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 شكر وتقدير

ًا، على وهلل الشكر أواًل وأخير  ،الحمد هلل ذي المن والفضل واإلحسان، حمدًا يليق بجالله وعظمته     
حسن توفيقه، وكريم عونه، وعلى ما منَّ وفتح به عليَّ من إنجاز لهذه الرسالة، بعد أن يّسر العسير، 

، يدنا محمدسوَصلِّ اللهم على والتي ال أحصيها،  عليَّ  ونعمه لهوذّلل الصعب، وفرَّج الهم، وعلى فض
 ، وبعد ....وعلى آله وصحبه أجمعين

عترافاً      ونس وعظيم التقدير واالمتنان الى الدكتور ي ،أتقدم بجزيل الشكر ،مني بأصحاب الفضل وا 
الى ما فيه  اد والنصححيث قدم اإلرش ،الذي تكَرم مشكورًا بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ،الشوبكي

الشكل ب تمكيني من إتمام هذه الدراسة، التي رعاها من البداية الى ان خرجتوساعد على الصواب، 
 الذي هي عليه اآلن. 

وعظيم التقدير واإلمتنان لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة  ،ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر
لهم بقبول على تفض ،والدكتور ابراهيم علي القاضي ،شيشممثلة بالدكتور خليل عواد أبوح ،الموقرة

 مناقشة هذه الرسالة.

كما واشكر كافة األساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشرق األوسط واإلداريين فيها، 
 عني اهلل وكذلك كل من ساهم في إنجاز هذا الجهد سواء بالتشجيع أو المساندة أو المشورة  فجزاهم

 خيرُا.
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 أثر نظام المعلومات المحاسبية على جودة التدقيق الداخلي

 ميدانية على المستشفيات األردنية الخاصةدراسة 

 إعداد 

 محمد الحسن أكرم عبد الغني القاضي

 إشراف الدكتور

 يونس عليان الشوبكي

 الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان أثر نظام المعلومات المحاسبية على جودة التدقيق الداخلي من خالل الدور 

لدراسة تكون مجتمع او  ،األردنية الخاصة الوسيط لخصائص المعلومات المحاسبية في المستشفيات

من المستشفيات األردنية الخاصة الواقعة ضمن نطاق العاصمة األردنية عمان والبالغ عددها ثمانية 

أما عينة الدراسة فقد شملت المديرين الماليين والمحاسبين ومدققي الحسابات الداخليين  ،مستشفيات

ولتحقيق أهداف فردًا.  (69األردنية الخاصة والبالغ عددهم )ولجان التدقيق العاملين في المستشفيات 

الدراسة تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي إضافة إلى إستخدام كل من تحليل اإلنحدار البسيط 

 وذلك اروتحليل المس للتعرف على تأثير أكثر من متغير مستقل على متغير تابع واحد المتعددو 

ختبار إليط في العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع وذلك للتعرف على دور المتغير الوس

 فرضيات الدراسة.
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وجود تأثير ذي داللة إحصائية لنظام  ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزهاالنتائج : 

مستشفيات الالمعلومات المحاسبية بمقوماته )البرمجيات واإلجراءات( على جودة التدقيق الداخلي في 

(. ووجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص   0.05األردنية الخاصة عند مستوى داللة )

مة على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية ءالمعلومات المحاسبية والمتمثلة بالمال

ات (. ووجود تأثير ذي داللة إحصائية لنظام المعلوم  0.05الخاصة عند مستوى داللة )

متغير لا على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة بوجود ة بمقوماتهالمحاسبي

 (.    0.05خصائص المعلومات المحاسبية عند مستوى داللة )والمتمثل بوسيط ال

محاسبية المعلومات النظام ب اإلهتمام زيادة وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة التوصيات:

المستشفيات األردنية الخاصة وضرورة متابعته ومراجعته لما له من دور في رفع وتحسين جودة في 

التدقيق الداخلي في هذه المستشفيات األمر الذي يؤدي إلى مساعدة اإلدارة في إتخاذ القرارات المناسبة 

لمحاسبية ا وتصحيح اإلنحرافات في الوقت المناسب، كما توصي بضرورة اإلهتمام بجودة المعلومات

التي يفرزها نظام المعلومات المحاسبية حيث أن أفضل جودة للمعلومات المحاسبية ستساعد كثيرًا 

 أقسام التدقيق الداخلي في تلك المستشفيات على تعزيز جودتهم وأداءهم.

 .جودة التدقيق الداخلي ،نظام المعلومات المحاسبية  :الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

This study aimed to demonstrate the impact of accounting information 

system in internal audit quality through the mediator variable role of the 

characteristics of information system in Jordanian private hospitals. The 

study population consisted of Jordanian private hospitals located with in the 

capital, Amman.  

Eight hospitals were taken in. The study sample included financial managers, 

accountants, internal auditors, and audit committees working in Jordanian 

private hospitals. They comprised seventy personnel.  

This study used descriptive analytical method. In addition to the simple-

multiple regression analysis to identify the impact of more than one 

independent variable on one dependent variable and the path analysis to 

identify the mediator variable role in the relationship between the 

independent variable and the dependent variable for test the study 

hypotheses.  

Results: the study reached a number of results: there is a significant impact 

of accounting information system (Software and Procedures) in internal 
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audit quality in Jordanian private hospitals at the level of ( 0.05). There is 

a significant impact of characteristics of information system (relevance) in 

internal audit quality in Jordanian private hospitals at level ( 0.05).  

Furthermore there is a significant impact of accounting information system 

in internal audit quality in Jordanian private hospitals through characteristics 

of information system as mediator variable at level ( 0.05). 

Recommendations: In light of the results, the study recommended to the 

necessity of giving more concern to the accounting information system in 

Jordanian private hospitals, Follow-up it and review it. This will raise and 

improve internal audit quality in these hospitals. Additionally, it will assist 

managements in making appropriate decisions and correct the deviations at 

the appropriate time. 

The study also recommended to the necessity of giving more concern to the 

accounting information quality, the better quality of accounting information 

will greatly help the internal auditing departments of those hospitals to 

enhance their quality and performance of internal audit. 

Key words: Accounting in formation System, Internal Audit Quality 
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 الفصل األول 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة (: 2-2)

، حيث أنها أحد أهم مصادر المنظمةفي م معلومات اوأقدم نظتعتبر المحاسبة أهم          

والمستخدمين الخارجيين، لإلعتماد عليها أساسًا المعلومات التي تحتاجها كافة المستويات اإلدارية 

هائل في السنوات  م المعلومات المحاسبية من تطورانظ ها شهدونتيجة لم .إلتخاذ القرارات الرشيدة

فقد أصبحت المعلومات أكثر أهمية وحيوية إلدارة  ،من نظم المعلومات المختلفة األخيرة كغيره

عداد التقارير وتوصيلها لمستخدميها أكثر تعقيدًا وتنوعاً دارة اإلوبذلك أصبحت عملية  ،نظمةالم  ،وا 

بية سومن أهم هذه التطورات ذات الصلة بنظام المعلومات المحاسبية هو إنتقال نظام المعلومات المحا

ء إلى نظام يمثل جز  ،وتسجيل المعامالت إلعداد التقارير الماليةمن مستوى نظام لمسك الدفاتر 

ن نظام المعلومات المحاسبية ال يعمل أساسي من منظومة متكاملة للمعلومات  داخل المنظمة، هذا وا 

نما هو أحد األنظمة الفرعية المهمة في المنظمة، وقد شمل التطور في نظام  لوحده او لذاته وا 

 ،وجود طرق عديدة لمعالجتها المعلومات المحاسبية تناوله لحجم هائل من البيانات والمعلومات مع

 .وبأقل تكلفة ممكنةوالدقة الفائقة في إعداد التقارير هذا باإلضافة إلى السرعة الكبيرة 

 يساعد إدارة حيث منظمة، ألي المهمة النظم المحاسبية من المعلومات نظام يعتبرو          

 في معلومات تساهم من النظام يقدمه ما خالل من وذلك وفعالية، مهامها بكفاءة أداء على المنظمة

 كفاءة نظام فإن وبالتالي المنظمة، نشاط على الرقابة المختلفة وتحقيق اإلدارية القرارت اتخاذ

 .أهدافها تحقيق في فشلها أو المنظمة نجاح يتوقف عليه سوف عدمه من المحاسبية المعلومات
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 معظم منها في المالية السيما البياناتمعالجة  في الحاسوب الستخدامات الكبير االنتشار أن والشك

 في المعلومات المحاسبية مانظ ؤديهي الذي الدور على والملحوظ الكبير األثر له كان ،المنظمات

 كثير حل في على المساهمة قادراً  يكون أن المحاسبية المعلومات لنظام يمكن حتىو  ،المنظمات تلك

 يوفرها التي مستخدمي المعلومات وباقي المنظمة إدارة تواجه التي المالية والقرارات المشكالت من

 من والتأكد وقت ألخر من المطبق المعلومات نظام تقييم من البد كان المعلومات المحاسبية، نظام

 بيئة في تحدث منها والتي التكنولوجية السيما التطورات، ومواكبة المنظمة نشاط مسايرة على قدرته

ة. )موسى، االقتصاديالبيئة  في ومتالحقة مستمرة تغييرات من يحدث ما وكذلك المعاصرة األعمال

9909.) 

تنعكس سلبًا على صحة  عدة،المحاسبية إلى مخاطر المعلومات  في نظام رأدى التطو كما و       

 .قابة عليهحظى بالر يلم ا النظام وذلك لكون هذ ،النظام بذلكومصداقية البيانات المحاسبية المتعلقة 

 نحو الشركات عمليات توجيه في هاماً  دوراً  الداخلي التدقيق وظيفة تلعبحيث  (.9998)الصالح، 

 وتزويد تشغيليةأو  داريةسواء كانت إ وتقييمها المالية النشاطات فحص في تساعد حيث ،النجاح

 صوللإل والحماية الضبط تحقيق في للمساعدة الالزمة بالمعلومات المستويات كل على دارةاإل داأفر 

 تهاقرارا وترشيد االدارة مساعدة الى الداخلي التدقيق يهدف وعليه. مسؤليتهم تحت تقع التي والعمليات

 وتحسين زيادة الى يهدف الذي ستشارياإل النشاط الى إضافة ،وموضوعي مستقلة تأكيدات بإعطاء

 بالتحليل دارةاإل وتزويد والضبط العمليات فعالية وتقييم ،المستقلة عةراجالم خالل من العمليات قيمة

 الذي الضمان هو التدقيق خدمات عليه تعتمد الذي األساس ن. إالبناءة تراحاقتواإل الموضوعي

 المخاطر إدارة فعالية تقييم الى الهادفة جعةاوالمر  التدقيق طريق عن وذلك العمليات لسالمة توفره

 (.9909)نجم، . والداخلي االداري التنظيم وجودة سالمة الى باإلضافة والضوابط
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وائم في تقييم والتأكد من صحة البيانات والمعلومات والتقارير والق وأهميته التدقيق الداخلي ونظرًا لدور

للتأكد من و  ،وتعزيز المصداقية واالعتمادية فيها ،م المعلومات المحاسبيةافرزها نظيالمالية التي 

وبما يكفل المحافظة على أصول  ،الفات واألخطاءالسياسات واإلجراءات المرسومة خالية من المخ

جاءت هذه الدراسة للوقوف  ،وضمان استمرارية عمل المنظمات ،المنظمات من التالعب واالختالس

 يةالمستشفيات الخاصة األردنالتدقيق الداخلي في  جودة م المعلومات المحاسبية علىاعلى أثر نظ

 لتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة في ظل النتائج التي سيتوصل إليها الباحث .

 

 مشكلة الدراسة(: 2-1)

إن التطور والنمو في المنظمات، وكبر حجمها، وتنوع المنتجات والخدمات التي تقدمها،         

. كل متزايدبش ات المحاسبيةم المعلومانظاإلهتمام بوكثرة عملياتها وأحداثها المالية، أدى إلى ضرورة 

ن إستخدام أم من توفير البيانات والمعلومات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة، إال االنظ اهذ لما يقدمه

حيث أدت حيث هذه المشكالت إلى عدم  المشكالت المتعقلة بالرقابةم أدى لظهور بعض االنظ اهذ

التي يفرزها نظام المعلومات المحاسبية وعدم مالءمتها  لبيانات والمعلومات والقوائم الماليةدقة ا

تخاذ القرار وعدم الثقة فيها  ير مرئية.غ والمعلومات وذلك ألن عملية معالجة البيانات لحاجات صنع وا 

لكون وظيفة التدقيق الداخلي تستخدم كوسيلة رقابة داخلية التدقيق الداخلي  جودةوهذا ما يؤثر على 

المنظمة  تحقيق إهدافوتالفي جميع المشكالت ومعالجتها و  ة وفاعلية اإلداراتتهدف إلى قياس كفاء

ستقطاب الزبائن  مكانية المنافسة وا  المختلفة المتضمنة تحقيق مستوى عالي من األداء والربحية وا 

هور مشكالت في ظ الداخلي التدقيقوتحقيق التنمية المستدامة. هنا تظهر مشكلة البحث التي تواجه 

دارة والخلل اإلداري والتجاوزات المالية على أنظمة المنظمة ومواردها والتجاوزات المتعمدة سوء اإل
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زه من فر يم المعلومات المحاسبية وما اوغير المتعمدة غير القانونية مما يؤدي إلى قلة الثقة بنظ

مكانية تعرض المنظمات إلى خطر الخسارة واإلفالس والتصفية نتيجة لهذه المع ومات لمعلومات وا 

 .التدقيق الداخليالخاطئة والمغلوطة وزيادة األعباء الملقاة على عاتق 

   -التالي: وعليه فأنه يمكن تمثيل مشكلة الدراسة الحالية بإثارة السؤال 

نظام المعلومات المحاسبية على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة  ما أثر

خصائص المعلومات المحاسبية التي يفرزها نظام المعلومات ب المتغير الوسيط المتمثل بوجود

 المحاسبية ؟ 

 

 أهداف الدراسة(: 2-3)

يق التدقعلى جودة م المعلومات المحاسبية انظ أثر بيانتهدف الدراسة بشكل أساسي إلى       

وبشكل خاص من خالل الدور الوسيط لخصائص المعلومات المحاسبية بأبعادها )المالءمة  الداخلي

 -التالية: وذلك من خالل تحقيق األهداف  الخاصة األردنيةالمستشفيات في  والموثوقية(

قواعد و البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية )بيان أثر نظام المعلومات المحاسبية بمقوماته   -0

قيق على جودة التد القائمين على نظام المعلومات المحاسبية(و  اإلجراءاتو  البرمجياتو  البيانات

 الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة.

ومات البنية التحتية لنظام المعل)التعرف على العالقة بين نظام المعلومات المحاسبية بمقوماته  -9

 القائمين على نظام المعلومات المحاسبية(و  جراءاتاإلو  البرمجياتو  قواعد البياناتو المحاسبية 

على خصائص المعلومات المحاسبية التي يفرزها نظام المعلومات المحاسبية بأبعادها )المالءمة 

 والموثوقية( في المستشفيات األردنية الخاصة.
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ا هالمعلومات المحاسبية التي يفرزها نظام المعلومات المحاسبية بأبعادخصائص  تحديد أثر -9

 )المالءمة والموثوقية( على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة.

المحاسبية بأبعادها )المالءمة والموثوقية( على العالقة تحديد الدور الوسيط لخصائص المعلومات  -8

  بين نظام المعلومات المحاسبية وجودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة.
 

 أهمية الدراسة(: 2-4)

مية معها وتتلخص هذه األهمن خالل أهمية المتغيرات التي تتعامل  تستمد الدراسة أهميتها       

 اآلتية:من خالل المعطيات 

ام المعلومات من خالل إبراز أهمية نظتعالج موضوعًا على قدر كبير من األهمية،  لكونها-0

 على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة. المحاسبية وأثره

يتوقع أن نتائجها ستخدم العديد من األفراد واألطراف والفئات مثل )لجان التدقيق والمدققين -9

 الداخليين والمدراء الماليين والمحاسبين( في المستشفيات محل الدراسة.

الل تحديد من خ الخاصة األردنيةالمستشفيات  اتأن تخدم نتائج الدراسة بشكل كبير إدار  يتوقع-9

ديد وتح ،التدقيق الداخلي من جهةجودة م المعلومات المحاسبية و انظ مقوماتطبيعة العالقة بين 

 م المعلومات المحاسبية.انظ مقوماتمستشفيات األردنية الخاصة بتوفير الإلتزام مدى 

يرية إلتخاذ اإلجراءات التطو المستشفيات األردنية الخاصة  الجهود المستقبلية إلدارات ستوجه-8

 م المعلومات المحاسبية من خالل إظهار الفجوات والثغرات ونقاط الضعفاوالتصحيحية في نظ

ستغالل الفرص المتاحة  .في هذه النظم وتعزيز نقاط القوة وا 
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 أسئلة الدراسة وفرضياتها(: 2-5)

  -إستنادًا إلى مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيس واألهداف المحددة لها، تم صياغة األسئلة التالية: 

البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية ) بمقوماتهيؤثر نظام المعلومات المحاسبية  هل-0  

على جودة  ة(القائمين على نظام المعلومات المحاسبيو  اإلجراءاتو  البرمجياتو  قواعد البياناتو 

 ؟التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة

البنية التحتية لنظام المعلومات ) بمقوماتههل يوجد عالقة بين نظام المعلومات المحاسبية -9

 القائمين على نظام المعلومات المحاسبية(و  اإلجراءاتو  البرمجياتو  قواعد البياناتو المحاسبية 

)المالءمة وخصائص المعلومات المحاسبية التي يفرزها نظام المعلومات المحاسبية بأبعادها 

 في المستشفيات األردنية الخاصة؟ والموثوقية(

تؤثر خصائص المعلومات المحاسبية التي يفرزها نظام المعلومات المحاسبية بأبعادها  هل-9

 في المستشفيات األردنية الخاصة؟جودة التدقيق الداخلي  على)المالءمة والموثوقية( 

نظام المعلومات المحاسبية مجتمعة على جودة التدقيق الداخلي  مقوماتإلى أي مدى تؤثر -8

اسبية خصائص المعلومات المحب المتغير الوسيط المتمثل في المستشفيات األردنية الخاصة بوجود

 (؟)المالءمة والموثوقيةالتي يفرزها نظام المعلومات المحاسبية 

عتمادًا على أسئلة الدراسة ونموذجها تم صياغة الفرضيات الرئيسة التالية التي سيجرى  وعليه وا 

ستخالص النتائج والتوصيات من خاللها وذلك على النحو التالي :  إختبارها وا 

 الفرضية الرئيسة األولى

H01 " : لنظام  لبنية التحتيةا) بمقوماتهليوجد أثر ذو دللة إحصائية لنظام المعلومات المحاسبية

القائمين على نظام المعلومات و  اإلجراءاتو  البرمجياتو  قواعد البياناتو المعلومات المحاسبية 
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 التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة عند مستوى دللةجودة على  المحاسبية(

 ِ(9.98 ≥ a.") 

 الفرضية الرئيسة الثانية 

H02 " : البنية ) بمقوماتهنظام المعلومات المحاسبية  بينلتوجد عالقة إرتباط ذات دللة إحصائية

نظام  القائمين علىو  اإلجراءاتو  البرمجياتو  قواعد البياناتو التحتية لنظام المعلومات المحاسبية 

في  )المالءمة والموثوقية(وخصائص المعلومات المحاسبية بأبعادها  المعلومات المحاسبية(

 ".(a ≤ 0.05المستشفيات األردنية الخاصة عند مستوى دللة )  

 الفرضية الرئيسة الثالثة

H03 " : المالءمة ليوجد أثر ذو دللة إحصائية لخصائص المعلومات المحاسبية بأبعادها(

 0.05على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة عند مستوى دللة )  والموثوقية( 

≥ a) ." 

 الفرضية الرئيسة الرابعة

H04 " : لنظام  البنية التحتية) بمقوماتهليوجد أثر ذو دللة إحصائية لنظام المعلومات المحاسبية

القائمين على نظام المعلومات و  اإلجراءاتو  البرمجياتو  قواعد البياناتو المعلومات المحاسبية 

 لوسيطالمتغير ا المستشفيات األردنية الخاصة بوجودالتدقيق الداخلي في جودة على  المحاسبية(

 0.05عند مستوى دللة )  )المالءمة والموثوقية( خصائص المعلومات المحاسبية بأبعادها المتمثل ب

≥ a)." 
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 نموذج الدراسةأ(: 2-6)

 التابع المتغير                                                          المتغير المستقل           

  

                  

 

  

 & Rainer, Prince) ( وBagranoff, Simkin & Norman, 2010) من إعداد الباحث باإلستناد إلى 

Cegielski, 2014 ) م المعلومات المحاسبية وانظ مقوماتبالنسبة إلى(Gibson, 2013و )(FASB, 1980 )
 .وبالنسبة إلى خصائص المعلومات المحاسبية

 

 حدود الدراسة(: 2-7)

لواقعة ضمن االخاصة  األردنيةبالمستشفيات تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة - الحدود المكانية:

  عمان.نطاق العاصمة األردنية 

 H01 

 نظام المعلومات المحاسبية مكونات

 البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية 
 البيانات قواعد 
 البرمجيات 
 اإلجراءات 
 القائمين على نظام المعلومات المحاسبية 

 جودة التدقيق الداخلي

 خصائص المعلومات المحاسبية

 المالءمة 
 الموثوقية 

H02 H03 

H04 

 ( أنموذج الدراسة0-0شكل )
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الحدود البشرية لهذه الدراسة تتمثل من كافة المدراء الماليين والمحاسبين  إن- الحدود البشرية:

ة الواقعة ضمن الخاص األردنيةالمستشفيات ومدققين الحسابات الداخليين ولجان التدقيق العاملين في 

 عمان.نطاق العاصمة األردنية 

 تراوحت مابين الفترة من شهري والت الدراسة،ألنجاز  المستغرقةالمدة الزمنية -الحدود الزمانية: 

 كانون األول ولغاية نهاية شهر آيار.

 

 محددات الدراسة (: 2-0)

عدم تعاون بعض إدارات المستشفيات األردنية الخاصة مع الباحث لتسهيل مهمته واإلنتظار  -0

ت بعض وقد أرجعلفترات طويلة للحصول على الموافقات من قبل إدارات هذه المستشفيات 

عدم تعاونها إلى الخوف من تسريب بعض المعلومات الخاصة بهم والتي يرونها المستشفيات 

 ذات اهمية بطبيعة عملهم.

عدم التجاوب من قبل بعض الموظفين في المستشفيات األردنية الخاصة المبحوثة الواقعة  -9

 ضمن نطاق العاصمة األردنية عمان في اإلجابة عن بعض أسئلة األستبانة.
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  وتعريفاتها مصطلحات الدراسة(: 2-9)

مجموعة األفراد والمعدات والمستندات التي تتفاعل مع بعضها   :(AIS)المحاسبية نظام المعلومات 

، من أجل معالجة بيانات واإلجراءات، وذلك طبقًا لمجموعة من السياسات معينالبعض داخل إطار 

بهدف إعداد معلومات تفي بإحتياجات مجموعة مختلفة من  إقتصادية،معبرة عن أحداث 

 (.9996 ، أبو عقاب والشوابكة،)مطيع .المستخدمين

وهي الخصائص النوعية التي يجب أن تتصف بها المعلومات  :المحاسبية خصائص المعلومات

المحاسبية والتي تجعلها مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات سواء اإلدارة أو الجهات الخارجية، وتعتبر 

 (9900هذه المعلومات. )رملي، أساسًا لتقييم جودة 

وظيفة تدقيق داخلية مستقلة يقوم بها فرد أو أفراد أو جهاز من داخل المنشأة  هو-الداخلي: التدقيق 

من أجل خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن كافة أنظمة الرقابة الداخلية تعمل بشكل كفوء وفعال 

لتحقيق جميع أهداف النظام الرقابي كما حددتها اإلدارة، وذلك بإستخدام طريقة مخططة ومنظمة 

 (.9909، الذنيبات) وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة وعملية التحكم المؤسسي.لتقييم 

هي قدرة عملية التدقيق على إكتشاف والتقرير عن األخطاء الجوهرية في  الداخلي:جودة التدقيق 

 رتبطيو القوائم المالية، والحد من عدم تماثل المعلومات بين اإلدارة والمستفيدين من القوائم المالية 

 (.9909. )احمد، ليةالما القوائم تتضمنها التي المعلومات جودة بمستوى تدقيقال جودة مستوى
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 (: المقدمة1-2)

 (: نظام المعلومات المحاسبية1-1)

 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية(: 1-3)

 (: التدقيق الداخلي1-4)

 نبذة عن المستشفيات األردنية الخاصة (:1-5)

 (: الدراسات السابقة العربية واألجنبية1-6)

 (: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة1-7)
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 (: المقدمة 1-2)

 كفاءة تحسين أدوات من مهمة أداة الشركات في المحاسبية المعلومات مانظ حىأض          

 تلك بين المعلومات لتدفق المتناغم اإلطار تمثل كونها ،المنظمة داخل وفعاليتها المختلفة اإلدارات

 والوقاية االحتيال من والحد الموارد وحماية للعمليات والمنظم العملي التنفيذ يضمن مما اإلدارات،

 عليها االعتماد يمكن مالية معلومات وتهيئة واكتماله المحاسبي التسجيل دقة ضمان ثم ومن منه،

 (.9909)حمادة،  ةالشرك في المناسب بالوقت

وفي الوقت الحاضر مديريين األعمال يعملون في بيئة أعمال عالمية ذات منافسة عالية ومتغيرة 

ولهذا فإنهم يحتاجون إلى نظام معلومات والذي يوفر إستجابة سريعة على اإلستفسارات التجارية 

ستخدام نظام المعلومات المحاسبية، وهذا  المعقدة، وقد مكن التقدم التكنولوجي المنظمات من توليد وا 

النظام هو أداة يمكن أن تستخدمها المنظمات من أجل تحقيق ثقافة مؤسسية أقوى وأكثر مرونة 

لمواجهة التغيرات المستمرة في البيئة، أحد األسباب الرئيسية وراء إستفادة المشاريع التجارية من 

تقنية هو الحصول على دعم للقرارات أعمالهم، ويمكن قياس فوائد المعلومات المحاسبية العالية ال

نظام المعلومات المحاسبية من خالل تأثيره على تحسين عملية صنع القرار، وتقييم أداء جودة 

المعلومات المحاسبية والرقابة الداخلية ولتسهيل التعامالت التجارية، كما ان نظام المعلومات 

على قياس المخاطر من بعض العمليات التجارية أو التنبؤ عن طريق  المحاسبية يساعد المنظمات

 (.Mndzebele, 2013التحذيرات المستقبلية )

 ظهور وأيضاً ، من تطور كبير األعمال قطاع أصاب وما الحالي العصر ي فيالتكنولوج التطور إن

 العالم دول معظم في للتدقيق كبرى شركات وقيام للقارات والعابرة الجنسيات المتعددة الشركات

 الشركات، نشاط حول ودقيقة موثوقة لمعلومات الماسة للحاجة وذلك الكبرى الصناعية الدول وخاصة
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ن مقبواًل، فيها العائد يكون مفضلة استثمارات نحو والتوجيه  األعمال منظمات في المالية الفضائح وا 

نهيارها الشركات كبرى إفالس إلى أدى المالية بالبيانات المتعلقة المعلومات صدق عدم عن الناتجة  وا 

 ثقة إلعطاء الداخلي بالتدقيق االهتمام زيادة إلى أدى مما ،التدقيق شركاتمما أدى إلى قلة الثقة ب

 األنظمة وأن مخطط هو لما وفقاً  إنجازها يتم األعمال بأن امنه والمستفيدين المنظمة ألصحاب أكبر

 الفضائح عليها. وبعد المحافظة ويتم حقيقية المنظمة والتزامات أصول وأن احترامها، يتم والقوانين

 تشغل التي من الضرورات الداخلي التدقيق أصبح العالمية االقتصادية للوحدات المالية واإلنهيارات

 على ضرورة العالم دول جميع في العلمية التقارير أوصت إذ ،الحالي الوقت في العلمية الهيئات

 (.9908)جميل،  الشركات في الداخلي التدقيق يلعبه الذي بالدور االهتمامزيادة 

 (: نظام المعلومات المحاسبية1-1)

ن هذا التغير ، جزء معولمة التكنولوجياأمام  سريعبدأت المنظمات بالتغير بشكل في السنوات األخيرة 

ن أي تغيير في نظام المعلومات المحاسبية يعتمد على البيانات  ،هو نظام المعلومات المحاسبية وا 

والمعلومات، ولتحسين نظام المعلومات المحاسبية يجب أن يتم جمع بيانات عالية الجودة والتي 

بالتالي ستقودنا إلى معلومات عالية الجودة حول هذه المنظمة، وهذه المعلومات ستكون وسيلة 

تخاذ  القرار الصحيح في المنظمة، في الواقع إن نظام المعلومات المحاسبية هو للتخطيط والرقابة وا 

 (.Jawabreh & Alrabei, 2012أمر حيوي لجميع المنظمات )

ن النظام حيث أ النظاممامفهوم قبل التطرق إلى مفهوم نظام المعلومات المحاسبية يجب أواًل معرفة و 

هو مجموعة من العناصر المترابطة ضمن حدود واضحة المعالم، تعمل معًا لتحقيق مجموعة من 

نتاج الم خرجات عن طريق عملية تحويل منظمة. األهداف المشتركة من خالل قبول المدخالت وا 

(O’Brien & Marakas, 2010).  
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 أن تمتلك عناصره صفات التنظيم أن النظام يجب Gelinas, Dull & Wheeler( 2112)ويرى 

 يةتكون من عدد من األنظمة الفرعوالتكامل والعالقات المتبادلة واألهداف المركزية، وأن النظام ككل ي

والتي تندمج ضمن نظام واحد، وكل نظام من هذه األنظمة الفرعية هو نظام بحد ذاته يتكون أيضًا 

ن من أنظمة فرعية.  يمكن أن يعرف بأنه مجموعة من العناصر )المكونات( : المعلومات نظاموا 

كم وتخزن وتوزع المعلومات لدعم عملية صنع القرار وللتحالمترابطة والتي تجمع )أو تسترجع( وتعالج 

والرقابة في المنظمة باإلضافة لعملية دعم صنع القرار والتنسيق والتحكم والرقابة فإن نظام المعلومات 

جات اضيع المعقدة، وخلق منتن والعاملين في تحليل المشاكل وتصور المو يمكن أن يساعد المديري

 (.Laudon & Laudon,2012)جديدة. 

بأنه ذلك الجزء األساسي والهام من نظام المعلومات نظام المعلومات المحاسبية يمكن تعريف من هنا 

 بيانات المالية مناإلداري في الوحدة اإلقتصادية في مجال األعمال الذي يقوم بحصر وتجميع ال

مصادر خارج وداخل الوحدة اإلقتصادية ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات مالية 

 (86،9997مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل الوحدة اإلقتصادية )حسين ،

 (AIS)ومن التعريف السابق يمكن أن نعرف نظام المعلومات المحاسبية والتي تسمى إختصارًا 

(Accounting Information System ،بأنه نظام متخصص وفرعي من نظام المعلومات )

والغرض من هذا النظام الفرعي المتخصص المنفصل هو لجمع ومعالجة وتقديم المعلومات المتصلة 

 (.Gelinas, Dull & Wheeler, 2012) .ة لألحداث التجاريةبالجوانب المالي

نجاز  ويمكن تعريفه بأنه الهيكل أو التشكيلة أو الوحدة المستخدمة في تنفيذ العمل المحاسبي وتنظيم وا 

الدورة المحاسبية الكاملة وتتضمن مجموعة مترابطة من المستندات والدفاتر والسجالت والتقارير 

األعمال واإلجراءات والترتيبات التي يتم عن طريقها تجميع وتحليل وتسجيل والقوائم المحاسبية و 
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 لية.الماوتبويب وتلخيص وتفسير البيانات المتعلقة بالمعامالت اإلقتصادية ذات الصفة 

 (.9909)المطيري،

م المعلومات المحاسبية بأنه أحد النظم الفرعية في الشركة يتكون من عدة نظم اويمكن تعريف نظ

فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة ومتداخلة بهدف توفير المعلومات 

 وبما يخدم التي يهمها أمر الشركةالتاريخية والحالية والمستقبلية المالية وغير المالية لجميع الجهات 

 (.9908،والجبوري جاويجتحقيق أهدافها )ال

( يمكنه MISنظام المعلومات المحاسبية للشركة هو نظام فرعي من نظام المعلومات اإلدارية ) إن

تريات ـيعات والمشـبـجمع مجموعة كبيرة من المعلومات عن المنظمة بما فيها معلومات عن الم

 . (Saracina, 2011) .كذاــدفوعات وهـدية والمـقـنــالالت ـصـزون والمتحـخـات والمـرتبـوالم

ن نظام المعلومات المحاسبية هو ليس فقط مجرد دعم للعمليات المحاسبية والمالية والتجارية بل  ،وا 

نظمة فاألفراد الذين يعملون في األ ،هو في كثير من األحيان يخلق معلومات مفيدة لغير المحاسبين

الفرعية األخرى التابعة للمنظمة كلهم يحتاجون لنظام المعلومات المحاسبية في عملياتهم. ففي قسم 

 عن علوماتمالمالية فإن نظام المعلومات المحاسبية له دور في التوقعات والتنبؤات النقدية وأيضًا 

وفي قسم التسويق والمبيعات فإن لنظام المعلومات المحاسبية دور  ،وغيرها الفعلي واالستالم الدفع

في تقديم تحليل ملخص للمبيعات، ومعلومات عن التكلفة، وتوقعات المبيعات. أما في قسم الموارد 

 حول لوماتمع ذلك في ما)ب الرواتب تحليلدور في تقديم  ةالبشرية فإن لنظام المعلومات المحاسبي

فإن  اإلنتاجم وفي قس ،مستقبالً  الموظفين بتكاليف المتعلقة اإلسقاطاتوكذلك  الموظف( كل استحقاق

مـنتـج. ة الـلفــليل كـزون، وتحــخـرد المـات جــصــلخـر مــوفـيـة يـبـحاسـومات المـلـعـظام المـن

(Bagranoff, Simkin & Norman, 2010.) 
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في عملية صنع القرار في مجال األعمال ( دور وأهمية كبيرة AISولنظام المعلومات المحاسبية )

اآلتي:  0877( للمرة األولى عام AICPAوذكر المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ) ،واإلدارة

ذا كنا أكثر دقة نقول أن المحاسبة هي ممارسة  ،"إن المحاسبة في الواقع هي نظام معلومات وا 

ويتألف الجزء الرئيسي من  ،تصادية الفعالةالنظريات العامة للمعلومات في مجال األنشطة اإلق

المعلومات التي تُقدم بشكل كمي. وبالتالي فإن نظام المعلومات المحاسبية هو جزء من نظام 

المعلومات الشامل الذي يكون الهدف الرئيسي منه هو الحصول على المعلومات عن قرارات األعمال 

زيع وأرشفة المعلومات المحاسبية خالل السنوات التجارية. ومع تغير طرق جمع وتحليل ومعالجة وتو 

 & Sačerمع ذلك فقد كانت المعلومات المحاسبية دائمًا جزءًا هامًا من العملية التجارية )

Oluić,2013.) 

هو نظام مصمم تمامًا لإلنتاج والتجميع والتنظيم )المعالجة( ( AIS) ن نظام المعلومات المحاسبيةإ

والنشر في المؤسسة أو المنظمة أو أي مجاالت أخرى محددة من المجتمع، والتخزين واإلسترجاع 

وحدات األعمال وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة  نظام المعلومات المحاسبية ويمكن أن يساعد

على حل مشاكل المديرين قصيرة األجل في مجاالت السعر النهائي والتكاليف والتدفق النقدي بتوفير 

ولإلشراف على الشركات المتوسطة والصغيرة والفعالة في البيئة التنافسية الديناميكية، المعلومات لدعم 

ويمكن أن تساعد أيضًا في تحقيق التكامل لتلك الشركات واإلعتبارات التشغيلية والبرامج اإلستراتيجية 

 (. Salehi & Abdipour, 2013على المدى الطويل. )

ات المحاسبية ليس فقط مهمًا للمنظمات الكبيرة بل هو هام ويجد الباحث مماسبق أن نظام المعلوم

وضروري كذلك في منظمات األعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تغفل ضرورة وأهمية نظم المعلومات 

 المحاسبية، كما وانه مهم كونه يعطي قيمة مضافة للمنظمة.
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يعطي قيمة مضافة أن نظام المعلومات المحاسبية  Romney & Stainbart( 2112)ويرى  

ها، توتقليل كلفالتي تقدمها المنظمة  للمنظمة وذلك من خالل تحسين جودة المنتجات والخدمات

وتحسين كفاءة المنظمة، ومشاركة المعرفة الذي يؤدي إلى تحسين عملياتها ويزودها بميزة تنافسية، 

 الداخلية الرقابة كلهي تحسينة، و للمنظم التابعة)الموردين(  التوريد سلسلة وفعالية كفاءة تحسينوكذلك 

 وتحسين عملية صنع القرار.

ومما سبق يرى الباحث أن نظام المعلومات المحاسبية يمكن تعريفه بشكل شامل على أنه عبارة عن 

مجموعة النظم واإلجراءات واألجهزة واألفراد التي تعمل داخل المنظمة بهدف تجهيز البيانات وتوفير 

محاسبية التي تحتاجها اإلدارة والجهات األخرى التي من شأنها إتخاذ وصنع المعلومات المالية ال

القرار، وكذلك للجهات الخارجية التي لها تعامل مع هذه الوحدة كالمجهزون والدائنون والمستثمرون 

الحاليون والمتوقعون والزبائن والدوائر الضريبية والحكومة والمجتمع، ونظام المعلومات المحاسبية 

كامل يتكون من عدة أنظمة فرعية ويتكون كل نظام فرعي من مجموعة من اإلجراءات واألساليب المت

التي توصل إلى تحقيق أهدافه مع ضرورة وجود اإلجراءات األخرى التي تكفل ربط هذه األنظمة 

 الفرعية ببعضها البعض ومن ثم ربطها بالنظام المتكامل للمعلومات المحاسبية.

( مع النعيمات 9900ويتفق البعاج ) الوظائف من مجموعة المعلومات المحاسبيةنظام  يؤديو 

 المتعلقة البيانات وتخزين جمع ( في تحديد وظائف نظام المعلومات المحاسبية والتي تتضمن9909)

 توليدو  ،والتلخيص والتصنيف الفرز عملية عبر البيانات عالجةية، وموالمال االقتصادية باالنشطة

 ومعالجة تسجيل تؤكد التي الكافية الرقابة تأمينو  ،للمستفيدين وتوفيرها القرار التخاذ فيدةم معلومات

 الجزء اما ، وكاملة صحيحة البيانات هذه ان من والتأكد بدقة االعمال بأنشطة المتعلقة البيانات
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 نقاط على عرفتلل راجعة تغذية عمل يتم حيث البيانات هذه معالجة عملية مراقبة فيتضمن الثاني

 .معالجتها وكيفية العملية هذه في الضعف

ن  حتياجات إببها والخاص  الخاص ةتكيف نظام المعلومات المحاسبي أن كل منظمة يجبهذا وا 

 ،نظمةمإلى  منظمةقد تختلف من  ةنظام المعلومات المحاسبيلالمحددة  هدافاأل إن لذلك ا،مستخدميه

 (Hall, 2011وهذه األهداف هي ) غير أن ثالثة أهداف أساسية مشتركة بين جميع النظم

وظيفة اإلشراف على اإلدارة: حيث أن اإلشراف هو مصطلح يشير إلى مسؤولية اإلدارة  دعم-0

إلدارة موارد المنظمة كما ينبغي. ويوفر نظام المعلومات المحاسبية للمستخدمين الخارجيين معلومات 

ستخدامها عن طريق القوائم المالية التقليدية و حول  لُمكلف ا األخرى التقاريرإستغالل الموارد وا 

 بإعدادها، وضمن داخل المنظمة تتلقى اإلدارة معلومات اإلشراف من تقارير المسؤولية المختلفة.

إليها  يحتاجوننظام المعلومات يزود المدراء بالمعلومات التي عملية إتخاذ القرارات اإلدارية: دعم -9

 لتنفيذ مسؤولياتهم في صنع القرار.

ظفي يوفر المعلومات لمو  ةنظام المعلومات المحاسبي دعم العمليات التشغيلية اليومية للمنظمة: -3

 الفعالية.بالكفاءة و  تسمتي تالالعمليات التشغيلية لتقديم المساعدة لهم في أداء مهامهم اليومية 

 حاسبية كغيره من األنظمة يتكون من المراحل التالية:إن مراحل نظام المعلومات الم

وتتمثل باإلحتياجات األساسية )األولية( الالزمة لعمل النظام وتسمى البيانات، يتم  :مدخالتال -2

تجميعها وحصرها تمهيدًا إلدخالها للنظام لمعالجتها، وهي عبارة عن األحداث اإلقتصادية ذات 

ا من هالطبيعة المالية ، يتم التعبير عنها بوحدة النقد المستخدمة، كما يتم تفريغ هذه البيانات وتجميع

الوثائق والمستندات المختلفة، حيث يتم الحصول عليها من األدلة الموضوعية المؤيدة لألحداث المالية 



21 

 

 

)المستندات( والبيانات التقدريرية التي يتم إعدادها عن طريق عناصر النظام األخرى، والبيانات الكمية 

 (.9998واإلقتصادية. )زيود، البهلول، ومحمد، 

بعمليات تحويل البيانات المدخلة إلى معلومات، وتتضمن المعالجة إستخدام  تقومالمعالجة:  -1

اليوميات والدفاتر من أجل تأمين تسجيل دائم وحسب التسلسل الزمني لمدخالت النظام، فتستخدم 

اليوميات من أجل تسجيل العمليات المالية المحاسبية، أما السجالت فتستخدم لتسجيل بقية األنواع 

التي التعد عمليات مالية مثل سجالت المخازن، سجالت تسليم الشيكات...إلخ، تتم  من العمليات

بعد ذلك عملية ترحيل القيود إلى الحسابات في دفتر األستاذ الذي يتألف من حسابات األستاذ المساعد 

الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن العمليات التي حدثت، وحسابات األستاذ العام الذي يتضمن 

 (.9908يني، مِ إجمالية للعمليات وتستخدم ألغراض رقابية وإلعداد القوائم المالية. )الخ   مجاميع

تتكون من تقارير وقوائم مالية يتم تجهيزها وعرضها بشكل منظم ومفهوم حتى  مخرجات:ال -3

(. ويمكن تصنيف مخرجات نظام 9998يستطيع المستخدم اإلستفادة منها. )زيود، البهلول، ومحمد، 

لومات المحاسبية إلى أنواع عديدة منها مستندات توثيق النشاط الجاري، والتقارير التشغيلية، المع

 ،(.9909والتقارير التخطيطية، والتقارير الرقابية )النعيمات، 

وتتم عملية الرقابة على كل المدخالت وعمليات المعالجة، وتعرف بأنها الخطة التنظيمية  الرقابة:-4

ا ييس المتناسقة التي تتبناها المؤسسة لحماية أصولها وضبط الدقة والثقة في بياناتهوكافة الطرق والمقا

المحاسبية واإلرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية وتشجيع اإللتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة مسبقًا، ويمكن 

الءمتها، لها ومإيجاز أهداف الرقابة الداخلية كالتالي: حماية األصول، دقة البيانات المحاسبية وتكام

  (.9908اإللتزام بالسياسات اإلدارية واإلستخدام اإلقتصادي الكفء للموارد )الخميني، 

 تختلف قد ةالمحاسبي نظام المعلومات في تتواجد التي المقومات من مجموعة وهناك            

 ،االقتصادية الوحدة حجم :أهمها من عوامل لعدة تبًعا أخرى إلى اقتصادية وحدة من تفاصيلها في



21 

 

 

 كونه حيث من النظام طبيعة ،النظام لتشغيل الالزمة والبشرية المادية اإلمكانيات ،النشاط طبيعة

 المحاسبي العمل يستلزمه ضروري أمر هو المقومات هذه توفير أن إال ،إلكترونيا أو آلًيا أو يدوًيا

ويتكون نظام المعلومات المحاسبية من المقومات التالية التي بينها  (.9999، والحبيطي السقا)

(9908) Rainer, Prince & Cegielski بالتالي : 

فهي كل ومختلف أنواع المكونات والوسائط المادية  :البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية-2

شمل المكونات المادية الت والمعدات أو والمعلومات،المستخدمة في العمليات التي تمر بها البيانات 

حواسيب وبقية األجهزة بل تشمل أيضًا كل األغراض والوسائط المنظورة التي تسجل عليها فقط ال

البيانات من صفحات وقطع الورق الذي تستخرج عليه المعلومات إلى األقراص الممغنطة أو الضوئية 

 ت الحاسب اآللي بمختلف أشكالهام ملحقاومن أمثلتها نظم الحاسب اآللي بمختلف أنواعها ث

 (.9908 حصيرة،)أبو 

هي عبارة عن مجموعة من البيانات المبوبة التي يتم جمعها والتي يتم السيطرة : البياناتقواعد -1

والدخول لها من خالل أجهزة الحاسوب إعتمادًا على العالقات المنطقية التي تربط بينها فهي عبارة 

من البيانات المخزنة في ملفات والتي تتم معالجتها لتصبح معلومات مفيدة عن وعاء يحوي مجموعة 

(. هذا ويتم الوصول إلى هذه البيانات عن طريق 9909يسهل الرجوع إليها واإلستفادة منها )العبيدي، 

 البرامج التطبيقية المختلفة.

يانات في معالجة الب تشتمل على كل ومختلف أنواع اإليعازات والتعليمات المطلوبة: البرمجيات-3

من ضمنها مجموعات نظم التشغيل التي توجه المكونات المادية للحاسب اآللي وتسيطر عليها 

وبرمجيات التطبيق التي توجه إجراءات وعمليات خاصة بإستخدامات محددة للحاسب اآللي من قبل 

 (.9908، و حصيرة)أب اإلحصائي وبرامج قواعد البياناتالمستخدم النهائي مثل برامج التحليل 
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، لمعداتاتعليمات للدمج بين مكونات نظام المعلومات المحاسبية السالفة الذكر ) هي-: اإلجراءات-4

 المعلومات وتوليد المخرجات المرغوب فيها.( لمعالجة مهارات العاملين، قاعدة البياناتالبرمجيات، 

(Rainer, Prince & Cegielski, 2014.) 

 إلى توافر كادر مؤهل يتمتع بمهارات كافية يشير-: ةالمعلومات المحاسبيالقائمين على نظام -5

ويرى الباحث انه يشمل جميع العاملين والقائمين  (.9909خوالدة، ). النظاميستطيع التعامل مع  بحيث

ستمرار عمل نظام المعلومات المحاسبية وضمان توفير المعلومات والتقارير المالية  على تشغيل وا 

 وغير المالية في الوقت المناسب.

 من يتكون إنه( 0ة منها )المحاسبي المعلومات نظام خصائص أبرز (9909الفتالوي )وبينت 

 هذه وأن المعلومات، أنواع من معين نوع بتقديم منها كل يتخصص التي الفرعية النظم من مجموعة

 من تتضمنه وما النظم هذه بين والتكامل ( التناسق9، )المنظمة فعاليات كافة في تتغلغل النظم

 النهاية في يؤدي مما آخر لنظام مدخالت تّعد قد معين نظام مخرجات أن بحيث وأساليب، ءاتاإجر 

 األنظمة من وأياً  الكلي، النظام ( إن9) .النظام من المبتغاة ف(األهدا أو) الكلي بالهدف الوفاء إلى

. البيانات معالجة لغرض المصممة واألساليب ءاتار جواإل الوسائل من مجموعة من يتكون الفرعية،

 (إنه8) .الداخلية الرقابة ءاتاإجر  من يتضمنه بما وحقوقها الشركة موجودات حماية في يسهم ( إنه8)

 لضمان وذلك عليها المتعارف القانونية المحاسبية والمعايير القواعد من مجموعة على حركته في يقوم

 يستجيب أن يجب فالنظام ،( إنه يجب أن يتمتع بالمرونة7) .واالنسجام والتماثل والنوعية األداء حسن

 ( ينتج6) .بالشركة المحيطة التنافسية االقتصادية البيئة أو التنظيمي الهيكل على رأتط التي تيراللتغ

 الداخلية فطرااأل مختلف حاجات تلبي التي المعلومات من مخرجات المحاسبية المعلومات نظام

  .الموازنة وتقرير الدخل تقارير مثل النمطية، المحاسبية التقارير ذلك أمثلة ومن والخارجية،



23 

 

 

( أن يتربط 0ولكي يكون هناك نظام فعال للمعلومات المحاسبية يتعين أن يكون قادرًا على)     

بالهيكل التنظيمي للمنظمة حتى يوفر المعلومات الالزمة لتحقيق وظائف اإلدارة من تخطيط القرارات 

تخاذها، بحيث ُتظهر المعلومات المحاسبية عالقة األنشطة اإلد ضها ارية بعالالزمة، ورقابتها، وا 

( أن يكون 9ببعض في شكل مجموعة من التقارير الدورية المالئمة التي تفيد في تحقيق األهداف. )

مصدرًا للبيانات التحليلية والتفصيلية عن نتائج تنفيذ الخطط، بما يساعد على تقييم األداء من خالل 

في توصيل المعلومات في الوقت ( أن يساعد 9مقارنة النتائج بالخطط، والسياسات المرسومة مسبقًا. )

سترجاعها منه بشكل سريع ومنتظم عند الحاجة.      المناسب، وأن يقوم بتخزين تلك المعلومات، وا 

( تكامل المعلومات وخصوصًا المعلومات الخارجية المفيدة، مثل الظروف اإلقتصادية السائدة. 8)

فرعية لخدمة مختلف اإلدارات دون تكرار ( أن يستخدم المعلومات الناتجة عن أنظمة المعلومات ال8)

( أن يساعد في دعم النظم الفرعية الخاصة بالموازنات 7في تجميع هذه البيانات وتشغيلها مرة أخرى. )

التخطيطية، أو األساليب اإلحصائية، إذ أنها توفر معلومات مالئمة تعد من األركان األساسية لنجاح 

مات المحاسبية قنوات إتصال لتدفق المعلومات إلى داخل ( أن يوفر نظام المعلو 6تلك النظم. )

جراء مواءمة بين نظام المعلومات والبيئة المحيطة، حتى يتم توفير المعلومات  المنشأة وخارجها، وا 

( أن يسمح بتحقيق التوازن بين درجة الدقة، والتفصيل، 4وفقًا لظروف مستخدمي المعلومات. )

ه ير المحاسبية، وبين تكلفة النظام، وبما يحافظ على إقتصاديات تشغيلوالفترات الزمنية إلعداد التقار 

 (.9908)البواب والعليمي، 

أن نظام المعلومات المحاسبية بمفهومه  Kieso, Weygandt & Warfield( 2111)ويرى     

 الحديث يوضحه الشكل التالي :

 



24 

 

 

 (: المفهوم الحديث لنظام المعلومات المحاسبية0-9الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جيل لتحديد وتسيقوم نظام المعلومات المحاسبي على مجموعة من المفاهيم : المصطلحات األساسية

تحتاج إلى فهم  وبالتالي نشأت، المباألخرى المتعلقة  واألحداث التجارية عامالتتالوتصنيف وتفسير 

ومن هذه المصطلحات )الحدث،  المصطلحات األساسية المستخدمة في جمع البيانات المحاسبية

العملية التجارية، الحساب، الحسابات الحقيقية واألسمية، دفتر الحسابات، دفتر اليومية، دفتر األستاذ، 

 قيود(وغلق الميزان المراجعة، قيود التسوية، القوائم المالية بأنواعها، 

نظام المعلومات المحاسبي مبنية على مفهوم الطرفان جميع الحسابات في  الحركات المدينة والدائنة:

 المدين والدائن ويجب ان يتساوى الطرفان في كل قيد مزدوج.

 نظم المعلومات المحاسبية

 

 القوائم المالية
           قائمة الدخل • 

 
  قائمة األرباح المحتجزة   •

 
 الميزانية العمومية• 

 
 قائمة التدفقات النقدية •

 
 دالقيو  إغالق• 

           التشخيص والتسجيل •
 
   التسجيل في سجل اليومية •

 
 الترحيل• 

 

 ميزان المراجعة• 
 

 قيود التسوية• 
 

 ميزان المراجعة المعدل• 
 

 إعداد القوائم المالية• 
 

 اإلقفال • 
 

 ميزان المراجعة بعد اإلقفال• 
 

 القيود العكسية • 
 
 
 

  المصطلحات األساسية   •
 

  الحركات المدينة والدائنة •

 

 المعادلة المحاسبية األساسية• 
 

لية القوائم المالية هيك• 
 وحقوق الملكية

 
 

ةلمحاسبيالدورة ا  
 

 المحاسبينظام المعلومات 
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في كل قيد محاسبي مزدوج يجب أن يقابل الطرف المدين إدخال المعادلة المحاسبية األساسية: 

بالكم والعكس صحيح وهذا يقودنا إلى المعادلة التالية: األصول = اإللتزامات طرف دائن مساوي له 

 + حقوق الملكية.

في الميزانية العمومية اإلبالغ عن رأس المال )األسهم(  يتم: هيكلية القوائم المالية وحقوق الملكية

قائمة الدخل  م فيويت .واألرباح المحتجزة في القسم المخصص لحقوق الملكية في الميزانية العمومية

نفقات واإليرادات. وفي قائمة األرباح المحتجزة يتم اإلبالغ عن توزيعات األرباح. ويتم اإلبالغ عن ال

نقل التوزيعات واإليرادات والنفقات إلى األرباح المحتجزة في نهاية الفترة المالية، كما وان أي تغيير 

 في البنود الثالثة سوف يؤثر على حقوق الملكية.

أمر ضروري في المحاسبة وهي عبارة عن اإلجراءات المحاسبية المتبعة  تعتبر الدورة المحاسبية:

عداد القوائم المالية وهي تبدأ بتشخيص وتسجيل العمليات واألحداث  في كل منظمة لتسجيل العمليات وا 

عداد ميزان المراجعة  ود وعمل قيالتجارية في سجل اليومية ومن ثم الترحيل إلى سجل األستاذ وا 

التسوية والجرد التي يتم فيها تسوية األصول واإللتزامات وما يقابلها من اإليرادات والنفقات في نهاية 

عداد القوائم المالية المتمثلة بقائمة الدخل وقائمة  عداد ميزان المراجعة المعدل وا  الفترة المحاسبية، وا 

عداد ميزان المرااألرباح المحتجزة والميزانية العمومية وقائمة التدفق قفال الحسابات، وا  جعة ات النقدية، وا 

 النهائي بعد اإلقفال، وعمل القيود العكسية بعد أن تم اإلنتهاء من إعداد القوائم المالية.

 ( أن نظام المعلومات المحاسبية يتكون من العناصر التالية:9999) والحبيطي السقاويبين 

تي تمثل نات الاالدليل الموضوعي الذي يحتوي على البيتوفر المستندات  مستندية: ( المجموعة2)

وهي أحد الوسائل المهمة ضمن وسائل الرقابة والتدقيق على كافة  الخطوة األولى في عمل النظام،
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األحداث األقتصادية، وهي تمثل سجاًل تاريخيًا للوحدة األقتصادية نظرًا لما تحويه من بيانات مؤرخة 

 قامت بها الوحدة خالل الفترة أو الفترات الزمنية )المالية( السابقة.لألحداث األقتصادية التي 

تتمثل بكافة الدفاتر والسجالت التي يتم مسكها في الوحدة األقتصادية،  :دفتريةال ( المجموعة1)

 المؤيدة الموضوعية األدلة كافة من المستخرجة البيانات كافة تفريغ فيه يتم الذي الوعاءفهي تمثل 

 التسجيل عمليات خالل من معالجتها وبالتالي االقتصادية الوحدة بها قامت التي االقتصادية لألحداث

 والسياسات لمبادئاو  والفروض اإلجراءات من مجموعة بتطبيق والتحليل والتلخيص والتبويب

 إعدادها يتطلب التي المالية والقوائم التقارير مجموعة في عرضها لتهيئة وصوالً  الالزمة المحاسبية

 في مهمة أداة يمثلو: الحسابات ( دليل3). المعنية االقتصادية الوحدة في المحاسبي النظام قبل من

 بها تقوم التي العمليات بها تتأثر أن يمكن التي الحسابات تحديد خالل من المحاسبي العمل توجيه

 خالل من المحاسبي العمل تسهيل في تساهم أن يمكن مساعدة أداة فهو وكذلك ،االقتصادية الوحدة

 أن يمكن لما إضافة المختلفة للحسابات تعطى أن يمكن التي والترقيمات والتبويبات التصنيفات

 .معالجةال وكيفية المستخدمة المحاسبية والمصطلحات المفاهيم لبعض توضيح من الدليل يتضمنه

 وخالصة اقتصادية وحدة أي في المحاسبي العمل ناتج تمثلو :المالية والقوائم التقارير ( مجموعة4)

 الجهات كافة إلى تقدم وهي ،الجارية وغير الجارية نشاطاتها ضمن عمليات من به قامت ما لكل

 اتخاذ في عليها تعتمد أن يمكن والتي االقتصادية بالوحدة مباشرة غير أو مباشرة عالقة لها التي

 .خارجها من أو االقتصادية الوحدة داخل من الجهات تلك كانت سواء ،المتعددة القرارات

ة المحاسبي المعلومات نظام تصميم في المؤثرة العوامل أهم (9998وبين الجزراوي وسعيد )       

هي فن و  والمواقف اإلستراتيجية التي تتبناها الوحدة اإلقتصادية : اإلستراتيجية( 2)التي تمثلت بـ : 

هداف الوحدة اإلقتصادية المحددة مقدمًا، هذا وينبغي أإدارة األعمال والسياسات المستخدمة لتحقيق 



27 

 

 

 عن قتصاد العالمي فضالً على الوحدة اإلقتصادية تحديد الطرق التي تمكنها من التأثير على اإل

تحقيق مزايا  األهمية إمكانيةلمواءمة بين إستراتيجيتها وبين نقاط القوة والضعف آخذين بنظر ضرورة ا

تنافسية وذلك باإلعتماد على الفرص السوقية المتاحة، حيث يمكن أن يتحسن موقف الوحدة 

ضافة قيمة كبيرة للزبائن مقارنة بما تستطيع القيام به  اإلقتصادية عندما تكون قادرة على خلق وا 

 جية عبارة عن عنوان واسع النطاقالوحدات اإلقتصادية المنافسة لها في األسواق أي أن اإلستراتي

ويحاول طرح التساؤل عن ماهية موقف الوحدة اإلقتصادية وكيف يمكن للوحدة أن تفرض تنافسها 

واالتجاهات  القيم هي الثقافة إن: ظيميةالتن ( الثقافة1) على الوحدات اإلقتصادية المنافسة لها.

 تختلف اليابانية الثقافة المثال سبيل على، االقتصادية الوحدة على والتي تؤثر المجتمع في المشتركة

 تكنولوجيا( 3)ة. تيجية المناسبتراسواإل العمل أساليب اختيار في ذلك ويؤثر ة،األمريكي الثقافة عن

وتطوير  تصميم في تؤثر إنها حيث المحاسبية المعلومات مالنظ أساسية ركيزة تشكلو :المعلومات

 االقتصادية الوحدة إلى قيمة يضيف كي المحاسبة في التغيير طريقعن  م المعلومات المحاسبيةانظ

 منهاجاً  كونها م المعلومات المحاسبية تتعدىاإن نظ حيثة، المحدد أهمية الموارد رنظالب األخذ مع

 واألدوات تراالتطو  من الناتجة والمنفعة التكلفة تقويم أهمية نظرالاألخذ ب يستوجب بل فقط للحاسوب

 الوحدات فيكبيرًا دورًا  تلعب المعلومات تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات. إن مجال في الجديدة

 ومنخفضة الجودة عالية ومنتجات خدمات تقديم استطاعت طريق المعلومات عن حيث االقتصادية

عادة االقتصادية الوحدة عمليات تحليل خالل من المناسب وذلك الوقت وفي التكاليف  تصميم وا 

 التشغيلية. العمليات

   ( أن هناك مقاييس لقياس نجاح نظام المعلومات المحاسبية هي 9908وقد بينت زويلف )      
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يصف هذا المؤشر خصائص مخرجات نظام المعلومات ويلعب دورًا بارزًا  ( جودة المعلومات:2)

لمعلومات ودة افي نجاح هذا النظام ومساهمتها في ترشيد عمليات إتخاذ القرارات وتتمثل مقاييس ج

بالعديد من البنود كالمالءمة واإلعتمادية والقابلية للفهم واإلكتمال والدقة والقابلية للمقارنة والتقديم 

من المعروف أن جودة نظام المعلومات تؤثر بشكل إيجابي ( جودة النظام: 1)بالوقت المناسب. 

ذا في النظام نفسه، ويشمل هعلى نجاحه حيث يركز مؤشر جودة النظام على الخصائص المرغوبة 

المؤشر مجموعة من المقاييس منها سهولة التعلم، وسهولة اإلستخدام، والتكامل مع األنظمة األخرى، 

دراك توقعات المستخدم.  يعتبر هذا المؤشر من  ( رضا المستخدم:3)والمرونة، وزمن اإلستجابة، وا 

دم ويحدد رضا المستخدم مدى إستجابة المستخ أكثر المقاييس إستخداماً لتقييم نجاح نظام المعلومات،

لإلستخدام الفعال لنظام المعلومات المحاسبية، فضاًل عن كونه األساس الذي يعتمد عليه المستفيد 

في إستخدام النظام. ويعبر رضا المستخدم عن مدى إعتقاد المستفيد بأن النظام يفي بحاجته من 

يب لقياس رضا المستخدم مثل مدى تلبية نظام المعلومات المعلومات. وقد أستخدمت العديد من األسال

مكانية النظام على إنجاز العمل  إلحتياجات المستخدم، والرضا عن التجهيزات والبرمجيات، وا 

مكانية النظام على زيادة اإلنتاجية.  يعد تقديم المعلومات التي  ( إستخدام النظام:4)المطلوب، وا 

األساسية لنجاح نظام المعلومات حيث أن فشل ونجاح النظام يتوقف يطمح إليها المستفيد من األمور 

بشكل كبير على مستوى إستخدام المستفيد له، إذ أن عدم إستخدام النظام يعني عدم اإلنتفاع منه 

وبالتالي فشله. ويشير إستخدام النظام إلى مدى إعتماد المستفيدين على المخرجات التي يوفرها النظام 

. ويمكن قياس مستوى االستخدام من خالل العديد من المقاييس منها مستوى في أداء مهامهم

هذا وقد  اإلستخدام، وتكرار اإلستخدام، والوقت المستنفذ في اإلستخدام، والغرض من اإلستخدام.

أضافت بعض الدراسات لهذه المقاييس األربعة مقياسين آخرين لقياس نجاح نظم المعلومات المحاسبية 

 النظام على المستخدمين وعلى أداء المنظمة.هما: تأثير 
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التي تؤدي لنجاح نظام المعلومات العوامل  Kaur & Aggrawal (2013)وقد بين الباحثان      

( العوامل الخاصة بالتخطيط وتتضمن 9ذات العالقة بالموارد البشرية. ) العوامل( 0المحاسبية هي )

العوامل ذات العالقة: باإلستراتيجية، بدور اإلدارة العليا لنظام المعلومات المحاسبية، والعوامل المتعلقة 

 المتعلقة باإلستقرار )الثبات( ( العوامل9بالبنية التحتية )هيكل( نظام المعلومات المحاسبية. )

وتتضمن: العوامل المتعلقة بقوة الصناعة، والعوامل التنظيمية، والعوامل المتعلقة بثقافة المنظمة، 

( العوامل 8)ة بأمن نظام المعلومات المحاسبية، العوامل المتعلقة بالعمليات التجارية. العوامل المتعلق

وامل المتعلقة شبكة األنترنت، العذات الصلة بالتنفيذ وتتضمن: العوامل التقنية، العوامل ذات العالقة ب

( العوامل المتعلقة بالتحديث المستمر وتتضمن العوامل 8) بمنظور خدمة نظام المعلومات المحاسبية.

جيا ، وبالتسويق، اإلبتكارات والتكنولوجيا، توفر دعم تكنولو وتنفيذها المشاريع تخطيطالمتعلقة: ب

ل المتعلقة: بالعالقات مع العمالء، الربحية، العوامل ( عوامل التقييم وتتضمن العوام7المعلومات. )

المنظمات، مشاركة العاملين، األداء التسويقي، عوامل نظام المعلومات  موارد تخطيطالخارجية، 

 المحاسبية األخرى مثل: الفترة من الزمن، والكلفة وغيرها من العوامل.

نظام المعلومات المحاسبية وهذه النظم هي    ( النظم الفرعية التي يتكون منها9998وحدد قاسم )   

وتشمل كل األنشطة والعمليات المتعلقة بتأمين مستلزمات المنظمة من مواد  النفقات:( دورة 2)

وعمالة وتجهيزات وتسديد اإللتزمات وتتضمن هذه الدورة األنظمة التطبيقية التالية: نظام المشتريات، 

 الثابتة، ونظام المدفوعات النقدية. ونظام الموارد البشرية، ونظام األصول

 وتشمل كافة اإلجراءات والعمليات المتعلقة بتصميم المنتجات وتصنيعها والرقابة  دورة اإلنتاج:( 1)

تشمل على كافة األنشطة والعمليات المتعلقة ببيع السلع والخدمات  ( دورة اإليرادات:3)عليها. 

تتضمن هذه الدورة نظامين تطبيقيين هما المبيعات وتحصيل النقدية الناجمة عن عمليات البيع، 
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وتشمل كافة األنشطة والعمليات المتعلقة بتأمين األموال  ( دورة التمويل:4)والمتحصالت النقدية. 

دارة هذه األموال بما في ذلك النقدية. كما ويضيف الججاوي والجبوري ) ( 9908الالزمة للمنظمة وا 

وهو يتميز بكونه محورًا تتصل به بقية أنظمة  العام والتقرير المالينظام األستاذ  (5)لهذه األنظمة 

المنظمة خالل التدفق المعلوماتي إذ أن دورات العمليات تمثل أحداثًا مفردة تسجل في يوميات خاصة 

ودفاتر مساعدة يتم تجميعها بشكل تدفق معلوماتي يصب في نظام األستاذ العام. كما أنهما يفصالن 

من دورة النفقات ويجعلوها دورة مستقلة ونظام مستقل وهم  البشرية )الرواتب واألجور( دورة الموارد

( إال أنهم يختلفون عنه في إعتبار دورة التمويل ضمن 9998بذلك يتفقون مع الجزراوي والجنابي )

 (.9998نظام المعلومات المحاسبية وهم بذلك يتفقون مع قاسم )

( في دراستها أهم المنافع لوجود نظام معلومات محاسبية جيد على مستوى 9908ينت بن فرج )بو    

المنظمة تتمثل في )أ( وجود قسم حسابات كفوء حيث يكون هناك أخطاء قليلة إلجراءات عمل 

واضحة وهذا يؤدي إلى بيانات ذات مصداقية نتيجة لسياسات مالية ومحاسبية واضحة، ويؤدي إلى 

ت متاح )فراغ( كاف من قبل المسؤولين الماليين والمحاسبين لألنشطة األخرى مثل التحليل إيجاد وق

تحسين الرقابة الداخلية من خالل سهولة والتخطيط مما يضيف قيمة إضافية جديدة للمنظمة. )ب( 

كاليف )جـ( نطاق الت إكتشاف الغش واإلحتيال، والتحديد الواضح والمفصل للواجبات والصالحيات.

كون من خالل تحديد مراكز األرباح والخسائر في الشركة بسبب توفر بيانات ذات تكلفة دقيقة بسبب ي

إستخدام نظام ذا تكلفة حديثة مثل التسعير الفاعل، وتحديد المواطن التي يمكن فيها تخفيض التكاليف، 

ركة عن ومن خالل الحصول على معلومات تعمل على تعظيم رأس المال من خالل رفع قيمة الش

طريق زيادة ثقة عمالءها بها، باإلضافة إلى سهولة اإلقتراض من البنوك ومؤسسات اإلقراض 

المختلفة. كما وبينت أهم المعوقات لعدم وجود نظام معلومات محاسبية جيد يمكن ذكر منها           
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خراج البيانات ست)أ( النظام الفوضوي أو غير المرتب، حيث اليوفر هيكل الحسابات فيه القدرة على إ

سواء لإلستخدامات الداخلية أو الخارجية. )ب( نظام غير موثق بدرجة كافية، حيث أن بعض النظم 

 تدار من قبل شخص منفرد وعند غيابه ال يمكن ألي أحد تشغيله. )جـ( نظام غير متطور ومتقادم

مال اإلنهماك في األع )د( أو أجهزة حاسوب قديمة مما يجعل قدرتها على إستخراج التقارير بسيطة.

 المكتبية، حيث كثير من النظم تعتمد على وجود عمل يدوي أكثر من إعتمادها على العمل المحوسب.

)ه( اإلنتظار لفترات، بينما يقوم المحاسبون بتجهيز بعض التقارير كتلك الخاصة بالمصاريف تمهيدًا 

لة وغير رير، وهذا ينتج لكون البيانات متداخإلقفال الفترة المحاسبية. )و( النقص في ادوات إعداد التقا

 مرتبة بحيث يتطلب العمل عليها فترة أكبر إلنجاز التقارير.

ن للمحاسبين دور في نظام المعلومات المحاسبية حيث يتفاعل المحاسب مع نظام المعلومات   هذا وا 

دام  ن )أ( اإلستخالمحاسبية ومنتجات معلوماته في كل وحدة إقتصادية هذا التفاعل عمومًا يتضم

)ب( التقييم )جـ( تطور نظام المعلومات المحاسبية. وعلى هذا األساس يمكن ربط هذا التفاعل مع 

الحاالت المفترضة التي يمكن أن يكون فيها المحاسب، كمحاسب مالي، محاسب ضريبة، محاسب 

المعلومات إداري، مدير حسابات، مدقق. إن توضيح عالقة الحاالت الست للمحاسب مع نظام 

( المحاسبون الماليون: إن المحاسبة المالية هي أحد حقول المحاسبة المعنية 0المحاسبية هي كاآلتي )

بتوليد المعلومات المالية التاريخية، وبالنسبة للوحدات اإلقتصادية هذه المعلومات تكون بشكل قائمة 

ية، كما معروف أن قسم من األطراف مركز مالي، قائمة دخل، وقائمة تدفق نقدي، وبقية القوائم المال

الخارجية والوحدات االقتصادية يحتاجون لبعض أو كل هذه القوائم المالية لإلستخدام الشرعي والقانوني 

ن المستخدمين الخارجيين باألخص المستثمرين، يستخدمون تلك القوائم المحضرة من قبل نظام  لها. وا 

( وهذه المسؤولية تقع GAAPية المقبولة قبواًل عامًا )المعلومات المحاسبية وفق المبادئ المحاسب
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( مدراء الحسابات: عمومًا مدير الحسابات في الوحدات االقتصادية 9على المحاسبين الماليين. )

معروف كمراقب ويرتبط به رئيس المحاسبين الماليين، ورئيس محاسبي الكلفة ومدير الموازنة وهؤالء 

هنا يستخدمون نظام المعلومات المحاسبية لكسب معلومات للرقابة  يقودون نشاطات المحاسبين، ومن

على األنشطة المحاسبية وتقييم المنجز من قبل المالك المحاسبي والتخطيط المباشر للوظيفة 

( خبير الضرائب: المحاسبة الضريبية لها أغراض من أجل 9المحاسبية في الوحدة االقتصادية. )

إللتزامات الضريبية لكل وحدة وتساعد على إتخاذ القرارات ذات الصلة تطوير المعلومات المتعلقة با

بالضرائب لذا إنها تعرف مخرجات للسلطات الضريبية الخارجية وكذلك من أجل تحديد الدخل قبل 

ختصاصيو الضرائب في الوحدة اإلقتصادية يستخدمون نظام المعلومات المحاسبية  وبعد الضريبة، وا 

كتساب معلومات للتخطيط الضريبي. ) من أجل تحديد الضرائب ( المحاسب اإلداري: يدعى أيضًا 8وا 

محاسب التكاليف مهمته توفير معلومات مالية للمستخدمين الداخليين وهي تساعد في رقابة مختلف 

العمليات واألنشطة للوحدة األقتصادية، وهي تستخدم مفاهيم المحاسبة اإلدارية كمحاسبة المسؤولية، 

 معيارية، وتحليل اإلنحرافات، وتحليل الكلفة وحجم الربحية وتنبؤ النفقات النقدية والمحاسبونالتكاليف ال

اإلداريون يستخدموا نظام المعلومات المحاسبية لتطوير المعلومات لمدراء الوحدة اإلقتصادية التي 

ظام ( مطوروا النظام: المحاسب يخدم بصورة مضطردة عملية تصميم وتطوير ن8يعملون بها. )

المعلومات المحاسبية لما يملكه من خبرة عميقة بمهنته والتي تصب في صالح تطوير نظام المعلومات 

( المدقق: التدقيق غرضه تقييم إنتاج المعلومات من قبل النظام المحاسبي أو تقييم 7المحاسبية. )

 (.9998بعض المظاهر العملية لنظام المعلومات المحاسبية )الجزراوي والجنابي، 
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 المحاسبية:لمعلومات ل النوعية خصائصال(: 1-3)

ات وعملي ةداء المنظمأة إدار بصورة عامة وكذلك عمليات  والتجارية ن المنظمات االقتصاديةإ       

تخاذ إ ىإلتحتاج ، بصورة خاصة زمات االقتصاديةدارة الظواهر واألا  و  ةدارة الوضع الحالي للمنظمإ

ساس نظام معلومات يقدم معلومات  صادقة وصحيحة وواقعية وغير زائفة أثبات القرارات على ا  و 

ر عن المعلومات التي توفرها المنظمات وبغض النظوذات صلة ومالئمة ومقدمة في الوقت المناسب، 

والغاية من هذه المعلومات وطبيعة المستفيدين منها فأنه يجب أن تكون لهذه المعلومات خـصـائـص 

سـتخدام المـعلـومات المـحاسـبية. نــوعية مـعـينة ت  (.Cosmin, 2015-drianA)يـسـر عـملية تفـسير وا 

 وتعرف الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية :

بأنها السمات والصفات التي تتميز بها المعلومات المحاسبية والتي تزيد من فائدتها وفاعليتها، وهذه 

ن. ـييـدفالمعلومات الواردة في التقارير المقدمة للمستالخصائص النوعية قابلة للتطبيق في 

(Nakhaei, Nakhaei & Ahmadimousaabad, 2014 .) المحاسبية المعلومات روح هيو 

 تتميز أن يجب التي الصفات من مجموعة وهي، المعلومات وفائدة جدوى عن تامؤشر  تعطي التي

 وينظر، المستخدمين قبل من تاالقرار  خاذإت لغايات مفيدة تجعلها بحيث المحاسبية المعلومات بها

 (.9909ة. )الجعارات، المحاسبي المعلومات في الجودة خصائصل تمث أنها على البعض إليها

مستخدمي المعلومات المحاسبية هم في الغالب متخذوا القرارات من حيث أنهم يعتمدون على  وبما أن

المعلومات المحاسبية في مساعدتهم في إتخاذ القرارات المختلفة، ولكي يكون الحكم عاداًل على 

المعلومات المحاسبية فإن هناك مجموعة من الصفات التي يجب أن يتصف بها متخذ القرار الذي 

 (9909م بإستخدام المعلومات المحاسبية ومن هذه الصفات: )الدالهمة، يقو 
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( Understandabilityالقدرة على فهم محتوى المعلومات )اإلدراك(. أو مايعرف بالقابلية للفهم )-0

أن المستخدمين يجب أن يكونوا قادرين على استيعاب المعلومات في سياق القرار الذي تم حيث 

ة خاصة بالمستخدم )قابلية الفهم( ألن المستخدمين سوف تختلف في قدرتها على إتخاذه. وهذه الجود

استيعاب أي مجموعة من المعلومات. الهدف األساسي للتقارير المالية هو توفير معلومات مفهومة 

 .ألولئك الذين لديهم فهم معقول لألعمال واألنشطة االقتصادية والمجتهدين في دراسة المعلومات

(Spiceland, Sepe, Nelson & Thomas, 2016.) 

القدرة على اإلستخدام الصحيح للمعلومات في القرارات المناسبة والمالئمة التي ُأعدت من أجلها -9  

 بفائدة تعلقهو يو ( Decision Usefulnessفائدة القرار )تلك المعلومات. وهنا يظهر مصطلح 

ن القرارات، اتخاذ في المحاسبية المعلومات  من خالل تتحقق أن يمكن المحاسبية المعلومات فائدة وا 

 متخذ التأكد لدى عدم حاالت تقليل في المساهمة :همال( األق على أحدهما أويين )أساس شرطين

 (.9999، والحبيطي السقا) .القرار متخذ لدى المعرفة درجة زيادة في المساهمة أو / و القرار

المتعلقة بالتعامل مع أنواع المعلومات المحاسبية من خالل فترة زمنية الخبرة النوعية والزمنية -9

سابقة. وعليه فإن إستخدام المعلومات المحاسبية يجب أن يتحدد بمتخذ قرار مناسب ومهيأ لذلك 

اإلستخدام، فمن غير المعقول أن تستخدم المعلومات المحاسبية من قبل شخص ال يفهم الحد األدنى 

عنه المعلومات المحاسبية، ومن ثم يتم الحكم على المعلومات المحاسبية من  لما يمكن أن تعبر

 خالل ذلك المستخدم بأنها غير جيدة أو غير مفيدة.

التسلسل الهرمي للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وكما  Gibson( 9909)وقد بين هذا 

 FASB (Financial Accounting Standardsالمالية  معايير المحاسبة مجلسوضعها 

Board في النموذج الهرمي التالي: 0849 عام (2)رقم البيان( في 

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Accounting_Standards_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Accounting_Standards_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Accounting_Standards_Board
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ويرى الباحث أن توفر المستوى األدنى المقبول للخصائص النوعية في المعلومات المحاسبية يؤدي 

 إلى أن تكون المعلومات ذات جودة مقبولة. 

ويقصد بمفهوم جودة المعلومات تلك الخصائص الرئيسية التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية 

المفيدة وعليه فإن تحديد هذه الخصائص يعتبر حلقة وصل ضرورية بين مرحلة تحديد األهداف وبين 

رة يالمقومات األخرى لإلطار الفكري المحاسبي كما أن هذه الخصائص سوف تكون ذات فائدة كب

القيمة 
 التنبؤية

 الجودة الخاصة بمستخدم المعلومات المحاسبية
 

 الجودة الشاملة

الصفات األساسية الخاصة 
 بالقرار

مكونات الصفات 
 األساسية

 الصفات الثانوية

امكانية 
 التحقق

 

 الحيادية

 مستخدمين المعلومات
 المحاسبية

 التكلفة < المنفعة

 التمثيل الصادق
قيمة 
التغذية 
 العكسية

 نقطة الفصل لإلعتراف
(: التسلسل الهرمي للخصائص النوعية 9-9الشكل )

  FASBللمعلومات المحاسبية كما وضحها 

 

 قة(المعرفة الساب متخذي القرارات وخصائصهم الذاتية )مثالا إمكانية فهم

 مكانية الفهما

 فائدة القرار

 المالئمة

التوقيت 
 المناسب

 الموثوقية

 األهمية النسبية

 امكانية المقارنة )متضمنة اإلتساق أو الثبات(
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لكل من المسؤولين عن وضع المعايير المناسبة وكذلك المسؤولين عن إعداد التقارير المالية في تقييم 

 (. 9909نوعية المعلومات التي تنتج من تطبيق الطرق واألساليب البديلة. )جبار، 

 عهذا وأن الجودة المعلومات المحاسبية الضعيفة يكون لها آثار عكسية وسلبية على عملية صن  

ن جودة المعلومات المحاسبية يمكن تقييمها بأربع سمات مميزة وهي الدقة والتوقيت  تخاذ القرار، وا  وا 

المناسب واإلكتمال والثبات أو االتساق وهي تفحص عوامل النجاح الحاسمة لجودة المعلومات 

ية وأمناء سبالمحاسبية التي تم تحديدها ومقابلتها مع أربع مجموعات وهم )منتجي المعلومات المحا

الحفظ لهذه المعلومات ومستهلكي هذه المعلومات ومدراء المعلومات( وهذه السمات تشير إلى أن 

المنظمة والنظام واألشخاص سواء كانو في المنظمة أو النظام أو مستخدمين هذه المعلومات كل 

                     هؤالء هم قضايا ضرورية ومهمة في تعيين جودة المعلومات المحاسبية.           

(Al-Hiyari, Al-Mashregy, Mat & Alekam, 2013 .) 

ن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وكما وضحها مجلس معايير المحاسبة المالية  هذا وا 

FASB  ( الخصائص النوعية األساسية2)والتي من خاللها تتحدد جودة المعلومات المحاسبية هي 

المتمثلة بـ)القابلية للمقارنة  ( الخصائص النوعية الثانوية1)والموثوقية( و المتمثلة بـ)المالءمة

 واالتساق أو الثبات(.

تخاذ القرار  يشير)أ( المالءمة:  مصطلح المالءمة إلى أن المعلومات تكون مالئمة لحاجات صنع وا 

تؤثر هذه من قبل المستخدمين لهذه المعلومات، وتمللك المعلومات جودة في المالءمة عندما 

المعلومات على القرارات اإلقتصادية لمستخدميها بمساعدتهم على تقييم األحداث اإلقتصادية الماضية 

(. Mirza, Orrell & Holt, 2008والحالية والمستقبلية أو تأكيدها أو تصحيح التوقعات السابقة. )

قادرة على إحداث فارق في القرارات التي يتخذها مستخدموها. قد  تكون مةءالمعلومات المالية المال
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تكون المعلومات قادرة على أحداث فارق في اتخاذ قرار حتى لو كان بعض المستخدمين اختار عدم 

 االستفادة منها أو هم عادة على علم بها )مدركين بها ومطلعين عليها( من مصادر أخرى.

(Wahlen, Baginski & Bradshaw, 2015( ويرى المجهلي .)إن المالءمة يقصد بها 9998 )

قدرتها على خدمة إتخاذ قرار معين إما من خالل تخفيض حالة عدم المعرفة لدى متخذي القرار أو 

 زيادة المعرفة لدى متخذي القرار بخصوص الموقف الذي يتخذ القرار بشأنه.

 سوف التي النتائج عن توقعات وينتك( 0) من مستخدميها تمكن مةءالمال المحاسبية المعلومات

 ثإحدا أو الحالية التوقعات عزيز( ت9، )المستقبليةو أ الحاضرة أو الماضية ثاألحدا على تترتب

 بالنسبة التأكد درجة تغيير إلى تؤدي مةءالمال المعلومات أن يعني وهذا .التوقعات هذ في تغيير

 وتعزيز المستقبل في المتوقعة بالنتائج التنبؤ علىار القر  متخذ قدرة ( تحسين9، )ةسادر ال محلرار للق

رارات الق ههذ على بنيت التي القرارات نتائج ( تقييم8، و)والحالية السابقة التوقعات تصحيح أو

ولكي تكون المعلومات مالءمة يجب أن تكون لها قيمة تنبؤية وقيمة إسترجاعية (. 9909،  بوفروعة)

 (.9998يتم تقديمها في وقت مناسب. )الشامي،  و أن

 المعلومات إلى ناداً است المستقبلية بالنتائج التنبؤ صانع ومتخذ القرار على ساعدت: التنبؤية القيمة -

 على تساعد التي هي مةئالمال فالمعلومات(. Gibson, 2013) .التعامالت واألحداث السابقة عن

 ستكون بما التنبؤ يصعب الماضية األحداث معرفة ونبدف المستقبلي، بالنشاط المرتبطة بالعوائد التنبؤ

 عمال يعتبر بالمستقبل االهتمامن دو  الماضية األحداث نتائج معرفة أن كما المستقبل، في عليه

 ظل في األعمال بيئة في التعقيدات فإن الحاضر الوقت وفي (.9909. )عتير، هادف غيرًً 

 لألهداف والمستقبل الماضي مقاييس بين للعالقات في الفهم والنقص التأكد وعدم الشديدة المنافسة
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 على القابلية خاصية من يجعل التخاذ القرارات وصفية أو كمية نماذج صياغة وصعوبة واألحداث

 (.9909)إسماعيل ونعوم،  .التطبيق صعبة التنبؤ

أن تملك المعلومات المالئمة قيمة إسترجاعية متمثلة في قدرتها على  البد: اإلسترجاعية القيمة -

 المعلومات وتمتلك(. 9998الكشف عن مدى نجاح المستخدم في التحقق من توقعاته السابقة. )ميده، 

 أو الحالية التوقعات تصحيح أو تغيير على قدرة لها يكون عندما استرجاعية قيمة المحاسبية

 .االسترجاعية بالتغذية أيضا للمعلومات االسترجاعية القيمة خاصية على يطلق كما المستقبلية،

 (.98، 9909)عتير، 

التوقيت المناسب هو أيضًا مهم للمعلومات لكي تكون المعلومات مفيدة،  المناسب: التوقيت -

المعلومات تكون في التوقيت المناسب عندما تكون متاحة للمستخدمين في وقت مبكر وبما يكفي 

ن الحاجة للمعلومات في الوقت المناسب يتطلب من المنظمات  للسماح لهم في إتخاذ قراراتهم، هذا وا 

أن توفر المعلومات على أساس دوري ولتعزيز التوقيت المناسب فإن لجنة التداول واألوراق المالية 

(SECعلى سبيل المثال تطلب من المسجلين لديها تقديم معلومات القوائم المالية ع ) بع السنة ن ر

 أشهر( وكذلك على أساس سنوي لكل سنة مالية. 9)

 (Spiceland, Sepe, Nelson & Thomas, 2016.) 

 قدرة تعني والتي للمعلومات الثانية النوعية الخاصية (االعتماديةة )يالموثوق تشكل)ب( الموثوقية: 

 يمكن الذي وبالشكل االقتصادية العمليات أو األهداف ما تحتويه عن التعبير على المعلومات

لتكون المعلومات (. 9998. )ميده، المختلفة قراراته نماذج بناء في عليها االعتماد من المستخدم

مفيدة فيجب أن تكون المعلومات الواردة في القوائم المالية موثوقة، وهذا يعني أن التحتوي على أي 

(. كذلك أن تمثل Dick & Missonier-Piera, 2010خطأ أو تحيز على ما يفترض أنها تمثله. )
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ومات موثوقة، ويجب أن تكون المعلالمعلومات  بذلك تكونو  وعرضه، المراد تمثيله بصدق )بأمانة( ما

ن الموثوقية التعني  متالكها الصدق في العرض أو التمثيل، هذا وا  قابلة للتحقق باإلضافة للحيادية وا 

بالضرورة اليقين أو الدقة على سبيل المثال التقديرات قد تكون موثوق بها ولكن هذه الموثوقية تمتلك 

ن الدرجة المقبولة                  من الموثوقية ستعتمد على الظروف. درجات مختلفة، هذا وا 

(Nikolai, Bazley & Jones, 2010 .) كما تعني خاصية موثوقية المعلومات أن أساليب القياس

واإلفصاح التي تم إختيارها إلستخراج النتائج وعرضها تعتبر أساليب مناسبة للظروف التي تحيط 

ن تطبيق تلك األساليب قد تم بكيف بيقها ية تسمح ألشخاص آخرين مستقلين عن الذين قامو بتطبها، وا 

 ، وأن المعلومات التي تم تقديمها تعبر عن جوهرمن تلك النتائجأول مرة بإعادة إستخدامها للتثبت 

األحداث التي تنطوي عليها، دون أن يعتريها تحريف ذو أهمية، إضافة إلى خلوها من التحيز كونها 

ق بها واإلعتماد عليها إذ أن إتسام المعلومات بالموثوقية يزيد من منفعتها. معلومات نزيهة يمكن الوثو 

 (.9909)جبار، 

 -مما سبق نستنتج أن الموثوقية تتألف من الخصائص النوعية األساسية الفرعية التالية: 

( في القياس العلمي أي أن النتائج Objectivityشرط الموضوعية ) وتعني توفرالتحقق:  إمكانية -

التي يتوصل أليها شخص معين يستطيع التوصل أليها شخص آخر بشرط إستخدام نفس األساليب 

 (. 9909في القياس واإلفصاح. )عاصم، 

ويعني أن الكلمات واألرقام المستخدمة لوصف أو تصوير ظاهرة إقتصادية الصادق:  التمثيل -

ن معينة في القوائم المالية  تتطابق وتتوافق وتنسجم مع هذه الظاهرة الموصوفة )المصورة(، وهذا وا 

التمثيل الصادق الممتاز يعني أن تكون الظواهر اإلقتصادية كاملة ومحيادة وغير منحازة وخالية من 

 (.Weil, Schipper & Francis, 2014الخطأ. )
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( فيما إذا كانت Fairnessاإلنصاف )هو مصطلح مماثل للمفهوم الشامل الذي يسمى الحيادية:  -

القوائم المالية تلبي وترضي مجموعة واسعة من المستخدمين، وينبغي أن ال تكون المعلومات المقدمة 

متحيزة لصالح مجموعة واحدة من المستخدمين وذلك على حساب اآلخرين وبما يضرهم، هذا وتشير 

المحاسبية أن ال يتأثروا باآلثار المحتملة للقاعدة الحيادية أيضًا أنه يجب على واضعي المعايير 

المحاسبية الجديدة التي ستطبق في منظمة معينة، عمليًا إن الحيادية من الصعب تحقيقها ألن 

المنظمات التي تتوقع أنها ستتعرض لضرر جراء تطبيق القاعدة المحاسبية الجديدة غالبًا ما تضغط 

 (.Stice & Stice, 2014بقوة ضد المعيار المقترح. )

الل خن المعلومات المحاسبية يجب أن تسهل إجراء المقارنات بين الشركات إ :للمقارنة )جـ( القابلية

ن المعلومات المحاسبية تكون قابلة للمقارنة عندما تتعامل المنظمات مع ا  هذا و  فترة من الزمن،

                          األسلوب. األحداث المالية والتعامالت التجارية المتماثلة بنفس الطريقة أو

(Weil, Schipper & Francis, 2014) . قابلية المقارنة تمكن المستخدمين من تحديد أوجه

                           التشابه الحقيقية واالختالفات في األحداث االقتصادية بين المنظمات. 

(Kieso, Weygandt & Warfield, 2010 .)للمقارنة أن تصبح  صفة القابلية إن جوهرهذا و

المعلومات أكثر فائدة بكثير عندما يمكن أن تكون موصولة أو مرتبطة بمقياس أو معيار. المقارنة 

قد تكون مع البيانات في المنظمات أو الشركات األخرى، أو أنها قد تكون معلومات مماثلة لنفس 

مرور لبيانات المحاسبية في المنظمة نفسها بل المقارنة المنظمة ولكن لفترات أخرى من الزمن. قابلية

ة قابلية المقارن .والتي سيتم بيانها الحقاً  (Consistency)أو الثبات  تساقالوقت غالبًا ما تسمى اإل

تتطلب أو تقتضي أحداث إقتصادية أو مالية متماثلة يتم معاملتها محاسبياً بنفس الطريقة أو األسلوب 

في القوائم المالية لمنظمات مختلفة، ولمنظمة معينة ولكن لفترات زمنية مختلفة. بيد أنه ينبغي 

رنة، ألن مًا اإلجابة على القابلية للمقااالعتراف بأن التماثل )التوحيد( في التعامل المحاسبي ليس دائ
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                        .ظروف إقتصادية مختلفة قد تتطلب معالجات أو تعامالت محاسبية مختلفة

(Stice & Stice, 2014.) 

 إن صفة الثبات أو اإلتساق مرتبطة بصفة القابلية للمقارنة. كما ذكرنا سابقاً : أو الثبات اإلتساق)د( 

الثبات في إستخدام الطرائق المحاسبية التي تؤدي إلى مقارنة النتائج لنفس المنظمة لفترات وهي تعني 

من المنظمة في حال إعتمادها أو تبنيها إجراءًا يتطلب و (. هذا9998مالية مختلفة. )حميدي، 

ئم المالية امحاسبيًا لمرة معينة فأنه يجب إستخدامه من فترة إلى فترة الحقة مالم يتم التغيير على القو 

 بادئمعندها يجب إعالم المستخدمين للمعلومات المحاسبية بهذا التغيير ويتم هذا بمذكرة عمومًا إن 

 لتغييرا ومبررات طبيعة عن اإلفصاح يجب:  المذكرة تتضمن أن يجب ما تحدد المقبولة المحاسبة

 مبررات، و لتغييرا إجراء فيها يتم التي للفترة المالية البيانات في الدخل على وأثره المحاسبة مبدأ في

المفضل.               هو حديثاً المتبع  المحاسبي مبدأال لماذا بوضوح فسرت أن يجب التغيير

(Needles, Powers & Crosson, 2014 نالحظ أنه .)بالكلفة الثابتة األصول قدرت ما إذا 

 والمركز األعمال نتائج يشوه قد ذلك فإن الحقة فترة في الجارية وبالكلفة تاالفتر  بعض في التاريخية

 ثابتة بصورة القياس في معين أسلوب أو طريقة استخدام أن إلى االنتباه يجب كذلك . للشركة المالي

 لمدة التاريخية بالكلفة الثابتة األصول كتقدير أيضاً  التشويه إلى ذلك يؤدي قد طويلة لمدة ومستمرة

 من لذلك .تاالفتر  تلك خالل كبيرة بصورة لألسعار العام المستوى فيه يتغير الذي الوقت في طويلة

 فترة من المحاسبيةواإلجراءات  الطرق نفس استخدام في الثبات أو االتساق بين الموازنة الضروري

 الطرق تلك تغير وبين المالي، ومركزها الشركة أعمال نتائج على ذلك تأثير عدم بشرط ألخرى

جراءات بطرق المالي ومركزها الشركة أعمال نتائج في تشويهات أحدثت ما إذا ءاتار واإلج  أكثر وا 

 (.9909. )إسماعيل ونعوم، مةءمال
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 دونها ومنمحاسبية ال المعلومات في توافرها من البد أساسيتين خاصيتين هناك أن الباحث ىوير 

 تزيد فهي االخرى النوعية صبالنسبة للخصائ أما والموثوقية، مةءالمال وهي قيمتها المعلومات تفقد

 .تام بشكل قيمتها المعلومات التفقد بفقدانها ولكنها، وتحسن المعلومات جودة من

 للمعلومات الذاتية الخصائص على فقط يعتمدال المعلومات جودة مستوى أن المهمة العوامل ومن

 كمستخدمي تاالقرار  بمتخذيق تتعل خصائص على أيضا يعتمد بل والموثوقية لمالءمةا من

 كثيرة عوامل على (Decision Usefulness) راالقر  لمتخذ المعلومات فائدة وتعتمد .المعلومات

 وطبيعة ،المستخدم النموذج وطبيعة يواجهها التي تاالقرار  طبيعة مثل ستخدام،ألا بمجال قتتعل

 تحليل على والمقدرة ،المتوفرة السابقة المعلومات ونوعية ومقدار ،يحتاجها التي المعلومات ومصادر

، بوفروعة. )(Understandability) راالقر  متخذ لدى المتوفرة دراكواإل الفهم ومستوى ،المعلومات

9909.) 

 ( قيدين رئيسيين يحددان إمكانية القيام بإنتاج المعلومات المحاسبية وهما: 9998كما بين السيد )

( الجدوى اإلقتصادية التي تتحدد من خالل قدرة المعلومات المحاسبية على تحقيق عائد أو منفعة 0)

( األهمية النسبية للمعلومات المنتجة ومدى قدرتها على التأثير على 9أكبر من تكلفة إنتاجها. و)

أثير ذلك التإتخاذ القرار من قبل شخص معين دون آخر، مع األخذ بعين اإلعتبار إمكانية إختالف 

من شخص إلى آخر، إعتمادًا على نوعية المعلومات ووزنها النسبي ضمن المجموعة التي تنتمي 

 أن (Materialityهمية النسبية )باألإليها ومدى عالقتها بمعلومات وقرارات أخرى. والمقصود 

ذات أهمية نسبية إذا أدت عملية إغفالها )عدم األخذ بها( أو تشويهها إلى التأثير  تكون المعلومات

على القرارات اإلقتصادية للمستخدم لهذه المعلومات المأخوذة على أساس القوائم المالية لمنظمة 

ر اهذا وأن األهمية النسبية مرتبطة بكل من طبيعة البند في القوائم المالية أو حجم أو مقد ،معينة
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ن البنود الغير ذات أهمية نسبية هي غير مالئمة للقرار اإلقتصادي.  تحريفه )تشويهه(، هذا وا 

(Needles, Powers & Crosson, 2014.) 

هذا وتواجه المنظمات صعوبات ومشكالت كثيرة عند محاولة اإللتزام بكافة الخصائص النوعية 

 ( بـــــــ : 9909من )للمعلومات المحاسبية المناسبة والتي حددها عبد الرح

ليست كل المعلومات المالئمة والموثوق فيها معلومات مفيدة ألنها قد ال تكون ذات أهمية ( 0)

( إحتماالت التعارض بين الخصائص الرئيسية للمعلومات المحاسبية المناسبة 9) نسبية تذكر.

تاريخية ق بها فأرقام التكلفة ال)المالءمة والثقة( إذ ال يوجد توافق بين معلومات مناسبة ودرجة الوثو 

تتمتع بدرجة عالية من الثقة لخلوها من التحيز، إال أن األرقام التاريخية تتمتع بدرجة منخفضة من 

( إحتماالت التعارض بين 9المالءمة ألن تلك األرقام أقل إرتباطًا أو تمثياًل للواقع الفعلي. )

مناسبة والقدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية ال الخصائص الفرعية كالتعارض بين التوقيت المالئم

فقد تصل المعلومة في الوقت المناسب ولكنها ال تمتلك القدرة التنبؤية العالية كما في حالة أرقام 

قد ( 0( للمشكالت السابقة مشكالت إضافية وهي )9996التكلفة التاريخية. وقد أضاف المخادمة )

أكبر من العائد المتوقع منها. )اختبار التكلفة/ العائد(.  تكون تكلفة الحصول على المعلومات

فالمعلومات التي ال ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف مستخدمي القوائم المالية ال تعتبر معلومات مهمة، 

د العامة فيما يتعلق باختبار محدد التكلفة والعائوليس هناك ما يدعو إلى اإلفصاح عنها. إن القاعدة 

ال فإن هي أن المعلوم ات المحاسبية يجب عدم إنتاجها وتوزيعها إال إذا زادت منفعتها عن كلفتها، وا 

الشركة تتكبد خسارة عند اإلفصاح عن تلك المعلومة، وذلك بسبب اإلفصاح عن معلومات كلفتها 

تكون المعلومات المحاسبية مالئمة وموثوق بها إال أنه تواجه مستخدمها  قد( 9) تفوق منفعتها.

ستخدامها في نموذج القرار الذي يواجهة. على الرغم من أن المعلومات  صعوبة فهمها، وتحليلها وا 
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ينبغي أن تكون مفهومة، وصفة الفهم هذه تعكسها خصائص السهولة والوضوح التي تتميز بها 

ولكن هناك عدد كبير من المستخدمين يمتلكون مستويات إستيعاب وتعليم المعلومات المنشورة. 

 ب.ـسسبة للمحاـهمة صعبة للغاية بالنمجعل هذه الـتعددة مما يـمختلفة وم ذلك أهدافـختلفة وكـم

من أهمية المقارنة في عملية اتخاذ القرار، فإن ما يهتم به مستخدمو المعلومات  بالرغم( 9)

أو منافسة أو مع القطاع لمعلومات الخاصة بشركة معينة مع شركات مشابهة المحاسبية مقارنة ا

الصناعي الذي تنتمي إليه هذه الشركة. إال أن عملية المقارنة سواء المكانية أو الزمانية قد ال تكون 

)أو الشركة( بسياسة التماثل أو االتساق وعدم تغيير الطرق  ذات جدوى عندما ال تلتزم الشركات

ية بمجرد الرغبة في التغيير وعند تغيير تلك الطرق فإنه من الضروري اإلفصاح عن هذا المحاسب

 التغيير واآلثار المترتبة نتيجة هذا التغيير على الوضع المالي ونتيجة النشاط للشركة ذات العالقة. 

 (: التدقيق الداخلي1-4)

تها كخدمة المنظمة لدراسة وتقييم أنشطُعرف التدقيق الداخلي بأنه وظيفة تقييم مستقلة أنشأت داخل  

 (.Moeller,2009للمنظمة. )

بأنه نشاط تقييمي مستقل داخل المنشأة يهدف  قيق الداخلي( التد9998مسعد والخطيب ) عرفكما   

إلى فحص وتقييم وتحقيق النواحي المحاسبية والمالية وغيرها من النواحي التشغيلية، يقوم به جهاز 

طمئنان لإلدارة عن مدى كفاية اإلجراءات، وتنفيذ داخلي مستقل عن إد ارة المنشأة، لتقديم ضمان وا 

السياسات الموضوعة وقياس األداء، وتقييم فاعلية اإلجراءات، وتنفيذ السياسات الموضوعة وقياس 

جراءات ووسائل الرقابة الداخلية وكفاية تصميمها لتحقيق أهدافها.  األداء، وتقييم فاعلية وا 

( التدقيق الداخلي بأنه مجموعة من أوجه النشاط المستقلة داخل المشروع 9909ربه ) وعرف عبد 

تنشئها اإلدارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية 
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تحقق لواإلحصائية وفي التأكد من كفاية اإلحتياطيات المتخذة لحماية أصول وأموال المنشأة وفي ا

من إتباع موظفي المنشأة للسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة لهم، وأخيرًا في قياس 

قتراح التحسينات  صالحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل المراقبة األخرى في أداء أغراضها وا 

 صوى.الالزم إدخالها عليها وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية اإلنتاجية الق

م مستقلة تنشأ وظيفة تقوي الداخلي:يشير التعريف القديم لمعهد المدققين الداخليين إلى أن التدقيق و  

بهدف مساعدة أفراد المنظمة على تنفيذ  للمنظمة،داخل المنظمة لفحص وتقييم األنشطة كخدمة 

يات والمشورة والتوصمسؤولياتهم بفعالية من خالل تزويد األفراد بالمنظمة بالتحليالت والتقييمات 

 .فة معقولةتوفير رقابة فعالة بتكلنشطة وتشمل أهداف التدقيق أيضًا والمعلومات المختصة بفحص األ

 (.9900)جمعة، 

لتدقيق ( اInstitute of Internal Auditors) IIA معهد المدققين الداخليينعرف وقد         

ستشاري مصمم لزيادة قيمة المنظمة نشاط مستقل، تأكيد :  فيه إلى أنه أشار الداخلي موضوعي وا 

وتحسين عملياتها، ومساعدتها على إنجاز أهدافها بواسطة تكوين مدخل منظم ومنضبط لتقييم 

 (.Arens, Elder & Beasley, 2012) .الحوكمةلية إدارة المخاطر والرقابة وعمليات عوتحسين فا

( نستنتج المفاهيم المادية التالية IIAالداخليين )ومن خالل تحليل التعريف الرسمي لمعهد المدققين 

(Pickett, 2005 :)-                                                                            

التدقيق الداخلي : هو خدمة متوفرة ضمن وداخل المنظمة ويختلف عن دور التدقيق الخارجي،  -0

لداخليين بنظر اإلعتبار تغيير اسم التدقيق الداخلي ليعكس النهج قبل سنوات أخذ معهد المدققين ا

 الحديث والمهني على نحو متزايد ولكن كان أنه البديل سيظهر قريبًا وأسقطت الفكرة.
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اإلستقاللية : مفهوم اإلستقاللية هو أمر أساسي، حيث أن التدقيق الداخلي اليمكنه البقاء أو  -9

ًا، جميع التعاريف المتعلقة بالتدقيق الداخلي تبرز أو تعرض عنصر اإلستمرار إذا لم يكن موضوعي

اإلستقاللية، على الرغم من أن مدى نطاق عمله، وكيفية تحقيقه هو موضوع في حد ذاته، يجب أن 

يكون التدقيق يمتلك الوضع القانوني الكافي وان يكون قادرًا على الوقوف مرة أخرى على العمليات 

ذا لم يتحقق هذا قيد المراجعة من أج فإن هذا يشكل خلال أساسيا في خدمة ل أن يكون ذا فائدة، وا 

 .المعايير تأييدعلى  ةالتدقيق وبعض مهام المراجعة الداخلية قد ال تكون قادر 

التأكيد واإلستشارة: يوفر التدقيق الداخلي المشورة والمساعدة لإلدارة بالطريقة التي تناسب -9

الوقت نفسه الدور الرئيسي للتدقيق الداخلي هو تقديم تأكيدات مستقلة فيما إحتياجات كل مدير، وفي 

 إذا كانت المنظمة تقوم بإدارة المخاطر بشكل جيد أو ال.

وهذا يعني أنه هو خدمة مهمة، حقيقة أن وظيفة التدقيق الداخلي هو نشاط هي حقيقة نشاط: -8

ن لم يكن بالضرورة تقع داخل وضمن المنظمة، محددة، على سبيل المثال قد تكون االستعانة  وا 

 بمصادر خارجية لتقوم بوظيفة التدقيق الداخلي.

مصمم ليضيف قيمة: كخدمة التدقيق يتشكل من قاعدة العمالء وفهم إحتياجات المنظمة، هنا -8

دور الخدمة يجب أن يقود إلى منفعة محددة للمنظمة بداًل من عمل التدقيق الداخلي من أجل أهداف 

إضافة القيمة يجب أن تكون لها الصدارة في أذهان المدراء التدقيق الداخلي خاصة به،  غامضة

 ويجب أن تكون هذه الميزة هي من يقود عملية التدقيق بأكملها.

وهذا يؤدي إلى مفهوم التحسين المستمر، المدققين هم في الواقع في تحسين عمليات المنظمة:  -6

راء ، إذا لم يستطع مدالعاملين في المنظمةقط فحص ومراقبة المنظمة لجعل األمور أفضل وليس ف
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التدقيق الداخلي في شرح كيف يمكن للمدققين أن يحسنوا األعمال اإلقتصادية والتجارية فهذا سيؤدي 

 إلى ضعف في عملية التدقيق الداخلي.

دارة مساعدة المنظمة في إنجاز أهدافها: من خالل دور التدقيق الداخلي في حوكمة -6 الشركات وا 

دارة المخاطر بشكل جيد  ذا كانت المنظمة ناجحة في حوكمة وا  المخاطر وتقييم الرقابة الداخلية وا 

وعندما يكون أداء الرقابة الداخلية فعااًل عندئذ تكون المنظمة ناجحة وتستطيع تحقيق أهدافها ولكي 

 التدقيق الداخلي. يكون ذلك على المدى الطويل يجب على المنظمة ان توجه وترشد قسم

اآلن مهنة كاملة، وهذا يعني أن لديه مجموعة واضحة  هوالتدقيق الداخلي منهج نظامي منضبط: -4

يم للممارسات في مجال تقد أفضل المبادئ التوجيهيةالعمل على  علىوقادر من المعايير المهنية 

ج قع أن مدققيها يطبقون منهخدمات عالية الجودة، وحدة قياس هذه المهنية أن المنظمة يمكن أن تتو 

نظامي ومنضبط في عملهم، سواء أكان هذا العمل إستشارة أو تأكيد، يجب على مدير التدقيق 

 الداخلي أن يضع اإلجراءات والسياسات التي توجه عملية التدقيق الداخلي. 

التقييمات،  ءيستتبع الحاجة إلى التركيز على إجراء تحسينات في المنظمة إجراالتقييم والتحسين: -8

هو موجود أثناء عملية التدقيق مقابل ما يجب أن يكون موجود لضمان  يضع ماالتدقيق الداخلي 

الرقابة الجيدة، وهذا يستتبع بالضرورة على استخدام تقنيات التقييم التي يتم تطبيقها بطريقة مهنية 

 .ونزيهة إلعطاء نتائج يمكن االعتماد عليها

فاعلية: هو مفهوم أسفل الخط يعتمد على فكرة أن اإلدارة قادرة على تحديد األهداف والرقابة -09

 رتباط بيناإلعلى الموارد في مثل هذه الطريقة للتأكد أن هذه األهداف هي في الواقع محققة ومنجزة، 

ة لإلدارة األساسيالحاجات  قادرًا على فهميجب أن يكون  والتدقيق، يصبح واضحاً  الرقابة واألهداف
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كبيرة، ومن خالل بناء هذا في  الفاعليةوراء مفهوم  التعقيدات .تحقيق أهدافها كما أنه يعمل على

 تعريف التدقيق، يصبح من المحتمل أن نطاق التدقيق واسع جدًا.

المنظمات التي لم تضع أنظمة قوية لهذه المسائل إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة: -00

يين هم ، المدققيين المهنل في المدى الطويل، وتدخل تحت طائلة المنظمين على المدى القصيرتفش

 من لديهم هذه األبعاد والتي تجعل دورهم مهمًا وتزيد من أهميته.

مما سبق يرى الباحث أن التدقيق الداخلي هو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات والوسائل والطرق 

ستغاللها بالشكل األ التقييمية والتقويمية التي مثل تتبناها اإلدارة لكي تتمكن من الحفاظ على مواردها وا 

وحماية أصولها من السرقة والغش اإلختالس ولضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبية والقوائم 

والتقارير المالية وتحقيق الكفاءة التشغيلية وفقًا ألنظمة وقوانيين وسياسات المنظمة ويقوم بها جهاز 

 تقل داخل المنظمة.مس
 

وتتحدد طبيعة التدقيق الداخلي بالدور الذي تؤديه في تدعيم الوظيفة الرقابية إلدارة الشركات وتتضح 

أهمية ذلك من اإلتجاه المتزايد خالل السنوات األخيرة والذي ينادي بضرورة تحسين األداء الرقابي 

إلتجاه إلى ثالثة عوامل هي زيادة حاالت لإلدارة وعلى اإلدارة ذاتها، ويمكن أن يعزى ظهور هذا ا

فالسها، وتغير في أنماط الملكية للشركة، والتغيرات في البيئة النظامية التي تعمل  فشل الشركات وا 

فيها الشركة. فقد لوحظ في السنوات األخيرة ظهور حاالت عدة من إنهيارات الشركات العمالقة، 

قد لفت هذا أنظار المستثمرين والمشرعين والباحثين وخصوصًا في الواليات المتحدة األمريكية. و 

وغيرهم من المهتمين في مجاالت األعمال واإلقتصاد، حيث أجريت العديد من الدراسات واألبحاث 

التي فسرت أسباب هذا اإلنهيار، فوجدت أن السبب الرئيسي هو ضعف األداء الرقابي للشركات 

 رتها، فضاًل عن إنخفاض جودة أداء لجان التدقيق فيها،نتيجة لوجود قصور في إستقاللية مجالس إدا
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أو غياب وظيفة التدقيق الداخلي في هذه الشركات من جانب آخر،حدثت تغيرات مهمة في انماط 

الملكية للشركات، نتيجة لتحول ملكية األسهم من المستثمر الفرد إلى المؤسسات األستثمارية مثل 

كيز الملكية في عدد قليل من المستثمرين الذين أصبح لهم صناديق اإلستثمار، وادى ذلك إلى تر 

تأثير فاعل على مجلس إدارة الشركات. وبدأ هؤالء المستثمرون ينادون بضرورة التغير في المواصفات 

اإلدارية واإلجراءات واألساليب الرقابية التي تستخدمها الشركات بما يحقق الحماية المطلوبة 

 (.9909لمصالحهم. )عبد الجبار، 

ن أهمية التدقيق الداخلي تأتي من كونه أداة لإلدارة والتي من خاللها يجب أن تضمن سير عمل  وا 

ن التدقيق الداخلي يجب أن ال يكشف فقط األخطاء في آليات تطبيق  المؤسسة أو المنظمة، هذا وا 

حسين النظام العام ت القوانين التي تحكم األنشطة العامة ولكن أيضاً أخطاء في القوانين نفسها وبالتالي

نوات األخيرة إنهيارات الشركات ـفي الس. و (Dumitrescu-Peculea & Calota, 2014 ) بأكمله.

لي دقيق الداخـملية التــددت على عـهت اإلهتمام نحو حوكمة الشركات وأيضًا شـزت ووجـارزة ركـبـال

ات ـيـقوية آلــعزيز وتـم وتـلي هو دعـداخعملية التدقيق الـي لـحوكمة، إن الهدف الرئيسـكجزء من عملية ال

ج  ة.ــرقابـر والـخاطـلية إدارة المـاعـحسين فـيم وتـيـة وتقـنظمـمــي الـركات فــشـمة الـوكــراءات حــوا 

(Coram, Ferguson & Moroney, 2007.)  ويرى الباحث أن أهمية التدقيق الداخلي تأتي من

المنظمة كونه يزيد من قيمة المنظمة ويحسن من عملياتها وكما كونه وظيفة ضرورية ومهمة لعمل 

(. ولقد إزدادت أهمية IIAجاء في مفهوم التدقيق الداخلي الذي أصدره معهد المدققيين الداخليين )

التدقيق الداخلي في وقتنا الحالي وأصبحت نشاطاً تقويمياً لكافة األنشطة والعمليات في المنشأة يهدف 

األنشطة ورفع كفايتها اإلنتاجية وقد بلغت أهمية التدقيق ذروتها لألسباب التالية: إلى تطوير هذه 

 (.9908)العياشي ومحمد، 
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واء وذلك عن طريق تسليط األض التغلب على الصعوبات التي تترتب على الظروف األقتصادية:-2

ة هامة أداة رقابي على الطريقة التي يتم بها إنجاز األنشطة والعمليات داخل المنشأة فإنها تصبح

 تساعد اإلدارة العليا على مواجهة الظروف اإلقتصادية المعقدة.

إن كبر حجم المنشأة وتعدد منتجاتها وتشابك معالمها  كبر حجم المنشأة وانتشارها جغرافياا:-1

وحاجة عمالءها إلى بيانات آمنة وموثوق فيها حيث أن مصالحهم التسمح باإلنتظار حتى يتم تدقيق 

ود من قبل مدقق الحسابات الخارجي لذا تحتاج تلك المنشآت إلى أعمال التدقيق الداخلي للتأكد القي

 من صحة بياناتها المالي والمحاسبية أول بأول.

ها يعتمد حجم العينة التي يتم إختيار تحول التدقيق الخارجي إلى أسلوب )التدقيق اإلختياري(: -3

الداخلية للمنشأة ومن المكونات الرئيسة لتنظيم الرقابة  في الغالب على مدى كفاية نظام الرقابة

 الداخلية تكون مطمئنة للمراجع الخارجي أكثر من المنشأة التي اليوجد بها مدقق داخلي.

تخدم بيانات موثوق بها عندما تستزداد الحاجة إلى توفير بيانات ومعلومات يمكن اإلعتماد عليها: -4

اإلدارية سيما القرارات المتعلقة بإستخدام الموارد المتاحة وفي الغالب هذه البيانات إلتخاذ القرارات 

فإن اإلدارة العليا تحصل على المعلومات من مصدرين من اإلدارات التنفيذية ومعلومات واردة في 

 تقارير مدققي الحسابات الخارجيين.

منشأة كزية اإلدارية في اللقد ترتب على إنتهاج أسلوب الالمر إتباع أسلوب الالمركزية اإلدارية: -5

الكبيرة ضرورة قيام اإلدارة العليا لتلك المنشأت بالتأكيد من مدى إلتزام اإلدارات القطاعية التابعة لها 

ن تلك اإلدارات تحقق العائد المتوقع منها على رأس المال  لما وضعته من خطط وسياسات عامة وا 

أداء  عالة مالم تلجأ بين الحين واآلخر إلى تقسيمالمستثمر وتستخدم مواردها بكفاءة وتحقق نتائج ف

 تلك اإلدارات وفقًا لمعايير األداء الموجودة عهدت بها إلى دائرة التدقيق الداخلي.

-يلي: ( أهداف التدقيق الداخلي بما 9998)سواد  حددتوقد   
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وتقييمها  للمشروعالتحقق من تنفيذ الخطط الموضوعة والسياسات اإلدارية من قبل اإلدارة العليا ( 0)

بداء الرأي حيالها وتحليل اإلنحرافات عن هذه الخطط وتقديم اإلقتراحات لتجنب اإلنحرافات مستقباًل  وا 

وسد الثغرات التي تؤدي إلى ضياع أموال المشروع وهنا يقوم المسؤولون عن التدقيق الداخلي بكتابة 

المعلومات المعروضة على اإلدارة دقيقة  من أن التأكد( 9) تقارير دورية عن تقييم للخطط المنفذة.

وهذا يتطلب فحص جميع عمليات المشروع التي  وسليمة،وكافية وأنها من واقع مستندات صحيحة 

المهام يؤدي  وقيام التدقيق الداخلي بهذه يتخللها قبض للنقود والعمليات التي يتخللها صرف للنقود،

كت  شاف األخطاء وهذا يؤدي إلى تعزيز الثقة في الدفاترفي النهاية منع الغش والتزوير والتالعب وا 

التحقق من وجود حماية كافية ألصول المشروع ( 9) في البيانات والمعلومات. والسجالت، وكذلك

تخاذها ( 8) ضد الفقد والسرقة. الحكم على إمكانية اإلعتماد على البيانات المحاسبية واإلحصائية وا 

تقييم كفاءة ( 7) تقييم عمل األفراد ومدى تحملهم للمسؤولية.( 8) ة.كأساس للقرارات اإلدارية الناجح

 إستخدام الموارد واألصول من الناحية األقتصادية.

( التقييم ومتابعة تنفيذ الخطط 0( أن أهداف التدقيق الداخلي تتمثل في )9909وبينت القيسي )

لة أو اإلجراءات المستعم والسياسات المرسومة بغرض إكتشاف نقاط الضعف أو النقص في النظم

( التحقق من قيم األصول ومطابقتها مع الدفاتر بغرض حماية 9بقصد التعديل والتحسين الالزمين. )

أموال المشروع وهذا اإلجراء الوقائي يتطلب ضرورة إحكام الرقابة على العمليات الهامة كالنقدية 

مة الكافية وتفادي الخسائر الناشئة عن والمخزون وضرورة التأكيد من وجود التأمين الالزم وبالقي

( التحقق من صحة ودقة البيانات المحاسبية وتحليلها وهذا يتطلب من 9اإلهمال أو عدم الكفاية. )

المدقق الداخلي القيام بعملية تدقيق مستمر مستنديًا وحسابيًا للتحقق من صحة البيانات واألرقام 

 على المدقق أن يقوم بتحليل لتلك البيانات بالربط ومالئمتها لألغراض التي ستستخدم فيها كما

 والمقارنة )إلستنتاج عالقات معينة( بين تلك البيانات حتى يمكن األستفادة منها في المشروع. 
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لتزام الموظفون بالسياسات واإلجراءات المرسومة حيث أن إدارة التدقيق هي أكثر إدارة 8) ( التدريب وا 

وع وعملياته وهي قادرة على المساهمة الفاعلة في البرامج التدريبية من ملمة بجميع أوجه نشاط المشر 

حيث إقتراح الالزم منها وربما صياغة بعض مواده كما يقوم المدقق الداخلي بتوحيد التفسيرات 

والتطبيق لجميع اإلجراءات المرسومة بواسطة اإلدارة وعليه مراعاة مدى تماشي الموظفون مع روح 

دم اإلخالل بها في أي مرحلة. ويتضح من أعاله أن وظائف التدقيق هي أشبه ما تلك السياسات وع

تكون بالخدمات الوقائية لحماية أموال المشروع وحماية الخطط اإلدارية من اإلنحراف، كذلك تعتبر 

إنشائية ألنها تضمن دقة البيانات المستعملة من قبل اإلدارة في توجيه السياسة العامة للمشروع ألنها 

 تدخل التحسينات والتعديالت الالزمة على اإلجراءات اإلدارية والرقابية والتطورات الحديثة.

( تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة 0( ألهداف التدقيق الداخلي اآلتي: )9997وقد أضاف الوردات )

معقول بأن  نالداخلية في المنشأة حيث تقوم اإلدارة بالتخطيط والتنظيم واإلشراف بطريقة توفر ضما

األهداف والغايات سوف تتم تحقيقها. هناك تأثير معقول بأن األهداف المنشودة سوف يتم تحقيقها 

( الوصول إلى 9ولذلك فإن جميع أنظمة وعمليات وأنشطة المنشأة خاضعة لتقييم التدقيق الداخلي. )

جراءات الرقابة من قبل  اخلي اإلدارة ويقوم المدقق الداألهداف والغايات: يتم وضع األهداف والغايات وا 

بتحديد فيما إذا كانت متوافقة مع أهداف وغايات المنشأة، وتقع مسؤولية وضع أهداف المنشأة على 

عاتق اإلدارة العليا أو مجلس اإلدارة، وعلى المدقق التاكد من ان البرامج والعمليات قد نفذت كما 

اخلي تحديد المناطق واألنشطة التي تتضمن ( تحديد مواطن الخطر: على المدقق الد9خطط لها. )

عالم اإلدارة عنها لتحديد فيما إذا تطلب األمر إخضاعها للتدقيق ويتم تحديد مواطن  مخاطرة عالية، وا 

الخطر من خبرة المدقق السابقة في المنشاة، أو من معلومات مستقاة من مصادر أخرى، أو من 

ه للمنشأة الخاضعة للتدقيق أو من خبرة المدقق مشاكل موجودة في شركات أخرى ذات نشاط مشاب

( الشك المهني: يجب على المدقق الداخلي أن يخطط وينفذ أعمال التدقيق 8ومعرفته العامة. )
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بإعتبار الشك المهني، إذ ال يجب على المدقق إفتراض عدم األمانة للجهات الخاضعة للتدقيق، كما 

 ن ذلك على المدقق تقييم قرائن التدقيق بموضوعية، وعليهليس له إفتراض األمانة المطلقة، وبداًل م

اإلهتمام بالظروف واألحوال التي إن وجدت فال بأس عليه حيث أخذ الحيطة والحذر في تطبيق 

 إجراءات التدقيق.

هي عملية مراجعة إجراءات المنظمة لتحديد : تدقيق اإللتزام  (0وللتدقيق الداخلي عدة أنواع هي : )

المنظمة تتبع اإلجراءات أو القواعد أو القوانين المحددة التي وضعتها بعض السلطات  ما إذا كانت

ن أداء تدقيق اإللتزام يعتمد  العليا، وهو يقيس إلتزام أو إمتثال المنظمة بالمعايير الموضوعة، هذا وا 

ح المعمول ئعلى وجود بيانات قابلة للتحقق وعلى مقاييس أو معايير معترف بها، مثل القوانين واللوا

بها أو سياسات أو إجراءات المنظمة، طاقم الموظفين العاملين في قسم المحاسبة على سبيل المثال 

يمكن أن يقيموا لتحديد إذا ما كانو يتبعون اإلجراءات المنصوص عليها من قبل المراقب المالي 

لموضوعة واإلجراءات ا ويمكن تقييم غيرهم من الموظفين لتحديد ما إذا كانت تتبع سياساتللمنظمة، 

من قبل اإلدارة، نتائج عملية تدقيق اإللتزام عمومًا تقدم التقارير لإلدارة ضمن الوحدة التنظيمية التي 

 (.Hayes, Dassen, schilder & wallage, 2005. )تم تدقيقها

ويقصد بها التدقيق الشامل للوظائف المختلفة داخل المنظمة للتأكد من كفاءة  :التشغيليالتدقيق ( 1)

ختبار النشاطات اإلدارية ونتائج األداء وتقويم وفحص شامل  وفعالية هذه الوظائف من خالل تقويم وا 

لعمليات المنظمة وتقييم كفاءة إستخدام الموارد المادية والموارد البشرية وتقديم التوصيات الالزمة 

هو عبارة عن فحص وتدقيق جميع عمليات المنظمة المختلفة بهدف و  (. 9908للتحسين. )سحار، 

التاكد من إنجازها وتنفيذها طبقًا للسياسات المعتمدة من قبل اإلدارة، والتحقق من أن مختلف 

 وبالتالي ،(9907، الدين عزالمستويات اإلدارية تنجز وظائفها وعملياتها بكفاءة وفاعلية واقتصادية )

 الوحدات نسبة ااذلم مثل بالوظائف يرتبط االنشطة وتدقيق االنشطة، على يركز التشغيلي فالتدقيق
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 مشتركة تكون األهداف وكل ، مرتفع العاملين دوران معدل ذاالم أو مرتفعة، اإلنتاج في المعيبة

 (. 9909. )عبد السيد، المنظمة رفاهية تعظيمو ه التشغيلي للتدقيق

يمكن أن يعرف عموماً كتقييم مستقل للبيانات المحاسبية السابقة ألغراض تقدير : المالي التدقيق( 3)

بداء الرأي حول  ما إذا كانت هذه البيانات مناسبة ومتوافقة وموثوق بها، لحماية أصول المنظمة، وا 

اخلي في مالي الدفعالية نظام الرقابة الداخلية، كجزء من عملية التدقيق المالي، ويبحث التدقيق ال

دارة األصول، والقوائم المالية  مجاالت مثل الحسابات المالية للمنظمة، ونظام كشوفات الرواتب، وا 

  .(Kagermann, Kinney, Küting & Weber, 2008السنوية )

( أنه الفحص المنظم للعمليات المالية والقوائم والسجالت المحاسبية 9997ويرى العمري وعبد المغني )

المتعلقة بها لتحديد مدى اإللتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والسياسات اإلدارية وأي متطلبات 

أخرى موضوعة مسبقًا وإلن التدقيق الداخلي المالي ينصب على مراجعة العمليات المالية والمحاسبية 

يات حيث أسم تدقيق العمل من خالل المستندات والقوائم والسجالت المتعلقة بها فأحيانًا يطلق عليه

يهدف إلى التأكد من سالمة إتمام العمليات المختلفة من الناحيتين المالية والمحاسبية عن طريق 

التحقق من إلتزام القائمين على اداء تلك العمليات بالسياسات اإلدارية والمالية والمحاسبية ولهذا يتم 

 تسمية التدقيق المالي أحيانًا تدقيق األمانة.

إن الهدف من  نظم المعلومات: ( تدقيق2)( ألنواع التدقيق الداخلي 9997د أضاف الوردات )وق

تدقيق نظم المعلومات هو التحقق من أمن وسالمة المعلومات إلعطاء التقارير المالية والتشغيلية في 

التاكد : إن الهدف من تدقيق األداء هو ءتدقيق األدا( 1) الوقت المناسب وصحيحة وكاملة ومفيدة.

من الفعالية والكفاءة واإلقتصادية ألداء الموظفين ومدى اإللتزام باألنظمة والقوانين ويطلق على هذا 

 النوع من التدقيق التدقيق اإلداري.
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 ، وتضمةاالقتصادي ةالوحد ةبواسط تتم ةذاتي تقويم عمليهوهو  :لتدقيق البيئيباكما هناك ما يعرف 

 لغرض البيئية والفعاليات واألنشطة والبرامج مراجعة السياسات الى إنتقاديًا موضوعيًا يهدف اً فحص

 بها ةالمحيط البيئة تجاه بمسؤولياتها تفي ةقتصادياإل ةالوحد كانت ذاإ فيما موضوعي إصدار حكم

يو  هو عملية فحص  التدقيق اإلجتماعي(. أما 9908أيوب، ) المستفيدة طرافلألالفحص  نتائج صالا 

منتظمة أو عملية جمع أدلة وقرائن بصورة منتظمة لتقييم األداء اإلجتماعي للمنظمة ممثالً في البرامج 

واألنشطة اإلجتماعية بهدف التأكد من مدى كفاية ومالئمة اإلفصاح في التقارير اإلجتماعية في 

مسؤوليات فعالية أداء المنظمة لهذه ال التعبير عن إلتزام المنظمة بتنفيذ مسؤولياتها اإلجتماعية، ومدى

في ضوء المعايير المعتمدة والمقبولة، ثم التقرير عن ذلك لألطراف المعنية لمساعدتها في إتخاذ 

 (.9908القرارات ورسم السياسات )الحايك، توفيق، بشايرة، 

العمل ( بين التدقيق الداخلي والخارجي من حيث الهدف ونطاق 9909إبراهيم )ميزت و        

الهدف األساس للمدقق  ( الهدف:2)واإلستقالل وفحص الرقابة الداخلية والجهات المستفيدة وكاآلتي 

الخارجي إعطاء رأي فني محايد حول مدى عدالة القوائم المالية وتمثيلها للوضع المالي ونتائج 

بداء الرأي ل األعمال، بينما يهدف المدقق الداخلي إلى منع األخطاء والتزوير أو الكشف عنها تدعيم وا 

 أنظمة الرقابة الداخلية بالوحدة األقتصادية فهو يخدم إدارة الوحدة بصفة أساسية.

بالنسبة للمدقق الخارجي نجد أن تحول عمليات التدقيق الخارجي من مرحلة تدقيق  ( نطاق العمل:1)

جهد وقت وكثرة الشامل إلى تدقيق إختباري بإستخدام العينات وذلك لعوامل عديدة منها ضيق ال

والتكلفة، أما المدقق الداخلي فوجوده داخل الوحدة بإستمرار يكون في مركز يسمح له بتوسيع نطاق 

ختباراته نظرًا لما يتوفر لديه من وقت لتدقيق كافة العمليات أي يقوم بتدقيق شامل.  فحصه وا 
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قتصادية، فهو شخص محايد المدقق يتمتع باإلستقالل التام عن إدارة الوحدة اإل ( اإلستقالل:3)

مهمته القيام بتدقيق نشاط الوحدة، أما المدقق الداخلي فتقوم إدارة الوحدة بتعيينه وعزله فهو تابع لها، 

فإن المدقق الداخلي اليعدو كونه موظفًا داخل الوحدة خاضعًا لإلدارة ولكن هذا ال يعني عدم تمتعه 

عن إدارة الوحدة يعد أهم صفاته وأحد المعايير الواجب  بأي إستقالل، أما المدقق الخارجي فاإلستقالل

المدقق الخارجي يقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بهدف  ( فحص الرقابة الداخلية:4) توافرها فيه.

التأكد من كفاءته بغرض تحديد نطاق عملية التدقيق وحجم العينات وكمية اإلختبارات الالزمة، أما 

حكامه.  المدقق الداخلي يقوم بدراسة نظام الرقابة الداخلية وتقويمه بهدف العمل على تحسينه وا 

ما يهتم المدقق الداخلي بإحتياجات اإلدارة ورغباتها، فإن المدقق الخارجي : بين( الجهات المستفيدة5)

يخدم إحتياجات طوائف عدة منها اإلدارة، وجمهور المساهمين وفئات الشعب المختلفة، وأجهزة الدولة 

  المختلفة.

 ( مجموعة من المبادئ والقواعد للسلوك المهني للتدقيق9909وبينت دراسة بصول وبصول )      

والتي يجب على المدققين الداخليين  9998لعام  (IIA)الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين 

حيث يتضمن قواعد سلوكية يجب أن تتوفر لدى المدققين الداخليين  ( مبدأ النزاهة:2)اإللتزام بها

منها أن يؤدوا عملهم بأمانة وحذر ومسؤولية، وأن يحافظو على القانون، وأن يكتشفوا أي أفعال 

بوساطة القانون أو المهنة، ويجب عليهم أن ال يشتركوا في أنشطة غير قانونية، أو غير معروفة 

يق الداخلي أو للمنظمة التي يعملون فيها، ويجب عليهم ان يحترموا األهداف تكون معيبة لمهنة التدق

 الشرعية واألخالقية للمنظمة التي يعملون فيها وأن يساهموا في تحقيقها.

ويتضمن أيضًا مجموعة من القواعد السلوكية التي يجب أن تتوفر لدى  ( مبدأ الموضوعية:1)

ققيين الداخليين أن ال يشاركوا في أية أنشطة أو عالقات قد المدققين الداخليين، حيث يجب على المد
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تضعف تقييم العمليات، وأن اليقبلوا أي شئ كالهدايا والخدمات وغيرها ألن ذلك يضعف من حكمهم 

المهني، ويجب عليهم اإلفصاح عن الحقائق المادية التي عرفوها كلها أثناء قيامهم بواجباتهم، فالحقائق 

 ها ربما تؤدي إلى تشويه تقاريرهم عن األنشطة التي يراجعونها.التي ال يفصحون عن

ويتضمن القواعد السلوكية التي يجب أن تتوفر لدى المدققيين  :)الخصوصية( ( مبدأ السرية3)

الداخليين، منها أن يكونوا عقالء بشأن إستخدام المعلومات المكتسبة أثناء القيام بواجباتهم وحمايتها، 

يستخدموا المعلومات ألي مكسب شخصي أو بأي أسلوب ال يتفق مع القانون أو  ويجب عليهم أن ال

 يضر باألهداف واألخالقيات التي يفترض أن تكون سائدة في المنظمة التي يعملون فيها.

ويتضمن القواعد السلوكية التي يجب أن تتوفر لدى المدققيين الداخليين،  ( مبدأ الكفأة المهنية:4)

قين الداخليين أن يؤدوا مهامهم الخدماتية بالمعرفة والخبرة والمهارة الضرورية، حيث أن على المدق

وأن يؤدوا خدمات التدقيق الداخلي طبقًا لمعايير الممارسة الداخلية للتدقيق الداخلي، ويجب عليهم 

 دائمًا أن يحسنوا بإستمرار كفاءتهم وجودة خدماتهم.

أنه يجب على مدير التدقيق  Zureigat & Al-Moshaigeh (9908) يرى الداخلي التدقيق جودة

الداخلي التطوير والحفاظ على ضمان الجودة وبرامج التحسين التي تغطي جميع جوانب نشاط التدقيق 

 الداخلي. 

 األداء مراقبة إلى تسعى المنظمات المتطلبات حيث مع المطابقة مدى أنها على الجودة عرفتهذا و 

 تقليل من خالل وذلك الجودة، درجات من درجة أعلى إلى اليومية للوصول واألعمال واألنشطة

 التدقيق بجودة يتعلق فيما اإلدارة احتياجات تلبية يؤدي إلى الذي بالشكل االنحرافات وكشف األخطاء

 تنفيذ بعد تتم التدقيق الداخلي جودة الداخلية، إن الرقابة لنظام الجيد األداء إلى تستند الداخلي التي

العمل  يمثل المحاسبية البيانات وضبط والغش اكتشاف األخطاء إن حيث المحاسبية؛ العمليات
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 أصول على والمحافظة السجالت والبيانات سالمة من التحقق أي الداخلي؛ للمدقق األساسي

 كنشاط فقد اعتبرت الداخلية التدقيق وظيفة أصاب الذي التكنولوجي حتمية للتطور وكنتيجة المنظمة،

(. 9909)الراوي، نور والنعيمي،  المختلفة األنشطة تنفيذ على كيفية حكمها في اإلدارة ومساعدة للتقييم

( أن جودة التدقيق الداخلي تنعكس على الخصائص التي يجب أن تتميز بها 9997ويرى الوردات )

إلى مساعدة  ةالمعلومات المحاسبية حيث يؤدي تحديد جملة الخصائص المتعلقة بالمعلومات المحاسبي

القائمين على وضع معايير المحاسبة، كما تساعد المسؤولين عند إعداد القوائم المالية في تقييم 

 المعلومات المحاسبية.

من خالل نشرات التأكيد على جودة التدقيق الداخلي  9998( IIAوقد حدد معهد المدققين الداخليين )

 بميثاق االلتزام( 0) :وهي الشركات في الداخلي جودة التدقيق على المحافظة هامة مكونات أربعة

التدقيق  معايير مع يتفق بما الداخلي التدقيق أنشطة تنفيذ( 9) .الداخلي التدقيق مهنة أخالقيات

 على العمل( 8) .مستمر الداخليين بشكل للمدققين المهني التطوير متابعة على العمل( 9) .الداخلي

 (.9900)زريقات،  .الداخلي التدقيق ممارسات وأساليب في المستمر التحسين متابعة

( أنه عند تحليل مفهوم جودة التدقيق فسيتم مالحظة األمور التالية: 9909وتبين اللهيبي وخلف )

 للنطاق واضحة حدود وضع لصعوبة وذلك ،ةالصعب األمور من التدقيق جودة مفهوم تحديد ( ُيعد0)

 .نسبي مفهوم الجودة مفهوم أن إلى باإلضافة التدقيق، جودة تغطيه أن يجب الذي المجال أو

 على ركزت مفاهيم جودة التدقيق المختلفة سواء رقابة الجودة أو تأكيد )ضمان( الجودة ( إن9)

 القوائم في الثقة وزيادة الجيد، األداء لتحقيق إتباعها المدقق على يجب التي ءاتاواإلجر  الوسائل

لتزامو  المالية، القوائم في األخطاء إكتشاف المدقق محاولة في تتمثل والتي المالية  بالمعايير المدقق ا 

 والمخالفات األخطاء إكتشاف أن كما التدقيق، بعملية المعنية فرااألط ألهداف المدقق وتلبية المهنية،
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 عملية جودة على الحكم ( إن9. )التدقيق عملية من األساس الهدف ليس المالية القوائم في والغش

 بالمعايير ماز تلإلا يمثل حيث ،فياً كا ليس فقط المهنية واإلرشادات بالمعايير المدقق ماز تإل بمدى التدقيق

 بكل المدقق ماز تإل عند تتحقق التدقيق جودة ( إن8. )األداء لجودة األدنى الحد المهنية تاواإلصدار 

 على الرقابة ومعايير المهني، السلوك وقواعد وآداب عليها، المتعارف المهنية التدقيق معايير من

 المالية القوائم في إكتشافها تم التي والمخالفات األخطاء عن اإلفصاح إلى باإلضافة التدقيق، جودة

 .المالية القوائم مستخدمي ورغبات إحتياجات التدقيق لبين يأو 

داء عملية أ ومن ضوء ماتقدم وضع الباحثان تعريفًا لجودة التدقيق حيث بينا أن جودة التدقيق هي

التدقيق بكفاءة وفاعلية وفقاً لمعايير التدقيق المقبولة قبوالً عامًا، مع اإلفصاح عن األخطاء والمخالفات 

حتياجات مستخدمي القوائم المالية.  المكتشفة، والعمل على تلبية رغبات وا 

حديد خلي على تويرى الباحث أن جودة التدقيق الداخلي تعني أن يقوم مدير قسم التدقيق الدا     

المستوى األمثل من خدمات التدقيق الداخلي والمطلوب أن يقدمها المدقق الداخلي مع ضرورة التوصل 

إلى نتائج وتوصيات تفوق اإلحتياجات الحالية للمستفيدين من عملية التدقيق كلما أمكن ذلك لمقابلة 

ن الجودة المقبولة هي التي تساعد عل لداخلي ى تحسين خدمات التدقيق اتوقعاته المستقبلية، هذا وا 

من خالل ما ذكر سابقًا من اإللتزام بمعايير التدقيق المهنية وآداب وقواعد السلوك المهني ومعايير 

الرقابة على الجودة واإلفصاح عن المخالفات المكتشفة وتلبية إحتياجات المستفيدين من القوائم المالية 

لعمل على تحسين عملية اإلتصال مع المستفيدين أثناء ويضيف الباحث لما ذكر سابقًا أنه يجب ا

العمل وكذلك توجيه تقارير التدقيق الداخلي إلى الجهات المناسبة وفي الوقت المناسب لضمان تحقيق 

 الجودة في التدقيق الداخلي.

 وظـيفة التـدقيق الداخـلي في المـنظمات عـقبات وصعوبات عديدة يمكن إيجازهاواجه ـتكـما و      

 دوره وأن ،وتحسينه العمل أساليب تطوير في الداخلي المدقق دور الموظفين بعض فهم ( عدم0بـــ)
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 التوصيات وتقديم الحلول إيجاد إلى يمتد بل االنحرافات، مقدار وبيان المالحظات إبراز على يقتصر ال

 تبرير الموظفين بعض ومحاولة هافي العاملين وعلى المنظمة على بالفائدة يعود بما واالقتراحات

تفسير  في الداخلي المدقق تضليل إلى يؤدي مما فيها مغلوط بصورة السلبية واالنحرافات األخطاء

 في يؤدي مما ،التدقيق مهمة إنجاز في التأخر إلى يؤدي الفروع في العمل ضغط( 2) .االنحرافات

 إطالع وعدم. معالجتها يصعب مما، متأخرة بصورة األخطاء بعض اكتشاف إلى األحيان بعض

جراءا سياسات) الداخلية التعليمات على الموظفين بعض  إلى يؤدي مما، به يعمل الذي بالقسمت( وا 

 المدققيين نسبة انخفاض إلى أحياناً  يعود وهذا العمل، أداء في تؤثر التي األخطاء بعض وجود

.     الداخلي التدقيق فعالية في سلبياً  تأثيراً  يؤثر مما المنظمة، في الموظفين إجمالي إلى الداخليين

 على بالرد التأكيد من الرغم على السابقة التقارير في وردت التي األخطاء ارتكاب ( استمرار9)

جابة، الً بمستق األخطاء تالفي  التقارير في الواردة الداخلي التدقيق مالحظات عن الموظفين بعض وا 

 اإلدارة مجلس أعضاء بعض حصر ( يشكل8) .بصلة المالحظة إلى تمت ال وأحياناً  مبهمة، بصورة

. اإلداري التدقيق ألعمال المدقق أداء في عائقاً  فقط والمحاسبية المالية باألعمال الداخلي المدقق لعمل

 للمدقق الشخصية أهمها الصفات من الداخلي التدقيق فعالية في تؤثر أخرى عواملهناك كما أن 

 (.9908. )الشوبكي، العمل وطرائق

 

 (: نبذة عن المستشفيات األردنية الخاصة1-5) 

بالمئة من  79مستشفى تشكل  78  بلغ حجم االستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة وعددها

 إجمالي عدد المستشفيات في المملكة ما يزيد عن ملياري دينار اردني وفق رئيس جمعية المستشفيات

ان اصدرته الجمعية اليوم االثنين عقب وقال الحموري وفق بي، الخاصة الدكتور فوزي الحموري
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مشاركته في جلسة عمل خصصت لالستثمار في قضايا الصحة والتعليم ضمن فعاليات المؤتمر 

 99ان المستشفيات الخاصة تشغل ما يزيد عن  ،الوطني لالستثمار الذي بدأ اليوم االثنين في عمان

أهمية انشاء مجلس السياحة العالجية  واكد .بالمئة 88الف موظف نسبة األردنيين منهم تصل الى 

األردني في مسعى لمأسسة قطاع السياحة العالجية ووضع وتنفيذ خطط تسويقية قصيرة، ومتوسطة 

 ،وطويلة األمد تهدف إلى إبراز القدرات الكبيرة التي يتمتع بها االردن كمركز إقليمي في هذا المجال

االستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة والحلول نقاط القوة والتحديات الخاصة ب  وعرض الحموري

واوضح ان أهم . الواجب عملها للحفاظ على ميزة ومكتسبات هذا القطاع وخاصة السياحة العالجية

نقاط القوة التي ساهمت في تطور قطاع المستشفيات الخاصة البيئة االستثمارية الجاذبة من حيث 

من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على مواد  وجود قانون استثمار عصري يعفي المستشفيات

وبين أن القطاع الصحي في المملكة استثمر بشكل كبير في تنمية موارده  .اإلنشاء والتجهيزات الطبية

ألف طبيب اردني وتعتبر نسبة  98البشرية وتعليم االطباء داخليا وخارجيا اذ يوجد اآلن ما يزيد عن 

طبيب لكل عشرة  9487حيث تقدر سكان من اعلى النسب في العالمعدد األطباء بالنسبة لعدد ال

االف اضافة الى تعليم المهن الصحية األخرى ومنها الصيدلة وطب األسنان والتمريض وفنيو 

واوضح الحموري ان أسعار الخدمات الصحية . المختبرات والهندسة الطبية وغيرها من المهن المساندة

ار إقليميا وعالميا فضال أن معظم المستشفيات األردنية تبنت برامج في األردن تعتبر من اقل األسع

ضمان الجودة وخطت خطوات متقدمة في سبيل تطوير خدماتها اذ حصلت عشرة مستشفيات منها 

وقال أن هناك عددا من التحديات متعلقة بقطاع . ثمانية مستشفيات خاصة على االعتمادية الدولية

كل عبئا على هذا القطاع وتحد من تنافسيته وبالتالي تقلل من المستشفيات الخاصة أصبحت تش

وأضاف أن ارتفاع الكلف التشغيلية على المستشفيات خاصة  .فرص االستثمار المحلي والخارجي فيه

الكهرباء اصبح يشكل عبئا حقيقيا عليها اذ ارتفعت تعرفة الكهرباء بشكل كبير خالل العامين 
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ناك مجموعة من القوانين والتشريعات التي يجب العمل على وأوضح الحموري أن ه .الماضين

إصدارها أو تعديلها للمحافظة على زخم االستثمار في بناء المستشفيات الخاصة والتي تشمل مسودة 

وبخصوص ديون  .قانون ضريبة الدخل وقانوني المسؤولية الطبية والدواء ونظام الخاليا الجذعية

حي )التأمين الص ي أن الديون المتراكمة لصالحها على الحكومةالمستشفيات الخاصة بين الحمور 

واشار إلى مديونية الحكومة . مليون دينار 99وصلت إلى حوالي  الحكومي وصندوق الكلى(

مليون دينار  099الفلسطينية والليبية وشركات التأمين وغيرها من الجهات والتي بمجموعها تزيد عن 

 (.9908. )جريدة الدستور، لمستشفيات الخاصةوأصبحت تشكل عبئا كبيرًا على ا

 (: الدراسات السابقة العربية واألجنبية1-6)

تتضمن هذه الفقرة من الفصل الثاني مجموعة الدراسات العربية واألجنبية التي تأتي متممة لإلطار 

لمعيار ل النظري للدراسة. وعلى هذا األساس فإن الدراسات الدراسات السابقة التي سيتم عرضها وفقاً 

 الزمني من األقدم إلى األحدث.

 

 البيانات جودة علي المحاسبية المعلومات نظم استخدام أثر( بعنوان 9998) الدايةدراسة  -

 ميدانية(.  غزة )دراسة في قطاع الخدمات في قطاع المالية

 المالية البياناتجودة  علي المحاسبية المعلومات نظم استخدام اثر تقييم إلي الرسالة هذه هدفت     

 االقتصادية من الجدوى وتقدير قياس علي عملت كذلك ، غزة قطاع في الخدمات قطاع لشركات

 معرفة إلي باإلضافة ، غزة قطاع في قطاع الخدمات في المحاسبية المعلومات نظم استخدام

 من و غزة، قطاع في الخدمات قطاع في المحاسبية نظم المعلومات استخدام مشاكل و المعوقات

التحليلي  الوصفي المنهج استخدام تم فقد التطبيقي الجانب استكمال و الدراسة أهداف هذه تحقيق اجل
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 األولية البيانات لجمع اإلستبانة استخدام تم كما ، النظري بالجانب المتعلقة البيانات علي للحصول

 االختبارات استخدام و اإلحصائيباستخدام  تحليلها و تفريغها ثم من و ، الدراسة بموضوع المتعلقة

 تدعم نتيجة ذات دالالت إلي الوصول بهدف برنامج المناسبة SPSS اإلحصائية المعالجات و

 في الخدمات قطاع شركات في المحاسبين كافة علي اإلستبانة تم توزيع حيث ، الدراسة موضوع

 حجم أن منها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت ولقد .المالية القوائم يعدون غزة الذين قطاع

 استخدام الشركة على األثر أكبر له المال رأس وحجم اإليرادات وحجم العاملين حيث عدد من الشركة

 تحقيق إلى يؤدي المحاسبية سوف المعلومات نظم استخدام إن كذلك ،المحاسبية المعلومات لنظم

 و مالئمتها و البيانات دقة حيث من البياناتتلك  جودة وزيادة المالية للبيانات النوعية الخصائص

 .المناسب الوقت في عليها الحصول و عليها االعتماد إمكانية

 

 Factors Determining the Internal Auditبعنوان Al Matarneh (9900 )دراسة  -

Quality in Banks: Empirical Evidence from Jordan. 

هي دراسة العالقة، إن وجدت، بين الكفاءة والموضوعية، وأداء األهداف الرئيسية لهذه الدراسة     

فيما إذا كان موضوعية ومؤهالت المدقق الداخلي  م دليليدتقالمدقق الداخلي وجودة التدقيق الداخلي، و 

وفاعليته تؤثر على جودة التدقيق الداخلي. ولتحقيق هذه األهداف، تم تصميم استبانة وزعت على 

لداخليين في البنوك األردنية، نتائج االستبيان أشارت إلى أن المدققين الداخليين عينة من المدققين ا

في البنوك األردنية يعتبرون الكفاءة والموضوعية وأداء المدققين الداخليين عوامل مهمة تؤثر على 

 ، يليها(4.5667)كان على أعلى الدرجات المتوسطة  وقد تبين أن األداء .جودة التدقيق الداخلي

 . (4.2400)لموضوعيةاو  (4.5533) لكفاءةا
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 The Impact of Internal Audit بعنوان Hajiha & Rafiee (2111)دراسة  -

Function Quality on Audit Delays.                                                         
ستقاللية على ( IAF) تأثير جودة وظيفة التدقيق الداخلي الدراسةتبحث هذه  التوقيت المناسب وا 

تأخير التدقيق هو عدد األيام بين نهاية السنة المالية للشركة وتاريخ  ،(IAR) تقارير التدقيق الداخلي

ي يحتاجها الت المالية على المعلوماتفي الحصول  التكافؤيؤدي هذا التأخير عدم ، التدقيق تقرير

تم فحص  ةالدراس هكفاءة وفعالية التقارير المحاسبية. في هذ من يحتمل أن يقلل وهذا، نو لمستخدما

وقد . 9998إلى  9998 للفترة مابين (TSEشركة مدرجة في بورصة طهران ) 86البيانات من 

قد تم و وفرت عينات الشركات هذه تقارير التدقيق الداخلي وقدمتها للجان التدقيق أو لمجالس اإلدارة، 

 ق الداخليوظيفة التدقي جودة ثم، تم فحص تأثير ،المسح واالستبياناتجمع البيانات من خالل منهج 

الختبار  ير اللوجستالنحداوااستخدمت معامل ارتباط بيرسون و  تقارير التدقيق الداخلي،فترة  على

كمقياس  وظفت (IAS) ومعايير حجم التدقيق الداخلي التدقيق الداخلي كفاءةو  موضوعية ،الفرضيات

. وتشير النتائج إلى أن الموضوعية والكفاءة لها عالقة كبيرة مع تأخير الداخلي التدقيقلجودة وظيفة 

 ، ولكن حجم التدقيق الداخلي ليس له عالقة كبيرة مع مدة التدقيق.التدقيق

 

 Effect of Accountingبعنوان  Onaolapo & Odetayo (9909)دراسة  -

Information System on Organizational Effectiveness: A Case Study of 

Selected Construction Companies in Ibadan, Nigeria. 

يوفر أداة إلدارة الشؤون المالية لتعزيز الفعالية  (AAIS) نظام المعلومات المحاسبية اآللي      

 وبحثت الدراسة تأثير نظام. التنظيمية وخاصة في هذا العصر من التقدم التكنولوجي العالمي

 لمحددةاالمعلومات المحاسبية على الفعالية التنظيمية مع التركيز بوجه خاص على شركات البناء 
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على وجه التحديد، بحثت الدراسة تأثير المعلومات المحاسبية على جودة التقارير  .في مدينة عبادان

تخاذ القرار فة في اختيار ما مجموعه عشرة أفراد من كل عتمد أسلوب أخذ العينات الهادا. المالية وا 

وقد وضعت الفرضية وقد وظفت كل من األدوات اإلحصائية  .من الشركات المختارة كعينة للدراسة

تأثير  وأظهرت النتائج أن نظام المعلومات المحاسبية لديهاالوصفية واالستنتاجية في تحليل البيانات. 

 .على الفعالية التنظيمية

 

 Evaluating the Performance of( بعنوان 9909) Alsharayriدراسة  -

Accounting Information Systems in Jordanian Private Hospitals. 

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم اداء نظام المعلومات المحاسبية المستخدم في المستشفيات األردنية      

ميم إستبانة وضعت لغرض جمع البيانات وتم الخاصة ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم تص

الحاسوبي  SPSS( مستشفى، وتم إستخدام برنامج 08توزيعها على عينة من األفراد العاملين في )

ستخدمت األساليب اإلحصائية الوصفية لتحديد وجهات نظر العاملين في  لتحليل البيانات، وا 

المستشفيات األردنية الخاصة والذين يستخدمون نظام المعلومات المحاسبية، وتوصلت الدراسة إلى 

جابية عن أداء رة إينتائج مهمة منها إن وجود المعدات والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة يشكل صو 

 نظم المعلومات المحاسبية، وأن إستخدام البرامج الحديثة تزيد من فاعلية أداء النظم وهذا ما وافق

الدراسة في التحليل اإلحصائي، وجود الكادر البشري المؤهل يلعب دورًا هامًا في رفع أداء نظم 

 .المعلومات المحاسبية
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أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية في جودة التدقيق ن ( بعنوا9909) والعبدلي زويلفدراسة  -

 .دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية :الداخلي

 قياس أثر تطبيق دعائم الحاكمية المؤسسية في جودة التدقيق الداخليهدفت هذه الدراسة إلى 

 تكون مجتمع الدراسة من جميع. في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية

( 008، واشتملت عينة الدراسة على )الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية

ن في أقسام يالمديرين الماليين ورؤساء أقسام المحاسبة ومديري التدقيق الداخلي والعاملمستجيبًا من 

طبيق دعائم تأثير لتوجود  وخلصت نتائج الدراسة إلىالمحاسبة والتدقيق الداخلي في هذه الشركات. 

)اإلفصاح والشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والعدالة، واالستقاللية، والقوانين  الحاكمية المؤسسية

 ركات. الش هذه فيواألنظمة( مجتمعة ومنفردة في جودة التدقيق الداخلي 

 

Gras-Gil, Marin-Hernandez & Garcia-Perez de Lema (9909 ) دراسة -

 Internal Audit & Financial Reporting in the Spanish Bankingبعنوان 

Industry. 

وجودة التقارير المالية،  (IAF)هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين وظيفة التدقيق الداخلي تهدف      

الدراسة تم إستخدام اإلستبانات التي تم إرسالها إلى مدراء التدقيق الداخلي في البنوك اإلسبانية وإلجراء 

محل الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج مهمة أهمها أن البنوك التي تمتلك تقارير مالية عالية 

يق الحسابات ملية تدقالجودة لديها قدرة أكبر على التعاون بين المدققين الداخليين والخارجيين في ع

السنوية، وأن المشاركة الكبيرة للتدقيق الداخلي في تدقيق ومراجعة التقارير المالية يؤدي إلى تحسين 

 جودة هذه التقارير في البنوك اإلسبانية.
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 Informaion Technology andبعنوان  Mamić Sačer & Oluić (9909) دراسة -

Accounting Information Systems’ Quality in Croatian Middle and 

Large Companies. 

نظام المعلومات المحاسبية له أهمية كبيرة إلعداد المعلومات المحاسبية ذات الجودة العالية      

لمجموعة واسعة من المستخدمين، هذه الدراسة تدرس أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية المحاسبة 

علومات المحاسبية، وتحلل هذه الدراسة الخصائص األساسية لجودة ونتيجة لذلك على جودة نظم الم

( وأيضًا AISنظم المعلومات المحاسبية وتناقش نموذج مقاييس جودة نظم المعلومات المحاسبية )

إدراك وفهم جودة نظم المعلومات المحاسبية من قبل المحاسبين في الشركات المتوسطة والكبيرة في 

راسة أيضًا لمحة تاريخية عن جودة نظم المعلومات المحاسبية على أساس كرواتيا، وتقدم هذه الد

إستبانة  089، وقد تم توزيع  9909و  9994و  9990ثالث دراسات تجريبية أجريت في عام 

ألغراض إجراء الدراسة التجريبية، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن جودة نظام المعلومات المحاسبية 

ل، كما وأن نظام المعلومات الحديث تقريبًا اليمكن تصوره بدون إستخدام يتأثر بالعديد من العوام

تكنولوجيا المعلومات المالئمة حيث تؤثر تكنولوجيا المعلومات في طريقة وكيفية عمل نظام المعلومات 

يصالها بالوقت المناسب، وفي نطاق  المحاسبية فهو يساهم في دقة وجودة المعلومات المحاسبية وا 

لتي تمت فيها الدراسة وجد أن جودة ونوعية نظم المعلومات المحاسبية في مستوى مرض، الشركات ا

ولكن مع ذلك هناك بعض المجاالت فيها والتي تحتاج إلى تحسين مثل تنفيذ التعليم المناسب للعاملين 

جراء التدقيق المستمر لها لضمان جودتها.  فيها وا 
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 The Effect( بعنوان 2113) Awosejo, Kekwaletswe, Pretorius & Zuvaدراسة  -

of Accounting Information Systems in Accounting. 

عامة حسنت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت من جودة الخدمات المهنية  بصورة          

المحاسبية في المنظمات، وقد فحصت هذه الدراسة مستوى إستخدام نظم المعلومات المحاسبية ومدى 

( مثل السهولة المتصورة لإلستخدام TAMاإلدراك والفهم لعوامل النموذج التكنولوجي المقبول )

ن إستخدام أداء نظم  والفائدة المتصورة والمواقف تجاه اإلستخدام والنوايا السلوكية المحددة، وا 

د مدى لتحديالمعلومات المحاسبية من عوامل المنظمة والعوامل اإلجتماعية كانت ايضاً قد ُأستخدمت 

إستخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في المؤسسات المالية المختلفة في جنوب أفريقيا، 

إستبانات على العاملين في نظام المعلومات المحاسبية في  098ولتحقيق هدف الدراسة تم توزيع 

خالمقام األول حيث شكلو الغالبية، وقد تم إختبار الفرضيات بإستخدام عينات اإل  T-تبارقتران وا 

وتحليل اإلنحدار المتعدد، وقد خلص الباحثون إلى إستنتاج أن جميع عوامل النموذج التكنولوجي 

 المقبول لها تأثير كبير في إستخدام نظم المعلومات المحاسبية في حالة المؤسسات في جنوب أفريقيا. 

 

 في (Six sigma)ستة  سيجما بمنهج اللتزام مدى( بعنوان 9909)درغام وعبد اهلل  دراسة -

 غزة. قطاع في العاملة المصارف على تطبيقية الداخلي: دراسة التدقيق جودة ضبط

 جودة التدقيق ضبط في Six Sigmaبمنهج  االلتزام مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 إستبانة وزعت تصميم تم الدراسة أهداف ولتحقيق غزة، قطاع في العاملة المصارف في الداخلي

 استخدام المنهج تم وقد المصارف، تلك في والجودة الداخلي التدقيق قسمي موظفي من عينه على

 واختبار والمتوسط الحسابي والتكرارات المئوية والنسب المحتوى، دراسة خالل من التحليلي الوصفي
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 تلتزم :يلي ما الدراسة نتائج أهم ومن .للنتائج الوصول أجل من T-Testواختبار  كرونباخ ألفا

 العكسية التغذية العليا، القيادة ودعم )التزام Six Sigmaبمعايير  غزة قطاع في العاملة المصارف

 المصارف تلتزم .كبيرة الموارد البشرية( بدرجة واألنظمة، العمليات المستمر، التحسين والقياس،

 مجال الداخلي، التدقيق أنشطة إدارة المهنية،الداخلي )الكفاءة  التدقيق بمعايير غزة قطاع في العاملة

 ذات عالقة توجد .جداً  كبيرة إيصال النتائج( بدرجة الداخلي، التدقيق عملية وتنفيذ تخطيط العمل،

 وضبط Six Sigmaمنهج  بمعايير قطاع غزة في العاملة المصارف التزام بين إحصائية داللة

 (. α ≤ 0.05داللة ) مستوى عند الداخلي التدقيق جودة

 

أثر نظم المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات دراسة ( بعنوان 9909)إسماعيل دراسة  -

 .إستكشافية

هذا البحث إلى دراسة أثر نظم المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات، وذلك من خالل يهدف 

 القرارات. تم إختياراإلطالع ومراجعة نظم المعلومات المحاسبية، وبيان طبيعة عالقتها بإتخاذ 

خصائص المعلومات المحاسبية والمتمثلة في المالئمة والموثوقية كأساس لقياس قدرة النظام على 

ضمان مخرجات ذات جودة. كما تم إعتبار قدرة نظم المعلومات المحاسبية على ضمان تدفق مستمر 

ار. ولتحقيق ى عملية إتخاذ القر للبيانات على كافة المستويات دلياًل لقدرته على التأثير المباشر عل

( إستبانة على مجتمع العينة المتكون من المديرين والمحاسبين ورؤساء 96أهداف الدراسة تم توزيع )

( إستبانة 98( وتم إسترداد )GMSاألقسام في مؤسسة المطاحن الكبرى لجنوب أوماش بوالية بسكرة )

ستبعاد ) (، وقد توصلت SPSSعتماد على برنامج )( منها لوجود نقص في اإلجابات، وتم اإل9وا 

الدراسة إلى نتيجة أهمية صفة الموثوقية والمالئمة في زيادة قيمة المعلومات وجودتها وبالتالي في 
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تأثيرها المباشر في عملية إتخذا القرار، كلما زادت درجة الجودة في المعلومات كلما كان إختيار متخذ 

ل وبالتالي يزداد الرشد في القرار المتخذ، األمر الذي يعني ضرورة القرار من بين البدائل المتاحة أفض

أن تهتم المؤسسة وتبحث بإستمرار عن أفضل السبل لتوفير أفضل المعلومات بإعتبارها تزيد من 

 معرفة متخذ القرار وتقلل من جوانب المخاطرة المرتبطة بإتخاذ القرار.

 

 Almbaidin (9908 )The Effectiveness of Accounting Informationدراسة  -

System in Jordanian Banks: From the Management Perspective. 

صمم  ،الدراسة إلى فحص مدى فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في البنوك األردنيةتهدف      

ع المعلومات من أجل تحقيق الهدف من الدراسة حيث جم فقرة (29)الباحث استبانة مكونة من 

لتحليل   (SPSS)تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  .األولية لعينة الدراسة

 .في المصارف التجارية الخاصة األردنية فرداً   (197)تكونت عينة الدراسة من يات. وفحص الفرض

الدراسة، توصلت الدراسة عد تحليل فروض وب .واستخدمت الدراسة العديد من األساليب اإلحصائية

نظام المعلومات المحاسبية في البنوك األردنية فعال في تطبيق احتياجات والتي هي أن  إلى عدة نتائج

 كذلك. القرار إتخاذ احتياجات، و احتياجات عمليات الرصد أيضاً ، و عمليات التخطيط

 

 Evaluation of the Quality of   ( بعنوان9908) Alktani & Ghareeb دراسة   -

the Internal Auditing Position in the Public Sector in Saudi Arabia: An 

Applied Study. 

المعهد السعودي للمدققين الداخليين إلى تطوير موقف )حالة وفاعلية( التدقيق الداخلي  يهدف      

في المملكة العربية السعودية، أحد أهداف المعهد هو توفير المعايير الدولية للتدقيق الداخلي 
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ولي دواألخالقيات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة والمتعلقة بالتدقيق الداخلي الصادر عن المعهد ال

للتدقيق الداخلي، هذا البحث يفحص ما إذا كانت الجهود المهنية والتشريعية في هذا الصدد تتم على 

أسس متينة وناجحة، الجهود المهنية والتشريعية بحكم طبيعتها نظرية وبذلك توقف اإلنجاز القصير 

تهدف مارسة، الم للنتائج المرغوبة والتي يمكن فقط أن تتحقق عن طريق وضع الجهود المبتكرة في

هذه الدراسة إلى توضيح مدى تنفيذ هذه االبتكارات من خالل دراسة تصورات مديري إدارات التدقيق 

 تدقيقالوتشير النتائج إلى أن هناك عدم استقاللية وظائف دي، العام السعو الداخلي في القطاع 

جودة  ن لها تأثير سلبي علىعن ندرة المهنية التي قد يكو  في وحدات القطاع العام، فضالً  الداخلي

وتشير  ،هذا قد يعيق عمل المدققين الخارجيين عند مراجعة التقارير الماليةو  وظيفة التدقيق الداخلي

 .المستقبل التي قد تواجه القطاع العام السعودي في بالتدقيقإلى بعض التحديات المتعلقة  النتائج أيضاً 

 

 Effects of Internal Audit Quality onبعنوان  Mazza & Azzali (9908)دراسة  -

the Severity and Persistence of Controls Deficiencies. 

 يف الهدف من هذه الدراسة هو الختبار آثار جودة التدقيق الداخلي على شدة واستمرار أوجه القصور

تدقيق الداخلي، ، هذا وقد فحصت جودة التدقيق الداخلي من خالل عملية ال(ICD)الرقابة الداخلية 

ومن خالل مدخالت التدقيق الداخلي وأنواع القصور في الرقابة الداخلية. وقد تمت هذه الدراسة على 

شركة إيطالية مدرجة في بورصة ميالنو وكانت عينة الدراسة تتكون من مدققين داخليين في هذه  08

ية، القصور في الرقابة الداخل سنوات، هذه الدراسة توسع النتائج السابقة في حدة 7الشركات ولمدة 

واإلستمرار في أوجه القصور في الرقابة الداخلية. بإستخدام البيانات الخاصة التي تم جمعها عن 

جراء اإلنحدار اللوجستي، وجدنا أن التحسين في عملية التخطيط، والفحص  طريق اإلستبيانات وا 
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ضًا ل من شدة القصور في الرقابة الداخلية، وأيواإلختبار، ومراقبة الجودة والكفاءة، واإلستقاللية، يقل

يقلل من أوجه القصور الهامة، ومن الضعف المادي، ويقلل من اإلستمرار في أوجه القصور في 

الرقابة الداخلية خالل الوقت. ووجدنا أيضًا أن اإليرادات هي أشد أنواع القصور في الرقابة الداخلية، 

 ية الفترة هي األكثر ثباتًا.بينما الموارد البشرية وحسابات نها

 

 Internal Audit ( بعنوان 9908) Abbot, Daugherty, Parker & Peters دراسة  -

Quality and Financial Reporting Quality: The Joint Importance of 

Independence and Competence. 

( واألدلة األرشيفية المحدودة IAFفي ضوء األهمية المتزايدة لوظائف التدقيق الداخلي )         

على جودة التدقيق الداخلي، نتفحص من خالل هذه الدراسة النموذج التفاعلي لجودة وظائف التدقيق 

وقد تمت هذه الدراسة على الشركات األمريكية المسجلة  الداخلي التي تتألف من الكفاءة واإلستقالل،

 898ة أمريكية من حيث اإليرادات وضمت شرك 0999التي تضم أكبر  0999في قائمة فورتشن 

دات من أجل فهم أفضل لمحدو  عضوًا في هذه الشركات أغلبهم رؤوساء في اقسام التدقيق الداخلي،

ي تنص على إختباراتنا تدعم الفرضية الت فإن فاعلية وظائف التدقيق الداخلي كمراقب للتقارير المالية،

ية هو سابقة شرطية وضرورية لفاعلية مراقبة التقارير المال أن الوجود المشترك للكفاءة واإلستقاللية،

بإختصار تظهر نتائجنا أن اإلجابة على سؤال ماهو تأثير كفاءة من قبل وظائف التدقيق الداخلي، 

ستقاللية التدقيق الداخلي على جودة التقارير المالية؟ ذلك يعتمد على إستقاللية وكفاءة المدقق  وا 

سة توسع فهم محددات جودة وظائف التدقيق الداخلي في مجال إعداد التقارير الداخلي، وهذه االدرا

صلته بالمناقشات المستمرة من قبل الباحثين وواضعي المعايير، والمنظمين، المالية من حيث 

 .والممارسين
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 (: مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة1-7)

 يمكن بيان أهم مايميز الدراسة الحالية باآلتي:     

من حيث بيئة الدراسة وقطاع التطبيق أجريت الدراسات السابقة على المنظمات العربية واألردنية -0

والشركات العربية وقطاع الخدمات والشركات الصناعية في سوق األوراق المالية  كالبنوك التجارية

 األوربية واألمريكية واألفريقية واآلسيوية وغيرها وعلى بعض المنظمات العالمية والقطاعات العامة

ي حين ف مثل الشركات المدرجة في البورصات والبنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات البناء 

 سيتم تطبيق الدراسة الحالية على المستشفيات األردنية الخاصة الواقعة ضمن نطاق العاصمة األردنية

 عمان.

من حيث هدف الدراسة: تنوعت اإلتجاهات البحثية للدراسات السابقة، والتي هدفت إلى تقييم أثر  -9

نجاح وتطوير نظم المعلومات المحاسبية، وتقييم إثر إستخدامها وأدائها وفاعليتها وتأثيراتها، وكذلك 

بيان  لدراسة الحالية إلىتقييم جودة التدقيق الداخلي في المؤسسات محل الدراسة. في حين هدفت ا

وبشكل خاص من خالل الدور الوسيط  التدقيق الداخليعلى جودة م المعلومات المحاسبية انظأثر 

 لخصائص المعلومات المحاسبية في المستشفيات األردنية الخاصة.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 )الطريقة واإلجراءات(

  المقدمة(: 3-2)

 منهج الدراسة (: 3-1)

 الدراسة (: مجتمع3-3)

 الدراسة والخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة (: عينة3-4)

 الحصول على البيانات والمعلومات الدراسة ومصادر (: أدوات3-5)

 متغيرات الدراسة(: 3-6)

 المعالجات اإلحصائية(: 3-7)

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة(: 3-0)

 صدق أداة الدراسة وثباتها(: 3-9)
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 المقدمة(: 3-2) 

من  يالتدقيق الداخل جودة م المعلومات المحاسبية علىانظهدفت الدراسة الحالية إلى بيان اثر      

خالل الدور الوسيط لخصائص المعلومات المحاسبية بأبعادها )المالءمة والموثوقية( في المستشفيات 

األردنية الخاصة. إذ يتضمن هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، وأدوات 

مة، المستخد الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات، ومتغيرات الدراسة والمعالجات اإلحصائية

ختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي.  وا 

 

 منهج الدراسة(: 3-1)

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي، فعلى صعيد المنهج الوصفي تم إجراء       

المسح المكتبي واإلطالع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية العربية منها واألجنبية ألجل 

قة التي ات الساببلورة األسس والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظري والوقوف عند أهم الدراس

تمثل رافدًا حيويًا في الدراسة. أما على الصعيد التحليلي فقد تم استخدام االستبانة أداة للدراسة وتم 

لتحليل  Amos( وبرنامج تحليل المسار SPSSاستخدام الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

 بيانات الدراسة لتحليل بيانات الدراسة األولية.
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تكون مجتمع الدراسة من المستشفيات األردنية الخاصة الواقعة ضمن  الدراسةمجتمع  :(3-3)

( يوضح 0-9والجدول ) 9907نطاق العاصمة األردنية عمان والبالغ عددها ثمانية مستشفيات، لسنة 

 أسماء تلك المستشفيات.

 (0-9جدول )

 ردنية عمان أسماء المستشفيات األردنية الخاصة مجتمع الدراسة ضمن نطاق العاصمة األ

 ت اسم المستشفى
 1 مستشفى ابن الهيثم

 2 مستشفى العيون التخصصي
 3 مستشفى الشميساني
 4 مستشفى الخالدي
 5 مستشفى هبة

 6 مستشفى فلسطين
 7 مستشفى الجاردنز
 8 مستشفى اإلسراء

 

 عينة الدراسة والخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة :(3-4)

تتكون عينة الدراسة من كافة المديرين الماليين والمحاسبين ومدققي الحسابات الداخليين ولجان 

قد و التدقيق العاملين في المستشفيات األردنية الخاصة الواقعة ضمن نطاق العاصمة األردنية عمان. 

ى. وقد بلغ عدد ( استبانة لكل مستشف10( استبانة على أفراد عينة الدراسة، أي بمعدل )80تم توزيع )

(. وبعد فحص االستبانات %95( استبانة بنسبة مئوية بلغت )76االستبانات المسترجعة ما مجمله )

( استبانات غير صالحة وغير مكتملة البيانات. وبهذا أصبح عدد 6المسترجعة، تبين أن هناك )

( من عدد %92.11( استبانة بنسبة مئوية بلغت )71االستبانات الصالحة للتحليل ما مجمله )

 االستبانات المسترجعة. 
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 الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة من حيث( 2 - 3ول )االجدإذ توضح 

الوظيفي ؛ وعدد الدورات  والمسمىالجنس ؛ والعمر ؛ والمؤهل العلمي ؛ وعدد سنوات الخبرة ؛ )

 .(التدريبية في مجال التدقيق ؛ والشهادة المهنية

 

من أفراد عينة الدراسة هم من  %68.6أن  (2 - 3)فقد بينت النتائج المعروضة في الجدول 

من افراد عينة الدراسة هم من اإلناث. وبالنسبة لمتغير العمر فقد أظهرت  %31.4الذكور، وأن 

هم ممن  12.9سنة فأقل، وأن % 99من افراد عينة الدراسة هم ممن تبلغ أعمارهم  50النتائج أن %

من أفراد عينة الدراسة هم ممن  17.1سنة، كما أن ما نسبته % 98إلى  90تتراوح أعمارهم ما بين 

من افراد عينة الدراسة هم ممن تتراوح  4.3سنة، كما تبين أن % 89 – 97تتراوح أعمارهم ما بين 

ة الدراسة هم ممن من أفراد عين 15.7سنة، وأخيرًا، أظهرت النتائج أن % 88 – 80أعمارهم ما بين 

من 78.6وبينت النتائج فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي أن % سنة فأكثر. 87تبلغ أعمارهم من 

من أفراد عينة الدراسة هم من حملة  8.6أفراد عينة الدراسة هم من حملة شهادة البكالوريوس، وأن %

 لة شهادة الماجستير.من أفراد عينة الدراسة هم من حم 12.9شهادة الدبلوم العال، وأن %

 (9-9) الجدول
 الخصائص الشخصية والوظيفيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 68.6 48 ذكور

 31.4 22 إناث

 111 71 المجموع

  العمر

 50 35 سنة فأقل 99

 12.9 9 سنة    98 – 90من 

 17.1 12 سنة 89 –97من 

 4.3 3 سنة    88 – 80من 

 15.7 11 سنة فأكثر 87

 111 71 المجموع
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 المؤهل العلمي

 78.6 55 بكالوريوس

 8.6 6 دبلوم عال

 12.9 9 ماجستير

 - - دكتوراه

 111 71 المجموع

 عدد سنوات الخبرة

 37.1 26 سنوات فأقل 8

 31.4 22 سنوات 09 – 7من 

 14.3 10 سنة 08 – 00من 

 17.1 12 سنة فأكثر 07

 111 71 المجموع

 المنصب الوظيفي

 9 6 مدير مالي

 4 3 رئيس لجنة تدقيق

 1 1 عضو لجنة تدقيق

 23 16 مدقق حسابات داخلي

 54 38 محاسب

 9 6 أخرى

 111 71 المجموع

عدد الدورات التدريبية في مجال 
 التدقيق الداخلي

 40 28 وال دورة

 22.9 16 واحدةدورة 

 20 14 دورتان

 1.4 1 ثالث دورات

 15.7 11 أكثر من ثالث دورات

 111 71 المجموع

 الشهادات المهنية

CIA 4 5.7 

CPA 2 2.9 

ACCA - - 

ACPA - - 

JCPA 5 7.1 

 84.3 59 يوجد ال

 111 71 المجموع 

 

أن ما ( 9-9)فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول  وبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة،

سنوات فأقل،  5من أفراد عينة الدراسة هم ممن تبلغ عدد سنوات خبرتهم العملية من  37.1%نسبته 

هم  %14.3سنوات، وأن  11 - 6هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  %31.4وأن 
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سنة، واخيرًا، تبين أن إجمالي النسبة المئوية  15 - 11ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من 

 . %17.1سنة فأكثر بلغت  16للمبحوثين من أفراد عينة الدراسة هم ممن لديهم خبرة من 

من  8فقد تبين أن % (9-9)الوظيفي وكما هو موضح بالجدول  بالمسمى وبما يرتبط بمتغير

من افراد عينة الدراسة هم من رؤساء لجنة  %8أفراد عينة الدراسة هم من المديرين الماليين، وأن 

هم  %99من أفراد عينة الدراسة هم من اعضاء لجان التدقيق، كما أن ما نسبته  %0التدقيق، وأن 

م من المحاسبين، وأخيرًا، أظهرت من افراد عينة الدراسة ه %88من مدققي الحسابات الداخليين، وأن 

 هم من المناصب الوظيفية االخرى. %8النتائج أن 

ائج فقد أظهرت النت ،التدقيق الداخليوبالنسبة لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال 

من أفراد عينة الدراسة هم ممن ليس لديهم وال دورة  %41أن ما نسبته ( 9-9)والموضحة بالجدول 

من أفراد عينة الدراسة هم ممن لديهم دورة تدريبية واحدة في مجال الرقابة  %22.9 تدريبية، وأن

ما ، ك التدقيق الداخليمن أفراد عينة الدراسة هم ممن لديهم دورتان في مجال  %21الداخلية؛ وأن 

ًا، ، واخير  التدقيق الداخليمن أفراد عينة الدراسة هم ممن لديهم ثالث دورات في مجال  %1.4أن 

تبين أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من أفراد وحدة التحليل ممن لديهم أكثر من ثالثة دورات 

 . %15.7بلغت  التدقيق الداخليفي مجال 

من  %8.6فقد تبين أن  (9-9)وكما هو موضح بالجدول  الشهادة المهنية وبما يرتبط بمتغير

لديهم من مهم  عينة الدراسةمن افراد  %9.8، وأن CIAلديهم شهادة من مهم  عينة الدراسةأفراد 

يرًا، أظهرت ، وأخJCPAلديهم شهادة من من أفراد عينة الدراسة هم م %6.0، وأن CPAشهادة 

 .ال يوجد لديهم شهادات %48.9النتائج أن 
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 الحصول على البيانات والمعلومات الدراسة ومصادرأدوات (: 3-5) 

ذ تم تطوير إالدراسة.  أسئلةعن  اإلجابةالباحث بتطوير استبانة بهدف  قاملتحقيق أهداف الدراسة  

استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات، وتم  ذي الصلة. النظرياألداة بالرجوع إلى األدب 

 وهما:

الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات  إتجهحيث  المصادر الثانوية،

الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، 

واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت 

والطرق  التعرف على األسس في الدراسة، الثانوية هدف الباحث من اللجوء للمصادر وكانة. المختلف

حدثت في  آخر المستجدات التي عن تصور عام أخذ وكذلك الدراسات، كتابة السليمة في العلمية

 موضوعات الدراسة.

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية  المصادر الولية،

من خالل االستبانة كاداة رئيسية للدراسة. والتي تضمنت عددًا من العبارات عكست أهداف الدراسة 

الخماسي، بحيث أخذت كل  Likertوأسئلتها، لإلجابة عليها من قبل المبحوثين، وتم إستخدام مقياس 

 جابة أهمية نسبية. إ

 أجزاء، هي: ( أربعةاإلستبانةأداة الدراسة الرئيسة )ضمنت ت 

( 7من خالل ) عينة الدراسةألفراد  الشخصية والوظيفيةالجزء الخاص بالمتغيرات  الجزء األول:

وعدد سنوات الخبرة؛ والمسمى الوظيفي؛ وعدد ؛ والمؤهل العلمي؛ والعمر؛ الجنسمتغيرات وهي )

 . عينة الدراسة( لغرض وصف خصائص التدريبية في مجال التدقيقورات الد
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 بنيةالرئيسة، وهي )مقومات  خمسةعبر  ةنظام المعلومات المحاسبيمقياس  تضمن الثاني:الجزء 

نظام  القائمين علىو  اإلجراءاتو  البرمجياتو  قواعد البياناتو  التحتية لنظام المعلومات المحاسبية

 ( فقرة لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي:25( و)المعلومات المحاسبية

 نظام المعلومات المحاسبية البنية التحتية قواعد البيانات البرمجيات اإلجراءات القائمين على النظام
 عدد الفقرات 8 8 8 8 8
 ترتيب الفقرات 8 – 0 09 – 7 08 – 00 99 – 07 98 – 90

، 
 
 
 
 
 

المالءمة ) ، وهمايينرئيس بعدينعبر  المعلومات المحاسبيةخصائص  تضمن مقياس: الجزء الثالث

 لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي: ات( فقر 11( و)والموثوقية

 خصائص المعلومات المحاسبية مةءالمال الموثوقية
 عدد الفقرات 8 8
 ترتيب الفقرات 99 – 97 98 – 90

 

ولغاية  97من الفقرة لقياسها،  ات( فقر 8)عبر  جودة التدقيق الداخلي تضمن مقياس الرابع:الجزء 

 .88الفقرة 

 كاألتي: Five Likert Scale ( وفق مقياس ليكرت الخماسي5 - 1وتراوح مدى االستجابة من )

 بدائل اإلجابة أوافق بشدة أوافق أوافق إلى حد ما ل أوافق ل أوافق على اإلطالق
 الدرجة  (8)  (8) (9)  (9)   (0)

 Five( فقرة بمقياس ليكرت الخماسي 44اإلستبانة )أداة الدراسة( وبشكلها النهائي من )وبهذا تكونت 

Likert Scale. 

 متغيرات الدراسة(: 3-6)

 التحتية ية)البنة قام الباحث بتحديد متغير الدراسة المستقل مقومات نظام المعلومات المحاسبي

 اإلجراءات والقائمين على نظام المعلوماتو  البرمجياتو قواعد البيانات لنظام المعلومات المحاسبية و 

 ,Rainer) ( وBagranoff, Simkin & Norman, 2010) المحاسبية( باإلستناد إلى ما حدده
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Prince & Cegielski, 2014)  وقد تم تحديد المتغير الوسيط خصائص المعلومات المحاسبية

أما المتغير  .(FASB, 1980)( وGibson, 2013)مة والموثوقية( باإلستناد إلىءبأبعادها )المال

 .بجودة التدقيق الداخلي فقد تمثلالتابع 

 المعالجات اإلحصائية(: 3-7)

 الية: األساليب اإلحصائية التإلستخدام الباحث  عمدختبار فرضياتها ا  سئلة الدراسة و ألالجابة عن 

 -.التكرارات والنسب المئوية لوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة- 

 إختبارKolmogorov-Smirnov للتحقق من التوزيع الطبيعي (Normal Distribution.للبيانات ) 

 متغيرات  سلقياتم إعدادها خصيصًا والتي  إختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة

 .الدراسة

 .المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتحديد األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة وفقراتها 

 فقًا متغيرات الدراسة، والذي تم إحتسابه و  معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى ممارسة

 للمعادلة التالية:
 

 

 

 

 

 وبناء على ذلك يكون:

  9.77 ـ لغاية 9.99 من المتوسطة األهميةو 9.99 أقل من ـ 0 من المنخفضة األهمية

 فأكثر. 9.76 منالمرتفعة  واألهمية
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 إختبار T لعينة واحدة One sample T-test  وذلك للتحقق من معنوية فقرات اإلستبانة المعدة

 مقارنة بالوسط الفرضي.

  معامل تضـــــــــــخم التباينVariance Inflation Factor  واختبار التباين المســـــــــــموحTolerance 

وذلك لبيان مدى  بين المتغيرات المســـــــتقلة Multicollinearityللتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط 

  .مالءمة البيانات إلفتراضات إختبار فرضيات الدراسة

  تحليل اإلنحدار المتعددMultiple Regression Analysis   لبيان تأثير أكثر من متغير مستقل على

 متغير تابع واحد.

  تحليل المسارPath Analysis  باستخدام برنامجAmos  وذلك للتعرف اإلصدار الحادي والعشرين

 على دور المتغير الوسيط في العالقة بين المتغير المستقل والتابع.

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة(: 0ـ  3)

 Kolmogorov Smirnovرإختبافقد تم إجراء  الدراسةغراض التحقق من موضوعية نتائج أل

Test" ، لتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلبًا على نتائج لوذلك

بعكس ذلك ينشأ في البيانات. و  الطبيعيتوفر التوزيع  ختبارفرضيات الدراسة، ويشترط هذا اإلإختبار 

تفسير الظاهرة  لتالي يفقد اإلرتباط قدرته علىمزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، وبا ارتباط

 (.3-3أو التنبؤ بها، وكما هو موضح بالجدول ) الدراسةمحل 
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 (9-9جدول )

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

 
 (.⍺<  0.05مالحظة: * يكون التوزيع طبيعيًا عندما يكون مستوى الداللة )

 .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  
 

( فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات   0.05وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة )

( وهو 0.05جميعها كانت طبيعية. حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر من )

 المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.
 

 صدق أداة الدراسة وثباتها(: 3-9)

 الصدق الظاهريأ( 

( أستاذًا من أعضاء الهيئة 8عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من )تم    

(، وقد تمت االستجابة 0التدريسية متخصصين في المحاسبة وأسماء المحكمين بالملحق رقم )

 جآلراء المحكمين وتم إجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خر 

 (.9االستبيان في صورته النهائية كما موضح بالملحق رقم )

 ت المتغيرات Sig Kolmogorov – Smirnov*.  النتيجة

 1 البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية 1.197 1.17 يتبع التوزيع الطبيعي

 2 قواعد البيانات 1.114 1.16 بيعيالطيتبع التوزيع 

 3 البرمجيات 1.117 1.164 يتبع التوزيع الطبيعي

 4 اإلجراءات 1.189 1.193 يتبع التوزيع الطبيعي

 5 القائمين على نظام المعلومات المحاسبية 1.119 0.067 يتبع التوزيع الطبيعي

 6 مةءالمال 1.192 1.2 يتبع التوزيع الطبيعي

 7 الموثوقية 1.183 1.175 عيالتوزيع الطبييتبع 

 8 جودة التدقيق الداخلي 1.199 1.187 يتبع التوزيع الطبيعي
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 داة الدراسةأ ب( ثبات

(، لقياس Cronbach Alphaقام الباحث باستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا )

مدى التناسق في إجابات المبحوثين على كل األسئلة الموجودة في المقياس، وعلى الرغم من ان 

 ≤ Alpha)قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة، إال أن الحصول على 

 & Sekaran) ُيعد في الناحية التطبيقية للعلوم اإلدارية واإلنسانية بشكل عام أمرًا مقبوالً ( 0.60

Bougie, 2010, 184)يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.  (8-9) . والجدول 

 (8-9الجدول )

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس كرونباخ ألفا(

 ت المتغير عدد الفقرات قيمة كرونباخ ألفا 
 0 نظام المعلومات المحاسبية 25 1.928
 0-0 التحتية لنظام المعلومات المحاسبيةالبنية  5 0.844
 9-0 قواعد البيانات 5 0.846
 9-0 البرمجيات 5 0.748
 8-0 اإلجراءات 5 0.821
 8-0 القائمين على نظام المعلومات المحاسبية 5 0.851
 9 خصائص المعلومات المحاسبية 11 0.912
 0 – 9 مةءالمال 5 0.834
 9 – 9 الموثوقية 5 0.899
 9 جودة التدقيق الداخلي 9 0.935
 الستبانة ككل 44 1.962

 

( 9351.( قيم الثبات لمتغيرات الدراســـــــــة الرئيســـــــــة والتي بلغت )8-9إذ يوضـــــــــح الجدول )

كرونباخ وتدل مؤشـــــــــرات ( لخصـــــــــائص المعلومات المحاســـــــــبية. 1.912لجودة التدقيق الداخلي و )

على تمتع إداة الدراســــــة بصــــــورة عامة بمعامل ثبات عال وبقدرتها  أعاله  Cronbach Alphaألفا

 (. Sekaran & Bougie, 2010) على تحقيق أغراض الدراسة وفقًا لـ
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 لفصل الرابعا

 نتائج التحليل الحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

  المقدمة (:4-2) 

 نتائج التحليل الحصائي للدراسة(: 4-1)

 مالءمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسةتحليل مدى  :(4-3)

 إختبار فرضيات الدراسة  :(4-4)
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 الفصل الرابع

 نتائج التحليل الحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

 المقدمة :(4-2)

يســتعرض هذا الفصــل نتائج التحليل اإلحصــائي الســتجابة أفراد عينة الدراســـة من المديرين 

الماليين والمحاســـــبين ومدققي الحســـــابات الداخليين ولجان التدقيق عن المتغيرات التي اعتمدت فيها 

من خالل عرض المؤشــــــــــــرات اإلحصــــــــــــائية األولية إلجاباتهم من خالل المتوســــــــــــطات الحســــــــــــابية 

 واالنحرافات المعيارية لكل متغيرات الدراســـة واألهمية النســـبية، كما يتناول الفصـــل اختبار فرضـــيات

 الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.
 

 نتائج التحليل الحصائي للدراسة(: 4-1)

 يةمقومات نظام المعلومات المحاسب (:4-1-2)   

البنية التحتية لنظام المعلومات ) لوصف مستوى مقومات نظام المعلومات المحاسبية

 ( فييةالمحاسباإلجراءات والقائمين على نظام المعلومات و  البرمجياتو  قواعد البياناتو المحاسبية 

المستشفيات األردنية الخاصة، لجأ الباحث إلى إستخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية، 

للتحقق من معنوية الفقرة وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجداول  One Sample T-Testواختبار 

 (.8 - 8( و )8 - 8( ؛ )9 - 8( ؛ )9 - 8( ؛ )0 - 8)
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 (0 - 8)جدول 
البنية التحتية لنظام المحسوبة ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 في المستشفيات األردنية الخاصة المعلومات المحاسبية

 المستوى
ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

" tقيمة "
 المحسوبة

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 ت البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية الحسابي

يستثمر المستشفى على نطاق واسع في  3.914 0.675 11.324 0.000 8 مرتفع
 0 البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية

لدى المستشفى قدرات عالية لتخطيط  3.957 0.907 8.821 0.000 8 مرتفع
 9 تكنولوجيا نظام المعلومات المحاسبية

البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية في  3.985 0.876 9.411 0.000 9 مرتفع
 9 المستشفى مالئمة لمختلف المستخدمين

البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية في  4.142 0.747 12.789 0.000 0 مرتفع
 8 إتصاالتهالمستشفى مالئمة لشبكة 

البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية في  3.971 0.85 9.553 0.000 9 مرتفع
 8 المستشفى مالئمة لإلستخدمات المختلفة

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري للبنية  3.994 0.64 12.985 0.000 - مرتفع
 التحتية لنظام المعلومات المحاسبية

البنية ( إجابات عينة الدراســـــــة عن العبارات المتعلقة بمســـــــتوى 0 - 8إذ يوضـــــــح الجدول )

في المســـتشـــفيات األردنية الخاصـــة. حيث تراوحت المتوســـطات  التحتية لنظام المعلومات المحاســـبية

ة بين في المســـــتشـــــفيات األردنية الخاصـــــ التحتية لنظام المعلومات المحاســـــبيةالحســـــابية لهذه للبنية 

( على مقياس ليكرت الخماســـــي الذي يشـــــير 3.994كلي مقداره )( بمتوســـــط 4.142 -  3.914)

ية الخاصــة. في المســتشــفيات األردن التحتية لنظام المعلومات المحاســبيةإلى المســتوى المرتفع للبنية 

البنية التحتية لنظام المعلومات المحاســـــــبية في المســـــــتشـــــــفى إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

 وهو أعلى من المتوســـط الحســـابي العام( 4.142) وســـط حســـابي بلغبمت" مالئمة لشــبكة إتصــالته

يســتثمر المســتشــفى على "  فيما حصــلت الفقرة(، 7479.(، وانحراف معياري بلغ )3.994البالغ )

سط على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتو " المعلومات المحاسبية التحتية لنظامنطاق واسع في البنية 
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( وانحراف معياري 3.994) المتوســــــــط الحســــــــابي الكلي والبالغوهو أدنى من ( 3.914) حســــــــابي

لبنية اويبين الجدول أيضـــــًا التشـــــتت المنخفض في اســـــتجابات أفراد عينة الدراســـــة حول (. 6759.)

عكس محل الدراســة وهو ما ي في المســتشــفيات األردنية الخاصــة التحتية لنظام المعلومات المحاســبية

ة الدراســة. ويشــير الجدول أيضــًا إلى التقارب في قيم المتوســطات التقارب في وجهات نظر أفراد عين

ي المســتشــفيات ف التحتية لنظام المعلومات المحاسـبيةمســتوى للبنية الحسـابية. وبشــكل عام يتبين أن 

 محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة. األردنية الخاصة

 (9 - 8) جدول   

في  قواعد البياناتالمحسوبة ومستوى  tوقيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
 األردنية الخاصة المستشفيات

 المستوى
ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

" tقيمة "
 المحسوبة

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 ت قواعد البيانات الحسابي

 4.1 0.819 11.235 0.000 9 مرتفع
لدى المستشفى إجراءات ومعايير معينة 

 إلدارة قواعد بياناتها
7 

 4.171 0.815 12.011 0.000 0 مرتفع
طارها العام  قواعد بيانات المستشفى وا 

 واضحة وسلسة
6 

 4.071 0.839 10.676 0.000 9 مرتفع
لدى المستشفى سياسات معينة لملكية 

 قواعد بياناتها
4 

 3.942 0.946 8.337 0.000 8 مرتفع
تتكامل قواعد بيانات المستشفى مع 
 تطبيقات نظام المعلومات المحاسبية

8 

 3.9 0.887 8.488 0.000 8 مرتفع
تتشارك قواعد بيانات المستشفى بين 

 مستخدميها وكافة اإلدارات
09 

 4.037 0.678 12.785 0.000 - مرتفع
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لقواعد 

 البيانات
( إجابات عينة الدراســــــــة عن العبارات المتعلقة بمســـــــــتوى قواعد 9 - 8ويوضــــــــح الجدول )

في المستشفيات األردنية الخاصة. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه لقواعد البيانات  البيانات

( على 4.037( بمتوســـط كلي مقداره )4.171 - 3.900في المســـتشـــفيات األردنية الخاصـــة بين )
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مقياس ليكرت الخماســي الذي يشــير إلى المســتوى المرتفع لقواعد البيانات في المســتشــفيات األردنية 

طارها العام واضحة وسلسةالخاصة. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "  "قواعد بيانات المستشفى وا 

حراف (، وان4.037البالغ ) وهو أعلى من المتوســط الحســابي العام( 4.171) بمتوســط حســابي بلغ

تتشـــارك قواعد بيانات المســـتشـــفى بين مســـتخدميها "  فيما حصـــلت الفقرة(، 8159.معياري بلغ )

وهو أدنى من المتوســط ( 3.900) واألخيرة بمتوســط حســابي الخامســةعلى المرتبة " وكافة اإلدارات

ويبين الجدول أيضــــــــــــًا التشــــــــــــتت (. 8879.( وانحراف معياري )4.037) الحســــــــــــابي الكلي والبالغ

 قواعد البيانات في المســتشــفيات األردنية الخاصــةنخفض في اســتجابات أفراد عينة الدراســة حول الم

محل الدراسـة وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد عينة الدراسـة. ويشـير الجدول أيضًا إلى 

شفيات تمستوى قواعد البيانات في المسالتقارب في قيم المتوسـطات الحسابية. وبشكل عام يتبين أن 

 محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة. األردنية الخاصة

 (9 - 8) جدول

في البرمجيات المحسوبة ومستوى  tوقيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
 األردنية الخاصة المستشفيات

ترتيب أهمية  المستوى
 الفقرة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

" tقيمة "
 المحسوبة

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ت البرمجيات

يتوفر لدى المستشفى برنامج محاسبي  4.414 0.77 15.353 0.000 0 مرتفع
 00 خاص بالمرتبات واألجور 

يتوفر لدى المستشفى برنامج محاسبي  4.328 0.675 16.466 0.000 9 متوسط
 09 للمشتريات

يتوفر لدى المستشفى برنامج محاسبي  4.128 0.883 10.689 0.000 8 متوسط
 09 لحسابات األصول واهالكاتها

يتوفر لدى المستشفى برنامج محاسبي  4.071 0.906 9.894 0.000 8 مرتفع
 08 لحسابات التكاليف

يتوفر لدى المستشفى برنامج محاسبي  4.385 0.62 18.678 0.000 9 مرتفع
 08 خاص بالمخازن

 المتوسط الحسابي والنحراف المعياري للبرمجيات 4.265 0.549 19.261 0.000 - مرتفع
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( إجابات عينة الدراســة عن العبارات المتعلقة بمســتوى البرمجيات 9 - 8ويوضــح الجدول )

 - 4.071في المسـتشـفيات األردنية الخاصـة. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للبرمجيات بين )

( على مقياس ليكرت الخماســـــي الذي يشـــــير إلى المســـــتوى 4.265( بمتوســـــط كلي مقداره )4.414

توفر لدى يالمرتفع للبرمجيات في المســتشــفيات األردنية الخاصــة. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

وهو أعلى ( 4.414) بمتوسط حسابي بلغ" واألجور محاسـبي خاص بالمرتبات برنامج المسـتشـفى

 فيما حصــلت الفقرة(، 7709.(، وانحراف معياري بلغ )4.265)البالغ  من المتوســط الحســابي العام

على المرتبة الخامســـــــة واألخيرة " برنامج محاســـــبي لحســـــابات التكاليف يتوفر لدى المســـــتشـــــفى"

( وانحراف 4.265) وهو أدنى من المتوســــــط الحســــــابي الكلي والبالغ( 4.071) بمتوســــــط حســــــابي

ويبين الجدول أيضـــًا التشـــتت المنخفض في اســـتجابات أفراد عينة الدراســـة حول (. 9069.معياري )

محل الدراســة وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر  البرمجيات في المسـتشــفيات األردنية الخاصـة

أفراد عينة الدراســـة. ويشـــير الجدول أيضـــًا إلى التقارب في قيم المتوســـطات الحســـابية. وبشـــكل عام 

ة محل الدراســـة من وجهة نظر عين البرمجيات في المســـتشـــفيات األردنية الخاصـــة مســـتوىيتبين أن 

 الدراسة كان مرتفعًا.
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 (8 - 8)جدول 

في اإلجراءات المحسوبة ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  
 المستشفيات األردنية الخاصة

اإلجراءات ( إجابات عينة الدراســة عن العبارات المتعلقة بمســتوى 8 - 8ويوضــح الجدول )

في المسـتشـفيات األردنية الخاصـة. حيث تراوحت المتوسـطات الحسـابية لإلجراءات في المسـتشفيات 

( على مقياس ليكرت 4.048( بمتوســــــــط كلي مقداره )4.128 - 3.942األردنية الخاصــــــــة بين )

ءت االخماسـي الذي يشـير إلى المسـتوى المرتفع لإلجراءات في المسـتشـفيات األردنية الخاصــة. إذ ج

نظام المعلومات المحاســـبية في المســـتشـــفى يســـهم في تبســـيط إجراءات في المرتبة األولى فقرة "

(، 4.048البالغ ) وهو أعلى من المتوســــط الحســــابي العام( 4.128) بمتوســــط حســــابي بلغ" العمل

غاية المســـــتشـــــفى من دليل اإلجراءات هو " فيما حصـــــــلت الفقرة(، 8499.وانحراف معياري بلغ )

 على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي" ألسس العمل وتجنباا لألنشطة غير المنظمةتوحيد 

(. 8999.( وانحراف معياري )4.048) وهو أدنى من المتوســــط الحســــابي الكلي والبالغ( 3.942)

ي إلجراءات فويبين الجدول أيضـــــــــًا التشـــــــــتت المنخفض في اســـــــــتجابات أفراد عينة الدراســـــــــة حول ا

 المستوى
ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

" tقيمة "
 المحسوبة

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 ت اإلجراءات الحسابي

 07 لدى المستشفى كتيب بإجراءات وآليات العمل فيه  3.971 0.962 8.443 0.000 8 مرتفع

نظام المعلومات المحاسبية في المستشفى يوضح  4.085 0.896 10.13 0.000 9 مرتفع
 06 الماليةآليات التعامل مع القضايا 

يؤكد المستشفى على مجموعة اإلجراءت والتعليمات  4.114 0.752 12.387 0.000 9 مرتفع
 04 للعاملين المستخدمين لنظام المعلومات المحاسبية

غاية المستشفى من دليل اإلجراءات هو توحيد  3.942 0.899 8.774 0.000 8 مرتفع
 08 ألسس العمل وتجنبًا لألنشطة غير المنظمة

نظام المعلومات المحاسبية في المستشفى يسهم في  4.128 0.849 11.11 0.000 0 مرتفع
 99 تبسيط إجراءات العمل 

 المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لإلجراءات 4.048 0.667 13.141 0.000 - مرتفع
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محل الدراســــــة وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد عينة  األردنية الخاصــــــة المســــــتشــــــفيات

الدراســــة. ويشــــير الجدول أيضــــًا إلى التقارب في قيم المتوســــطات الحســــابية. وبشــــكل عام يتبين أن 

محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان  إلجراءات في المستشفيات األردنية الخاصةامستوى 

 مرتفعًا.

 (8 - 8) دولج

القائمين على نظام المحسوبة ومستوى  tوقيمة ات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحراف 
 في المستشفيات األردنية الخاصةالمعلومات المحاسبية 

( إجابات عينة الدراســـــة عن العبارات المتعلقة بمســـــتوى القائمين 8 - 8ويوضـــــح الجدول )

على نظام المعلومات المحاســـــبية في المســـــتشـــــفيات األردنية الخاصـــــة. حيث تراوحت المتوســــــطات 

( على مقياس ليكرت 3.960( بمتوسط كلي مقداره )4.000 - 3.871الحسابية لهذه التقنية بين )

يشير إلى المستوى المرتفع للقائمين على نظام المعلومات المحاسبية في المستشفيات الخماسي الذي 

يتمتع موظفينا القائمين على نظام المعلومات األردنية الخاصــــة. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

 المستوى
 ترتيب
أهمية 
 الفقرة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

" tقيمة "
 المحسوبة

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 ت نظام المعلومات المحاسبية القائمين على الحسابي

يتمتع موظفينا القائمين على نظام المعلومات المحاسبية  4 0.78 10.72 0.000 0 مرتفع
 12 بمستوى فني عال 

يهتم موظفينا القائمين على نظام المعلومات المحاسبية  3.971 0.815 9.96 0.000 9 مرتفع
 11 أعمالهمبتطوير قدراتهم لمالئمة متطلبات 

 3.971 0.916 8.869 0.000 9 مرتفع
لدى موظفينا القائمين على نظام المعلومات المحاسبية 
القدرة على تطوير النظام المحاسبي وتعديله إن لزم 

 األمر
13 

يشارك موظفينا القائمين على نظام المعلومات المحاسبية  3.985 0.859 9.594 0.000 9 مرتفع
 14 المعلومات المحاسبيةفي إعداد وتطوير نظم 

يهتم المستشفى بعمل دورات تدريبية وبشكل دوري  3.871 1.166 6.252 0.000 8 مرتفع
 15 لموظفيه القائمين على نظام المعلومات المحاسبية

 3.96 0.726 11.05 0.000 - مرتفع
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري للقائمين على نظام 

 المعلومات المحاسبية
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وهو أعلى من المتوســـط الحســـابي ( 4.000) بمتوســـط حســـابي بلغ" المحاســبية بمســتوى فني عال

يهتم المستشفى بعمل " فيما حصلت الفقرة(، 7809.(، وانحراف معياري بلغ )3.960الغ )الب العام

بة على المرت" دورات تدريبية وبشــــــكل دوري لموظفيه القائمين على نظام المعلومات المحاســــــبية

 وهو أدنى من المتوســـــــط الحســـــــابي الكلي والبالغ( 3.871) الخامســـــــة واألخيرة بمتوســـــــط حســـــــابي

ويبين الجدول أيضــًا التشــتت المنخفض في اســتجابات أفراد (. 1.166ف معياري )( وانحرا3.960)

حل م القائمين على نظام المعلومات المحاسبية في المستشفيات األردنية الخاصةعينة الدراسة حول 

الدراســــــــة وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد عينة الدراســــــــة. ويشــــــــير الجدول أيضــــــــًا إلى 

لومات مســتوى القائمين على نظام المعم المتوسـطات الحســابية. وبشــكل عام يتبين أن التقارب في قي

 محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعًا. المحاسبية في المستشفيات األردنية الخاصة

 

 خصائص المعلومات المحاسبية  (:4-1-1)

 (  في المســـتشـــفياتوالموثوقيةمة ءالمال) لوصـــف مســـتوى خصـــائص المعلومات المحاســـبية

األردنية الخاصــــة، لجأ الباحث إلى إســــتخدام المتوســــطات الحســــابية واإلنحرافات المعيارية، واختبار 

One Sample T-Test ( 8للتحقق من معنوية الفقرة وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجداول - 

 (.6 - 8( و )7
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 (7 - 8)جدول 
مة المعلومات ءمالالمحسوبة ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 في المستشفيات األردنية الخاصة المحاسبية

مة ءمال( إجابات عينة الدراســــة عن العبارات المتعلقة بمســــتوى 7 - 8إذ يوضــــح الجدول )

في المســــــتشــــــفيات األردنية الخاصــــــة. حيث تراوحت المتوســــــطات الحســــــابية  المعلومات المحاســــــبية

( 4.185 -  3.857في المســــــــتشــــــــفيات األردنية الخاصــــــــة بين ) مة المعلومات المحاســــــــبيةءمالل

رت الخماســـــــي الذي يشـــــــير إلى المســـــــتوى المرتفع ( على مقياس ليك4.034بمتوســـــــط كلي مقداره )

في المســـتشـــفيات األردنية الخاصـــة. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة  مالئمة المعلومات المحاســبيةل

 ي بلغبمتوسط حساب" يساهم نظام المعلومات المحاسبية الحالي بتوفير معلومات بالوقت المناسب"

(، وانحراف معيـــاري بلغ 4.034البـــالغ ) عـــاموهو أعلى من المتوســــــــــــــط الحســــــــــــــــابي ال( 4.185)

تتضـــــــــمن التقارير المالية المســـــــــتخرجة من نظام المعلومات " فيما حصــــــــــــــلت الفقرة(، 8399.)

 المستوى
 ترتيب
أهمية 
 الفقرة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

" tقيمة "
 المحسوبة

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 ت مة المعلومات المحاسبيةءمال الحسابي

نظام المعلومات المحاسبية الحالي يزودنا  4.028 0.815 10.546 0.000 9 مرتفع
 97 بالمعلومات المناسبة الستخدامات المهتمين

يساهم نظام المعلومات المحاسبية الحالي بتوفير  4.185 0.839 11.822 0.000 0 مرتفع
 96 معلومات بالوقت المناسب

التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات  4.085 0.756 12.008 0.000 9 مرتفع
 94 المحاسبية الحالي مالئمة لحاجات المستشفى

 4.014 0.825 10.284 0.000 8 مرتفع
توفر التقارير المالية المستخرجة من نظام 

المعلومات المحاسبية الحالي تغذية عكسية عن 
 نتائج النشاطات واألعمال

98 

 3.857 0.982 7.301 0.000 8 مرتفع
تتضمن التقارير المالية المستخرجة من نظام 

المعلومات المحاسبية الحالي مؤشرات حول بناء 
 التوقعات والتنبؤات 

99 

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمالئمة  4.034 0.656 13.177 0.000 - مرتفع
 المعلومات المحاسبية
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 على المرتبة الخامسـة واألخيرة بمتوسط" المحاسـبية الحالي مؤشـرات حول بناء التوقعات والتنبؤات

( وانحراف معياري 4.034) لبالغوهو أدنى من المتوســــــــط الحســــــــابي الكلي وا( 3.857) حســــــــابي

ويبين الجدول أيضـــًا التشـــتت المنخفض في اســـتجابات أفراد عينة الدراســـة حول مالئمة (. 9829.)

محل الدراســــة وهو ما يعكس التقارب في  في المســــتشــــفيات األردنية الخاصــــة المعلومات المحاســــبية

وجهات نظر أفراد عينة الدراســـة. ويشـــير الجدول أيضـــًا إلى التقارب في قيم المتوســـطات الحســـابية. 

حل م في المستشفيات األردنية الخاصة مة المعلومات المحاسـبيةءمالمسـتوى وبشـكل عام يتبين أن 

 الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة.

 (6 - 8)جدول 
المعلومات  موثوقيةالمحسوبة ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 الخاصة المحاسبية في المستشفيات األردنية

( إجابات عينة الدراســــة عن العبارات المتعلقة بمســــتوى موثوقية 6 - 8ويوضــــح الجدول ) 

في المســــــتشــــــفيات األردنية الخاصــــــة. حيث تراوحت المتوســــــطات الحســــــابية  المعلومات المحاســــــبية

 المستوى
ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

" tقيمة "
 المحسوبة

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 ت موثوقية المعلومات المحاسبية  الحسابي

التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية  3.885 1.000 7.406 0.000 9 مرتفع
 90 الحالي تتميز بالدقة 

التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية  4.085 0.928 9.783 0.000 0 مرتفع
 99 التحيزالحالي خالية من 

التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية  3.885 0.909 8.147 0.000 9 مرتفع
 99 الحالي ممثلة بشكل صادق للظواهر المراد التقرير عنها

التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية  3.828 0.76 9.111 0.000 8 مرتفع
 98 بقابليتها للتحقق والوصول لنفس النتائجالحالي تتميز 

التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية  3.871 0.931 7.829 0.000 8 مرتفع
 98 الحالي تتميز بالوضوح والشفافية 

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لموثوقية المعلومات  3.911 0.767 9.93 0.000 - مرتفع
 المحاسبية
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( 4.085 - 3.828لموثوقية المعلومات المحاســـــــــبية في المســـــــــتشـــــــــفيات األردنية الخاصـــــــــة بين )

( على مقياس ليكرت الخماســـــــي الذي يشـــــــير إلى المســـــــتوى المرتفع 3.911كلي مقداره )بمتوســـــــط 

في المســتشــفيات األردنية الخاصــة. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة  لموثوقية المعلومات المحاســبية

ط بمتوســــ" التقارير المالية المســـتخرجة من نظام المعلومات المحاســـبية الحالي خالية من التحيز"

(، وانحراف معياري 3.911البالغ ) وهو أعلى من المتوســــط الحســــابي العام( 4.085) بلغ حســــابي

التقارير المالية المســـتخرجة من نظام المعلومات المحاســـبية " فيما حصــــلت الفقرة(، 9289.بلغ )

رة بمتوســـــط واألخي الخامســـــةعلى المرتبة " الحالي تتميز بقابليتها للتحقق والوصــــول لنفس النتائج

( وانحراف معياري 3.911) وهو أدنى من المتوســــــــط الحســــــــابي الكلي والبالغ( 3.828) يحســــــــاب

وثوقية مويبين الجدول أيضــًا التشــتت المنخفض في اســتجابات أفراد عينة الدراســة حول (. 7609.)

محل الدراســــة وهو ما يعكس التقارب في  في المســــتشــــفيات األردنية الخاصــــة المعلومات المحاســــبية

أفراد عينة الدراســـة. ويشـــير الجدول أيضـــًا إلى التقارب في قيم المتوســـطات الحســـابية. وجهات نظر 

محل  في المستشفيات األردنية الخاصة مسـتوى موثوقية المعلومات المحاسبيةوبشـكل عام يتبين أن 

 الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة.

 جودة التدقيق الداخلي  (:4-1-3) 

المســتشــفيات األردنية الخاصــة، لجأ الباحث إلى  الداخلي فيلوصــف مســتوى جودة التدقيق 

للتحقق  One Sample T-Testإســــتخدام المتوســــطات الحســــابية واإلنحرافات المعيارية، واختبار 

 (.4 - 8من معنوية الفقرة وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجداول )

جودة ( إجابات عينة الدراســـــــة عن العبارات المتعلقة بمســـــــتوى 4 - 8إذ يوضـــــــح الجدول )

في المســــــتشــــــفيات األردنية الخاصــــــة. حيث تراوحت المتوســــــطات الحســــــابية لجودة  التدقيق الداخلي
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( بمتوســـط كلي مقداره 3.914 - 3.671التدقيق الداخلي في المســـتشـــفيات األردنية الخاصـــة بين )

ذي يشــــــير إلى المســــــتوى المرتفع لجودة التدقيق الداخلي ( على مقياس ليكرت الخماســـــي ال3.830)

بالغ يقوم المدقق الداخلي بإفي المســــتشــــفيات األردنية الخاصــــة. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

 بمتوســـــــــط حســـــــــابي بلغ" اإلدارة فور وصــــــول معلومات من شــــــانها أن تؤثر على عملية التدقيق

(، وانحراف معيـــاري بلغ 3.830البـــالغ ) العـــاموهو أعلى من المتوســــــــــــــط الحســــــــــــــــابي ( 3.914)

يقوم المدقق الداخلي بإبالغ اإلدارة فور وصـــــــول معلومات من " فيما حصـــــــــــلت الفقرة(، 9439.)

وهو ( 3.671) على المرتبة التاسعة واألخيرة بمتوسط حسابي" شانها أن تؤثر على عملية التدقيق

ويبين الجدول (. 1.031وانحراف معياري )( 3.830) أدنى من المتوســـــــط الحســـــــابي الكلي والبالغ

ي ف أيضــــــــــــًا التشــــــــــــتت المنخفض في اســــــــــــتجابات أفراد عينة الدراســــــــــــة حول جودة التدقيق الداخلي

محل الدراســــــة وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد عينة  المســــــتشــــــفيات األردنية الخاصــــــة

أن  الحســــابية. وبشــــكل عام يتبين الدراســــة. ويشــــير الجدول أيضــــًا إلى التقارب في قيم المتوســــطات

ة محل الدراســة من وجهة نظر عين في المســتشـفيات األردنية الخاصــة جودة التدقيق الداخليمسـتوى 

 الدراسة كانت مرتفعة.
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 (4 - 8)جدول 
جودة التدقيق الداخلي المحسوبة ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 المستشفيات األردنية الخاصةفي 

 

 

 

 المستوى
ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

" tقيمة "
 المحسوبة

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 ت جودة التدقيق الداخلي الحسابي

 يتوفر لدى قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى دليل تدقيق 3.671 1.031 5.445 0.000 8 مرتفع
 97 العملإجرائي آلليات 

لدى قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى سياسات  3.871 0.961 7.58 0.000 7 مرتفع
جراءات تؤكد على ضرورة توفر مؤهاًل للمدقق  96 وا 

لدى قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى خطة واضحة  3.685 0.877 6.541 0.000 4 مرتفع
 94 لعملية التدقيق

 9 مرتفع
0.000 

8.488 0.887 3.9 
يوجه قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى كافة العاملين 
فيه بشكل مستمر إلى البحث والتحري عن مسببات 

 األخطاء واإلنحرافات
98 

يشدد قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى على اإلجراءات  3.885 0.909 8.147 0.000 8 مرتفع
 89 الرقابية لضمان آليات رقابة الجودة

 6 مرتفع
0.000 

7.104 0.891 3.757 
يؤدي قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى أعماله التدقيقية 
وفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية الالزمة 

 المحلية والدولية
80 

يقوم المدقق الداخلي بإبالغ اإلدارة فور وصول  3.914 0.943 8.103 0.000 0 مرتفع
 89 معلومات من شانها أن تؤثر على عملية التدقيق

 8 مرتفع
0.000 

7.75 0.956 3.885 
يطبق قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى سياسات 
جراءات واضحة لمعالجة اإلختالفات بين أعضاء  وا 

 فريق التدقيق
89 

يقوم قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى بتوثيق كافة  3.9 0.887 8.488 0.000 9 مرتفع
 88 اإلجراءات التي قام بتنفيذها

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لجودة التدقيق  3.83 0.751 9.232 0.000 - مرتفع
 الداخلي
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 تحليل مدى مالءمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة(: 4-3)

قبل البدء في تطبيق تحليل اإلنحدار إلختبار فرضـــــــيات الدراســـــــة قام الباحث بإجراء بعض 

اإلختبارات وذلك من أجل ضــــــــــمان مالءمة البيانات إلفتراضــــــــــات تحليل اإلنحدار، إذ تم التأكد من 

بإستخدام معامل تضخم التباين  Multicollinearityعدم وجود إرتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة 

Variance Inflation Factor (VIF ختبار التباين المســـــموح به لكل متغير من  Tolerance( وا 

(. وأن 09( للقيمة )VIFمتغيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به )

انات (. وتم التأكد أيضًا من إتباع البي9.98أكبر من ) Toleranceتكون قيمة التباين المسموح به 

، إذ إن البيانات Skewnessبإحتســــــاب معامل اإللتواء  Normal Distributionللتوزيع الطبيعي 

( يبين 8 - 8(، والجــدول رقم )0تتبع التوزيع الطبيعي إذا كــانــت قيمــة معــامــل اإللتواء تقــل عن )

 نتائج هذه اإلختبارات.

 (8 - 8جدول )

 ه ومعامل االلتواءنتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح ب

 

( عـــــدم وجود تـــــداخــــل خطي متعـــــدد 8 - 8يتضــــــــــــــح من النتـــــائج الواردة في الجــــدول )

Multicollinearity  قواعد و البنية التحتية لنظام المعلومات المحاســـــــــــبية )بين المتغيرات المســـــــــــتقلة

ن ما يؤكد ذلك( المحاســبيةاإلجراءات والقائمين على نظام المعلومات و  البرمجياتو  البيانات قيم  ، وا 

Skewness Tolerance VIF  ت المتغيرات المستقلة 

البنية التحتية لنظام المعلومات  2.123 0.471 0.504-
 المحاسبية

0 

 9 قواعد البيانات 1.678 0.596 0.929-
 9 البرمجيات 1.387 0.721 0.191-
 8 اإلجراءات  2.721 0.368 0.774-

على نظام المعلومات  القائمين 2.306 0.434 0.355-
 المحاسبية

8 
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ــــــــــــــــــــ VIFمعيار إختبار معامل تضـــــــخم التباين ) البنية التحتية لنظام المعلومات )( لألبعاد المتمثلة بـ

( يةالمحاســـــــــــــباإلجراءات والقائمين على نظام المعلومات و  البرمجياتو  قواعد البياناتو المحاســـــــــــــبية 

(. 09( على التوالي والتي تقل عن )2.306؛  2.721؛   1.387؛   1.678؛  2.123والبالغة )

( 7219. - 3689.( تراوحت بين )Toleranceكما يتضـــــح أن قيم إختبار التباين المســـــموح به )

( ويعد هذا مؤشـــــرًا على عدم وجود إرتباط عاٍل بين المتغيرات المســـــتقلة. وقد 9.98وهي أكبر من )

( حيــث Skewnessتســـــــــــــــاب معــامــل االلتواء )تم التــأكــد من أن البيــانــات تتبع التوزيع الطبيعي بــإح

 (.0كانت القيم أقل من )

وتأســيســًا على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغير المســتقل، 

ن بيانات متغيرات الدراســة تخضــع للتوزيع الطبيعي فقد أصــبح باإلمكان إختبار فرضــيات الدراســة  وا 

 في المستشفيات محل الدراسة.

 

 إختبار فرضيات الدراسة(: 4-4)

 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO: نظام البنية التحتية ل) "ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لنظام المعلومات المحاسبية بمقوماته

اإلجراءات والقــائمين على نظــام المعلومــات و  البرمجيــاتو  قواعــد البيــانــاتو المعلومــات المحــاســــــــــــــبيــة 

 ) عند مستوى دللة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصةعلى جودة ( المحاسبية

 0.05  .") 
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الختبار هذه الفرضــية تم اســتخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر مقومات نظام المعلومات 

إلجراءات او  البرمجياتو  قواعد البياناتو البنية التحتية لنظام المعلومات المحاســـــــــــــبية ) ةالمحاســـــــــــــبي

 على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات ( المحاسبيةوالقائمين على نظام المعلومات 

 (.09 - 8)بالجدول  األردنية الخاصة، وكما هو موضح

 (09 - 8جدول )
ة التدقيق على جود ةنتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير مقومات نظام المعلومات المحاسبي

 الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة

 مالحظة: 
 (.  0.05يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )*
 (.  0.05( )9.984الجدولية عند مستوى ) Fقيمة *
 (.  0.05( )0.776الجدولية عند مستوى ) Tقيمة *

البنية التحتية لنظام ) بمقوماته ةنظام المعلومات المحاســــبي أثر( 10 - 8يوضــــح الجدول )

اإلجراءات والقــائمين على نظــام المعلومــات و  البرمجيــاتو  قواعــد البيــانــاتو المعلومــات المحــاســــــــــــــبيــة 

على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة. إذ أظهرت نتائج التحليل  ( المحاسبية

اإلحصـــــائي وجود تأثير ذي داللة إحصـــــائية للبرمجيات واإلجراءات على جودة التدقيق الداخلي في 

(.   0.05( عند مســــتوى )9.699) Rالمســــتشــــفيات األردنية الخاصــــة، إذ بلغ معامل االرتباط 

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

Adjusted   
(2R ) 

معامل 
التحديد 
 المعدل

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

DF 
 β Tدرجة التأثير  درجات الحرية

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

جودة 
ق يالتدق

 الداخلي
9.699 9.899 9.886 14.626 .0009 

 1139. 1.607 2009. البنية التحتية 8 اإلنحدار

 78 البواقي
 2329. 1.208 1349. قواعد البيانات
 0289. 2.242 2259. البرمجيات
 0069. 2.814 3969. اإلجراءات

القائمين على  78 المجموع
 النظام

-0.053 -0.410 .6839 
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( من التغيرات في جودة 9.899(، أي أن مـــا قيمتـــه )9.899فقـــد بلغ ) 9Rل التحـــديـــد أمـــا معـــامـــ

في و  التدقيق الداخلي في المسـتشفيات األردنية الخاصة ناتج عن التغير في البرمجيات واإلجراءات،

 (9.886)قد بلغ   1RAdjustedالســـــــياق ذاته، أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد المعدل 

وهو ما يعكس المســــــــتوى الصــــــــافي لالهتمام بالبرمجيات واإلجراءات بعد التخلص من قيم األخطاء 

المعيارية الناتجة عن جودة التدقيق الداخلي في المســــــــتشــــــــفيات األردنية الخاصــــــــة. كما بلغت قيمة 

ة . وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحد( لإلجراءات0.396للبرمجيات و )β (.2259 )درجـة التأثير 

في مســــتوى اإلهتمام بالبرمجيات واإلجراءات يؤدي إلى زيادة في التدقيق الداخلي في المســــتشــــفيات 

ويؤكد معنوية ( لإلجراءات على التوالي. 0.396للبرمجيات و )( 2259.األردنية الخاصـــة بنســـبة )

(. وهذا   0.05( وهي دالة عند مســـتوى )14.626) المحســـوبة والتي بلغت Fهذا التأثير قيمة 

يؤكد عدم صـــــحة قبول الفرضـــــية الرئيســـــة األولى، وعليه ترفض الفرضـــــية العدمية وتقبل الفرضـــــية 

 البديلة التي تنص على: 

التـــدقيق الـــداخلي في جودة  على للبرمجيـــات واإلجراءاتوجود تـــأثير ذي دللـــة إحصـــــــــــائيـــة 

   ".(  0.05) عند مستوى دللة المستشفيات األردنية الخاصة

 

 الفرضية الرئيسة الثانية 

2HO: "همقوماتب ةل توجد عالقة إرتباط ذات دللة إحصــــــــائية بين نظام المعلومات المحاســــــــبي 

مين على اإلجراءات والقائو  البرمجياتو  قواعد البياناتو البنية التحتية لنظام المعلومات المحاســـــــــبية )

في مـة والموثوقية( ء)المال وخصـــــــــائص المعلومات المحاســـــــــبية( المحـاســــــــــــــبيـةنظـام المعلومـات 

 (".    0.05)عند مستوى دللة  المستشفيات األردنية الخاصة
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للتحقق من طبيعة  Personالختبار هذه الفرضـــــــــية تم اســـــــــتخدام معامل ارتباط بيرســـــــــون 

ام البنية التحتية لنظ) ةالعالقة بين متغير الدراســــــــــة المســـــــــــتقل مقومات نظام المعلومات المحاســــــــــبي

اإلجراءات والقــائمين على نظــام المعلومــات و  البرمجيــاتو  قواعــد البيــانــاتو المعلومــات المحــاســــــــــــــبيــة 

 مة والموثوقية( فيءومتغير الدراســـــة الوســــيط خصــــائص المعلومات المحاســـــبية )المال ( المحاســــبية

 (.00 - 8المستشفيات األردنية الخاصة، وكما هو موضح بالجدول )

( معــامالت االرتبــاط بين مقومــات نظــام المعلومــات وخصـــــــــــــــائص 00 - 8يبين الجــدول )

المعلومات المحاسـبية، حيث يتضــح وجود ثمانية عشــر عالقة ارتباطية دالة معنويًا تفاوتت في شــدة 

ارتباطها. فقد تبين أن أعلى القيم االرتباطية ما بين المتغيرات المستقلة والوسيطة كانت بين متغيري 

( وهي دالــة عنـد مســــــــــــــتوى 9.749**جراءات من جهـة والمالئمـة من جهــة أخرى بقيمــة بلغــت )اإل

( فأقل، فيما كانت أقل القيم االرتباطية ما بين المتغيرات المســـتقلة والوســــيطة   0.01احتمالي )

( وهي دالــة عنــد 9.989*كــانــت بين البرمجيــات من جهــة والموثوقيــة من جهــة أخرى بقيمــة بلغــت )

جمااًل، وباالســــــــــــتناد إلى النتائج المعروضــــــــــــة يظهر أن   0.05احتمالي )مســــــــــــتوى  ( فأقل. وا 

المتغيرات المبحوثة تترابط بعالقات معنوية مما يؤشــر أن الزيادة أو النقصــان في إحداها ســينســحب 

بالنتيجة زيادة أو نقصان على المتغيرات األخرى. وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق جزء من أهداف 

 اسة. الدر 

تقبل و دمية الفرضــية العترفض ، وعليه الثانية الرئيســةصــحة قبول الفرضــية عدم وهذا يؤكد 

 التي تنص على: الفرضية البديلة 

ية البنية التحت) ةمقومات نظام المعلومات المحاســـبيبين دللة إحصـــائية  اتذ عالقة ارتباطوجود 

 اإلجراءات والقائمين على نظام المعلوماتو  البرمجياتو  قواعد البياناتو لنظام المعلومات المحاسبية 
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في المســـتشـــفيات األردنية  (المالءمة والموثوقية) وخصـــائص المعلومات المحاســـبية ( المحاســــبية

   ."(  0.05) الخاصة عند مستوى دللة

 (00 - 8الجدول )
مصفوفة معامالت اإلرتباط بين مقومات نظام المعلومات المحاسبي وخصائص المعلومات 

 (N=70) ابأبعاده  المحاسبية في المستشفيات األردنية الخاصة

  * Significant at P   0.05 
  **Significant at P   0.01 

 

 الفرضية الرئيسة الثالثة 

3HO: ( مة والموثوفيةءالمال) لخصــــائص المعلومات المحاســــبية "ل يوجد أثر ذو دللة إحصــــائية

(".    0.05) عند مستوى دللة على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة

ومات خصـــــــائص المعلالختبار هذه الفرضـــــــية تم اســـــــتخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر 

( على جودة التدقيق الداخلي في المســـــتشـــــفيات األردنية الخاصـــــة، مة والموثوفيةءالمال) المحاســـــبية

 (.09 - 8)بالجدول  وكما هو موضح

مةءالمال   خصائص المعلومات المحاسبية الموثوقية 

التحتية لنظام المعلومات المحاسبية البنية  
.9 652** 

Sig = 0.000 
.9 532** 

Sig = 0.807 
9.797** 

Sig = 0.000 

 قواعد البيانات
**9.789 

Sig = 0.000 
.9 576** 

Sig = 0.000 
.9 661** 

Sig = 0.000 

 البرمجيات
**9.887 

Sig = 0.000 
*9.989 

Sig = 0.037 
**9.988 

Sig = 0.001 

 اإلجراءات
9.782** 

Sig = 0.000 
.9 620** 

Sig = 0.000 
.9 708** 

Sig = 0.000 

على نظام المعلومات المحاسبيةالقائمين   
.9 608** 

Sig = 0.000 
.9 602** 

Sig = 0.000 
.9 656** 

Sig = 0.000 

ةمقومات نظام المعلومات المحاسبي  
0.768** 

Sig = 0.000 
0.684** 

Sig = 0.000 
0.783** 

Sig = 0.000 
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 (09 - 8جدول )
تدقيق على جودة ال خصائص المعلومات المحاسبيةنتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

 الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة

 مالحظة: 
 (.  0.05يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )*
 (.  0.05( )9.984الجدولية عند مستوى ) Fقيمة *
 (.  0.05( )0.776الجدولية عند مستوى ) Tقيمة *

مة والموثوقية( على ء( أثر خصائص المعلومات المحاسبية )المال09 - 8يوضح الجدول )

جودة التدقيق الداخلي في المسـتشفيات األردنية الخاصة. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود 

لداخلي في المســـتشـــفيات األردنية الخاصـــة، مة على جودة التدقيق اءتأثير ذي داللة إحصـــائية للمال

فقد بلغ  9R(. أما معامل التحديد   0.05( عند مســــــــــتوى )9.887) Rإذ بلغ معامل االرتباط 

( من التغيرات في جودة التدقيق الداخلي في المســـــــــــتشـــــــــــفيات 9.988(، أي أن ما قيمته )9.988)

وفي الســـــــياق ذاته، أظهرت  المحاســـــــبية،مة المعلومات ءاألردنية الخاصـــــــة ناتج عن التغير في مال

وهو ما يعكس المستوى  (9.997)قد بلغ   1RAdjustedنتائج التحليل أن معامل التحديد المعدل 

المتغير 

 التابع

(R) 

 االرتباط

(2R) 

معامل 

 التحديد

Adjusted   

(2R ) 

معامل 

التحديد 

 المعدل

F 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

DF 

 درجات الحرية
 βدرجة التأثير 

T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

جودة 

التدقيق 

 الداخلي

9.887 9.988 9.997 18.420 .0009 

 9 اإلنحدار
 0019. 3.388 4679. مةءالمال

 76 البواقي

 9.999 1.212 1679. الموثوقية
 78 المجموع
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الصافي لالهتمام بمالئمة المعلومات المحاسبية بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن 

 βجودة التـدقيق الـداخلي في المســــــــــــــتشــــــــــــــفيـات األردنيـة الخـاصــــــــــــــة. كمـا بلغـت قيمـة درجة التأثير 

ية ب(. وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مســــــتوى اإلهتمام بمالئمة المعلومات المحاســــــ4679.)

. (4679.يؤدي إلى زيادة في جودة التدقيق الداخلي في المســــــتشــــــفيات األردنية الخاصــــــة بنســــــبة )

  ( وهي دالة عند مستوى )18.420) المحسـوبة والتي بلغت Fويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 

(. وهذا يؤكد عدم صـحة قبول الفرضـية الرئيسـة الثالثة، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل 0.05

 الفرضية البديلة التي تنص على: 

التدقيق الداخلي في جودة  على لمالءمة المعلومات المحاســــبيةوجود تأثير ذي دللة إحصــــائية 

   ".(  0.05) عند مستوى دللة المستشفيات األردنية الخاصة

 الفرضية الرئيسة الرابعة 

4HO: " ل يوجد أثر ذو دللة إحصــــائية لنظام المعلومات المحاســــبية بمقوماته على جودة

 المتغير الوســـــــيط المتمثل التدقيق الداخلي في المســـــــتشـــــــفيات األردنية الخاصـــــــة بوجود

   ".(  0.05) خصائص المعلومات المحاسبية عند مستوى دللةب

 باستخدام برنامج Path Analysisالختبار هذه الفرضية تم االستعانة بتحليل المسار 

Amos Ver. 21 المدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS  وذلك للتحقق من

ة على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردني ةوجود تأثير لمقومات نظام المعلومات المحاسبي

 - 8) اصة بوجود خصائص المعلومات المحاسبية متغير وسيط، وكما هو موضح في الجدولالخ

 ةنتائج تحليل المسار لتأثير لمقومات نظام المعلومات المحاسبي( 09 - 8) إذ يوضح الجدول(. 09

 لالمتغير الوسيط المتمث على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة بوجود
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لمعلومات المحاسبية. حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة خصائص اب

على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية  ةإحصائية لمقومات نظام المعلومات المحاسبي

المحسوبة  Chi)2بلغت قيمة ) الخاصة بوجود خصائص المعلومات المحاسبية متغير وسيط، إذ

(. كما بلغت قيمة 04= ) DF( ودرجات حرية 0.05ذات داللة عند مستوى )(، وهي 20.888)

 Goodness( وهي ذات داللة إحصائية. وبلغت قيمة 1.160ما مقداره ) DF2Chi/حاصل قسمة 

of Fit Index (GFI( وهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيمته )وهو مقارب إلى قيمة الواحد 9.898 )

  Comparative Fit Indexوبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارنصحيح )المالءمة التامة(. 

(CFI( )9.880 وهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح. كما بلغت قيمة مؤشر جذر متوسط مربع )

( وهو RMSEA( )9.984) Root Mean Square Error of Approximationالخطأ التقريبي 

ى خصائص عل ةاشر لمقومات نظام المعلومات المحاسبيمساوي لقيمة الصفر. فيما بلغ التأثير المب

تؤثر  ة(. وهو ما يشير إلى أن مقومات نظام المعلومات المحاسبي9.896المعلومات المحاسبية )

على خصائص المعلومات المحاسبية، وبالتالي فإن زيادة االهتمام بمقومات نظام المعلومات 

معلومات المحاسبية. كما بلغ التأثير المباشر من شأنه توليد تأثير على خصائص ال ةالمحاسبي

وهو ما يشير إلى أن  (.9.840)الداخلي  على جودة التدقيق ةلمقومات نظام المعلومات المحاسبي

تؤثر على جودة التدقيق الداخلي، وبالتالي فإن زيادة االهتمام  ةمقومات نظام المعلومات المحاسبي

 من شأنه توليد تأثير على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات ةبمقومات نظام المعلومات المحاسبي

محل الدراسة. واخيرًا، بلغ التأثير المباشر لخصائص المعلومات المحاسبية على جودة التدقيق الداخلي 

وهو ما يشير إلى أن خصائص المعلومات المحاسبية تؤثر  (.9.890) في المستشفيات محل الدراسة

الداخلي في المستشفيات محل الدراسة، وبالتالي فإن زيادة االهتمام بخصائص على جودة التدقيق 

 المعلومات المحاسبية من شأنه توليد تأثير على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات محل الدراسة.
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الداخلي  على جودة التدقيق ةوقد بلغ التأثير غير المباشر لمقومات نظام المعلومات المحاسبي 

ة خصائص المعلومات المحاسبيب المتغير الوسيط المتمثل تشفيات محل الدراسة بوجودفي المس

وهو ما يؤكد الدور الوسيط الذي تلعبه خصائص المعلومات المحاسبية في تأثير مقومات (، 9.948)

على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات محل الدراسة. وبلغت قيمة  ةنظام المعلومات المحاسبي

لخصائص المعلومات Squared Multiple Correlations (= 0.190 2R ) التحديدمعامل 

( من التغيرات في خصائص المعلومات المحاسبية ناتج عن 0.190المحاسبية أي أن ما قيمته )

 Squared Multiple معامل التحديد ، كما بلغةالتغير في مقومات نظام المعلومات المحاسبي

Correlations (= 0.296 2R ) لجودة التدقيق الداخلي في المستشفيات محل الدراسة أي أن ما

( من التغيرات في جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات محل الدراسة ناتج عن 9.987قيمته )

وخصائص المعلومات المحاسبية. وقد بلغت قيمة  ةالتغير في مقومات نظام المعلومات المحاسبي

  ةمقومات نظام المعلومات المحاسبي) لمسار المحسوبةCritical Ratio (T ) المسار الحرج

 ةمقومات نظام المعلومات المحاسبي) لمسار( 6.620) و( 4.583)( خصائص المعلومات المحاسبية

 خصائص المعلومات المحاسبية ) لمسار( 7.053)و ( جودة التدقيق الداخلي  جودة التدقيق

وهذه النتيجة تشير إلى أن هناك تأثيرًا  (، 0.05) مستوىوهي ذات داللة عند ( الداخلي الداخلي

على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة  ةلمقومات نظام المعلومات المحاسبي

خصائص المعلومات المحاسبية. إذ إن زيادة االهتمام بمقومات نظام ب المتغير الوسيط المتمثل بوجود

من شأنه توليد تأثير على خصائص المعلومات المحاسبية وجودة التدقيق  ةالمعلومات المحاسبي

الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة. وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق جزء من أهداف الدراسة. 

 على:  الرئيسة الرابعة وتقبل الفرضية البديلة التي تنص( العدمية) الصفرية وعليه ترفض الفرضية
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على جودة التدقيق  ةوجود تأثير ذي دللة إحصائية لمقومات نظام المعلومات المحاسبي

لومات خصائص المعب المتغير الوسيط المتمثل الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة بوجود

(.    0.05) المحاسبية عند مستوى دللة
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 (09 - 8) جدول
ات على جودة التدقيق الداخلي في المستشفي ةلمقومات نظام المعلومات المحاسبينتائج اختبار تحليل المسار للتحقق من األثر المباشر وغير المباشر 

 خصائص المعلومات المحاسبية ب المتغير الوسيط المتمثل األردنية الخاصة بوجود

 

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFI مؤشر مالءمة الجودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFI مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA 0.0. ، 0.0. ومن المفترض أن تكون قيمتها محصورة بين مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي
 Accounting Information System : AIS نظام المعلومات المحاسبية

 Accounting Information Characteristics : AIC المعلومات المحاسبيةخصائص 
 Internal Audit Quality : IAQ الداخلي جودة التدقيق

 2Chi DF DF/2Chi GFI CFI RMSEA البيان
Direct Effect 

 قيم معامالت التأثير المباشر

Indirect 
Effect 

قيمة معامل 
التأثير غير 

 المباشر

 المسار
T 

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

مقومات نظام أثر 
المعلومات 

على  ةالمحاسبي
جودة التدقيق 

الداخلي بوجود 
المتغير الوسيط 

 خصائصالمتمثل ب
المعلومات 
  المحاسبية

20.888 18 1.160 ..530 ..559 .0.80 

نظام المعلومات 
على  ةالمحاسبي

 صائص المعلومات خ
..834 

..308 

AIS    AIC 4.583 .0... 

نظام المعلومات 
جودة على  ةالمحاسبي

 التدقيق الداخلي
..809 AIS    IAQ 6.620 .0... 

خصائص المعلومات 
المحاسبية على جودة 

 الداخلي التدقيق
..029 AIC    IAQ 7.053 .0... 
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 قيم التأثير لمتغيرات الدراسة يوضح( 1 - 4) والشكل

 (1 - 4)الشكل 
 قيم التأثير لمتغيرات الدراسة

 

 المصدر: من إعداد الباحث وفقًا لنتائج تحليل المسار 

( أن هناك ثالثة تأثيرات مباشرة بين متغيرات الدراسة )مقومات نظام 0-8يتضح من الشكل )

المعلومات المحاسبية وخصائص المعلومات المحاسبية وجودة التدقيق الداخلي( إذ تراوحت قيمة هذه 

(، حيث يالحظ أن قيمة التأثير المباشر بين مقومات نظام 9.890( و)9.896التأثيرات بين )

(، وأن قيمة التأثير المباشر بين 9.896وخصائص المعلومات المحاسبية )علومات المحاسبية الم

(، وأن قيمة التأثير بين 9.840مقومات نظام المعلومات المحاسبية وجودة التدقيق الداخلي )

(. ونالحظ وجود تأثير غير مباشر 9.890خصائص المعلومات المحاسبية وجودة التدقيق الداخلي )

ل خصائص المعلومات المحاسبية بين مقومات نظام المعلومات المحاسبية وجودة التدقيق من خال

لخصائص المعلومات  2R(. هذا ونالحظ أن معامل التحديد 9.948الداخلي والبالغة قيمته )

 (.9.987يبلغ ) 2Rي (، ومعامل التحديد لجودة التدقيق الداخل9.089المحاسبية يبلغ )
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات 

  المقدمة(: 5-2) 

 شة النتائج قمنا(: 5-1)

 المقترحات و  (: التوصيات5-3)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 المقدمة(: 5-2)

في ضـــوء التحليل الذي تم في الفصـــل الرابع لنتائج التحليل اإلحصـــائي الوصـــفي لمتغيرات 

واختبار الفرضــــــــيات، فإن هذه الفصــــــــل يتناول عرضــــــــًا لمجمل النتائج التي توصــــــــل إليها الدراســــــــة 

الباحث، كإجابة عن األسـئلة التي تم طرحها في الفصـل األول من هذه الدراسـة التي مثلت مشكلتها 

والفرضـيات التي بنيت عليها، وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية قدم 

 لباحث عددًا من التوصيات والمقترحات.ا

 

 مناقشة النتائج(: 5-1)

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة  (:5-1-2)

ات األردنية في المســـــتشـــــفي التحتية لنظام المعلومات المحاســـــبيةبينت النتائج أن مســـــتوى للبنية  .0

 . محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة الخاصة

ج المتوســــــــــــطات الحســــــــــــابية واالنحرافات المعيارية أن مســــــــــــتوى قواعد البيانات في أظهرت نتائ .9

 .محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة المستشفيات األردنية الخاصة

 كما تبين من خالل التحليل الوصــفي أن مســتوى البرمجيات في المســتشــفيات األردنية الخاصــة .9

 محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعًا.
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ر محل الدراسة من وجهة نظ إلجراءات في المسـتشـفيات األردنية الخاصةاوقد تبين أن مسـتوى  .8

 عينة الدراسة كان مرتفعًا.

كما بينت النتائج أن مستوى القائمين على نظام المعلومات المحاسبية في المستشفيات األردنية   .8

 محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعًا. الخاصة

حل م في المســــــتشــــــفيات األردنية الخاصــــــة مالئمة المعلومات المحاســــــبيةمســـــتوى أن كما تبين  .7

 الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة.

ات مكما أظهرت نتائج المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية أن مســــتوى موثوقية المعلو  .6

المحاســـــبية في المســـــتشـــــفيات األردنية الخاصـــــة محل الدراســـــة من وجهة نظر عينة الدراســـــة كانت 

  مرتفعة.

ة من محل الدراســــ في المســــتشــــفيات األردنية الخاصــــة جودة التدقيق الداخليمســــتوى وتبين أن  .4

 وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة.

 

 نتائج أختبار فرضيات الدراسة  (:4-1-1)

لمعلومات لنظام ا بينت نتائج تحليل فرضية الدراسة االولى أن هناك تأثير ذي داللة إحصائية -0

على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية  (لبرمجيات واإلجراءات) المحاسبية بمقوماته

 . (  0.05الخاصة عند مستوى داللة )

المعلومات المحاسبية  نظم استخدامكون أن ( من حيث 9998) الدايةوهذه النتيجة تتفق ودراسة 

 حيث تلك البيانات من جودة زيادة و المالية للبيانات النوعية الخصائص تحقيق إلي يؤدي سوف

 . المناسب الوقت في الحصول عليها و عليها االعتماد إمكانية و مالئمتها و البيانات دقة
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عالقة ارتباط ذات داللة إحصــــــــــــــائية بين نظام المعلومات المحاســــــــــــــبية بمقوماته )البنية  وجود -9

التحتية لنظام المعلومات المحاســــــــــــــبية، قواعد البيانات، البرمجيات، اإلجراءات والقائمين على نظام 

المعلومات المحاســـــبية( وخصـــــائص المعلومات المحاســـــبية )المالئمة والموثوقية( في المســـــتشـــــفيات 

 .(  0.05ردنية الخاصة عند مستوى داللة )األ

هناك عالقة   ( التي بينت بأن9909) Onaolapo & Odetayoوهذه النتيجة تتفق ودراســــــــــة 

إرتبـاط دالـة إحصــــــــــــــائيًا بين نظام المعلومات المحاســــــــــــــبي والفاعلية التنظيمية في عينة مختارة من 

 بنيجيريا. عبادانشركات البناء في مدينة 

لى ع (مالئمةلخصـــــــائص المعلومات المحاســـــــبية المتمثلة )بالتأثير ذي داللة إحصـــــــائية  وجود -9

 (.  0.05جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة عند مستوى داللة )

لجودة التدقيق الداخلي   ( التي بينت بأن2015) ,.Abbot, et alوهذه النتيجة تتفق ودراســــــــــــة 

 تاثير دال على جودة التقارير المالية.

على جودة التدقيق  ة بمقوماتهوجود تـأثير ذي داللة إحصــــــــــــــائية لنظام المعلومات المحاســــــــــــــبي -8

الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة بوجود خصائص المعلومات المحاسبية متغير وسيط عند 

 (.    0.05مستوى داللة )

 المقترحاتو  (: التوصيات5-3)

ســـتمرارها وهو األســـاس الذي -0 إن نظام المعلومات المحاســـبية هو ضـــروري لعمل المســـتشـــفيات وا 

تعتمد عليه في توفير المعلومات وتدفقها، لذا على المســـــــــــتشـــــــــــفيات األردنية الخاصـــــــــــة العمل على 

 ل كماومتابعته وأنه يعمتصـــميم وبناء وتطوير نظام المعلومات المحاســـبية مع العمل على مراجعته 
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كل جيد وان يتم تعديله وتحســــــــينه وتطويره بطريقة مناســــــــبة لمقابلة التغير في هو مصــــــــمم له وبشــــــــ

 الظروف.

محاسبية لدوره في رفع وتحسين جودة التدقيق الداخلي المعلومات النظام ب اإلهتمام زيادة ضرورة -9

في المعلومـــات والنتـــائج. كمـــا أن نظـــام من خالل زيـــادة القـــدرة على عمـــل التحليالت والمقـــارنـــات 

المعلومات المحاســـــبية يوفر المعلومات الالزمة لإلدارة حول اإلنحرافات الموجودة من خالل التقارير 

التي يقدمها قســــم التدقيق الداخلي مما يســــاعد اإلدارة على القيام بإتخاذ القرارات المناســــبة لتصــــحيح 

 اإلنحرافات في الوقت المناسب.

جة إلى اإلهتمام بجودة المعلومات المحاســــــــــــبية التي يفرزها نظام المعلومات المحاســــــــــــبية، الحا -9

حيث أن أفضــــــــــل جودة للمعلومات المحاســــــــــبية ســــــــــتســــــــــاعد كثيرًا أقســــــــــام التدقيق الداخلي في تلك 

 المستشفيات على تعزيز جودتهم وأدائهم.

لمحاســـبية قييم وتقويم نظام المعلومات اقيام قســـم التدقيق الداخلي بالمراقبة المســـتمرة، والمتمثلة بت-8

بالغ اإلدارات العليا في المستشفيات األردنية الخاصة، بجوانب الضعف  بشكل دوري خالل السنة، وا 

 في هذه النظم والعمل على تصحيحها وبما تنعكس عليه جودة عملية التدقيق.

لتي والمالية وكافة األقسام ا التركيز على العاملين في أقسام المعلومات المحاسبية والحسابات -8

تزود المنظمات بالمعلومات المحاسبية بضرورة إمتالكهم للكفاءات المؤهلة والخبرات العلمية والعملية 

والتي تمكن من سير عمل وأداء نظام المعلومات المحاسبية بشكل جيد وسليم، وكذلك ضرورة التركيز 

متابعتهم ألداء وعمل نظام المعلومات المحاسبية  على العاملين في أقسام التدقيق الداخلي وضرورة

بما يضمن األداء الجيد والسليم لهذا النظام وبما يحقق جودة التدقيق الداخلي وأن ال يقتصر عملهم 

على التدقيق المستندي بل يتعداه في متابعة الخطط والسياسات المرسومة وتقويمها من أجل إكتشاف 

جراء التعديل والتحسين الالزم لها.نقاط الضعف والخلل في نظام الم  علومات المحاسبية وا 
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التركيز على عقد دورات تدريبية متخصصة للقائمين على نظام المعلومات المحاسبية وللمدققين -7

حول إستخدام نظام المعلومات المحاسبية وآخر مستجداتها، والعمل على تعزيز التعليم بإستخدام نظم 

مناهج الجامعية في األردن وذلك لرفع مستوى نظم المعلومات المحاسبية المعلومات المحاسبية في ال

 وخدمات التدقيق الداخلي.

ضرورة عمل المستشفيات األردنية الخاصة على تطوير برامج خاصة بالمشتريات وحسابات  -6

بية ساألصول واهالكاتها حيث أن هذه البرامج ضرورية ومفيدة وتمثل أحد أجزاء نظام المعلومات المحا

 المهمة لتوفير معلومات عن المشتريات واألصول الخاصة بالمستشفيات.
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 قائمة المراجع

 

 أولا: المراجع العربية

 ثانياا: المراجع األجنبية
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 أولا: المراجع العربية

(. "التكامل بين عمل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للحد من 9909ابراهيم، شيماء محمد ) -

 .074-090، (80)مجلة بحوث مستقبلية، الفساد المالي"، 

أثر إستخدام أنظمة المعلومات المحاسبية (. 9908أبوحصيرة، محمد أحمد عبد الرزاق ) -

 .ة حالة شركات اإلتصالت العاملة في قطاع غزةدراس المحوسبة على كفاءة التدقيق الداخلي:

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.)ماجستير غير منشورة رسالة(

نعكاسها على التوزيعات 9909أحمد، سامح محمد رضا ) - (. "أثر جودة المراجعة في جودة األرباح، وا 

(، 8، )4، في إدارة األعمال المجلة األردنيةالنقدية في الشركات الصناعية المساهمة المصرية"، 

697-670. 

(. "الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بين 9909سماعيل، إسماعيل خليل ونعوم، ريان )ا -

 .994-940(، 99، )مجلة كلية بغداد للعلوم القتصادية الجامعةالنظرية والتطبيق". 

إتخاذ القرارات دراسة  أثر نظم المعلومات المحاسبية في. "(9909سماعيل، مناصرية )ا -

 .069-086(، 98)مجلة العلوم النسانية، ". إستكشافية

لوم مجلة كلية بغداد للع(. "دور التدقيق الداخلي في تقويم األداء البيئي". 9908أيوب، بان هاني ) -

 . 999-948(، 89) القتصادية الجامعة،

كتشافه لدى (. "دور التدقيق الداخلي ف9909بصول، مدحت وبصول، ربا ) - ي الحد من الغش وا 

 .048 -078 (،9،)09، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانيةالبنوك األردنية دراسة ميدانية"، 
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أثر فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في عملية التحاسب الضريبي " (.9900البعاج، قاسم محمد ) -

(، 8، )986 ،مجلة كلية الدارة والقتصاد"، الديوانيةدراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب فرع 

089-069. 

 المخطط المحاسبي البنكي بين المرجعية النظرية وتحديات التطبيق.(. 9908بن فرج، زوينة ) -

 .الجزائر، سطيف، فرحات عباس، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(

(. "أهمية إستخدام نظم المعلومات المحاسبية 9908والعليمي، منير عبده )، البواب، عاطف عقيل -

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات المحوسبة واثرها في جودة المعلومات المحاسبية: دراسة ميدانية". 

 .088-099، (9)، 08، اإلنسانية

المؤسسة القتصادية دوره في تسيير المعلومات المحاسبي و  نظام(. 9909)سوفيان ، بوفروعة -

، قسنطينة، منتوري، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(. دراسة حالة مجمع ايناجوك فرع الطاهير

 الجزائر.

(. "التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق في إطار عناصر 9909جبار، ناظم شعالن ) -

الرقابة  ات المحاسبية دراسة ميدانية في ديوانالبيئة التقنية الحديثة وأثرها على جودة وموثوقية المعلوم

 .098-49(، 9، )9مجلة المثنى للعلوم اإلدارية واإلقتصادية، المالية"، 

نظم المعلومات المحاسبية (. 9908والجبوري، فؤاد عبد المحسن ) ،طالل محمد علي جاوي،جال -

 .زيعري العلمية للنشر والتو اليازو دار عمان: . وفاعليتها في ظل الدور اإلستراتيجي لمنظمات األعمال

دار عمان:  نظم المعلومات المحاسبية. أساسيات(. 9998الجزراوي، إبراهيم والجنابي، عامر ) -

 .ري العلمية للنشر والتوزيعاليازو 
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ثنين، األ ، ملياري دينار حجم االستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة، 9908،  جريدة الدستور -
  الثاني.( تشرين 27)

(. "أدوات تكنولوجيا المعلومات ودورها 9998الجزراوي، إبراهيم محمد علي وسعيد، لقمان محمد ) -

 .96-0(، 68)مجلة اإلدارة واإلقتصاد، في كفاءة وفاعلية المعلومات المحاسبية"، 

(. "وضع نموذج مقترح لخصائص المعلومات المالية ذات الجودة العالية 9909)الجعارات، خالد  -

 .908-046( ،99)،  مجلة كلية بغداد للعلوم األقتصادية الجامعةدراسة نظرية تحليلية". 

 .دار صفاء للنشر والتوزيععمان:  ،0ط. التدقيق الداخلي والحكومي(. 9900جمعة، أحمد حلمي ) -

(. "تقييم أداء أجهزة التدقيق الداخلي في ضوء معايير التدقيق الداخلي 9908جميل، ماجد بطرس ) -

 .97-00(، 87)مجلة زنكو للعلوم البحتة والتطبيقية، الدولية المتعارف عليها دراسة ميدانية"، 

جتماعي (. "التدقيق اال9908الحايك، أحمد فيصل، توفيق، عمر إقبال وبشايرة، محمد محمود ) -

ة اإلسالمية مجلة الجامعالداخلي مجاالته ومحددات تطبيقه من قبل المدققين الداخليين دراسة تحليلية"، 

 .988-999(،0،)99، للدراسات القتصادية واإلدارية

 .نظم المعلومات المحاسبية اإلطار الفكري والنظم التطبيقية(. 9997) حسين، أحمد حسين علي -

 .الجامعيةالدار األسكندرية: 

 في االلكترونية المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابية الضوابط أثر(. "9909حمادة، رشا ) -

مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية ". ميدانية دراسة المحاسبية المعلومات موثوقية زيادة

 .998-998(، 0، )97، والقانونية

(. "الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وأثرها في تقييم أضرار 9998حميدي، زينب عباس ) -

 .88-96(، 68) ،مجلة اإلدارة والقتصادالحرب"، 
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(. "دور واهمية نظام معلومات المحاسبة المالية في تفعيل مهام 9908الخميني، بوشدوب طالل ) -

 .099-89(، 00)، اد والتنمية البشريةمجلة القتصومسؤوليات محافظ الحسابات". 

إستخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة  أثر(. 9909خوالدة، أحمد محمد عبد الرحمن ) -

، )رسالة ماجستير غير منشورة(. على كفاءة التدقيق الداخلي في شركات اإلتصالت العاملة في األردن

 جامعة آل البيت، عمان، األردن.

أثر إستخدام نظم المعلومات المحاسبية على جودة البيانات المالية (. 9998الداية، منذر يحيى ) -

، اإلسالمية، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورةفي قطاع الخدمات في قطاع غزة )دراسة ميدانية(. )

 .فلسطين، غزة

 جودة ضبط ستة في سيجما بمنهج االلتزام مدى(. "9909درغام، ماهر موسى وعبد اهلل، هبة ) -

 .099-86(،9،)90، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات القتصادية واإلدارية"، الداخلي التدقيق

مستوى قدرة نظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين (. "9909الدالهمة، سليمان مصطفى ) -

   .908 -068(، 9،)07، مجلة الفكر المحاسبي". السعودية على تلبية متطلبات العولمة

 .تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية: نظرية وتطبيق(. 9909) الذنيبات، علي عبد القادر -

 الجامعة األردنية. ، عمان:8ط 

(. "قياس مدى إلتزام المستشفيات الخاصة 9909الراوي، سينا، نور، عبد الناصر والنعيمي، محمد ) -

تميز في محافظة عمان بمنهج سيجما ستة، وأثره في ضبط جودة التدقيق الحائزة على جائزة الجودة وال

 .799-799(،8،)4 المجلة األردنية في إدارة األعمال،الداخلي"، 
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نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة مدخل معاصر ألغراض ترشيد (. 9900رملي، فياض حمزة ) -

 : األبادي للنشر والتوزيع.الخرطومالقرارات اإلدارية. 

(. "أثر دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي األردني 9900زريقات، قاسم محمد ) -

 المجلة األردنية في إدارة األعمال،في تحسين جودة التدقيق الداخلي في البنوك األردنية"، 

6(،9،)998-996. 

مراحل إدارة األزمات". (. "نجاح نظم المعلومات المحاسبية وأثره في 9908زويلف، إنعام محسن ) -

 .977-986(، 0، )89مجلة دراسات، العلوم اإلدارية، 

 ودةج فيأثر تطبيق الحاكمية المؤسسية (. "9909زويلف، إنعام محسن والعبدلي، محمد عبد اهلل ) -

 ،" دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية التدقيق الداخلي

 .181-161(، 9) ،البحوث المالية والتجاريةمجلة 

(. "تطوير نظم المعلومات المحاسبية في 9998زيود، لطيف، البهلول، محمد ومحمد، نذير محم ) -

شرين مجلة جامعة تالقطاع العام االقتصادي وفقًا لمتطلبات اقتصاد السوق االجتماعي في سورية". 

 .097-46(، 0، )90، سلسلة العلوم القتصادية والقانونية –للبحوث والدراسات العلمية 

رسالة ( دور المراجعة الداخلية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، (. 9908سحار، فيصل ) -

 .الجزائر، بسكرة، خيضر، جامعة )ماجستير غير منشورة

وحدة : الموصل .المحاسبيةنظم المعلومات (. 9999قاسم محسن ) والحبيطي،، السقا، زياد هاشم -

 الحدباء للطباعة والنشر.

 .دار الراية للنشر والتوزيع عمان: ،0ط. مراجعة الحسابات والتدقيق(. 9998سواد، زاهرة عاطف ) -
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 ، عمان: دار الراية للنشر والتوزيع.0. طنظم المعلومات المحاسبية(. 9998السيد، سيد عطا اهلل ) -

على جودة التقارير لمعلومات المحاسبية أثر الخصائص النوعية ل(. 9998)أكرم يحيى ، الشامي -

جامعة الشرق  ،)رسالة ماجستير غير منشورة(. المالية للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية

 األوسط، عمان، األردن.

أهمية التدقيق الداخلي في الشركات األردنية المساهمة العامة (. "9908) الشوبكي، يونس عليان -

في الحد من مخاطر األحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية : دراسة ميدانية على البنوك التجارية". 

 .088-068، (0) ،99 ،مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية

(. "دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين جودة 9909عاصم، خلود وابراهيم محمد ) -

العدد  ،مجلة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية الجامعةالمعلومات وانعكاساته على التنمية االقتصادية"، 

 .984-996الخاص بمؤتمر الكلية. 

مدقق الداخلي في مواجهة ظاهرة الفساد المالي (. "دور ال9909عبد الجبار، أسامة عبد المنعم ) -

جلة مفي الشركات المساهمة العامة األردنية من خالل تطبيق معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي"، 

 .40-79(، 80) الدارة والقتصاد،

ات م(. "دراسة إختبارية لقياس مدى فاعلية القيمة المناسبة للمعلو 9909عبد الرحمن، محمد كمال ) -

لمجلة االمحاسبية المعدة وفقاً لمعايير التقارير الدولية ودورها في تنشيط سوق األوراق المالية المصرية"، 

 .0949-0999(، 0) العلمية لإلقتصاد والتجارة،
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(. " دور التدقيق الداخلي وفقًا للمفاهيم واالتجاهات الحديثة في 9909عبد السيد، ناظم حسن ) -

م مجلة العلو الرقابة على تكاليف الجودة ومؤشراتها )دراسة ميدانية في معمل سمنت طاسلوجة("، 

 .068-080(، 97، )6القتصادية، 

 ان: دار الجنادرية للنشر والتوزيع.عم. المراجعة الداخلية(. 9909عبد ربه، رائد محمد ) -

مخاطر إستخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة وأثرها (. 9909العبيدي، فاطمة ناجي ) -

جامعة الشرق األوسط، عمان،  ،)رسالة ماجستير غير منشورة( على فاعلية عملية التدقيق في األردن.

 األردن.

الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية دراسة  دور(. 9909عتير، سليمان ) -

، بسكرة، محمد خيضرجامعة  ،)رسالة ماجستير غير منشورة(حالة مديرية الضرائب لولية الوادي. 

 .الجزائر

أثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية على أداء المدقق الداخلي (. 9907الدين، عمر زهير ) عز -

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق  ى الجامعات األردنية الخاصة.دراسة ميدانية عل

 ، عمان، األردن.األوسط

(. "مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي 9997العمري، أحمد محمد وعبد المغني، فضل عبد الفتاح ) -

 .974-989(، 9)،9المجلة األردنية في إدارة األعمال، المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية". 

(. "إشكالية تطوير دور التدقيق الداخلي في المؤسسات 9908العياشي، زرزار ومحمد، مداحي ) -

 .68 -47(، 23) مجلة الفقه والقانون ،في إطار حوكمة الشركات". 
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(. "دور نظام المعلومات المحاسبية والتكاليفية في مكافحة الفساد 9909الفتالوي، ليلى ناجي ) -

 .986-960(، 99، )مجلة كلية بغداد للعلوم القتصادية الجامعةالمالي"، 

عمان: مكتبة ، 0طتحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية. (. 9998قاسم، عبد الرزاق محمد ) -

 نشر والتوزيع.دار الثقافة لل

(. "أثر التدقيق الداخلي والخارجي في إكتشاف الفساد اإلداري 9909القيسي، إيناس عبد الرحمن ) -

 .096-098، (7)، مجلة كلية التراث الجامعةوالمالي"، 

 المنظمة الهيئات دور لتفعيل مقترح إنموذج"(. 9909اللهيبي، إسراء كاظم وخلف، صالح نوري ) -

 .944-988(،99)،4لية، مجلة دراسات محاسبية وما التدقيق"، جودة تحقيق في التدقيق لمهنة

خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في إتخاذ القرارات: (. 9998) ناصر محمد علي، المجهلي -

 ، باتنة، الجزائر.، جامعة الحاج لخضر)رسالة ماجستير غير منشورة(. دراسة حالة مؤسسة إقتصادية

(. "أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في إتخاذ القرارات 9996المخادمة، أحمد عبد الرحمن ) -

 .986-989(، 9، )09، مجلة المنارةاالستثمارية دراسة تطبيقية على الشركات األردنية"، 

، 0ط. دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات(. 9998مسعد، محمد فضل والخطيب، خالد راغب ) -

 .والتوزيع للنشر العلمية المعرفة كنوز دارعمان: 

دور نظم المعلومات المحاسبية األلكترونية في تحسين قياس (. 9909طيري، علي مانع )الم -

جامعة الشرق  ،)رسالة ماجستير غير منشورة(. مخاطر اإلئتمان في البنوك الكويتية: دراسة ميدانية

 األوسط، عمان، األردن.
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نظم المعلومات  (.9996)أبو عقاب، طارق سعيد، والشوابكة، عبد اهلل أحمد و ، ياسر صادقمطيع،  -

 .ر والتوزيعمكتبة المجتمع العربي للنش: ، عمان0. طالمحاسبية

(. " دور المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية "، 9909موسى، فتحي رمضان ) -

 .997-998(، 08، )0، المجلة الجامعة

(. " العوامل المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبي ودوره في إتخاذ القرارات 9998ميده، ابراهيم ) -

 القتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة"، االستراتيجية )دراسة ميدانية( الشركات الصناعية األردنية

 .889-898(، 0، )98، والقانونية

(. " الدور التكاملي للتدقيق الداخلي في فاعلية التحكم المؤسسي دراسة 9909نجم، بان توفيق ) -

(، 98، )99، مجلة القتصادي الخليجيإستطالعية في عينة من المصارف والشركات العراقية "، 

987-988. 

لمحوسبة في (. "بيان أثر إستخدام نظم المعلومات المحاسبية ا9909النعيمات، سعيد مخلد، ) -

(، 0)، رةالعلمية لإلقتصاد والتجا المجلةعملية التدقيق الداخلي على قطاع البنوك التجارية األردنية"، 

866-0908. 

التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقاا لمعايير التدقيق (. 9997الوردات، خلف عبد اهلل ) -

 والتوزيع.مؤسسة الوراق للنشر : عمان ،0ط. الداخلي الدولية
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 أسماء محكمي أداة الدراسة )الستبانة( (:2الملحق رقم )

 

 الرقم اللقب العلمي واألسم التخصص مكان العمل

 1 د. علي عبد الغني الاليذ محاسبة وتمويل جامعة الشرق األوسط
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 (: أداة الدراسة )الستبانة( بشكلها النهائي1الملحق رقم )

نظام المعلومات المحاسبية على جودة التدقيق الداخلي: دراسة  "اثر القيام بدراسة إلى يهدف الباحث

حيث تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى دراسة الدور  .ميدانية على المستشفيات األردنية الخاصة"

الوسيط لخصائص المعلومات المحاسبية )المالءمة والموثوقية( على العالقة بين نظام المعلومات 

 المحاسبية وجودة التدقيق الداخلي في المستشفيات الخاصة.

 الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة

 الجنس  (1)

 ذكر                                                                 أنثى                               
 العمر (2)

 سنة 35 – 31سنة فأقل                                                 من  33                   
 سنة  45_  42سنة                                           من  40 – 36من                             

 سنة فأكثر  46                                

 المؤهل العلمي  (3)
 بكالوريوس                                                        دبلوم عالي                               

 ماجستير                                                           دكتوراه                                   

 عدد سنوات الخبرة  (4)
 سنوات             20 – 6سنوات فأقل                                            من  5                           

 سنة فأكثر                      26سنة                                               25- 22من                               

 الوظيفي  المسمى (5)
 مدير مالي                                              رئيس لجنة التدقيق                               

 عضو لجنة تدقيق                                         مدقق حسابات داخلي                          
 محاسب                                                            أخرى                              

 عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيق  (6)
 ول دورة                                                    دورة واحدة                                  

 دورتان                                                    ثالث دورات                                   
 أكثر من دورات                                       

 ت المهنية الحاصل عليها        الشهادا (7)
CIA                                                                                                                  CPA  
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ACPA                                                                                                             ACPA 

JCPA                                                                                       ليوجد 

                                                

قومات مالرجاء بيان الراي بالعبارات التالية لتحديد مدى االتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات 
 نظام المعلومات المحاسبية

  ذ

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة
أوافق 
 بشدة

 اوافق
 

أوافق الى 
 حد ما

 ل اوافق
 

ل أوافق 
على 
 الطالق

 م المعلومات المحاسبيةاالبنية التحتية لنظ
           يستثمر المستشفى على نطاق واسع في البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية 1

           لدى المستشفى قدرات عالية لتخطيط تكنولوجيا نظام المعلومات المحاسبية 2

           البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية في المستشفى مالئمة لمختلف المستخدمين  3

           البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية في المستشفى مالئمة لشبكة إتصالته  4

           البنية التحتية لنظام المعلومات المحاسبية في المستشفى مالئمة لإلستخدمات المختلفة 5

 قواعد البيانات
           لدى المستشفى إجراءات ومعايير معينة إلدارة قواعد بياناتها  6

طار  7            ها العام واضحة وسلسةقواعد بيانات المستشفى وا 

           سياسات معينة لملكية قواعد بياناتها ىلدى المستشف 8

           المحاسبيةتتكامل قواعد بيانات المستشفى مع تطبيقات نظام المعلومات  9

           تتشارك قواعد بيانات المستشفى بين مستخدميها وكافة اإلدارات 10

 البرمجيات
           يتوفر لدى المستشفى برنامج محاسبي خاص بالمرتبات واألجور 11

           يتوفر لدى المستشفى برنامج محاسبي للمشتريات 12

           كاتهاال يتوفر لدى المستشفى برنامج محاسبي لحسابات األصول واه  13

           يتوفر لدى المستشفى برنامج محاسبي لحسابات التكاليف  14

           يتوفر لدى المستشفى برنامج محاسبي خاص بالمخازن  15

 اإلجراءات
      جراءات وآليات العمل فيهإلدى المستشفى كتيب ب 16

      نظام المعلومات المحاسبية في المستشفى يوضح آليات التعامل مع القضايا المالية 17

يؤكد المستشفى على مجموعة اإلجراءات والتعليمات للعاملين المستخدمين لنظام المعلومات  18
      المحاسبية

      لألنشطة غير المنظمةغاية المستشفى من دليل اإلجراءات هو توحيد ألسس العمل وتجنبا  19

      نظام المعلومات المحاسبية في المستشفى يسهم في تبسيط إجراءات العمل 20
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 ت

 الفقرة

 بدائل اإلجابة

أوافق  
 بشدة

 اوافق
 

أوافق الى 
 حد ما 

 ل اوافق 
 

ل أوافق 
على 
 الطالق

           القائمين على نظام المعلومات المحاسبية

           موظفينا القائمين على نظام المعلومات المحاسبية بمستوى فني عالييتمتع  21

يهتم موظفينا القائمين على نظام المعلومات المحاسبية بتطوير قدراتهم لمالئمة متطلبات  22
           أعمالهم

ي المحاسبلدى موظفينا القائمين على نظام المعلومات المحاسبية القدرة على تطوير النظام  23
           وتعديله ان لزم المر

يشارك موظفينا القائمين على نظام المعلومات المحاسبية في اعداد وتطوير نظام المعلومات  24
           المحاسبية

يهتم المستشفى بعمل دورات تدريبية وبشكل دوري لموظفيه القائمين على نظام المعلومات  25
           المحاسبية

           مةءالمال

           نظام المعلومات المحاسبية الحالي يزودنا بالمعلومات المناسبة لستخدامات المهتمين  26

           يساهم نظام المعلومات المحاسبية الحالي بتوفير معلومات بالوقت المناسب 27

           التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية الحالي مالئمة لحاجات المستشفى  28

توفر التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية الحالي تغذية عكسية عن  29
           نتائج النشاطات والعمال

ة الحالي مؤشرات حول بناء نظام المعلومات المحاسبيتتضمن التقارير المالية المستخرجة من  30
           تات والتنبؤ االتوقع

           الموثوقية

 التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية الحالي تتميز بالدقة  31
          

           خالية من التحيزالتقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية الحالي  32

التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية الحالي ممثلة بشكل صادق  33
           للظواهر المراد التقرير عنها

التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية الحالي تتميز بقابليتها للتحقق  34
           والوصول لنفس النتائج

           التقارير المالية المستخرجة من نظام المعلومات المحاسبية الحالي تتميز بالوضوح والشفافية 35
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ودة جالرجاء بيان الراي بالعبارات التالية لتحديد مدى االتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات 

 التدقيق الداخلي

 

 

 

 

 

 

 ت
 الفقرة

 بدائل اإلجابة

أوافق 
  بشدة

 اوافق 
 

أوافق  
الى حد 

 ما

ل أوافق  ل اوافق 
على 
 الطالق

            يتوفر لدى قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى دليل تدقيق إجرائي آلليات العمل  36

جراءات تؤكد على ضرورة توفر مؤهال ا  دقيق الداخلي بالمستشفى سياسات و لدى قسم الت  37
           للمدقق

التدقيق الداخلي بالمستشفى خطة واضحة لعملية التدقيقلدى قسم   38  
          

يوجه قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى كافة العاملين فيه بشكل مستمر الى البحث والتحري  39
            عن مسببات األخطاء والنحرافات

اليات رقابة الجودةيشدد قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى على اإلجراءات الرقابية لضمان  40             

يؤدي قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى اعماله التدقيقية وفقا للمعايير المهنية والمتطلبات  41
            التنظيمية الالزمة المحلية والدولية

رة فور وصول معلومات من شانها ان تؤثر على عملية ايقوم المدقق الداخلي بإبالغ الد 42
 التدقيق

           

جراءات واضحة لمعالجة الختالفات بين  43 يطبق قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى سياسات وا 
            أعضاء فريق التدقيق

  يقوم قسم التدقيق الداخلي بالمستشفى بتوثيق كافة اإلجراءات التي قام بتنفيذها 44
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 اإلحصائي إلختبار فرضيات الدراسة(: نتائج التحليل 3الملحق رقم )

 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO:  ية لنظام تحتالبنية ال) ة بمقوماتهنظام المعلومات المحاســــبيل"ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــائية

اإلجراءات والقــائمين على نظــام المعلومــات و  البرمجيــاتو  قواعــد البيــانــاتو  المعلومــات المحــاســــــــــــــبيــة

  عند مستوى داللة ) التدقيق الداخلي في المسـتشفيات األردنية الخاصة( على جودة المحاسـبية

0.05  .") 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.730 .533 .497 .53367 

a. Predictors: (Constant), Suma5, Suma3, Suma2, Suma1, Suma4 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.828 5 4.166 14.626 b.000 

Residual 18.227 64 .285   

Total 39.055 69    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), Suma5, Suma3, Suma2, Suma1, Suma4 

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.612 .568  -1.076 .286 

Suma1 .235 .146 .200 1.607 .113 

Suma2 .148 .123 .134 1.208 .232 

Suma3 .309 .138 .225 2.242 .028 

Suma4 .447 .159 .396 2.814 .006 

Suma5 -.055 .134 -.053 -.410 .683 

a. Dependent Variable: SumC 
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 الفرضية الرئيسة الثانية 

2HO: البنية ) ة بمقوماته"ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصــائية بين نظام المعلومات المحاســبي

نظام  والقائمين علىاإلجراءات و  البرمجياتو  قواعد البياناتو  تحتية لنظام المعلومات المحاســــــــــــــبيةال

مة والموثوقية( في المســـــتشـــــفيات ء( وخصـــــائص المعلومات المحاســـــبية )المالالمعلومات المحاســـــبية

   (". 0.05عند مستوى داللة ) األردنية الخاصة
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Correlations 

 SumA Suma1 Suma2 Suma3 Suma4 Suma5 SumB Sumb1 Sumb2 

SumA Pearson Correlation 1 **.830 **.757 **.640 **.860 **.840 **.783 **.768 **.684 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Suma1 Pearson Correlation **.830 1 **.550 **.473 **.657 **.595 **.636 **.652 **.532 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Suma2 Pearson Correlation **.757 **.550 1 **.310 **.600 **.486 **.661 **.650 **.576 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .009 .000 .000 .000 .000 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Suma3 Pearson Correlation **.640 **.473 **.310 1 **.377 **.467 **.394 **.496 *.250 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .009  .001 .000 .001 .000 .037 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Suma4 Pearson Correlation **.860 **.657 **.600 **.377 1 **.714 **.708 **.620 **.682 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  .000 .000 .000 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Suma5 Pearson Correlation **.840 **.595 **.486 **.467 **.714 1 **.656 **.602 **.608 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

SumB Pearson Correlation **.783 **.636 **.661 **.394 **.708 **.656 1 **.909 **.935 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000  .000 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Sumb1 Pearson Correlation **.768 **.652 **.650 **.496 **.620 **.602 **.909 1 **.702 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Sumb2 Pearson Correlation **.684 **.532 **.576 *.250 **.682 **.608 **.935 **.702 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .037 .000 .000 .000 .000  
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 الفرضية الرئيسة الثالثة 

3HO: ( ةقيمة والموثو ءالمالالمعلومات المحاســـــــبية )لخصـــــــائص  "ال يوجد أثر ذو داللة إحصـــــــائية

 (".    0.05عند مستوى داللة ) على جودة التدقيق الداخلي في المستشفيات األردنية الخاصة

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.596 .355 .336 .61327 

a. Predictors: (Constant), Sumb2, Sumb1 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.856 2 6.928 18.420 b.000 

Residual 25.199 67 .376   

Total 39.055 69    

a. Dependent Variable: SumC 

b. Predictors: (Constant), Sumb2, Sumb1 

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.034 .467  2.217 .030 

Sumb1 .534 .158 .467 3.388 .001 

Sumb2 .164 .135 .167 1.212 .230 

a. Dependent Variable: SumC 
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 الفرضية الرئيسة الرابعة 

4HO:  على جودة التدقيق ة بمقوماتهنظام المعلومات المحاســـــــــبيل"ال يوجد أثر ذو داللة إحصـــــــــائية 

علومات خصــــائص المب المتغير الوســــيط المتمثل الداخلي في المســــتشــــفيات األردنية الخاصــــة بوجود

   (".  0.05المحاسبية عند مستوى داللة )

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 20.888 

Degrees of freedom = 18 
Probability level = .285 

 Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 18 20.888 18 .285 1.160 

Saturated model 36 .000 0   

Independence model 8 336.256 28 .000 12.009 
 
RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .022 .935 .869 .467 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .232 .310 .113 .241 
 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .938 .903 .991 .985 .991 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
 
RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .048 .000 .122 .469 

Independence model .399 .362 .438 .000 
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Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F3 

F1    

F2 .437   

F3 .481 .521  

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 F1 F2 F3 

F1    

F2    

F3 .384   

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

F2 <--- F1 .914 .138 4.583 *** par_1 

F3 <--- F1 .551 .120 6.620 *** par_2 

F3 <--- F2 .920 .137 7.053 *** par_3 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

F2   .190 

F3   .296 
 

 
 

 

 


