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المستخلص
تهدف

ذد ا اردفرالددددة رلتعم

لم مدفة امزدا يدة تعتدت

ن جدامعدة

دل ارتدفقيس اردفاتلن لدالددددتعدفاا تزي ر جيدا ار عل مدا

ميسددانو وت تددلد ارفرالددة ارم فد ما اريتا و كان اذ ها وج د حاجة ملحة رفة ار فققيا ن جامعة ميسددان اللددتعفاا تزي ر جيا
ار عل ما

ن

لية ارتفقيسو وذرك ر ا تسدداذ م ما تحسدديا ن ج دة

تزاريفو وقف ت تددل ارثحا ارم مو
ج دة

لية ارتفقيسو وتفما م يتة رل

ياو ولألددمو وقد واقل

ة ما ارت تدديا اذ ها ارع ل لم الددتعفاا تزي ر جيا ار عل ما ألثمذا ار اضددف ن ضددث

لية ارتفقيس وتسددهيل ارعفما ارتفقيقيةو وك رك اذ ية ت يم اجهتة ارحالدد ل وار عفا ار لحقة لها ن ج يب اددعق ارتفقيس

ر عاروة ارثييا وا فاد ارتقاردم ار ارية وتعتدا ارثيا ا وار عل ما ك ها تعتثم جتءا ً الاليا ً ن ا واز ارع ليا ارعارجية وارفاتلية
وألذ يتها ن ضث

لية ارتفقيسو ورل ج يب اعق ارحسالا وارتفقيس ن ارزليا لشعثة ارحسالا وارمقالة ن ر الة اروامعة.

الكلمات المفتاحية  :تزي ر جيا ار عل ما و ارتفقيس ارفاتلنو ارتفقيس و س أ ظ ة ارحال ل.

Strengthen internal audit work using information technology
Zainab Khalil Hashem
Sadeq Hussein Nabhan
Faez Abdulhasan Jasim
University of Misan / College of Administration and Economics
Siraq880@yahoo.com
sadeqhussein1984@gmail.com
allamifaez67@yahoo.com

Abstract
This study aims at identifying the possibility of enhancing the work of internal auditing using
information technology at the University of Maysan, The study reached a number of results, the most
important of which is the urgent need for the auditors of the University of Maysan to use information
technology in the audit process, The research has reached a number of recommendations, the most
important of which is the work on the use of information technology for its obvious impact in
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controlling the quality of the audit process and facilitating the auditing services, as well as the
importance of providing computer equipment and accessories In all the audit divisions to handle the
evidence and prepare financial reports and the storage of data and information being considered a key
part in the completion of external and internal processes and their importance in controlling the audit
process, and linking all the people of accounts and auditing in the faculties of the Division of Accounts
and control in the Presidency of the University.
Keywords : Information Technology, Internal audit, Audit according to computer systems
المقدمة
ارحسددالا ارم تقفدم تفماتهم لأ لم مسددت ة ما ارو دة وارفقة

تيوة رلتط ر ارحاتدل ن اال ا وكثم وتي و ار عامت
ار اريةو االمم ار ي دتطلق ما ارعامليا ن موا ارتفقيس لشددزل

جاء ارحاجة ارم الددتعفاا تزيل جيا ار عل ما ارحفد ة رتسددهم

اا وارتفقيس ارفاتلن لشزل تاص أن تتم م اكثة تلك ارتط را

ن ر ب ج دة ارتدفقيس وتقليدل االتطداء واروهدف وار قدد وكدا دد

ما أجل تحقيس أذفا

ارتفقيسو إن الدتعفاا تزيل جيا ار عل ما

وما ت ما ما متادا دسددهم لشددزل عا

مشزلة ارثحا ذن -:
" ان الدتعفاا تقييا ارحالد ل والدتعفاا تزيل جيا ار عل ما

ن تحقيس تلك االذفا

ليدا

ارتدفقيس ال دتا محدفوداًو م دا ددف ب لدارحداجدة ارم

وكد ردك ت يم ار قدد واروهدف وارتزل دة واردفقدة ن ا وداز األ دا و

ن

اال أن تطثيس تزي ر جيدا ار عل مدا ار عتل دة دتطلدق ما ارعدامليا

ادتا تلك ارتقييا

ن

ليا ارتفقيس ارفاتلن ار عتل ة ".

ن مودا ارتدفقيس وار حدالددددثدة معم دة ودراددة والددددعدة ن ذد ا
ثانيا ً  -:أهداف البحث

ار ودا و وارثحدا دهتم لشددددمدحدة ارعدامليا ن اددددعدق ارمقدالدة
وارتدفقيس ن جدامعدة ميسدددددانو ورلتعم
رتزيل جيددا ار عل مددا

وك د رددك ار ق

وارثشددددمددة ارتزمدة واالحتيداجدا

تط دم

لم مدفة تطثيقهدا
لم ار ارد ار دداددددة

وار تطلثدا

ار فققيا لالتعفاا ارحال ل.
زدادة ارفقة وارسدم ة وارسدمدة واال واز لار عل ما ولده رة

األتمةو وأذم

ار ع قدا ارتن ت اجدم الددددتعدفاا ارعدامليا رتزيل جيدا ار عل مدا

ارعتن وار ت

وتطثيقداتهدا ار عتل دةو وكد ردك ارثحدا ن لددددثدل تد ريلهدا وادوداد
ارظمو

دل ارتدفقيس ولدددده ردة ارع دل وزددادة ار ن يدف

ارتعم

ار يدالددددثدة رهداو ك دا دسددددعم ارثحدا وما تت تلدك

ارم ار عل ما ل قد اقل.

لم ار اذيم االلالية رزل ما ار فقس ارفاتلن.

تقليدل ارتزداريف ار داريدة واالدارددة لم ار يظ دة ا مدس
تقليل ار قد واروهف وارعطأ ار ي تواوزا لالتعفاا ارحال ل.

ارتزي ر جيا رتواوز لددددلثيا ارع ل ارتقليفي ن ارتفقيس ارفاتلن
وا عزدالدددداتدم لم ارقمارا ار تعد ة ن ضدددد ء مدا دقدفمدم ما
تقداردم وليدا دا

ثالثا ً  -:أهمية البحث

ا اوضدددداو ارودامعدة لدددد اء كدا دد ار داريدة أو

تدأتن االذ يدة ما مدفة اذ يدة ارتدفقيس اردفاتلن وكي يدة تعتدتا

االداردة يها.

لالتع ا تقييا ارحال ل وذرك الن -:
 .1لالدتعفاا تقييا ارحالد ل دتم االلتعاد ا ارموتيا ار لل ن

المبحث األول

ليا ارتفقيس ارتقليفي والدت ار ار قد لصد رة أقل وارسدم ة

المنهجية العلمية للبحث
أوالً  -:مشكلة البحث

ن أ واز ارع ل.

ظما ً اللدتعفاا ارحالد ل ن مواال متعفدة ن ارعارم ودت رم

 .2تثمز اذ يدة تثحدا ن مدفة دا ليدة الددددتعدفاا تزي ر جيدا
ار عل ما

ن ارع ليا ار ارية وارحسالية و ليا ارتفقيس وحاجة مفققن

ن ادعثة ارتفقيس ن مماحل

ن تحسيا ج دتم .
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 .3تسدهم ن م اكثة ارتط ر ارعل ن وارتزي ر جن الن ارحالد ل

ار عل ما وتقييدا ارحدالددددثدا ار عتل ة ن تعتدت دور ار فقس

اتثف م ازدا رل ارد ارثشمدة وار ارية ن ار يظ ا .

ارفاتلن وتحسيا ت رة أداءا ".
خامسا ً  -:حدود البحث

رابعا ً  -:فرضية البحث -:

ارحفود ار زا ية  :جامعة ميسددددان و ارزليا ارتالعة رها  .ارحفود

ليداءا ً لم مدا جداء ن مشددددزلدة وأذ يدة وأذدفا

ارتما ية 2018 -2017 :

ارثحدا دعلس

تدديا ة مضددية ارثحا ك ا دلن " -:دسددهم الددتعفاا تزيل جيا
الدراسات السابقة
 .1محمود يحيى زقوت ()2016
ارعي ان

"مفة ا لية الددتعفاا تزي ر جيا ار عل ما

لية ارتفقيس واثما ن تحسدديا ج دة تفمم ارتفقيس ن قطاو تا

ن

(درالة ميفا ية لم امكا ارتفقيس ارعاملة ن قطاو تا)".
ذف

ن تحسدددديا ج دة

ارثحا معم ة مفة ا لية الددددتعفاا تزي ر جيا ار عل ما

ليم ارتفقيسو ورتحقيس ذ ا ارهف

تم اتثاو

ار يه ار ت ن ارتحليلن ر ت تم رطثيعة ارفرالة.
أذددددددددددددددم اذ ية الددتعفاا تزي ر جيا ار عل ما
االلتيتاجا

رلع ليدا ما تت

ن ممحلة ارتعطي وممحلة تي ي اتتثارا ارمقالة واالتتثارا االلددالددية

هم ارمقدالدة اردفاتليدةو واردفور ار هم ارد ي تلعثدم تزي ر جيدا ار عل مدا

ن ممحلدة تي يد اجماءا

ارتفقيس ارتحليلية واالتتثارا ارت صيلية رألرتفة.
أذددددددددددددددم ضددمورة م اكثة ارتط را ومتحقة اال ظ ة ارحفد ة وتاتددة ن موا تفقيس ارحسددالا وا ظ ة ارمقالة ارفاتلية
ارت تيا

وضمورة التعفاا مزاتق ارتفقيس ر لا ل والاريق تزي ر جيا ار عل ما ارحفد ة.

 .2فيصل دبيان عوض المطيري ()2013 – 2012
ارعي ان

"اذ ية تزي ر جيا ار عل ما

ن ضدددث ج دة ارتفقيس ومع قا الدددتعفامها ما وجهة ظم مفققن ارحسدددالا

ن

دورة ارز دد".
مشددددددزددلددة
ارثحا

فا قفرة مفقس ارحسدددالا
ار عل ما ار حالثية وتي ي

أذدد د دددديددددة اذ ية تزي ر جيا ار عل ما

ن االلدددت ادة ارزا ية ما تزي ر جيا ار عل ما ار تط رة والدددتعفامها ن تط دم ظم
لية ارتفقيس ن ضل تزي ر جيا ار عل ما .
ن ضث ج دة ارتفقيس ومع قا التعفامها ما وجهة ظم مفققيا

ارثحا
ذف

ارثحا تتحقس اذفا

ارفرالة ما تت ارتعامل مب

يا ما ارثيا ا ذ ا ارثيا ا ار ا دة وارثيا ا االورية .

أذددددددددددددددم وج د اثم ذو دالرة احصددددا ية رتزي ر جيا ار عل ما (ارتقييا ارحالدد د لية وارعثمة ارعل يةو تط دم ار هارا ) ن
االلتيتاجا

ضث ج دة ارتفقيس رفة مزاتق ارتفقيس ارز دتية ما وجم ظم مفققن ارحسالا

ن دورة ارز دد .

أذددددددددددددددم ارع ل لم الدتعفاا تزي ر جيا معل ما ألثمذا ار اضدف ن ضدث ج دة ارتفقيس ما وجم ظم مفققيا ارحسدالا و
ارت تيا

اذ ية ارتمكيت لم اجماء درالددا دوردة رلتعم
ار عل ما .
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 .3دراسة )2013 ( AL-Refaee
“ The Effect of using Information Technology on Increasing the Effi – ciency of

ارعي ان

’’Internal Auditi Systems in Islamic Banks Operating in Jordan
لم زددادة ك داءة ظم ارتدفقيس اردفاتلن ن ارثي ل االلددددتميدة ارعداملدة ن

" اثم الددددتعدفاا تزي ر جيدا ار عل مدا
االردن".
ذف

ارثحا

معم دة اراء ارعدامليا ن ارمقدالدة واإلدارا
وارتزي ر جية ريظم ار عل ما ح

ار تعلقدة لدارتدفقيس اردفاتلن مب كي يدة اال سددددوداا مب ارثي دة ارتقييدة

معا م مماقثة ارتشدييلو وت ا م تصدا ا ارثي ة ارتقيية وارتزي ر جية ار ت ة
لم الدددتقترية وتصد د تدددية ارتفقيس ارفاتلن ن ارثي ل

ريظم ار عل ما و وأثم الدددتعفاا تزي ر جيا ار عل ما

االلتمية ارعاملة ن االردن ن ل ارع ر ة وقفرتها لم م اكثة االحتياجا ارتزي ر جية رلسيطمة لم اال شطة
ار صم ية االرزتمو ية.
أذددددددددددددددددم ت ضددف االثم االدوالن اللددتعفاا تزي ر جيا ار عل ما
االلتيتاجا

لم االلددتقترية وتص د تددية ارتفقيس ارفاتلن ن ارثي ل

االلددتمية ارعاملة ن االردن ن ل ارع ر ةو وأ ها ملتتمة لالددتعفاا االحتياجا ارتزي ر جية ر ماقثة ا شددطتها
ار صم ية االرزتمو ية.

أذددددددددددددددددم ضددمورة الددتعفاا تزي ر جيا ار عل ما ر ا رم ما أثم ن زدادة ك اءة ظم ارتفقيس ارفاتلن ن ارثي ل االلددتمية
وقفرتها لم م اكثة االحتياجا ارتزي ر جية رلسيطمة لم اال شطة ار صم ية االرزتمو ية.

ارت تيا

)Moorthy , et.al , 2011( .4
ارعي ان

The impact of information Technology on internal auditing
" أثم تزي ر جيا ار عل ما

ذف

ارثحا معم ة دور تزي ر جيا ار عل ما

لم ارتفقيس ارفاتلن "
ن

لية ارتفقيس ارفاتلن ن ارشدمكا و ك ا أكف

لم االتواا ارعار ن ال ت اد

ظاا تزي ر جيا ار عل ما (ارثممويا  /االجهتة) ن ا تاج لي ة اك م تف ا رلمقالة ن

لية ارتفقيس.

أدوا

ا ت ف ارثحا لم ار يه ار تد ن ما تت ج ب ارثيا ا ما معتلف ار صدادر وتشد ل ار قاال ارعل ية ار يشد رة

ارثحا

ن ار وت ارعار ية وق ا ف ارثيا ا ومحمكا ارثحا (اثزة اريد) وكتق ار حالثة وارتفقيس.

أذددددددددددددددم تتاددف اال ت داد لم تزي ر جيدا ار عل مدا
االلتيتاجا

ن تي يد ا شددددطدة ارتدفقيسو وضددددمورة قيداا مدفققيا ر هم ارتط را

واالتواذا اروفدفة رتزي ر جيا ار عل ما و لحيا تشدددزل سدددثة متتادفة ما ار عم ة وار هارا ار هيية رل فققياو
وضددمورة قياا ار فققيا لتشددويب ود م جه د مقفمن اال ظ ة وارتقييا اروفدفة رتعتدت دم وض د ان ق ة ولددتمة
ار عل ما وح ادتها ما ار عا مو وتؤكف لأن ار فقس رفدم ادفددا مسددؤورية رلتأكف ما ان مسددت ة ارتحزم ما االدارة
ر هم ار عا م ارتن قثلتها االدارة.
تقليدل ارتزداريف وار قدد ن ا وداز ارع دل يدف الددددتعدفاا

التعليق على الدراسات السابقة والحالية
تأتن ذ ا ارفرالددددة مز لة ر ا لددددثقها ما ارفرالددددا أذ ذف د
ارفرالددا ارسددالقة ارم تعتدت

تزي ر جيا ار عل ما

ل ارتفقيس ارفاتلن وزدادة دقتم

لدددده ردة ولددددم دة تتن دفد كثيم ما ار عل مدا وإمزدا يدة

ولم تم ن التعفاا ارحال ل.
أما ارهف

ن

ليا ارتفقيس ارفاتلن.

ار ت

ما ارفرالة ارحارية ذ :
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ليددة ميهويددة ميتظ ددة

رلو يب وتقفدم ادرة االثثا و دق ا لها اعا مهين مستقل مؤذل
ل يا ً و ليا ً لد اء كان ما داتل او تارج ار ؤلددسددةو ل حا
ارسدوت وار سدتيفا ار حالدثية وارزشد ا ار ارية رلتأكف ما
تدحة ولدتمة ارع ليا ار يوتة رألحفاال القتصداددةو وا طاء

المبحث الثاني

رأي ين محداددف ح

التدقيق الداخلي

ولل رة تا

تمهيد
دعف ارتفقيس ارفاتلن ما أذم ار لا ل وارطمق ارتن تستعفمها

ارم

تمة زميية معيية.

أمدا ميظ دة ارع دل ار م سدددديدة م دد ارتدفقيس  " -:ا دم مدقدة

ار داريدة وار حدالددددثيدة ومدف االدارا ارعليدا لدار عل مدا اردفقيقدة
وارصدددحية وارتن تسدددا ف ار عتصددديا لار ق

ار حا وارتحقس ن اددزل تعتدت وتثلين تا

اإلدارة ار عيية تت

االدارة ريمض ارتحقس ما دا ليدة تددددحدة ارثيدا دا وار عل مدا

تددددتحيدة ارزشدددد دا ار داريدة وارعتداميدة

ميهوية مقفمة لشددزل ميسددس ما م

مهين دسددتعفا مو

ة

لم االتطاء

ما تقييا ار عل ما وارتقييم ليية اتددددفار حزم معللو وتقفدم

ار ارية وار حالدثية ما تت ذ ا لديتم ارتطمق ن ذ ا ار ثحا

مصدددددفاقيدة و عداريدة اريظداا واالجماءا

ار تعلقدة لدارتيظيم "

ارم اذم مدا دتعلس لدارتدفقيس اردفاتلن ما ارتط ر ارتداردعنو م ه ا

(لع جو.)6 :2015

ارتدفقيس واذم ار تاددا وارعي لو و تقدة ارتدفقيس اردفاتلن لعلم

معهددف ار ددفققيا ارددفاتليا ن ا ولتما م ددم  " -:ليددة تق دم
مسددت مة تيشددأ داتل ارتيظيم لهف

ار حالثة وذرك ألذ ية ارتفقيس ارفاتلن ن صم ا ذ ا.

تفمة ذ ا ارتيظيم وذرك ا

مدس حا وتق دم األ شددددطدة ار عتل دة وت تدددديدل تدا

ذد ا

أوالً  -:مفهوم التدقيق الداخلي

ارتفقيس" (ج عةو.)28 :2009

ارتفقيس " -:ذ ارتحقس ما ارع ليا وارقي د لشدددزل مسدددت م ن

أما ج عية ار حالددثيا االممدزية قف م تم ":لا م

لعض االحيانو وذرك ما اجل ت يم يصدددم ارح ادة ألتد د

وميهوية رو ب وتقيم األدرة وارقما ا لشدددزل م ضددد نو ارتن

ارشدمكة ل ا دعفا ار سداذ يا لا تثارذم وكيت يهمو وان ارهف

تتعلس ليتا

األ شددطة واالحفاال االقتصدداددة وذرك رتحفدف مفة

ما تفقيس ارثيا ا ار ارية ذ ت زيا ار فقس ما الفاء را يم لشأن

ارت ا س وارتطددالس ليا ذدد ا اريتددا

وار عددادم ار قمرة وتثلين

مدا اذا تم ا دفاد ارثيدا دا ار داريدة ما ج يب اري احن ارو ذمددةو

اال ما

حسددددق ا دار مطثس أل دفاد ارتقداردم ار داريدة و وتدفقيس ارثيدا دا

ي ا م م ار فرل " -:و ي ة تقيي ية مسددتقلة تيشددأ داتل ارتيظيم

ار داريدة ذ

ليدة تدأكيدفو وارثيدا دا ار داريدة ت دل لعدفاردة ار مكت

ار دارن و تيودة اال دا وارتدف قدا

ار عيية ليتا

لية ميظ ة

ارتفقيس( د رة و .)13: 2015

ار عيا ليمض حا وتقييم األ شددطة ارتن دق ا لها ذ ا ارتيظيم
"(ار فرل42 :و.)2007

اريقدفددة (ار طيمي 2013

:و. )15-14

ما تت ما تقفا ما ارتعاردف ار تعفدة د زا ارت تددل رتعمدف

و م دم (لددددتمدة واتمون20و" : )2011ذ ارتدفقيس رلع ليدا

ارتفقيس لأ م -:

وارف اتم وارسددوت داتل ار يشددأة ل الددطة لعض مسددتعفميها
وتتم لطمدقة مسدت مة وذن مو

"مو
مو

ة ما اوجم اريشدا ار سدتقلة

داتل ارتيظيم االداري رل يشأة ل قاللة احتياجاتها االداردة ".

دة ما االاددددعداص ار هيييا رلتدأكدف ما تددددحدة ومطدالقدة

ارثيدا دا ار حدالددددثيدة وار داريدة ار اردة ن ارسددددوت مب ار اقب

أمدا(ار طدار دة: 2013و )20م دم ":ذ تحقس ميتظم ما قثدل
ادعا ين محادف رلف اتم وارسدوت وار سدتيفا وار ا

ة ما ارع ليا واالجماءا ارتن دق ا لها ادددعا او

وت تدددديدل ار عل مدا

ا

وارثيدا دا

ار داريدة ارم االدارة ار عييدة

ر سا فتها ن اتعاذ ارقمارا ار يالثة ".

االدردة وارق ا م ارتزمدة أللدفاء ارمأي ار ين ار حداددف يدف مدفة
فارة ارق ا م ار ارية وك اءة االدارة ن الدتيت ار ارد ار تاحة
رفدها ".
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 .1االلدددتقترية وار ضددد ية  -:دثيا ذ ا ار عيار ان أ شدددطة

ارتفقيس ارفاتلن ذ مماجعة ياتم ارق ا م ار ارية و ظاا

ارتدفقيس اردفاتلن دودق ان تز ن مسددددتقلدة وان ار دفققيا اردفاتلييا

ارمقدالدة اردفاتلن و قدا ً رثم دام تداص د ضددددب ما قثدل ار دفققياو

ا م ضدد د ييا ن اداء ذ ا األ شددددطة ودتز ن ذ ا

وذيدال مو
(زقد

دة ما االذدفا

دوق دز

ار عيار ما ثتثة معاديم(ار فرلو()46 :2007ار عادين ولددل او

ارتن دسددددعم ارتدفقيس رتحقيقهدا

( )123: 2007رظاو)24 :2016

:2016و( )32ارد دطديدمي 15:و( )2013ارد دطددار ددة

23:و-: )2013

أ -االلتقت ارتيظي ن  :د تمض ان دم ب ار فقس ارفاتلن تقمدما

 )1تحدفددف ك داءة و دا ليدة ظداا ارمقدالدة اردفاتليدة ن ار يظ دةو

ارم مسدددت ة اداري ميالدددق داتل ار يشدددأة ل ا دفددد ا تي ي

وتحفدف مفة قاللية اال ت اد لم ار عل ما .

ارت تيا ار اردة.

 )2ارتأكف ما تدددحة ولدددتمة لددديم االم ر ار ارية ومطالقتها

ل -ار ضددد ية ارشدددعصدددية :ار فقس ارفاتلن د تمض لم أن

رلق ا يا واال ظ ة وارتعلي ا .

دز ن محادفا ً و يم ميحاز ولعيفا ً ا تفددددارل ار صددددارف مب

 )3تحسديا

ليا ار يظ ة ومسدا فتها لم تحقيس اذفا ها ا

مدس تق دم وتط دم

ليا ارمقالة وارت جيمو وتشددد ل

ذا ارعتقة.

ج يب األ ما

لية

 -معاروة ارفدددعف ن االلدددتقترية وار ضددد ية  :أن اي

ارتدفقيس اردفاتلن ضددددث وتق دم وتحسدددديا ك داءة و دا ليدة ظداا

ضددددعف ن االلددددتقتريدة ما حيدا ار ظهم أو ارو ذم دودق

ارمقالةو وتق دم مست ة االداء ن تي ي ار سؤوريا .

ارزشف يم را ً رأل ما

 )4ارتدأكدف ما ان ارقمارا االدارددة ذا ارثدار ار داريدة تي د لدفقدة

 .2ك داءة ارع دل  :ارعدامليا ن اجهتة ارتدفقيس دودق ان دت تع ا

وو قا ً رلق ا يا واأل ظ ة ار ع

ل سددددت ة مقث

لها.

 )5مسدا فة ج يب ار سدت دا االداردة ن اتتء مسدؤورياتهم ما
تت ارتقداردم ار تعلقدة ل حا وتحليدل تدا

ار يالثة وذا االتتصاص.

و دا ما ار هدارة ار ييدة وارتدأذيدل ارعدامليا

وار ظهم ارت س ودت تب لالدددتعفاا االقياو وار قفرة لم ارت اذم
مب ارييم وضمورة م اتلة ارتعليم ار ست م.

أ دارهم لشددددزدل

واقعن لعيفا ً ا ارتحيت و ن حارة وج د قا ضدعف أو ثيما

 .3موا ارع ل  :دوق ان تشدد ل

معيية يتم تقفا ت تيا ر عاروة وتصحيف ذ ا األوضاو.

لية ارتفقيس ارفاتلن فددت

ا ارتدفقيس ار دارن وتدفقيس ارع ليدا ارتشددددييليدةو وذردك لدأجماء
تق دم ك اءة و ا لية ار حفة لالدتعفامها ارتعصديصدا ار عت فة

ثالثا ً  -:أهمية التدقيق الداخلي(المطيري )17-2013،16:
 .1تعدف تقداردم ارتدفقيس مصدددددفرا ً مه دا ً رل عل مدا

وتحصيلها ار ارد ار تحققة رها.
 .4أداء

ا رقدالدة

ارفاتلية ر ا تسا ف االدارة ن اتعاذ ارقمار.

لية ارتفقيس :دوق أن تحفد تطة مسثقة رع لية ارتفقيس

ومتالعة تي ي ذا ور ب ارتقمدم ار ضدد ن لاريتا

 .2تحسدددديا ومماقثدة ادارة ار عدا م و ليدا ارمقدالدة اردفاتليدة

ار عتصة ومتالعة تا

رزن تز ن الدددهاما ً مه ا إلدارة ارشدددمكا و وذ ا ما دطلس ليم

ار تع ة لشأ ها.

ج دة و ي ة ارتفقيسو وتؤثم ذ ا ار عا م لم اذفا
قدف تيشدددددأ ار عدا م أو تتييم لتييم ارظمو

ارشدمكةو

تي ي ما ورد ما متحظا واالجماءا

 .5ادارة جهدداز ارتددفقيس ارددفاتلن  :دتم ارتحقس

ارتيدة ( -:اري

ارم اروها

ليددة ارتددفقيس

ارفاتلن ما قثل ا ماد اروهاز وتحفدف مسدؤورية كل ميهم ريز

ارسددمدبو إتددفارا محالددثيةو ارتييم ن لي ة األ ا و أ ظ ة

ا

لم لم ل رك.
 .6اردتديد ديدد  :تدحددفدددف مدعددا ديدم اردتديد ديدد (اردتدطدثديدس) ارفدددد الد

معل ما جفدفة أو معفرةو اتفارا محالثية).

واالجماءا

 -3تحفدف ار عا م االلتماتيوية ارتن ت اجم ارشمكا .

ار اجدق مما داتهدا ر تدالعدة األداء ما تت تقدفدم

اراددددادا واجماءا ملتمدة ح

تطثيس ذد ا ار عدادم و قدا ً ر دا

رابعا ً  -:معايير التدقيق

دلن (رظاو( -: )25-24 :2016اتتثددارا

دتم تحدفددف معداديم ارتدفقيس اردفاتلن لدااللددددتيداد ارم االلددددتقتريدة

لاريش واالحتيا و ارتق دم ار اتن رلمقالة).

وار ض ية واالرتتاا وار صفاقية.
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خامسااااا ً  -:انواع التدقيق الداخلي (المدلل( )2007،44 :نجاة

 .1ارسدثم االحصدا ن  -:دتم اتتيار يية محفدة لطمدقة شد ا ية

.)170-169،

ما ار وت ب محل ارفرالددددة ارم تع يم ارصدد د ا ار تحظة ن

 .1ارتدفقيس ار دارن  :دق ا لهد ا ارتدفقيس ار دفققيا ارتدالعيا رل حدفة

ارعيية لم كامل ار وت ب.

ار حفة رتحقيس أذفا

االقتصداددة ما اجل ح ادة اتد

 .2ار قداللدة  -:دهدف

االدارة

وتحقيس اكثم ك داددة ادارددة وا تداجيدة م زيدة رل حدفة وتشددددويب
االرتتاا لارسددديالددديا االداردةو وقف م

مو

ار دفقس ما تترهدا ارم ارحصدددد

ة ما ار عل ما ودعفدب االلدتو ال ارم مو

لم
ة ما

ارتفقيس ار ارن " -:

ارشددددمو ميهدا (تد كيما ل ه دة ارتدفقيسو وقيداا ار دفقس لعمض

ار ي دهتم لتتثب ارقي د ار حالدددثية رلع ليا ار ارية ار تثادرة ارتن

ارصدع لا و ار شداكلو قا ارفدعف ار ي دتم اكتشدا ها ما قثل

تز ن ار حدفة االقتصددددادددة م دا ً يهدا وارتحقس ميهدا حسدددداليدا ً

االلتو ال).

ومستيفداًو وما دتعلس لها ما ق ا م وتقاردم".

ثا يا ً  :األدوا االلت هامية وتصيف -:

 .2تفقيس ارع ليا  :تتفددد ا تقييم اداء االدارةو تط االدارةو

 .1ار تحظدة ار دادددة  -:ان دعت دف ار دفقس ن

و ظم رقدالدة ارو دةو وا شددددطدة

ليدا

ا تق دم

معييدة ق

االقسدددددااو ذد ا اري و ما ارتدفقيس دتعلس لدارع ليدا

ليدة ارتدفقيس لم

ار تحظدة ار دادددة ار ثدااددددمة رتحقس مدا ذ مدفون لم ار ثدا س
لم ما م ج د عت ن ار اقب.

يم ار داريدة

 .2ارسدمد  -:تت يت لعض مماحل ارتفقيس لصدع لة وتد ها ودلوأ

رل حفة.
 .3ارتفقيس ارفاتلن أل ماض تاتددددة  :دق ا لم ار فقس ارفاتلن
لحسددددق ما دسددددتوف ما مف

ار فقس ارم ارسمد ر تف اريظاا ودت يت ليا

ا تزل ة االدارة ارعليا رلقياا لها

أ .ارسمد ار ي دق ا لم ارشعا ارعاضب رلتفقيس.

ودت س ما حيا االلل ل او اريطاق مب اري يا ارسالقياو ورزيم

ل .ارسمد ار ي دق ا لم ار فقس.

دعتلف ما داحيدة ارت قيدد إذ ا دم دارثدا ً مدا دز ن ذودا يدا ً و يم

 .3ار عط ار

مفرج ض ا تطة ارتفقيس ارفاتلن ودش ل ذ ا اري و ما ارتفقيس
ليا ارت تيش ار وا ية ارتن تهف

الكتشددا

يا -:

ي ن ا طتقا ً ما ار عل ما ارتن تحصددل ليها ما

ار

اريش او ار سدداد

ي ن  -:دق ا ار دفقس اردفاتلن لدإ دفاد ار عط
ليا

االلتو ال وار تحظة وارسمد ارتن قاا لها ن لفادة ار ه ة.
 .4جفو تحليل اال ا  -:دستعفا ذ ا اروفو تحليل ار

واجماء ارتحقيقا ار تعلقة له ا ار ض و.

اف

او اإلجماءا .
سادسا ً  -:ادوات التدقيق الداخلي
دسددددتعدفا ار دفقس اردفاتلن ن ا دار مهيتدم دفة ادوا
االذفا

ارتن دمدف ار ت

سابعا ً  -:المدقق الداخلي وواجباته

رتحقيس

دعم

اريها و وتتصف ذ ا االدوا ل تال

تصا ا الالية ( يادي :2008و-: )119
أ -دعتار ار فقس األداة ار يالثة رتحقيس ارهف
ل -ال دقتصدددم الدددتعفاا ذ ا االدوا
د تدف الددددتعدفامدم ارم أ ما

ارق ا م ار داريدة وارسددددوت مب ار اقب وارزشددددف ا االتطداء
وارسددددمقدة وإلتا االدارة لزدل مدا دحصددددل ( ثدف

ار ماد تحقيقم .

لم ار فقس ارفاتلن لل

دفددفة كدار دفققيا ارعدارجييا

واجثا ار فقس ارفاتلن -:
تيحصم واجثا ار فقس ارفاتلن لاالتن (رظا 24:و)2016

 -دسددددتعدفا ار دفقس اداتيا معتل تيا ن ا دار

أ -ارقيداا لدفرالدددددة وتق دم ظداا ارمقدالدة اردفاتليدة ومهداا محدفدة

ليدة ارتدفقيس

واحفة تعا س ارعيصدددم ودسدددتعفا األداة ار ا ية رلتحقس ما

تطلثها االدارة.

تم ارت تدل اريها لالدتعفاا األداة األورم و ود زا تصدييف

ذ ا االدوا ارم

و :2007

.)35

وار ستشاردا.

تا

ار دفقس اردفاتلن " -:ذ اددددعا دق ا لتحليدل ومطدالقدة

ل -مسدددا فة ار حفة ن تصددد يم وتطثيس ظاا ارمقالة ارفاتلية
رتحقيس االذفا

يا ألالييا (لع ج 39:و-: )2015

اوالً  :األدوا ار ت ية وتصيف ارم -:

ار مج ة ميها.

 تقدفدم االقتماحدا وارت تدددديدا رتحسدددديا اجماءاارمقالة ارفاتلية.
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ار حدفةو و س

ال -تح دل أ ثداء مماجعدة االرتتاا ار دارن وارز داءة وار دا ليدة ن

• ليددان أن ار ثدا س ار يوتة قدف ت ددد ما م

ار شموو.

ار ثادئ ار حالدثيةو وذكم حاال ار عارضدةو وليان االتتتال
ار تحظة.

ثامنا ً  -:العالقة بين المحاسبة والتدقيق
تمتث

• ا طداء رأي ح

ليدة ارتدفقيس ارتثدا دا ً ق دا ً لدارق ا م ار داريدةو رد ا ادة رل هم

ا تظداا وتددددفق ار ثدا س أو ح

رأي و

ار ه ة لزل م ض ية وا ا ية.

ارعا ئ لان ار ماجعة مو ما موو ار حالددثةو اذ اتددثف ما
ارفموري ازارة ذ ا ار هم وت ضيف ارعتقة ليا ار هيتياو هية

عاشارا ً  -:خصاائص التقارير الجيدة ( شارودة -28 :2000

ار ماجعة ذن ظاا مسددتقل ل اتم ورزيم دعت ف ا ت ادا ً كثيما ً لم

.) 29

تا

ار حالدددثةو ار حالدددثة

تحليلن ا تقدادي ودثدفأ

ل ا شدددا نو ليي ا ارتفقيس

دل ار دفقس يدف ا تهداء

أ -م ض ية  :تحت ي لم حقا سو وتز ن يم متحيتة وتارية

ل

ما ارتشد دها و ودوق ان تشد ل األلدثال واريتا

دل ار حدالددددق

وارت تديا

ولارتارن و ي ة ار حالدددق ذن ارقياا وارت تددديلو ليي ا و ي ة

ما دون تحيت.

ارتدفقيس ذن ار حا وارتقمدمو م دا اوجدف تقدة و يدفة لييه دا

ل -واضحة  :أن تز ن ارتقاردم واضحة ودتم ه ها لسه رة.
 -م جتة  :تتويق ارت صيت

(ل اد 54:و.)2009

يم ارفموردة.

ال -لياءة  :تسددا ف اروهة محل ار ماجعة وتؤدي ارم تحسددييا
تاسعا ً  -:استيعاب أهمية وإعداد تقارير التدقيق الداخلي
لعدف أ هداء ار دفقس كدا دة اجماءا
الددددت م اذدفا

يفما دتطلق االمم ذرك.
ج -ن ار قد ار يالق  :اتفار ارتقاردم ما دون تأتيم.

ار ماجعدة وارتحقس ما أ دم

ار ماجعدة وقداا ل حا ظداا ار ماقثدة اردفاتليدة

وأتددددثف ردفددم تدأكيدف أن ارق ا م ار داريدة وار تحظدا ار م قدة لهدا
وارتن أ دفذدا ارع يدل أتد لهداو وان ارع يدل ذ ار سددددؤو

المبحث الثالث

ا

نطاق كيفية التدقيق في ظل التشغيل االلكتروني للبيانات

ار عل مدا ار عموضددددة لدارق ا م ار داريدة وتقب ليدم مسددددؤوريدة
اال صدداب لأما ة وا د رية (اح ف :1983و)397و كيتيوة حت ية

دمكت ار فقس اذت امم ن ل ارتشدييل االرزتمو ن رلثيا ا و

ددل ار ماجبو و ظما ً رألذ يددة

لم اري احن االتيددة (ار طيمي و 2013

وممحلددة هددا يددة ما مماحددل

وتحليددل ار عل مددا

ار تتاددفة ارتن دتلقداذدا تقمدماو وذد ا ر دا دحت ددم ما معل مدا
تدادقة وتدارمة ح

و-:) 28-27
أ .ارتدفقيس ارسدددددالس لم ار دفتت

ار ضدعية ار ارية رل ؤلدسدةو و ن هادة

مه ددة ارتددفقيس دوددق لم ار ددفقس ان دحمر تقمدما ً م صددددتً
ل عتلف ج ا دق ارع ليدا ل دا يهدا ( - :احصدددداء ارحداال

 -:د دل تدفقيس ار اردا

ار سددددتيدفددة ومماقثدة ومتدالعدة ا سدددديدال ارثيدا دا

يم

ما تت

ار سدتيفا و والدتي ا ها رلشدمو ارشزلية وار ض ية ار تعار
ليها كا ةو ثقا ً رليظم وارل ا ف ارفاتلية ودريل االجماءا .

ارطثيعيةو األتطاءو أ ا اريش ار سددتيتوةو وتددف األلددثال

ل -ارتفقيس لم ارثيا ا ارفاتلة ارم ارز ثي تمو اذ دمكت ار فقس

واألحفاال ارتن أد ارم ذ ا ار قا ب).

لم ما دأتن -:

قثدل قيداا ار دفقس لدارثدفء ن ا دفاد ارتقمدم لم ار ماجب احتماا
ار عداديم ارعدامدة رلتقمدم ما تت تقدفدم مض جدفو تي يد

• ارتأكف ما تحة ارثيا ا ار قفمة ارم قسم ا فاد ارثيا ا .

مه تم ن تقمدم م ضددددف يم لشددددزل اا ما دأتن (اددددمودة :

• ارتأكف ما تددحة ار عل ما وارتعلي ا ار طل ل اتثا ها يف

:) 28 2000

ارقياا لتشييل ارثيا ا .

• ارق ا م وار ثدا س ارتن تطثس يدف

• ارتدأكدف ما ان ارتعدفدت واالضددددا دا

ليدة ارتدفقيس أو ار حاو

فت ا وتف ثيعة ار حا ار يوت أو ار ماجعة.

ن ارثيدا دا اردفاتلدة قدف

أضددي د ارم ارثم ام ار عتن ن ارز ثي تم لعف م ا قة اروها
ار ع رة ل رك.
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اريظم ها يا ً ا وج د ارحالدددق االرزتمو ن ما
اريظداا ار حدالددددثن (اددددعثدان و 2011

حيدا تدأثيما لم تدا

دصدعق ارتعفدل ليها اال لعف لياء لم ام جفدفو وال دز ن ذيال

و)177و دؤكدف لم اذت داا ار دفقس لدار دفتت

وار عمجدا و

متددددة لددددامحة رلتت ق او اريش او حفوال اتطاء و ود زا

و فا االذت اا ل ا دومي داتل ارحالد ل ما

ليا تشدييليةو

رل ددفقس ارتددأكددف ما ان ارثيددا ددا

وار عل مددا

لا تماض ان االم ر ارمقالية ارعامة تسدا ف ن ضدث ار فتت

ار عت ددة داتددل

ارز ثي تم مطدالقدة رألتددددلو ولهد ا ارحداردة دمكت ار دفقس لم مدا

وار عمجا (زق

دلن (ار طيمي و 2013و-: ) 29

ثا يا ً  :ارتفقيس داتل ارحال ل االرزتمو ن

• تحة تص يم ارثم ام ولتمة اداء ارحالق االرزتمو ن.

دتم ارتأكف ما تدحة ارتشدييل ارفاتلن ن ضد ء ارثم ام ار عفو

• لددددتمة االوامم وارتعلي ا ما ار يظ ر ار حالددددثن ووج د

و 2016و.) 56

ا مدس ار قار ة ليا ارتشددييل ارتقليفي وارتشددييل االرزتمو ن

ولا ل ارتحزم ار اتن داتل ارثم ام .

رلثيا ا و او تشددييل ارثيا ا

• رل فقس اتتيار لمام ارز ثي تم ارتن تسدددتعفمها ارشدددمكة ا

اتم واجماء ار قار ة.
ثار ا ً  :ارتفقيس لالتعفاا ارحال ل االرزتمو ن

مدس ادتدا ليدا دا تومدثيدة رلز ثي تم وتشددددييلهدا ممة اتمة
لالتعفاا االلاريق اريفودةو ودقارن ليا معمجا ارحارتيا .

دسدددتطيب ار فقس الدددتعفاا امزا يا ارحالد د ل االرزتمو ن ن

• تحة ارتعفدت ارفاتلة لم لمام ارز ثي تم.

تي يد لعض

د -ارتدفقيس لم ار عمجدا ما ار عل مدا و مدقدة مضددددهدا

و-: )40

وت سيمذا ودمكت ار فقس ن ذ ا ار محلة لم ما دأتن -:
• مطدالقدة ار عل مدا

سددها لالددتعفاا لم ام ك ثي تم

ليدا

ارتدفقيس ميهدا مدا ددأتن (ارعثيدفي و 2012

ارتحقس ما تحة ارع ليا ارحسالية.
الدتعماج االرتدفة ارشداذة و ك رك تحليل االرتدفة ارتن تتدف

ار اجدق ان تز ن ما داحيدة ارتصدددد يم

وار اقعية لم ار عمجا ار علية.

او تقدل ا ارقداا محدفدة إل طدا هدا متددفا ً ما ار حاو وتحليدل

• ارتأكف ما ان ت سيم ار حالق مستيفا ً ارم ارقاا تحيحة واردة

لعض االرتفة م ل ار تحمكة وارثطي ة وارساكية.

دن مدعدمجددا

الددددتعدفاا امزدا يدا ارحدالددددق االرزتمو ن ن ا دفاد ارق ا م

اردزد دثديد تدم ردتدت دن اردتدت ددق دن تد سدددديدم تدلددك

وارتقاردم ار ارية لم تما قصيمة.

ار عل ما .

االلت ادة ما الل ل ارتي دة ارعزسية لار عل ما .
رالعا ً  -:اذفا

مدخل تدقيق الحاسوب
دوق قياا مفة تأثيم ارتقييا االرزتمو ية ار سددددتعفمة ن
تفقيس ظم معاروة ارثيا ا

لم ا لية

دسدتعفا ار فقس ظاا ارحالد ل ن أ واز ا ا ارتفقيس ارفاتلن
ر ا دس ف رل فقس االلت ادة ما امزا يا ارحال ل رتي ي اال ا

لية ارتفقيسو وذرك ما

تت تحدفددف اثم الددددتعدفاا تقييدا تدفقيس ظم معدارودة ارثيدا دا

لسدم ة ولفقة اكثم وت زيم ما الدتعفاا لمام ارحالد ل رقماءة

لم ارتعطي و وارتحقس واالثثدا و وتقيم ظم ارمقدالدة اردفاتليدة
وتقمدم تددفقيس ظم ار عددارو دة ارثيددا ددا
ارحددالدددد ل ذن (ارتددفقيس ح

ارتفقيس لارحال ل.

ارثيددا ددا

وتعددف مددفاتددل تددفقيس

ار طل ل ارتحقس ميهددا واتتيددار ارعييددا

واجماء

ارعط ا ارتزمة رو ب االدرة ك ا تسدا فا ن تي ي االتتثارا
ار يطقية وارحسددددالية وما ثم لددددهل ارحالددد ل رل فقس

ارحددالدددد لو ارتددفقيس داتددل

ارحال لو ارتفقيس لالتعفاا ارحال ل).

لية

ارتحقس ما تددحة ارع ليا ارسددالقة ولتزل ة اقل ما تزل ة االداء
ارتقليفي اي ان الدتعفاا ارحالدثا االرزتمو ية ن ادارة ارثيا ا

اوالً -:ارتفقيس ح

ار حالدددثية قف ألدددهم ن تحقيس االذفا

ارحال ل

دعدف احدف مدفاتدل ارتدفقيسو ودطلس ليدم ( Auditing Around
 )computer Theو دقد ا لد دعدداردوددة اردثديددا ددا
ار دفتت وار عمجدا

.)423:

وددمكدت دلدم

ق و وده دل ارودا دق ار تعلس لدار عدارودةو
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 .1االقتصدددداد  :دتم حا ارحالدددد ل رلتأكف ما ا م دسددددتعفا

لادلا ً  -:ارتفقيس ن ل ارتشييل االرزتمو ن رلثيا ا

لأقصم اقة م زية رعفمة ار حفة.

مضددد ارتط را ارسددمدعة ن تزي ر جيا ارز ثي تم وتدديا ة

 .2ار عداريدة  :حا عداريدة االدوا

ار عل ما

ارمقداليدة رلتدأكدف ما ك داءة

لم ار فقس تحفدا ما لييها ضدمورة تعفدل مدقة

ظداا ارمقدالدة اردفاتليدة ن ج يب اال شددددطدة االدارددة وار داريدة

ت زيما و ظمتم ارم ار تييما ار حيطة لمو وضدمورة االلدت ادة

وارتشييلية.

ما تلك ار تييما رتط دم ادا م ارم االحسددا وذ ا االمم أحفال

 .3ارز داددة  :ارتحقس ما الددددتعدفاا ارحدالدددد ل رتلثيدة ار تطلثدا

تيييما ً ج ذمدا ً ن ميهوية ار فقس لم اريح ارتن (ارصددعيفي

االك م اذ ية لاريسثة ارم ار يشأة حسق م ه ا االذ ية اريسثية

و 2006و-: ) 106

 .4ارح ادة  :دتأكف ار فقس ما ح ادة اريظاا ما معتلف ار عا م

 .1ارتييم ن ثقا ة ومعم ة ار فقس.

ار ما قدة اللددددتعدفامدم وما اذ هدا ا هيدار اريظداا و قدفان ارثيدا دا

 .2إ ادة اريظم ن تطة ولم ام ارتفقيس.

ار عت ة لم االقماص ار حالدثيةو ومشداكل ار يمولدا ولدمقة

 .3إ ادة اريظم ن ثيعية أدرة االثثا .

ارثيدا دا و وارتعمددق ار تع دف ارد ي قدف تعمض ردم اريظم اريقطيدة

 .4إ ادة اريظم ن أرية ظم ارفث ارفاتلن.

ار عار ا ارتن قف دمتزثها لعض ارعامليا.

 .5إ دادة اريظم ن مق إ دفاد و مض تقداردم ارتدفقيس ل دا

تامسدددا ً  -:ادددمو ومتطلثا ارحف ما معا م الدددتعفاا ظم

دتت م مب ارتط را ارحفد ة ن زم وميهوية االدارة ارعليا.

ار عل مدا ار حدالددددثيدة ار حسدددد لدة لم دا ليدة
(زق

لادلا ً  -:مشاكل

ليدة ارتدفقيس

و 2016و( ) 81ارعثيفي و  2012و.)43

لية ارتفقيس االرزتمو ن

رعددفا ت م ظم رقداليددة كدا يددة ريظم ار عل مدا

ار حددالددددثيدة

 .1االمدان وارح داددة  -: securityتعدف ما اتطم ارقفدددداددا ن

االرزتمو يدة أدة ارم تتاددف معدا م اريش وارعطدأ وما ام لدة ذردك

ارتعامل مب ارشددددثزةو اذ دعف تأميا ار عل ما ار ارية ما االم ر

" ن حارة فا وج د قي د ت يب قياا اي اعا يم مس ب رم

ار ه ة ارتن ديثين ات ذا لعيا األذ ية يف م ارلددددة ارشددددمكة

لتعفدل ارتدفة حسدالا ار فدييا ن ظاا ار عل ما ار حالدثية

ريشددا اتهاو وان تث
و فا وت

االرزتمو يدةو دؤدي ارم دفا قدفرة ار سددددؤوريا ا حسددددالدا

كل ما ما اددأ م رتأميا ح ادة ار عل ما

ار فدييا ن ارقياا لع لية ارمقالة لم ليا ا حسددددالا ار فدييا

ار تط ليا لطمق يم ام ية.

 .2جداذتددة اريظداا  :Availabilityارتدأكدف ما ان اريظداا جداذت

لشدددزل عا "و ورثيان ذ ا ار شدددزلة ضدددف ما دأتن (اريياا و

رلع ل يف ارحاجة وو قا ً رلسيالا ار ض ة.

 1999و-:) 623

 .3لددددتمددة وتزددامددل االجماءا

 .1لعض تدددد ر االحتيدا

تت ممحلددة ارتشددددييددل

ن ظم ار عل مدا

ار حدالددددثيدة

.Integrity Processing

االرزتمو ية تتدف ما معا م االحتيا واريش تيوة ضدعف ظم

 .4ارعصد تدية لم ارشدثزة  : Online Pyivacyارتأميا لم

ارمقالة ارفاتلية ريظم ار عل ما ار حالثية االرزتمو يةو ر ا لم

تء وم رددا

ار دفقس ضددددمورة حا وتقيم ظم ارمقدالدة اردفاتليدة ارعداتددددة

يصددددم ارعصددد تددددية رل تعامليا معها ما

لو يب مماحدل اريظداا االرزتمو ن لم ارم م ما وج د ارعدفددف

و يمذم.
 .5ارسدمدة  : Confidentialityت م ارشدمو ارتن تز ل لدمدة

ما تدددد ر االحتيدا ارتن تظهم قدفرة ار حتدا

ار عل ما ل ا دت اام مب ارسيالا االداردة ار حفدة.

ارحالق االرزتمو ن ن ارتيلق لم ارمقالة ارفاتلية.

 .6ار ماقثة  : Monitoringدتم مماقثة

لية تطثيس اريظاا ما

لم الددددتعدفاا

 .2مشدددداكل ظم ارتدفقيس ارعداص ليظداا ار عل ما ار حدالددددثن

تت ج يب مماحل الدددتعفامم لفءا ً ما ممحلة ادتا ارثيا ا و

االرزتمو ن (الماذيم و-:)34: 1977

وممورا ً ل محلدة تشددددييدل تلدك ارثيدا دا وتدددد الً ارم ممحلدة

أ .مشاكل متعلقة لارعامليا ن ارشمكة محل ار ماجعة.

ار عمجا .

ل .ت ا ئ االدارة  -:ما االلددثال ارم يسددية وراء ضددعف ظم
ارمقالة ارفاتلية ذن -:
* لق االدارة رتص يم ظم ارمقالة داتلية لأقل تزل ة.
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ار ماجعدة يدف حدف ار قث و ثم دق ا لدإ دفاد تقمدم ار ماجعدة ارد ي
دعثم ا رأي ار فقس ولالدددتعفاا لمام ارتفقيس و س ارحالدددق

يم ارموتييية.
ا ف وار عم ة ن دف م

االرزتمو ن م ا ذرك "الدتعفاا ظم ارعثمة ر سدا فة ار فقس ن

يا معيييا.

لدالعا ً  -:مشداكل متعلقة ليظم ار عل ما ار حالدثية االرزتمو ية

ا طداء رأي ين ن ارق ا م ار داريدة ك دا ت زا ار دفقس ارتحقس ما
ار تعدار

(جاة و  2017و .)31

ان تقمدما ار عدف دت س مب ار تطلثدا

 .1تمكيت ارثمام وارثيدا دا و وا ت داد لعض الدددداريدق ارمقدالدة

ا فاد تقمدم ار ماجعة"و (جاة و  2016و.) 28

ليهدا كدا دة ن

ارتقليفدة لم ظم ارمقالة االرزتمو ية.
 .2امزا ية االتتماق ما قثل لمام اتمة.

المبحث الرابع

 .3مشاكل متعلقة لار فقس (رط ن و 1997و-: ) 69

أوالً  -:وصف عينة البحث
دهف

أ -ارتأذيل ارعل ن وارع لن رل فقس .
ل -ارت او تزل ة االلاريق االرزتمو ية ن ارتفقيس.

إ ماد ييدة ارثحدا حيدا وز دد ( )80الددددت دارة الددددتثيدانو

 اال ت اد لم ارحزم ارشعصن رل فقس.ثاميا ً  -:تقمدم

تفدددعد االلدددت ارا رلتحليل ادددزلد سدددثة ( )%96.25ما

لية ارتفقيس

تعف اتم ممحلة ما

مو و االلددددت ارا ار ز ة أل ماد اقسدددداا جامعة ميسددددان

لية ارتفقيس و يها دق ا ار فقس لتو يب

االدرة وتقي ها والدددتعتص اريتا

ارقسم األو ما االلت ارة إرم ارتعم

لم تصا ا

موت ب ارثحددا وقددف تم تحليلهددا و س اروددفاو ارتيددة ارتن تثيا
تصا ا يية ارثحا وك ا دأتن :

رلتأكف ما ان مسدددت ة تطم

 .1الجنس
جدول رقم ( )1نتائج العينة حسب متغير الجنس
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

67.5

67.5

67.5

52

 Validذكر

100.0

32.5

32.5

25

انثى

100.0

100.0

77

Total

ار صفر :ا فاد ارثاح ن لاال ت اد لم تا

ارثم ام االحصا ن () spss

دثيا اروفو ا فاد ار ك ر واال اال اذ لليد سثة ار ك ر(  )%68ن ارع ل اروامعن.
 .2العمر
جدول رقم ( )2نتائج العينة حسب متغير العمر
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

26.0

20

26.0
26.0

 30 - 20 Validسنة
40 – 30

81.8

55.8

55.8

43

100.0

18.2

18.2

14

100.0

100.0

77

سنة
50 – 40
سنة
Total

ار صفر :ا فاد ارثاح ن لاال ت اد لم تا

ارثم ام االحصا ن () spss
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دشدديم اروفو أ تا ارم أن أ لم سددثة ذن رل ة ارع مدة (-30

لليدد سددددثتهدا ( )%26تليهدا ار دة ارع مددة ( )50-40اذ لليدد

 )40اذ لليد سدثتها ( )%55.8تليها ار ة ارع مدة ( )30-20اذ

سثتها ( )% 18.2ما اج ارن يية ارثحا.

 .3التحصيل الدراسي
جدول رقم ( )3نتائج العينة بحسب متغير التحصيل الدراسي
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

6.5

6.5

6.5

5

 Validاعدادية

37.7

31.2

31.2

24

دبلوم

96.1

58.4

58.4

45

بكالوريوس

100.0

3.9

3.9

3

ماجستير

100.0

100.0

77

Total

ار صفر :ا فاد ارثاح ن لاال ت اد لم تا

ارثم ام االحصا ن () spss

دثيا اروفو أ تا ان سدثة ارحاتدليا لم ادهادة ارثزار رد ا

وليسدددثة ()%31.2و دليها ارحاتدددل ن لم ادددهادة اال فاددة

كا د ا لم سددددثة اذ للن فدذم ( )45ليسددددثة ( )%58.4دليها

وليسدثة ( )%6.5وجاء اتيما ارحاتدل ن لم ادهادة ار اجسدتيم

اال ماد ارحداتددددليا لم اددددهدادة اردفلل ا اذ للن دفدذم ()24

اذ لليد سثتهم ( )% 3.9ما اج ارن ا ماد ارعيية.

 .4عدد سنوات الخدمة
جدول رقم ( )4نتائج العينة حسب متغير سنوات الخدمة
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

6.5

12.99

12.99

10

 5 Validفأقل

37.7

54.55

54.55

42

10 – 5

96.1

18.18

18.18

14

15 – 11

100.0

14.29

14.29

11

 15فأكثر

100.0

100.0

77

Total

دتفدف ما اروفو أ تا ان سدثة اال ماد ار دا تتماوب لدي ا

تفمتهم اقل ما ( )5اذ لليد سدددثتهم ( )% 12.99ما اج ارن

تفمتهم ( )10-5كا د ا لم سدثةو اذ للن فدذم ( )42وليسدثة

ا ماد ارعيية.

( )%54.55دليهددا ار د دا تز ن تددفمتهم ليا ( )11-15اذ للن
ثانيا ً  -:تحليل النتائج  .....قياس الثبات (االتساق الذاتي)

دفدذم ( )14وليسددددثدة ()%18.18و ثم اال ماد ارد دا تدفمتهم

التتثار مفة تدتحية االلدتثا ة رفرالدة ارظاذمة لم ار وت ب

اك م ما ( )15وليسثة ( )%14.29واتيما اال ماد ار دا

سددم ن ار سددتقثلو ذيال ما س فة رلتحقس ما ثثا مقياا

27

م.م .زينب و م.م .صادق و أ.م .فائز  -تعزيز عمل ....

مجلة كلية الكوت الجامعة

ارفرادة و وميها معامل ارتثا أر او ار ي دسددد م (ار ا كمو ثا )

Vol. 5 Issue 1 2020 5th Year

صفحات 37 - 16

قي ة معامل (ار ا كمو ثا ) ()%83و ذ ا دعين ان معامل ار ثا
ا ٍ ود زا ار ث ق لم رتقفدم ثثا االتتثار واروفو ارتن دثيا

()Cronbachو وتعدف قي دة معدامدل ار دا كمو ثدا مقث ردة يدفمدا

اريتا

تز ن مسدداودة أو اكثم ما ()%60و م ا توفر االاددارة ارم ان

اريها ية ر عامل ار ثا .

ذ ا اري و ما ارصددفق قف تحقس ن الددت ارة االلددتثا ةو اذ لليد
الجدول (Reliability Statistics : )5
No. of Items

Cronbach's Alpha

20

831.

ار صفر :ا فاد ارثاح يا لاال ت اد لم تا

ارثم ام االحصا ن (. ) spss

أوالً :وتف متييما ارفرالة
الجدول ( : )6التوزيع التكراري ،النسب المئوية ،الوسط الحسابي  ،االنحراف المعياري(لمتغير تكنولوجيا المعلومات)
أتفق تماما ً

التكرار

X9

%

X8

التكرار

X7

%

X6

التكرار

X5

%

X4

التكرار

X3

%

X2

التكرار

X1

أتفق إلى حد ما

%

المتغير

أتفق

ال أتفق

ال أتفق تماما ً

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

42

54.5

24

31.2

4

5.2

6

7.8

1

1.3

4.30

.974

21

27.3

34

44.2

20

26.0

2

2.6

0

0

3.96

.802

33

42.9

31

40.3

13

16.9

0

0

0

0

4.26

.733

26

33.8

33

42.9

13

16.9

5

6.5

0

0

4.04

.880

18

23.4

38

49.8

16

20.8

5

6.5

0

0

3.90

.836

37

48.1

32

41.6

5

6.5

3

3.9

0

0

4.34

.771

23

29.9

37

48.1

13

16.9

4

5.2

0

0

4.03

.827

22

28.6

38

49.4

14

18.2

3

3.9

0

0

4.03

.794

28

36.4

30

39.0

14

18.2

5

6.5

0

0

4.05

.902
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 - 1ما تت ارودفو دتثيا أن مقيداا االلددددتودالدة أت س ت دامدا ً

ار ا قة لم ذ ا ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالددددةو ن حيا

جاء أذم ار قما ارتن ألدده د ن ذ ا ارثعف ذن ( )X10ارتن

كا د أقل ار قما مسداذ ة ن إ ياء ذ ا ارثعف ذن ( )X10ارتن

تيا لم " االلددددتعدا دة لدارعثما كل دا د دد ارحداجدة رتط دم

تيا لم " االلددددتعدا دة لدارعثما كل دا د دد ارحداجدة رتط دم
مهدارا ار دفققيا " وددف

مهارا ار فققيا " ودف م ذرك ل ل حسالن ( )4.40وا حما

لم ذردك ولدددد حسددددالن ()4.40

معياري ( )0.892رإلجالا ارتن لليد (58.4ما )45ودشدددديم

وا حما

ذردك ارم وج د درجدة ممت عدة جدفا ل ما ار ا قدة لم ذد ا ار قمة

لار ا قة لم ذ ا ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالة.

ما قثل أ ماد يية ارفرالةو ن حيا كا د أقل ار قما مساذ ة

 -4د ضددددف اروفو أن مقياا االلددددتوالة ال أت سو جاء أذم

ن ذد ا ارثعدف ذن ( )X5ارتن تيا لم "ااددددمال ار دفققيا

ار قما ارتن ألده د ن ذ ا ارثعف ذن ( ) X1لم ارت ارن ارتن

لية ارتفقيس " ودف ذرك

تيا لم " دسددتطيب ار فقس ما تت الددتعفاا تزي ر جيا ن

معياري دثلن ( )0.836ودشديم

لية ارتفقيس" ودف ه ا ل رك

رتعفدل لمام ارتفقيس ار سددتعفمة ن
ولد حسدالن ( )3.90وا حما

معياري دثلن ( )0.974ودشديم ذرك ارم وج د ضدعف

ار حفة االقتصداددة ان دحسا ما

ذرك ر ج د ضدعف لار ا قة لم ذ ا ار قمة ما قثل أ ماد يية

ول حسالن ( )4.30وا حما

ارفرالة.

رإلجالا ارتن لليد ( 7.8ما  )6ودشددديم ذرك ارم وج د درجة

 -2ما اروفو أ تا دتفدددف أن مقياا االلدددتوالة أت س جاء

ممت عدة جدفا ل ما ار ا قدة لم ذد ا ار قمة ما قثدل أ ماد ييدة

أذم ار قما ارتن ألدده د ن ذ ا ارثعف ذن ( )X5و( )X8ارتن

ارفرالددددةو ن حيا كا د أقل ار قما مسدددداذ دة ن إ يداء ذ ا

تيا لم "ااددمال ار فققيا رتعفدل لمام ارتفقيس ار سددتعفمة

ارثعدف ذن( )X3ارتن تيا لم "قيداا ار دفقس وضددددب وت حا

لية ارتفقيسو دزتسددق ار فقس ارعثما ارع لية وارعل ية ما

ارفدددد ال ارمقالية لم ظاا ارتشددددييل االرزتمو ن رلثيا ا "

تت ارحداقدم لداردفورا ارتدفردثيدة ار تعصددددصددددة ن ارتدفقيس "

ودف

معياري دثلن

وددف م ذردك ل لدددد حسدددددالن ( )4.03( )3.90لم ارت ارن

( )0.733ودشدددديم ذردك ارم وج د ضددددعف لدار ا قدة لم ذد ا

ن

وا حما

معيداري ( )0.827( )0.836رإلجدالدا

ارتن لليدد

معياري ( )0.892لم ارت ارن

لم ذرك ولدد حسدددالن ( )4.26وا حما

ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالة.

( 49.4ما  )38ودشددديم ذرك ارم وج د درجة ممت عة جفا ل ما

 -5دثيا اروفو أن مقياا االلددددتوالة ال أت س ت اما ً جاء أذم

ار ا قة لم ذ ا ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالددددةو ن حيا

ار قما ارتن ألددده د ن ذ ا ارثعف ( )X1و( )X10ارتن تيا

كدا دد أقدل ار قما مسددددداذ دة ن إ يداء ذد ا ارثعدف ذن ()X1

لم" دس دتطيب ار فقس ما تت الددتعفاا تزي ر جيا ن ار حفة

و( )X10ارتن تيا لم" دسددتطيب ار فقس ما تت الددتعفاا
تزي ر جيا ن ار حفة االقتصددداددة ان دحسدددا ما

االقتصدداددة ان دحسددا ما

لية ارتفقيس وااللددتعا ة لارعثما

لية ارتفقيس

كل دا د دد ارحداجدة رتط دم مهدارا ار دفققيا" وددف

لم ذردك

االلدتعا ة لارعثما كل ا د د ارحاجة رتط دم مهارا ار فققيا

ل لد حسدالن ( )4.40( )4.30لم ارت ارنو وا حما

معياري

"ودف
وا حما

لم ذرك ل لدد حسددالن ( )4.40( )4.30لم ارت ارن

( )0.974( )0.892رإلجدالدا ارتن لليدد (1.3ما )1ودشدددديم

ارتن للي دد

ذردك ارم وج د درجدة ممت عدة جدفا ل ما ار ا قدة لم ذد ا ار قمة

معيدداري( )0.974( )0.892رإلجددالددا

(31.4ما  )24ودشددديم ذرك ارم وج د ضدددعف لار ا قة لم

ما قثدل أ ماد ييدة اردفرالدددددة و ن حيا كدا دد أقدل ار قما

ذ ا ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالة.

مسددداذ ة ن ذ ا ارثعف ذن ( ) X2) (X3) (X4) (X5) (X

 -3د ضدف اروفو أدفدا ً أن مقياا االلدتوالة أت س إرم حف ما إذ

 )(7X) (X8) (X9وارتن تيا لم "تقيم ك داءة ار دفقس ليداء

جاء أذم ار قما ارتن ألدددده د ن ذ ا ارثعف ذن ( )X2ارتن

"و "قيداا ار دفقس

لم درجدة الددددتعدفاا تزي ر جيدا ار عل مدا

تيا لم " قيداا ار دفقس لع ليدة ارتدفقيس دسددددتلتا معم دة ن

ل ضددددب وت حا ارفدددد ال ارمقداليدة لم ظداا ارتشددددييدل

تزي ر جيا ار عل ما لشدزل الدالدن" ودف م ذرك ل لد حسدالن

االرزتمو ن رلثيدا دا "و " قيداا ار دفقس لع ليدة ارتدفقيس دسددددتلتا

ارتن لليددد

معم ة ن تزي ر جيا ار عل ما لشددددزل الددددالددددن"و " حاجة

( 26.0ما  )20ودشدددديم ذردك ر ج د درجدة ممت عدة جدفا ل ما

ليددة

( )3.96وا حما

معيدداري ( )0.802رإلجددالددا

ار ددفققيا ن تما
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ارتفقيس "ودف ذرك لم ولد حسدالن ()4.04()4.26( )3.96

ارحاقم لارفورا ارتفردثية ار تعصدددصدددة ن ارتفقيس "و " ت م

( )4.05()4.03()4.03()4.34( )3.90وا دحدما

ار عم دة واردفراددة ردفة ار دفقس ل عداديم ارتدفقيس ار عت دفة دوريدا ً

دثلن ()0.827()0.771( )0.836( )0.880( )0.733( )802.

رقيداا لع ليدة ارتدفقيس "و " ار هدارا ار عم يدة وارتقييدة ارتن تت م

( )0.902()0.794ودشيم ذرك ارم وج د ضعف لار ا قة لم

رفة ار فققيا تسدا ف لم ا واز

لية ارتفقيس لأ فدل ارطمق"و

" ااددمال ار فققيا رتعفدل لمام ارتفقيس ار سددتعفمة ن

مدعديدداري

ذ ا ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالة.

لية

الجدول ( : )7التوزيع التكراري ،النسب المئوية  ،والوسط الحسابي  ،واالنحراف المعياري (التدقيق الداخلي)
أتفق تماما ً

X20

التكرار

X19

%

X18

التكرار

X17

%

X16

التكرار

X15

%

X14

التكرار

X13

%

X12

التكرار

X11

أتفق

ال أتفق

%

المتغير

أتفق إلى حد ما

ال أتفق تماما ً

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

28

36.4

30

39.0

14

18.2

5

6.5

0

0

4.05

.902

22

28.6

38

49.4

14

18.2

3

3.9

0

0

4.03

.794

45

58.4

24

31.2

3

3.9

4

5.2

1

1.3

4.40

.892

37

48.1

32

41.6

5

6.5

3

3.9

0

0

4.34

.771

21

27.3

34

44.2

20

26.0

2

2.6

0

0

3.96

.802

42

54.5

24

31.2

4

5.2

6

7.8

1

1.3

4.30

.974

26

33.8

33

42.9

13

16.9

5

6.5

0

0

4.04

.880

28

36.4

30

39.8

14

18.2

5

6.5

0

0

4.05

.902

18

23.4

38

49.4

16

20.8

5

6.5

0

0

3.90

.836

33

42.9

31

40.3

13

16.9

0

0

0

0

4.26

.892

 -1د ضدددف اروفو أ تا مقياا االلدددتوالة ات س ت اما ً جاء

ار قما

أذم ار قما ارتن ألدده د ن ذ ا ارثعف ذن ()X13و ارتن تيا

"ارقيداا لدارتدفقيس االرزتمو ن دسدددددا دف ار دفقس ن ا وداز لمام

لم "وج د جهة متعصدصدة رتعطي
ودف م ذرك ل لد حسدالن( )4.40وا حما

لية ارتفقيس ل ا لية "و

مسددددداذ دة ن ذد ا ارثعدف ذن( )X19ارتن تيا لم

ارتفقيس ل قد اقصدددم" ودف
وا حما

معياري ()0.892

رإلجالا ودشدديم ذرك ارم وج د درجة ممت عة جفا ل ما ار ا قة

لم ذرك ولدد حسدددالن ()3.90

معياري دثلن ( )0.836ودشديم ذرك ارم وج د ضدعف

لار ا قة لم ذ ا ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالة.

لم ذ ا ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالدةو ن حيا كا د أقل
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 -2د ضددف اروفو مقياا االلددتوالة أت سو جاء أذم ار قما
لم " تيظيم
تحسديا

ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالة.

عداردة تسددددهم ن

 -5اروفو أ تا د ضدف مقياا االلتوالة ال أت س ت اما ًو جاء

ن ا وداز لمام ارتدفقيس ل قدد اقصددددم" وددف م ذردك ل لدددد

أذم ار قما ارتن ألدددده دد ن ذد ا ارثعدف( )X13)(X16لم
ارت ارن ارتن تيا لم" تسددا ف

مدعديدداري ()0.794

ودشدديم ذرك ارم وج د درجة ممت عة جفا ل

و( )0.836رإلجالا

ما ار ا قدة لم ذد ا ار قمة ما قثدل أ ماد ارعييدةو ن حيا كدا د
أقل ار قما مسدددداذ ة ن ذ ا ارثعف ذن ( )X13و( )X16ارتن

حسالن ( )4.30( )4.40وا حما

ل ا لية تسددا ف

ارتفقيس ن ار حفة االقتصدداددة" ودف
( )4.30()4.40وا حدما

لية ارتفقيس ل ا لية " ودف م ذرك ل لد
معياري ()0.974( )0.892

ليدة ارتدفقيس

رإلجالا ودشدديم ذرك ارم وج د درجة ممت عة جفا ل ما ار ا قة

لية ارتفقيس ن ت عيل

ن حيا كا د أقل

تيا لم" وج د جهدة متعصددددصددددة رتعطي
لية تحليل اريتا

لية تحليل اريتا

ما

لية

ارتدفقيس ن ت عيدل ارتدفقيس ن ار حدفة االقتصددددادددةو وج د جهدة
متعصدصدة رتعطي

ما

معيدداري دثلن

( )0.892ودشدددديم ذردك ارم وج د ضددددعف لدار ا قدة لم ذد ا

لية ارتفقيسو ارقياا لارتفقيس االرزتمو ن دسدا ف ار فقس

حسددددددالدن ( )4.03و( )3.90وا دحدما
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لم ذرددك ولدددد حسدددددالن ( )4.26وا حما

ارتن ألدددده دد ن ذد ا ارثعدف ذن ( )X12و( )X19ارتن تيا
ليدة ارتدفقيس ضدددد ا تط ا
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لم ذ ا ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالدة
ار قما مساذ ة ن إ ياء ذ ا ارثعف ذن:

لم ذرك ولدد حسددالن

معديدداري دثلن ()0.974( )0.892

)(X11) (X12) (X14) (X15) (X17) (X18) (X19
) (X20لم ارت ارن ارتن تيا لم " ار تدددد

ودشديم ذرك ارم وج د ضدعف لار ا قة لم ذ ا ار قمة ما قثل

ارم تددا

أ ماد يية ارفرالة.

حقيقيدة ن

 -3د ضددددف ارودفو أ تا مقيداا االلددددتودالدة أت س إرم حدف مدا

"و " ارقياا لارتفقيس االرزتمو ن دسدددا ف ار فقس ن ا واز لمام

جاء أذم ار قما ارتن ألدده د ن ذ ا ارثعف ذن ( )X15ارتن
تيا لم " اكتسدددددال ار ددفققيا تثما
رتحسددديا
وا حما

ليدة ارتدفقيس ما تت ارت ثيس ار يطقن وار عدا رهدا

ارتفقيس ل قد اقصدم"و " تتصدف اجماءا تحليل

تزي ر جيددا معتل ددة

لية ارتفقيس

لار ضد ية "و " دسدتطيب ار فقس او مسدا فوا ارقياا ن
االجماءا

لية ارتفقيس" ودف م ذرك ل لددد حسدددالن ()3.96
معيداري ( )0.802رإلجدالدا ودشدددديم ذردك ارم وج د

ل

ارتحليليدة رع ليدة ارتدفقيس "و " اكتسدددددال ار دفققيا

تثما تزي ر جيا معتل ة رتحسددديا

لية ارتفقيس "و " اكسدددال

درجدة ممت عدة جدفا ل ما ار ا قدة لم ذد ا ار قمة ما قثدل أ ماد

ار دفققا مهدارا معم يدة وتقييدة ن ارتدفقيس رقيداا لع ليدة ارتدفقيس

يية ارفرالدددةو ن حيا كا د أقل ار قما مسددداذ ة ن إ ياء

عارة تسدهم ن

ذ ا ارثعف ذن()X13و " وج د جهة متعصددصددة رتعطي
ارتدفقيس ل دا ليدة" وددف
وا حما

ل ا لية "و " تيظيم
تحسدديا

لية

لم ذردك ولدددد حسدددددالن ()4.40

معياري دثلن ( )0.892ودشديم ذرك ارم وج د ضدعف

لية ارتفقيس ضد ا تط ا

لية ارتفقيس "و " تتصددف

لية ارتفقيس لار ا لية ما

تت االذت اا ل محلة ارتعطي "ودف

لم ذرك ولد حسددالن

()3.90( )4.05( )4.04( )3.96( )4.34( )4.03( )4.05

لار ا قة لم ذ ا ار قمة ما قثل أ ماد يية ارفرالة.

( )4.26وا حما

 -4د ضددف اروفو أ تا مقياا االلددتوالة ال أت س جاء أذم

( )0.892( )0.836( )0.902 ( )0.880( )0.802ودشيم ذرك

ار قما ارتن ألدده د ن ذ ا ارثعف ذن ( )X16ارتن تيا لم

ر ج د ضددددعف لدار ا قدة لم ذد ا ار قمة ما قثدل أ ماد ييدة

" تسدددددا دف

ليدة تحليدل اريتدا

ما

ليدة ارتدفقيس ن ت عيدل

معيداري دثلن ()0.771( )0.794( )0.902

ارفرالة.

ارتدفقيس ن ار حدفة" وددف ه دا لد ردك ولدددد حسددددالن ()4.30
وا حما

ثالثاً :اختبار فرضية البحث-:

معيداري ( )0.974رإلجدالدا ودشدددديم ذردك ارم وج د

درجدة ممت عدة جدفا ل ما ار ا قدة لم ذد ا ار قمة ما قثدل أ ماد

دتيدداو ذ د ا ار ح ر تقددة االرتثددا ليا ار تييم ار سددددتقددل

ارعييدةو ن حيا كدا دد أقدل ار قما مسدددداذ دة ن ذد ا ارثعدف ذن

(تزيل جيا ار عل ما ) وار تييم ار عت ف (ارتفقيس ارفاتلن) فت

( )X20وارتن تيا لم " ار تدددد

ارم تددا

ا ت ضيف تقة األثم ليا ار تييما أ ة ار كم ارتن ليحاو

حقيقيددة ن

ا مدقها اتتثار مضية ارثحا وكاالتن -:

ليدة ارتدفقيس ما تت ارت ثيس ار يطقن وار عدا رهدا "وددف
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دشدديم اروفو إرم وج د تقة ارتثا ضددعي ة م جثة تزيل جيا
ار عل ما وار فقس ارفاتلن

الجدول ( : )8عالقة االرتباط تكنلوجيا المعلومات والتدقيق الداخلي
تكنلوجيا المعلومات

المتغير المستقل
المتغير التابع

0.233

ار فقس ارفاتلن
ار صفر ما إ فاد ارثاح ن ن ض ء تا

ارحالثة االرزتمو ية

ثا يا ً  :تحليل تقة األثم ليا متييما ارفرالة
دظهم ما اروددفو
ار عل ما

ارتحفدف  ))R² 0.30ار ي دشديم إرم فا قفرة ار تييم ار سدتقل

ددفا وج د اثم معي ي ر تييم تزيل جيددا

دلدم تد سدددديدم اردتددأثديدم اردد ي دطدمأ دلدم ارد دتديديدم ارد دعدتد ددف

لم ارتفقيس ارفاتلن وتم تأاددديم ذرك ما تت قي ة

ليح ( )%70وكددا ددد قي ددة ( )Tار حسدددد لددة ( )9.241وذن
اتيم ما قي تها اروفورية.

( )Fار حسدد لة ( )8.344ارتن ذن اتددديم ما قي تها اروفورية
( )11.152و يدف مسددددت ة معي ددة ()0.05و وقدف للن معدامدل

جدول رقم ( : )10عالقة اثر تكنلوجيا المعلومات على التدقيق الداخلي
T

F
المحسوبة

الجدولية

المحسوبة

الجدولية

R²

8.344

11.152

9.2241

10.112

0.301

p≤0.05

N=77

ار صفر ما إ فاد ارثاح يا ن ض ء تا

ارحالثة االرزتمو ية.

ر دا تسددددهم يدم ما تحسدددديا ن ج دة

المبحث الخامس

م يتة رل

االستنتاجات والتوصيات

ليدة ارتدفقيسو وتدفمدا

يا ولألمو وقد واقل تزاريف.

 .2ارتأكيف لم التعفاا األجهتة اإلرزتمو ية ن
اوالً -:االستنتاجات :

ليسددددثة ارية لم ار ا قة م ا دف

ما تت اجماء اردفرالدددددة ار يدفا يدة لم اددددعدق ارتدفقيس
وارحسدالا

االرزتمو ية تعطن تا

ن كليا جامعة ميسدان ولعف تحليل اجالا ار قاللة

ارشدددعصدددية واتتثار ار مضددديةو د زا تلعيا اريتا

ا فددددل والددددمو وادق ما الددددتعفاا

 .3تسدددددا ددف تزي ر جيددا ار عل مددا

ارتن تم

ار ددفقس ن

ليددة تتن

والددددتمجداو ار عل مدا وذن ا لم سددددثدة ما ليا االلدددد لدة

ارم وج د حاجة ملحة رفة ار فققيا ن جامعة

ميسان اللتعفاا تزي ر جيا ار عل ما

لم ان الددددتعفاا ارتقييا

ارتفقيس ارتقليفي.

ارت تل اريها لم اريح ارتن :
 .1تشدديم اريتا

ليا ارتفقيس

ن

ار طموحة.
 .4ت جف سدثة ما دقارل اريصدف ما ار فققيا ن جامعة ميسدان

لية ارتفقيسو وذرك

ال لم رهم لاأل ظ ة ارحال لية.
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 .5ر ثة ار فققيا وار حالددددثيا ن وضددددب لم ام مشددددالم او

 .8ضددددمورة م اكثة ارتط را ارحاتددددلة ن اال ظ ة ارحفد ة

ليددة ارتددفقيس

لية ارحسددالا وارتفقيس وتفردق ارعامليا ليها

مقددارل رثم ددام ارمواتددق ار طثس حدداري دا ً ن

واللددي ا ن

ارفاتلن رسه رة اجماء ارع ليا ار ارية وار حالثية كا ة.

ما تت ر ب ارز اءة رفدهم.

 .6ا لددق أ ددا ار ددفققيا ارددفاتلييا تحتدداج ارم الددددتعددفاا

 .9أذ يددة الددددت مار اددددعددق ارتددفقيس ن وضددددب ارعط
وااللدتماتيويا رإللقاء لم

ارتزي ر جيا يها.
 .7د فدل ار فقق ن الدتعفاا تزي ر جيا ار عل ما ورل ادعثة
ارحسدددددالدا

ما دستوف ما تط را
ارح ا

مب اددددعثدة ارتدفقيس ثم اال تم يدد رتقليدل ار قدد

لية ارتحفدا ار سدت م ن ضد ء

ن تزي ر جيا ار عل ما حتم تت زا ما

لم اما ولمدة معل ماتها.

ار ستيمق يف قل ارسوت ما اجل ارتفقيس.
ثانياً :التوصيات -:

المصادر

 .1ارع ل لم الدددتعفاا تزي ر جيا ار عل ما ألثمذا ار اضدددف

اوالً :ارقمان ارزمدم

ن ضث ج دة
.2

لية ارتفقيس وتسهيل ارعفما ارم ار

يا.
ثا ياً -:ار صادر لارلية ارعملية

ل دورا تط دمدة ارم ار فققيا وار حالددثيا لم ا ظ ة
تستعفا ن

ارحال ل ارتن ل

] [1الا ادددمودو رحادةو 2015و اثم ارتفقيس ارفاتلن لم ادارة

لية ارتفقيس.

 .3أذ ية تمكيت االدارة ارعليا روامعة ميسدددان لم ارفرالدددا
ارفوردة ر عم ة قا ارق ة وارفدددعف ارتن لد د

ار عا م ن ض ء معاديم ارتفقيس ارفورن.
] [2ارصدددعيفي الماذيمو 2006و اال ار ارعاا رل عاديم مماجعة

تحصدددل ن

اال ظ دة االرزتمو يدة ار تزداملدة رل عل مدا و ار ولدة ارعل يدة

لية ارتفقيس االرزتمو ن.
 .4رل ج يب ادددعق ارحسدددالا وارتفقيس ن ارزليا لشدددعثة
ارحسددالا وارمقالة ار ي ت جف ن ارم الددة ا
اال تم يدد رتسددددهيدل

رتقتصاد وارتوارةو جامعة يا ا سو ارعفد ار ا ن.
] [3ارعثيدفيو دا دة داجنو 2012و معدا م الددددتعدفاا ظم

مدس اددثزة

ار عل ما ار حالددثية ار حسد لة واثمذا لم ا لية

ليدة ارتدفقيس وار ماقثدة لم ارع ليدا

ار ارية.

لية

ارتفقيس ن االردن.
ار لحقدة لهدا ن

] [4ارييااو تددالم حسدداو 1999و دور ارتوارة االرزتمو ية ن

 .5اذ يدة ت يم اجهتة ارحدالدددد ل وار عدفا

ج يب اددددعدق ارتدفقيس ر عدارودة ارثيدا دا وا دفاد ارتقداردم ار داريدة

تع يض ارتزاريف لار ا ئ ارثحمدة ار صمدةو كلية ارتوارةو

وتعتدا ارثيا ا وار عل ما ك ها تعف جتءا الدالديا ً ن ا واز

جامعة ارتقازدسو ارعفد ار ا ن.

ارع ليا ارعارجية وارفاتلية وألذ يتها ن ضث

] [5ار فرلو د لددف لددعيف د لددفو 2007و دور و ي ة ارتفقيس

لية ارتفقيس.

 .6تثين ظداا رتزي ر جيدا ار عل مدا دع دل لم ج ب ار عل مدا
ح

ارفاتلن ن ضث االداء ار ارن واالداري.

ظم ار عل ما ار ارية وار حالدددثية و شدددمذا وتثادرها ن

] [6ار طددار ددةو سدددددان تبو 2013و ار ددفتددل ارم تددفقيس

ا

ارحسددددالا ار عاتددددمةو ارطثعة االورمو اريااددددم زمتاو

ج يب ا شددطة ارتفقيس وذرك ما تت تألدديس قا فة ليا ا

االردن

معتلف ا شددددطدة ارتدفقيس م دا د زا ما الددددتعدفاا تزي ر جيدا
ار عل ما واال ادة ما متاداذا.
 .7اتفدددداو ار

ان.

] [7ار طيميو يصدددل دليان
ار عل ما

يا ن ارشددددعق ار حالددددثية وارتفقيقية ارم

االرادددداد وارتدفرددق ار سددددت م ما قثدل ارودامعدة ولدارتعداون مب

ضو 2013و اذ ية تزي ر جيا

ن ضدث ج دة ارتفقيس ومع قا التعفامها ما

وجهة ظم مفققن ارحسالا

اتحال ارعثمة.

ن دورة ارز دد.

] [8ار عادينو مح ف تارفو وحسدددا ثف ارزمدم لدددل او 2007و
ارتدفقيس اردفاتلن ر عدامت ار از دة ار دفراريدة رلعماقو مولدة
االدارة واالقتصادو ارعفد .66
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] [9اح فو تليل مح فو 1983و ار ماجعة وار ماقثة ار حالثية.

] [19ياديو مح ف ر ياو 2007و مسددداذ ة ار ماجعة ارفاتلية

] [10اح دفو لن الماذيمو 1977و درالدددددة ا تقدادددة ر عيدار

ن تقيم ظاا ار عل ما ار حالثية رل ؤلسة.

ار ماجعدة االممدزن رقم ( 55درالدددددة ذيزدل ارمقدالدة

] [20رط نو ريلم ثددف ارح يددفو 1997و اثم الددددتعددفاا اريظم

ارفاتلية) وتطثيقم ن لي ة تعت ف لم ارحالق االرن.

االردزدتدمو ديددة دن ارد دماجدعددة دلدم كد دداءة االداء ارد دهديدن

] [11لع جو دا دةو 2015و دور ارتدفقيس اردفاتلن ن ت عيدل

رل ماجبو ار ولدة ارعدار يدة رزليدة ارتودارة كليدة ارتودارة

اتعاذ ارقمار.

جامعة االزذم ليا و ارعفد.23

] [12جددادةو حدداج ل رقددة ح ردددة لا لمدددك جددادةو 2017و

] [21رظاو الماذيمو 2016و مدفة دا ليدة دور ارتدفقيس اردفاتلن

ار ماجعة ن ل ظم ار عل ما ار حالثية االرزتمو ية.

ن تق دم ادارة ار عا م و س ا ار .co so

] [13ج عةو اح ف حل نو 2009و االتواا ار عاتدم ن ارتفقيس

] [22وداةو ادددد ت و تقييم أثم ارتدفقيس اردفاتلن لم دا ليدة

وارتأكيفو ارطثعة االورمو دار ت ا رليشم وارت زدب.
] [14زق

وك داءة ظداا ارمقدالدة اردفاتليدة ن دل ظم ار عل مدا

و مح د دحيمو 2016و مدفة دا ليدة الددددتعدفاا

تزي ر جيا ار عل ما

ن

ار حالثيةو مولة ار ارية واالل اق.
] [23د رةو دعق ل ورف ارشددديح مح ف ورف اح فو 2015و تفقيس

لية ارتفقيس واثما ن تحسددديا

ج دة تفمة ارتفقيس ن قطاو تة.
] [15لددتمةو رأ د مح دو اح ف د لددف كلث ةو

ار حالثيا ن ار ؤلسا ارع مية درالة مقار ة.
م مح ف
ثار اً -:ار صادر األجيثية

زدقدا و 2011و لم تدفقيس ارحسدددددالدا ارع لنو ارطثعدة
االورمو دار ار سمةو

ان.

[1] Dalci I and Tanls 'v (2009) Benefits of

] [16لدددد ادو زذماة دا فو 2009و مماجعدة ارحسدددددالدا

Computerized Accounting in formation

وارتفقيس.

system on the JIT pro duction systems

] [17ادعثانو ادرو 2011و ار ماجعة ارفاتلية ن ل ارتشدييل

Review of social Economic studies VoL. 2

االرزتمو نو ارفار اروامعية.
] [18ثدف
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45-64.

و تداردف امياو لم تدفقيس ارحسدددددالدا ما اريداحيدة

اريظمدة وارعل يةو 2000

ان /االردن.
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المالحق
االلتثا ة
جامعة ميسان
كلية اإلدارة واالقتصاد
ارددددددددددددددددسيف ار اضل  /اردددددددددسدددددددددددددددديفة ار اضلة
تحية يثة ...
ارج ارت فدل لاإلجالة ا االلد لة ارتية ارتن تعا م ضد و لح يا (تعتدت

ل ارتفقيس ارفاتلن لالدتعفاا تزي ر جيا ار عل ما

)و راجيا تعاو زم معيا.
مب ارشزم وارتقفدم
ار عل ما ارعامة
 .1ارويس
انثى

ذكر

 .2ارتحصيل ارفرالن
اعدادية

دبلوم

ماجستير

بكالوريوس

دكتوراه

 .3ارع م
اعدادية

دبلوم

ماجستير

بكالوريوس

دكتوراه

 .4فد لي ا ارعفمة
اقل من 5

15-11

10-5
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المحور االول  - :تكنولوجيا المعلومات
ت

موافق

االسئلة

بشدة

موافق

محايد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

1

دسددددتطيب ار دفقس ما تت الددددتعدفاا تزي ر جيدا ن
ار حفة االقتصاددة ان دحسا ما

2

لية ارتفقيس .

قيدداا ار ددفقس لع ليددة ارتددفقيس دسددددتلتا معم ددة ن
تزي ر جيا ار عل ما لشزل الالن .

3

قياا ار فقس وضدددب وت حا ارفد د ال ارمقالية لم
ظاا ارتشييل االرزتمو ن رلثيا ا .

4

تق ا ك اءة ار فقس لياء لم درجة التعفاا تزي ر جيا
ار عل ما .

5

اادمال ار فققيا رتعفدل لمام ارتفقيس ار سدتعفمة ن
لية ارتفقيس .

6

ار هدارا ار عم يدة وارتقييدة ارتن تت ا م ردفة ار دفققيا
تسا ف لم ا واز

7

لية ارتفقيس لأ فل ارطمق .

ت ا م ار عم دة واردفراددة ردفة ار دفقس ل عدادم ارتدفقيس
ار عت فة دوريا ً رقياا لع لية ارتفقيس .

8

دزتسددددق ار دفقس ارعثما ارع ليدة وارعل يدة ما تت
ارحقاقم لارفورا ارتفردثية ار تعصصة ن ارتفقيس .

9

حاجة ار فققيا ن تما معتل ة ارم تط دم مهارتهم
ن

10

لية ارتفقيس .

االلددددتعدا دة لدارعثما

كل دا د دد ارحداجدة رتط دم

مهارا ار فققيا .
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المحور الثاني - :التدقيق الداخلي
ت

موافق

االسئلة

بشدة
 11تتصددددف

ليدة ارتدفقيس لدار دا ليدة ما تت االذت داا ل محلدة

ارتعطي .
 12تيظيم

عارة تسددددهم ن تحسدددديا

لية ارتفقيس ضددد ا تط ا

لية ارتفقيس .
لية ارتفقيس ل ا لية .

 13وج د جهة متعصصة رتعطي

 14اكسدددال ار فققيا مهارا معم ية وتقيية ن ارتفقيس رقياا لع لية
ارتفقيس ل ا لية.
ليدة

 15اكتسددددال ار دفققيا تثما تزي ر جيدا معتل دة رتحسدددديا
ارتفقيس .
 16تسدددا ف

لية تحليل اريتا

ما

لية ارتفقيس ن ت عيل ارتفقيس

ن ار حفة االقتصاددة .
 17دسدتطيب ار فقس او مسدا فوا ارقياا ن

ل االجماءا ارتحليلية

رع لية ارتفقيس.
 18تتصف اجماءا تحليل

لية ارتفقيس لار ض ية .

 19ارقياا لارتفقيس االرزتمو ن دسا ف ار فقس ن ا واز لمام ارتفقيس
ل قد اقصم .
 20ار تدددد

ارم تدا

حقيقيدة ن

ليدة ارتدفقيس ما تت ارت ثيس

ار يطقن وار عا رها .
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

