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  دى موثوقية نظم المعلومات المحاسبية وأثرها في تحسين مؤشرات األداء المصرفيم

  ان ونابلس والفلسطينية المدرجة ببورصتي عمةاألردنيدراسة مقارنة على المصارف 

  *الَّل حمدون شكران، طعالَّم محمد حمد، صبري ماهر مشتهى

  

  صـلخم
ومات المحاسبية اإللكترونية في المصارف األردنية والفلسطينية، من خالل عمدت هذه الدراسة إلى قياس موثوقية نظم المعل

المعهد األمريكي للمحاسبين :  الموضوعة من قبل(SysTrust)لمبادئ موثوقية أنظمة المعلومات توفيرها التعرف على مدى 
لكندي للمحاسبين القانونيين ، والمعهد اAmerican Institute of Certified Public Accountants (AICPA)القانونيين 

Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)،  التي تشمل خمسة مبادئ من شأنها توفير الثقة بالنظم
مؤشرات األداء المالي، : ثم دراسة أثر ذلك في مؤشرات األداء المصرفي األردني والفلسطيني، التي تشمل. اإللكترونية

هدفت الدراسة إلى فحص مدى تباين المصارف األردنية والفلسطينية فيما يتعلق  داء األسهم؛ وأخيراًواألداء التشغيلي، وأ
 األساليب المناسبة في جمع وتحليل البيانات، مع استخداموب. (SysTrust)بمدى توفير أنظمة معلوماتها المحاسبية لمبادئ 

 المصارف األردنية والفلسطينية تفي  أنظمة معلوماتإلى أن توصلت الدراسة .تعزيز نماذج الدراسة بالمتغيرات الضابطة
بداللة إحصائية بمبادئ موثوقية أنظمة المعلومات، ولكن بنسٍب متفاوته، كما وجدت الدراسة أن هناك أثراً ذا داللة و

داء األسهم إحصائية لتوفير نظم المعلومات المحاسبية لمبادئ الموثوقية في مؤشرات األداء المالي، والتشغيلي، وأ
 المعلوماتللمصارف، لكنها لم تجد اختالفاً ذا داللٍة إحصائية بين المصارف األردنية والفلسطينية فيما يتعلق بتوفير أنظمة 

دعوة المدقق : وبناء على هذه النتائج خرجت الدراسة بجملة من التوصيات كان من أهمها. المحاسبية لمبادئ الموثوقية
رقابة على موثوقية نظم المعلومات المحاسبية، والمدقق الخارجي ألداء خدمات توكيد الثقة بالنظم الداخلي ألداء مهمة ال

اإللكترونية، وضرورة تبني الجهات المنظمة لعمل المصارف في األردن وفلسطين نظام الموثوقية واعتماده كأحد شروط 
 . نظيم القطاع المصرفي في األردن وفلسطينمزاولة المهنة، مما سينعكس إيجاباً على عمل تلك المصارف، وعلى ت

  . الرقابة، الموثوقية، نظم المعلومات المحاسبية، مؤشرات األداء، المصارف:الكلمات الدالة

  
  مقدمـةال

  
 حقائق األعمال المتعارف عليها، أن  أهملعل واحدة من

األدوات المهمة للقياس تشكل إحدى نظم المعلومات المحاسبية 
 وإذا كان.  أنشطة، وربحية منظمات األعمالوالتقرير عن

 نظم في تكنولوجيا المعلومات أحدث تحوالً استخدام
 نظم باتجاه (Paper-Based AIS)المعلومات المحاسبية الورقية 

 الحاسوب استخدامالمعلومات المحاسبية القائمة على 
(Computer- Based AIS) فإن األهمية الحقيقية لتوظيف 

ها في بنية نظم المعلومات استخداملومات وتكنولوجيا المع
 تصميم نظم إعادةالمحاسبية تتأتى من حيث كونها مكنّت من 

 ضمان كفاءة تشغيلية أكبر باتجاهالرقابة الداخلية المحاسبية 

ان . من ناحية، وموضوعية أداء أوثق من ناحية أخرى
 بغرض تلبية  نظم المعلومات المحاسبية وتكاملانفتاحية
 أوجدت تقادماً (E-Business) اإللكترونية األعمالت متطلبا

حقيقياً في مفاهيم وأدوات الرقابة المحاسبية التقليدية، األمر 
الذي ترتب عليه ارتفاع مستويات المخاطرة المرتبطة بعمل 

 من ناحية، وارتفاع حدة أثر تلك نظم المعلومات المحاسبية
ويقف . حية أخرىالمخاطر على جوانب األداء الوظيفي من نا

) AICPA (األمريكي من معهد المحاسبين القانونيين كل
في مصاف ) CICA(والمعهد الكندي للمحاسبين القانونيين 

 مثل هذه الحقيقة استشعرتأوائل المنظمات المهنية التي 
المهمة، حيث شُكّلت لجان عمل بحثية مشتركة عملت ومن 

يم ومبادئ  تصميم مفاهإعادةخالل جهد بحثي دؤوب على 
 أعادة هندستها على باتجاهالرقابة الداخلية المحاسبة التقليدية 

أسس تكنولوجية تأخذ بعين االعتبار الطبيعة الجديدة لعمل 
وبعد طول مخاض أثمرت تلك . نظم المعلومات المحاسبية

جامعة القدس المفتوحة، فلسطين؛ والجامعة األهلية، البحرين؛  * 
، 24/2/2009تاريخ استالم البحث . واألكاديمية العربية، األردن

  . 22/11/2009وتاريخ قبوله 
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الجهود عن اصدار ما يعرف بموثوقية النظم اإللكترونية 
)SysTrust (ر أمكانية اختبار والتحقق كدليل عمل مهني يوف

  .ةمن مستويات موثوقية عمل نظم المعلومات المحاسبي
  

 اسةمشكلة الدر
 توظيف تكنولوجيا المعلومات في تفاصيل عمل قطاع أدى

 زيادة ملموسة في مفردات الكفاءة إلىالصناعة المصرفية 
التشغيلية من ناحية، إال أنه من ناحية أخرى أرتبط التوظيف 

ولوجيا المعلومات بزيادة مستويات المخاطرة الكثيف لتكن
المتأتية في أغلبها من الطبيعة التكنولوجية الجديدة لنظم 

إن هذا التوظيف لتكنولوجيا المعلومات . المعلومات المحاسبية
" فجوة البعد "اتساعفي بيئة األعمال أدى كذلك إلى 

“Remoteness Gap” المالية، التقارير بين كل من معدي 
دميها، ومدققيها، كما أدى إلى فجوة في الثقة عند ومستخ

التعامل مع المنظمات التي توظف تكنولوجيا المعلومات في 
أعمالها؛ من هذا المنطلق ظهرت خدمات توكيد الثقة 

(Quality Assurance Services) بالنظم والمواقع اإللكترونية؛ 
على ومن هنا تتأتى مشكلة الدراسة الحالية في كونها تعمل 

  قطاع الصناعةقياس موثوقية نظم المعلومات المحاسبية في
 والفلسطينية، من خالل التحقق من مدى األردنيةالمصرفية 

وفاء أنظمة المعلومات المحاسبية في هذه المصارف بمبادئ 
 والمؤطرة في نموذج نظام الموثوقية المتعارف عليها عالمياً

كما . اإلصدار الثاني) SysTrust(موثوقية النظم اإللكترونية 
 قياس أثر موثوقية نظم المعلومات إلىتعمد هذه الدراسة 

: المحاسبية في مؤشرات األداء المصرفي، والمتمثلة في
  .سهماألداء المالي، واألداء التشغيلي، وأداء األ

وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية بالتساؤالت 
  : التالية

ات المحاسبية القائمة على ما مدى توفير نظم المعلوم    - أ 
 تكنولوجيا المعلومات في المصارف األردنية استخدام

  موثوقية النظم اإللكترونية؟لمتطلباتوالفلسطينية 
األثر المتوقع لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية في  ما -ب 

 األداء المصرفي في المصارف مؤشراتتحسين 
 األردنية والفلسطينية؟

مصارف األردنية والفلسطينية هل يوجد اختالف بين ال  -ج 
 في مدى وفائها بمبادئ الموثوقية؟

  
  ةأهمية الدراس

إن مواكبة المصارف للتطورات المتالحقة في مجال 
أمراً حتمياً الستمرارها في تقديمها تعد تكنولوجيا المعلومات 

لخدماتها المتميزة في حقل األعمال، وكذلك زيادة في ضبط 
لدراسة لتتّأكد من مدى أخذ لذا جاءت هذه ا. عملياتها

المصارف األردنية والفلسطينية بمبادئ موثوقية نظم 
 في أعمالها االستمرارالمعلومات المحاسبية؛ بما يضمن لها 

بكفاءة وفاعلية، ثم لتبحث أثر ذلك في مصفوفة األداء المالي، 
والتشغيلي، وأداء األسهم للمصارف األردنية والفلسطينية؛ مما 

  . بهذه المبادئااللتزامت عن جدوى سيعطي مؤشرا
  

 ةأهداف الدراس
استناداً لموضوع الدراسة، ومشكلتها األساسية، واألهمية 
التي جاءت بها؛ فإنها تهدف إلى تحقيق جملة من األهداف 

  : هي
: ل علىشتمتعميق المعرفة بخدمات توكيد الثقة، والتي ت  . أ

، (SysTrust)خدمات توكيد الثقة في النظم اإللكترونية 
وخدمات توكيد الثقة في المواقع اإللكترونية 

(WebTrust) . 
التأصيل العلمي لمبادئ موثوقية نظم المعلومات   . ب

المحاسبية لتكون من مهام مدقق الحسابات الداخلي؛ حيث 
وضعتها عدة دراسات بهذا اإلطار، وفي البيئة األردنية 

 )2007( كدراسة مصطفى التي أثبتت الدراسات السابقة
 تأهيل مدقق الحسابات الخارجي فيها ألداء مثل هذه عدم

الخدمات التوكيدية؛ بحيث تضعها هذه الدراسة لتكون 
 .  أيضاً من مهام المدقق الداخلي

قياس مدى موثوقية نظم المعلومات المحاسبية في   . ت
 . المصارف األردنية والفلسطينية

بحثْ األثر المتوقع لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية   . ث
 .ها أدائمؤشراتي المصارف األردنية والفلسطينية في ف

إجراء دراسة مقارنة للمصارف األردنية المدرجة   . ج
ببورصة عمان مع المصارف الفلسطينية المدرجة 
ببورصة نابلس، فيما يتعلق بمدى وفاء أنظمة معلوماتها 

 . المحاسبية بمبادئ موثوقية النظم اإللكترونية
  

  مصطلحات الدراسة
إعطاء صورة واضحة عن متغيرات الدراسة، من أجل 

أهم مصطلحات ي عرض فيما يلنستومفاهيمها األساسية؛ 
  :الدراسة المتكررة فيها

  
  تكنولوجيا المعلومات

األدوات : "تعرف تكنولوجيا المعلومات على أنها
حيث " ، والمعرفة المستخدمة في انتاج المعلوماتواألساليب
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 والمتاحة للمعرفة الفنية أنها تمثل التطبيقات المنتظمة،
المرتبطة بالمعلومات التي تتضمن كل ما يتعلق بالمكونات 
المادية للحاسب اآللي، والمكونات غير المادية، وقواعد 
البيانات، وأي مكونات أخرى تساعد في بناء نظم للمعلومات 

  ).2001حفناوي، (
  

  خدمات توآيد الثقة
تقلة، تهدف خدمات مهنية مس: "خدمات توكيد الثقة هي

 اتخاذإلى التحقق من ثقة المعلومات ومحتواها ألغراض 
  (www.aicpa.org): ، وهي تنقسم إلى"القرارات

  الثقة في النظام  -  أ
أداة مهنية : "وهي، (SysTrust)تصاراً يها اخويشار إل

اإلدارة، والعمالء، : تستخدم من أجل إضفاء التوكيد لكل من
كومية، والجهات األخرى والموردين، والمالك، والهيئات الح

المعنية؛ بأن نظام المعلومات اإللكتروني موثوق به، وهو 
  ."يتكون من مجموعة من المبادئ التي تحقق ذلك

  
  الثقة بالموقع االلكتروني  - ب

عبارة عن : "ي، وه(WebTrust)اختصاراً يها ويشار إل
تصديق من أحد مكاتب المحاسبة والتدقيق على تأكيد اإلدارة، 

ره للعمالء أن تطبيقات األعمال في موقع الشركة يؤكد بدو
االلكتروني هو آمن ويمكن التعامل معه، وقد تم اجراء 
اختبارات الرقابة الداخلية ذات الصلة؛ لتحديد ما إذا كانت 
تتطابق مع المبادئ والمعايير الخاصة بالتجارة االلكترونية، 

في موقع وهذه المبادئ يشار إليها بمبادئ ومعايير الثقة 
 Web Trust Criteria and)رنتـالشركة على االنت

Principles).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ةإلطار النظري للدراسا
  

 نظام المعلومات المحاسبية من النظم المحورية في يعتبر
المنظمة، وعلى الرغم من تقليدية وجود هذا النظام؛ فإن تقنية 

لطريقة التي المعلومات الحديثة المتوفرة حالياً طورت من ا
يعمل بها نظام المعلومات المحاسبية، إذ تم تبني الكثير من 
التقنيات الحديثة في عمليات نظام المعلومات المحاسبية؛ لذلك 
فإن هذا النظام بحاجة إلى تطوير إجراءاٍت للرقابة كأحد 
مكوناته المهمة، والتي تمنع حدوث أخطاء في النظام، 

 نظام المعلومات المحاسبية إن قيمة. وتساعد في اكتشافها
المتصف بالدقة، والكفاءة، تظهر بشكل جلي من خالل قدرة 
هذا النظام على تقديم مساعدة لمنظمة األعمال تسهم في زيادة 
قدرتها التنافسية، مقارنة مع منافسيها في السوق؛ من خالل 

 القرارات تخاذالمقدرة النظام على توفير المعلومات المالئمة 
(Shane, 2005) .  

  
  هور خدمات توكيد الثقة بالنظم والمواقع اإللكترونيةظ

 (Computerized Systems) النظم اآلليةاستخدامترتب على 
نمواً في جرائم الحاسبات، وقد أصبحت تلك الجرائم شائعة 
ومتداولة، خصوصاً في الدول المتقدمة، ويقصد بجرائم 

 مباشر، أو غير  تلك النظم اآللية بشكلاستخدامالحاسبات 
مباشر للقيام بأنشطة، وتصرفات تتصف بطبيعة الحال بعدم 

في ذات الوقت فإن تقنية ). 2008أبزاخ، (القانونية 
المعلومات تلك غيرت من طبيعة المخاطر والتهديدات التي 

 إلى البحث عن أساليب اتتعرض لها أصول المنظمة؛ مما دع
والتطورات الحادثة في وإجراءات رقابية أكثر فاعلية تتماشى 

  .  بيئة األعمال
أصبح من ضمن مهام المحاسب القانوني في كل من و

 الغربية إصدار أوروباالواليات المتحدة، وكندا، وبعض دول 
 بحيث تشير تلك الشهادة إلى (SysTrust)ما يعرف بشهادة 

 الشركات بتحقيق ضوابط أمن المعلومات، وبالتالي توفر التزام
وتكون . لمعلومات المحدد في ضوء تلك المعاييرمستوى أمن ا

) عادة ثالث سنوات(هذه الشهادة صالحة لمدة زمنية معينة 
وكانت . قابلة للتجديد بعد إجراء التقييم الفعلي مرة أخرى

 (WebTrust)الشركات من قبل تسعى للحصول على شهادة 
التي يمكن توفيرها من قبل مراقب " تأكيد الثقة"وهي شهادة 

 االقتصاديةحسابات، وهي تسعى لتأكيد الثقة في موقع الوحدة ال
على شبكة اإلنترنت، حيث بدأ إصدار هذه الشهادة في الواليات 

 من خالل عدة شركات 1997المتحدة، وكندا من العام 
  .متخصصة في مجال شبكة المعلومات الدولية
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تأكيداً للثقة في (WebTrust) في ضوء ذلك تمثل شهادة 
لوحدة االقتصادية؛ بما يضمن سالمة وأمن معامالتها، موقع ا

 تأكيداً للثقة في نظام المعلومات (SysTrust)بينما تمثل شهادة 
المحاسبية؛ بما يضمن سالمة وأمن إجراءات، وقياسات 

 أوصت 2003وفي العام . الرقابة الداخلية لنظام المعلومات
ين األمريكي دراسة مشتركة قام بها معهدا المحاسبين القانوني

 بدمج الشهادتين معاً في شهادة (AICPA & CICA)والكندي 
 ). 2004دبيان وعبد اللطيف، (واحدة 

  
  (SysTrust)توكيد الثقة بالنظم اإللكترونية 

مبادئ موثوقية النظم اإللكترونية، ) 1(يوضح الشكل رقم 
 من أهم يعد أن مبدأ أمن نظم المعلومات المحاسبية ذلك

هو حجر األساس للمبادئ األربعة األخرى، والتي المبادئ، و
تشكل المرتكزات األساسية لمالئمة وموثوقية نظم المعلومات 

  :وفيما يلي شرح لهذه المبادئ. المحاسبية
 System Security Principleمبدأ أمن النظام   -  أ

 بكونه درجة الحماية يعرف أمن نظم المعلومات المحاسبية
م ضد الوصول غير المشروع بنوعيه التي يتمتع بها النظا

وتعتبر مستويات األمن الجيدة أداة مهمة  . المادي والمنطقي
 غير ستخداملتقليل المخاطر والتهديدات الناجمة عن اال

). مثل تدمير، تعديل، وتسريب البيانات( للبيانات األخالقي
كما تعتبر مستويات األمن الجيدة لنظام المعلومات المحاسبي 

 المادي غير ستخدامقليل المخاطر المرتبطة باالأداة لت
المشروع مثل السرقة واالتالف المقصود لبعض مكونات 

 ويتوجب على إدارة نظم المعلومات .(FFIEC, 2003)النظام 
المحاسبية وبغرض تعزيز أمن النظام تصميم بنية تكنولوجية 

إجراءات فصل وظيفي آمنة من ناحية وتبنّي سياسات و
 يتعلق بوظائف معالجة وحيازة البيانات، خصوصاً ما

 نظم رقابة الوصول المادي والمنطقي وتعزيز استخدامو
 منظومة استخدامو حماية الحواسيب الشخصية، إجراءات
 والبرمجيات لحماية شبكات األعمال، وتنفيذ متطلبات األجهزة

 Kalakota and)  االلكترونيةواألعمالعمل التجارة 

Whinston, 1999).  
  

 Informationمبدأ سرية معلومات الشركة  - ب

Confidentiality Principle 
ويعرف هذا المبدأ على أنه مجموعة االجراءات التي 

م في الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالشركة، هتس
مصطفى، (سواء بعملية جمعها، أو معالجتها، أو تخزينها 

أنها بحيث ال بد من وضع سياسات وإجراءات من ش). 2007

الحفاظ على سرية المعلومات، مع توثيقها، وتحديد مسؤولية 
 المتبعة في ذلك، باإلضافة إلى تقييم واآلليةصيانة النظام، 

  .  فترة ألخرى مناآللياتهذه 
 Information Privacyمبدأ خصوصية معلومات الزبائن  - ت

of Customers 
وهي مجموعة من اإلجراءات التي تضمن خصوصية 

لخاصة بزبائن الشركة، خالل مراحل جمع المعلومات ا
المعلومات وتصنيفها وتخزينها، من خالل تحديد المسؤولين 
عن توفير هذه الخصوصية، مع التوثيق الدقيق لذلك، ووضع 
االجراءات التي من شأنها تلبية النظام لحاجات الزبائن 

  . المتجددة
 Processing Integrity Principleمبدأ سالمة العمليات  - ث

رف سالمة عمليات نظام المعلومات المحاسبية بكونها تع
درجة تمام ودقة، وقتية، وشرعية عمليات المعالجة للبيانات 

وفي الغالب توصف سالمة . في نظام المعلومات المحاسبي
على اً بكونها جيدة إذا كان قادر نظام المعلومات المحاسبي

ل الزمن تنفيذ سلسلة عمليات المعالجة المخططة ضمن جداو
الموضوعة من ناحية، مع ضمان عدم حصول أي وصول، 

 غير مشروع لموارد عمليات المعالجة من ناحية استخدامأو 
  .(www.aicpa.org) أخرى
 System Availability Principleمبدأ جاهزية النظام   - ج

مدى قدرة المستخدم النهائي على ب (AIS)تعرف جاهزية 
لتنفيذ متطلبات قت المناسب  النظام ضمن منظومة الواستخدام

 النظام على استخداموينطوي مفهوم . األعمالعمل منظمة 
، إدخالالقدرة على تنفيذ أنشطة دورة معالجة البيانات من 

تخزين، ومعالجة، وإعداد تقارير بأكبر مستويات الكفاءة و
  .)Romney and Steinbart, 2006( كنةالمم

  
  الدراسـات السـابقة

  
نولوجيا المعلومات في مختلف مناحي الحياة  تكاستخدامإن 

يمكننّا من تحسين جوانب كثيرة من شؤون الحياة على 
المستوى الفردي، وعلى مستوى المجتمع، وفي مختلف 

، ومنذ أن دخلت تكنولوجيا (Gupta, 2000)مجاالت األعمال 
المعلومات لبيئة األعمال، وظهور األنظمة المستندة 

ت التي تبحث في كفاءتها وفاعليتها للحاسوب؛ كثرت الدراسا
في تطور ورقي األعمال، باإلضافة إلى بحثْ التهديدات التي 

  .تواجهها منظمات األعمال من تلك النظم الحديثة المعقدة
ولقد حظي قليٌل من مجاالت الدراسات التطبيقية في 

 الذي حظي به مجال البحث في سالمة باالهتمامالمحاسبة 
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 Computer-Based) القائمة على الحاسوب األنظمة المحاسبية

Accounting Information Systems) وقدرتها على تحقيق ، 
أهدافها ضمن أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، مع الحفاظ 

فنتيجة للتطورات الحادثة في النظم وتحول . على أمنها
 (Paper-Based AIS)الشركات من النظام المحاسبي الورقي 

 Computer- Based)لمحاسبية المستندة للحاسوب إلى النظم ا

AIS) أوجد هذا مشكلة عدم الثقة بالنظم اإللكترونية؛ نتيجة ،
 الفصل بين الوظائف، وفقدان مسار انلتعقُّدها، واحتمال فقد

 وظيفة التدقيق الداخلي، وفي فيذلك وأثر تشغيل العمليات؛ 
  المنظمات الراعيةهذا الصدد جاءت دراسة لجنة

(Committee of Sponsoring Organizations COSO, 1992) 
التي قامت على إعادة تعريف مفهوم الرقابة الداخلية من 
ناحية وتطوير دليل لتقييم نظم الرقابة الداخلية من ناحية 

للرقابة ) COSO(وباالمكان القول أن مكونات نموذج . أخرى
 Control)البيئة الرقابية: الداخلية تلخصت في كل من

Environment) واالنشطة الرقابية ،(Control Activities) ،
، ونظم االتصال (Risk Assessment)ةوتقييم المخاطر

)Communication Systems( ،والرقابة (Monitoring) . لقد
خمس منظمات مهنية وأكاديمية ) COSO(شملت شراكة 

 وأستغرقت الدراسة أكثر من ثالث سنوات وخلصت ،معروفة
 تكنولوجيا المعلومات وسع كثيراً من استخدامقيقة أن الى ح

مفهوم الرقابة الداخلية بحيث لم يعد مفهوماً محاسبياً بحتاً، 
وإنما أصبح يشمل العديد من المتغيرات المهمة التكنولوجية، 

 تكنولوجيا استخدامكما أن توظيف و. االدارية، والبشرية
رة المحيطة بعمل المعلومات زاد كثيراً من مستويات المخاط

نظم الرقابة الداخلية؛ مما أصبح يتطلب ضرورة توافر أدارة 
كفؤة لمتغيرات نظم الرقابة الداخلية التكنولوجية منها 

  .واالدارية والبشرية
 السابقة محاولة لفهم متغيرات (COSO)كانت دراسة لجنة 

الرقابة الداخلية في ظل التطور التكنولوجي في بيئة األعمال، 
مر البحث في هذا المجال وتعداه للبحث في أثر التطور واست

في تكنولوجيا المعلومات على وظيفة المدقق الخارجي، 
ودوره في ظل ظروفها المتغّيره؛ فكانت عدة دراسات في هذا 

  :المجال، من بينها
ها استخدام التي تواجه المنظمة من جراَء للتهديداتنتيجة 

إدارة : عدة أطراف من بينهالتكنولوجيا المعلومات؛ احتاجت 
المنظمة، والمالك، والعمالء، والموردون، والجهات 

القاً من نطإالحكومية؛ إلى من يوفر لهم الثقة بهذه النظم؛ و
 Quality Assurance)ت توكيد الثقةذلك ظهرت خدما

Services) ة مستقلة تهدف إلى التحقق من " وهيخدمات مهني

 ,Elliot)"  القراراتاتخاذاض ثقة المعلومات ومحتواها ألغر

؛ وهي بذلك تنقسم إلى خدمتين أساسيتين وضعتْ (1997
لبناتها األولى من قبل المعهدين األمريكي والكندي للمحاسبين 

 Systems)خدمات توكيد الثقة في النظم : القانونيين، وهي

Trust) وخدمات توكيد الثقة بالمواقع اإللكترونية ،(Web 

Trust) جاءت الدعوة لهما من قبل المعهدين كإحدى ، والتي
ي الخدمات الحديثة التي يقدمها المدقق الخارج

)www.aicpa.org(من أجل تقييم هذه المبادئ والمشروع ؛ 
 Baily and)دراسة : األولي لخدمات توكيد الثقة؛ جاءت

Andrew, 2000) وهي دراسة ذات طبيعة فلسفية ناقدة ،
 بالنظم والمواقع االلكترونية، لمشروع خدمات توكيد الثقة

وبمنهجية تحليلية ناقدة قدمت الدراسة جملة من النتائج 
 استخدامعلى الرغم من انتشار : والتوصيات كان من أهمها

 لدى عدة جهات قاًالنظم والتجارة اإللكترونية إالَّ أن هناك قل
. من ضمان، وأمان، وتكامل العمليات التي تتم في هذه النظم

عليه فقد أوصت الدراسة المنظمات المتعاملة بالنظم وبناء 
والتجارة اإللكترونية اللجوء لخدمات توكيد الثقة؛ من أجل 
ضمان ثقة تلك النظم، وإضفاء صفة الموثوقية لألطراف 
األخرى ذات العالقة؛ على أن تتم خدمات توكيد الثقة من قبل 

قل، طرف ثالث محايد هو مدقق الحسابات الخارجي المست
حيث أكدت الدراسة على أن صفة الموثوقية التي يضفيها هذا 
المشروع تجعل كل متخذي القرارات، والمتعاملين مع الشركة 

 . المدققة على ثقة بمخرجات أنظمتها
 وللمرةفي تلك األثناء واجهت مهنة تدقيق الحسابات، 

 أن النقص في الموثوقية؛ وبالتالي ذلك، "فجوة البعد"الثانية 
لحاجة إلى طرف خارجي مستقل من أجل زيادة درجة ا

الموثوقية في البيانات المالية، ودرجة االعتماد عليها، يعود 
، وهي (Lee, 1993)بشكل أساسي إلى ما يعرف بفجوة البعد 

الفجوة بين اإلدارة، والمساهمين، واألطراف األخرى 
الخارجية التي تعتمد على البيانات المالية الصادرة عن 

 الثانية ة، ظهرت هذه الفجوة للمر)2006ذنيبات، (دارة اإل
 تكنولوجيا المعلومات في أعمال المنظمة، ستخدامنتيجة ال

واعتماد أنظمة معلوماتها المحاسبية المنتجة للتقارير المالية 
" فجوة الثقة "باسمهذه الفجوة بأدبيات التدقيق عرفت عليها، 

(Trust Gap)ى مدقق الحسابات ؛ وبالتالي كان لزاماً عل
الخارجي كأحد األطراف المهنية المستقلة أن يأخذ على كاهله 

أوجد . تقديم خدمات توكيد الثقة في النظم والمواقع اإللكترونية
ذلك أرضية خصبة للباحثين لدراسة أثر خدمات توكيد الثقة، 
ودورها في تقليص فجوة الثقة تلك، وحماية المنظمات من 

 Anthony and)لها؛ فكانت دراسة المخاطر التي تتعرض 
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Ronald, 2000) ت إلى التعريف بأهمية موثوقيةوالتي عمد ،
النظم والمواقع االلكترونية، وأثر خدمات توكيد الثقة في 

 أكدت الدراسة على أن هذه الخدمات من شأنها وقدزيادتها، 
أنْ توفر تقنية مناسبة لتأكيد تكامل عمليات النظم والمواقع؛ 

من خالل الجمع بين مهارات استشارية تكنولوجية وذلك 
ومهارات التدقيق التقليدية؛ مما يساعد في حماية المنظمات 

 تكنولوجيا استخداممن المشكالت التي تواجهها جراء 
  .المعلومات في أعمالها

في خضم ذلك كانت خدمات توكيد الثقة بالمواقع و
شركات التي ، وتسابقت اللالنتشاراإللكترونية تشق طريقها 

تتعامل بالتجارة اإللكترونية إلى الحصول على خدمات توكيد 
الثقة بالموقع اإللكتروني من قبل مدقق الحسابات الخارجي، 
وعرضه على موقعها لما له من أثر هام في تجارتها 

 ,.Hunton et al)ةهذا الصدد جاءت دراسوفي . اإللكترونية

راسة إلى التعرف  وهي دراسة استطالعية هدفت الد(2000
على أثر توكيد الثقة في موقع الشركة اإللكتروني في الميزة 
التنافسية للشركة، ثم استطالع أهمية ذلك من وجهة نظر 
المحللين الماليين، ودور توكيد الثقة في موقع الشركة 
اإللكتروني في أداء الشركات المتعاملة بالتجارة اإللكترونية، 

  :توصلت إليهاومن أهم النتائج التي 
إن الشركات المتعاملة بالتجارة اإللكترونية والتي تحصل   - أ 

على ختم الثقة في موقعها اإللكتروني ستحقق أفضل 
 .  ميزة تنافسيةإكسابهاالعوائد، باإلضافة إلى 

من وجهة نظر المحللين الماليين فإن ختم توكيد الثقة   -ب 
، سيكون ذا قيمة للمستهلكين فيما يخص نزاهة العمليات

 . وحماية المعلومات والخصوصية
 آخر في البحث ى منحوبعد ذلك أخذ الجهد البحثي ينح

عن مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في ظل التطورات 
، وقد هدفت هذه )2003القشي، (التكنولوجية، فكانت دراسة 

 التي تواجه نظم المشكالتالدراسة إلى التعرف على 
 تكنولوجيا المعلومات استخدامظل المعلومات المحاسبية في 

والتجارة اإللكترونية، ومحاولة الوصول إلى نموذج يربط بين 
نظام المعلومات المحاسبي والتجارة اإللكترونية؛ وعليه فقد 

  :  خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها
أن هناك أثراً للتجارة اإللكترونية على كافة المجاالت   . أ

كل عام، وعلى مهنتي المحاسبة والمراجعة المهنية بش
 . بشكل خاص

تعمل التجارة اإللكترونية في بيئة فريدة من نوعها،   . ب
بحيث أن جميع العمليات التي تتم من خاللها هي 
عمليات غير ملموسة، وبالتالي فهي تفتقد آللية التوثيق 

 .في كافة مراحلها
وغياب إن الطبيعة غير الملموسة للتجارة اإللكترونية،   . ت

التوثيق لعملياتها، ساهما في إيجاد مشكلتين رئيسيتين 
آلية التحقق : واجهت مهنتي المحاسبة والتدقيق هما

 تخصيص الضرائب على وآليةواالعتراف باإليراد، 
 . مبيعات وايرادات التجارة االلكترونية

وقد دعت الدراسة إلى أن توفير األمان، والموثوقية،   . ث
قليل هذه المشكالت، ويتم ذلك في تستسهم والتوكيدية 

من خالل تطوير نظام ربط بين نظام الشركة المحاسبي 
وموقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، وذلك ضمن 
سياسات وإجراءات تقنية ومحاسبية تعتمدها الشركة، 
ويتم التدقيق عليها من جهة خارجية مؤهلة محاسبياً 

 . وتكنولوجياً
حافزاً لظهور ) 2003القشي، (كانت هذه الدعوة من قبل 

دراسات أخرى تبحث في الرقابة الداخلية في ظل نظم 
قطناني، (المعلومات المحاسبية المستندة للحاسوب، فقام 

بإستطالع واقع أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف ) 2005
التجارية في األردن، وتقييم درجة متانة وفاعلية اإلجراءات 

صممة في أنظمة المعلومات المحاسبية والضوابط الرقابية الم
المحوسبة، وتحديد مدى توافر خصائص النظام الرقابي 
ألنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة المطَّبقة في 
المصارف التجارية في األردن مع المواصفات والمعايير 
الرقابية المتعارف عليها والمعتمدة لدى المنظمات المهنية 

د المصارف في بناء وتصميم الضوابط، الريادية، وتقييم جهو
واألدوات الرقابية التي تتوافق مع المعايير واإلرشادات 
الرقابية، من خالل تتبع االجراءات والضوابط الرقابية بشقيها 

الرقابة التنظيمية، : (العامة والتطبيقية، والتي تشمل على
ورقابة الوصول، ورقابة التوثيق والتطوير، ورقابة األمن 

حماية، والرقابة على المدخالت، والرقابة على العمليات، وال
كما هدفت الدراسة إلى التعرف ). والرقابة على المخرجات

على طبيعة العالقة بين الضوابط السابقة وبعض المتغيرات 
  .التنظيمية والهيكلية للمصارف األردنية

 أساليب اإلستقصاء استخداموفي ضوء هذه األهداف وب
الئمة توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، كان والتحليل الم
إن خصائص النظام الرقابي لنظم المعلومات : من أهمها

المحاسبية المحوسبة في المصارف التجارية األردنية تتوافق 
بدرجة متوسطة مع الضوابط الرقابية المتعارف عليها، مع 
وجود العديد من جوانب القوة في النظام الرقابي في 

 األردنية، ولكنها ال تخلو من بعض جوانب المصارف
وفي ضوء . الضعف على مستوى الرقابتين العامة والتطبيقية
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هذه النتائج قدمت الدراسة توصياتها بضرورة اهتمام 
اإلدارات المصرفية بتقييم وبشكل دوري أنظمتها الرقابية، 
واالستعانه بمختصين في مجال الرقابة على األنظمة 

يد جوانب الضعف والنقاط القابلة لالختراق المحوسبة؛ لتحد
  .ومعالجتها

  
  نموذج الدراسة )2(الشكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

واستمر البحث في تأثير تكنولوجيا المعلومات في بيئة 
الرقابة الداخلية، وتعدى ذلك إلى دور المدقق الخارجي في 

 فكانت أداء وظيفة توكيد الثقة في النظم والمواقع االلكترونية
 مدى مقدرة وتأهيل المدققين حول) 2007مصطفى، (دراسة 

 باعتبارهمالخارجيين في األردن لتأدية مثل هذه الخدمات، 
طرفاً مستقالً يمكن أن ُيقدم تأكيداً حول موثوقية النظم 
والمواقع اإللكترونية للشركات األردنية المتعاملة بالتجارة 

قات التي تواجه المدققين اإللكترونية، ولتبحث كذلك في المعِو
أشارت . الخارجيين في األردن لتأديتهم مثل هذه الخدمات

نتائج الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من إدراك المدققين 
األردنيين ألهمية تأدية خدمات توكيد الثقة في النظم والمواقع 
االلكترونية، إال أنه ال توجد لديهم القدرة على تأدية مثل هذه 

 والتأهيل الكافي من الجهات االهتماموعدم وجود الخدمات، 
المنظّمة لعمل مهنة التدقيق باألردن؛ من أجل الرقي بقدرات 

  . المدققين لمواكبة التطورات الحديثة في المهنة
وعن أهم المعِوقات التي تواجه المدققين العاملين بمكاتب 

 خدمات توكيد الثقة في النظم تأديةالتدقيق األردنية أمام 
والمواقع اإللكترونية، أكدت الدراسة على أن عدم كفاية 

مهارات المدققين تعتبر من أكثر العوامل تأثيراً في عدم 
انتشارها، يليها قلة التشريعات المهنية والقانونية المنظمة لهذه 

  .الخدمات
مصطفى، (واستناداً إلى النتائج التي توصلت إليها دراسة 

دم تأهيل المدققّيين الخارجيين والتي كان من أهمها ع) 2007
أبزاخ، ( األردنيين لتأدية خدمات توكيد الثقة؛ جاءت دراسة

 مبادئ موثوقية النظم ستخدامحيث أطَّرت ال) 2008
(SysTrust) كمبادئ للرقابة الداخلية على موثوقية نظم 

المعلومات المحاسبية، وكذلك عملت على مقارنة المصارف 
صارف األجنبية العاملة باألردن فيما الوطنية األردنية بالم

يتعلق بمدى الرقابة الداخلية على وفاء أنظمة معلوماتها 
ثم تعدت ذلك إلى البحث . (SysTrust V.1)المحاسبية بمبادئ 

 موثوقية نظم المعلومات فيفي أثر جودة الرقابة الداخلية 
تي المحاسبية في كفاءة نظم المعلومات المحاسبية وفاعليتها، وال

توفير نظام " وهي (Efficiency)تحسين الكفاءة : تمثلت في
المعلومات المحاسبي لمعلومات جيدة يمكن االعتماد عليها في 

، وتحسين الفاعلية " القرارات ضمن حدود التكلفة المالئمةاتخاذ
(Effectiveness) درجة االقتراب من أهداف نظم " وهي

  المتغيرات المستقلة
AISمبادئ موثوقية 

 Sys-Trustنظام 

  AISأّمن 
Security 

 المتغيرات الضابطة
 

  المتغير التابع
 األداء المصرفيمؤشرات

 Sys-Trustنظام 

مؤشرات األداء 
 المالي

مؤشرات األداء 
 التشغيلي

مؤشرات أداء 
 األسهم

 AISسرية 
Confidentiality

  الخصوصية 
Privacy 

AISسالمة عمليات 
Integrity 

االنتشار االقليمي 
  للمصرف

مار في االستث
  البرمجيات

  حجم المصرف

االستثمار في األجهزة
  والمعدات

  AISجاهزية  
Availability 
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 اتخاذ، وترشيد ، وتخفيض التكاليف"المعلومات المحاسبية
خلصت الدراسة إلى أن . القرارات، والمشاركة في المعرفة

توفير مبادئ الموثوقية يساعد في تحسين جودة أنظمة 
المعلومات المحاسبية، ويعمل على خفض تكاليفها، ويساعد 
اإلدارة في ترشيد قراراتها، وأخيراً يعمل على المشاركة في 

ظم المعلومات المحاسبية المعرفة؛ بما يضمن تحقيق كفاءة ن
أما في ما . وفاعليتها في المصارف التجارية العاملة باألردن

يتعلق بمقارنة المصارف الوطنية األردنية بالمصارف األجنبية 
العاملة في األردن، فعلى الرغم من أن وفاء المصارف 

 يفوق المصارف (SysTrust V.1)األجنبية بمبادئ نموذج 
  . داللة إحصائيةذا لم يكن االختالفالوطنية؛ إال أن هذا 

  
  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

إن الدراسة الحالية تبنى على الدراسات السابقة، وهي 
 من جوانب القوة فيها وتتجاوز جوانب االستفادةتحاول 

ضعفها، ولهذا فإن من أهم ما يميز الدراسة الحالية عن 
ية نظم المعلومات المحاسبية سابقاتها هو قياسها لموثوق

 اإلصدار الثاني من موثوقية النظم اإللكترونية استخدامب
(SysTrust) الذي يحتوي على خمسة مبادئ لموثوقية نظم 

المعلومات المحاسبية المستندة للحاسوب، وكذلك فإن من 
مميزاتها أنها وسعت من دائرة البحث لتشمل باإلضافة 

الفلسطينية، إضافة لذلك فإنها للمصارف األردنية المصارف 
 المتغيرات الضابطة عند بحث استخدمتالدراسة األولى التي 

  .أثر موثوقية نظم المعلومات المحاسبية في مصفوفة األداء
  

  اسةنموذج الدر
تفصيالً هيكلياً للمتغيرات ) 2(يعرض الشكل رقم 

لتي تشكل نموذج المستقلة، والتابعة، والمتغيرات الضابطة ا
  .ليةاسة الحاالدر

  

  )1(الجـدول رقم 

 (SysTrust)األوزان النسبية لألبعاد المختلفة لمبادئ 

الوزن   دأمبـــال
 المرجح

  عدد األسئلة في
  كل مبدأ

 25% 18 (AIS)أمن 

 15% 11 (AIS)سرية معلومات الشركة في 

 9 %14  خصوصية معلومات الزبائن

 25% 18 (AIS)عمليات سالمة 

 21% 15  (AIS)جاهزية 

 71 %100  المجموع

  
 تقوم على تبني أنهاإن أهم ما يميز الدراسة الحالية 

بما يشتمل عليه من معايير تعتبر بمثابة ) SysTrust(نموذج 
متغيرات ذات أثر كبير في تحديد مستويات موثوقية نظم 

وطبقاً لهذه العالقة تم بناء نموذج . المعلومات المحاسبية
كمتغيرات مستقلة  (SysTrust)ى مبادئ الدراسة ليشتمل عل

في حين . تعتبر مؤشراً على مستوى الموثوقية المراد قياسه
كمتغيرات تابعة يراد صنفت مؤشرات األداء المصرفي 

 مستويات تأثرها بدرجة موثوقية نظم المعلومات إيضاح
 مجموعة من المتغيرات الضابطة؛ استخدامكما تم . المحاسبية

حجم البنك، : يعطي نتائج أكثر دقة وهيما من شأنه أن 
ومدى انتشاره اقليمياً، وحجم االستثمار في األجهزة 

  .والمعدات، وحجم االستثمار في البرمجيات

  اتأسلوب قياس المتغير
  س المتغيرات المستقلةياق

 نظم المعلومات المحاسبية في تم قياس مدى موثوقية
من خالل التعرف المصارف التجارية األردنية والفلسطينية 

  اإللكترونيةموثوقية النظمعلى مدى وفائها بمبادئ 
(SysTrust)وجهت للعاملين بأقسام ؛ وذلك من خالل استبانه 

نظم المعلومات، حيث شملت اإلستبانة أسئلة عن مدى توافر 
، وقد كانت األسئلة من (AIS)كل مبدأ من مبادئ موثوقية 

 (Likert Scale)يكرت النوع المغلق، وعرضت وفقاً لمقياس ل
  . األبعاد الخمسةذي

بعد ذلك استخدمت طريقة من شأنها تحويل البيانات 
 Interval)المجمعة بواسطة اإلستبانة من المقياس الفئوي 
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Scale) إلى مقياس نسبي  (Ratio Scale) وذلك لتسهيل عملية 
  .مقارنة مستويات الموثوقية مع مستويات األداء

  ):2007جعيدي، (الخطوات التالية وقد تم ذلك من خالل 
إعطاء وزن نسبي لكل مبدأ من مبادئ الموثوقية، وهذه   . أ

رأي المحكمين، وعدد : األوزان تم تحديدها بناء على
 :اإلجراءات في كل مبدأ، لتكون كما يلي

يجاد ا، ومن ثم إعطاء مدى لكل فئة من الفئات الخمس  . ب
 :مركز الفئة؛ كما يلي

 
ق مطب

بدرجة 
 داًعالية ج

مطبق 
بدرجة 
 عالية

مطبق 
بدرجة 
 متوسطة

مطبق 
بدرجة 
 منخفضة

مطبق 
 بدرجة
 منخفضة
 داًجـ

 20-1 40-21 60-41 80-61 100-81 الفئة

قيمة 
 الفئة

90.5 70.5 50.5 30.5 10.5 

250.90)/81100(قيمة الفئة األولى مثالً تساوي *  +=.  
  
 ةبادئ الخمسوقد تم حساب مدى تَحققّ كل مبدأ من الم  . ت

لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية من خالل ضرب 
قيمة الفئة في وزن المبدأ؛ لنحصل على قيمة لتّحقُق ذلك 

وبذلك نكون قد تمكنا من توحيد البيانات في . المبدأ
 .المقياس النسبي لتَسُهْل عملية التحليل والمقارنة فيما بعد

  
  ةس المتغيرات التابعياق

مؤشرات ( بيانات المتغيرات التابعة بغرض الحصول على
استخدمت مجموعة التقارير السنوية ) األداء المصرفي

 للمصارف عينة الدراسة كأداة لقياس 2007المنشورة لعام 
علماً بأن مؤشرات األداء المصرفي . سلسلة المتغيرات التابعة

  :)Mays and Shank, 2001 (يهي كما يل
  

  يالماألداء ال  . أ
   Market Value Added (MVA)المضافةالقيمة السوقية 

) طبقاً للدراسة الحالية(يأخذ مفهوم القيمة السوقية المضافة 
تعريف الفرق بين القيمة السوقية لألسهم وبين رأس المال 

 وأهمية القيمة )للشركة ككل (المقدم من قبل المساهمين
السوقية المضافة كمؤشر مالي تتأتى من كونها توضح مدى 

في القيمة السوقية للسهم من ناحية وأثر هذه الزيادة الزيادة 
 . في تعظيم القيمة السوقية لمنظمة األعمال من ناحية أخرى

  

  Return on Investment (ROI)العائد على االستثمار 
 األرباحُيعرف العائد على االستثمار بكونه مجموعة 

 وغالباً ما.  منظومة األصول المتاحةاستخدامالمتأتية من 
 استخدام في األعماللقياس مدى كفاءة منظمة مؤشراً يستخدم 
وهو يحسب من خالل قسمة صافي األرباح على . األصول

  .فمجموع أصول المصر
  
  يلياألداء التشغ  . ب

 Net Profit Margin (NPM) هامش صافي الربح
يعرف بأنه المبلغ المتبقي من كل دينار من اإليرادات 

ة التكاليف بما فيها الفوائد بعد سداد كاف) كنسبة مئوية(
وهو يحسب من خالل قسمة صافي األرباح بعد . والضرائب

  .الضرائب على صافي اإليرادات
  

 Operating Return On Assetsالعائد التشغيلي على األصول

(ROA)   
وهو يحسب من خالل قسمة صافي األرباح من النشاط 

  .التشغيلي على مجموع أصول المصرف
  

 Profitability of Employee (PE) ربحية الموظف
وهي من المؤشرات الهامة لمدى كفاءة البنك في إدارة 
موارده البشرية، والتي من المتوقع أن يكون لموثوقية نظم 
المعلومات المحاسبية أثراً في تحسينها، ويقاس هذا المتغير 

  .ظفيهمن خالل قسمة صافي أرباح البنك على عدد مو
  
  سهمأداء األ  . ت

  Earning Per Share (EPS)سهم العادي ربح ال
وتحظى مثل . يعرف بكونه حصة كل سهم من األرباح

هذه النسبة بأهمية كبيرة لدى مجتمع المستثمرين لكونها توفر 
مؤشراً مهماً على مدى نجاح إدارة منظمة األعمال في تحقيق 

وهو يقاس من خالل قسمة صافي األرباح بعد . الربحية
 Besley and)ب على عدد األسهم المصدرة الفوائد والضرائ

Brigham, 2005).  
  

  ةس المتغيرات الضابطياق
 مجموعة من المتغيرات الضابطة، التي من استخدامتم 

شأنها ضبط العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة، وبيانها 
بصورتها األقرب للواقع، وهي متغيرات ثبت من خالل 

ربابعة، ( أداء المصارف كدراسة الدراسات السابقة أثرها في
2007(.  
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  اإلقليمي للمصرفاالنتشار  . أ
 كان المصرف منتشراً إقليمياً، وقد تم إذاتم النظر فيما 

التعبير عن هذا المتغير من خالل المتغيرات الوهمية 
(Dummy Variable) للمصارف ذات ) 1(، بحيث أعطي الرقم

  .ر المنتشرة اقليمياًللمصارف غي) 0(االنتشار اإلقليمي، ورقم 
 حجم المصرف  . ب

 هذا المتغير كمتغير ضابط إلى استخدام فييعود السبب 
وجود عالقة قوية بين حجم المصرف وبين األداء ومقاييس 
الربحية، وتعود هذه العالقة إلى اقتصاديات الحجم، حيث أن 
المصارف األكبر حجماً تكون ربحيتها أعلى؛ لذا وجب 

 وفق دراسة ربابعة دراسة كمتغير ضابطادخالها في نموذج ال
 وقد تم قياس هذا المتغير من خالل مجموع األصول )2007(

  .التي يمتلكها
  االستثمار في األجهزة والمعدات  . ت

وهو يعكس مدى استثمار البنك في تكنولوجيا المعلومات 
من حيث المعدات الالزمة للتشغيل، وقد تم قياس هذا المتغير 

مة الدفترية ألجهزة الحاسب األلي لدى من خالل صافي القي
المصرف، والتي هي عبارة عن التكلفة التاريخية لألجهزة 

  .مطروحاً منها مجمع اإلهالك
 االستثمار في أنظمة الحاسوب والبرامج  . ث

وهذا المتغير يعكس حجم اإلنفاق على تكنولوجيا 
المعلومات في المصرف، من حيث البرمجيات الالزمة 

م قياس هذا المتغير عن طريق صافي القيمة للتشغيل، وقد ت
  . الدفترية ألنظمة الحاسوب والبرامج المملوكة للمصرف

 رضيات الدراسةف
ث في ضوء منهجية الدراسة وأهدافها، يمكن تطوير ثال

تشمل : مجموعات من الفرضيات، المجموعة األولى
فرضيات التحقق من مدى توافر إجراءات مبادئ التشغيل 

 في بيئة عمل نظم (SysTrust)ام الموثوقية وفقاً لنظ
المعلومات المحاسبية في المصارف األردنية والفلسطينية، 

أما . خمسةوعلى مستوى كل مبدأ تشغيل من المبادئ ال
المجموعة الثانية من الفرضيات فإنها تشتمل على فرضيات 
اختبار أثر موثوقية نظم المعلومات المحاسبية في مؤشرات 

داء المصرفي لسلسلة المصارف التي تشكل عينة مصفوفة األ
أما المجموعة األخيرة من الفرضيات فإنها تشتمل . الدراسة

فرضية من شأنها أن تفحص مدى تفاوت المصارف األردنية 
والفلسطينية فيما يتعلق بوفائها بمبادئ نموذج موثوقية أنظمتها 

وفيما يلي عرض لفرضيات . المحاسبية المستندة للحاسوب
  :ميةالدراسة بصيغتها العد

  

  الفرضية الرئيسة األولى
H01 : ال توفر نظم المعلومات المحاسبية  في المصارف

الفلسطينية متطلبات مبادئ موثوقية النظم واألردنية 
(SysTrust).  

وينبثق عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية 
  : هي

H011 :مصارف ال توفر نظم المعلومات المحاسبية في ال
  .األردنية والفلسطينية متطلبات مبدأ األمن

H012 : ال توفر نظم المعلومات المحاسبية في المصارف
  .األردنية والفلسطينية متطلبات مبدأ السرية

H013 : ال توفر نظم المعلومات المحاسبية في المصارف
  .األردنية والفلسطينية متطلبات مبدأ الخصوصية

H014 :ات المحاسبية في المصارف ال توفر نظم المعلوم
  .األردنية والفلسطينية متطلبات مبدأ سالمة العمليات

H015 : ال توفر نظم المعلومات المحاسبية في المصارف
  .األردنية الفلسطينية متطلبات مبدأ الجاهزية

  
  انيةالفرضية الرئيسة الث

H02 : ال يوجد أثر لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية في
دنية والفلسطينية في مؤشرات األداء المصارف األر

  المصرفي
وينبثق عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية 

  :هي
  يمؤشرات األداء المال

H021 :في  نظم المعلومات المحاسبيةال يوجد أثر لموثوقية 
المصارف األردنية والفلسطينية في القيمة السوقية 

  .المضافة
H022 :المعلومات المحاسبية في ال يوجد أثر لموثوقية نظم 

المصارف األردنية والفلسطينية في العائد على 
 .االستثمار

  
  يليمؤشرات األداء التشغ

H023 : ال يوجد أثر لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية في
المصارف األردنية والفلسطينية في هامش صافي 

  .الربح
H024 : في ال يوجد أثر لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية

المصارف األردنية والفلسطينية في العائد التشغيلي 
 .على األصول

H025 : ال يوجد أثر لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية في
  .المصارف األردنية والفلسطينية في ربحية الموظف
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  مؤشر أداء األسهم
H026 : ال يوجد أثر لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية في

سطينية في ربح السهم المصارف األردنية والفل
  .العادي

  الفرضية الرئيسة الثالثة
H03 : ذو داللة احصائية بين المصارف اختالفال يوجد 

 نظم المعلومات األردنية والفلسطينية فيما يتعلق بتوفير
  .(SysTrust) فيها لمبادئ موثوقية النظم المحاسبية

  
  )2(ول رقم الجـد

  اسة المتصلةتبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراخ
 Jarque-Bera Test  

 المتغيرات
 J-B  Sig. 

     المتغيرات المستقلة
 0.570  1.123  أمن نظم المعلومات المحاسبية

 0.195  3.266  سرية المعلومات
 0.444  1.624  خصوصية معلومات الزبائن

 0.481  1.464  سالمة عمليات نظام المعلومات المحاسبي
 0.251  2.763  لمعلومات المحاسبيجاهزية نظام ا

     
     المتغيرات الضابطة

 0.171  5.133  حجم المصرف
 0.000  141.134  االستثمار في األجهزة والمعدات

 0.000  181.216 االستثمار في أنظمة الحاسوب والبرمجيات
     

     المتغيرات التابعة
 0.000  207.952  القيمة السوقية المضافة
 0.714  0.674  العائد على االستثمار
 0.000  121.542  هامش صافي الربح

 0.000  38.070  العائد التشغيلي على األصول
 0.000  158.186  ربحية الموظف

 0.000  121.013  العائد على السهم العادي
  

  هاتمع الدراسة وعينتّمج
تي مثلت المصارف األردنية المدرجة ببورصة عمان، وال

، والمصارف الفلسطينية مصرفاً) 15(بلغ عددها خمسة عشر 
مصارف ) 6(المدرجة ببورصة نابلس، والبالغ عددها ستة 

أما عينة الدراسة فقد تمثلت في . مجتمعاً واضحاً للدراسة
رؤساء أقسام تكنولوجيا المعلومات في تلك المصارف، إذ تم 

 أجل توزيع استبانه واحدة لكل مصرف من المصارف؛ من
جمع البيانات حول المتغير المستقل موثوقية نظم المعلومات 

وكذلك التقارير المالية المنشورة والمالحظات ، المحاسبية
، والتي تم (2007)المرفقة بها لهذه المصارف عن العام 

 عليها في حساب مؤشرات مصفوفة األداء االعتماد

لمرفقة المصرفي، باإلضافة إلى االستعانة بالمالحظات ا
بالقوائم المالية للحصول على معلومات المتغيرات غير 

  .ليةالما
  

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات
يشتمل هذا الجزء من الدراسة على ثالثة محاور أساسية، 
يتعلق المحور األول بالتحقق من صالحية البيانات للتحليل 
 اإلحصائي، أما المحور الثاني، فسيتناول اإلحصاء الوصفي
لمتغيرات الدراسة، من خالل عدة مقاييس إحصائية وصفية، 
وأخيراً سيتم اختبار فرضيات الدراسة واحتساب معلمات 

  .ارنماذج االنحد
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  )3( رقم الجـدول
  مصفوفة اإلرتباط بين المتغيرات المستقلة

 المتغيرات
حجم 
 المصرف

االستثمار 
 زةباألجه

االستثمار 
 بالبرمجيات

وصية الخص السرية   األمن 
سالمة 

 العمليات 

        1 حجم المصرف
      1 0.074- االستثمار باألجهزة

     1 0.981 0.073- ار بالبرمجياتماالستث
1 0.422 0.403 0.128 األمن    

   1 0.808 0.287 0.298 0.243 السرية 
  1 0.522 0.419 0.066 0.078 0.281- الخصوصية

 1 0.225 0.145 0.295 0.102 0.107 0.034- سالمة العمليات
 0.349 0.494 0.301 0.421 0.265 0.238 0.167 الجاهزية 

  
  )4(دول رقم الجـ

   للتداخل الخطي(Variance Inflation Factor)اختبار 
 

 Collinearity Statistics 
 المتغيرات

 Tolerance  VIF 

 2.055  0.487  حجم المصرف

 28.247  0.035  لحاسوباالستثمار بأجهزة ا

 29.673  0.034  االستثمار بالبرمجيات

 4.128  0.242  أمن نظام المعلومات

 4.182  0.193  سرية معلومات الشركة

 3.217  0.311  خصوصية معلومات الزبائن

 1.239  0.807  سالمة عمليات نظام المعلومات

 2.258  0.443  جاهزية نظام المعلومات

  
  ياختبار صحة البيانات للتحليل اإلحصائ:  األولىالمرحلة

قبل البدء بتحليل البيانات واختبار الفرضيات، يجب أوالً 
التعرف على خصائص البيانات للتحقق من مالءمة نموذج 

  :الدراسة بإجراء االختبارات التالية
 Normal-Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  . أ

موزعة توزيعاً طبيعياً، حيث للتحقق من كون البيانات 
يترتب على التعرف فيما إذا كانت البيانات موزعة أو غير 
موزعة توزيعاً طبيعياً اختيار األسلوب اإلحصائي المالئم 

ومن أجل تحقيق ذلك، استخدم اختبار . الختبار الفرضيات
(Jarque-Bera) وباختبار مدى اقتراب البيانات من توزيعها 

ر من متغيرات الدراسة المتصلة ظهرت الطبيعي لكل متغّي
من هذا الجدول يالحظ من ). 2(النتائج كما هي بالجدول رقم 

أن هناك مجموعة من المتغيرات  (Jarque-Bera Test)اختبار 

ة أخرى ال تتبع التوزيع كانت تتبع التوزيع الطبيعي ومجموع
 مرتفعة، ومستوى (J-B) إذ كانت قيمة إحصائية ؛الطبيعي
االستثمار في (للمتغيرات التالية  % 5 أقل من .Sig) (الداللة

األجهزة والمعدات، واالستثمار في أنظمة الحاسوب 
والبرمجيات، والقيمة السوقية المضافة، هامش صافي الربح، 
والعائد التشغيلي على األصول، وربحية الموظف، والعائد 

ب ه المتغيرات ال تقتر؛ وهذا يعني أن هذ)على السهم العادي
 الطبيعي؛ وللتغلّب على هذه المشكلة، سيتم تحويل من التوزيع

 دالّة استخدامالمتغيرات التي ال تتبع  التوزيع الطبيعي ب
 بحيث  تقترب من توزيعها (Ln)اللوغاريتم الطبيعي 

لها ) J-B(أما بقية المتغيرات، فإن إحصائية . الطبيعي
أنها ، وهذا يعني %5منخفضة ومستوى داللتها أكبر من 

  .تقترب من توزيعها الطبيعي
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 Multicollinearity Test التداخل الخطي اختبار  . ب
 :General Linear Model) تعتمد قوة النموذج الخطي العام

GLM) ر من المتغيراتأساساً على فرضية استقالل كل متغي 
 وإذا لم يتحقق هذا الشرط، فإن (Independency)المستقلة 

ف يبطل العمل به، وال يمكن النموذج الخطي العام سو
؛ )2003السيفو ومشعل، (اعتباره جيداً لعملية تقدير المعلمات 

 إيجاد معامل ارتباط سيتم من خاللففحص التداخل الخطي 
جميع المتغيرات  بين (Pearson Correlation)بيرسون 

مستقلين يفوق  وجود االرتباط بين متغيرين المستقلة، إذ أن
غير أن . وجود مشكلة للتداخل الخطي، سيشير إلى %60الـ

االختبار الحاسم في الكشف عن مشكلة التداخل الخطي هو 
(Collinearity Diagnostics) وهو يقوم على احتساب معامل ،

(Tolerance) ،لكل متغّير من المتغيرات المستقلة والضابطة 
 VIF) (Variance Inflation Factorومن ثم يتم إيجاد معامل 

 متغّير من المتغيرات المستقلة والضابطة، إذ يعد أيضا لكل
، لةهذا االختبار مقياساً لتأثير االرتباط بين المتغيرات المستق

 (VIF)أن الحصول على قيمة  إلى (Gujarati, 2003)قد أشار و
يشير إلى وجود مشكلة التعدد الخطي للمتغّير ) 10(تفوق الـ

تبار مشكلة التداخل وفيما يلي اخ. المستقل أو الضابط المعني
  :الخطي
  

  مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقلة
مصفوفة ارتباط بيرسون ج نتائ) 3(يظهر الجدول رقم 

(Pearson-Correlation) بين كل زوجين من المتغيرات 
المستقلة لعينة الشركات، علماً بأن المتغيرات الضابطة أدخلت 

مستقلة، ونالحظ من في النموذج وتعامل معاملة المتغيرات ال
هذا الجدول ارتباطاً ضعيفاً بين متغيرات الدراسة التفسيرية، 
وهذا يشير إلى عدم وجود تداخل خطي بينها، فاالرتباط بين 
معظم المتغيرات غير ذي داللة إحصائية ومنخفض جدا وال 

، بإستثنار العالقة بين االستثمار في )0.60(يتعدى قيمة 
ار في البرمجيات، والعالقة بين أمن أجهزة الحاسوب واالستثم

نظام المعلومات المحاسبي، وسرية معلومات الشركة في نظام 
  .المعلومات؛ حيث جاء اإلرتباط بينهما كبيراً
 نماذج الدراسة فيوللحكم على مدى تأثير هذا االرتباط 

 لتعزيز (Collinearity Diagnostics) سيستخدم أيضا اختبار
أن ) 4( الجدول رقم  منحظال ن.جمصداقية النتائ

لجميع المتغيرات  (Variance Inflation Factor: VIF)معامل
وهو ما يعزز مصفوفة االرتباط ؛ )10(المستقلة هي دون الـ 

السابقة التي أظهرت ارتباطاً ضعيفاً جداً بين المتغيرات 
التفسيرية المستقلة منها والضابطة؛ بإستثناء المتغيرين 

) زة والحاسوب، واالستثمار في البرمجياتاالستثمار في أجه(
 اذاً  يجب حذف أحد المتغيرين (10) اكبر من (VIF)كانت 

كإحدى طرق حل مشكلة التداخل الخطي، وعليه ستقوم 
الدراسة بحذف متغير االستثمار في أجهزة الحاسوب واإلبقاء 

  .على متغير االستثمار في البرمجيات
  
 Autocorrelation Testاختبار االرتباط الذاتي   . ت

تظهر مشكلة االرتباط الذاتي في النموذج إذا كانت 
 سيؤثر في صحة وهذاالمشاهدات المتجاورة مترابطة؛ 

النموذج؛ إذ سينتج أثر غير حقيقي للمتغيرات المستقلة على 
المتغير التابع بدرجة كبيرة من جراء ذلك االرتباط، وللتحقق 

دم اختبارات معينة ذج، تستخومن وجود هذه المشكلة بالنم
 حيث يعتبر هذا االختبار (Durbin Watson Test)مثل اختبار 

ا بين االقتصاديين القياسيين، استخداممن أكثر الطرق 
بشير، (وقد بين )  4 ، 0(وتتراوح قيمة هذا االختبار بين 

والتي )  2.5 – 1.5(أن النتيجة  المثلى تتراوح بين ) 2003
 ذاتي بين القيم المتجاورة تشير إلى عدم وجود ارتباط

 المحسوبة كما هي بالجدول D-Wللمتغيرات وقد ظهرت قيمة 
 بناء على D-Wوباستخراج القيمة المجدولة الختبار ). 5(رقم 

، وعدد المتغيرات التفسيرية في النموذج (N=21)حجم العينة 
(K=7) بحيث ظهرت قيمة الحد األعلى لمقياس D-W هي 

(dU = 2.460) الحد األدنى  وقيمة(dL = 0.547) . إذ أن قيمة
(D-W) المحسوبة جاءت بين (dU = 2.46) 4) وبين-dU = 

؛ إذاً يمكن اإلطمئنان لنماذج الدراسة حيث أنها تخلو (1.54
من مشكلة االرتباط الذاتي الموجب أو السالب حسب قواعد 

 وكذلك فإن هذه القيم (Gujarati, 2003)القرار التي أشار إليها 
  . 2.5) – (1.5تقع بين 

  
  )5(دول رقم الجـ

  لنماذج الدراسةDurbin Watsonاختبار 

 D-W ةنموذج الدراس

 1.734 القيمة السوقية المضافة: األول
 1.986 العائد على االستثمار: الثاني
 2.426 هامش صافي الربح: الثالث
 2.000 العائد التشغيلي على األصول: الرابع

 1.906 موظف ربحية ال: الخامس
 2.409 العائد على السهم العادي: السادس

تم تسمية كل نموذج بناءاً على المتغير التابع، أما المتغيرات المستقلة * 

  .(SysTrust)في كل النماذج فهي واحدة، وهي مبادئ نظام الموثوقية 
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  )6(دول رقم الجـ
  اختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي لنماذج الدراسة

 .F-statistic  Prob  وذج الدراسةنم
 0.119  2.458  القيمة السوقية المضافة: األول
 0.827  0.559  العائد على االستثمار: الثاني
 0.109  2.556  هامش صافي الربح: الثالث
 0.502  1.044  العائد التشغيلي على األصول: الرابع

 0.983  0.257  ربحية الموظف : الخامس
 0.367  1.325  العائد على السهم العادي: السادس

  
  )7(دول رقم الجـ

  في المصارف األردنية والفلسطينية) SysTrustمبادئ (وصف متغيرات الدراسة المستقلة 

الجاهزية  سالمة العمليات  ةالخصوصي سرية المعلومات  األمن 
 المقاييس الوصفية

Security Confidentiality Privacy Integrity  Availability 

      

 0.800 0.805 0.701 0.760 0.824 الوسط الحسابي

 0.893 0.912 0.843 0.840 0.870 أكبر قيمة

 0.343 0.345 0.280 0.540 0.410 أقل قيمة

 0.185 0.173 0.194 0.133 0.107 اإلنحراف المعياري

 المصارف الفلسطينية المدرجة ببورصة نابلس

 0.722 0.770 0.720 0.590 0.738 الوسط الحسابي

 0.870 0.813 0.870 0.760 0.813 أكبر قيمة

 0.570 0.560 0.590 0.420 0.580 أقل قيمة

 0.130 0.129 0.104 0.114 0.131 اإلنحراف المعياري

  
 اختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي  . ث

Heteroskedasticity Test  
ي هو أن تباين أحد االفتراضات المهمة لالنحدار الكالسيك

األخطاء العشوائية ثابت؛ باإلضافة إلى أن متوسطها ال بد أن 
يكون مساوياً للصفر، وفي حال وجود عدم ثبات تباين الخطأ 
العشوائي تستخدم بعض األساليب اإلحصائية للتغلّب على هذه 

 وباختبار عدم ثبات تباين .(White)المشكلة، مثل اختبار 
 لنماذج الدراسة الستة (Heteroskedasticity)الخطأ العشوائي 

  ). 6(ظهرت النتائج كما هي بالجدول رقم 
 (White) أن احتمالية إحصائية )6(رقم يتبين من الجدول 

، وهذا يعني أننا نقبل 0.05لكافة نماذج الدراسة هي أكبر من 
الفرضية العدمية بأن نماذج الدراسة تعاني مشكلة عدم ثبات 

 والذي (White)ي، وقد استخدم اختبار تباين الخطأ العشوائ

 للتغلب على هذه (E-Views)يتم بشكل روتيني ضمن حزمة 
  .المشكلة

  
المرحلة الثانية االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 

 المستقلة
تتمثل متغيرات الدراسة المستقلة في مبادئ موثوقية النظم 

(SysTrust)قياسها ب تم تحويلها  االستبانه، ثم استخدام، وقد تم
من مقياس ليكرت الخماسي إلى مقياس نسبي، وقد كانت 
نسب تحقيق مبادئ الموثوقية في المصارف األردنية 

  .)7(ية كما هي موضحه بالجدول رقم والفلسطين
 ظاممبدأ أمن الن  . أ

يشمل هذا المبدأ مجموعة من اإلجراءات هدفها ضمان 
صول األمن لنظام المعلومات المحاسبي، وحمايته من الو
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يالحظ من الجدول رقم . المادي، أو المنطقي غير المشروع
، %82.4أن المصارف األردنية تفي بهذا المبدأ بنسبة ) 7(

وهي نسبة جيدة تدل على تمتع نظم المعلومات المحاسبية في 
المصارف األردنية بدرجة مناسبة من األمن، وهذا ما تحتاج 

نظمة معلوماتها له الصناعة المصرفية من أمنية عالية في أ
لما تواجهه من مخاطر متعددة، وقد بلغ االنحراف المعياري 

مما يشير إلى تفاوت ضئيل بين المصارف األردنية % 10.7
أما المصارف . فيما يتعلق بوفائها بمتطلبات مبدأ أمن النظام

الفلسطينية فقد كانت األقل وفاء بهذا المبدأ، إذ بلغ متوسط 
محاسبي في المصارف الفلسطينية أمن نظام المعلومات ال

، مع انحراف معياري كبير؛ مما يشير إلى تفاوت 73.8%
المصارف الفلسطينية فيما يتعلق بمدى وفائها بأمن نظام 

  .المعلومات المحاسبي
 ةمبدأ سرية معلومات الشرك  . ب

ل على مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تموهو يش
م المحاسبي، يالحظ ضمان سرية معلومات الشركة في النظا

، أن المصارف األردنية تفي بهذا المبدأ )7(من الجدول رقم 
، ويجدر القول أن القائمين على تطوير نموذج %76بنسبة 

(SysTrust) قد أفردوا مبدًأ خاصاً بسرية معلومات الشركة لما 
لها من أهمية بالغة، وقد كانت إجراءات هذا المبدأ من قبل 

النظام، ولذا فإن إجراءاته أكثر دقة  مع مبدأ أمن وجةمدم
وصرامة؛ وهذا ما يبرر أن وفاء المصارف األردنية بهذا 

أما المصارف الفلسطينية . المبدأ جاء أقل من مبدأ أمن النظام
فقد كانت األقل وفاء بهذا المبدأ، إذ بلغ متوسط سرية 
معلومات الشركة في نظام المعلومات المحاسبي في 

  .%59نية المصارف الفلسطي
  
 ئنمبدأ خصوصية معلومات الزبا  . ت

ل هذا المبدأ على مجموعة من اإلجراءات التي تميش
جمعها، : تضمن خصوصية معلومات الزبائن خالل مراحل

أن نسبة ) 7( من الجدول رقم ظيالح. اومعالجتها، وتخزينه
وهي أقل % 70.1وفاء المصارف األردنية بهذا المبدأ هي 

األخرى، كما أن المصارف الفلسطينية النسب من بين المبادئ 
قد تفوقت عليها في هذا المبدأ؛ إذ بلغت نسبة وفائها به 

، وكذلك انحرافها المعياري أقل مما يشير إلى تقارب 72%
المصارف الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق بمبدأ خصوصية 

  .نمعلومات الزبائ
  
 اتمبدأ سالمة العملي  . ث

جراءات التي تضمن ويعرض هذا المبدأ جملة من اإل

درجة : سالمة عمليات نظام المعلومات المحاسبية من خالل
تمام، ودقة، ووقتية، وشرعية عمليات المعالجة للبيانات في 

) 7(من الجدول ذاته رقم و، (AIS)نظام المعلومات المحاسبي 
بإنحراف معياري % 80.5يالحظ أن المصارف األردنية 
 كبير أيضاً مما يشير إلى كبير، ومدى بين أكبر وأقل قيمة

أما . تفاوت المصارف األردنية فيما بتعلق بتطبيقها لهذا المبدأ
المصارف الفلسطينية فكانت ذات انحراف معياري أقل مما 
يشير إلى تقارب تطبيق هذا المبدأ بين المصارف الفلسطينية 

  .%77التي بلغ متوسط تطبيقها لهذا المبدأ 
  
 ممبدأ جاهزية النظا  . ج

 مبدأ جاهزية النظام من أكثر المبادئ أهمية لما يعتبر
 النظام، استخداميوفره من إجراءات تضمن للمستخدم النهائي 

واالستفادة من مخرجاته في ترشيد قراراته ضمن التوقيت 
ومن خالل االستطالع الميداني لمدى تطبيق . المالئم

بة المصارف األردنية لهذا المبدأ وجد أنها تفي بمتطلباته بنس
، غير أن اإلنحراف المعياري كان مرتفعاً، وهناك 80%

، %89.3تفاوت في تطبيق هذا المبدأ، إذ بلغت أكبر قيمة 
، وهذا ما يستدعي اإلنتباه من قبل الجهات %34.3وأقل قيمة 

أما المصارف . المشرفة على عمل المصارف في األردن
ة؛ إذ بلغت الفلسطينية فلم تكن أحسُن حاالً من مثيالتها األردني

بإنحراف معياري % 72.2نسبة تطبيقها لمبدأ جاهزية النظام 
  .أقل، غير أن المدى بين أكبر قيمة وأقل قيمة ما زال مرتفعاً

  
 اتاختبار الفرضي: المرحلة الثالثة

تتمحور المجموعة الثانية من فرضيات الدراسة حول 
ف تأثير مبادئ موثوقية نظم المعلومات المحاسبية في المصار

األردنية والفلسطينية في مؤشرات األداء المصرفي، التي 
تشمل مجموعة من المؤشرات المالية التي تعكس األداء 

وبين المتغيرات . المالي، والتشغيلي، وأداء األسهم للمصارف
التابعة والمستقلة تستخدم الدراسة مجموعة من المتغيرات 

ورتها الضابطة التي من شأنها ضبط العالقة وبيانها بص
وبما أن عينة الدراسة تتمثل في مجموعة من . األقرب للحقيقة

وهي بيانات ذات طبيعة مقطعية )  مصرفا21ً(المصارف 
(Cross Sectional Data) ، أن العالقة هي بين عدة وبما

متغيرات مستقلة ومتغير تابع واحد في كل نموذج؛ إذن فإن 
هو االنحدار نموذج االنحدار المالئم لقياس هذه العالقة 

 E-Views برنامج استخدام، ب(Multiple Regression)المتعدد 
 طريقة استخدامسيتم تقدير العالقات بين المتغيرات ب

  .(Ordinary Least Squares OLS)المربعات الصغرى 
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  )8(دول رقم جـال
  اختبار معنوية المتغيرات الضابطة في النموذج

 OLS - Multiple Regression   
 المتغيرات الضابطة

 Coefficient  t-Statistic  Prob. 

 0.001  4.084  0.661  اإلنتشار اإلقليمي للمصرف

 0.004  2.433  0.830  حجم المصرف

 0.000  4.814  0.414  االستثمار في البرمجيات
ـ n حيث n – p -1( ودرجات حرية % 5 المجدولة عند مستوى معنوية tقيمة   pة، و عدد مفردات العين
  . 1.740وهي ) 17 = 1-3-21 في النموذج وهي βعدد 

  
  )9(ول رقم الجـد

  اختبار معنوية المتغيرات الضابطة والمستقلة في النموذج

 Adj. R2  عدد المتغيرات    النموذج

  %88.1  8  المتغيرات الضابطة والمستقلة

  %60.5  3  المتغيرات الضابطة وحدها

  
  لضابطةاختبار معنوية المتغيرات ا

وسوف تمر عملية تحليل نموذج االنحدار المتضمنة 
  :للمتغيرات الضابطة بثالث مراحل هي

في الخطوة األولى، تدخل المتغيرات الضابطة جميعها   . أ
في النموذج دون المتغيرات المستقلة واختبار داللتها 
اإلحصائية؛ بحيث نبقي على المتغيرات ذات الداللة 

لتي ليس لها داللة اإلحصائية ونتخلص من تلك ا
 . إحصائية

 في الخطوة الثانية تدخل المتغيرات المستقلة والضابطة   . ب
التي كان لها داللة إحصائية في النموذج وتقدير معامل 

 .(Adjusted R-square)التحديد المعدل 
 وفي المرحلة األخيرة، تدخل كل المتغيرات الضابطة   . ت

ابقة، والنظر التي كان لها داللة إحصائية في المرحلة الس
، بحيث يكون الفرق فيه بمثابة (Adjusted R-square)إلى 

تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ، وبمعنى 
آخر، فإن هذه المراحل تحقق اختبار االنحدار المتدرج 

(Stepwise Regression) وهو يهدف إلى بيان أكثر 
ثير معنوي المتغيرات تأثيراً واستبعاد التي ليس لها تأ

 وفيما يلي اختبار المتغيرات الضابطة). 2005أبو زيد، (
اختباراً لمعنوية المتغيرات ) 8(يظهر الجدول رقم حيث 

الضابطة وحدها في النموذج مع أحد المتغيرات التابعة، 
  :وهو العائد على السهم العادي
أن لجميع المتغيرات ) 8(يالحظ من الجدول رقم 

 لجميع t-test في النموذج، إذ جاءت الضابطة داللة معنوية
 أقل احتمالهاهذه المتغيرات أكبر من قيمتها المجدولة، وجاء 

؛ مما يعني قبول الفرضية البديلة بأن لها أثراً معنوياً %5من 
ويالحظ أن ميل هذه . في النموذج؛ ولهذا نبقي جميعها

قد جاء موجباً؛ مما يشير إلى أن هناك عالقة ) β(المتغيرات 
ردية بين هذه المتغيرات والمتغير التابع؛ إذ أن انتشار ط

المصرف، وكبر حجمه، وزيادة استثماره بالبرمجيات يؤدي 
إلى تحسين أداء المصارف؛ وهذه النتيجة تتوافق مع ما 

  .من نتائج) 2007ربابعة، (جاءت به دراسة 
  

  إدخال المتغيرات الضابطة والمستقلة في النموذج
، تدخل المتغيرات الضابطة التي ثبت في الخطوة الثانية

أن لها داللة إحصائية في النموذج باإلضافة للمتغيرات 
 (Adjusted R-square)المستقلة، وتقدير معامل التحديد المعدل 

والذي يساعد في التعرف على مدى أهمية المتغيرات 
) 9( ويظهر الجدول رقم (Thomas, 1996)المضافة للنموذج 

ات الضابطة والمستقلة جميعها، أما في الخطوة اختبار المتغير
الثالثة، فتدخل المتغيرات الضابطة التي لها داللة معنوية في 

، )9(من الجدول رقم . (Adj. R2)نموذج آخر ثم تقدير قيمة 
 للنموذج الذي يحتوي على المتغيرات (Adj. R2)يالحط أن 

مما يشير إلى أهمية % 60.5الضابطة وحدها قد بلغت 
متغيرات الضابطة في النموذج، وعند إضافة المتغيرات ال

% 88.1 لتصل إلى (Adj. R2)المستقلة لهذا النموذج ارتفعت 
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مما يشير إلى أهمية هذه المتغيرات المستقلة، ويعطي مؤشراً 
 في تفسير (SysTrust)على أهمية مبادئ نموذج الموثوقية 

تبار خل امصفوفة األداء المصرفي، وهو ما سيتضح من خال
  .ةرضيات الدراسة في الخطوة القادمف

  
  )10(دول رقم الجـ

  (SysTrust) في المصارف األردنية والفلسطينية مبادئ (AIS)اختبار العينة األحادية لمدى توفير 

 One Sample t-testاختبار 
 مبادئ موثوقية النظم 

Mean t-test Prob. 

 AIS 0.800 7.751 0.000أمن 

 0.000 3.463 0.711 لشركة سرية معلومات ا

 0.002 2.859 0.706 خصوصية معلومات الزبائن

 AIS 0.795 5.594 0.000سالمة عمليات 

 AIS 0.777 4.742 0.000جاهزية 
  1.725:  هيn-1، ودرجات حرية  %95 المجدولة عند مستوى ثقة t   قيمة

  
  )11(دول رقم الجـ

  داء المصرفي األردني الفلسطيني في مؤشرات األ(SysTrust)اختبار أثر مبادئ 
  

 F  Sig.  R2  المتغير التابع  النموذج

 مؤشرات األداء المالي

 MVA  8.250  0.001  0.846 القيمة السوقية المضافة  األول

 ROI  8.002  0.010  0.354 العائد على االستثمار  الثاني

 مؤشرات األداء التشغيلي

 NPM  5.504  0.002  0.623 هامش صافي الربح  الثالث

 ROA  4.205  0.005  0.595 العائد التشغيلي على األصول  الرابع

 PE  10.349  0.000  0.189 ربحية الموظف  الخامس

 مؤشر أداء األسهم

 EPS  19.475  0.000  0.728 ربح السهم العادي  السادس
رات المستقلة في كل النماذج فهي واحدة، وهي مبـادئ نظـام   تم تسمية كل نموذج بناءاً على المتغير التابع، أما المتغي        * 

  .الموثوقية
 n-p-1المقـام   (،  )8=  في النموذج    β عدد   p حيث   pالبسط  (ودرجات حرية   % 5 المجدولة عند مستوى معنوية      Fقيمة  * 

  .3.28وهي ) 12=1-8-21وهي 
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  اختبار الفرضيات
ن بعد اختبار صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي؛ م

خالل اختبار التوزيع الطبيعي، واختبار سالمة نماذج الدراسة 
التي تم بناؤها، وذلك من خالل إجراء مجموعة من 
االختبارات الختبار مشكلة التعدد الخطي، واالرتباط الذاتي، 
وثبات تباين الخطأ العشوائي وكذلك اختبار قدرة المتغيرات 

مستقلة الضابطة على ضبط العالقة بين المتغيرات ال
والمتغّيرات التابعة؛ بعد ذلك؛ تأتي المرحلة األخيرة إلجراء 

  .ةاختبار فرضيات الدراس
  

 الفرضية الرئيسة األولى  . أ
  

 في المصارف األردنية ةال توفر نظم المعلومات المحاسبي
  (SysTrust)الفلسطينية متطلبات مبادئ موثوقية النظم و

 وينبثق عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات
 العينة اختبار) 10(رقم  الفرعية، حيث يظهر الجدول

علماً بأن .  لهذه الفرضيات(One Sample t-test)األحادية 
العينة تشمل المصارف األردنية والفلسطينية على أن يتم 

من هذا الجدول فصلهما والمقارنة بينهما في الفرضية الثالثة، 
تنبثق عنها والخاص بفحص الفرضية الرئيسية األولى، التي 

الفرضيات الفرعية األولى وحتى الخامسة، والتي تفحص فيما 
إذا كانت نظم المعلومات المحاسبية في المصارف األردنية 

، حيث تم اختبار الفرضية (SysTrust)الفلسطينية توفر مبادئ 
العدمية التي تنادي بعدم توفير نظم المعلومات المحاسبية في 

 والتي (SysTrust)طينية لمبادئ المصارف األردنية والفلس
]: يمكن التعبير عنها رياضياً كما يلي ]6.0:H 5..10 <µ ،

مقابل الفرضية البديلة التي تنادي بأن نظم المعلومات 
المحاسبية في المصارف األردنية والفلسطينية توفر مبادئ 

(SysTrust)والتي يمكن التعبير عنها رياضياً كما يلي ، :
[ ]6.0:H 5..1a >µ . يالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي

بداللة % 60 جاءت أكبر من (SysTrust)لكل مبادئ 
  المحسوبة لجميعها أكبر منt-testإحصائية؛ إذ جاءت قيمة 

 قد جاء أقل من t-test الاحتمقيمتها المجدولة، وكذلك فإن 
؛ مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية 5%

ة بأن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف األردنية البديل
أمن النظام، :  من(SysTrust)والفلسطينية توفر مبادئ نموذج 

وسرية معلومات الشركة، وخصوصية معلومات الزبائن، 
وسالمة عمليات نظام المعلومات المحاسبي، وجاهزية نظام 

  .المعلومات المحاسبي
  

  الفرضية الرئيسة الثانية  . ب
H02 :يوجد أثر لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية في ال 

المصارف األردنية والفلسطينية في مؤشرات األداء 
  المصرفي

وينبثق عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات 
 اإلنحدار المتعدداستخدامالفرعية، إذ تم (Multiple 

Regression) بطريقة (OLS)في ، وقد ظهرت النتائج كما هي 
  ).11(الجدول رقم 

  
  الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسية الثانية

H021 :في  نظم المعلومات المحاسبيةال يوجد أثر لموثوقية 
المصارف األردنية والفلسطينية في القيمة السوقية 

  . المضافة
ويمكن بناء نموذج رياضي يمثل العالقة السابقة 

  :المفترضة كما يلي
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  حيث إن
MVA :القيمة السوقية المضافة  

 α:     قيمة الثابت   
β1,..8 :  والضابطةالميل للمتغيرات المستقلة.  

Prol. :ر الضابط األولاإلقليمي للمصرف، االنتشار: المتغي 
 كان المصرف منتشر إذا 1(وهو متغير وهمي 

  ). لغير ذلك0اقليمياً، و
Size :ر الضابط الثانيلمصرف المقاس حجم ا: المتغي

  .بمجموع األصول، وقد تم اخذ اللوغاريتم الطبيعي له
Soft. :ر الضابط الثالثالقيمة الدفترية إلستثمار : المتغي

  .المصرف ببرمجيات الحاسوب
Security :ر المستقل األولأمن : المتغي(AIS).  

Conf. :ر المستقل الثانيسرية معلومات الشركة في : المتغي
(AIS).  

Privacy :ر المستقل الثالثخصوصية معلومات : المتغي
  .(AIS)الزبائن في 

Intrg. :ر المستقل الرابعسالمة عمليات : المتغي(AIS).  
Avail. :ر المستقل الخامسجاهزية : المتغي(AIS)  .  

 R2أن قيمة معامل التحديد ) 11 (الجدول رقميتبين من 
لتغير في وهي تشير إلى مقدار ا% 84.6للنموذج األول هي 

المتغير التابع والتي يفسرها التغير في المتغيرات المستقلة، 
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وهي نسبة جيدة وتدل على قوة تفسير المتغيرات المستقلة 
وعند اختبار الفرضية السابقة حول أثر توفير . للمتغير التابع

نظم المعلومات المحاسبية لمبادئ الموثوقية في القيمة السوقية 
 وهي أكبر 8.250 المحسوبة هي  Fةالمضافة، تبين أن قيم
 هو أقل من احتمالها، وكذلك فإن 3.280من قيمتها المجدولة 

، وعليه يمكن رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية 5%
 في  نظم المعلومات المحاسبية أثر لموثوقيةالبديلة بوجود

 .المصارف األردنية والفلسطينية في القيمة السوقية المضافة
  

  فرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثانيةالفرضية ال
H022 : ال يوجد أثر لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية في

المصارف األردنية والفلسطينية في العائد على 
 .االستثمار

ويمكن بناء نموذج رياضي يمثل العالقة السابقة 
  :المفترضة كما يلي
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  حيث إن
ROI : على االستثمارالعائد .  

 للنموذج الثاني R2أن قيمة ) 11(رقم  يتبين من الجدول
الذي يمثل العالقة بين مبادئ الموثوقية كمتغيرات مستقلة 

وعند %. 35.4والعائد على األصول كمتغير تابع، هي 
اختبار الفرضية السابقة حول أثر توفير نظم المعلومات 

على االستثمار، تبين أن المحاسبية لمبادئ الموثوقية في العائد 
 وهي أكبر من قيمتها المجدولة 8.002 المحسوبة هي  Fقيمة

، وعليه يمكن %5 هو أقل من احتمالها، وكذلك فإن 3.280
 أثر رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة بوجود

 في المصارف (AIS)  نظم المعلومات المحاسبيةلموثوقية
  . ائد على األصولاألردنية والفلسطينية في الع

  
  :يةالفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الثان

H023 : ال يوجد أثر لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية
  .في المصارف األردنية الفلسطينية في هامش صافي الربح

ويمكن بناء نموذج رياضي يمثل العالقة السابقة 
  :المفترضة كما يلي
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  حيث إن

NPM :هامش صافي الربح .  
 للنموذج R2أن قيمة ) 11(يتبين من الجدول السابق رقم 

وعند اختبار الفرضية السابقة حول أثر %. 62.3الثالث هي 
توفير نظم المعلومات المحاسبية لمبادئ الموثوقية في هامش 

 وهي 4.504 المحسوبة هي  Fصافي الربح، تبين أن قيمة
 هو احتمالها، وكذلك فإن 3.280 المجدولة أكبر من قيمتها

، وعليه يمكن رفض الفرضية العدمية وقبول %5أقل من 
 نظم المعلومات  أثر لموثوقيةالفرضية البديلة بوجود

 في المصارف األردنية والفلسطينية في هامش المحاسبية
  .صافي الربح

  
  :يةالفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الثان

H024 : ال يوجد أثر لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية في
المصارف األردنية الفلسطينية في العائد التشغيلي 

  .على األصول
ويمكن بناء نموذج رياضي يمثل العالقة السابقة 

  :المفترضة كما يلي
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  حيث إن

ROA :صولالعائد التشغيلي على األ.  
 R2أن قيمة ) 11(اهرة بالجدول رقم يتبين من النتائج الظ

وعند اختبار الفرضية السابقة %. 59.5للنموذج الرابع هي 
حول أثر توفير نظم المعلومات المحاسبية لمبادئ الموثوقية 

 المحسوبة  Fفي العائد التشغيلي على األصول، تبين أن قيمة
، وكذلك 3.280 وهي أكبر من قيمتها المجدولة 2.205هي 
، وعليه يمكن رفض الفرضية %5 هو أقل من هااحتمالفإن 

 نظم  أثر لموثوقيةالعدمية وقبول الفرضية البديلة بوجود
 في المصارف األردنية والفلسطينية في المعلومات المحاسبية

  . العائد التشغيلي على األصول
  

  انيةالفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الث
H025 :نظم المعلومات المحاسبية في ال يوجد أثر لموثوقية 

  .المصارف األردنية الفلسطينية في ربحية الموظف
ويمكن بناء نموذج رياضي يمثل العالقة السابقة 

  :المفترضة كما يلي
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  حيث إن
PE :ربحية الموظف .  

 R2أن قيمة ) 11(يتبين من النتائج الظاهرة بالجدول رقم 
وعند اختبار الفرضية السابقة %. 18.9 للنموذج الرابع هي

حول أثر توفير نظم المعلومات المحاسبية لمبادئ الموثوقية في 
 وهي 10.349 المحسوبة هي  Fربحية الموظف، تبين أن قيمة

 هو أقل احتمالها، وكذلك فإن 3.280أكبر من قيمتها المجدولة 
، وعليه يمكن رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية %5من 

 في  نظم المعلومات المحاسبية أثر لموثوقيةلبديلة بوجودا
  . المصارف األردنية والفلسطينية في ربحية الموظف

  
  الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية الثانية

H026 : ال يوجد أثر لموثوقية نظم المعلومات المحاسبية في
ينية في العائد على السهم المصارف األردنية والفلسط

  .عاديال

  
  

  )12(دول رقم الجـ
  (SysTrust)تبار الفرق بين متوسطي مجتمعين للفرق بين المصارف األردنية والفلسطينية عن مدى توفيرها لمبادئ اخ

  

 موثوقية مبادئ     

  )SysTrust (النظم
 المصارف

 

الوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري
t-test 

 
Prob. 

 األمن   0.107  0.824  األردنية 
  0.131  0.738  الفلسطينية 

-1.556 
 

0.136 

 سرية المعلومات    0.133  0.760  األردنية 
  0.114  0.590  الفلسطينية 

-2.751 
 

0.013 

 الخصوصية    0.194  0.701  األردنية 
  0.104  0.720  الفلسطينية 

0.226 
 

0.824 

 سالمة العمليات   0.173  0.805  األردنية 
  0.129  0.770  الفلسطينية 

-0.444 
 

0.662 

 الجاهزية   0.185  0.800  األردنية 
  0.130  0.722  الفلسطينية 

-0.938 
 

0.360 

  .1.729 هي 19، ودرجات حرية %95 المجدولة عند مستوى ثقة Tقيمة            
  

ويمكن بناء نموذج رياضي يمثل العالقة السابقة 
  :المفترضة كما يلي
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  حيث إن
EPS :العائد على السهم العادي .  

 للنموذج الرابع R2أن قيمة ) 11(يتبين من الجدول رقم 
وعند اختبار الفرضية السابقة حول أثر توفير %. 72.8هي 

نظم المعلومات المحاسبية لمبادئ الموثوقية في العائد على 

 وهي 19.475 المحسوبة هي  Fن أن قيمةسهم المصرف، تبي
 هو احتمالها، وكذلك فإن 3.280أكبر من قيمتها المجدولة 

، وعليه يمكن رفض الفرضية العدمية وقبول %5أقل من 
 نظم المعلومات  أثر لموثوقيةالفرضية البديلة بوجود

 في المصارف األردنية والفلسطينية في ربح المحاسبية
  .مـسهال

  
  سة الثالثةالفرضية الرئي  . ت

H03 : ذو داللة احصائية بين المصارف اختالفال يوجد 
 نظم المعلومات األردنية والفلسطينية فيما يتعلق بتوفير

  .(SysTrust) فيها لمبادئ موثوقية النظم المحاسبية
  :ويمكن التعبير عن هذه الفرضية رياضياً كما يلي
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]الفرضية العدمية  ]Zero:H 210 =− µµ ، مقابل
]فرضية البديلة ال ]Zero:H 21a ≠− µµ.  

حيث تنص الفرضية العدمية على عدم وجود اختالف بين 
متوسطي المجتمعين، وبالتالي فإن حاصل طرحهما يساوي 
الصفر، وعلى العكس من ذلك الفرضية البديلة التي تنص 
على وجود اختالف بين متوسطي المجتمعين وبالتالي حاصل 

  .فرطرحهما ال يساوي الص
 (Independent Samples Test) اختبار استخداموب
 الفرضية السابقة ظهرت النتائج كما هي بالجدول الختبار
يمكن مناقشة مدى وجود اختالف بين ، و)12(رقم 

المصارف األردنية والفلسطينية فيما يتعلق بمدى توفير 
أنظمة معلوماتها المحاسبية لمبادئ موثوقية النظم 

(SysTrust) يلي كما:  
  

لقد حققت : مبدأ أمن نظام المعلومات المحاسبي  . أ
، %82.4المصارف األردنية إجراءات هذا المبدأ بنسبة 

، أما المصارف الفلسطينية فإن 0.107بإنحراف معياري 
نظم معلوماتها المحاسبية توفر إجراءات هذا المبدأ 

، وعند اختبار 0.131، بإنحراف معياري %73.8بنسبة 
ة فيما إذا كان متوسط تطبيق المصارف الفرضية العدمي

األردنية لهذا المبدأ يساوي متوسط تطبيق المصارف 
الفلسطينية له؛ بالتالي ال يوجد فرق في التطبيق، جاءت 

 المجدولة، t، وهي أقل من قيمة t-test 1.556قيمة 
؛ إذاً نقبل الفرضية 0.05 أكبر من احتمالهاوكذلك 
يلة؛ إذاً ال يوجد اختالف ، ونرفض الفرضية البدالعدمية

بين المصارف األردنية والفلسطينية فيما يتعلق بتوفير 
أنظمة معلوماتها المحاسبية لمبدأ أمن نظام المعلومات 

 . المحاسبي إحدى
 
يالحظ أن المصارف : مبدأ سرية معلومات الشركة  . ب

، %76األردنية حققت إجراءات هذا المبدأ بنسبة 
 المصارف الفلسطينية فإن ، أما0.133بإنحراف معياري 

نظم معلوماتها المحاسبية توفر إجراءات هذا المبدأ 
، وعند اختبار 0.114، بإنحراف معياري %59بنسبة 

الفرضية العدمية فيما إذا كان متوسط تطبيق المصارف 
األردنية لهذا المبدأ يساوي متوسط تطبيق المصارف 

بيق، ظهرت الفلسطينية له؛ بالتالي ال يوجد فرق في التط
 المجدولة، t، وهي أكبر من قيمة t-test 2.751قيمة 

؛ إذاً نرفض الفرضية 0.05 أقل من احتمالهاوكذلك 
العدمية، ونقبل الفرضية البديلة؛ إذاً يوجد اختالف بين 

المصارف األردنية والفلسطينية فيما يتعلق بتوفير أنظمة 
 .معلوماتها المحاسبية لمبدأ سرية معلومات الشركة

) 12(من الجدول رقم : مبدأ خصوصية معلومات الزبائن  . ت
وجد أن المصارف األردنية حققت إجراءات مبدأ 

، بإنحراف %70.1خصوصية معلومات الزبائن بنسبة 
، أما المصارف الفلسطينية فإن نظم 0.194معياري 

، %72معلوماتها المحاسبية توفر إجراءات هذا المبدأ بنسبة 
، وعند اختبار الفرضية العدمية 0.104بإنحراف معياري 

فيما إذا كان متوسط تطبيق المصارف األردنية لهذا المبدأ 
يساوي متوسط تطبيق المصارف الفلسطينية له؛ بالتالي ال 

، وهي t-test 0.226يوجد فرق في التطبيق، ظهرت قيمة 
 وهو 0.824 يبلغ احتمالها المجدولة، وكذلك tأقل من قيمة 
، ونرفض اً نقبل الفرضية العدمية؛ إذ0.05أكبر من 

الفرضية البديلة؛ إذاً ال يوجد اختالف بين المصارف 
األردنية والفلسطينية فيما يتعلق بتوفير أنظمة معلوماتها 

 .المحاسبية لمبدأ خصوصية معلومات الزبائن
 
وعند : مبدأ سالمة عمليات نظام المعلومات المحاسبي  . ث

دنية عن البحث عن مدى اختالف المصارف األر
الفلسطينية فيما يتعلق بتوفير أنظمة معلوماتها المحاسبية 

، وجد أن المصارف األردنية (AIS)لمبدأ سالمة عمليات 
توفر أنظمة معلوماتها المحاسبية إجراءات هذا المبدأ 

، أما 0.173، بإنحراف معياري %80.5بنسبة 
المصارف الفلسطينية فإن متوسط تطبيقها لهذا المبدأ 

، وعند اختبار الفرضية 0.129بإنحراف معياري % 77
العدمية فيما إذا كان متوسط تطبيق المصارف األردنية 
لهذا المبدأ يساوي متوسط تطبيق المصارف الفلسطينية 

-tله؛ بالتالي ال يوجد فرق في التطبيق، ظهرت قيمة 

test 0.444 وهي أقل من قيمة ،t المجدولة، وكذلك 
؛ إذاً نقبل 0.05هو أكبر من  و0.662 يبلغ احتمالها

، ونرفض الفرضية البديلة؛ إذاً ال يوجد الفرضية العدمية
اختالف بين المصارف األردنية والفلسطينية فيما يتعلق 
بتوفير أنظمة معلوماتها المحاسبية لمبدأ سالمة عمليات 

 .نظام المعلومات المحاسبي
 
من الجدول : اسبيمبدأ جاهزية نظام المعلومات المح  . ج

 وجد أن المصارف األردنية حققت )12(السابق رقم 
إجراءات مبدأ جاهزية نظام المعلومات المحاسبي بنسبة 

، أما المصارف 0.185، بإنحراف معياري 80%
الفلسطينية فإن نظم معلوماتها المحاسبية توفر إجراءات 
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، 0.130، بإنحراف معياري %72.2هذا المبدأ بنسبة 
دمية فيما إذا كان متوسط وعند اختبار الفرضية الع

تطبيق المصارف األردنية لهذا المبدأ يساوي متوسط 
تطبيق المصارف الفلسطينية له؛ بالتالي ال يوجد فرق 

، وهي أقل من t-test 0.938في التطبيق، ظهرت قيمة 
 وهو أكبر 0.360 يبلغ احتمالها المجدولة، وكذلك tقيمة 
نرفض الفرضية ، و؛ إذاً نقبل الفرضية العدمية0.05من 

البديلة؛ إذاً ال يوجد اختالف بين المصارف األردنية 
والفلسطينية فيما يتعلق بتوفير أنظمة معلوماتها 

 .المحاسبية لمبدأ جاهزية نظام المعلومات المحاسبي
  

من التحليل السابق للفرضية الرئيسية الثالثة وجد أن 
ها في المصارف األردنية والفلسطينية ال يوجد اختالف بين

، بينما (SysTrust)تطبيق أربعة مبادئ من مبادئ الموثوقية 
وجد اختالف بينهما في تطبيق مبدأ واحد هو سرية معلومات 
الشركة في نظام المعلومات المحاسبي؛ وعلى هذا النتائج 
يمكن قبول الفرضية العدمية الثالثة ورفض الفرضية البديلة، 

ئية بين المصارف  ذو داللة احصااختالفال يوجد إذاً 
 نظم المعلومات األردنية والفلسطينية فيما يتعلق بتوفير

  .(SysTrust) فيها لمبادئ موثوقية النظم المحاسبية
  

  لنتائج والتوصياتا
تم تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها الرئيسية، ومن  بعد أن

ثم وضع الفرضيات المالئمة، وتحديد المنهجية المناسبة 
الً إلى تحليل البيانات واختبار الفرضيات؛ ، وصوالختبارها

وعليه يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها هذه 
  :الدراسة، والتوصيات التي تبنى عليها كما يلي

  
 جالنتائ

 االحصائية لفرضيات االختباراتفي ضوء نتائج 
الدراسة، والموضحة تفاصيلها في الفصل السابق، يمكن 

  :التي خلصت اليها الدراسة فيتلخيص أبرز النتائج 
  

مدى توفير نظم المعلومات المحاسبية في المصارف   . أ
  (SysTrust)األردنية والفلسطينية لمبادئ موثوقية النظم 

 الدراسة أن بيئة عمل المصارف األردنية بينت
والفلسطينية، وكذلك البنية التحتية التكنولوجية توفر متطلبات 

حيث بلغت نسبة . لة احصائياًتلك المبادئ بنسب جيدة ومقبو
، وسرية %80توافر إجراءات أمن نظم المعلومات المحاسبية 

، %71معلومات الشركة في نظام معلوماتها المحاسبي 

وخصوصية معلومات الزبائن في نظام المعلومات المحاسبي 
، وسالمة عمليات نظام المعلومات المحاسبي 70.6%
%. 77.7حاسبي ، وجاهزية نظام المعلومات الم79.5%

التي ) 2008أبزاخ، (وهذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسة 
استطلعت مدى توفير نظم المعلومات المحاسبية في 
المصارف األردنية الوطنية واألجنبية العاملة باألردن 
بمتطلبات موثوقية نظم المعلومات المحاسبية، وبينت أن هذه 

 اإلصدار األول (SysTrust) الموثوقية بمبادئالمصارف تفي 
التي ) 2005قطناني، (ودراسة . بمستوى مقبول احصائياً

أكدت على فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لنظم المعلومات 
  .  المحاسبية المستندة للحاسوب في المصارف األردنية

  
أثر موثوقية نظام المعلومات المحاسبي في مصفوفة   . ب

  األداء المصرفي
أثر لتوفير أنظمة المعلومات خلصت الدراسة إلى وجود  .1

المحاسبية في المصارف األردنية والفلسطينية لمبادئ 
القيمة : الموثوقية في مصفوفة األداء المالي، التي تشمل

 . السوقية المضافة، والعائد على االستثمار
 داللة معنوية ذاوكذلك وجدت الدراسة أن هناك أثراً  .2

صارف األردنية لتوفير نظم المعلومات المحاسبية في الم
 في (SysTrust)والفلسطينية لمبادئ موثوقية النظم 
هامش صافي : مصفوفة األداء التشغيلي، التي تشمل

الربح، والعائد التشغيلي على األصول، وربحية 
 .الموظف

أما فيما يتعلق بأثر توفير نظم المعلومات المحاسبية في  .3
المصارف األردنية الفلسطينية لمبادئ الموثوقية 

(SysTrust) في مصفوفة أداء األسهم، والمتمثلة في 
العائد على السهم العادي؛ فقد وجدت الدراسة أثراً ذا 

 (SysTrust)داللة إحصائية لتوفير مبادئ موثوقية النظم 
 .في ربح السهم العادي

 
مدى اختالف المصارف األردنية عن المصارف   . ت

ا الفلسطينية فيما يتعلق بمدى وفاء أنظمة معلوماته
  (SysTrust)المحاسبية بمبادئ موثوقية النظم 

لم تجد الدراسة اختالفاً بينهما سوى في مبدأ واحد هو 
سرية معلومات الشركة في نظم المعلومات المحاسبية، إذاً ال 
يوجد اختالف بين المصارف األردنية والفلسطينية فيما يتعلق 

ا توصلت بتطبيقها لمبادئ الموثوقية، وهذه النتيجة تتفق مع م
التي لم تجد اختالفاً ذا داللة ) 2008أبزاخ، (إليه دراسة 

احصائية بين المصارف األردنية الوطنية، والمصارف 
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األجنبية العاملة باألردن حول مدى تطبيقها لمبادئ موثوقية 
ويعزى ذلك إلى أن القطاع المصرفي من . (SysTrust)النظم 

رات التكنولويجية، أكثر القطاعات تجدداً واستقطاباً للتطو
وهي ال تختلف بذلك من دولة ألخرى؛ نظراً لتكامل الخبرات 

  .بين المصارف وانتشارها على المستوى الدولي
  
  اتـالتوصي

 
بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج؛ فإنها تضع 
جملة من التوصيات التي ينتظر أن تخدم القطاع المصرفي، 

يق الحسابات، والمجتمع ككل، وللرقي بمهنة المحاسبة وتدق
ونظراً لألهمية البالغة لمبادئ موثوقية نظم المعلومات 
المحاسبية في زيادة الثقة بنظم المعلومات المحاسبية، ودورها 
في تحسين مستويات األداء، وتحقيق األمان والتوكيدية لعدة 

  :طراف، فإن الدراسة توصي بما يليأ
  

على أداء خدمة توكيد بسبب عدم مقدرة المدقق الخارجي   . أ
الثقة بالنظم اإللكترونية؛ نظراً لعدم توافر المهارات 

فإن الدراسة الحالية توصي المصارف لك الضرورية لذ
بأن تفوض المدقق الداخلي بهذه المهمة، من خالل منحه 
الصالحيات لذلك مع توفير الخبرات والمهارات 
الضرورية له، مما يساعد في فصل بين الوظائف 

حقيق رقابة أكثر فاعلية، حيث ما زالت مهمة التحقق وت
 بيد (SysTrust)من توفير متطلبات مبادئ الموثوقية 

 .العاملين بأقسام تكنولوجيا المعلومات

 
استجابة المدققين الخارجيين للنداء الموجه لهم رة ضرو  . ب

 (AICPA)من المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 
 الثقة في النظم والمواقع بضرورة أداء خدمات توكيد

وتدعو الجمعيات المهنية المهتمة بعمل . اإللكترونية
المدقق الخارجي إلى رفع مهاراته في مجال التدقيق 
اإللكتروني لكي يتمكن من مسايرة التطورات الحادثة في 

 .مهنة التدقيق
 
نظراً ألهمية مبادئ الموثوقية في تحسين مؤشرات األداء   . ت

اسة توصي المصارف بزيادة تطبيق المصرفي؛ فإن الدر
 حول أهمية المبادئ ونشر الوعي بين موظفيها هذه

تحقيق هذه المبادئ؛ من خالل عقد الدورات وورش 
 . المختصةالعمل

 
 الجهات المنظمة لعمل المصارف في ضرورة تبني  . ث

األردن وفلسطين نظام الموثوقية واعتماده كأحد شروط 
باً على عمل تلك مزاولة المهنة، مما سينعكس إيجا

المصارف، وعلى تنظيم القطاع المصرفي في األردن 
 . وفلسطين

 
 الباحثين لدراسة معمقة لنظام موثوقية نظم دعوة   . ج

المعلومات المحاسبية في القطاعات االقتصادية األخرى، 
لتلك وفي عدة بلدان، مع بيان أثره في مستويات األداء 

 .القطاعات
 
 

  المراجع
  
، أثر تطبيق نظام الموثوقية على كفاءة 2008سن  محمد حاخ،أبز

دراسة : وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية
مقارنة ما بين البنوك الوطنية واألجنبية العاملة باألردن، رسالة 
دكتوراة غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

  .عمان
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في ) التدقيق اإللكتروني(المعلومات في عمليات التدقيق 
فلسطين وأثر ذلك في جودة األدلة، مجلة الجامعة اإلسالمية، 

  .  742 – 702جلد السابع، العدد األول، غزة، الم
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The Reliability of Accounting Information Systems and their Impact on 

Upgrading Banking Performance Indicators 

Comparative Study of Jordanian and Palestinian Banks Listed at 
Amman and Nablus Stock Exchanges 

 

Sabri M. Mushtaha, Allam M. Hamdan and Talal H. Shokor* 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to measure the reliability of electronic accounting information system at both Jordanian and 
Palestinian banks, through out testing the availability of system trust principles (Sys Trust) set by American 
Institute of Certified Public "AICPA" and Canadian Institute of Chartered Accountants "CICA". 

The five set principles is to ensure the trustability and reliability of electronic accounting system were tested 
on Palestinian and Jordanian banks financial, operational and stocks performance indicators. 

This study tested the variances of including the (SysTrust) between Jordanian and Palestinian banks 
accounting information system, and by using appropriate data collection and data analysis tools findings are 
as following: 

- Computerized accounting systems of Jordanian and Palestinian banks give a statistical indication of the 
(SysTtrust) principles but at different levels. Moreover, the study found that there is statistical indication that 
accounting information systems make (SysTrust) principles available in financial and operational 
performance of the banks. But the study didn't find any difference of statistical significance between 
Jordanian and Palestinian banks concerning the availability of credibility principle (SysTtrust) in their (AIS). 

Accordingly, the study recommends the following: internal auditor should supervise the credibility of 
computerized systems, and that regulating and supervisory authorities of banks in Jordan and Palestine adopt 
the credibility as a controlling factor in the banking industry in both countries. 

Keywords:  Control, Reliability, Accounting Information Systems, Performance Indicators, Banks. 
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