةة.ه فةةي المرتبةة األخيةرة بمتوسةةط حسةابي )عمليةة التةدقيق وإعةةداد التقةارير النهائيةة فةةي المؤ 

 (. ( بدرجة )كبيرة97.معيار  )

ةةة نتةةائج السةةابقة  تبةةين لنةةا أن الوعليةة  ومةةن خةةالل         ةةدى اسةةتخدام نظةةم المعلومةةات الحاسةةوبية فةةي المؤسسةةات العراقية مة

ةةةت أن  ةةةة، حية ةةةة الدراسة ةةةد رأ  عينة ةةةة حسة ةةان مرتفة ةةةات كة ةةةم المعلومة ةةةتخدام نظة ةةةة اسة ةةةدرع أهمية ةةةة تة ةةةة الحكومية ةةةات العراقية المؤسسة

سةة مةة العد ةةد مةن الدراسةات السةابقة التةي أكةةدت علةى أهميةة اسةتخدام نظةةم ، وتتفةةق نتةائج الدرا.الحاسةوبية فةي مجةال التةدقيق

ةةد الجوفةةة، ةةة مةةة دراسةةة أحمة ةةت اتفقةةت نتةةائج الدراسة ةةي المراجعةةة الداخليةةة حية ةةوان هدور 2011 المعلومةةات المحاسةةبية فة ،  بعنة

األردنيةةةه، والتةةي أكةةدت  نظةم المعلومةةات المحاسةةبة المحوسةةبة فةةي تحقيةةق فاعليةةة الرقابةة الداخليةةة فةةي المصةةارظ اإلسةةالمية

( م2014 مةا أ ةةارت دراسةة )الفنةةي ،  علةى دور نظةةم المعلومةات المحاسةةبية المحوسةبة فةةي تحقيةق فاعليةةة الرقابةة الداخليةةة،

حيت تتمثة باآلتيإلى أن تكنولوجيا المع المحاسبي،  تتمتة بأهمية  بيرة في مجال التدقيق   :لومات 

ماليةةة ذات موثوقيةةة عاليةةة، يمكةن االعتمةةاد عليهةةا فةةي اتخةةاذ  شةمان دقةةة اكتمةةال السةةجالت وإعةداد قةةوائم -

الر يدة.  القرارات 

فعال ل  تأثير على دقة ومصداقية المعلومات. -  تحقيق نظام رقابة داخلية 

حةة أسلةةد الم ةاكة اإلداريةة والمسةةاهمة فةي تحقيةق معلومةات، حيةةت يمكةن االسةتفادة منهةةا المسةاهمة فةي  -

الثبات، الموثوقية(.  في المجاالت التالية: )الدقة،  السرعة، 

كمةا  ةؤد  اسةتخدام تكنولوجيةا المعلومةات إلةى تحسةين جةودة العمةة، مةن خةالل إتبةاا أسةاليد التكنولوجيةةا  -

خفة  التكةاليف واختصةار الوقةت وتقليةة المخةاطر المتعلقةة بالتوسةة االرتجةالي الحد ثة، خصوصا الدقة العالية و 

والبيانات.  للمعلومات 

سةةتخدام الحاسةةوم فةةي مجةةاالت التةةدقيق المختلفةةة يسةةاعد فةةي تقليةةة الوقةةت المبةةذول علةةى العمليةةات الكتابيةةة  مةا أن ا       

وتقلية تكاليف عملية التدقيق ب كة عا  م.وعلى العمليات الحسابية 
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المعلومات الحاسوبية في مرحلة التخطيطإ ثانيًا:    .ستخدام نظم 

 (  الى النتائج:   (2وي ير الجدول 

رقم )  (2الجدول 

المعيارية ل الحسابية واالنحرافات  نظم المعلومات الحاسوبية في لالمتوسطات  المتعلقة باستخدام  فقرات 

 مرحلة التخطيط

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة  الرتبة
 التقدير

بها.   والبيئة المحيطة   مرتفة 3 0.764 3.988 يساهم في فهم طبيعة عمة المؤسسة 

ةةةةاهم    ةةةةةاهم يسة ةةةةةا يسة ةةةةةدقيق ممة ةةةةةة التة ةةةةةد لعملية ةةةةةي مناسة ةةةةةامج زمنة ةةةةةداد برنة ةةةةةي إعة فة
العراقية. الحكومية  في المؤسسات  الداخلي   في فاعلية التدقيق 

 مرتفة 2 0.747 4.118

 متوسط 7 0.963 3.536 يساهم في تقد ر مخاطر االحتيال.  

ةةةةةةةدقيق    ةةةةةةةامج التة ةةةةةةةاملة وبرنة ةةةةةةةدقيق ال ة ةةةةةةةتراتيجية التة ةةةةةةةياسة اسة ةةةةةةةي صة ةةةةةةةاهم فة يسة
 التفصيلي.

 متوسط 6 0.896 3.647

 مرتفة 4 0.768 3.871 يساهم في تقد ر األهمية النسبية ومخاطر التدقيق.  

ةةةات   ةةةةةةة ةةي عملية ةةةةةةة ةةبة فة ةةةةةةة ةةبية المحوسة ةةةةةةة ةةات المحاسة ةةةةةةة ةةم المعلومة ةةةةةةة ةةتخدام نظة ةةةةةةة إن اسة
ةةةةةةة  ةةةةةة الفعلية ةةةةةد المالية ةةةةةة النسة ةةةةةةى مقارنة ةةةةةدقق علة ةةةةةاعد المة ةةةةةابات يسة ةةةةةدقيق الحسة تة

المالية المماثلة المقدرة ب كة أدق.  للمن أة مة النسد 

 مرتفة 5 0.941 3.741

ةةةةةةةة    ةةةةةةةة  افة ةةةةةةى مراجعة ةةةةةةةاعد علة ةةةةةةةابات يسة ةةةةةةدقيق الحسة ةةةةةةةات تة ةةةةةةةي عملية ةةةةةةاعد فة يسة
ةةةةةةةابقة  ةةةةةةةنوات السة ةةةةةةة والسة ةةةةةةةنة الحالية ةةةةةةةر ة للسة ةةةةةةة لل ة ةةةةةةةوائم المالية ةةةةةةابات والقة الحسة

 بسهولة.

 مرتفة 1 0.634 4.247

الكلي للفقرات  مرتفة  0.816 3.878 المتوسط 

إعداد الباحثة  م2022،  المصدر: 

ةةةةةةةدول     ةةةةةةةر الجة ةةةةةةةم )يظهة ةةةةةةةات 2رقة ةةةةةةةم المعلومة ةةةةةةةتخدام نظة ةةةةةةةور اسة ةةةةةةةد ر لمحة ةةةةةةةن التقة ةةةةةةةة مة ةةةةةةةتوى مرتفة ةةةةةةةود مسة ةةةةةةةى وجة ( إلة

ةةةةةةةور) ةةةةةةةابي للمحة ةةةةةةةط الحسة ةةةةةةة  المتوسة ةةةةةةةت بلة ةةةةةةةيط، حية ةةةةةةةة التخطة ةةةةةةةي مرحلة ةةةةةةةوبية فة ةةةةةةةدول أن  3.878الحاسة ةةةةةةةن الجة ةةةةةةةج مة (، ويالحة
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ةةين ) ةةةةةةة ةةت بة ةةةةةةة ةةور تراوحة ةةةةةةة ةةةةةةةةرات المحة ةةول فقة ةةةةةةة ةةة حة ةةةةةةة ةةةةةةةةة الدراسة ةةراد عينة ةةةةةةة ةةابية آلراا افة ةةةةةةة ةةةةةةةةطات الحسة ( 4.247 – 3.536المتوسة

الى المرتفعة.  ر تراو وبدرجة تقد   حت ما بين المتوسطة 

ةةةةةى ه ةةةةةةت علة ةةةةةةي نصة ةةةةةةرة التة ةةةةةةى أن الفقة ةةةةةةدول الة ةةةةةةير الجة ةةةةةا ي ة ةةةةةةاعد كمة ةةةةةةابات يسة ةةةةةةدقيق الحسة ةةةةةةات تة ةةةةةةي عملية ةةةةةةاعد فة يسة

ةةةةةةهولة ةةةةةةابقة بسة ةةةةةنوات السة ةةةةةةة والسة ةةةةةةنة الحالية ةةةةةةر ة للسة ةةةةةةة لل ة ةةةةةوائم المالية ةةةةةةابات والقة ةةةةةةة الحسة ةةةةةةة  افة ةةةةةى مراجعة ةةةةةةى علة ةةةةةةت علة ه،  انة

ةةةةابي ب ةةةةةط حسة ةةةةد ر بمتوسة ةةةةن التقة ةةةةتوى مة ةةةةى مسة ةةةة  أعلة ةةةةةى 4.247)لة ةةةةدول الة ةةةةير الجة ةةةةا ي ة ةةةةد ر،  مة ةةةةةن التقة ةةةةة مة ةةةةة مرتفعة ( وبدرجة

ةةةى ه ةةةةت علة ةةةي نصة ةةةرة التة ةةةال أن الفقة ةةةاطر االحتية ةةةةد ر مخة ةةةي تقة ةةةةاهم فة ةةةةط يسة ةةةد ر بمتوسة ةةةةن التقة ةةةتوى مة ةةةةة مسة ةةةى أقة ةةةةت علة ه،  انة

وبدرجة متوسطة من التقد ر.3.536حسابي بل  )  ) 

نظم المعلومات الحاسوبية في مرحلة التحقق من األ ثالثًا: واإلجماليات.:  رصإستخدام   دة 

 ( الى النتائج:  3وي ير الجدول )

رقم )  (3الجدول 

نظم المعلومات الحاسوبية  المتعلقة إستخدام  المعيارية لفقرات االستبيان  الحسابية واالنحرافات  المتوسطات 

   في مرحلة التحقق من األرصدة واإلجماليات

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

جة در  الرتبة
 التقدير

ةةةةةةةةدقيق   ةةةةةةةات تة ةةةةةةةي عملية ةةةةةةةبة فة ةةةةةةةةبية المحوسة ةةةةةةةات المحاسة ةةةةةةةم المعلومة ةةةةةةةتخدام نظة إن اسة
ب كة أدق. المختلفة  تدقيق ارصدة الحسابات   الحسابات يساعد على 

 مرتفة 1 0.536 4.048

ةةةةةةن   ةةةةةةق مة ةةةةةةة التحقة ةةةةةةن أجة ةةةةةةدة مة ةةةةةةيلية لألرصة ةةةةةةارات التفصة ةةةةةةذ االختبة ةةةةةةي تنفية ةةةةةةاهم فة يسة
 جودة ودقة األرصدة.

 متوسط 4 1.254 3.012

ةةةةةات ي ةةةةيلية للعملية ةةةةارات التفصة ةةةةة اإلختبة ةةةةةة لتقلية ةةةةرااات التحليلية ةةةةذ اإلجة ةةةةي تنفية ةةةةاعد فة سة
 .وأرصدة بنود الحسابات

 متوسط 3 1.057 3.333

ةةةةةات  ا ةةةةةم المعلومة ةةةةةتخدام نظة ةةةةاهم اسة ةةةةةة يسة ةةةةةرااات التحليلية ةةةةةذ االجة ةةةةةي تنفية ةةةةةوبية فة الحاسة
 لتحد د مدى واقعية ومنطقية العمليات.

 متوسط 2 1.061 3.412

الكلي لل  متوسطة  0.977 3.451 فقراتالمتوسط 
إعداد الباحثة  م2022،  المصدر: 
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ةةةةةةةم )   ةةةةةةةدول رقة ةةةةةةر الجة ةةةةةةةدة 3يظهة ةةةةةةةن األرصة ةةةةةةةق مة ةةةةةةور التحقة ةةةةةةةد ر لمحة ةةةةةةةن التقة ةةةةةةطة مة ةةةةةةةتوى متوسة ةةةةةةةود مسة ةةةةةةى وجة ( إلة

ةةةةةةةابي  ةةةةةةةط الحسة ةةةةةةة  المتوسة ةةةةةةةت بلة ةةةةةةةة، حية ةةةةةةةات الحكومية ةةةةةةةي المؤسسة ةةةةةةةداخلي فة ةةةةةةةدقيق الة ةةةةةةةة التة ةةةةةةةين فاعلية ةةةةةةةي تحسة ةةةةةةةات فة واإلجمالية

ةةةةةةةور) ةةةةةةةةدول3.451للمحة ةةةةةةةةن الجة ةةةةةةةةج مة ةةةةةةةةرات  (، ويالحة ةةةةةةةةول فقة ةةةةةةةةة حة ةةةةةةةةة الدراسة ةةةةةةةةراد عينة ةةةةةةةابية آلراا افة ةةةةةةةةطات الحسة أن  المتوسة

تراوحت بي الى المرتفعة.   4.048 –  3.012ن )المحور  وبدرجة تقد ر تراوحت ما بين المتوسطة   ) 

ةةةةةةةى ه   ةةةةةةةت علة ةةةةةةةةي نصة ةةةةةةةرة التة ةةةةةةةى أن الفقة ةةةةةةةدول الة ةةةةةةةير الجة ةةةةةةةا ي ة ةةةةةةةةبية  مة ةةةةةةةات المحاسة ةةةةةةةم المعلومة ةةةةةةةتخدام نظة إن اسة

ةةةةةةدقيق الح  ةةةةةةات تة ةةةةةةي عملية ةةةةةةبة فة ةةةةةةكة أدقالمحوسة ةةةةةةة ب ة ةةةةةةابات المختلفة ةةةةةةدة الحسة ةةةةةةدقيق ارصة ةةةةةةى تة ةةةةةةاعد علة ةةةةةةابات يسة ةةةةةةت سة ه،  انة

ةةةةةةةتوى ةةةةةةةى مسة ةةةةةةى أعلة ةةةةةةة  ) علة ةةةةةةةابي بلة ةةةةةةةط حسة ةةةةةةةد ر بمتوسة ةةةةةةةن التقة ةةةةةةةير 4.048مة ةةةةةةةا ي ة ةةةةةةةد ر،  مة ةةةةةةةن التقة ةةةةةةةة مة ةةةةةةةة مرتفعة ( وبدرجة

ةةةةى ه ةةةةت علة ةةةي نصة ةةةةرة التة ةةةةى أن الفقة ةةةدول الة ةةةةن الجة ةةةةق مة ةةةةة التحقة ةةةن أجة ةةةةدة مة ةةةةيلية لألرصة ةةةارات التفصة ةةةةذ االختبة ةةةةي تنفية ةةةاهم فة يسة

ةةةةة األ ةةةةودة ودقة ةةةةةدةجة ةةةةة  ) رصة ةةةةابي بلة ةةةةط حسة ةةةةةد ر بمتوسة ةةةةن التقة ةةةةتوى مة ةةةةةة مسة ةةةةى أقة ةةةةت علة ةةةةةط3.012ه،  انة ةةةةة متوسة ة ( وبدرجة

 من التقد ر.

( اختبار  استخدام  تم  فقد  الفرشية  داللة One-Sample testوالختبار  ذو  أثر  هناع  أن  ان  لمعرفة   )

وإصدا التدقيق  عملية  استكمال  مرحلة  في  الحاسوبية  المعلومات  نظم  الستخدام  تحسين احصائية  في  المدقق  تقرير  ر 

في   الداخلي  التدقيق  العراقفاعلية  في  لها  التابعة  والهيئات  المالية  اإلحصائية بغداد-وزارة  الداللة  مستوى  على   ،

(0.05= ويبين رقم )(   ( ذلك.4الجدول 

رقم    (4)الجدول 

المعلومات  ( لمعرفة أن كان هناك أثر ذو داللة احصائية الستخدام نظOne-Sample testاختبار ) م 

في  الداخلي  المدقق في تحسين فاعلية التدقيق  وإصدار تقرير  وزارة  الحاسوبية في مرحلة استكمال عملية التدقيق 

التابعة لها في العراق  بغداد -المالية والهيئات 

 T المتوسط الحسابي
T 

 الجدولية
 مستوى الداللة الحريةدرجات  

3.744 4.419 1.98 84 0.00 
 

إعدا  م2022،  د الباحثةالمصدر: 
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ان إلى  أعاله  الجدول  إحصائية عند   وجد   ي ير  ) داللة مستوى أثر ذو داللة  ( الستخدام نظم 0.05معنوية 

في   المدقق  تقرير  وإصدار  التدقيق  عملية  استكمال  مرحلة  في  الحاسوبية  الداخلي، المعلومات  التدقيق  فاعلية  تحسين 

( االختبار  قيمة  بلغت  )Tحيت  أ 4.419(  وهي   )( االحصائية  الداللة  وعلى مستوى  الجدولية،  قيمتها  ( 0.00على من 

(  (، وبالتالي نقبة الفرشية البد لة ونرف  العدمية.=  0.05وهي اقة من القيمة المحددة 

أثر ذو داللة إحصائية عند أن   وجد  ( الستخدام نظم المعلومات الحاسوبية في مرحلة 0.05معنوية ) اللةد مستوى أ  

في  استكمال ع الداخلي  التدقيق  فاعلية  تحسين  في  المدقق  تقرير  وإصدار  التدقيق  المالية والهيئات التابعة لها ملية  وزارة 

 .بغداد-في العراق

عند   رابعًا: إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ) داللة مستوى  ال  في 0.05معنوية  الحاسوبية  المعلومات  نظم  الستخدام   )

المالية   القوائم  التابعة لها في العراقفي  موثوقية ومصداقية  المالية والهيئات   .بغداد -وزارة 

( اختبار  استخدام  تم  فقد  الفرشية  داللة One-Sample testوالختبار  ذو  أثر  هناع  أن  ان  لمعرفة   )

المعلوما نظم  الستخدام  على احصائية  الحكومية،  المؤسسات  في  المالية  القوائم  ومصداقية  موثوقية  في  الحاسوبية  ت 

ويبين الجدول رقم )=0.05اللة اإلحصائية )مستوى الد  ( ذلك.5( 

رقم )  (5الجدول 

One-Sample test)  )   الحاسوبية نظم المعلومات  أن  ان هناع أثر ذو داللة احصائية الستخدام  لمعرفة 

المالية في    بغداد-وزارة المالية والهيئات التابعة لها في العراقفي موثوقية ومصداقية القوائم 

 T الحسابيالمتوسط 
T 

 الجدولية
الحرية  مستوى الداللة درجات 

3.807 6.394 1.98 84 0.00 
 

إعداد الباحثة  م2022،  المصدر: 

ان إلى  أعاله  الجدول  إحصائية عند   وجد   ي ير  ) داللة مستوى أثر ذو داللة  ( الستخدام نظم 0.05معنوية 

المالية القوائم  ومصداقية  موثوقية  في  الحاسوبية  )المعلومات  االختبار  قيمة  بلغت  حيت   ،T( أعلى من 6.394(  وهي   )
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( االحصائية  الداللة  مستوى  وعلى  الجدولية،  )0.00قيمتها  المحددة  القيمة  اقة من  وهي   )0.05  = نقبة وبالتالي   ،)

ونرف  العدمية.  الفرشية البد لة 

إحصائية عند أثر ذو داللة  أن   وجد  نظم المعلومات الحاسوبية ( الستخدام  0.05معنوية ) داللة مستوى أ  

المالية في  في    .بغداد-وزارة المالية والهيئات التابعة لها في العراقموثوقية ومصداقية القوائم 

 :نتائجال -8

ةةةةةات         ةةةةم المعلومة ةةةةةود دور نظة ةةةةى وجة ةةةةا، إلة ةةةةةة اليهة ةةةةي توصة ةةةةائج التة ةةةةةات والنتة ةةةةة البيانة ةةةةالل تحلية ةةةةةن خة ةةةةة مة ةةةةت الباحثة خلصة

ةةةة ةةةةة فاعلة ةةةةةة داخلية ةةةةق رقابة ةةةةي تحقية ةةةةبية فة ةةةةةات المحاسة ةةةةي المؤسسة ةةةةةد ة فة ةةةةة أحة ةةةةي المؤسسة ةةةةةة فة ةةةةة الداخلية ةةةةر الرقابة ةةةةة، إذ تعتبة العراقية

ةةةةةةةارت  ةةةةةةدافها، إذ أ ة ةةةةةةة اهة ةةةةةةةت الدراسة ةةةةةةد حققة ةةةةةةبي واإلدار ، وقة ةةةةةةةدقيق المحاسة ةةةةةةى التة ةةةةةةة علة ةةةةةةةي تعمة ةةةةةةر التة ةةةةةةذار المبكة ةةةةةةزة اإلنة أجهة

ةةةةةات ةةةةةي المؤسسة ةةةةةة فة ةةةةةة فاعلية ةةةةةة داخلية ةةةةةق رقابة ةةةةةي تحقية ةةةةبية فة ةةةةةات المحاسة ةةةةةم المعلومة ةةةةةي دور نظة ةةةةةا ن فة ةةةةةود تبة ةةةةةى وجة ةةةةة إلة  الدراسة

ةةةةد ةةةة، وقة ةةةةة  العراقية ةةةةة الرقابة ةةةةر فاعلية ةةةةى متغية ةةةأثيرًا علة ةةةةرات تة ةةةةر المتغية ةةةةو أكثة ةةةةات هة ةةةة المعلومة ةةةةر مالامة ةةةةين أن متغية ةةةةين أن  تبة تبة

ةةةةةرًا ألن  ةةةةة  نظة ةةةةة، إذ أنة ةةةةةة الداخلية ةةةةةة الرقابة ةةةةق فاعلية ةةةةةيًا لتحقية ةةةةةرطًا رئيسة ةةةةات  ة ةةةةةة المعلومة ةةةةةة مالامة ةةةةد أهمية ةةةةةا  ؤ ة ةةةةة، وبمة الداخلية

ةةةةةةم  ةةةةةةات لة ةةةةةةا المعلومة ةةةةةةبات وتكنولوجية ةةةةةةي الحاسة ةةةةةور فة ةةةةةةور ممالتطة ةةةةةاحب  تطة ةةةةةةة، يصة ةةةةةةوابط الرقابية ةةةةةةات والضة ةةةةةةي الممارسة ةةةةةةة فة اثة

ةةةةام  ةةة ن نظة ةةةةذلك فة ةةةة، ولة ةةةةات العراقية ةةةي المؤسسة ةةةةاملين فة ةةةي العة ةةةةرات ووعة ةةةة وخبة ةةةةي معرفة ةةةاثاًل فة ةةةةورًا ممة ةةةك تطة ةةةةد ذلة ةةةم  واكة ةةةا لة كمة

ةةةةةديم  ةةةةةتم تقة ةةةةةي  ة ةةةةةات  ة ةةةةةى البيانة ةةةةةة علة ةةةةةوابط رقابية ةةةةةائة وشة ةةةةةمن وسة ةةةةةد أن  تضة ةةةةةة يجة ةةةةةي أ  مؤسسة ةةةةةبي فة ةةةةات المحاسة المعلومة

المحاسبية.معلومات موثوق تقارير تحتو  على    بها من مخاطر نظم المعلومات 

ةةاز      ةةي المؤسسةةات، إذ تمتة ةةة الداخليةةة فة ةةى فاعليةةة الرقابة ةةبية ودورهةةا علة ةةم المعلومةةات المحاسة ةةة أهميةةة نظة وقةةد أكةةدت الدراسة

غ عةن األفعةةال عناصةر الرقابةة الداخليةة فةي المؤسسةات العراقيةة بالفاعليةة نتجةةة التر يةز علةى وشةة قواعةد وإجةرااات لإلبةال

وتحليلها، ومعرفة أسبابها، وتوفر البرامج المحاسبية.س التي تتعر  لها المؤسسة،   ير القانونية، ودراسة المخاطر 

 :التوصيات -9

وفقًا لالستنتاجات التي تم التوصل إل ها من اإلطار النظري للدراسةر وكذالك النتائج التةي تم الحصول عليها من        

اإلحص  ائي تم الخروج بالتوصيات اآلتية:واقة التحلية 
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ةةةةةةيمكنها  - ةةةةةا سة ةةةةةةة ممة ةةةةةات العراقية ةةةةةي المؤسسة ةةةةةةبية فة ةةةةةات المحاسة ةةةةةةنظم المعلومة ةةةةةتمر لة ةةةةةين المسة ةةةةةةرورة التحسة ةةةةةة بضة ةةةةةي الباحثة توصة

وينعكس إيجابًا على الرقابة الداخلية.من   المالي والمحاسبي  في المجال  التكنولوجية   مواكبة التطورات 

ةةةةةوبية - ةةةةةةات الحاسة ةةةةةنظم المعلومة ةةةةةد االبتمام بة ةةةةةةية  يجة ةةةةةاهج الدراسة ةةةةةةمة المنة ةةةةةالل أن ت ة ةةةةةةن خة ةةةةةك مة ةةةةةةدقيق، و ذلة ةةةةةال التة ةةةةةةي مجة فة

في مجال التدقيق تكنولوجيا  الحاسوم   .في الجامعات والمعاهد من خالل استخدام 

ةةةةةةةي   - ةةةةةةةورات التة ةةةةةةتجدات والتطة ةةةةةةةة المسة ةةةةةةةك لمواكبة ةةةةةةة وذلة ةةةةةةةة الحد ثة ةةةةةةة األنظمة ةةةةةةةراق ومالحقة ةةةةةةةي العة ةةةةةةدقيق فة ةةةةةةةة التة ةةةةةةوير منهجية تطة

 ت هدها بيئة التدقيق االلكترونية.

ةةةةر   - ةةةةا أثة ةةةةا لهة ةةةةات لمة ةةةةا المعلومة ةةةةائة تكنولوجية ةةةةى وسة ةةةول علة ةةةةرورة الحصة ةةةةراق بضة ةةةةي العة ةةةةابات فة ةةةةدققي الحسة ةةةةة مة ةةةرورة توعية شة

 في رفة مستوى  فااة التدقيق وفاعليتة.

ةةةةةات  - ةةةةةوير  لية ةةةةق تطة ةةةةةن طرية ةةةةوظفين عة ةةةةةرة للمة ةةةةةة والخبة ةةةةادة المعرفة ةةةةةالل زية ةةةةن خة ةةةةةيم مة ةةةةةدريد والتعلة ةةةةات التة ةةةةةادة عملية ةةةةرورة زية شة

بما  واكد  خر في هذا المجال.  النظم المحاسبية   التطورات 
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 :المراجع

( إنمةوذج مقتةةرد لتفعيةة دور الهيئةةات المنظمةةة لمهنةة التةةدقيق فةي تحقيةةق جةودة التةةدقيق، مجلةةة م2013إحةالم،  ةةاظم) -

 .8دراسات محاسبية ومالية، العدد

ةةةارق) - ةةةون طة ةةةة، إدمة ةةةون جة ةةةة العرام2010إدمة ةةةارظ التجارية ةةةي المصة ةةةبية فة ةةةات المحاسة ةةةم المعلومة ةةةة نظة ةةةدى فاعلية ةةةة ( مة قية

األوسط.   األهلية من وجهة نظر اإلدارة، رسالة ماجستير، جامعة ال رق 

جعفر ) - دار اسام  للن ر والتوزية، عمان، األردن.م2005الجاسم،  تكنولوجيا المعلومات،   ) 

ةةةالمة - ةةةد سة ةةةة، أحمة ةةةليمان) الجويفة ةةةةة م2011سة ةةةة الرقابة ةةةق فاعلية ةةةي تحقية ةةةبة فة ةةةبية المحوسة ةةةات المحاسة ةةةم المعلومة ( دور نظة

ف  ي المصارظ اإلسالمية األردنية، رسالة ماجستير، جامعة ال رق  األوسط.الداخلية 

ةةةةةةرحمن) - ةةةةةةد الة ةةةةةةاهر عبة ةةةةةةسات،  الا  ة ةةةةةة ر ات م2009خرية ةةةةةةي الة ةةةةةةرار فة ةةةةةةاذ القة ةةةةةةي اتخة ةةةةةةات فة ةةةةةةا المعلومة (، دور تكنولوجية

ةةةصاد والعلةةةوم اإلداريةةةالةةةصناع ةةةي األردن ، جامعةةةة اليرمةةةوع،  ليةةةة االقتة ةةال، ية المةةةساهمة العامةةةة فة ، قسةةم إدارة األعمة

 األرد )ن رسالة ماجستير سير من ورة(.-اربد  

( دور أسةةاليد الرقابةةة العامةةة لةةنظم المعلومةةات المحاسةةبية المحوسةةبة فةةي زيةةادة موثوقيةةة م2014الدالهمةةة، مصةةطفى) -

المفتوحة، مجلد  المعلومات   جامعة القد    .32، عدد  1المحاسبية، مجلة 

ةةتراتيجية (، العو م2009الةةراو  ،إبةةةراهيم) - ةةةام المعلومةةةات المحاسةةةبي ودوره فةةةي اتخةةةاذ القةةةرارات اإلسة امةةةة المةةةؤثرة فةةةي نظة

ةة ةةةةصادية والقانونية ةةةوم االقتة ةةةة ق للعلة ةةة دمة ةةةة جامعة ةةة، مجلة ةةةناعية األردنية ةةر ات الصة ةةةة( ال ة ةةة ميدانية ةةةد))دراسة (  25ة، مجلة

 .1العدد،  

ةةة ( نظةةم المعلومةةات المحاسةةبية وأثرهةةا علةةى الج م2014سةةحبون، مصةةطفى ) - هةةاز المصةةرفي، رسةةالة ماجسةةتير، جامعة

 ام درمان اإلسالمية، السودان.

( أثةةر تطبيةةق نظةةم المعلومةةات المحاسةةبية علةةى تحسةةين فاعليةةة و فةةااة التةةدقيق الةةداخلي فةةي م2013ال ةةنطي، أيمةةن،) -

للعلوم االقتصادية الجامعة، عدد   القطاا الصناعي  .27األردني ، مجلة  لية بغداد 

إدارة تكنولوجيا المعلومات، تم2009الصيرفي، محمد) - اإلسكندرية.1(   ، دار الفكر الجامعي، 

ةةةت، - ةةةوار ثابة ةةةارظ، ثة ةةةان م(2005)عة ةةةة، عمة ةةة ر والتوزية ةةةة للنة ةةةازور  العلمية ةةةةوم ، دار الية ةةةا الحاسة ةةةيات تكنولوجية  -أساسة

 األردن.
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داا قطةةاا الةةصناعة الدوائيةةةةة فةةةةةي واقةةة تطبيةةةق تكنولوجيةةا المعلومةةات وأثةةره علةةةى أ (م2007العجلةةوني، مةةأمون فةةا ز) -

ةةةةةة،  ةةةةةةوم اإلداريةة ةةةةةصاد والعلةة ةةةةةة االقتةة ةةةةةوع،  ليةة ةةةةةة اليرمةة ةةةةةد 2007األردن ، جامعةة ةةةةةر  -،اربةة ةةةةتير سية ةةةةالة ماجسة األردن )رسة

 (.من ورة

ةةةا   - ةةةي ، إ نة ةةةق، )الفنة ةةةةن م2014توفية ةةةف عة ةةةي الك ة ةةةةا فة ةةةدقيق ودورهة ةةةي التة ةةةةات فة ةةةا المعلومة ةةةتخدام تكنولوجية ةةةةدى اسة (، مة

ي القةةوائم الماليةةة مةةن وجهةةة نظةةر مةدققي الحسةةابات القةةانونيين األردنيةةين، رسةةالة ماجسةةتير سيةةر من ةةورة، اإلحتيةال فةة

 جامعة اليرموع، إربد، األردن.

ةةك) - ةةةة، ترج م2003فةةورا ، دومينة ةةق ( ، اقتةةةةةصاد المعرفةةة ةةةال ،  دم ة ةةةيال، مكتبةةةةة دار طةة ةةةرم صاصةة ةةةة: محمةةةةد عةة  –مةة

 سوريا.

( ، نظةةةم المعلومةةةات اإلداريةةةة، دار المسةةةيرة، م2003يم ، الجونةةةابي، عةةةالا الةةةد ن عبةةد القةةةادر)قنةةد لجي، عةةةامر إبةةةراه -

 الطبعة الثانية ، عمان.

ةةةد الكةةةةريم،) - ةةةسين فاعليةم2011الكةةةةساسبة، وصةةةةفي عبةة ةةات ، ( تحةةة ةةةالل تكنولوجيةةةةةا المعلومة ةةةسي مةةةةةن خةةة ةةةةة األداا المؤسةةة

لل  األردن.  -ن ر والتوزية، عماندار اليازور  العلمية 

ةةةد) - ةةةد ن محمة ةةةام الة ةةةازن، حسة ةةةةر م2010مة ةةةةان للن ة ةةةةم واإليمة ةةةة ، دار العلة ةةةائطها االلكترونية ةةةةات ووسة ةةةا المعلومة (، تكنولوجية

 مصر.  -والتوزية، القاهرة

ةةةةةم،  - ةةةةةةماعية)الملحة ةةةةةةة،   م2008إسة ةةةةةة ر والتوزية ةةةةةةد ن للنة ةةةةةةالا الة ةةةةةةات ، دار عة ةةةةةةصر المعلومة ةةةةةي عة ةةةةةة فة ةةةةةان والتربية (، اإلنسة

 سوريا.  -دم ق
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