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علمني أن   إلى من إلى من عانى الصعاب وحصد األشواك ليميد لي درب العلم,
 العطاء والتضحية ىما سبيل الوصول إلى قمة اليدف,

  رمز الرجولة وعنوان النجاح  إلى

 "والدي الغالي"

     إلى رفيقتي ومرشدتي في جميع مراحلي   سقتني حروف العلم من الصغرإلى من  
 إلى من عرفت معيا معنى الحياة, العلمية,

 إلى رمز الحب والحنان

 "حنونةوالدتي ال" 

  إلىبيم اكبر وعلييم اعتمد, وبوجودىم اكتسبت قوة ومحبو ال حدود ليا,   إلى من  
 عيونيم مرآة طفولتي وذكرياتي  من  

 "وأخواتيإخوتي  "

  أصحاب والوف اء  ينابيع الصدق  إلى,  أمي مخواتي الذين لم تلدىأ إخواني و إلى  
  من معيم سعدت  الق لوب البيضاء  

 "زمالئي وزميالتي"

 

 الباحث              

 مناف موفق العقيلي



 

 و 

 الشكر والتقدير
إال  ليي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النيار إال بطاعتك , وال تطيب اللحظات  إ

 بذكرك, وال تطيب اآلخرة إال بعفوك, وال تطيب الجنة إال برؤيتك.
 ق ال اهلل تعالى: )ق ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسولو والمؤمني  ن( صدق اهلل العظيم.

ق ال عليو الصالة  ( و الا ياْشُكُر اللَّوا ماْن الا ياْشُكُر الن َّاسا )صلى اهلل عليو وسلم:   ق ال رسول
لاْيُكْم ماْعرُوفً ا فاكااِفُئوُه, ف ااْن لاْم تاِجُدوا ماا ُتكااِفُئوناُو ف ااْدُعوا لاُو حاتَّى  إصاناعا    مانْ )والسالم: 

 (تاراْوا أانَُّكْم قاْد كااف اأُْتُموهُ 
أتقدم بالشكر والعرف ان للدكتور ظاىر القشي على تكرمو باإلشراف على ىذه  

حيث كان مثاالً للعلماء المتواضعين    الرسالة وتوجيياتو السديدة, وتصويباتو المفيدة,
 في توجيياتو ودعمو المتواصل, جزاه اهلل عني وعن زمالئي خير جزاء .

يسعدني أن أتقدم بجزيل شكري وامتناني ألساتذتي األف اضل في قسم  و 
 والذين ساىموا في مساعدتي ولم يبخلوا علي من علميم. جداراجامعة  المحاسبة في  

 .ف ليم مني جزيل الشكر
لما منحوني من وقت  األساتذة أعضاء لجنة المناقشة,   إلىما أتقدم بالشكر  ك

كما اشكر المدقق   ,غناىا بتوجيياتيم القيمةالقراءة ىذه الرسالة المتواضعة و 
أخوة    األعزاء الذين كانواوالزمالء    األصدق اءاشكر  و  اللغوي األستاذ إبراىيم العقيلي,

 .تمام ىذه الرسالةعم والتشجيع  إللي في جامعة جدارا, وخير مثال في الد

 

 كل من قدم لي المساعدة والدعم والنصيحة أثناء مرحلة الدراسة وإعداد الرسالة.  و
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 الممخص 

اثر تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني  عمى لتعرؼا إلى الدراسة ىذه ىدفت      

(Web-Trust عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية )

  .األردنية

تخصصة تـ إخضاعيا لمتحكيـ منة قاـ الباحث بتصميـ استبافقد الدراسة  ىدؼولتحقيؽ       

( بنؾ 13) البالغ عددىا ، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع البنوؾ التجارية األردنيةالعممي

األردف، العاممة في %( مف إجمالي البنوؾ 52ما نسبتو ) إي في إقميـ الوسط، أردني تجاري

إفراد اإلدارة مف  متخصصةتـ اختيارىـ بطريقة  ( وحدة مختمفة96) وحدة المعاينة مف وبمغت

دارة العميا المالية دارةتكنولوجيا المعمومات   وا  ـ األساليب اداستختـ و ، الرقابة والتدقيؽ الداخمي وا 

النزعة المركزية لتحميؿ البيانات، وتـ اختبار الفرضيات باستخداـ  ساإلحصائية الوصفية ومقايي
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 One – Wayالتبايف األحادي ) ختباراو  (Multiple Regressionاختبار االنحدار المتعدد )

ANOVA.) 
تطبيؽ  فأعينة الدراسة عمى  اعجمإ :كاف أىمياعدد مف النتائج  إلىسة ار وقد توصمت الد     

عمى كفاءة بشكؿ عاـ كاف ليا أثرا مرتفعا (  (Web- Trustمبادئ موثوقية الموقع االلكتروني

مبدأ ) فأعينة الدراسة  أجمعتكما  ،ية األردنيةأداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجار 

في البنوؾ عمى كفاءة نظاـ المعمومات المحاسبي مف بيف المبادئ  ًاكاف األكثر تأثير  (السرية

مف بيف جميع مبادئ  ًرااألقؿ تأثي (الشبكةمبدأ الخصوصية عمى بينما كاف ) ،التجارية األردنية

ساىـ في توفير المعمومات المحاسبية  المبادئف تطبيؽ أد وج ًوأخيرا، االلكتروني الموقع موثوقية

 شكؿ الدقيؽ والتوقيت المناسب. الب

بعدد مف التوصيات كاف الباحث  أوصى فقدالتي تـ التوصؿ إلييا  وفي ضوء ىذه النتائج    

مبادئ موثوقية الموقع مرار في تطبيؽ تعمى االس البنوؾ التجارية األردنيةحث  :أىميا

كفاءة عمى بعض السياسات  تأثيرومعالجو نقاط الخمؿ في تدني (  (Web- Trustيااللكترون

 .مبنوؾ التجارية األردنيةل أداء نظاـ المعمومات المحاسبي

 

 

، االلكتروني مبادئ موثوقية الموقع، كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبيالكممات المفتاحية: 

 . البنوؾ التجارية األردنيةالكندي األمريكي، شروع مال مىثىقية النظام، ،مىثىقية المىقع
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Abstract 

      The study aimed to examine the Impact of Implementing Web-Trust 

Principles on the Efficiency Performance of Accounting Information System 

in Commercial Banks at Jordan. 

       To achieve the main goal of the study, the researcher designed a structured 

questionnaire that was validated by lecturers in Jordanian universities, the 

population consisted of (13) Commercial Banks at Jordan in the Central 

Region which expresses (52%) of the total number of all working banks in 

Jordan, a number of (96) questionnaires was at respondent. Higher-Financial 

Management, IT Management and Internal Control and Auditing Management 



 

 
 

 ص

were planned to be chosen to examine the hypothesis of the study. The 

descriptive statistics and Measures Statistical Dispersion were used for data 

analysis, and the hypotheses were examined by multiple regression and one-

way ANOVA tests. 

     The research mainly achieved the following results:  It was found that most 

of the population agreed that the application of Web-Trust Principles generally 

has a determinable influence on the efficiency of the accounting information 

system in Commercial Banks at Jordan.  It was also found that the 

(Confidentiality Principle) was the most effective among all Web-Trust 

Principles in Commercial Banks at Jordan. On the other hand, it was found that 

(Online Privacy Principle) was the least effective among all Web-Trust 

Principles. Finally, it was found that applying Web-Trust Principles provides 

users with accounting information in an accurate manner and at the appropriate 

time.  

      In the light of achieved results, the researcher recommends the following: 

To encourage the Commercial Banks at Jordan to keep applying Web-Trust 

Principles. To find solutions for the weaknesses found in some policies that has 

low impact on the efficiency of the Accounting Information system in 

Commercial Banks at Jordan.     

Keywords: AIS efficiency, Web-trust principles, Web-trust, Sys-trust, 

Jordanian commercial banks,   Canadian American project. 
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 الفصل الول

 اإلطار العام لمدراسة

المقدمة 1-1  

يعد ركيزة مف ركائز السوؽ المالي ويساىـ  ةي دولأفي  لبنوؾاع امف المعروؼ بأف قط

بشكؿ مباشر في رفع سوية االقتصاد وذلؾ مف خالؿ أىميتيا  في  تدوير النقد في األسواؽ 

 القتصاديو األخرى .ا

وتمعب ىذه النظـ دورًا ميما وفعااًل  لمبنوؾجزءًا مف النظاـ الكمي  ةالمعمومات المحاسبي ظـن ويعد

مثؿ في تزويد مختمؼ المستويات في اتخاذ القرارات بمعمومات جاىزة وصحيحة ودقيقة في يت

، ويتـ توفير ىذه والمالية التوقيت المناسب حيث ُتساعدىـ في اتخاذ مختمؼ القرارات اإلدارية

 تصدرىا البنوؾ.المعمومات عف طريؽ التقارير والقوائـ المالية التي 

لمحاسبي يساىـ بشكؿ فعاؿ في تمكيف البنوؾ مف تأدية مياميا ف نظاـ المعمومات ااحيث    

ي كمما كانت تمتمؾ البنوؾ نظاـ محاسبي متكامؿ ساعدتيا عمى تقديـ خدماتيا أأالقتصاديو، 

 فاعميو.بشكؿ أكثر 

وكما يعمـ الجميع إف البنوؾ في المممكة األردنية الياشمية تعد مف البنوؾ الرائدة في العمؿ    

عمميات التجارة والدية بيف العمميات التجارية التقميما  قامت بالدمج صوصا أنياوخ بنكيال

 .االلكترونية
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الموقع االلكتروني  ةف اطمع الباحث عمى مشروع موثوقيأومف جميع الحقائؽ السابقة وبعد    

Web- Trust))  معيد المحاسبيف القانونييف األمريكي مف المعد مف قبؿ كؿ(AICPA) ،

اثر  ل يوجدىد لذىنو سؤاؿ رئيسي مفاده: توار  (CICA)محاسبيف القانونييف الكندي ومعيد ال

عمى كفاءة أداء نظام المعمومات  (Web-Trustتطبيق مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني )ل

 المحاسبي في البنوك التجارية الردنية ؟

بادئ مشروع موثوقية الموقع سؤالو الرئيسي إلى االطالع عمى م فسعى الباحث لإلجابة ع وقد    

وفحص اثر تطبيقيا عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في  ((Web- Trustااللكتروني 

 .وذلؾ مف خالؿ تصميـ استبانو متخصصة  البنوؾ التجارية األردنية

 مشكمة الدراسة 2-1 

وتساىـ في رفع سوية  بنكيتعتبر البنوؾ التجارية األردنية مف البنوؾ الرائدة في القطاع ال      

ف يتمتع بالكفاءة والدقة ااالقتصاد األردني وبالتالي عند تصميـ نظاميا المحاسبي البد مف 

 . بنكيوالموثوقية ليمكنيا مف البقاء واالستمرار في بيئة العمؿ ال

قيا واثر تطبي ((Web- Trustالموقع االلكتروني  ةوتكمف مشكمة الدراسة الرئيسية بمبادئ موثوقي

المبادئ صعبة ومكمفة المشكمة بأف حيث تتبمور عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي، 

يعتقد الباحث أف منفعة تطبيقيا قد تتمثؿ مستقبال في رفع كفاءة أداء نظاـ ، بينما التطبيؽ

 المعمومات المحاسبي .
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 أسئمة الدراسة  1-3

 لية :صياغة مشكمة الدراسة باألسئمة التا وقد تـ   

 الول سي السؤال الرئ

عمى كفاءة أداء نظاـ  ((Web- Trustاثر لتطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني  يوجدىؿ 

 المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية ؟

 -ويتفرع عنو التساؤالت الفرعية التالية :

روني عمى كفاءة أداء نظاـ  ىؿ يوجد اثر لتطبيؽ مبدأ الحماية في موثوقية الموقع االلكت .1

 المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية ؟

ىؿ يوجد اثر لتطبيؽ مبدأ جاىزية النظاـ في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء  .2

 نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية ؟

ت في موثوقية الموقع االلكتروني عمى ىؿ يوجد اثر لتطبيؽ مبدأ سالمة وتكامؿ اإلجراءا .3

 كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية ؟

ىؿ يوجد اثر لتطبيؽ مبدأ خصوصية الشبكة في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة  .4

 أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية ؟

بدأ السرية في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ ىؿ يوجد اثر لتطبيؽ م .5

 المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية ؟
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 الثاني الرئسيالسؤال 

إدارة تكنولوجيا المعمومات،  دارةإ، العميا ىؿ يوجد إتفاؽ بيف أراء عينة الدراسة )اإلدارة المالية

 ((Web- Trustثر تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني ( حوؿ االرقابة والتدقيؽ الداخمي

 عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية ؟

أىداف الدراسة 1-4  

 ىذه الدراسة إلى : ىدفت

وكفاءة أداء  ، ((Web- Trustمبادئ موثوقية الموقع االلكتروني  مف كؿ عمى التعرؼ  .1

 .المحاسبينظاـ المعمومات 

عمى كفاءة أداء نظاـ  ((Web- Trustاثر تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني  بياف .2

 ردنية .المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األ

 المالئمة. التوصيات واقتراح بالنتائج الخروج .3

أىمية الدراسة  1-5  

 .مجاليف رئيسييف كالتالي: إلىيمكف تقسيـ أىمية الدراسة    

 الىمية العممية *

يعتقد الباحث بأف األىمية العممية تتمثؿ بنتائج الدراسة المستقبمية التي قد تساعد البنوؾ عمى    

 ما يمي:
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التي قد تساىـ في  ((Web- Trustمبادئ موثوقية الموقع االلكتروني تعزيز تطبيؽ  .1

 كفاءة أداء نظاميا المحاسبي .رفع مستوى 

 المحمي واإلقميمي والعالمي. بنوؾي قطاع التمكينيا مف المنافسة ف  .2

 .كفاءة أداء نظاميا المحاسبيرفع مستوى  .3

 ء البنوؾ.رفع مستوى ثقة ورضا عمال .4

  الىمية النظرية *

 :يميتكمف أىمية الدراسة النظرية في ما     

اثر أنيا وحسب عمـ الباحث تعد الدراسة األولى مف نوعيا والتي ستناقش وتحمؿ   .1

عمى كفاءة أداء نظاـ  ((Web- Trustئ موثوقية الموقع االلكتروني تطبيؽ مباد

 المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية.

وتنبع األىمية مف أىمية ىذا القطاع في العالـ وفي الوطف العربي، ويمكف تحديد   .2

لـ يتـ األىمية بشكؿ أكثر دقة في أنيا قد تساىـ مستقبال في أغناء المكتبات بموضوع 

التطرؽ لو مسبقا حسب عمـ الباحث وبذلؾ تصبح انطالقة جيدة ومرجع لمدراسات 

( (Web- Trustمبادئ موثوقية الموقع االلكتروني الالحقة ذات العالقة بكؿ مف 

 . كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبيوأثرىا 

 فرضيات الدراسة  1-6

 :الفرضيات التاليةدراسة تـ صياغة لإلجابة عمى أسئمة مشكمة ال  

 ة الولىالفرضية الرئيس
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لتطبيؽ مبادئ موثوقية  (α ≤0.5.)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة        

عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ  ( (Web- Trustالموقع االلكتروني 

 .   التجارية األردنية

-رضيات الفرعية التالية:وينبثؽ مف الفرضية الرئيسة الف  

لتطبيؽ مبدأ الحماية في  (α ≤0.5.)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1

عمى كفاءة أداء نظاـ  المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية  موثوقية الموقع االلكتروني

 .األردنية 

بيؽ مبدأ جاىزية النظاـ لتط (α ≤0.5.)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2

في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ 

 .التجارية األردنية 

لتطبيؽ مبدأ سالمة وتكامؿ  (α ≤0.5.)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3

ظاـ المعمومات المحاسبي في اإلجراءات في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء ن

 .البنوؾ التجارية األردنية 

لتطبيؽ مبدأ خصوصية  (α ≤0.5.)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4

الشبكة في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ 

 .التجارية األردنية 

لتطبيؽ مبدأ السرية في  (α ≤0.5.)ائية عند مستوى داللة ال يوجد أثر ذو داللة إحص .5

أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية  موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة

 األردنية .
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 :الفرضية الرئيسة الثانية

بيف أراء عينة الدراسة  (α ≤0.5.)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  أتفاؽال يوجد 

( حوؿ إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخميتكنولوجيا المعمومات،  إدارة، العميا دارة المالية)اإل

عمى كفاءة أداء نظاـ  ((Web- Trustاثر تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني 

 المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية .

 : التعريفات اإلجرائية 7 -1

في ىذا النوع مف الخدمات يقوـ العميؿ الراغب  :Web-Trust))موثوقية الموقع  .1

بالحصوؿ عمييا بالتعاقد مع إحدى شركات التدقيؽ التي تناط بيا مسؤولية تزويد خدمات 

توكيدية تؤكد بيا أف موقع العميؿ اإللكترونّي عمى شبكة اإلنترنت متماٍش مع كؿ مف مبادئ 

ر بجميع عمميات التجارة اإللكترونّية. وعندما ومعايير خدمات الموثوقية والمتعمقة بشكؿ مباش

يصبح موقع الشركة متماشيًا مع مبادئ ومعايير ىذا النوع مف الخدمات تقوـ شركة التدقيؽ 

بوضع ختميا اإللكترونّي عمى صفحة العميؿ اإللكترونّية،  يشير ىذا الختـ إلى أّف موقع 

الثقة ويشجع الجميور عمى التعامؿ مع  العميؿ يتمتع بالخدمات التوكيدية الخاصة، مما يضفي

 (.Arens, Randal, Mark,  2014,  P.735) ىذه الشركة عبر موقعيا اإللكترونّي.

في ىذا النوع مف الخدمات يقوـ العميؿ الراغب بالحصوؿ  :(Sys-Trust)موثوقية النظام  .2

ة تزويد خدمات عمييا بالتعاقد مع إحدى شركات االستشارات المالية التي تناط بيا مسؤولي

توكيدية تؤكد بيا أف نظاـ العميؿ المحاسبي متماٍش مع كؿ مف مبادئ ومعايير خدمات 

الموثوقية والمتعمقة بشكؿ مباشر بجميع عمميات النظاـ المحاسبي. وعندما يصبح نظاـ 

المعمومات المحاسبي لمشركة متماشيًا مع مبادئ ومعايير ىذا النوع مف الخدمات تقوـ شركة 
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 ,Arens et al)تشارات بمنح العميؿ شيادة توكيدية بتكامؿ عمميات النظاـ وموثوقيتيا. االس

2014, P.734.) 

وينص عمى أف النظاـ محمي مف االختراقات  :(Security Principle)الحماية مبدأ  .3

 (116ص. ،2003غير المصرح بيا. )القشي، 

ى أف النظاـ جاىز لمعمؿ وينص عم :(Availability Principle)جاىزية النظام  مبدأ .4

 (116ص. ،2003)القشي،  وفقا لمسياسات الموضوعة.

وينص عمى  :(Processing Integrity Principle)سالمة وتكامل اإلجراءات مبدأ   .5

أنو قد تـ التأكد مف أف جميع اإلجراءات قد تـ تجييزىا وأنيا توفر معمومات دقيقة ووقتية 

 (116ص. ،2003ومصرح بيا. )القشي، 

وتنص عمى أف  :(Online Privacy Principle)الخصوصية عمى الشبكة مبدأ  .6

االستخداـ واإلفصاح عف جميع المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا عبر التعامؿ بالتجارة 

اإللكترونية مف خالؿ شبكة االنترنيت ، يتماشى مع سياسات الشركة الموضوعة لتأميف 

 (116ص. ،2003الخصوصية لممتعامميف معيا. )القشي، 

وتنص عمى أف سرية جميع المعمومات، : (Confidentiality Principle)السرية مبدأ   .7

، 2003تتماشى مع سياسات الشركة الموضوعة لتأميف سرية المعمومات. )القشي، 

 (117ص.

مجموعػػة مػػف الػػنظـ واإلجػػراءات واألجيػػزة  :(Accountnig System)النظــام المحاســبي  .8

د التػػػي تعمػػػؿ داخػػػؿ الوحػػػدة االقتصػػػادية بيػػػدؼ تجييػػػز البيانػػػات وتػػػوفير اإللكترونيػػػة واألفػػػرا

 ،2011، المعمومات التي تحتاجيا اإلدارة والجيػات األخػرى فػي شػأف اتخػاذ ألقػرارات. )رممػي

 (.65ص.
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 أنموذج الدراسة  8-1

 

  لتابعةالمتغيرات ا                                                      المتغيرات المستقمة 

 مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني                             كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي 

 

 

 

 

      

 

 

 عينة الدراسة

( أنموذج الدراسة1الشكل رقم )  

 النموذج من تصميم الباحث

الحماٌة-1  

جاهزٌةالنظام-2  

سالمةوتكاملاإلجراءات-3  

الخصوصٌةعلىالشبكة-4  

السرٌة-5  

 الدقة -1

 التوقٌت -2

 التخطٌط -3

 الرقابةوالتقٌٌم -4

 المرونة -5

 التغذٌةالراجعة -6

 

إدارة الرقابة والتدقيؽ -تكنولوجٌاالمعلوماتإدارة-العلٌاٌةاإلدارةالمال
 الداخمي
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 
 

 ةالتجارة االلكتروني 2-1

 المشروع المريكي الكندي المشترك 2-2

 المعمومات المحاسبية نظام 2-3

 التجارية الردنية البنوككفاءة أداء النظام المحاسبي في  2-4

 الدراسات السابقة 2-5
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة 2-1-1

، حيث أف ىذا المصطمح  1994بدأ مصطمح التجارة اإللكترونية في الظيور بعد عاـ           

كؿ منقطع والتي غزت العالـ بش (Internet)ت شبكة االنترن ظيورشكؿ كامؿ مع ارتبط وب

العصر والتي استطاعت ربط دوؿ  هىذ التطورات فيت تعد مف أىـ النظير ، فشبكة االنترن

 (23، ص.2012العالـ بشكؿ لـ يكف مف الممكف تخيمو سابقا )العبيد، 

ت أوال قبؿ التعرؼ عمى التجارة اإللكترونية  وخصوصا  بد مف التعرؼ عمى شبكة االنترنوال 

الشبكة العنكبوتية العالمية و  (Internet)ت العالمية مط البعض بيف مفيـو شبكة االنترنخل

(WWW)  وىو اختصار(World Wide Web) . 

ىي عبارة عف شبكة اتصاالت عالمية تربط بيف  :(Internet)ت العالمية شبكة االنترن -

. )العبيد، واعياالكمبيوتر بشتى أشكاليا وأن  مالييف شبكات االتصاؿ ومالييف أجيزة

 (24، ص.2012

كة وىي إحدى الخدمات المشيورة التي توفرىا شب :(WWW)الشبكة العنكبوتية العالمية  -

. المواقع الموجودة عمى الشبكة مالييفت العالمية والتي تساعد عمى الدخوؿ إلى االنتػرن

 (24، ص.2012)العبيد، 
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 مفيوم التجارة االلكترونية 2-1-2

، ىي إدارة األنشطة التجارية وتنفيذ العمميات المتعمقة بالسمع         التجارة اإللكترونية كمفيـو

. وبشكؿ والخدمات بواسطة تحويؿ المعطيات عبر شبكة اإلنترنت أو األنظمة التقنية المشابية

عاـ تعرَّؼ بأنيا أنشطة تمبي احتياجات المستيمؾ في المكاف والتوقيت المناسبيف وبالسعر 

مناسب ، ومف ثـ فإف التجارة اإللكترونية ىي ذلؾ النوع مف التجارة الذي يتـ باستخداـ وسيط ال

إلكتروني سواء داخؿ الحدود السياسية لدولة ما أو خارجيا بصرؼ النظر عف نوعية السمعة 

محؿ التجارة أو مدى مشروعيتيا أو القانوف الذي تخضع لو ، وتستخدـ فييا وسائؿ دفع وتعاقد و 

 (1، ص.2012ترونية. )الجعبري، إلك

االنترنت  رنظاـ يتيح عب( التجارة االلكترونية بأنيا 147، ص.2009(الصيرفيوقد عرؼ 

حركات بيع وشراء السمع والخدمات والمعمومات، كما يتيح أيضا الحركات االلكترونية التي تدعـ 

لمعمومات، فالتجارة توليد العوائد مثؿ عمميات تعزيز الطمب عمى تمؾ السمع والخدمات وا

ويكمف تشبيو التجارة  ؛االلكترونية تتيح عبر االنترنت عمميات دعـ المبيعات وخدمة العمالء

االلكترونية بسوؽ الكتروني يتواصؿ فيو البائعوف )موردوف، او شركات، أو محالت( والوسطاء 

مية كما يدفع قر  )السماسرة( والمشتروف وتقدـ فيو المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو

 ثمنيا بالنقود االلكترونية .

  إلىأدى التطور التكنولوجي الذي ظير مع نياية القرف العشريف  إفويرى الباحث          

التقميدية في التجارة االلكترونية تشارؾ التجارة   فأصبحتالمعامالت التجارية  أسموبتغيير 

اف  أبرزىاترونية عمى نظيرتيا التقميدية بعدة ميزات ، بؿ وتفوقت التجارة االلكالمعامالت التجارية
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وقت  يأسمعة مف حوؿ العالـ في  يأ نؾ تستطيع شراءأ إذبقرية صغيرة  أشبو أصبحالعالـ 

 جيد ممكف . وبأقؿ

ىي عبارة عف  االلكترونيةيمكف االستنتاج بأف التجارة  السابقةوبناء عمى التعريفات         

عبر الوسائؿ االلكترونية )االنترنت( والحصوؿ عمى السمع  نقدقابؿ التبادؿ السمع والخدمات م

 والخدمات في المكاف والتوقيت المناسب .

 أىداف التجارة اإللكترونية 2-1-3

  األىداؼ تتمثؿ فيما يمي تيدؼ التجارة اإللكترونية إلى تحقيؽ مجموعة مف

 ( :57،ص.2009 كتانو(

 جغرافية واإلقميمية أماـ السمع والخدمات والمعمومات.زيادة نطاؽ السوؽ وتجاوز الحدود ال .1

 زيادة معدالت الوصوؿ إلى العمالء وبناء عالقات قوية فيما بينيـ. .2

 تخفيض وتقميؿ تكاليؼ اإلنتاج والتسويؽ والتوزيع. .3

 تحقيؽ السرعة والكفاءة في أداء األعماؿ. .4

 البحث عف عمالء جدد والوصوؿ إلييـ وترغيبيـ في الشراء. .5

 اـ بعمميات التسويؽ والبيع والشراء عبر اإلنترنت.القي .6

 ة.أتحسيف الخدمات المقدَّمة لمعمالء وتحسيف الصورة الذىنية لممنش .7
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 التجارة االلكترونية ةأىمي 2-1-4

أف ما يؤكد أىمية التجارة اإللكترونية المزايا التي تتمتع بيا وتتميز بيا عف التجارة        
مخيص ىذه المزايا في جممة واحدة وىي : "يمكف لمتجارة اإللكترونية حيث يمكف ت ،التقميدية 

 .(4، ص.2012زيادة المبيعات وخفض التكمفة"  )الجعبري، 

ركيزة  يعدفي بيئة األعماؿ  بوأىمية التجارة اإللكترونية والدور الذي تمع الباحث أفويرى         

والتحرر مف قيود التجارة  التداوؿ العالميظيور ما يعرؼ بالعولمة و  واف أي اقتصاد في أي دولة

حيث أنيا في تحقيؽ أىدافيا، التقميدية قد ساىـ بشكؿ كبير مف زيادة أىميو التجارة االلكترونية 

فتح أفاؽ جديدة  إلىلـ تعد تحتاج إلى تراخيص أجنبية لبيع منتجاتيا أو تقديـ خدماتيا مما أدى 

 ليا في األسواؽ األجنبية .

 التقميدية التجارة و  التجارة اإللكترونية بين الفرق 2-1-5

ال تختمؼ التجارة اإللكترونية عف التجارة التقميدية في العناصر المتعمقة بشراء أو بيع 

السمع والخدمات ولكف تختمفاف في كيفية تنفيذ تمؾ العناصر، فالتجارة التقميدية مرتفعة التكاليؼ 

الماء والكيرباء والنظافة ومكاتب وأوراؽ ورواتب الثابتة )كاإليجار والديكورات ومصاريؼ 

عادة ما تكوف تسويًقا محميِّا  الموظفيف والمصاريؼ اإلدارية ومصاريؼ التسويؽ الباىظة( والتي

مستوى الدولة . أما التجارة اإللكترونية  عمى مستوى المدينة التي تتواجد فييا المنشأة أو عمى

الوصوؿ إلى العمالء غير أف طريقة ونوع التسويؽ فييا يكوف تقميدي في  فإنيا تتبع أسموًبا غير

التكاليؼ مقارنة  العالـ، وىي أيًضا تحقُّؽ عائدات ضخمة يقابميا انخفاض كبير في عمى مستوى
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العمالء بالتجار يتمثؿ في شبكة  بالتجارة التقميدية، فالتجارة اإللكترونية تتـ مف خالؿ سوؽ لربط

 (14، ص.2012)الجعبري،  .اإلنترنت

( مجموعة مف الفروؽ بيف التجارة التقميدية 154، ص.2009)الصيرفي ومف جية أخرى يبيف

 (1والتجارة االلكترونية تتمثؿ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 . (154، ص.2009)الصيرفي -المصدر ،( أىم الفروق بين التجارة التقميدية والتجارة اإللكترونية1جدول رقم ) 

 التجارة اإللكترونية التجارة التقميدية 

 منتجات تخيمية سمع وخدمات ممموسة وحقيقية -1

 نقود رقمية نقود حقيقية  -2

وأحيانا  البد مف التفاعؿ بيف البائع والمشتري -3
 .جود وسيطبو التفاعؿ يكوف 

 البائع ال يمتقي مع المشتري

 قائؽعممية التبادؿ قد تستغرؽ د تأخذ فترة طويمةعادة عممية التبادؿ  -4

 السوؽ وىمي ال بد مف وجود سوؽ فعمي  -5

 

 تجارة اإللكترونيةأنواع ال 2-1-6

ي: األفراد، والمؤسسات، تتـ عممية التبادؿ التجاري اإللكتروني ما بيف أربعة أطراؼ ى       

واألجيزة المنظمة أو اإلدارات الحكومية المختمفة. ويتـ  ،بمختمؼ أنواعيا وأحجاميا والشركات

 ة عمى النحو اآلتيذه األطراؼ إلى أربعة أنواع رئيسـ التعامؿ التجاري اإللكتروني ما بيف ىتقسي

 : (55ص. ،2009)كتانو
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التجارة بيف مجموعات قطاع األعماؿ التجارية وبعضيا أي مف شركة إلى شركة، ويعد  .1

 . ىذا النوع أكثر األطراؼ تعاماًل بالتجارة اإللكترونية

طاع األعماؿ التجارية واألفراد أي مف شركة إلى عميؿ وتشمؿ التجارة بيف مجموعات ق .2

 . (Online) التسوؽ عمى الخط

التجارة بيف مجموعات قطاع األعماؿ التجارية والحكومية أي مف شركة إلى حكومة  .3

 وتشمؿ المشتريات الحكومية اإللكترونية.

 مية عمى الخطالتجارة بيف قطاع الحكومة واألفراد وتشمؿ الخدمات والبرامج الحكو  .4

(Online) . 

 لتجارة اإللكترونيةفي ام الدفع والسداد انظ 2-1-7

أنو مجموعة األدوات والتحويالت اإللكترونية التي تصدرىا  ويقصد بالدفع اإللكتروني:         

 : (216-210، ص.2009)الصيرفي المصارؼ والمؤسسات كوسيمة دفع والتي تتمثؿ في اآلتي

وتتمثؿ في البطاقات البالستيكية المغناطيسية )كالكارت الشخصي : النقود البالستيكية  .1

 أو الفيزا أو الماستر... إلخ (. ومف أمثمة تمؾ النقود ما يمي: 

بطاقات الدفع: وىي البطاقات التي تعتمد عمى وجود أرصدة فعمية لمعميؿ لدى البنؾ في  -

يز ىذه البطاقات بأنيا وتتم ؛تقابؿ المسحوبات المتوقعة لمعميؿصورة حسابات جارية 

 توفر الجيد والوقت لمعمالء، باإلضافة إلى أنيا مصدر إيراد لمبنؾ المصدر ليا.

وىي أشير وسيمة تستخدـ في التجارة اإللكترونية  وتصدرىا  البطاقات االئتمانية:  -

يتـ البنوؾ لمعمالء بالتعاوف مع شركات الدفع الدولية، ويتـ استخداميا كأداة وفاء وائتماف، و 
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سداد قيمتيا الحًقا حيث يمكف لمعميؿ إما تسديد إجمالي المبمغ أو تسديد الحد األدنى مف 

وبالتالي احتساب نسبة فائدة عمى الرصيد القائـ المتبقي حسب االتفاقية مع  ،إجمالي المبمغ

 البنؾ المصدر. 

استخداـ الطرؽ وتمثِّؿ صورة متطورة مف النقود والتي يترتب عمييا  النقود اإللكترونية : .2

اإللكترونية الحديثة، وىي عبارة عف نقود غير ممموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونية تخزف 

في مكاف آمف عمى جياز الكمبيوتر الخاص بالعميؿ يعرؼ باسـ المحفظة اإللكترونية، 

 ويمكف لمعميؿ استخداـ ىذه المحفظة في القياـ بعمميات البيع أو الشراء أو التحويؿ .

تطبيؽ المبادئ  النقود االلكترونية مف معوقات ىو عدـ يواجوأىـ ما  إفويرى الباحث      

وجود معيار معتمد لمقياس الخاصة بالنقود االلكترونية مما يؤدي إلى حصوؿ فجوة وعدـ 

 ليذهوعدـ وجود الثقة  ةالنقود كونيا نمط جديد ومختمؼ عف النقود التقميدي ليذهالمحاسبي 

 .النقود
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 مزايا التجارة اإللكترونية 2-1-8

عمى المستوى القومي ما ىو منيا بالتجارة االلكترونية  التي ترتبطىناؾ العديد مف المزايا        

حيث سيقوـ الباحث بتوضيح عمى مستوى اإلفراد، بينما و  المؤسساتو  الشركات مستوى  بينماو 

 .لمتجارة االلكترونيةاستخداما  جية األكثرمزايا التجارة االلكترونية عمى مستوى األفراد باعتبارىا ال

 ( :771، ص.2009، هومف أىـ ىذه المزايا ما يمي  )حماد

خدمة مستمرة: حيث تعمؿ األسواؽ والمتاجر اإللكترونية بشكؿ مستمر ويمكف لمعميؿ  .1

الدخوؿ إلى ىذه األسواؽ مف اى مكاف وفى اى وقت دوف مشقة النزوؿ والذىاب إلى 

 المتاجر.

ة إجراء المقارنات وحرية االختيار: حيث يستطيع المستيمؾ إجراء المقارنات بيف سيول. 2

السمع واألسعار والجودة والخصائص في مختمؼ إنحاء المتاجر حوؿ العالـ وكذلؾ حرية 

 االختيار بما يحقؽ مستوى الجودة المناسب والسعر المناسب.

متاجر حوؿ العالـ إلى عدـ انخفاض أسعار المنتجات: حيث تؤدي المنافسة بيف ال .3

المبالغة في األسعار وكذلؾ تخفيض التكمفة نتيجة عدـ وجود وسطاء باإلضافة إلى تخفيض 

 التكاليؼ الثابتة وتكاليؼ اإلعالنات. 

تحقيؽ رضاء العمالء: حيث تؤدي التجارة اإللكترونية إلى إحداث التفاعؿ بيف العمالء . 4

تاحة المجاؿ أماـ العم يؿ لمحصوؿ عمى كافة المعمومات عف السمع وخصائصيا والشركات وا 

 وأسعارىا بالدخوؿ عمى المواقع المختمفة.
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 معوقات التجارة اإللكترونية 2-1-9

عديدة فإف ىناؾ معوقات تقؼ في طريؽ  بالرغـ مما تحققو التجارة اإللكترونية مف مزايا      

ديؿ الحديث لمتجارة التقميدية، ومف ىذه التوسع التجارة االلكترونية بالصورة التي تجعميا الب

طبيعة ىذا النوع مف التجارة، ومنيا ما يرجع إلى الظروؼ المحيطة بيا .  المعوقات ما يرجع إلى

 (:12، ص.2012المعوقات ما يمي )الجعبري،  ىذه أىـومف 

ارتفاع معدؿ المخاطرة في التجارة اإللكترونية نتيجة لضعؼ الثقة في التعامؿ بيذه  .1

  المعامالت التي تتـ وفًقا ليا. طريقة، نظًرا لسيولة التالعب فيال

  السداد. عدـ كفاية عناصر األماف بالنسبة لوسائؿ .2

التي تطبقيا  صعوبة التعامؿ في كثير مف األحياف : نتيجة لتعدد المقاييس المعيارية .3

  الدوؿ المختمفة في ىذا الشأف.

وىو ما يحدث اآلف  ب قراصنة اإلنترنتالتجارية مف جان الخوؼ مف اختراؽ المواقع .4

 بشكؿ واسع.  

جانب  تأثير التجارب السمبية لبعض عمميات النصب مف جانب الشركات أو حتى مف .5

  بعض المستيمكيف عمى الشبكة.

 الفكرية في العديد مف التشريعات. القصور في تطبيؽ قواعد حماية الممكية .6

اإللكترونية وما يتعمؽ بيا مف  تجارةعدـ وجود تشريعات متكاممة تنظِّـ عمميات ال .7

  إجراءات.
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ىذا الشأف مما يتعارض مع طبيعة ىذا النوع مف  التعارض بيف تشريعات الدوؿ في .8

 التجارة.

والمستيمكيف أو ضعؼ معموماتيـ عف الشبكة  هاألميَّة المعموماتية عند كثير مف التجار  .9

 العالمية وفوائدىا.

 لجارة اإللكترونية في بيئة العماتال أحدثتياالتغيرات التي  2-1-10

أحدثت التجارة اإللكترونية تغيرات في بيئة األعماؿ التي يعمؿ بيا كؿ مف المحاسب          

 : (17-16، ص.2011القشي)التغيرات فيما يمي  أىـويمكف تمخيص  ،والمدقِّؽ

المنشأة ،  لقد أحدثت التجارة اإللكترونية تغيرا جذريا عمى ىيكمية: ىيكمية المنشأة .1

وجعمتيا ذات طابع تكنولوجي بالكامؿ . فمف المعروؼ بأف عمميات المنشأة كانت تتـ بشكؿ 

تقميدي في السابؽ وعامؿ الوقت لـ يكف ممحا كما ىو اآلف ، فعممية الشراء تتـ بمحظات ، 

يا مف اآلليات الكفيمة التي تمكنعمى ولمواكبة السرعة الكبيرة ال بد أف تحوي ىيكمية المنشأة 

مالحقة العممية والتأكد منيا وتنفيذىا ، والذي يزيد األمور صعوبة ، تعقيدات العمميات التي 

تتـ مف خالؿ شبكة االنترنت ، وخصوصا في ظؿ االختراقات الرىيبة التي يمكف أف يقـو 

 بيا قراصنة االنترنت .

كؿ منيما أف يتعمما بد ل ولكي يواكب كؿ مف المحاسب والمدقؽ ىذه العمميات السريعة ، ال

ال أصبحا عديمي الجدوى .ىذه   التكنولوجيا بشكؿ ممتاز وا 

تعد ىذه النقطة مف أىـ وأخطر التغيرات التي حدثت في ظؿ التجارة  :مالموقع الع .2

اإللكترونية ، فسابقا وبالنظاـ التقميدي كانت األعماؿ تتداوؿ في أماكف وأسواؽ محددة ، وفي 
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ود أي مشكمة كاف مف السيؿ اإلحاطة بيا وتداركيا ، أما اآلف حالة حدوث أي خطأ أو ور 

وبواسطة التكنولوجيا العالية يستطيع أي شخص مف أي مكاف إتماـ الجزء األكبر مف 

الصفقة بضغطة سريعة عمى لوحة مفاتيح جياز الكمبيوتر ، وفي كثير مف األحياف تكوف 

وصا إف لـ تكتشؼ المشكمة أو عممية تعقب العممية والشخص أشبو بالمستحيمة ، وخص

التالعب في لحظة انتياء العممية ، ومف األمور التي تعاني منيا الشركات المتعاممة بالتجارة 

 اإللكترونية االختراقات التي ال يتـ اكتشافيا إال بعد فوات األواف .

ففي السابؽ كانت قنوات توزيع منتج الشركة )بيعو( محددة ومعروفة  :قنوات التوزيع .3

بشكؿ واضح وغير معقدة ، مما يمكف الشركة مف تحديد مصدر العممية والتعامؿ معيا بناًء 

عمى ذلؾ . ولكف وفي ظؿ التجارة اإللكترونية وتعدد أنواعيا أصبحت قنوات التوزيع عديدة 

ومتشابكة ومعقدة ، وفي حالة حدوث أي خطأ ، قد ينقضي وقت كبير قبؿ إمكانية تحديد 

 ي حصؿ فييا الخطأ.قناة التوزيع الت

وىذه تختمؼ نوعا ما عف قنوات التوزيع ، والمقصود ىنا بأنو  :ائط البيعتعدد أشكال وس .4

في السابؽ كانت وسائط البيع عبارة عف أشخاص مؤىميف لذلؾ ، ولكف اآلف وبظؿ التجارة 

ية اإللكترونية أصبحت وسائط البيع عبارة عف برامج محوسبة وبأشكاؿ متعددة ، منيا الصوت

والمرئية وأنظمة كثيرة تقـو بعمميات البيع المبنية عمى برمجيات تـ إعدادىا مسبقا ، والمشكمة 

تكمف بأف جميع ىذه البرمجيات ال تممؾ الحس والذكاء البشري وقد يستطيع الغير التالعب 

 بيا.

يدي وىذه تعد مف النقاط الميمة جدا ، ففي األسموب التقم :العالقة مع الشركاء والزبائن .5

كانت العالقة مع الشركاء والزبائف عالقة مباشرة ، ولكف اآلف أصبحت العالقة عالقة ذات 
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طابع تكنولوجي رقمي ، وفي أغمب األحياف العالقة الشخصية معدومة ، وبالتالي التعامؿ 

أشبو بشكؿ ذي طابع وىمي رغـ أنو حقيقة واقعة ولكف ىذه الحقيقة قد يتـ التالعب بيا 

 ف تصوره . بشكؿ ال يمك

في ظؿ التجارة اإللكترونية ظيرت آلية تسديد جديدة لـ تكف موجودة   :آلية التسديد .6

سابقا ، وىي التسديد عبر شبكة االنترنيت . قد يظف البعض أف ىذه اآللية ال تختمؼ كثيرا 

عف آلية التسديد عبر شبكات البنوؾ اإللكترونية ، ولكنيا تختمؼ اختالفا جذريا ، فالبنوؾ 

ستخدـ شبكات خاصة بيا عبر نظـ االتصاالت وىي شبكات محمية وغير متاحة لمجميور ت

، ولكف التسديد عبر شبكة االنترنيت محفوؼ بمخاطر كبيرة وعديدة وخصوصا عندما يتمكف 

قراصنة االنترنيت مف استخداـ حسابات الغير بتسديد مشترياتيـ وفي ىذه الحالة يصبح مف 

ويكوف الخاسر األوؿ واألخير كؿ مف الشركة البائعة والشخص الذي  المستحيؿ إلغاء العممية

 تـ اختراؽ حسابو مف غير عممو .

ونعود مرة أخرى لمشكمة االعتراؼ بالدخؿ ، فضريبة المبيعات  :احتساب ودفع الضرائب.7

أصبحت مشكمة تؤرؽ الشركات وخصوصا في ظؿ غياب األماف عمى العمميات اإللكترونية 

مف الصعب عمى الشركة إثبات التالعب بدخميا وخصوصا أف أغمب الشركات  ، فمقد أصبح

ال تقر وال تفصح عف وجود تالعب خوفا مف فقداف زبائنيا وبالتالي قد تتحمؿ تكاليؼ 

 إضافية ، وعمى رأسيا الضرائب المفروضة عمى مبيعات قد تكوف غير موجودة أصال .
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 المشروع المريكي الكندي المشترك 2-2

 مقدمة 2-2-1

 خدمات توكيد الموثوقية: 2-2-2

 (Sys-Trust) موثوقية النظام 2-2-2-1

   (Web-Trust) وثوقية الموقعم 2-2-2-2

 المشروع الكندي االمريكي المشترك 2-2-3

 (Web-Trust)مبادئ ومعايير موثوقية الموقع االلكتروني  2-2-3-1

   (Web-Trust) قع االلكترونياإلجراءات الفرعية لمعايير موثوقية المو  2-2-3-2

 شتركالكندي الم المريكيااليجابيات والسمبيات لممشروع  2-2-3-3
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 مقدمة 2-2-1

التجارة و االلكترونية  األعماؿ شكالو أدى إلى تطورأإف التطور التكنولوجي بشتى          

في البحث عف ىذه االلكترونية وما يرافقيا مف المخاطر والتيديدات مما جعمت الميتميف 

المخاطر والتيديدات والحد منيا، وبعد االطالع عمى آلية العمؿ في المشروع األمريكي الكندي 

ف المشروع وضع إطارًا عمميًا لتطوير خدمو جديدة وذلؾ لالستجابة لحاجات أالمشترؾ وجد 

جراءات رقابية أك ثر فاعميو السوؽ الجديدة في بيئة األعماؿ الجديدة والبحث عف أساليب وا 

تتماشى مع التطورات الحادثة لبيئة األعماؿ  والحد مف المخاطر والتيديدات المرافقة ليا، وتقديـ 

-Sysمبادئ ومعايير خدمات التوثيؽ التي تساىـ في توفير الثقة لكؿ مف موثوقية النظاـ )

Trust) ( وموثوقية الموقع االلكترونيWeb-Trust) . 

المحاسب القانوني في كؿ مف الواليات المتحدة وكندا،  حيث أصبح مف ضمف مياـ      

بحيث تشير تمؾ الشيادة  (Sys-Trustما يعرؼ بشيادة ) إصداروبعض دوؿ أوروبا الغربية 

الى التزاـ الشركات بتحقيؽ ضوابط امف المعمومات، وبالتالي توفر مستوى امف المعمومات 

)عادة ثالث سنوات( قابمة  ةمعين ةمدة زمنيل ةصالح ىذهالمحدد في ضوء تمؾ المعايير، وتكوف 

ف تسعى لمحصوؿ عمى شيادة أوكانت الشركات قبؿ ، التقييـ الفعمي مرة أخرى إجراءلمتجديد بعد 

وىي شيادة "تأكيد الثقة" التي يمكف توفرىا مف قبؿ مدقؽ  (Web-Trustالموقع ) موثوقية

قتصادية عمى شبكة اإلنترنت، حيث بدأ في موقع الوحدة اال الثقةالحسابات، وىي تسعى لتأكيد 

مف خالؿ عدة شركات  1997الشيادة )الختـ( في الواليات المتحدة وكندا مف العاـ  ىذهإصدار 

 (23، ص.2011، وشكر وحمدافمتخصصة في مجاؿ شبكة المعمومات الدولية. )مشتيى 
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  ةخدمات توكيد الموثوقي 2-2-2

التحقؽ مف موثوقية المعمومات  إلىمستقمة، تيدؼ  ىي  "خدمات مينة ةخدمات توكيد الموثوقي
 ومحتواىا ألغراض اتخاذ القرارات " وىي تنقسـ إلى: 

  (Sys-Trust) موثوقية النظام 2-2-2-1

اء التوكيد ضفىي : أداة مينية تستخدـ مف أجؿ أ (،Sys-Trust)ويشار إلييا اختصارا        

مالؾ، والييئات الحكومية والجيات االخرى المعنية( لكؿ مف )اإلدارة، والعمالء، والمورديف، وال

بأف نظاـ المعمومات اإللكتروني موثوؽ بو، وىو يتكوف مف مجموعة مف المبادىء والمعايير 

 (www.aicpa.org) التي تحقؽ ذلؾ

صوؿ عمييا بالتعاقد مع إحدى أف في ىذا النوع مف الخدمات يقوـ العميؿ الراغب بالحو        

شركات االستشارات المالية التي تناط بيا مسؤولية تزويد خدمات توكيدية تؤكد بيا أف نظاـ 

العميؿ المحاسبي متماٍش مع كؿ مف مبادئ ومعايير خدمات الموثوقية والمتعمقة بشكؿ مباشر 

سبي لمشركة متماشيًا مع بجميع عمميات النظاـ المحاسبي. وعندما يصبح نظاـ المعمومات المحا

مبادئ ومعايير ىذا النوع مف الخدمات تقوـ شركة االستشارات بمنح العميؿ شيادة توكيدية 

 (Arens et al, 2014, P.734) بتكامؿ عمميات النظاـ وموثوقيتيا.

 :ىي (Sys-Trust)موثوقية النظاـ  فأوبناء عمى التعريفات السابقة يمكف االستنتاج   

تشيد حيث تمنح لمعميؿ مف قبؿ مكاتب االستشارات المعتمدة  ة دة توكيديعبارة عف شيا

بتوكيديو وتكامؿ عمميات النظاـ وموثوقيتيا واف نظاـ المعمومات االلكتروني متماشيا مع 

 ومعايير موثوقية النظاـ . مبادئ

 

http://www.aicpa.org/
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 :(Web-Trust)موثوقية الموقع  2-2-2-2

وىي : عبارة عف تصديؽ مف احد مكاتب  ،(Web-Trust)ويشار إلييا اختصارا          

المحاسبة والتدقيؽ عمى تأكيد اإلدارة، ويؤكد بدوره لمعمالء أف تطبيقات اإلعماؿ في موقع الشركة 

اختبارات الرقابة الداخمية ذات الصمة؛  إجراءااللكتروني ىو امف ويمكف التعامؿ معو، وقد تـ 

 المبادئ وىذهايير الخاصة بالتجارة االلكترونية، والمع المبادئلتحديد ما إذا كانت تتطابؽ مع 

 Web Trust Criteriaومعايير الموثوقية في موقع الشركة عمى االنترنت  بمبادئيشار إلييا "

and Principles  .")www.aicpa.org( 

بالحصوؿ عمييا بالتعاقد مع إحدى اف في ىذا النوع مف الخدمات يقـو العميؿ الراغب و          

شركات التدقيؽ التي تناط بيا مسؤولية تزويد خدمات توكيدية تؤكد بيا أف موقع العميؿ 

اإللكترونّي عمى شبكة اإلنترنت متماٍش مع كؿ مف مبادئ ومعايير خدمات الموثوقية والمتعمقة 

وقع الشركة متماشيًا مع مبادئ بشكؿ مباشر بجميع عمميات التجارة اإللكترونّية. وعندما يصبح م

ومعايير ىذا النوع مف الخدمات تقوـ شركة التدقيؽ بوضع ختميا اإللكترونّي عمى صفحة العميؿ 

اإللكترونّية،  يشير ىذا الختـ إلى أّف موقع العميؿ يتمتع بالخدمات التوكيدية الخاصة، مما 

 Arens et) موقعيا اإللكتروني الشركة عبريضفي الثقة ويشجع الجميور عمى التعامؿ مع ىذه 

al, 2014, P.735) 

 (Web-Trust)موثوقية الموقع  إفلمباحث استنتاج   وبناء عمى التعريفات السابقة يمكف        

عبارة عف ختـ االلكتروني يتـ وضعة عمى موقع الشركة االلكتروني  يبيف لممتعامميف مع : ىي

و  األمريكيمعيد المحاسبيف القانونييف  مدقؽ حدىإمف قبؿ  الشركةالشركة انو تـ تدقيؽ ىذه 

http://www.aicpa.org/
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 الخاصةمعيد المحاسبيف القانونييف الكندي واف موقع الشركة متماشيًا مع مبادئ ومعايير 

 بالتجارة االلكترونية مما يزيد الثقة في الشركة وبالتالي جذب الزبائف ليا.

 المشروع المريكي الكندي المشترك  2-2-3

خمسة مبادئ ينبغي عمى موقع الشركة بوضع ريكي الكندي المشترؾ المشروع األماقدـ 

، لكي يكوف صادقا ويمكف االعتماد عمية وزيادة الثقة فيو، كما بيا ـااللكتروني تطبيقيا وااللتزا

جراءات فرعية لممساعدة في تطبيؽ المعايير حيث تقـو  وقامت بوضع أربعة معايير أساسية وا 

تطبيؽ المبادئ المقترحة والتماشي معيا، وتحديد الفجوة في حاؿ عدـ  ىذه المعايير في التأكد مف

مف تقديـ خدمات  يتطبيؽ موقع الشركة االلكتروني لممبادئ وذلؾ مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيس

 وموثوقيتيا. اوىو التحقؽ والتأكد مف مصداقيتي الالموثوقيو ا

ن المريكي ومعيد المحاسبين مسودة المشروع المشترك بين معيد المحاسبين القانونيي
القانونيين الكندي، حول مبادئ ومعايير خدمات التوثيق التي تساىم في توفير الثقة لكل من 

 (117-116، ص.2003(القشي  النظام ومواقع التصفح عبر االنترنيت/اإلصدار الخير.

ونييف مسودة المشروع المشترؾ بيف معيد المحاسبيف القاناطمع الباحث عمى  فبعد وا

، يرى الباحث إف اليدؼ مف تقديـ خدمات األمريكي ومعيد المحاسبيف القانونييف الكندي

ىو التحقؽ  (Sys-Trust) وموثوقية النظاـ (،Web-Trust)الموثوقية لمموقع االلكتروني 

 وزيادة الثقة لمتعامؿ معيا. عميياوالتأكد مف مصداقيتيا وموثوقيتيا، مما يؤدي إلى االعتماد 
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دأ اإلصدار بإعطاء ممخص بسيط بالقوؿ إف مجمس التطوير التابع لكػؿ مف معيد يب"

المحاسبيف القانونييف األمريكي ومعيد المحاسبيف القانونييف الكندي قد وضع إطار عمؿ لتطوير 

 ." خدمة جديدة؛ وذلؾ استجابة لحاجة السوؽ الجديدة في ظؿ بيئة األعماؿ الجديدة

 (Web-Trust)وثوقية الموقع االلكتروني مبادئ ومعايير م 2-2-3-1

 Principles))المبادئ أوال: 

المشروع األمريكي الكندي المشترؾ وكيفية ترابط ( المبادئ التي طورىا 2يعرض الشكؿ رقـ ) 

جؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيسي وىو موثوقية المواقع االلكتروني أمف  بعضاً ىذه المبادئ مع بعضيا 

(Web-Trust.) 

 

 الباحثإعداد  –المصدر  (،Web-Trust)( مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني 2م )الشكل رق

 وينص عمى أف يكوف النظاـ محميًا مف االختراقات غير المصرح بيا. :الحماية .1

 وينص عمى أف يكوف النظاـ جاىزا لمعمؿ وفقا لمسياسات الموضوعة. :جاىزية النظام .2
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د تـ التأكد مف أف جميع اإلجراءات قد تـ وينص عمى انو ق :سالمة وتكامل اإلجراءات .3

 تجييزىا وأنيا توفر معمومات دقيقة ووقتية ومصرح بيا.

وتنص عمى أف االستخداـ واإلفصاح عف جميع المعمومات  :الخصوصية عمى الشبكة .4

التي تـ الحصوؿ عمييا عبر التعامؿ بالتجارة اإللكترونية مف خالؿ شبكة االنترنيت ، 

 الشركة الموضوعة لتأميف الخصوصية لممتعامميف معيا.يتماشى مع سياسات 

وتنص عمى أف سرية جميع المعمومات ، تتماشى مع سياسات الشركة  :السرية .5

 الموضوعة لتأميف سرية المعمومات.

  (Criteriaالمعايير )ثانيا: 

 : سابقة الذكر( المعايير المرتبطة بكؿ مف المبادئ 3يعرض الشكؿ رقـ )

 

 الباحثإعداد  –(، المصدر Web-Trust)( معايير موثوقية الموقع االلكتروني 3رقم )الشكل        
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وتنص عمى أنو يجب عمى الشركة تعريؼ وشرح سياساتيا المتماشية مع  :السياسات .1

 المبادئ المنصوص عمييا في المشروع.

وتنص بأنو يجب عمػى الشركة ربط سياساتيا المعمنة بالمستخدميف  :شبكات الربط -

 رخصيف.الم

وتنص عمى أنو يجب عمى الشركػة اتباع اإلجراءات الالزمة التي تؤىميا  :اإلجراءات -

 لتحقيؽ أىدافيا المتماشية مع أىدافيا المعمنة.

وتنص عمى أنو يجب عمى الشركة مراقبة نظاميا بحذر؛ وذلؾ التخاذ اإلجراء  :المراقبة -

الالـز عند الضرورة لمتماشي مع سياساتيا المعمنة.

 (Web-Trust)اإلجراءات الفرعية لمعايير موثوقية الموقع االلكتروني  2-2-3-2

المعايير الرئيسية المذكورة أعاله تحتوي عمى إجراءات فرعية ، وذلؾ مف أجؿ أف تتماشى مع 

 : (40، ص.2009(مطاحف ىيالمبادئ المقترحة 

 والتي يجب أف يرافقيا ثالثة إجراءات فرعية كالتالي : :السياسات .1

 ضع السياسات والمصادقة عمييا.و  -

 مالءمة السياسات لمقوانيف المعموؿ بيا. -

 تحديد مسؤوليات واضعي السياسات. -

 والتي يجب أف يرافقيا خمسة إجراءات فرعية كالتالي :: شبكات الربط .2

 اإلفصاح عف الشبكات. -

 اإلفصاح عف السياسات المتبعة في الشبكات وعف المرخص ليـ باستخداميا. -
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 شخاص المؤىميف لمتعامؿ مع الشبكات.تحديد األ -

توضيح اآللية التي تمكف المستخدـ مف طمب المساعدة مػف الشركة بخصوص أي موضوع  -

 يعنيو.

 توضيح التغيرات التي يمكف أف تحدث لشبكات الربط وبياف أثرىا عمى المستخدـ ليا. -

 :والتي يجب أف يرافقيا سبعة إجراءات حماية فرعية كالتالي : اإلجراءات .3

 وضع إجراءات منطقية لممصرح ليـ بدخوؿ النظاـ وعدـ جعؿ سمطتيـ مطمقة. -

 وضع إجراءات ممموسة لممصرح ليـ بدخوؿ النظاـ وعدـ جعؿ سمطتيـ مطمقة. -

 وضع أسس حماية منطقية لمنع غير المصرح ليـ بدخوؿ النظاـ. -

 نظاـ.وضع أسس حماية منطقية لمنع البرامج المحوسبة وغير المصرح ليا بدخوؿ ال -

وضع أسس حماية منطقية تمنع وصوؿ معمومات العمميات التي تتـ عبر التعامؿ إلى  -

 الجيات غير المصرح ليا.

 تعريؼ وتوضيح اإلجراءات التي ستتخذ في حالة محاولة اختراؽ النظاـ مف قبؿ الغير. -

 وضع أسس تصحيح سير العمميات التي لـ تكتمؿ. -

 ة إجراءات فرعية كالتالي :والتي يجب أف يرافقيا ثالث :المراقبة .4

 تقييـ أداء آلية المراقبة. -

 تعريؼ وتحديد البدائؿ لممراقبة إف وجدت. -

 مراقبة التغيرات التي تحدث عمى التكنولوجيا وبيئتيا. -
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 ممشروع االمريكي الكندي المشتركااليجابيات والسمبيات ل 2-2-3-3

وبشكؿ عاـ يحتوي عمى  ( أف المشروع األمريكي الكندي المشترؾ2003("يرى القشي

 : عدد مف اإليجابيات و السمبيات يمكف تمخيصيا بالتالي"

 اإليجابيات:أوال: 

وفر المشروع وسيمة ثقة مقبولة عموما لكؿ مف المستيمكيف والشركات المتعاممة  .1

بالتجارة اإللكترونية ؛ والسبب يعود إلى أف ىذه الخدمة الجديدة مزودة مف قبؿ اعرؽ 

 سبية الموثوؽ بيا بالعالـ.المعاىد المحا

جراءات نظرية يمكف أف تساعد المختصيف والمحاسبيف   .2 وفر المشروع سياسات وا 

جراءات عممية استنادا عمييا.  باستنباط سياسات وا 

يعد المشروع مف المحاوالت الفريدة والجريئة في مجاؿ التجارة اإللكترونية ، والذي قد   .3

حاسبة ويمكنيا مف استنباط معايير خاصة تعالج يميد الطريؽ أماـ مجالس معايير الم

 عمميات ىذا النوع مف التجارة غير التقميدية.

وفر المشروع لمشركة المتعاممة بالتجارة اإللكترونية وسيمة دعائية جديدة توحي لممتعامؿ   .4

معيا بأف إجراءات الحماية الخاصة بنظاميا مثاليػة مف منطمؽ أنو يتـ تدقيؽ نظاميا 

 فضؿ مدققيف بالعالـ.مف قبؿ أ

لوف حوؿ دور وفاعمية النظرية أبأف ىذا المشروع جعؿ الكثيريف يتس قشييعتقد ال .5

المحاسبية بمعالجة مشاكؿ التجارة اإللكترونية ، وبالتالي قد يتمكف المختصوف مف 

 تطوير النظرية المحاسبية بشكؿ يتماشى مع التغيرات التي أحدثتيا ىذه التقنية الجديدة.
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 السمبيات: ثانيا

المشروع وبشكمو العاـ يوحي لمباحث بأنو مشروع تجاري ييدؼ إلى الحصوؿ عمى  .1

 عمالء ليس إال ، وىذا االستنتاج نابع مف النقاط التالية :

ال توجد أي معايير مقارنة بيف النظاـ المطبؽ وما يجب أف يكوف عميو ، ويعني الباحث ىنا  -

تـ وفقا لمعايير تدقيؽ دولية تستند عمى فحص أف عممية تدقيؽ الحسابات مثال والتي ت

حسابات المنشأة ومدى التزاميا بتطبيؽ معايير المحاسبة الدولية ، حيث أف معايير المحاسبة 

الدولية تعد نقطة ارتكاز يتـ التقييـ بناًء عمييا ، ولكف وفي ىذا المشروع توجد مبادئ تدقيؽ 

 رتكاز يتـ االعتماد عمييا. لنظاـ التجارة اإللكتروني دوف وجود مبادئ ا

رغـ دراية معيد المحاسبييف القانونييف األمريكي بمشكمة االعتراؼ باإليراد المتولد عبر  .2

التجارة اإللكترونية إال انو لـ يذكر وال بأي شكؿ مػف األشكاؿ مساىمة مشروعو بحؿ 

 تمؾ المشكمة.

ونية ، وحسب رأي الباحث لـ يراع المشروع حجـ الشركات المستخدمة لمتجارة اإللكتر    .3

فالمشروع يصمح الستخدامات الشركات الضخمة فقط حيث إف تكمفة التقيد بجميع 

 البنود المنصوص عمييا فيو كبيرة جدا.

لـ يذكر المشروع كيفية تأىيمو لمنتسبي كؿ مف معيد المحاسبيف القانونييف األمريكي  .4

 ة اإللكترونية.والكندي بجميع األمور التقنية الخاصة بموضوع التجار 
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نظم المعمومات المحاسبية 2-3  

 مقدمة 2-3-1

 مفيوم النظام  2-3-2

م المعمومات المحاسبيةنظامفيوم  2-3-3  

 م المعمومات المحاسبينظامكونات  2-3-4

 ة ــات المحاسبيــص المعمومـخصائ 2-3-5

 المعمومات المحاسبية موظائف نظا 2-3-6

 مجال البنوكالمعمومات في  منظاأىمية  2-3-7
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 مقدمة 2-3-1

عمى بيئة مينة  جوىريةلممعمومات لو تأثيرات  التطور التكنولوجي وااللكتروني إف        

 نتيجةعمى تسجيؿ وترحيؿ العمميات المحاسبية لبياف  يقتصر المحاسبة، فمـ يعد دور المحاسب

نما لممنشاةوالمركز المالي  المنشاة عماؿأ مف اجؿ  لإلدارةتحميؿ المعمومات  تطور ليتناوؿ وا 

 .اإلداريةصنع القرار وتقديـ معمومات مفيدة لممستخدميف مف اجؿ اتخاذ القرارات 

تمتمؾ نظاـ معمومات محاسبي ليا لتسيير وتسييؿ األعماؿ  إفحيث مف الطبيعي مف أي منشأة 

والسرعة لمستخدـ تمؾ  فييا وسرعة تخزيف واسترجاع البيانات والمعمومات فييا وذلؾ لتوفر الدقة

استخداـ تقنيات االتصاؿ  إلىافة إلضجؿ اتخاذ القرارات باأوذلؾ مف  والمعمومات، البيانات

 الداخمية والخارجية . الوحداتوالتواصؿ في تنقؿ البيانات والمعمومات بيف 

اعية، وانطالقا مف السعي لوضع خطة شاممة قادرة عمى تحقيؽ عممية التنمية االقتصادية واالجتم

 اإلصالحفي عممية  األساستعتبر  ألنيافال بد مف توفير متطمبات ومعطيات الشفافية 

دقة وسرعة ومصداقية ومؤشرات مالية  أكثراالقتصادي والمالي، بؿ يجب توفر معمومات مناسبة 

المستوى المطموب،  الى أعمى والوصوؿ بو  األداءقدرة عمى تطوير عممية الرقابة لتقييـ  أكثر

، 2006 اليقة،و  الرضا)زيود و  مدة بذلؾ عمى النظـ اإللكترونية وتكنولوجيا االتصاالت.معت

 (201ص.
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 مفيوم النظام  2-3-2 

النظاـ بأنو مجوعة مف العناصر ترتبط فيما بينيا بسمسة  (18، ص.2008(عرؼ قاسـ 

مجموعة مف مف العالقات بيدؼ أداء وظيفة محدد أو مجموعة مف الوظائؼ، ويتألؼ النظاـ مف 

العناصر المادية )آالت، معدات، محركات، قطع غيار، وغيرىا( أو الخطوات اإلدارية )تخطيط، 

تنظيـ، رقابة، توجيو(، وقد يكوف العنصر بسيطا أو مركبا يشكؿ نظاما يتفرع مف النظاـ الكمي، 

تؤدي كؿ  أساسيا أو ثانويا، حيث ترتبط ىذه العناصر مع بعضيا بعضا بعالقات تبادلية، بحيث

منيا دوره ُبغية تحقيؽ الغاية التي ينشدىا النظاـ، وتجمع عناصر النظاـ والعالقات فيما بينيا في 

إطار يشكؿ حدود النظاـ مميزا النظاـ عف بيئتو، فالنظاـ شيء لو ىوية، نشاط، وغاية، وىو 

 مجيز بييكؿ، يتطور مع الزمف داخؿ المحيط .

" مف العناصر المترابط، والتي تتفاعؿ مع أكثر أواف مجوعة "اثن بأنو النظاـ كما عرؼ 

فرعية أصغر، تؤدي  أنظمةاألنظمة مف  تتألؼبعضيا مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف. وفي الغالب 

 ,Romney & Stinbart)كؿ منيا وظيفة ميمة محددة، وداعمة لمنظاـ األكبر التي ىي جزء منو 

2009, P.24) 

مصطمح النظاـ يتحقؽ عند وجود مجموعة مف ومما سبؽ يمكف لمباحث استنتاج أف 

المكونات سواء كانت عناصر مادية أو مكونات إدارية فالنظاـ جزء متكامؿ مف اإلجراءات 

المنيجية التي تيتـ في تجييز مجموعة مف النتائج التي يجب أف تتصؼ بالجاىزية لتحقيؽ 

 . المرجوة مف أي مشروع األىداؼ
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المحاسبيةم المعمومات نظامفيوم  2-3-3  

ُتعد نظـ المعمومات المحاسبية جزءًا مف النظاـ الكمي لممعومات وتمعب ىذه النظـ دورًا 

ميما وفعااًل يتمثؿ في تزويد مختمؼ المستويات في اتخاذ القرارات بمعمومات جاىزة وصحيحة 

فير ىذه ودقيقة في التوقيت المناسب حيث ُتساعدىـ في اتخاذ مختمؼ القرارات اإلدارية، ويتـ تو 

المعمومات عف طريؽ التقارير والقوائـ المالية التي تعد مف واقع البيانات اليومية الفعمية. )جؿ، 

 (22، ص2010

التي ينتجيا ىذا النظاـ المخرجات التي يجري توصيميا المعمومات المحاسبية كما تتمثؿ        

ودة تمؾ المخرجات ومالمتيا المناسبة. تتوقؼ ج تإلى المستخدميف لتمكنيـ مف اتخاذ القرارا

لمقرارات المختمفة ذات الصمة عمى مجموعو مف القواعد واألسس والمرتكزات التي تعكس وتجسد 

معايير وسياسات محاسبيو نشأت وتطورات عبر السنيف المختمفة في إطار الطبيعة الدينامكية 

طراؼ المتعددة ات مف قبؿ األلممحاسبة وقدرتيا عمى التطور لتمبيو االحتياجات المتنامية لممعموم

عماؿ. فقد كاف وما زاؿ "تقديـ المعمومات إلشباع حاجات المستخدميف إلى في بيئة األ

عماؿ أكؿ ذلؾ في ظؿ بيئة  المعمومات المحاسبية"  يمثؿ الغاية النيائية لمعمؿ المحاسبي .

ت التي اثر في تحكميا التطورات والتغيرات المتسارعة في تكنولوجيا المعمومات واالتصاال

، 2012ت عمى عمؿ النظاـ المحاسبي فييا.)المصري ويوسؼ، أمختمؼ نواحي عمؿ  المنش

 (15ص.

وتعرؼ نظـ المعمومات المحاسبية بشكؿ مبسط بنظاـ يجمع ويسجؿ ويخزف ويعالج 

 (Romney &, stinbart, 2009, p.27) .البيانات، مف أجؿ تقديـ معمومات لمتخذي القرار



 

 
 

40 

البيانات المحاسبية  ومعالجبسبؽ يتضح لمباحث أف نظـ المعمومات المحاسبية ُتعنى ومما       

مف أجؿ تحقيؽ نتائج تستطيع بدورىا توفير معمومات ذات جودة عالية ُيعتمد عمييا في اتخاذ 

 ، القرارات

 المعمومات المحاسبي نظاممكونات  2-3-4

توجب القياـ بيا، كي تتضمف مف تتكوف نظـ المعمومات مف مجموعة مف النشاطات التي ي

يصاؿ المعمومات بشكؿ دقيؽ ومالئـ وتوفيرىا لممستخدميف في الوقت المناسب تتمثؿ في ا

(، ويضيؼ 2010، جؿ) المدخالت، والمعالجة، ومف ثـ المخرجات، والتخزيف مف خالؿ الرقابة

 ( التغذية العكسية. 2009، سيد)

 

 

 

 الباحث.إعداد  -، المصدر المعمومات المحاسبي نظامات مكون( 4ومن خالل الشكل رقم )

 التغذية العكسية

 

 الرقابة
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النظاـ لغاية معالجتيا، فيي  إلىوىي عبارة عف البيانات التي يتـ ادخاليا  المدخالت: -

بيانات خاـ لـ تجر عمييا المعالجة بعد، وتعد القوى الدافعة والوقود الالـز لتشغيؿ 

 النظاـ. 

ميات الحسابية، والعمميات المقارنة المنطقية، وىي عبارة عف مجموعة مف العمالمعالجة:  -

معمومات تقدـ  إلىوالتصنيؼ، والفرز والتي تجري عمى البيانات المدخمة بغرض تحويميا 

 لممستخدـ النيائي.

وىي قاعدة البيانات التي يتـ بيا تخزيف المعمومات ليتـ استخداميا عند  التخزين: -

 الحاجة.

 إلىالمعمومات  إيصاؿ، ويتـ إليياالنظاـ لموصوؿ  وىي النتائج التي يعمؿ المخرجات: -

البيانية،  واألشكاؿالمستفيديف وفؽ أشكاؿ مختمفة مثؿ التقارير والجداوؿ والقوائـ المالية 

 ىذه المعمومات ُيطمؽ عمييا مخرجات نظاـ المعمومات. 

ة الرقابية التي تتضمف الحصوؿ عمى المعمومات صحيح اإلجراءاتوىي كافة  الرقابة: -

مف أف نظاـ  لمتأكدوالمعالجة والمخرجات  اإلدخاؿودقيقة، وجودة رقابية عمى عمميات 

ف النظاـ  المعمومات ينتج ويقدـ معمومات وفؽ المعايير المفترضة عند تصميمو، وا 

الرقابية التي تضمف صحة المدخالت وعمميات المعالجة  اإلجراءاتيحتوي عمى كافة 

 والمخرجات. 

مدة كفاية التقارير المستخرجة مف النظاـ،  في النظر إعادةوىي  التغذية العكسية: -

 وعكس ذلؾ عمى كفاية المدخالت وحسف معالجتيا. 
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 ة ـات المحاسبيـخصائص المعموم 2-3-5

تكمف كفاءة وفاعمية نظاـ المعمومات المحاسبي في توفير احتياجات المستخدميف مف         

اليدؼ الرئيسي الذي مف  هد عمييا في اتخاذ قراراتيـ، وىو المعمومات الدقيقة والمالئمة العتما

 صمـ نظاـ المعمومات المحاسبي . واجم

األساسية لممعمومات  صواف نظاـ المعمومات المحاسبية يجب أف تمتاز بمجموعة مف الخصائ

 :Romney &, stinbart, 2009, p.28)مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المنتظرة منيا وىي )

المعمومات مالئمة إذا خفضت مف حالة عدـ التأكد، وحسنت قدرة  تكوفالمالئمة:  .1

 متخذي القرار عمى التنبؤ، أو أكدت أو صححت توقعاتيـ المستقبمية .

تكوف المعمومات موثوقة إذا كانت خالية مف األخطاء واالنحياز، وعبرت الموثوقية:  .2

 بدقة عف األحداث أو األنشطة الخاصة بالشركة .

لـ تحذؼ جوانب ميمة مف األحداث أو األنشطة  إذالمعمومات كاممة تكوف ا: التكامل .3

 التي تقوـ ىذه المعمومات بقياسيا .

تكوف المعمومات موقوتة إذا تـ تقديميا لمتخذ القرار في الوقت : توقيت المناسبال .4

 المناسب التخاذ القرار .

 يغة مفيدة ومفيومو .تـ تقديميا في ص إذاتكوف المعمومات قابمة لمفيـ  القابمية لمفيم: .5

نفس المعمومة مف  إلىتـ التوصؿ  إذاتكوف المعمومات قابمة لمتحقؽ، القابمية لمتحقق:  .6

 قبؿ شخصيف مستقميف .
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مف قبؿ  إليياسيولة الوصوؿ  بخاصيةتمتعت  إذاتكوف المعمومة متيسرة متيسرة:  .7

 المستخدميف عندما يحتاجونيا وبشكؿ يمكنيـ مف استخداميا .

السابقة ومثاؿ  صف يحدث تعارض ما بيف الخصائأنو مف الممكف أر بالذكر ومف الجدي

في نفس كنيا موثوقة ولبدرجو عالية مف ال تتمتع التكمفة التاريخية القتناء األصوؿ تتمتعذلؾ 

 . مالئمةال تتمتع بدرجو منخفضة مفالوقت 

 المعمومات المحاسبية موظائف نظا 2-3-6

ممنظمة وتتمخص ضمف المقدمة لالمحاسبي مجموعة مف الوظائؼ يؤدي نظاـ المعمومات        

 :(Romney &, stinbart, 2009, p.29) الوظائؼ الرئيسة التالية

 جمع وتخزيف البيانات المتعمقة بأنشطة الشركة وأصوليا ومواردىا البشرية . .1

بالتخطيط  تحويؿ البيانات إلى معمومات مفيدة التخاذ القرار، بحيث تستطيع اإلدارة القياـ .2

 والتنفيذ والتقييـ والرقابة عمى األنشطة والموارد .

تقديـ أنظمة رقابة مالئمة مف أجؿ حماية موجودات الشركة، بما في ذلؾ بياناتيا، وكذلؾ  .3

، وأف تكوف البيانات دقيقة إلييامف اجؿ ضماف توافر الموجودات والبيانات عند الحاجة 

 وموثوقة .

 ت في مجال البنوك المعموما أىمية نظام 2-3-7

تعتبر البنوؾ والمؤسسات مرآة لمحركة المالية واألوضاع االقتصادي واالجتماعية،         

وبالتالي تمثؿ مصادر غنية بالمعطيات األساسية الالزمة لتوجيو وتخطيط السياسات االقتصادية 

معامالت المالية والمالية، وتتجمى أىمية نظـ المعمومات في البنوؾ في تسير ال ةواالجتماعي
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وتطوير ومعالجة العمميات المصرفية لإلسياـ في اتخاذ القرارات في شؤوف االقتصادية 

واالجتماعية واعتبار قطاع المعمومات المالية والمصرفية بالقطاع ذي النفع العاـ.)احمد، 

 (11، ص.2013

ؼ و تنبع مف الظر ف ىذه الضرورة اأصبح ضرورة وليس ترفا، و  بنكيةحيث أف تطوير الخدمات ال

المالية التي  توالكيانا بنوؾالمتغيرة التي يشيدىا العالـ اآلف وعمى رأسيا المنافسة مف جانب ال

تدخؿ إلى األسواؽ في ظؿ تطبيؽ اتفاقية التجارة في الخدمات المالية وكذلؾ ظيور مفاىيـ 

مف محفزات ة الشركات، باإلضافة إلى وجود العديد وكمجديدة مثؿ محاسبة المسؤولية وح

التطوير األخرى كالفرص والتيديدات المرتبطة بالتطور اليائؿ في مجاؿ االتصاالت والمعمومات 

بنوؾ ىي معيار بيف ال بنؾوارتفاع تطمعات العمالء، حيث جودة الخدمة وليس والء العميؿ لم

 (36، ص.2011)إسماعيؿ،  بالنسبة لمعمالء.

عمومات المحاسبي في البنوؾ تتمثؿ بالمساعدة في إف آلية عمؿ نظاـ المبويرى الباحث      

ف النظاـ المحاسبي أير وتسييؿ العمميات المالية الخاصة بالبنوؾ و يوضع حموؿ لممشاكؿ وتس

التقارير و يزيد مف دقو وسرعو انجاز العمميات المالية وتحقيؽ الرقابة الداخمية وانجاز الكشوؼ 

ودة مخرجات النظاـ المحاسبي وبالتالي زيادة رضا المالية مما ينعكس باألثر االيجابي عمى ج

 العمالء مف الخدمة المقدمة .

 

 



 

 
 

45 

 كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية 2-4

 مقدمة 2-4-1

 :مفيوم كفاءة وفاعمية أداء  نظام المعمومات المحاسبي 2-4-2

 كفاءة نظام المعمومات المحاسبي 2-4-2-1

 فاعمية نظام المعمومات المحاسبي 2-4-2-2

 الفرق ما بين كفاءة وفاعمية أداء نظام المعمومات المحاسبي 2-4-3

 خصائص نظام المعمومات المحاسبي الكفء 2-4-4

 نظام المعمومات المحاسبي  أداءمقياس كفاءة  2-4-5

 العوامل المؤثرة عمى كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك 2-4-6
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 مقدمة 2-4-1

، البنكيتعتبر البنوؾ في المممكة األردنية الياشمية مف البنوؾ الرائدة في قطاع العمؿ ا       

حيث يعود سبب ذلؾ إلى امتالؾ البنوؾ عمى نظاـ محاسبي متكامؿ، الذي ساىـ في رفع كفاءة 

قدرتو مف تمبيو  أداء النظاـ المحاسبي، ويعتبر نظاـ المعمومات المحاسبي كؼء وفعاؿ عف

احتياجات المستخدميف مف معمومات مفيدة تساعده في اتخاذ قراراتيـ، وقادر عمى تحقيؽ 

 جميا، وتقديـ خدماتيا بشكؿ أكثر كفاءة وفاعمية .أاألىداؼ وتأدية الوظائؼ الذي صمـ مف 

ت أداء نظاـ المعموما ةيوجد عوامؿ ذات تأثير كبير عمى كفاء ةان ويمكف القوؿ        

المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية  منيا العوامؿ التقنية والتكنولوجية حيث تمثؿ تحديا حقيقيا 

البنوؾ ليذه التطورات  ةلمبنوؾ لما يرافقيا مف مخاطر وتيديدات، وفي نفس الوقت مواكب

مستوى  أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ وبالتالي رفع ةواستخداميا يحسف في رفع كفاء

 جودة الخدمات الذي يقدميا لمعمالء .

 مفيوم كفاءة وفاعمية أداء  نظام المعمومات المحاسبي 2-4-2

زيادة و يساىـ نظاـ المعمومات المحاسبي في تمكيف البنوؾ مف تأدية مياميا االقتصادية،        

وتوفير ليا  النظاـ، وتحقيؽ األىداؼ كما ىو مخطط ارضا العمالء والعامميف عف مخرجات ىذ

 .المعمومات الالزمة في التوقيت المناسب
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 أداء نظام المعمومات المحاسبيكفاءة   2-4-2-1

( الكفاءة بأنيا: تعبر عف العالقة بيف المدخالت 29، ص.2012) عرؼ ذنيبات      

ي تحقيؽ األىداؼ بأقؿ تكمفة وىذا يعني تعظيـ المخرجات باستخداـ نفس أوالمخرجات، 

 المحددة أو تقميؿ المدخالت لتحقيؽ القدر المحدد مف المخرجات .القدر مف الموارد 

تكمفة المدخالت وتشغيؿ البيانات مع قيمة  فت الكفاءة بأنيا تعني العالقة بيكما عرف     

ي مقارنة فائدة المخرجات عمى أالمعمومات المقدمة بواسطة نظاـ المعمومات المحاسبي، 

 (60، ص.2011)دباغية والسعدي،  يؿ.أساس تكمفة المدخالت وعمميات التشغ

ومما سبؽ يتضح لمباحث بأف كفاءة نظاـ المعمومات المحاسبي تعني االستخداـ         

جؿ تحقيؽ األىداؼ تتمثؿ بتقديـ  مخرجات أاألمثؿ لجميع الموارد المتعمقة بالنظاـ مف 

داؼ بأقؿ التكاليؼ تأثير ايجابي عمى قرارات مستخدمييا، حيث يتـ تحقيؽ ىذه األى، و مفيدة

 ودوف التأثير بالشكؿ السمبي عمى فاعمية النظاـ المحاسبي .

   فاعمية أداء نظام المعمومات المحاسبي 2-4-2-2

الحكـ عمى فاعمية نظاـ المعمومات المحاسبي يتـ مف خالؿ معيار الفاعمية  إف      

جميا؛ وبالنظر إلى أف فيما لو حقؽ النظاـ أىدافو العامة التي وضع م ّفالفاعمية تحقؽ

الفاعمية تختمؼ مف حيث الشكؿ  أف  بانطباعمختمؼ التعاريؼ المتعمقة بالفاعمية سنخرج 

وتتفؽ مف حيث الجوىر، فالغالبية العظمى مف التعاريؼ تربط بيف الفاعمية واألىداؼ أو 

لوصوؿ جؿ اأالفاعمية والمخرجات، فالفاعمية ىي اختبار أو تحديد أفضؿ الطرؽ لألداء مف 

ف الفاعمية ترتبط بقدرة النظاـ أإلى اليدؼ المنشود والمحدد مسبقا، ونمخص مف ذلؾ 



 

 
 

48 

المحاسبي في تحقيؽ أىدافو فالنظاـ الذي يحقؽ أىدافو نظاـ فعاؿ والنظاـ الذي ال يحقؽ 

 (60، ص.2011)دباغية والسعدي، أىدافو نظاـ غير فعاؿ. 

حة وىي بذلؾ تتعمؽ بصحة القرار وفييا كما عرفت الفاعمية بأنيا فعؿ األشياء الصحي

إذا كانت مخرجاتو مطموبة أـ ال، ولتحقيؽ الفاعمية المطموبة يجب تكامؿ ثالثة عوامؿ رئيسة 

  (Boddy & Albert & Graham, 2009, P.78.)ىي اإلفراد والييكؿ والمعمومات 

النظاـ عمى  لمباحث بأف فاعمية نظاـ المعمومات المحاسبي تعني قدرة يتضحومما سبؽ 

ؿ ىذه األىداؼ بتقديـ مخرجات ذات تأثير ثتحقيؽ األىداؼ المخططة أو المرجوة حيث تتم

ايجابي عمى قرارات مستخدمييا، حيث يمكف قياس مدى التأثير مف خالؿ إجراء المقارنة ما بيف 

 .عات في حاؿ حدوثيااألىداؼ المتحققة واألىداؼ المخططة أو المرجوة وتحديد فجوة التوق

 الفرق ما بين كفاءة وفاعمية أداء نظام المعمومات المحاسبي 2-4-3

 أفكثير مف يسوء التعبير ما بيف مصطمح فاعمية النظاـ ومصطمح كفاءة النظاـ حيث 

بيف المصطمحيف، فال بد مف تمييز الفرؽ بينيما وتعددت وجيات النظر  ةىنالؾ فروؽ جوىري

 كما ما يمي :  

( بيف فاعمية النظاـ وكفاءتو أف الفاعمية: ىي تحقيؽ 29ص.، 2012) ميز ذنيبات كما

األىداؼ المرسومة لمبرامج أو األنشطة أو تحقيؽ التأثير المطموب؛ والكفاءة: بأنيا تعبر عف 

العالقة بيف المدخالت والمخرجات، إي تحقيؽ األىداؼ بأقؿ تكمفة وىذا يعني تعظيـ المخرجات 
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لتحقيؽ القدر المحدد مف لمحددة أو تقميؿ المدخالت باستخداـ نفس القدر مف الموارد ا

 .المخرجات

كفاءة وفاعمية  نظاـ المعمومات المحاسبي مف خالؿ معياري بيف يمكف تميز الفرؽ و 

الكفاءة والفاعمية، فمعيار فاعمية النظاـ يحدد فيما إذا كاف النظاـ يحقؽ أىدافو العامة الذي 

يحدد العالقة بيف مدخالت النظاـ ومخرجاتو ومدى وضع مف اجميا، بينما معيار الكفاءة 

ارتباطيما ببعض وكيفية التحكـ فييا، وذكر باف كؿ نظاـ كفؤ قد ال يكوف بالضرورة فعاال 

والعكس صحيح، فقد يقوـ النظاـ بتحويؿ البيانات إلى معمومات بكفاءة تامة دوف تحقيؽ أىدافو 

 (61، ص.2011فال تحقؽ الفاعمية منو . )دباغية والسعدي، 

 كفاءة  أداء النظاـ المحاسبيبيف  ومما سبؽ يرى لمباحث وجود فروؽ جوىرية ما         

يتـ مف حيث األىداؼ والتكمفة وآلية العمؿ واألىمية، وس فاعمية أداء النظاـ المحاسبيو 

 (2توضيحو ذلؾ بالجدوؿ رقـ )

 الباحثإعداد  – ، المصدرالمحاسبيومات المعمنظام  أداءفاعمية و كفاءة ( أىم الفروق بين 2جدول رقم )

 المحاسبيالمعمومات نظاـ فاعمية  المحاسبي المعمومات كفاءة نظاـ مف حيث: 
 تحقيؽ األىداؼ بعض النظر عف التكمفة تحقيؽ األىداؼ بأقؿ التكاليؼ األىداؼ -1
 نفس التكمفة المخطط ليا وأكثر أحيانا اقؿ تكمفة التكمفة -2
موارد مف المدخالت إلنتاج  تستخدـ اقؿ آلية العمؿ -3

 اكبر قدر ممكف مف المخرجات
تحقيؽ األىداؼ المخططة أو المحددة 

 مسبقا 
 اقؿ أىمية أكثر أىمية  األىمية -4
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 خصائص نظام المعمومات المحاسبي الكفء 2-4-4

يعتبر نظاـ المعمومات المحاسبي كؼء عف قدرتو مف تمبيو احتياجات المستخدميف مف          

زيادة رضا العمالء والعامميف عف مخرجات ىذه ات مفيدة تساعده في اتخاذ قراراتيـ، و معموم

.ويمكف تمخيص الخصائص الرئيسية الواجب توافرىا بنظاـ المعمومات المحاسبي بما يمي  النظاـ

: (Abu Taber et al, 2014)  

المقصودة مف  ويقصد بيا خمو النظاـ مف األخطاء غير المقصودة، وكذلؾ األخطاء الدقة: -1

  قبؿ العامميف.

ف نفقد تأثيرىا عمى اتخاذ أقبؿ  ويقصد بيا تقديـ المعمومات في الوقت المناسب التوقيت: -2

 القرار.

التخطيط لممستقبؿ،  ةويقصد بيا تقديـ معمومات مف شأنيا المساعدة في عممي التخطيط: -3

 .كفاءتوُ ي عممية التخطيط كمما زادت مساىمو النظاـ ففكمما زادت 

حتى تحقؽ اليدؼ ىي عممية توجيو عناصر النظاـ والرقابة عمييا وتقيميا  الرقابة والتقييم: -4

إتماـ عممية الرقابة والتقييـ مف لؾ تقديـ معمومات تمكف اإلدارة مف خالليا األساسي ليا، وكذ

 عمى عناصر النظاـ. 

وتمبي حاجة  ارجيةويقصد بيا قدرة النظاـ عمى االستجابة لمتغيرات البيئة الخ المرونة: -5

 العمؿ المتغيرة )البيئة الداخمية( مف خالؿ الرقابة والتغذية الراجعة.

الزمة لتصحيح عناصر النظاـ مف وىي الحصوؿ عمى المعمومات ال التغذية الراجعة: -6

 ييا ألىدافيا.قمدخالت ومخرجات، والتأكد مف مدى تح
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 نظام المعمومات المحاسبي  أداءمقياس كفاءة  2-4-5

الكفاءة تعني مدى تحقيؽ األىداؼ المرسومة بأقؿ التكاليؼ الممكنة وبأقؿ مستوى مف         

الموارد المستخدمة ودوف المساس باألىداؼ، والكفاءة مفيوـ نسبي يتـ قياسو مف خالؿ نسبة 

مخرجات النظاـ إلى مدخالتو أو نسبة المنفعة المتحققة إلى التكمفة، وكحالة نظاـ المعمومات 

سبي فإف قياس وتحميؿ إمكانية االستثمار الرشيد لموارد ىذا النظاـ مع تعظيـ مخرجاتو تعد المحا

 (5، ص.2007وسيمة مناسبة لبموغ درجة الكفاءة العالية )عبد هلل وقطناني، 

مما سبؽ يرى الباحث اف عممية تقييـ مستوى الكفاءة ألداء نظاـ المعمومات المحاسبي        

قؽ الفعمي لألىداؼ المحددة، ومقارنو األىداؼ المتحققة مع األىداؼ عمى تحديد مدى التح

المتوقعة وقياس وتحديد فجوة التوقعات  لألىداؼ المتحققة والمتوقعة في حاؿ حدوثيا، وما إذا 

تحقيؽ األىداؼ بأقؿ التكاليؼ الممكنة وبدرجة مناسبة مف الكفاءة األمر الذي قدمت  كانت قد

   ذ بيا وتوفر معايير محددة لقياس تمؾ المستويات . يتطمب وجود مبادئ لألخ

 العوامل المؤثرة عمى كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك 2-4-6

يتأثر تحقيؽ نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية ألىدافيا بكفاءة  بمجموعو        

األخذ بعيف االعتبار ىذه العوامؿ التي تؤثر مف العوامؿ البيئية المحيطة في البنوؾ لذا يستوجب 

عمى كفاءة النظاـ المحاسبي، ومف ىذه العوامؿ البيئية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية وغيرىا، 

  (10ص ،2011)شاىيف،  :يمي فيما ويتبيف ذلؾ
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ة وكذلؾ مثؿ الموارد البشرية الكفؤة والفعال . البيئة التنظيمية واإلدارية الداعمة لمنظام:1 

دارة األجيزة وتطبيقاتيا والتي تمعب دورًا كبيرًا في  المستمزمات البرمجية المستخدمة في تشغيؿ وا 

تشغيؿ واستغالؿ الحاسب والشبكات وتنظيـ عمؿ وحداتو، باإلضافة إلى توفر األجيزة والشبكات 

خراج ومعالجة وتخزيف ويتـ قياس فاعمية وكف اءة ىذا اإلطار وما يرتبط بيا مف وسائؿ إدخاؿ وا 

 مف خالؿ المؤشرات التالية.

 درجة توفر القواعد والمعايير التي تحكـ أداء العمؿ المحاسبي. - 

 درجة تفويض الصالحيات والسمطات إلى المستويات اإلدارية. - 

 وجود توصيؼ وظيفي مكتوب يحدد المياـ والصالحيات واإلجراءات الواجب تطبيقيا. - 

 اسبة المسؤولية عمى جميع المستويات اإلدارية.مدى تطبيؽ نظاـ مح - 

 .المختمفة التعارض بيف األنشطة في األقساـ درجة تحقيؽ التكامؿ بيف اإلدارات واألقساـ وتجنب - 

: والتي يتـ قياسيا مف خالؿ المؤشرات . الوضاع االقتصادية السائدة وانعكاساتيا عمى الداء2

  :التالية

 لنمو االقتصادي.مؤشرات االستقرار وا -  

 درجة تبايف األسواؽ التي يتعامؿ معيا القطاع. - 

 درجة المنافسة القطاعية والقدرة عمى التنبؤ بتصرفات المنافسيف. - 
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وتتمثؿ في القوانيف واألنظمة الحاكمة لمعمؿ . البيئة القانونية والضوابط المينية المطبقة: 3

والضوابط واإلجراءات المنظمة لمعمؿ المحاسبي كالنظاـ األساسي لممؤسسة والقانوف التجاري 

والتي تؤثر عمى نظاـ المعمومات المحاسبي، وبطبيعة الحاؿ فإف البيئة القانونية واألنظمة 

والضوابط المتعمقة بيا تعتبر مف المتغيرات اليامة التي تؤثر عمى سير العمؿ ونظاـ المعمومات 

ويتـ قياس  .تصميـ نظاـ يحقؽ االعتبارات المذكورةالمحاسبي المتعمقة بيا، األمر الذي يستمـز 

 أثر ىذه المتطمبات مف خالؿ:

تحديد أثر تطبيؽ األنظمة والتشريعات القانونية ذات العالقة بالمؤسسة االقتصادية عمى  - 

نظاـ المعمومات المحاسبي سواء كاف ذلؾ بصورة مباشرة كالقانوف التجاري أو بصورة غير 

 لتعميمات المنظمة لألداء في المؤسسات االقتصادية.مباشرة كاألنظمة وا

قياس أثر تطبيؽ المعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا وغيرىا  - 

 مف القواعد والمعايير المينية عمى نظاـ المعمومات المحاسبية.

ف األجيزة ومكوناتيا المادية ويقصد بيا توفر البيئة التقنية الداعمة، وتتضم . البيئة التقنية:4

والعناصر القادرة عمى جمع وتخزيف البيانات ومعالجتيا وتوصيؿ المعمومات الالزمة إلى 

 مستخدمييا.

 :ويمكف قياس تأثير تمؾ الوسائؿ مف خالؿ

مدى توفر الوسائؿ التقنية التي يرتكز عمييا نظاـ المعمومات المحاسبي والالزمة لتحقيؽ  - 

 وناتو المادية والبرمجية ومخرجاتو المعموماتية.الرقابة عمى مك
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مدى مساىمة الوسائؿ التقنية المستخدمة في تحقيؽ الترابط والتنسيؽ والتكامؿ الالـز بيف  - 

 .أقساـ المؤسسة االقتصادية

مدى مساىمة الوسائؿ التقنية عمى تطوير وظائؼ اإلدارة مف تخطيط ورقابة واتخاذ  - 

 القرارات.

خصائص جودة المعمومات المحاسبية التي يتعيف توافرىا في نظاـ المعمومات  مدى توفر - 

 .الفعاؿ

تؤثر العوامؿ االجتماعية والثقافية المحيطة بالمؤسسات . العوامل االجتماعية والثقافية: 5

االقتصادية عمى نظـ المعمومات المحاسبية وتشمؿ األنماط السموكية والرضا الوظيفي لمعامميف 

ؤسسة والرضا مف قبؿ مستخدمي مخرجات النظاـ، مما يستوجب مراعاة العديد مف تمؾ داخؿ الم

العوامؿ مثؿ القيـ االجتماعية واألخالقية والفنية السائدة في المجتمع، باإلضافة إلى اإلطار 

الثقافي واالتجاه الفكري نحو التعامؿ مع المنتجات، وبالتالي فإف ىذه العوامؿ سيكوف ليا تأثيرًا 

اشرًا عمى أداء المؤسسة االقتصادية ومف ثـ عمى نظاـ المعمومات المحاسبي كمخرجات ليذا مب

 .األداء

ويرى الباحث األىمية لألخذ بعيف االعتبار موثوقية الموقع االلكتروني كأحد العوامؿ 

ية الميمة المؤثرة عمى كفاءة أداء ُنظـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية وذلؾ ألف موثوق

الموقع االلكتروني تحتوي عمى مجموعة مف المبادئ التي مف شأنيا أف َترفع مف كفاءة وثقة 

األعماؿ االلكترونية لمبنوؾ التجارية مف خالؿ معايير الكفاءة التي ُيترجميا المشروع األمريكي 

 رية.الكندي المشترؾ في موثوقية ُنظـ المعمومات المحاسبي التي تستخدميا تمؾ البنوؾ التجا
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 الدراسات السابقة  5 -2

 الدراسات العربية 2-5-1

 الدراسات الجنبية 2-5-2
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 الدراسات السابقة

فيما يمي عرض موجز لمدراسات السابقة التي ليا عالقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع ىذا    

 المقترح :

 الدراسات العربية 2-5-1

درة نظام المعمومات المحاسبي في الشركات الكويتية مدى ق: (، بعنوان2012) ،دراسة العبيد -1

 عمى التعامل مع عمميات التجارة االلكترونية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدى قدرة نظاـ المعمومات المحاسبي في الشركات الكويتية عمى 

اقتراح التعامؿ مع عمميات التجارة االلكترونية وتحديد المعوقات التي تحوؿ دوف قدرتيا ومف ثـ 

الباحثة منيج التحميؿ  تالحموؿ المناسبة لمحد مف تمؾ المعوقات ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع

لمتعرؼ عمى خصائص عينة  (SPSS) اإلحصائي وقد تـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

وتـ إجراء الدراسة عمى ( T-TEST  One-Sampleمف خالؿ ) الدراسة واختبار الفرضيات

فردا مف العامميف في اإلدارة المالية في الشركات الكويتية المدرجة في  (125و مف )عينو مكون

 فردا مف المدققيف الخارجييف لمشركات المدرجة. (63السوؽ المالي و)

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا وجود نقطة ضعؼ ميمة وتحديدا في عينة الدراسة 

عدـ حصوؿ أغمبيتيـ عمى شيادات مينية متخصصة ووجود المتمثمة بالمدققيف الخارجييف وىي 

معوقات تحوؿ دوف قدرة أنظمة المعمومات المحاسبية في الشركات الكويتية عمى التعامؿ مع 

 عمميات التجارة االلكترونية إال أنيـ اختمفوا في درجة أىمية المعوقات .



 

 
 

57 

ة تبيف أىمية وضرورة وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزىا عقد ندوات ودورات متخصص

تحقيقيا في التعامؿ بالتجارة االلكترونية وخصوصا لما تساىـ بو في تحقيؽ عوائد كبيرة ال يمكف 

وضرورة إدراج مساقات حديثة متعمقة بالتجارة االلكترونية والتدقيؽ عمى  ،ظؿ التجارة التقميدية

 عممياتيا ضمف مناىج أقساـ المحاسبة في الجامعات الكويتية.

(،  بعنوان : مدى موثوقية نظم المعمومات المحاسبية 2011) ،خرونآاسة مشتيى و در  -2

دراسة مقارنة عمى المصارف الردنية  –وأثرىا في تحسين مؤشرات الداء المصرفي 

 . درجة ببورصتي عمان ونابمسموالفمسطينية ال

مؿ عمى خدمات توكيد ىدفت ىذه الدراسة إلى تعميؽ المعرفة بخدمات توكيد الثقة والتي تشت    

 -Webوخدمات توكيد الثقة في المواقع االلكترونية ) ( (Sys-Trustالثقة في النظاـ االلكتروني 

Trust) حاسبية في المصارؼ األردنية والفمسطينية موقياس مدى موثوقية نظـ المعمومات ال

األوؿ بالتحقؽ مف ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحثوف ثالثة محاور أساسية يتعمؽ المحور 

ما المحور الثاني فسيتناوؿ اإلحصاء الوصفي لمتغيرات أصالحية البيانات  لمتحميؿ إلحصائي 

تـ اختبار فرضيات الدراسة واحتساب خالؿ عدة مقاييس إحصائية وصفية و الدراسة مف 

في مصرؼ  (15وقد تـ أجراء الدراسة عمى عينة مكونة مف ) البسيط( معممات نماذج االنحدار)

رؤساء أقساـ تكنولوجيا المعمومات في ب( مصارؼ في نابمس وقد تمثمت عينة الدراسة 6عماف و)

 ف المصارؼ .متمؾ المصارؼ لذا تـ توزيع استبانو واحدة عمى كؿ مصرؼ 

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا أف بيئة عمؿ المصارؼ األردنية والفمسطينية       

كنولوجية توفر متطمبات تمؾ المبادئ بنسب جيدة ومقبولة إحصائيا حيث بمغت والبنية التحتية الت
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%( وسرية معمومات الشركة في نظاـ 80نسبة توفر إجراءات امف نظـ المعمومات المحاسبية )

%( ولـ تجد الدراسة اختالؼ ما بيف المصارؼ األردنية والمصارؼ 71معموماتيا المحاسبي )

وىو سرية معمومات الشركة في نظـ المعمومات المحاسبية إذ ال يوجد الفمسطينية سوى مبدأ واحد 

  اختالؼ بيف المصارؼ األردنية والفمسطينية فيما يتعمؽ بتطبيقاتيا لمبادئ الموثوقية.                                              

رجييف لمنداء الموجو وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزىا ضرورة استجابة المدققيف الخا     

بضرورة أداء خدمات توكيد الثقة في  (AICPAليـ مف المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف )

النظـ والمواقع االلكترونية وتدعو الجمعيات المينية الميتمة بعمؿ المدقؽ الخارجي إلى رفع 

 لحادثة في مينة التدقيؽ،مياراتو في مجاؿ التدقيؽ االلكتروني لكي يتمكف مف مسايرة التطورات ا

وضرورة تبني الجيات المنظمة لعمؿ المصارؼ في األردف وفمسطيف نظاـ الموثوقية واعتماده 

 كأحد شروط مزاولة المينة سينعكس إيجابا عمى عمؿ تمؾ المصارؼ.

(، بعنوان : مدى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية في المصارف 2010) ،دراسة جل -3

 . الىمية من وجية نظر اإلدارةالتجارية العراقية 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدى فاعمية نظـ المعمومات المحاسبية في المصارؼ      

( فقرة 29ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ استبانو شممت ) ،التجارية العراقية األىمية

اـ برنامج التحميؿ استخدتـ  وقد، وذلؾ لجمع المعمومات األولية مف عينة الدراسة

مف خالؿ اختبار  لمتعرؼ عمى خصائص عينة الدراسة واختبار الفرضيات  (SPSS)حصائياال

(T-TEST  ) ( 197وتـ إجراء الدراسة عمى عينة مكونة مف)  فردا تـ توزيعيا عمى عدد مف

 تجارية األىمية في محافظة بغداد المصارؼ ال
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ف النظـ المعمومات المحاسبية في أنتائج أبرزىا  وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة         

المصارؼ التجارية العقارية األىمية فعالة مف حيث تمبية متطمبات عممية التخطيط والرقابة واتخاذ 

     القرار.

وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزىا ضرورة اىتماـ المصارؼ التجارية العراقية األىمية        

ومات المحاسبية ألداء وظائفيا المتعددة مف تخطيط ورقابة واتخاذ قرار بشكؿ باستخداـ نظـ المعم

 كبر.أأوسع وذلؾ النجازىا بفاعمية 

اثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعمومات المحاسبية : (، بعنوان2010) ،هدراسة حماد -4

 . دراسة ميدانية –االلكترونية في زيادة موثوقية المعمومات المحاسبية 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اثر الضوابط الرقابية العامة لنظـ المعمومات         

المحاسبية االلكترونية في زيادة موثوقية المعمومات المحاسبية، وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى 

مفيوـ موثوقية المعمومات المحاسبية االلكترونية ومكوناتيا مف ضوابط تنظيمية  وضوابط الرقابة 

 الوصوؿ وعمى امف وحماية الممفات وضوابط توفير وتطوير النظاـ. عمى

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتـ استخداـ األساليب 

الوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري( لمتعرؼ   ،T-TEST  One-Sampleحصائية التالية )اال

 (73يات، وتـ إجراء الدراسة عمى عينة مكونة مف )عمى خصائص عينة الدراسة واختبار الفرض

 الحسابات الخارجييف في مدينة دمشؽ. دققيتـ توزيعيا عمى م ةاستبان

كؿ مف ضوابط الرقابة العامة لنظـ لف أوقد توصمت ىذه الدراسة إلى نتائج أبرزىا        

ضوابط الرقابة التنظيمية المعمومات المحاسبية االلكترونية وضوابط الرقابة عمى توثيؽ النظاـ و 
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لنظـ المعمومات المحاسبية وضوابط الرقابة عمى امف الممفات وضوابط الرقابة في الوصوؿ إلى 

 النظـ اثر كبير في زيادة موثوقية المعمومات المحاسبية .

مدى قدرة مدققي الحسابات الخارجيين عمى تدقيق  :(، بعنوان2009) ،دراسة مطاحن -5

 . نية المتعاممة بالتجارة االلكترونيةحسابات الشركات الرد

ىدفت ىذه الدراسة إلى االطالع عمى المشروع األمريكي الكندي المشترؾ الخاص         

بتدقيؽ تعامالت التجارة االلكترونية ومف ثـ معرفة مدى إدراؾ المدققيف الخارجيف في األردف 

 لبنود ذلؾ المشروع وتحديد أي معوقات تحوؿ دوف ذلؾ.

المنيج الوصفي في عرض البيانات والمنيج  ةالباحث تبيؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعوفي س

 One-sampleحصائية التالية )التحميمي في تحميؿ نتائج الدراسة، وقد تـ استخداـ األساليب اال

T-TEST، االنحراؼ المعياري( لمتعرؼ عمى خصائص عينة الدراسة واختبار  ،الوسط الحسابي

( تـ 144استرجع منيا ) ة( استبان160تـ إجراء الدراسة عمى عينة مكونة ) الفرضيات، وقد

 توزيعيا عمى عينة مف مجتمع مدققي الحسابات في األردف.

إف اغمب المدققيف الخارجيف في األردف وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا        

يستقوف معموماتيـ مف بعض الدورات غير ميتميف بالتجارة االلكترونية واف الميتميف منيـ 

المتخصصة واف ىنالؾ إدراكا ممحوظا مف قبؿ عينة الدراسة لبنود المشروع األمريكي الكندي 

 المشترؾ .
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وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزىا عقد دورات متخصصة أو ورشات عمؿ مف قبؿ        

الساعات التدريبية المنصوص جمعية مدققيف الخارجييف في األردف، واف تكوف شرطا ضمف 

 عمييا مف الجمعية.

مدى استخدام مدققي الحسابات أدوات تكنولوجيا  بعنوان: ،(2009)، دراسة الحسبان -6

 . المعمومات في تدقيق البنوك التجارية الردنية

ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة استخداـ مدققي الحسابات الداخمييف والمدققيف الخارجييف     

التعرؼ عمى مفيـو تكنولوجيا وتكنولوجيا المعمومات في تدقيؽ البنوؾ التجارية األردنية، ألدوات 

معمومات التدقيؽ مف خالؿ ربط تكنولوجيا المعمومات بعممية تدقيؽ الحسابات في البنوؾ التجارية، 

لمتعرؼ عمى خصائص عينة الدراسة   (SPSS)حصائياستخداـ برنامج التحميؿ االتـ  وقد

كما ىدفت إلى التعرؼ عمى أدوات (،   T-TESTمف خالؿ اختبار ) الفرضيات واختبار

والتغيرات التي فرضتيا أدوات تكنولوجيا  ،تكنولوجيا المعمومات ذات العالقة ببيئة عمؿ المدقؽ

المعمومات عميو، وأخيرًا ىدفت إلى تحميؿ بيئة تكنولوجيا المعمومات في البنوؾ التجارية في ضوء 

  راسة المتعمقة بشبكات الحاسوب واألنظمة والتعميمات وغيرىا.متغيرات الد

أف المدقؽ الداخمي يحصؿ عمى أجوبة مف وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا      

الميندسيف والمختصيف حوؿ األمور الفنية في شبكات الحاسوب كما أف المدقؽ الداخمي يمتمؾ 

لحاسوب، كما أف تدقيؽ البرامج المحاسبية التي يقوـ بيا المعرفة التقنية لمكونات شبكات ا

المدققوف الداخميوف يوفر الحماية لمعمومات وبيانات البنؾ، كما أكدت أف مدقؽ الحسابات 

وجية نظر  ةية الخاصة في البنؾ، أما مف ناحيالداخمي يشترؾ في صياغة البرامج المحاسب
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قؽ الحسابات الخارجي يمتمؾ المعرفة الالزمة المدققيف الخارجييف فقد أكدت الدراسة أف مد

الخارجي يقـو بالتأكد مف موثوقية شبكات لمكونات شبكات الحاسوب، كما أكدت عمى أف المدقؽ 

الحاسوب مف وقت آلخر، كما أكدت الدراسة عمى وجود مدققيف خارجييف مختصيف بتدقيؽ أنظمة 

لمدقؽ الخارجي يشترؾ في الندوات تكنولوجيا المعمومات في البنؾ، كما أكدت عمى أّف ا

 والمؤتمرات الخاصة بتكنولوجيا المعمومات.

ضرورة االىتماـ ليس فقط بماىية التكنولوجيا  وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزىا      

نما   كيفية التعامؿ معيا. بالمستعممة وا 

ية االلكترونية في (، بعنوان : دراسة وتقييم نظم المعمومات المحاسب2007) ،دراسة قاعود -7

 . الشركات الفمسطينية ــ دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة في محافظات غزة

ىدفت ىذه الدراسة البحث في تقييـ نظـ المعمومات المحاسبي االلكتروني في            

الشركات المساىمة في فمسطيف وذلؾ لمتعرؼ عمى واقعيا مف حيث مدى توفر موصفات الجودة 

ر القدرة واإلمكانيات الالزمة لتمبية رغبات وحاجات المستخدميف ولتحقؽ أىداؼ الدراسة قاـ وتوف

دراسة وفرضياتيا وتصميـ الباحث بمراجعة األبحاث العممية في ىذا المجاؿ وصياغة نموذج ال

لمتعرؼ عمى   (SPSS)حصائياستخداـ برنامج التحميؿ االتـ  وقد لجمع البيانات ةاالستبان

-Signمف خالؿ اختبار )اإلشارة، ومربع كاي  ينة الدراسة واختبار الفرضياتخصائص ع

TEST ) ( 150وقد تألفت عينة الدراسة مف) . شركة مساىمة في محافظات غزة في فمسطيف 
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وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا توفر خصائص الجودة في نظـ المعمومات      

ر خصائص الجودة في ات متفاوتة ووجود عالقة ارتباط قوي بيف توفالمحاسبية االلكترونية بدرج

 المحاسبية االلكترونية وقدرة ىذه النظـ عمى تمبية حاجات ورغبات المستخدميف . نظـ المعمومات

وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزىا ضرورة العمؿ عمى تطوير مواصفات وخصائص        

في نظـ المعمومات المحاسبية االلكترونية وضرورة وضع  (المرونة الدقة، الجودة )السرعة،

ـ بمواكبة التطورات الضوابط الرقابية األزمة عمى صالحيات استخداـ البرامج وضرورة االىتما

ضوابط الرقابة  فمسطيفضرورة تبني شركات القطاع العاـ والخاص جميعا في و التكنولوجية 

ونية المطبقة فييا، وذلؾ بيدؼ تقديـ معمومات العامة لنظـ المعمومات المحاسبية االلكتر 

 لمستخدمييا . موثوقية أكثرمحاسبيو 

البيئة المصرفية وأثرىا عمى كفاءة وفاعمية  :(، بعنوان2007)، دراسة عبد اهلل، وقطناني -8

 . نظم المعمومات المحاسبية ــ دراسة تحميمية عمى المصارف التجارية في الردن

التعرؼ عمى الخصائص والمتغيرات والعوامؿ التي تشكؿ بمجموعتيا  ىدفت الدراسة إلى       

البيئة المصرفية وقياس مدى تأثيرىا عمى مستوى كفاءة وفاعمية نظـ المعمومات المحاسبية في 

استخداـ برنامج التحميؿ ب المصارؼ التجارية في األردف، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث

مف خالؿ اختبار  خصائص عينة الدراسة واختبار الفرضيات لمتعرؼ عمى  (SPSS)حصائياال

(T-TEST) رض غبجمع بيانات الدراسة مف خالؿ قائمة االستقصاء التي تـ تصميميا ليذا ال

عمى عينة مف العامميف في إدارة نظـ المعمومات في المصارؼ  ة( استبان51حيث تـ توزيع )

 ؿ مصرؼ.التجارية في األردف بواقع ثالثة استبيانات لك



 

 
 

64 

وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا وجود درجة تأثير عالية جدا لكؿ مف العوامؿ     

القانونية والتشريعات المينية والعوامؿ اإلدارية والتنظيمية والعوامؿ السموكية والعوامؿ التقنية 

ة في المصارؼ عمى مستوى كفاءة وفاعمية نظـ المعمومات المحاسبيوتكنولوجيا المعمومات 

وفاعمية نظـ المعمومات المحاسبية في المصارؼ  التجارية في األردف كما إف درجة كفاءة

التجارية في األردف تختمؼ باختالؼ مستوى االىتماـ المبذوؿ مف قبؿ اإلدارة المصرفية بيذه 

 العوامؿ عند بناء وتصميـ وتطوير نظـ المعمومات المحاسبية .

عدة توصيات أبرزىا ضرورة تحقيؽ مستوى أعمى مف الكفاءة والفاعمية وقد قدمت الدراسة     

لنظـ المعمومات المحاسبية في المصارؼ التجارية في األردف مف خالؿ العوامؿ القانونية 

والتشريعات المينية والعوامؿ اإلدارية والتنظيمية والعوامؿ السموكية والعوامؿ التقنية وتكنولوجيا 

  .المعمومات 

(، بعنوان: مدى مالئمة مينة المحاسبة لبيئة التجارة 2004) ،دىمش والقشيدراسة  -9

 . اإللكترونية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرُّؼ إلى بيئة التجارة اإللكترونية ومقارنة بيئة التجارة التقميدية       

وؿ بيا تالئـ ومف ثـ تحديد فيما إذا كانت السياسات المحاسبية المعم ،ببيئة التجارة اإللكترونية

وتحديد المشاكؿ التي يمكف أف تيدِّد مينة  ،البيئة التجارية الجديدة المتمثِّمة بالتجارة اإللكترونية

 المحاسبة عند التعامؿ مع البيئة التجارية الجديدة. 
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وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا أف  لمتجارة اإللكترونية مف أىمية بالغة في      

لمستندي ألغمب عممياتيا اوغياب التوثيؽ  ،الحاضر وما يرافقيا مف بيئة غير ممموسةعصرنا 

بأف مينة المحاسبة لـ ترَؽ بعد إلى المستوى المطموب؛ كي تتفاعؿ مع البيئة المحيطة بأعماؿ 

 التجارة اإللكترونية.

ات التجارة اقتراح نقطة جديدة لالعتراؼ بإيراد وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزىا    

 اإللكترونية، واسماىا "نقطة االعتراؼ عند تحقؽ األماف لعمميات النظاـ

مدى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية في تحقيق : (، بعنوان2003) ،دراسة القشي -10

 . المان و التوكيدية و الموثوقية في ظل التجارة اإللكترونية

واجو أنظمة المعمومات المحاسبية ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المشاكؿ التي ت

في ظؿ استخداـ التجارة اإللكترونية ومحاولة الوصوؿ إلى نموذج لنظاـ يربط بيف نظاـ 

المعمومات المحاسبي والتجارة اإللكترونية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي 

قة بيف مينتي المحاسبة والتدقيؽ التحميمي وذلؾ مف خالؿ التعرؼ والتعمؽ وتوضيح العالقة الوثي

وكيفية تأثيرىما بالبيئة التجارية الجديدة و إظيار المشاكؿ المرافقة ليا ومحاولة الوصوؿ إلى 

نموذج ربط مقترح بيف نظاـ الشركة المحاسبي وموقعيا االلكتروني عمى شبكة االنترنت وذلؾ 

 مشترؾ.مف خالؿ االستناد عمى تحميؿ المشروع األمريكي الكندي ال

 وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا :
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أف التجارة اإللكترونية كتقنية متطورة جدا أثرت عمى جميع المجاالت المينية بشكؿ عاـ  .1

 وعمى مينتي المحاسبة والتدقيؽ بشكؿ خاص.

 أف التجارة اإللكترونية تعمؿ في بيئة فريدة مف نوعيا بحيث أف جميع العمميات التي تتـ مف .2

 خالليا عمميات غير ممموسة الطابع تفتقد آللية التوثيؽ في أغمب مراحميا.

أف الطبيعة غير الممموسة لمتجارة اإللكترونية وغياب التوثيؽ ألغمب عممياتيا ساىما بشكؿ  .3

 مباشر في إيجاد مشكمتيف رئيسيتيف واجيتا مينتي المحاسبة والتدقيؽ يمكف تمخيصيما بالتالي:

 عتراؼ باإليراد المتولد مف عمميات التجارة اإللكترونية.آلية التحقؽ واال -

يرادات عمميات التجارة اإللكترونية. -  آلية تخصيص الضرائب عمى مبيعات وا 

وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزىا اعتماد نموذج نظاـ الربط بيف نظاـ الشركة المحاسبي 

يره مف قبؿ الشركات المستخدمة لتقنية وموقعيا اإللكتروني عمى شبكة االنترنيت الذي قاـ بتطو 

 التجارة اإللكترونية ؛ وذلؾ كي تستطيع مواجية المشاكؿ الكثيرة المرافقة.
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 الدراسات الجنبية 2-5-2

 The effectiveness of بعنوان: ،  Abu Taber & others (2014) دراسة -1

accounting information in Jordanian private higher education  

institutions . 

وبياف العوامؿ التي تؤثر في نظاـ المعمومات المحاسبي في  ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص    

استبانو عمى  (94مؤسسات التعميـ العالي األردنية ولتحقيؽ ىذه الدراسة قاـ الباحثوف بتوزيع )

  . فقط (54عينة الدراسة وتـ استرداد )

ة نتائج أبرزىا وجود عالقة بيف كؿ مف )الموارد البشرية، ومعدات وتوصمت الدراسة إلى عد     

 األجيزة ،والبرمجيات، قواعد البيانات( وكفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبية .

 Examine the existence ofبعنوان:   ، Mansoure & Others (2009)دراسة -2

(sys-trust) model and impact on Jordanian commercial banks 

performance . 

( sys-trustىدفت ىذه الدراسة إلى بياف واقع وآثر نموذج موثوقيو النظاـ االلكتروني )       

عمى أداء البنوؾ التجارية األردنية ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحثوف المنيج التحميمي في 

 ،t-test، one sample) األساليب اإلحصائية التاليةـ تحميؿ نتائج الدراسة وتـ استخدا

االنحراؼ المعياري ،اختبار الدالالت( لمتعرؼ عمى خصائص عينة الدراسة واختبار الفرضيات 

 وتـ أجراء الدراسة عمى عينة مكونة مف جميع البنوؾ األردنية  المدرجة في سوؽ عماف المالي .

فر مبادئ النظاـ وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا إف ىناؾ مستوى عالي مف تو     

ومعايير البنية التحتية لنظـ المعمومات المحاسبية في البنوؾ التجارية   ( sys-trustااللكتروني )

( واألداء في البنوؾ التجارية األردنية sys-trustاألردنية وعالقة ايجابية بيف النظاـ االلكتروني )

 االستثمار . في حيف إف ىنالؾ عالقة سمبية بيف األداء المصرفي وعائدات
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 Web- trust a :بعنوان ، Riemenschneider & Others (2009)دراسة -3

moderator of the webs perceived individual impact . 

عمى تحديد الدور الذي تمعبو موثقيو المواقع االلكتروني لمتعرؼ في ىدفت ىذه الدراسة 

طريؽ اقتراح نموذج مريح وسيمة  التأثير عمى نظرة اإلفراد عف المواقع االلكترونية عف 

االستخداـ، والموثوقة  ليا التأثير المباشر عمى نظرة اإلفراد، ويتضمف النموذج أيضا الموثوقية 

ضا وبيف التأثير عمى رأي كوسيط بيف سيولة االستخداـ والتأثير عمى رأي اإلفراد وبيف الر 

 .اإلفراد

ثير عمى نظرة اإلفراد لممواقع االلكترونية وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا  إف التأ

 يتأثر  بالموثوقية بشكؿ مباشر فضال عف اعتداؿ الموثوقية وسيولة االستخداـ .

 Effectiveness in the: بعنوان ،Rahahleh & Siam ((2007دراسة  -4

Evaluation of Computerized Accounting Information Systems 

Commercial Banks : An Empirical Study . 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة وتقييـ فاعمية نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة في البنوؾ     

التجارية  وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف المعايير التي تعكس فاعمية أداء ىذه النظـ والمتمثمة في 

لباحثاف المنيج الوصفي )الموثوقية والجودة والبساطة والمرونة( ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع ا

التحميمي ، وتـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية ) االنحراؼ المعياري والوسط الحسابي 

والتكرارات والنسب المئوية ( لمتعرؼ عمى خصائص عينة الدراسة واختبار الفرضيات  Tواختبار 

لذي يتكوف مف ( شخصا مف مجتمع الدراسة ا45وتـ إجراء الدراسة عمى عينة مكونة مف )

المديريف المالييف والعامميف في الدوائر المالية في اإلدارات العامة لمبنوؾ التجارية األردنية 

 المدرجة في سوؽ األوراؽ المالية)بورصة عماف(
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وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا إف نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة في      

تمتع بدرجة عالية مف الجودة والموثوقية وبدرجة متوسطة مف المرونة البنوؾ التجارية األردنية ت

 والبساطة . 

وقد قدمت ىذه الدراسة عدة توصيات أبرزىا ضرورة جاىزية البنية التحتية االلكترونية وذلؾ      

 لزيادة المرونة وتعزيز االىتماـ بنظـ المعمومات المحاسبية المحوسبو والعمؿ عمى تطويرىا . 

 Accounting Profession and Webبعنوان: ،  AL-Dyasty (2004)  دراسة -5

Assurance Service . 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الحاجة إلى خدمات التدقيؽ االلكترونية ومعرفة طبيعة الختـ       

االلكتروني ومعرفة مستجدات مينة المحاسبة وعالقتيا بالتجارة االلكترونية وذلؾ مف خالؿ 

وع األمريكي الكندي المشترؾ ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإتباع األسموب المشر 

الوصفي التحميمي لمعرفة مقترحات المشروع الكندي األمريكي والخدمات التي يقدميا ومناقشة 

 ىذه الخدمات لمخروج بالنتائج .

خدمات ال يزاؿ في ف ىذا النوع مف الاوقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا      

ف معظـ الدراسات السابقة المتعمقة بيذا الموضوع خرجت امراحمو األولى والسبب يعود إلى 

ف ىذا النوع مف الخدمات ال يمكف االعتماد عميو بشكؿ ابنتائج اغمبيا متناقضة مما يدؿ عمى 

المشروع  يحتاج  ف ىذااالف مما يعني اكمي ، واف ىذا النوع مف الخدمات لـ ينجح تجاريا لغاية 

 إلى تقميص الفجوة بيف خدماتو وحاجة الجميور إليو .

وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أبرزىا ضرورة تنظيـ دورات تدريبية مف قبؿ الجية المعدة       

ف معظـ ممارسي مينة المحاسبة ال يزالوف يواجيوف صعوبات في فيـ الممشروع والسبب 

 وتطبيؽ ىذا المشروع .
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 Critical Success Factors in :بعنوان  ، Huuhtanen (2004)دراسة -6

Integration of Ecommerce and Financial  Information Systems, 

Case Elisa Shop It - Virtual Store . 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقيـ وتعريؼ وتحديد عوامؿ النجاح التي تؤثر عمى عممية البيع       

ونية وترابطيا بنظاـ المعمومات المحاسبي ، ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة فقد تمت عبر التجارة االلكتر 

دراسة حالة لشركة في السويد تتعامؿ بما يسمى التجارة غير الممموسة "االفتراضية" وتـ فحص 

عوامؿ النجاح وذلؾ بتفحص نظاـ الشركة المحاسبي المرتبط بعمميات البيع الخاصة بيا عمى 

 موقعيا االفتراضي.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج إبرازىا إف لإلدارة دورا كبيرا  في عمميات التجارة       

االلكترونية ، واف عممية تحديد عوامؿ النجاح تمعب دورا ال يستياف بو في ضماف عمميات 

 المؤسسة المتعمقة بالتجارة االلكترونية.

 : Professionalization in Action بعنوان ، Gendron & Barrett (2003)دراسة  -7
Accountant : Attempt at Building Network of Support for The Web 

trust Seal of Assurance .  
محاوالت معاىد المحاسبة في أمريكا الشمالية لتطويرات  التعرؼ عمىىدفت ىذه الدراسة الى 

مف الخبراء والمختصيف في ىذا جديدة في تأكيدات سوؽ التجارة االلكترونية بناًء عمى مطالبات 

-actorوذلؾ مف خالؿ تطبيؽ نظرية الشبكة الفاعمة ) web-trust)المجاؿ مف خالؿ مشروع )

network theory)  مشروع )بشكؿ معمؽ. وقد درس الباحثاف كيفية تطور وتعزيز(web-trust 

 أييد السوؽ ليا.كضماف ألعماؿ التجارة االلكترونية والتي فشمت عمى مستوى واسع في حشد  ت
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وكاف المؤيدوف قادروف عمى جذب المزيد مف االىتماـ مف قبؿ مديري الشركات عمى االنترنت مف 

( بوصفيا مجموعة مرنة مف المبادئ والمعايير وتقديـ المشورة web-trustصياغة ) إعادةخالؿ 

 ما بيف الشركات . عماؿاألوضماف 

متوسيع في مجاؿ مينة خبراء لاف المحاوالت الرامية  برزىاأعدة نتائج  إلىوقد توصمت الدراسة        

واف دوافع ىذه المعاىد المتخصصة لدعـ مثؿ ىذا  األمدبعيد  أىداؼالمحاسبة في ىذا المجاؿ ىي 

 أفالنوع مف الشبكات لمثؿ ىذه المشاريع ىي ضعيفة كما اف عمى الجيات المعنية بيذه المشاريع 

 .اريع مف ىذا النوعتعيد صياغة مفاىيميا حوؿ المش

 Exposure بعنوان ، Principles & Criteria AICPA/CICA (2002)دراسة -8

Draft by:, Trust : Services  (Incorporating Sys-Trust TM and 

WebTrust TM) .   

تعد ىذه الدراسة مف أىـ ، بؿ ومف الدراسات األولية التي اىتمت وركزت عمى التجارة       

وتعمقيا بنظـ المحاسبة ، بحيث أف الدراسة عبارة عف مقترحات المشروع المشترؾ اإللكترونية 

ومعيد المحاسبيف القانونييف الكندي  (AICPA)بيف معيد المحاسبيف القانونييف األمريكي 

(CICA) .والذي بدأ العمؿ بو وتطويره في نياية التسعينات 

ومف منطمؽ حقيقة ، أف االنترنيت يزود المستيمكيف بعدة وسائؿ ميمة لمحصوؿ عمى المعمومات 

وشراء شتى أشكاؿ البضائع والخدمات ، وحقيقة أف التجارة اإللكترونية ساىمت بزيادة النمو 

االقتصادي مف خالؿ التعامؿ عبر صفحات مواقع االنترنيت ، وما يصاحب ىذه الحقائؽ مف 

المستيمكيف المتعامميف عبر ىذه الشبكة مف المخاطر المرافقة ليذه التكنولوجيا التي  تخوؼ وقمؽ

تدار األعماؿ مف خالليا إلكترونيا ، قامت الييئات المحاسبية المختمفة بتطوير مجموعة مف 
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المبادئ والحموؿ تخدـ عالقة التعامؿ بالتجارة اإللكترونية بيف المستيمؾ والشركة عبر شبكة 

 نيت.االنتر 

يشرح ىذا المشروع المشترؾ، لجميع الشركات المتعاممة بالتجارة اإللكترونية والراغبة بتوكيؿ 

مدقؽ خارجي مف ىذه الييئات المحاسبية المشاركة بالمشروع، اآللية واإلجراءات التي سيقوـ بيا 

كترونية ، المدقؽ لضماف حماية نظاميا المحاسبي مف المخاطر المرافقة لمتعامؿ بالتجارة اإلل

 وبالتالي إضفاء األماف والتوكيدية والموثوقية لجميع مدخالت ومخرجات النظاـ.

 تتكوف أجزاء ىذا المشروع مف التالي:

 شرح مفصؿ عف ماىية التجارة اإللكترونية. .1

 ت.رنتالنا متعامؿ بالتجارة اإللكترونية عبرماىية المخاطر المرافقة ل .2

 األثر العالمي لموضوع الخصوصية. .3

 بية العمميات المحاسبية في غياب التوثيؽ المستندي.سم .4

 آلية حماية المعمومات وتعقيداتيا. .5

 Web-Trust)تاالنترن لتصفح عبرشرح لممبادئ الكفيمة بحماية صفحات ا  .6

Principles):ويمكف تمخيص المبادئ بالتالي . 

 بيا. ، وينص عمى أف النظاـ محمي مف االختراقات غير المصرح(Security)الحماية  .1

، وينص عمى أف النظاـ جاىز لمعمؿ وفقا لمسياسات (Availability)جاىزية النظاـ  .2

 الموضوعة.

، وينص عمى أنو قد تـ التأكد مف أف (Processing Integrity)سالمة وتكامؿ اإلجراءات  .3

 جميع اإلجراءات قد تـ تجييزىا وأنيا توفر معمومات دقيقة ووقتية ومصرح بيا.
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، وتنص عمى أف االستخداـ واإلفصاح عف (Online Privacy)شبكة الخصوصية عمى ال .4

جميع المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا عبر التعامؿ بالتجارة اإللكترونية مف خالؿ شبكة 

 االنترنيت ، يتماشى مع سياسات الشركة الموضوعة لتأميف الخصوصية لممتعامميف معيا.

رية جميع المعمومات ، تتماشى مع ، وتنص عمى أف س(Confidentiality) السرية .5

 سياسات الشركة الموضوعة لتأميف سرية المعمومات.

 Web)شرح لإلجراءات المرافقة لممبادئ الكفيمة بحماية صفحات التصفح عبر االنترنيت  .6

Trust Criteria).  

 

 ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة 2-6

دراستو الحالية عف الدراسات السابقة انو سيقوـ بفحص  يعتقد الباحث أف أىـ ما  يميز          

( Web-Trustوبياف اثر تطبيؽ المبادئ المعتمدة في المشروع األمريكي الكندي المشترؾ )

وىذا ما لـ تيتـ  عمى كفاءة األداء لنظاـ  المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية،

 بيو أي مف الدراسات السابقة .

ف إف تنفرد ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة باف المتغير المستقؿ والمتغير التابع يتـ ويمك    

 الربط بينيما ألوؿ مرة في دراسة جديدة وحديثة مف نوعيا .

عمييا ستعتمد  في الدراسة الحالية  إف يشير الباحث إف بعض الدراسات السابقةكما يود     

 رات دراستو بشكؿ أكثر تفصيال.كمرجع لو مستقبال لتحديد عناصر متغي
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 الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات   
 

يتناوؿ ىذا الفصؿ الطريقة واإلجراءات التي تـ إتباعيا لموصوؿ إلى أىداؼ الدراسة،      

وتتمثؿ بتحديد المنيجية ومجتمع وعينة الدراسة واألداة المستخدمة لموصوؿ إلى البيانات الالزمة 

 لإلجابة عف أسئمة الدراسة.

 منيجية الدراسة 3-1

أثر االستبانو لدراسة  اعتمد الباحث بيذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي وتصميـ       

عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات  (Web-Trustة الموقع االلكتروني )قيتطبيؽ مبادئ موثو 

 . المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية

 وحدة المعاينة مجتمع الدراسة و  3-2

%( مف 52أي بنسبة ) ، وسطإقميـ ال في أردني بنؾ تجاري( 13)دراسة مف ال مجتمع تكوف     

إف الباحث قرر ما ، وب(األردنيةالبنوؾ العاممة في األردف )البنوؾ األجنبية، والبنوؾ إجمالي 

( بنؾ تجاري، فقد قاـ بانتقاء عينة متخصصة مف 13اعتماد مجتمع الدراسة الكمي المكوف مف )

دارةاإلدارة المالية ػػ )المجتمع والمتمثمة ب دارة الرقابة والتدقيؽ  ،تكنولوجيا المعمومات العميا، وا  وا 

 لتمؾ البنوؾ.التابعة الداخمي( 
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 (9إي بواقع ) مف اإلدارات سابقة الذكر استبانات عمى كؿ إدارة (3وقد قاـ الباحث بتوزيع )

( استبانة 111سترداد )وتـ ا استبانة( 117الدارسة وبأجمالي ) عينةمف  بنؾكؿ استبانات ل

ستبانة ا (15) استبعادوقد قاـ الباحث ب %(90) استردادبنسبة إي الحة لمتحميؿ اإلحصائي، ص

وبالتالي  لمتحميؿ، حيث لـ يجب المستجيبيف عمى الكثير مف فقرات اإلستبانة،يتيا حالص لعدـ

مف  %(86نسبتو )إي ما  ( استبانة96) اإلحصائيبمغت محصمة االستبانات الصالحة لمتحميؿ 

 االستبانات الصالحة لمتحميؿ اإلحصائي.

 طرق جمع البيانات 3-3

المصادر التالية لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات الالزمة عمى اعتمدت ىذه الدراسة 

 :إلعداد ىذه الدراسة

بجمع المعمومات مف مصادرىا )مجتمع الدراسة( بواسطة  توتمثمالمصادر الولية:  -

واختبار الفرضيات مف خالؿ ( SPSSتحميميا إحصائيا بتطبيؽ برنامج ) بيدؼإستبانة 

الستخراج المتوسطات  (Multiple Regression ،One – Way Anovaاختبار )

معامؿ االتساؽ الداخمي و  لإلجابة عمى أسئمة الدراسةالحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .الدراسة ومعامؿ ارتباط بيرسوف لمجاؿكرونباخ ألفا 

بالرجوع إلى األدبيات المختمفة واستخداـ المراجع والمصادر  توتمثمالمصادر الثانوية:  -

بالمكتبات، وعمى شبكة االنترنت ذات الصمة بموضوع الدراسة بيدؼ بناء  المتوفرة

  النظري لموضوع الدراسة.اإلطار 
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     أداة الدراسة 3-4

لمعمومات بغرض الوصوؿ إلى أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ االستبانة كوسيمة لجمع ا    

واإلجابة عف أسئمتيا، وذلؾ بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع 

 الدراسة.

 اإلستبانة عمى جزئييف: اشتممتحيث 

 ىدؼ ىذا الجزء الى معرفة الخصائص الديموغرافية لممجيبيف عمى أسئمة  :الجزء الول

 . : المؤىؿ العممي، التخصص العممي، سنوات الخبرة، الشيادات المينيةالدراسة منيا

 عمى اإلستبانة التي  باالعتمادفرضيات الدراسة  اختبار إلى: ىدؼ ىذا الجزء الجزء الثاني

 ة مجموعات عمى النحو التالي:تتكونت مف س

ت درجة تأثير تطبيؽ السياسا معرفة إلىىدفت ىذه المجموعة المجموعة الولى:  -

المتعمقة بمبدأ الحماية في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات 

 .ة( فقر 14، وتضمنت عمى ) المحاسبي في البنوؾ

درجة تأثير تطبيؽ السياسات معرفة  إلىىدفت ىذه المجموعة المجموعة الثانية:  -

عمى كفاءة أداء نظاـ  المتعمقة بمبدأ جاىزية النظاـ في موثوقية الموقع االلكتروني

 .ات( فقر 9، وتضمنت عمى ) المعمومات المحاسبي في البنوؾ

درجة تأثير تطبيؽ السياسات  معرفة إلىىدفت ىذه المجموعة  المجموعة الثالثة: -

المتعمقة بمبدأ سالمة وتكامؿ اإلجراءات في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة 

 .ات( فقر .1وتضمنت عمى ) ،لبنوؾأداء نظاـ المعمومات المحاسبي في ا
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درجة تأثير تطبيؽ السياسات الى معرفة  ىذه المجموعة ىدفتالمجموعة الرابعة:  -

المتعمقة بمبدأ الخصوصية عمى الشبكة في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة 

 .ات( فقر 9، وتضمنت عمى )أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ

درجة تأثير تطبيؽ السياسات الى معرفة ىذه المجموعة ىدفت  المجموعة الخامسة: -

المتعمقة بمبدأ السرية في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ 

 . ات( فقر 9، وتضمنت عمى )المعمومات المحاسبي في البنوؾ

ىدفت ىذه المجموعة الى معرفة درجة  )المتغير التابع(: المجموعة السادسة -

المعمومات  نظاـ أداءكفاءة الموقع االلكتروني عمى عناصر دئ موثوقية مساىمة مبا

 .ات( فقر 6وتضمنت عمى )، األردنيةالمحاسبي في البنوؾ التجارية 

 صدق أداة الدراسة 3-5

( 8لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة تـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف والبالغ عددىـ )

، وكاف الغرض مف يبيف محكمي االستبانة (4)ؽ رقـ الممحو  محكميف مف ذوي الخبرة والكفاءة

ذلؾ الحكـ عمى درجة مناسبة الصياغة المغوية، ومدى انتماء الفقرة لممجاؿ، باإلضافة إلى حذؼ 

جراء التعديالت الالزمة، وبناء عمى إجماع غالبية المحكميف، تـ تعديؿ االستبانة  أو اإلضافة وا 

، وقد تـ األخذ بمالحظات المحكميف وتعديؿ فقرات يمةالق بناًء عمى مالحظاتيـ ومقترحاتيـ

( يبيف 2ممحؽ رقـ )ال، و مجاالت( 6موزعة عمى ) سؤاؿ( 57االستبانة، بحيث أصبحت )

 االستبانة بصورتيا النيائية.
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 أداة الدراسة ثبات 3-6

عينػة تػـ تطبيقيػا مػرتيف بفػارؽ زمنػي أسػبوعيف عمػى ، التأكد مف ثبات أداة الدراسػة بغرض       

تػـ اختيػارىـ مػف خػارج  البنوؾ التجاريػة األردنيػةمف موظفي  موظؼ( 15استطالعية مكوف مف )

كما تـ  ،العينة األصمية، وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التطبيقيف الستخراج ثبات اإلعادة

رقػـ جػدوؿ وال ،عمى جميع مجاالت الدراسة واألداة ككػؿ األداة )كرونباخ ألفا( ثباتتطبيؽ معادلة 

 ( يوضح ذلؾ.3)

 معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة والداة ككل (:3)رقم  الجدول

 المجال الرقم
 عدد

 الفقرات
 معامل

 كرونباخ ألفا

 0.79 14 تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ الحماية 1

 0.66 9 تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ جاىزية النظاـ 2

 0.69 10 سات المتعمقة بمبدأ سالمة وتكامؿ اإلجراءاتتطبيؽ السيا 3

 0.79 9 تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ الخصوصية عمى الشبكة 4

 0.65 9 تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ السرية 5

 780. 51 ككل (Web-Trustة الموقع االلكتروني )قيمبادئ موثو 
 670. 6 ككل الردنيةنوك التجارية نظام المعمومات المحاسبي في الب كفاءة أداء

ة قيػػػػتطبيػػػؽ مبػػػادئ موثو  ( أف معػػػامالت كرونبػػػػاخ ألفػػػا لمجػػػاالت3)رقػػػـ الجػػػدوؿ  يظيػػػر

عمػػػػى كفػػػػاءة أداء نظػػػػاـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبي فػػػػي البنػػػػوؾ  (Web-Trustالموقػػػػع االلكترونػػػػي )

مبػػػػػدأ ، ةمبػػػػػدأ الحمايػػػػػ ( كػػػػػاف أعالىػػػػػا لمجػػػػػاؿ "0.79-0.65بػػػػػيف ) تراوحػػػػػت التجاريػػػػػة األردنيػػػػػة

تطبيػػؽ لوبمػػغ معامػػؿ كرونبػػاخ ألفػػا  ،" مبػػدأ السػػرية " ، وأدناىػػا لمجػػاؿ " الخصوصػػية عمػػى الشػػبكة



 

 
 

80 

كرونبػاخ ألفػا  معامػؿبمػغ  كمػا ،(0.78) ككؿ (Web-Trustة الموقع االلكتروني )قيمبادئ موثو 

يػػػػع وجم، (0.67) األردنيػػػػة ككػػػػؿكفػػػػاءة أداء نظػػػػاـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبي فػػػػي البنػػػػوؾ التجاريػػػػة ل

يعتبػػػر معامػػػؿ  (2014، لػػػػ)سيكاراف ًووفقػػػا ، معػػػامالت الثبػػػات مرتفعػػػة ومقبولػػػة ألغػػػراض الدراسػػػة

  (.0.60الثبات )كرونباخ الفا( مقبوؿ إذا زاد عف )

 المقياس تصحيح 3-7

الباحث مقياس ليكرت لمتدرج  استخدـحيث  فقرة،( 57االستبانة بصورتيا النيائية مف ) تكونت

إلى  كبير، (4) كبير ،(5) جدا كبيرإعطاء  وتـ، دراسةراء أفراد عينة البيدؼ قياس آ الخماسي

( أماـ اإلجابة التي تعكس √بوضع إشارة ) وذلؾ(، 1) جدا متدني(، 2) متدني ،(3) حد ما

درجة موافقتيـ، كما تـ االعتماد عمى التصنيؼ التالي لمحكـ عمى المتوسطات الحسابية بالتدرج 

 :(2014اف، )سيكار  كالتالي الخماسي

 تـ تحديد مستوى الفاعمية طبقا لممقياس التالي:

 الحد الدنى لمبديل / عدد المستويات –طول الفئة = الحد العمى لمبديل 

 2.33=  1+  1.33 =  / 13-5طوؿ الفئة = 

 منخفضة. 2.33 مفأقؿ  -

 متوسطة. 3.66-2.34 مف -

 مرتفعة. 5.00 - 3.67 مف -

 مةالساليب اإلحصائية المستخد 3-8

المعالجات اإلحصائية التالية مف خالؿ برنامج  داـعف أسئمة الدراسة تـ استخ لإلجابة

 : (SPSS)اإلحصائية  التحميؿ
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 (Multiple Regressionاالنحدار المتعدد ) اختبار -

 (One – Way Anovaالتبايف األحادي ) اختبار -

اط بيرسوف الستخراج الدراسة ومعامؿ ارتب لمجاؿمعامؿ االتساؽ الداخمي كرونباخ ألفا  -

 ثبات اإلعادة.

 تمجاالالحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف  المتوسطات -

 أداة الدراسة.
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 الفصل الرابع 

  اإلحصائينتائج التحميل 

 المقدمة 4-1

 التحميل اإلحصائي لمبيانات الديموغرافية 4-2

 تحميل أسئمة الدراسة نتائج عرض 4-3

 االفتراضات لالنحدار الخطي  4-4

 الدراسة فرضياتاختبار عرض  4-5

 مناقشة نتائج الدراسة 4-6
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 الفصل الرابع 

  نتائج التحميل اإلحصائي

 المقدمة 4-1

أثر تطبيؽ مبادئ موثوقية يتضمف ىذا الفصؿ نتائج الدراسة التي ىدفت إلى التعرؼ عمى     
عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ  (Web-Trustالموقع االلكتروني )

 وسيتـ عرض النتائج باالعتماد عمى أسئمة وفرضيات الدراسة. التجارية األردنية،

 التحميل اإلحصائي لمبيانات الديموغرافية 4-2

دارةو  ة العمياالمالياإلدارة ( مف 96الدراسة مف ) وحدة معاينةتكونت  دارة ا  و  تكنولوجيا المعمومات ا 
( 4)رقـ جدوؿ ، والمتخصصة، تـ اختيارىـ بطريقة في البنوؾ التجاريةالرقابة والتدقيؽ الداخمي 

 حساب التكرارات والنسب المئوية لممتغيرات الشخصية والوظيفية.يوضح 

 العينة تبعًا لممتغيرات الشخصية والوظيفية فراد(: توزيع أ4)رقم  الجدول
 المئوية النسبة التكرار الفئة المتغيرات

 العممي المؤىل

 69.8 67 بكالوريوس

 25.0 24 ماجستير

 1.0 1 دكتوراه

 4.2 4 أخرى 

 100 96 المجموع

 العممي التخصص

 39.6 38 محاسبة

 17.7 17 عمـو مالية ومصرفية

 18.8 18 تكنولوجيا المعمومات
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 15.6 15 حاسوب

 8.3 8 نظـ معمومات محاسبية

 - - )أخرى(

 100 96 لمجموعا

 الخبرة سنوات

 4.2 4 سنوات 5أقؿ مف 

 45.8 44 10إلى أقؿ مف  -5

 47.9 46 سنة 15أقؿ مف  -10

 2.1 2 سنة 20اقؿ مف  -15

 100 96 المجموع

 مينيةة شيادىل تحمل 
 

 19.8 19 نعـ

 80.2 77 ال 

 100 96 المجموع

 ( ما يمي:4الجدوؿ رقـ ) مف يظير    

تكػػػرارًا  األكثػػػر والمؤىػػػؿ العممػػػي البكػػػالوريوس ىػػػ أفالعممػػػي، نالحػػػظ  المؤىػػػؿ لمتغيػػػر بالنسػػػبة -

( 1العممػػػي الػػػدكتوراه ) المؤىػػػؿ%(، بينمػػػا بمػػػغ تكػػػرار 69.8) ئويػػػة( بنسػػػبة م67والػػػذي بمػػػغ )

  %(.1.0وبنسبة مئوية )

ىػػو بطبيعػػة الحػػاؿ  البكػػالوريوسدرجػػة  مػػوظفيف تكػػرار نسػػبة ارتفػػاعسػػبب  إفالباحػػث  يعػػزيو 

 ،ا يػنعكس عمػى نسػبة العػامميف فػي البنػوؾ التجاريػة األردنيػةذوبيػع فػي المجتمػ ًألكثر انتشػاراا

ىػػػػػي درجػػػػػة العػػػػػامميف فػػػػػي اإلدارات العميػػػػػا وىػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف أبػػػػػرز مػػػػػؤىالت المػػػػػوظفيف 

البكػػالوريوس ويعكػػس ذلػػؾ اىتمػػاـ البنػػوؾ بػػالمؤىالت العمميػػة الالزمػػة لمقيػػاـ باألعمػػاؿ والميػػاـ 

 بطريقة جيدة.
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األعمػى تكػرارًا  والعممي المحاسبة ى التخصصنالحظ أف  ،العممي التخصصلمتغير  بالنسبة -

 ىػػو نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية التخصػػص(، بينمػػا 39.6%( بنسػػبة مئويػػة )38والػػذي بمػػغ )

 %(.8.3( بنسبة مئوية )8والذي بمغ ) األقؿ تكراراً 

اختيػار العينػة  إلػىيعػزى ذلػؾ بية المحاس الباحث إف سبب ارتفاع نسبة تكرار موظفيف يعزيو 

دارة الرقابػػة والتػػدقيؽ الػػداخمي الماليػػةاإلدارة مػػف مػػوظفي  والتػػي معظميػػـ مػػف بنػػوؾ لم العميػػا وا 

 واتجػػػاه البنػػػوؾ نحػػػو تخصػػػص المحاسػػػبة الف معظػػػـ إعمػػػاؿ البنػػػوؾ فػػػي األمػػػورالمحاسػػػبيف 

  .المالية والمحاسبية

ىػػي  األكثػػر  سػػنة اقػػؿ مػػف 15 - 10مػػف  ةالخبػػر الخبػػرة، نالحػػظ أف  سػػنواتبالنسػػبة لمتغيػػر  -

 اقػػػػؿ مػػػػف   - 15 الخبػػػػرة سػػػػنواتبينمػػػػا  ،%(47.9( بنسػػػػبة مئويػػػػة )46والػػػػذي بمػػػػغ ) اً تكػػػػرار 

 .%(1.2مئوية ) ة( وبنسب2بمغ ) والذيتكرارًا  األقؿ ىيسنة 20

-10مف  الذيف خبرتيـ موظفيفلم الخبرة سنوات الباحث إف سبب ارتفاع نسبة تكرار يعزيو 

 سة مف اإلدارات العميا المتخصصة.اسبب ذلؾ كوف عينة الدر  يعود، و سنة مفاقؿ  15

( 77شػػيادة مينيػػة بمػػغ ) غيػػر الحاصػػميف عػػددالمينيػػة، نالحػػظ أف  الشػػياداتبالنسػػبة لمتغيػػر  -

( وبنسػبة مئويػة 19) بمػغعمػى الشػيادات المينيػة  الحاصػميف %(، بينمػا80.2مئوية ) وبنسبة

(19.8%). 

عينػػػة  إف شػػػيادة مينيػػػةغيػػػر الحاصػػػميف  عػػػدد ب ارتفػػػاع نسػػػبة تكػػػرارالباحػػػث إف سػػػب يعػػػزيو 

 .الذيف ال ييتموف لمشيادات المحاسبية تكنولوجيا المعمومات إدارة موظفيمف الدراسة تناولت 
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 تحميل أسئمة الدراسة نتائج عرض 4-3

 لتطبيق مبادئ موثوقية ىل ىنالك اثر: الول الرئيسيالمتعمقة بالسؤال  النتائج 4-3-1

عمى كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك  ((Web- Trustالموقع االلكتروني 

 التجارية الردنية ؟

مف  لكؿواالنحرافات المعيارية  الحسابية متوسطاتالسؤاؿ، تـ حساب ال ىذا عف لإلجابة

عمى  (Web-Trustثر تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني )أل  لتنبؤمجاالت الدراسية ال

 .( يوضح ذلؾ5)رقـ جدوؿ  ،كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية
تطبيق مبادئ موثوقية الموقع أثر " المجالالمعيارية لفقرات  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (: 5)رقم  الجدول

 "ككل سبي في البنوك التجارية الردنيةكفاءة أداء نظام المعمومات المحاعمى  (Web-Trustااللكتروني )

 المجال الرقم

 العميا  الماليةاإلدارة 
 إدارة 

 تكنولوجيا المعمومات
 إدارة 

 المجموع الكمي الرقابة والتدقيق الداخمي 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 توسطالم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

تطبيؽ السياسات المتعمقة  1
 بمبدأ الحماية

4.30 0.40 4.31 0.51 4.53 0.65 4.11 0.58 

تطبيؽ السياسات المتعمقة  2
 بمبدأ جاىزية النظاـ

4.25 0.56 4.00 0.65 4.87 0.59 4.05 0.61 

3 
تطبيؽ السياسات المتعمقة 

بمبدأ سالمة وتكامؿ 
 اإلجراءات

4.10 0.50 4.15 0.54 4.02 0.66 4.06 0.59 

4 
تطبيؽ السياسات المتعمقة 
بمبدأ الخصوصية عمى 

 الشبكة

3.42 1.08 4.35 0.67 4.05 0.71 3.76 0.96 

تطبيؽ السياسات المتعمقة  5
 بمبدأ السرية

4.40 0.49 4.31 0.60 4.05 0.68 4.22 0.62 

 تطبيق المبادئالمجموع الكمي ل
نظام المعمومات  كفاءة أداءمى ع

 المحاسبي

4.17 
 
 

0.40 4.03 .570 
 
 

4.67 
 
 

.660 
 
 

4.07 
 
 

0.59 
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( المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لكػػؿ مػػف المجػػاالت 5)رقػػـ يظيػػر الجػػدوؿ 

عمػػى كفػػاءة أداء  (Web-Trustاثػػر تطبيػػؽ مبػػادئ موثوقيػػة الموقػػع االلكترونػػي )" لمتنبػػؤالدراسػػية 

بػػػيف  المتوسػػػطات الحسػػػابية تراوحػػػتو "  محاسػػػبي فػػػي البنػػػوؾ التجاريػػػة األردنيػػػةنظػػػاـ المعمومػػػات ال

تطبيػػػؽ السياسػػػات  كػػػاف أعالىػػػا مجػػػاؿ " مػػػف وجيػػػة نظػػػر جميػػػع إفػػػراد العينيػػػة (،3.75-4.21)

تطبيػػؽ السياسػػات ، يميػػو مجػػاؿ "مرتفعػػة( وبدرجػػة 4.21" بمتوسػػط حسػػابي ) المتعمقػػة بمبػػدأ السػػرية

تطبيػؽ  ، وبالمرتبة الثالثػة مجػاؿ "مرتفعة ( وبدرجة4.11توسط حسابي )" بمالمتعمقة بمبدأ الحماية

 مرتفعػػة، ( وبدرجػػة4.06" بمتوسػػط حسػػابي )السياسػػات المتعمقػػة بمبػػدأ سػػالمة وتكامػػؿ اإلجػػراءات

( 4.5" بمتوسػط حسػابي )تطبيؽ السياسات المتعمقػة بمبػدأ جاىزيػة النظػاـ وبالمرتبة الرابعة مجاؿ "

تطبيػػػػػؽ السياسػػػػػات المتعمقػػػػػة بمبػػػػػدأ  أقػػػػػؿ المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية لمجػػػػػاؿ "، أمػػػػػا وبدرجػػػػػة مرتفعػػػػػة 

وبمػػغ المتوسػػط الحسػػػابي مرتفعػػة،  ( وبدرجػػة3.75" بمتوسػػط حسػػابي ) الخصوصػػية عمػػى الشػػبكة

كفػػاءة أداء نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي فػػي البنػػوؾ التجاريػػة الكمػػي لتطبيػػؽ المبػػادئ عمػػى  لممجمػػوع

 .رتفعة( وبدرجة م4.6) األردنية

ىل يوجد اثر لتطبيق مبدأ الحماية في : الفرعي المتعمقة بالسؤال الول النتائج 4-3-1-1

موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظام  المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية 

 الردنية ؟

ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عف  لإلجابة

تطبيؽ مبدأ الحماية في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ   ثرألينة الدراسة ع

البنوؾ التجارية وجية نظر موظفي  مف المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية

 .( يوضح ذلؾ6)رقـ جدوؿ ، األردنية
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تطبيق مبدأ الحماية في اثر لفقرات المجال "المعيارية  االنحرافات( المتوسطات الحسابية و 6)رقم  الجدول
 ".موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظام  المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية

 الفقرات الرقم

 العميا الماليةاإلدارة 
  إدارة 

 تكنولوجيا المعمومات
 إدارة

 المجموع الكمي الرقابة والتدقيق الداخمي

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

حصوؿ كؿ مستخدـ جديد  1
عمى أداة تعريؼ ورقـ سري 
خاص بو لمتسجيؿ بالنظاـ 
 واستخدامو ليا عند الدخوؿ.

4.38 0.74 4.50 0.68 4.27 0.98 4.32 0.88 

تمكيف المستخدـ بتغيير أو  2
تعديؿ معموماتو بعد حصولو 

عمى أداة التعريؼ ورقمو 
 السري الخاص.

3.91 1.01 4.00 1.02 3.98 1.06 3.95 1.04 

إنشاء نظاـ خاص ُتحدد بو  3
آلية وشروط الدخوؿ مف قبؿ 

الفئات المختمفة مف 
 المستخدميف.

4.20 0.62 4.35 .671 4.12 0.76 4.16 0.70 

تحديد األشخاص المسموح  4
ليـ بالوصوؿ لممعمومات غير 

الخاضعة لمتعديؿ مف قبؿ 
 المستخدميف العادييف. 

4.36 0.67 4.45 0.60 4.12 0.93 4.23 0.83 

جعؿ الدخوؿ إلى مناطؽ  5
النظاـ الحساسة مقصور عمى 
فريؽ تشغيؿ الشبكات وتحت 

 مراقبة مسؤوؿ المعمومات

4.33 0.73 4.25 0.91 4.20 0.89 4.26 0.82 

احتواء النظاـ عمى إجراءات  6
فعالة تحدد آلية الحد مف 

وصوؿ غير المصرح ليـ إلى 
األجزاء الخاصة بمنع 
االختراقات والتي تنشأ 
  بواسطة المعمومات.

4.24 0.67 4.25 0.71 4.20 .895 4.22 0.80 
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احتواء النظاـ عمى إجراءات  7
حماية تحد مف الدخوؿ 

غير المصرح لو إلى  المنطقي
 مناطؽ النظاـ المنطقية.

4.38 0.61 4.20 0.69 4.24 0.83 4.30 0.74 

احتواء النظاـ عؿ آليات تمنع  8
دخوؿ الفيروسات والبرامج 

 غير المصرح ليا.

4.31 .763 4.35 .745 4.08 .956 4.19 0.87 

احتواء النظاـ عمى تقنيات  9
تكنولوجية تحمي بيانات 

خرجات التي المدخالت والم
تتـ خالؿ إتماـ العمميات 

 عمى الشبكة.

4.31 0.66 4.40 0.68 4.14 0.84 4.22 0.77 

تقييـ نظاـ الحماية بشكؿ  10
دوري ومطابقتو بالسياسات 

 الموضوعة.

4.29 0.69 4.30 0.73 3.98 0.90 4.13 0.82 

مراقبة التغييرات التكنولوجية  11
التي تحدث عمى بيئة نظاـ 

واكبتيا بشكؿ الحماية وم
 مستمر.

4.44 0.62 4.50 0.68 3.98 0.94 4.20 0.84 

مسؤولية حماية النظاـ  12
مربوطة بشبكة اتصاؿ مع 
األشخاص المعنييف بوضع 
 أو تعديؿ سياسات الحماية.

4.38 0.68 4.30 0.73 3.80 0.93 4.07 0.87 

ربط آلية التبميغ عف اختراقات  13
النظاـ مباشرة مع المصرح 

التعامؿ ومعالجة ليـ ب
 االختراقات.

4.36 0.60 4.30 0.65 3.80 0.98 4.06 0.87 

 إبقاء النظاـ جاىزًا لمعمؿ 14
ة خصوصي وبحماية

المستخدميف الخارجييف عمى 
موقع البنؾ في شبكة 

 االنترنت

4.40 0.65 4.30 0.73 3.39 0.94 3.86 0.96 

 0.58 4.11 0.65 4.53 0.51 4.31 0.40 4.30 تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ الحماية
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تطبيؽ مبدأ الحماية في  ( أف المتوسطات الحسابية لفقرات المجاؿ "6)رقـ يظير الجدوؿ      

 موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ  المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية

حصوؿ كؿ مستخدـ  ( والتي تنص عمى "1) (، كاف أعالىا الفقرة رقـ4.32-3.86" تراوحت بيف )

" بالمرتبة جديد عمى أداة تعريؼ ورقـ سري خاص بو لمتسجيؿ بالنظاـ واستخدامو ليا عند الدخوؿ

احتواء  ( والتي تنص عمى  "7ة، يميو الفقرة رقـ )( وبدرجة مرتفع4.32األولى بمتوسط حسابي )

غير المصرح لو إلى مناطؽ النظاـ النظاـ عمى إجراءات حماية تحد مف الدخوؿ المنطقي 

( والتي تنص 5، وبالمرتبة الثالثة الفقرة رقـ )مرتفعة( وبدرجة 4.30" بمتوسط حسابي )المنطقية.

جعؿ الدخوؿ إلى مناطؽ النظاـ الحساسة مقصور عمى فريؽ تشغيؿ الشبكات وتحت مراقبة  عمى "

أما أقؿ المتوسطات الحسابية لمفقرة ، مرتفعة( وبدرجة 4.26" بمتوسط حسابي ) مسؤوؿ المعمومات

إبقاء النظاـ جاىزًا لمعمؿ وبحماية خصوصية المستخدميف الخارجييف  ( والتي تنص عمى "14رقـ )

وبمغ المتوسط  ،مرتفعة ( وبدرجة3.86" بمتوسط حسابي )عمى موقع البنؾ في شبكة االنترنت

االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ  تطبيؽ مبدأ الحماية في موثوقية الموقع  الحسابي لممجاؿ "

 .مرتفعة( وبدرجة 4.11" ككؿ ) المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية

لتطبيق مبدأ جاىزية  ىل يوجد اثرالنتائج المتعمقة بالسؤال الثاني الفرعي:  4-3-1-2

حاسبي في البنوك في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظام  المعمومات الم النظام

 التجارية الردنية ؟

ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عف  لإلجابة

تطبيؽ مبدأ جاىزية النظاـ في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء  ثرألعينة الدراسة 
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جية نظر موظفي البنوؾ التجارية و مف  المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية نظاـ

 .( يوضح ذلؾ7)رقـ ، جدوؿ األردنية

تطبيق مبدأ جاىزية النظام اثر المعيارية لفقرات المجال " االنحرافات( المتوسطات الحسابية و 7)رقم  الجدول
 ".نيةفي موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظام  المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الرد

 الفقرات الرقم

 إدارة العميا اإلدارة المالية
 تكنولوجيا المعمومات

 إدارة
 الرقابة والتدقيق الداخمي

 المجموع الكمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

وضع وصفًا لممستخدميف لشبكة  1
النظاـ عند إنشاء الموقع 
 االلكتروني عمى الشبكة.

4.11 1.00 4.25 0.85 3.43 1.04 3.75 1.08 

إبقاء النظاـ جاىزًا لمعمؿ وبشكؿ  2
يتماشى مع سياسات حماية النظـ 
المربوطة بشبكة اتصاؿ مع 
األشخاص المعنييف بوضع أو 

 تغيير سياسات الجاىزية.

4.11 0.83 3.75 0.85 3.37 1.01 3.72 1.00 

ربط آليات التبميغ عف تدني  3
جاىزية نظاـ المعمومات بشكؿ 

مباشر مع المصرح ليـ بالتعامؿ 
 ومعالجة المشاكؿ.

4.27 0.78 3.85 0.67 3.71 1.00 3.97 0.95 

وصؿ التغييرات التي تحدث عمى  4
آلية الجاىزية بيف كؿ مف اإلدارة 

 والمستخدميف.

4.22 0.73 3.90 0.78 3.78 1.02 3.99 0.92 

احتواء النظاـ عمى اجراءات ُتحدد  5
المصرح ليـ بفحص وتوثيؽ 
التغييرات التي ُتستحدث عمى 
 عممية توفير جاىزية النظاـ

4.27 0.83 3.85 0.81 3.96 0.99 4.10 0.93 

احتواء النظاـ عمى اإلجراءات  6
الخاصة بآلية التغييرات الطارئة 

 زية النظاـ. عمى جاى

4.09 0.79 3.75 0.85 4.06 0.88 4.07 0.84 

تقييـ جاىزية وحماية النظاـ بشكؿ  7
دوري ومطابقتو بالسياسات 
 جاىزية الالموضوعة والتي تتعمؽ 

4.36 0.83 4.10 0.96 4.22 0.85 4.28 0.84 
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وجود آلية تمكف البنؾ مف مراقبة  8
جاىزية النظاـ والتأكد بأنو يؤدي 

 المطموبة منو.المياـ 

4.42 0.69 4.25 0.85 4.22 0.85 4.31 0.79 

مراقبة التغيرات التكنولوجية التي  9
تحدث عمى بيئة النظاـ ومدى 
تأثيرىا عمى جاىزية النظاـ 
 ومواكبتيا بشكؿ مستمر. 

4.47 0.66 4.35 0.74 4.10 0.96 4.27 0.85 

تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ جاىزية 
 النظام

4.25 0.56 4.00 0.65 4.87 0.59 4.05 0.61 

تطبيؽ مبدأ جاىزيػة النظػاـ  ( أف المتوسطات الحسابية لفقرات المجاؿ "7الجدوؿ ) رقـظير ي     

موثوقية الموقع االلكتروني عمػى كفػاءة أداء نظػاـ  المعمومػات المحاسػبي فػي البنػوؾ التجاريػة  في 

وجود آلية  ( والتي تنص عمى "8ا الفقرة رقـ )(، كاف أعالى4.31-3.72" تراوحت بيف ) األردنية

" بالمرتبػػة األولػػى تمكػػف البنػػؾ مػػف مراقبػػة جاىزيػػة النظػػاـ والتأكػػد بأنػػو يػػؤدي الميػػاـ المطموبػػة منػػو.

تقيػيـ جاىزيػة  ( والتػي تػنص عمػى  "7، يميػو الفقػرة رقػـ )مرتفعػة( وبدرجػة 4.31بمتوسط حسػابي )

" ياسػػػػات الموضػػػػوعة والتػػػػي تتعمػػػػؽ بجاىزيػػػػة النظػػػػاـ.وحمايػػػػة النظػػػػاـ بشػػػػكؿ دوري ومطابقتػػػػو بالس

 ( والتػػػي تػػػنص عمػػػى "9، وبالمرتبػػػة الثالثػػػة الفقػػػرة رقػػػـ )مرتفعػػػة( وبدرجػػػة 4.28بمتوسػػػط حسػػػابي )

مراقبػػػة التغيػػػرات التكنولوجيػػػة التػػػي تحػػػدث عمػػػى بيئػػػة النظػػػاـ ومػػػدى تأثيرىػػػا عمػػػى جاىزيػػػة النظػػػاـ 

أمػػػػا أقػػػػؿ المتوسػػػػطات مرتفعػػػػة،  وبدرجػػػػة (4.27" بمتوسػػػػط حسػػػػابي )ومواكبتيػػػػا بشػػػػكؿ مسػػػػتمر. 

إبقاء النظاـ جاىزًا لمعمؿ وبشكؿ يتماشى مع سياسػات  ( والتي تنص عمى "2الحسابية لمفقرة رقـ )

" حماية النظـ المربوطة بشبكة اتصاؿ مع األشخاص المعنييف بوضع أو تغييػر سياسػات الجاىزيػة

اثػػػر تطبيػػػؽ مبػػػدأ  لحسػػػابي لممجػػػاؿ "، وبمػػػغ المتوسػػػط ارتفعػػػة( وبدرجػػػة م3.72بمتوسػػػط حسػػػابي )

جاىزيػػة النظػػاـ فػػي موثوقيػػة الموقػػع االلكترونػػي عمػػى كفػػاءة أداء نظػػاـ  المعمومػػات المحاسػػبي فػػي 

 مرتفعة.( وبدرجة 4.05" ككؿ ) البنوؾ التجارية األردنية
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ــائج 4-3-1-3 ــة بالســؤال  النت ــثالمتعمق ــدأ : الفرعــي الثال ــق مب ســالمة ىــل يوجــد اثــر لتطبي

في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظام  المعمومات المحاسبي  إلجراءاتوتكامل ا

 في البنوك التجارية الردنية ؟

ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عف  لإلجابة

وقع االلكتروني في موثوقية الم سالمة وتكامؿ اإلجراءاتمبدأ تطبيؽ ثر ألعينة الدراسة تبعا 

مف وجية نظر موظفي  في البنوؾ التجارية األردنيةعمى كفاءة أداء نظاـ  المعمومات المحاسبي 

 ( يوضح ذلؾ.8)رقـجدوؿ ، األردنيةالبنوؾ التجارية 

سالمة وتكامل مبدأ تطبيق مبدأ اثر "المعيارية لفقرات المجال: االنحرافات( المتوسطات الحسابية و 8)رقم  الجدول
 ".في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظام  المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية جراءاتاإل

 الفقرات الرقم

 إدارة العميا اإلدارة المالية
 تكنولوجيا المعمومات

 إدارة
 المجموع الكمي الداخمي الرقابة والتدقيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سط المتو 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

توثيؽ إجراءات تطوير امتالؾ  1
النظاـ والمتضمف لكؿ مف 
تحديد وتوثيؽ األشخاص 

المصرح ليـ بتأميف سالمة 
 وتكامؿ العمميات.

4.18 0.88 4.05 0.88 4.24 0.90 4.21 0.89 

حديد المسؤوليف عف تأميف ت 2
سالمة وتكامؿ عمميات 

 النظاـ.

4.09 0.76 3.95 0.75 3.94 0.92 4.01 0.85 

 تعييف مسؤوليف عف وضع 3
سياسات تأميف سالمة وتكامؿ 

يات النظاـ واستبداليـ عمم
 .بشكؿ دوري

4.18 0.77 3.95 0.82 4.02 1.01 4.09 0.91 
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قياـ البنؾ وعبر موقع شبكة  4
باإلفصاح الشامؿ االنترنت 

عف نظامو وآليتو المتفقة مع 
عممياتو بتسيير الخدمات 

 المصرفية.

3.93 0.80 3.65 0.67 3.76 1.05 3.84 0.94 

ربط آليات التبميغ عند حدوث  5
أخطاء في عمميات النظاـ 
مباشرة مع المصرح ليـ 
بالتعامؿ ومعالجة تمؾ 

األخطاء المتعمقة بسالمة 
 وتكامؿ اإلجراءات.

4.09 0.66 3.90 0.64 3.82 1.03 3.95 0.89 

توصؿ التغييرات التي تحدث  6
عمى آلية سالمة وتكامؿ 

عمميات النظاـ بيف كؿ مف 
اإلدارة والمستخدميف لنظاـ 

 المعمومات.

4.16 0.67 4.25 0.78 3.80 0.87 3.97 0.80 

احتواء نظاـ المعمومات  7
المحاسبي لدى البنؾ عمى 

آلية فحص كؿ عممية 
رفية تتـ مف العمالء عبر مص

 الموقع.

4.33 0.73 4.00 0.79 3.96 1.09 4.14 0.96 

احتواء نظاـ المعمومات  8
المحاسبي لدى البنؾ عمى 

آليات تؤمف إظيار الحسابات 
المصرفية وجعميا تتأقمـ مع 
 التغييرات التي قد تحدث ليا.

4.27 0.80 4.15 0.87 3.90 0.94 4.07 0.90 

عمى اإلجراءات  احتواء النظاـ 9
الخاصة بكؿ مف عممية 
التعميـ لمنظاـ والتممؾ 

والتفعيؿ وآلية إدارة البنية 
التحتية بشكؿ يتماشى مع 

السياسات الموضوعة 
 والخاصة بالنظاـ.

4.24 0.64 4.20 0.69 4.06 0.88 4.15 0.78 

وجود آليات معينة تمكف البنؾ  10
مف مراقبة آلية سالمة وتكامؿ 

ـ والتأكد بأنيا عمميات النظا
 تؤدي المياـ المطموبة منيا.

4.22 0.67 4.05 0.75 4.12 0.84 4.17 0.76 

تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ سالمة 
 وتكامل اإلجراءات

4.10 0.50 4.15 0.54 4.02 0.66 4.06 0.59 
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سػػػالمة مبػػػدأ تطبيػػػؽ  ( أف المتوسػػػطات الحسػػػابية لفقػػػرات المجػػػاؿ "8) رقػػػـ يظيػػػر الجػػػدوؿ

في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ  المعمومات المحاسبي في  امؿ اإلجراءاتوتك

( والتػي تػنص 1(، كػاف أعالىػا الفقػرة رقػـ )4.21-3.84" تراوحػت بػيف ) البنوؾ التجارية األردنية

توثيػػػؽ إجػػػراءات تطػػػوير امػػػتالؾ النظػػػاـ والمتضػػػمف لكػػػؿ مػػػف تحديػػػد وتوثيػػػؽ األشػػػخاص  عمػػػى "

( وبدرجػة 4.21" بالمرتبػة األولػى بمتوسػط حسػابي )ليـ بتأميف سالمة وتكامػؿ العمميػات. المصرح

وجػود آليػات معينػة تمكػف البنػؾ مػف مراقبػة آليػة  ( والتي تنص عمػى  "10، يميو الفقرة رقـ )رتفعةم

" بمتوسػػػػط حسػػػػابي سػػػػالمة وتكامػػػػؿ عمميػػػػات النظػػػػاـ والتأكػػػػد بأنيػػػػا تػػػػؤدي الميػػػػاـ المطموبػػػػة منيػػػػا.

احتػواء النظػاـ عمػى  ( والتػي تػنص عمػى "9، وبالمرتبػة الثالثػة الفقػرة رقػـ )مرتفعػةوبدرجة  (4.17)

اإلجراءات الخاصة بكؿ مف عممية التعميـ لمنظاـ والتممؾ والتفعيؿ وآلية إدارة البنية التحتيػة بشػكؿ 

، رتفعػة( وبدرجػة م4.15" بمتوسػط حسػابي )يتماشى مػع السياسػات الموضػوعة والخاصػة بالنظػاـ.

قيػػاـ البنػػؾ وعبػػر موقػػع شػػبكة  ( والتػػي تػػنص عمػػى "4أمػػا أقػػؿ المتوسػػطات الحسػػابية لمفقػػرة رقػػـ )

" االنترنػػت باإلفصػػاح الشػػامؿ عػػف نظامػػو وآليتػػو المتفقػػة مػػع عممياتػػو بتسػػيير الخػػدمات المصػػرفية.

تطبيػؽ مبػدأ جاىزيػة  ، وبمػغ المتوسػط الحسػابي لممجػاؿ "مرتفعػة( وبدرجػة 3.84بمتوسط حسابي )

لنظػػاـ فػػي موثوقيػػة الموقػػع االلكترونػػي عمػػى كفػػاءة أداء نظػػاـ  المعمومػػات المحاسػػبي فػػي البنػػوؾ ا

 .مرتفعة( وبدرجة 4.06" ككؿ ) التجارية األردنية
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ىل يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتطبيق الفرعي:  الرابعائج المتعمقة بالسؤال النت 4-3-1-4

قع االلكتروني على كفاءة أداء نظام  في موثوقية الموالخصوصية عمى الشبكةمبدأ 

 المعلومات المحاسبي في البنوك التجارية األردنية ؟

ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عف لإلجابة 

االلكتروني عمى  تطبيؽ مبدأ الخصوصية عمى الشبكة في موثوقية الموقع ألثرعينة الدراسة تبعا 

مف وجية نظر موظفي البنوؾ  في البنوؾ التجارية األردنيةالمعمومات المحاسبي  اء نظاـكفاءة أد

 ( يوضح ذلؾ9)رقـ ، جدوؿ األردنيةالتجارية 

 في الخصوصية تطبيق مبدأ اثر " :المعيارية لفقرات المجال االنحرافات( المتوسطات الحسابية و 9)رقم  الجدول

 ".أداء نظام  المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة

 الفقرات الرقم

 العميا اإلدارة المالية
 إدارة 

 تكنولوجيا المعمومات
 إدارة

 المجموع الكمي الرقابة والتدقيق الداخمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التزاـ البنؾ بحماية معمومات  1
العمالء مف الضياع او 

 االستخداـ غير المصرح بو.

4.35 0.71 4.50 0.78 4.11 0.88 4.23 0.81 

التزاـ البنؾ الستخداـ معمومات  2
لعميؿ العامة بشكؿ خاص في 
 الغرض الذي جمعت ألجمو.

4.40 0.65 4.55 0.60 4.10 0.87 4.24 0.79 

تزويد البنؾ عمالءه بآلية  3
دخوؿ معينة إلى المعمومات 

العامة والحساسة بيدؼ 
تمكينيـ مف تغييرىا أو 

 تعديميا.

 

4.18 0.68 4.10 0.71 4.04 0.87 4.10 0.79 
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إعالـ العميؿ بوجود رموز  4
رقمية تستطيع تتبع معموماتو 

 تفعيميا.وكيفية إمكانية إيقاؼ 

4.44 1.79 4.30 0.73 4.33 1.78 4.39 1.78 

إعالـ العميؿ باإلحاالت التي  5
تتـ فييا اإلفصاح عف بياناتو 
الخاصة لألطراؼ األخرى 

 إلتماـ العمميات.

4.16 0.73 4.10 0.71 4.20 0.80 4.18 0.77 

ابراـ البنؾ اتفاقيات مع  6
األطراؼ األخرى التي تطمع 

ء ُيحدد عمى معمومات العمال
مف خالليا التزامات 

الخصوصية مف قبميا 
 )األطراؼ االخرى(.

4.07 0.75 4.20 0.69 4.04 0.84 4.05 0.80 

الحصوؿ عمى موافقة  7
المستخدـ قبؿ عممية تحميؿ 
أية برامج خاصة بآلية إتماـ 

 العمميات عمى جيازه.

4.07 0.83 4.10 0.78 3.96 0.91 4.01 0.88 

ى إجراءات احتواء النظاـ عم 8
خاصة بآلية تحديد المسؤوليات 
المتعمقة باألشخاص المسؤوليف 

 عف نظاـ الخصوصية.

3.97 0.78 4.10 0.71 3.90 0.85 3.94 0.82 

مى إجراءات احتواء النظاـ ع 9
تحدد المصرح ليـ بفحص 

التغيرات التي ُتستحدث عمى 
 آليات تأميف الخصوصية.

4.17 0.83 4.35 0.74 4.03 0.95 4.10 0.90 

تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ 
 الخصوصية عمى الشبكة

3.42 1.08 4.35 0.67 4.05 0.71 3.76 0.96 

تطبيػؽ مبػدأ الخصوصػية عمػى ( أف المتوسطات الحسابية لفقرات المجػاؿ "9يظير الجدوؿ )

بنػػوؾ الشػػبكة فػػي موثوقيػػة الموقػػع االلكترونػػي عمػػى كفػػاءة أداء نظػػاـ  المعمومػػات المحاسػػبي فػػي ال

 ( والتػػػي تػػػنص عمػػػى "4(، كػػػاف أعالىػػػا الفقػػػرة )4.39-3.93" تراوحػػػت بػػػيف )التجاريػػػة األردنيػػػة

" بالمرتبػة إعالـ العميؿ بوجود رموز رقمية تستطيع تتبػع معموماتػو وكيفيػة إمكانيػة إيقػاؼ تفعيميػا.
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اـ البنؾ التز  ( والتي تنص عمى  "2) ة، يميو الفقر مرتفعة( وبدرجة 4.39األولى بمتوسط حسابي )

" لعميػػػؿ العامػػػة والحساسػػػة بشػػػكؿ خػػػاص فػػػي الغػػػرض الػػػذي جمعػػػت ألجمػػػواالسػػػتخداـ معمومػػػات 

 ( والتػػي تػػنص عمػػى "1، وبالمرتبػػة الثالثػػة الفقػػرة رقػػـ )رتفعػػة( وبدرجػػة م4.24بمتوسػػط حسػػابي )

" بمتوسػػػط التػػػزاـ البنػػػؾ بحمايػػػة معمومػػػات العمػػػالء مػػػف الضػػػياع او االسػػػتخداـ غيػػػر المصػػػرح بػػػو

( والتػي تػنص عمػى 8، أما أقؿ المتوسطات الحسابية لمفقػرة رقػـ )رتفعة( وبدرجة م4.22حسابي )

احتػػواء النظػػاـ عمػػى إجػػراءات خاصػػة بآليػػة تحديػػد المسػػؤوليات المتعمقػػة باألشػػخاص المسػػؤوليف  "

، وبمػػػػغ المتوسػػػػط الحسػػػػابي رتفعػػػػة( وبدرجػػػػة م3.93بمتوسػػػػط حسػػػػابي ) عػػػػف نظػػػػاـ الخصوصػػػػية"

لخصوصػية عمػى الشػبكة فػي موثوقيػة الموقػع االلكترونػي عمػى كفػػاءة أداء تطبيػؽ مبػدأ ا لممجػاؿ "

 .رتفعة( وبدرجة م3.75" ككؿ ) نظاـ  المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية

في السريةىل يوجد اثر لتطبيق مبدأ الفرعي:  الخامسائج المتعمقة بالسؤال النت 4-3-1-5

كفاءة أداء نظام  المعلومات المحاسبي في البنوك التجارية موثوقية الموقع االلكتروني على 

 األردنية ؟

ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عف لإلجابة 

تطبيؽ مبدأ السرية في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ   ثرألعينة الدراسة تبعا 

مف وجية نظر موظفي البنوؾ التجارية  البنوؾ التجارية األردنيةفي  المعمومات المحاسبي

 ( يوضح ذلؾ.10)رقـ جدوؿ ، األردنية
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في السرية تطبيق مبدأ اثر المعيارية لفقرات المجال " االنحرافات( المتوسطات الحسابية و 10)رقم  الجدول
 ".في البنوك التجارية الردنية موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظام  المعمومات المحاسبي

 الفقرات الرقم

 العميا اإلدارة المالية
 إدارة 

 تكنولوجيا المعمومات
 إدارة

 المجموع الكمي الرقابة والتدقيق الداخمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

شػػػػػػػػػػػػرح وتوثيػػػػػػػػػػػػؽ آليػػػػػػػػػػػػات  1
وصػػػػػػالحية الػػػػػػدخوؿ إلػػػػػػػى 

 نظاـ سرية المعمومات.

4.26 0.78 4.40 0.82 4.15 0.80 4.21 0.79 

تحديد اآلليػات المتبعػة فػي  2
حػػػػؿ أي مشػػػػاكؿ تعتػػػػرض 
عمميػػة الحفػػاظ عمػػى سػػرية 

 المعمومات.

4.24 0.67 4.15 0.67 4.15 0.88 4.20 0.79 

دات التػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػد المحػػػػػػػػد 3
يجب التقيد بيا عنػد تزويػد 
المعمومػػػػػػات السػػػػػػرية أليػػػػػػة 

 طرؼ ثالث. 

4.24 0.67 4.10 0.71 4.17 0.84 4.21 0.77 

تحديد آليات عممية تأىيؿ  4
الدخوؿ لممعمومات السرية 

في النظاـ، وكيفية 
 استخداميا.

4.08 0.59 4.10 0.64 3.98 0.78 4.03 0.70 

ربط آليات التبميغ عف  5
قات نظاـ حماية اخترا

السرية مباشرة مع الجيات 
المصرح ليا وذات العالقة 
بالتعامؿ وبمعالجة مثؿ 

 ىذه االختراقات. 

4.17 0.74 4.10 0.78 3.96 0.87 4.06 0.82 

احتواء نظاـ سرية  6
المعمومات عمى 

اإلجراءات المنطقية لكؿ 
مف التسجيؿ وآليات تغيير 

أو تحديث معمومات 
 المستخدـ.

4.08 0.63 4.00 0.64 3.88 0.93 3.98 0.81 

تقييـ آلية تأميف سرية  7
المعمومات وحماية نظاـ 

لسرية بشكؿ مستمر 
ومطابقتيا بالسياسات 

 الموضوعة.

4.28 0.66 4.30 0.73 4.05 0.83 4.17 0.76 
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وجود آليات تمكف البنؾ  8
مف مراقبة عممية تأميف 
سرية المعمومات والتأكد 

بأنيا تؤدي المياـ 
 المنوطة بيا.

4.33 0.63 4.20 0.61 4.15 0.80 4.24 0.74 

متابعة التغيرات  9
التكنولوجية التي تحدث 
وتؤثر عمى بيئة نظاـ 

سرية المعمومات ومواكبتيا 
بشكؿ يضمف بتحسيف 

 النظاـ. 

4.48 0.62 4.55 0.68 4.13 0.84 4.30 0.77 

تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ 
 السرية

4.40 0.49 4.31 0.60 4.05 0.68 4.22 0.62 

السرية تطبيؽ مبدأ اثر  ( أف المتوسطات الحسابية لفقرات المجاؿ "10يظير الجدوؿ )

في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ  المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية 

متابعػػة  تػػنص عمػػى "( والتػػي 9(، كػػاف أعالىػػا الفقػػرة )4.30-3.97" تراوحػػت بػػيف ) األردنيػػة

التغيػػػرات التكنولوجيػػػة التػػػي تحػػػدث وتػػػؤثر عمػػػى بيئػػػة نظػػػاـ سػػػرية المعمومػػػات ومواكبتيػػػا بشػػػكؿ 

( وبدرجػة مرتفعػة، يميػو الفقػرة 4.30" بالمرتبػة األولػى بمتوسػط حسػابي )يضػمف بتحسػيف النظػاـ

ومػػات وجػػود آليػػات تمكػػف البنػػؾ مػػف مراقبػػة عمميػػة تػػأميف سػػرية المعم ( والتػػي تػػنص عمػػى  "8)

( وبدرجػػة مرتفعػػة، وبالمرتبػػة 4.24" بمتوسػػط حسػابي ) والتأكػد بأنيػػا تػػؤدي الميػاـ المنوطػػة بيػػا

تحديػػد المحػػددات التػػي يجػػب التقيػػد بيػػا عنػػد تزويػػد  ( والتػػي تػػنص عمػػى "3رقػػـ ) ةالثالثػػة الفقػػر 

 (0.77وبػػػانحراؼ معيػػػاري ) (4.20بمتوسػػػط حسػػػابي ) " المعمومػػات السػػػرية أليػػػة طػػػرؼ ثالػػث

احتػواء نظػاـ  ( والتػي تػنص عمػى "6، أما أقؿ المتوسطات الحسػابية لمفقػرة رقػـ )مرتفعة وبدرجة

سرية المعمومات عمى اإلجراءات المنطقية لكؿ مف التسجيؿ وآليات تغيير أو تحديث معمومػات 

اثػػر  ( وبدرجػػة مرتفعػػة، وبمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لممجػػاؿ "3.97بمتوسػػط حسػػابي ) "المسػػتخدـ.

في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ  المعمومات المحاسبي رية الستطبيؽ مبدأ 

 ( وبدرجة مرتفعة.4.21" ككؿ ) في البنوؾ التجارية األردنية
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كفاءة أداء نظام  المعمومات المحاسبي في النتائج المتعمقة بالمتغير التابع:  4-3-1-6

  البنوك التجارية الردنية.

ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عف لإلجابة         

مف  المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية كفاءة أداء نظاـلعينة الدراسة تبعا 

 ( يوضح ذلؾ.11)رقـ جدوؿ ، األردنيةوجية نظر موظفي البنوؾ التجارية 

كفاءة أداء  -المتغير التابع المعيارية لفقرات المجال " حرافاتاالن( المتوسطات الحسابية و 11)رقم  الجدول
 ".نظام  المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية

 الفقرات الرقم

 العميا اإلدارة المالية
 إدارة 

 تكنولوجيا المعمومات
 إدارة

 المجموع الكمي الرقابة والتدقيق الداخمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يساىـ تطبيؽ مبادئ  1
موثوقية الموقع االلكتروني 

في أخراج معمومات 
محاسبية تتمتع بالدقة 

 العالية.

4.48 0.55 4.45 0.60 4.39 0.66 4.44 0.61 

مبادئ يساىـ تطبيؽ  2
موثوقية الموقع االلكتروني 
في توفير البيانات المالية 

 في الوقت المناسب.

4.33 0.67 4.25 0.71 4.21 0.67 4.27 0.67 

يساىـ تطبيؽ مبادئ  3
موثوقية الموقع االلكتروني 

في تمكيف البنؾ مف 
التخطيط المتكامؿ لعمميات 

 النظاـ المحاسبي.

4.44 0.69 4.40 0.75 4.19 0.74 4.31 0.73 

يساىـ تطبيؽ مبادئ  4
موثوقية الموقع االلكتروني 
في تطوير وتحسيف أدوات 

 الرقابة والتقييـ.

4.37 0.64 4.25 0.71 4.19 0.74 4.28 0.71 
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يساىـ تطبيؽ مبادئ   5
موثوقية الموقع االلكتروني 
في جعؿ نظاـ المعمومات 
 المحاسبي نظامَا مرنَا. 

4.44 0.65 4.40 0.75 4.13 0.82 4.28 0.76 

يساىـ تطبيؽ مبادئ  6
موثوقية الموقع االلكتروني 
في توفير تغذية راجعة ذات 

 كفاءة وفاعمية جيدة.

4.31 0.73 4.15 0.67 4.27 0.85 4.29 0.79 

كفاءة نظام أداء المعمومات المحاسبي 
 في البنوك التجارية الردنية

4.17 0.47 

 

4.03 0.57 4.67 0.66 4.07 0.59 

كفاءة أداء نظاـ  ( أف المتوسطات الحسابية لفقرات المجاؿ "11يظير الجدوؿ )      

(، كاف أعالىا 4.43-4.27" تراوحت بيف )المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية

يساىـ تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني في أخراج "( والتي تنص عمى 1الفقرة )

( وبدرجة 4.43" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ) الدقة العاليةمعمومات محاسبية تتمتع ب

يساىـ تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني في "( والتي تنص عمى 3مرتفعة، يميو الفقرة )

( 4.31" بمتوسط حسابي )تمكيف البنؾ مف التخطيط المتكامؿ لعمميات النظاـ المحاسبي

يساىـ تطبيؽ مبادئ موثوقية  ( والتي تنص عمى "6لفقرة رقـ )وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة الثالثة ا

( 4.29" بمتوسط حسابي ) الموقع االلكتروني في توفير تغذية راجعة ذات كفاءة وفاعمية جيدة

يساىـ تطبيؽ ( والتي تنص عمى "2وبدرجة مرتفعة، أما أقؿ المتوسطات الحسابية لمفقرة رقـ )

بمتوسط  "في توفير البيانات المالية في الوقت المناسبمبادئ موثوقية الموقع االلكتروني 

كفاءة أداء نظاـ  المعمومات  ( وبدرجة مرتفعة، وبمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ "4.27حسابي )

 .( وبدرجة مرتفعة4.06" ككؿ ) المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية
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 االفتراضات لالنحدار الخطي 4-4

البد مف التأكد مف توفر االفتراضات األساسية لالنحدار الخطي قبؿ القياـ بالتحميؿ كاف 

 .والمتمثمة بالتوزيع الطبيعي لمبيانات واالرتباط المتعدد بيف المتغيرات

 :بياناتالتوزيع الطبيعي لم 4-4-1

الختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات وكانت  (Kurtosis  &Skewness)استخدـ الباحث 

 النتائج كما يمي:

 (Kurtosis  &Skewness)قيم  /  بياناتالتوزيع الطبيعي لم( 12دول رقم )ج    

 Skewness Kurtosis المجال الرقم

 1.81 1.27- تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ الحماية 1

 0.02- 0.60- تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ جاىزية النظاـ 2

 0.69- 0.16- إلجراءاتتطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ سالمة وتكامؿ ا 3

 0.01 1.02- تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ الخصوصية عمى الشبكة 4

 0.34 0.96- تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ السرية 5

 0.40 0.91- األردنيةكفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية  6

( Hair, Etal, 2010ووفقا لػػ ) ناتبيا( التوزيع الطبيعي لم12يظير الجدوؿ رقـ )

(، فاف ±2.85بيف )  ((Kurtosisوقيمة   (±1.96) بيف  ((Skewnessفإذا كانت قيمة 

، ومف الجدوؿ السابؽ يظير باف القيمة تقع ضمف ىذه ًذالؾ يعني إف البيانات موزعة طبيعيا

 الحدود، واف بيانات الدراسة موزعة طبيعيا.
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 لممتغيرات التداخل والمالئمة 4-4-2

 لممتغيرات: والمالئمةخؿ دايظير الجدوؿ التالي قيـ الت

 (VIF  &Tolerance/ قيم  )التداخل والمالئمة لممتغيرات ( 13جدول رقم )       

 VIF Tolerance المجال الرقم

 0.81 1.24 تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ الحماية 1

 0.69 1.44 نظاـتطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ جاىزية ال 2

 0.94 1.06 تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ سالمة وتكامؿ اإلجراءات 3

 0.78 1.28 تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ الخصوصية عمى الشبكة 4

 0.69 1.43 تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ السرية 5

ة، حيث كانت القيـ ( انو ال يوجد ارتباط متعدد بيف متغيرات الدراس13يظير الجدوؿ ) 

 - 1.06)تتراوح بيف  (VIF) لػػ، وكذلؾ القيـ (940. - 690.)تتراوح بيف  (Tolerance)لػػ 

1.44). 

 نموذج الدراسة 4-4-3

 :دلة التاليةيتمثؿ نموذج الدراسة بالمعا

(error+)beta3x3)+)( beta2x2(+)beta1x1)×αy= 

 

 



 

 
 

105 

 :الدراسة فرضياتاختبار عرض  4-5

 ≤1015)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة : ىالولالرئيسة  الفرضية 4-5-1

α)  مبادئ موثوقية الموقع االلكترونيلتطبيقWeb- Trust) )  عمى كفاءة أداء نظام

.   المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية

 (Multiple Regression) المتعددتـ استخداـ تحميؿ االنحدار  ،ىذه الفرضية الختبار

 ،مبدأ جاىزية النظاـ ،مبدأ الحمايةوالمتمثمة بِػ ) الموثوقية تطبيؽ مبادئ بيف العالقةلمكشؼ عف 

عمى كفاءة أداء مبدأ السرية( ، مبدأ الخصوصية عمى الشبكة ،مبدأ سالمة وتكامؿ االجراءات

 ( يوضح ذلؾ14)رقـ والجدوؿ ة، اسبي في البنوؾ التجارية األردنينظاـ المعمومات المح

مبادئ موثوقية تطبق  لمعالقة بين (Multiple Regression(: نتائج تحميل االنحدار المتعدد )14)رقم الجدول 
 .   عمى كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية ( (Web- Trustالموقع االلكتروني 

 T داللة T قيمة المستقل المتغير
 اإلحصائية

 قيمة
Beta 

 قيمة
R 

 قيمة
R2 

R 
Square 

 
 Fداللة  Fقيمة

 اإلحصائية
 نتيجة

 الفرضية

 0.163 0.023 2.312 مبدأ الحماية

 رفض 0.000 31.530 0.616 6370. 7980.

مبدأ جاىزية 
 النظام

3.050 0.003 0.232 

مبدأ سالمة 
 وتكامل اإلجراءات

2.157 0.034 0.141 

مبدأ الخصوصية 
 الشبكة عمى

2.027 0.046 0.146 

 0.456 0.000 5.994 مبدأ السرية

 كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية التابع: المتغير
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كفاءة و  مبادئ الموثوقيةودالة إحصائيًا بيف  طردية( وجود عالقة 14يظير الجدوؿ )

مبدأ الحماية، مبدأ والمتمثمة في ) البنوؾ التجارية األردنية أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في

 ،(جاىزية النظاـ، مبدأ سالمة وتكامؿ االجراءات، مبدأ الخصوصية عمى الشبكة، مبدأ السرية

( والتي تمثؿ R(. كما بمغت قيمة )0.000( وبداللة إحصائية )31.530) (F)حيث بمغت قيمة 

والتي تمثؿ قوة تأثير  (Adjusted R Squareيمة )وق ،(7980.نموذج االرتباط الكمي )

كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي التابع )المتغير ( عمى مبادئ الموثوقيةالمتغير المستقؿ )

الرئيسة األولى لمدراسة،  العدمية (، وبذلؾ ترفض الفرضية6160.( )في البنوؾ التجارية األردنية

داللة إحصائية عند  أثر ذويوجد بح عمى النحو التالي: وبالتالي تقبؿ الفرضية البديمة لتص

 ( (Web- Trustتطبيق مبادئ موثوقية الموقع االلكترونيل (α ≤ 0.05مستوى داللة )

 .كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنيةعمى 

 ى داللةند مستو ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ع الفرضية الفرعية الولى: 4-5-1-1

(0.05≥ α) عمى كفاءة أداء نظام   لتطبيق مبدأ الحماية في موثوقية الموقع االلكتروني

 .المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية

لتطبيؽ مبدأ الحماية في ذات داللة إحصائية بيف  طرديةأظيرت النتائج وجود عالقة 

داء نظاـ  المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية عمى كفاءة أ موثوقية الموقع االلكتروني

ومف خالؿ جدوؿ معامالت االنحدار المتعدد تبيف إف النتائج تشير إلى زيادة المتغيرات  ،األردنية

%( لممتغير المستقؿ 1عني زيادة مقدارىا )زيادة المتغير التابع، وذكرىا بالمستقمة يؤدي إلى 
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مى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية ع( يؤدي إلى زيادة مبدأ الحماية)

 وبذلؾ ترفض الفرضية الفرعية األولى وتقبؿ الفرضية البديمة  ،( نقطة أساسية0.163بػػ)األردنية 

تطبيق مبدأ ل( α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أثر ذويوجد  وىي:

ى كفاءة أداء نظام  المعمومات المحاسبي في عم الحماية في موثوقية الموقع االلكتروني

 .البنوك التجارية الردنية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية الفرعية الثانية: 4-5-1-2

(0.05≥ α)  لتطبيق مبدأ جاىزية النظام في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء

 .وك التجارية الردنية نظام المعمومات المحاسبي في البن

لتطبيؽ مبدأ جاىزية النظاـ ذات داللة إحصائية بيف  طرديةأظيرت النتائج  وجود عالقة        

في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية 

نتائج تشير إلى زيادة المتغيرات ومف خالؿ جدوؿ معامالت االنحدار المتعدد تبيف إف ال ،األردنية

%( لممتغير المستقؿ 1عني زيادة مقدارىا )زيادة المتغير التابع، وذكرىا بالمستقمة يؤدي إلى 

عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ ( يؤدي إلى زيادة جاىزية النظاـمبدأ )

الفرضية الفرعية الثانية وتقبؿ الفرضية ، وبذلؾ ترفض ( نقطة أساسية0.232بػػ)التجارية األردنية 

تطبيق مبدأ ل (α ≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة  أثر ذويوجد  :وىي الفرعية البديمة

جاىزية النظام في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في 

 البنوك التجارية الردنية.



 

 
 

108 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ة الثالثةالفرضية الفرعي 4-5-1-3

(0.05≥ α)  لتطبيق مبدأ سالمة وتكامل اإلجراءات في موثوقية الموقع االلكتروني عمى

 .كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية 

لتطبيؽ مبدأ سالمة وتكامؿ يف ذات داللة إحصائية ب طردية أظيرت النتائج وجود عالقة        

اإلجراءات في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ 

ومف خالؿ جدوؿ معامالت االنحدار المتعدد تبيف إف النتائج تشير إلى زيادة  التجارية األردنية،

%( لممتغير 1عني زيادة مقدارىا )ذكرىا بزيادة المتغير التابع، و المستقمة يؤدي إلى المتغيرات 

عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات ( يؤدي إلى زيادة سالمة وتكامؿ االجراءاتمبدأ المستقؿ )

وبذلؾ ترفض الفرضية   ،( نقطة أساسية0.141بػػ)المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية 

داللة إحصائية عند مستوى  أثر ذود يوج :وتقبؿ الفرضية الفرعية البديمة وىيالفرعية الثالثة 

لتطبيق مبدأ سالمة وتكامل اإلجراءات في موثوقية الموقع االلكتروني  (α ≤ 0.05داللة )

 عمى كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية.

لة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى دال الفرضية الفرعية الرابعة:  4-5-1-4

(0.05≥ α)  لتطبيق مبدأ خصوصية الشبكة في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء

 .نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية

تطبيػػؽ مبػػدأ خصوصػػية ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  طرديػػةعالقػػة  أظيػػرت النتػػائج وجػػود

اء نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي فػػي البنػػوؾ الشػػبكة فػػي موثوقيػػة الموقػػع االلكترونػػي عمػػى كفػػاءة أد

ومف خػػالؿ جػدوؿ معػامالت االنحػػدار المتعػدد تبػيف إف النتػػائج تشػير إلػى زيػػادة التجاريػة األردنيػة،
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%( لممتغيػػر 1عنػػي زيػػادة مقػػدارىا )زيػػادة المتغيػػر التػػابع، وذكرىػػا بالمسػػتقمة يػػؤدي إلػػى المتغيػػرات 

عمػػػى كفػػػاءة أداء نظػػػاـ المعمومػػػات ى زيػػػادة ( يػػػؤدي إلػػػالخصوصػػػية عمػػػى الشػػػبكةمبػػػدأ المسػػػتقؿ )

وبػػػذلؾ تػػػرفض الفرضػػػية   ،( نقطػػػة أساسػػػية0.146بػػػػػ)المحاسػػػبي فػػػي البنػػػوؾ التجاريػػػة األردنيػػػة 

داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  أثـر ذويوجـد  :وىػي وتقبؿ الفرضػية الفرعيػة البديمػةالفرعية الرابعة 

وثوقيـة الموقـع االلكترونـي عمـى لتطبيق مبدأ خصوصية الشبكة فـي م( بين α ≤0.05داللة )

 .كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية الفرعية الخامسة: 4-5-1-5

(0.05≥ α) أداء نظام  لتطبيق مبدأ السرية في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة

 ات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية.المعموم

لتطبيػػؽ مبػػدأ خصوصػػية ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  طرديػػةأظيػػرت النتػػائج وجػػود عالقػػة 

الشػػبكة فػػي موثوقيػػة الموقػػع االلكترونػػي عمػػى كفػػاءة أداء نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي فػػي البنػػوؾ 

بػيف إف النتػػائج تشػير إلػى زيػػادة ومف خػػالؿ جػدوؿ معػامالت االنحػػدار المتعػدد تالتجاريػة األردنيػة،

%( لممتغيػػر 1عنػػي زيػػادة مقػػدارىا )زيػػادة المتغيػػر التػػابع، وذكرىػػا بالمسػػتقمة يػػؤدي إلػػى المتغيػػرات 

عمػػى كفػػاءة أداء نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي فػػي البنػػوؾ ( يػػؤدي إلػػى زيػػادة السػػريةمبػػدأ المسػػتقؿ )

وتقبػػػؿ  خامسػػػةض الفرضػػػية الفرعيػػػة ال، وبػػػذلؾ تػػػرف( نقطػػػة أساسػػػية0.456بػػػػػ)التجاريػػػة األردنيػػػة 

 بين( α ≤1015) داللة مستوى عند إحصائية داللة أثر ذو يوجد :وىي الفرضية الفرعية البديمة

أداء نظـــام المعمومـــات  تطبيـــق مبـــدأ الســـرية فـــي موثوقيـــة الموقـــع االلكترونـــي عمـــى كفـــاءة

 .المحاسبي في البنوك التجارية الردنية
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ال يوجد أتفاق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ثانية:الالفرضية الرئيسية  4-5-2

(0.05 ≥α )إدارة ومات، تكنولوجيا المعم إدارة، العميا بين أراء عينة الدراسة )اإلدارة المالية

مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني حول اثر تطبيق ( الرقابة والتدقيق الداخمي

(Web_Trust)  مات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية .عمى كفاءة أداء نظام المعمو 

ثر تطبيؽ ألتـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ،الختبار ىذه الفرضية      

عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي  ((Web- Trustمبادئ موثوقية الموقع االلكتروني 

مبدأ الحماية، مبدأ جاىزية النظاـ، مبدأ سالمة وتكامؿ )بػ  والمتمثمةفي البنوؾ التجارية األردنية، 

عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات  (االجراءات، مبدأ الخصوصية عمى الشبكة، مبدأ السرية

ولمكشؼ عف الفروؽ بيف ىذه المتوسطات تـ استخداـ  ،المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية

رقـ الجداوؿ و  ،الفئة المستيدفةلمتغير تبعًا  (One – Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادي )

 .وضح ذلؾي (15)
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تطبيق مبادئ موثوقية الموقع "أثر مجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات لم(: 15)رقم  الجدول

 .ككل يةكفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنعمى ( Web-Trustااللكتروني )

 المتوسط الفئة المستيدفة المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ الحماية

 0.40 4.30 العميا اإلدارة المالية

 0.51 4.31 تكنولوجيا المعموماتإدارة 

 0.65 3.35 إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي

 0.57 4.11 المجموع الكمي

 سات المتعمقة بمبدأ جاىزية النظامتطبيق السيا

 0.56 4.25 العميا اإلدارة المالية

 0.65 4.00 تكنولوجيا المعمومات إدارة

 0.59 4.87 إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي

 0.60 4.05 المجموع الكمي

 
تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ سالمة وتكامل 

 اإلجراءات
 

 1.08 4.42 العميا اإلدارة المالية

 0.54 4.15 تكنولوجيا المعمومات إدارة

 0.66 4.02 إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي

 0.59 4.06 المجموع الكمي

تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ الخصوصية عمى 
 الشبكة

 0.30 4.27 العميا اإلدارة المالية

 0.67 2.35 تكنولوجيا المعمومات إدارة

 0.71 4.05 قيؽ الداخميإدارة الرقابة والتد

 0.95 3.75 المجموع الكمي

 تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ السرية

 0.49 4.40 العميا اإلدارة المالية

 0.60 4.31 تكنولوجيا المعمومات إدارة

 0.68 4.05 إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي

 0.62 4.21 المجموع الكمي
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حسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لكػػػؿ مػػػف المجػػػاالت ( المتوسػػػطات ال15يظيػػػر الجػػػدوؿ )

عمػى كفػاءة أداء  (Web-Trustاثػر تطبيػؽ مبػادئ موثوقيػة الموقػع االلكترونػي )الدراسية لقياس "

" وتراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية بػػيف  نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي فػػي البنػػوؾ التجاريػػة األردنيػػة

" بمتوسػط حسػابي  اسات المتعمقة بمبدأ السػريةتطبيؽ السي (، كاف أعالىا مجاؿ "3.75-4.21)

( وبدرجة مرتفعة، يميػو مجػاؿ "تطبيػؽ السياسػات المتعمقػة بمبػدأ الحمايػة" بمتوسػط حسػابي 4.21)

تطبيؽ السياسات المتعمقة بمبدأ سالمة وتكامؿ  ( وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة الثالثة مجاؿ "4.11)

تطبيؽ السياسات  رتفعة، وبالمرتبة الرابعة مجاؿ "( وبدرجة م4.06" بمتوسط حسابي )اإلجراءات

( وبدرجػػة مرتفعػػة ، أمػػا أقػػؿ المتوسػػطات 4.05" بمتوسػػط حسػػابي )المتعمقػػة بمبػػدأ جاىزيػػة النظػػاـ

" بمتوسػػط حسػػابي  تطبيػػؽ السياسػػات المتعمقػػة بمبػػدأ الخصوصػػية عمػػى الشػػبكة الحسػػابية لمجػػاؿ "

 ( وبدرجة مرتفعة.3.75)
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ككل  المبادئ( لمكشف عن الفروق في One- Way ANOVAئج تحميل التباين الحادي )(: نتا16) رقم الجدول
 . لمفئة المستيدفة تبعاً  ككل كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنيةتؤثر عمى  التي

 المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 "fقيمة " المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 الحماية تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ 

 1.620 2 3.239 بيف المجموعات

 0.306 93 28.443 خالؿ المجموعات 0.007 5.296

  95 31.682 المجموع

تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ جاىزية 
 النظام

 2.911 2 5.822 بيف المجموعات

 0.314 93 29.239 خالؿ المجموعات 0.000 9.259

  95 35.061 المجموع

تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ سالمة 
 وتكامل اإلجراءات

 

 0.118 2 0.235 بيف المجموعات

 0.358 93 33.299 خالؿ المجموعات 0.721 0.328

  95 33.534 المجموع

تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ 
 الخصوصية عمى الشبكة

 25.087 2 50.173 بيف المجموعات

 0.393 93 36.550 خالؿ المجموعات 0.000 63.832

  95 86.723 المجموع

 تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ السرية

 1.531 2 3.062 بيف المجموعات

 0.365 93 33.981 خالؿ المجموعات 0.018 4.190

 1.620 95 37.043 المجموع

 :(16مف الجدوؿ ) يظير

ككؿ  المبادئ ( في α≤ 0.05اللة إحصائية عند مستوى الداللة )د عدـ وجود فروؽ ذات  -

، حيث لـ لمفئة المستيدفةككؿ تبعا والمبادئ (  مبدأ سالمة وتكامؿ اإلجراءاتوالمتمثمة بِػ )

 " إلى مستوى الداللة اإلحصائية.fتصؿ قيـ "
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ككؿ المبادئ ( في α≤ 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

( مبدأ السرية ،مبدأ الحماية، مبدأ جاىزية النظاـ، مبدأ الخصوصية عمى الشبكة) والمتمثمة بػِ 

 " إلى مستوى الداللة اإلحصائية.fقيـ " توصمتحيث ، لمفئة المستيدفةتبعًا 

المعوقات  ( لممقارنات البعدية عمىscheffeمواقع ىذه الفروؽ، تـ تطبيؽ اختبار ) لمعرفة     

( التي مبدأ السرية ،مبدأ الحماية، مبدأ جاىزية النظاـ، مبدأ الخصوصية عمى الشبكةػ )والمتمثمة ب

 . أدناه توضح ذلؾ والجداوؿ، فئة المستيدفةال لمتغيروجد فييا فروؽ تبعًا 

فئة التبعًا لمتغير  لجميع المبادئ ( لممقارنات البعدية scheffe) اختبار(: نتائج تطبيق 17) الجدول

 المستيدفة

 الفئة المستيدفة لمجالا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ الحماية

 العميا اإلدارة المالية
 0.03 *0.35 وتدقيؽرقابة إدارة 

تكنولوجياإدارة   -0.02 0.99 

 تكنولوجيا المعموماتإدارة 

 0.03 *0.37 إدارة رقابة وتدقيؽ

الماليةاإلدارة   0.02 0.99 

 إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي
الماليةاإلدارة   -0.35* 0.03 

تكنولوجياإدارة   -0.37* 0.03 

 تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ جاىزية النظام

 العميا اإلدارة المالية
 0.00 *0.58 إدارة رقابة وتدقيؽ

تكنولوجياإدارة   0.45* 0.03 

 تكنولوجيا المعمومات إدارة

 0.66 0.13 إدارة رقابة وتدقيؽ

الماليةاإلدارة   -0.45* 0.03 

 إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي
الماليةاإلدارة   -0.58* 0.00 

تكنولوجياإدارة   -0.13 0.66 
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تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ سالمة وتكامل 

 اإلجراءات
 

 العميا اإلدارة المالية
 0.98 0.02 إدارة رقابة وتدقيؽ

تكنولوجياإدارة   -0.09 0.86 

 تكنولوجيا المعمومات إدارة
 0.72 0.12 إدارة رقابة وتدقيؽ

الماليةاإلدارة   0.09 0.86 

 إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي
الماليةاإلدارة   -0.02 0.98 

تكنولوجياإدارة   -0.12 0.72 

تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ الخصوصية عمى 
 شبكةال

 العميا اإلدارة المالية
 0.34 0.22 إدارة رقابة وتدقيؽ

تكنولوجياإدارة   1.91* 0.00 

 تكنولوجيا المعمومات إدارة
 0.00 *1.69- إدارة رقابة وتدقيؽ

الماليةاإلدارة   -1.91* 0.00 

 إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي

الماليةاإلدارة   -0.22 0.34 

تكنولوجياإدارة   1.69* 0.00 

 تطبيق السياسات المتعمقة بمبدأ السرية

 العميا اإلدارة المالية
 0.02 *0.40 إدارة رقابة وتدقيؽ

تكنولوجياإدارة   0.15 0.71 

 تكنولوجيا المعموماتإدارة 
 0.27 0.25 إدارة رقابة وتدقيؽ

 0.71 0.15- الماليةاإلدارة 

 إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي
الماليةرة اإلدا  -0.40* 0.02 

تكنولوجياإدارة   -0.25 0.27 

 (:17يظير الجدوؿ )

لجميع المبادئ عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات  تأثيرسة تتفؽ حوؿ وجود اإف عينة الدر 

 المحاسبي، ولكف يوجد تفاوت في درجة االتفاؽ حوؿ درجة تأثير السياسات المتعددة في كؿ مبدأ

الختالؼ إلى وجود عينة إدارة تكنولوجيا المعمومات غير متجانسة مع ويعزي الباحث ىذه ا -

 كؿ مف عينة اإلدارة المالية العميا وعينة إدارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي.
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 مناقشة نتائج الدراسة  4-6

اتفقت  الدراسات السابقة  مع الدراسة الحالية حيثنتائج  مناقشةفي ضوء اختبار الفرضيات تـ 
 : راسة المتوصؿ إلييا مع كؿ مفنتيجة الد

توصمت الدراسة إلى وجود عالقة بيف كؿ حيث  ، Abu Taber et al (2014)نتيجة دراسة -

والبرمجيات، قواعد البيانات( وكفاءة أداء نظاـ  مف )الموارد البشرية، ومعدات األجيزة،

  .المعمومات المحاسبية

أف بيئة عمؿ  إلى الدراسةتوصمت و  (،2011دراسة مشتيى وأخروف )نتيجة دراسة  -

المصارؼ األردنية والفمسطينية والبنية التحتية التكنولوجية توفر متطمبات تمؾ المبادئ بنسب 

جيدة ومقبولة إحصائيا حيث بمغت نسبة توفر إجراءات امف نظـ المعمومات المحاسبية 

لدراسة %( ولـ تجد ا71%( وسرية معمومات الشركة في نظاـ معموماتيا المحاسبي )80)

اختالؼ ما بيف المصارؼ األردنية والمصارؼ الفمسطينية سوى مبدأ واحد وىو سرية 

معمومات الشركة في نظـ المعمومات المحاسبية إذ ال يوجد اختالؼ بيف المصارؼ األردنية 

  .والفمسطينية فيما يتعمؽ بتطبيقاتيا لمبادئ الموثوقية

سة إلى إف كؿ مف ضوابط الرقابة العامة توصمت ىذه الدراو (، 2010جة دراسة حماد )تين -

لنظـ المعمومات المحاسبية االلكترونية وضوابط الرقابة عمى توثيؽ النظاـ وضوابط الرقابة 

التنظيمية لنظـ المعمومات المحاسبية وضوابط الرقابة عمى امف الممفات وضوابط الرقابة في 

 .ت المحاسبيةالوصوؿ إلى النظـ اثر كبير في زيادة موثوقية المعموما
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توصمت إلى إف النظـ المعمومات المحاسبية في المصارؼ و (، 2010جؿ )نتيجة دراسة  -

التجارية العقارية األىمية فعالة مف حيث تمبية متطمبات عممية التخطيط والرقابة واتخاذ 

  .القرار

، وتوصمت الدراسة إلى إف ىناؾ مستوى عالي Mansoure et al (2009)نتيجة دارسة  -

ومعايير البنية التحتية لنظـ المعمومات ( sys-trustوفر مبادئ النظاـ االلكتروني )مف ت

 (sys-trustالمحاسبية في البنوؾ التجارية األردنية وعالقة ايجابية بيف النظاـ االلكتروني )

واألداء في البنوؾ التجارية األردنية في حيف إف ىنالؾ عالقة سمبية بيف األداء المصرفي 

  .االستثماروعائدات 

إف التأثير عمى  وتوصمت الدراسة إلى،  Riemenschneider et al (2009)سةنتيجة درا -

نظرة اإلفراد لممواقع االلكترونية يتأثر  بالموثوقية بشكؿ مباشر فضال عف اعتداؿ الموثوقية 

  .وسيولة االستخداـ

المعمومات توصمت الدراسة إلى إف نظـ و  ،Rahahleh & Siam (2007)نتيجة دراسة  -

المحاسبية المحوسبة في البنوؾ التجارية األردنية تتمتع بدرجة عالية مف الجودة والموثوقية 

  .وبدرجة متوسطة مف المرونة والبساطة

توصمت الدراسة إلى توفر خصائص الجودة في نظـ و (، 2007قاعود )نتيجة دراسة  -

القة ارتباط قوي بيف توفر المعمومات المحاسبية االلكترونية بدرجات متفاوتة ووجود ع
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خصائص الجودة في نظـ المعمومات المحاسبية االلكترونية وقدرة ىذه النظـ عمى تمبية 

  .حاجات ورغبات المستخدميف

توصمت الدراسة إلى وجود درجة تأثير عالية و (، 2007) نتيجة دراسة عبد اهلل، وقطناني -

والعوامؿ اإلدارية والتنظيمية والعوامؿ جدا لكؿ مف العوامؿ القانونية والتشريعات المينية 

السموكية والعوامؿ التقنية وتكنولوجيا المعمومات عمى مستوى كفاءة وفاعمية نظـ المعمومات 

المحاسبية في المصارؼ التجارية في األردف كما إف درجة كفاءة وفاعمية نظـ المعمومات 

مستوى االىتماـ المبذوؿ مف  المحاسبية في المصارؼ التجارية في األردف تختمؼ باختالؼ

 .قبؿ اإلدارة المصرفية بيذه العوامؿ عند بناء وتصميـ وتطوير نظـ المعمومات المحاسبية

 :نتيجة الدراسة المتوصؿ إلييا مع كؿ مفاختمفت كما و 

توصمت الدراسة إلى وجود نقطة ضعؼ ميمة وتحديدا حيث (، 2012دراسة العبيد )نتيجة  -

شيادات ثمة بالمدققيف الخارجييف وىي عدـ حصوؿ أغمبيتيـ عمى في عينة الدراسة المتم

مينية، متخصصة ووجود معوقات تحوؿ دوف قدرة أنظمة المعمومات المحاسبية في الشركات 

الكويتية عمى التعامؿ مع عمميات التجارة االلكترونية إال أنيـ اختمفوا في درجة أىمية 

  .المعوقات

إلى إف ىذا النوع مف الخدمات ال الدراسة توصمت و ،  ) 4002AL-Dyasty)  دراسةنتيجة  -

ف معظـ الدراسات السابقة المتعمقة بيذا الموضوع hيزاؿ في مراحمو األولى والسبب يعود إلى 

ف ىذا النوع مف الخدمات ال يمكف االعتماد hخرجت بنتائج اغمبيا متناقضة مما يدؿ عمى 
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لـ ينجح تجاريا لغاية أالف مما يعني إف ىذا عميو بشكؿ كمي ، واف ىذا النوع مف الخدمات 

  .المشروع  يحتاج إلى تقميص الفجوة بيف خدماتو وحاجة الجميور إليو

توصمت الدراسة الى اف المحاوالت الرامية و ، Gendron & Barrett (4002) نتيجة دراسة -

دوافع ىذه في مجاؿ مينة المحاسبة في ىذا المجاؿ ىي اىداؼ بعيد االمد واف  إلى التوسع 

المعاىد المتخصصة لدعـ مثؿ ىذا النوع مف الشبكات لمثؿ ىذه المشاريع ىي ضعيفة كما 

اف عمى الجيات المعنية بيذه المشاريع اف تعيد صياغة مفاىيميا حوؿ المشاريع مف ىذا 

  .النوع
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة 5-1

 توصيات الدراسة 5-2
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة  5-1

 (Web-Trustة الموقع االلكتروني )قيأثر تطبيؽ مبادئ موثو  عمى التعرؼ إلىالدراسة ىدفت  

وتوصمت الدراسة الى ، عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية

 -ما يمي:

عمى كفاءة أداء نظاـ (  (Web- Trustوثوقية الموقع االلكترونيتطبيؽ مبادئ مل أثر وجود -1

 .المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية

تساىـ في إخراج (  (Web- Trustتطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني ف عمميةأ دوج -2

 .معمومات محاسبية تتمتع بالدقة والتوقيت المناسب

عمى كفاءة نظاـ مف بيف المبادئ  ًتأثيراكاف األكثر  (بدأ السريةم) فأاتفقت عينة الدارسة  -3

مبدأ الخصوصية عمى بينما كاف ) ،في البنوؾ التجارية األردنيةالمعمومات المحاسبي 

 .االلكترونيمف بيف جميع مبادئ موثوقية الموقع  ًتأثيرااألقؿ  (الشبكة

عمى أداة تعريؼ  مف الحصوؿ كؿ مستخدـ جديد تمكيفف السياسات المستخدمة في "أد وج -4

الحماية(  مبدأ) ضمف "ورقـ سري خاص بو لمتسجيؿ بالنظاـ واستخدامو ليا عند الدخوؿ

في البنوؾ التجارية عمى كفاءة نظاـ المعمومات المحاسبي  ًتأثيرااألكثر ي المطبؽ ى
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ية إبقاء النظاـ جاىزًا لمعمؿ وحماية خصوص"السياسات المستخدمة في نما ي، باألردنية

 . ًتأثيرا ىي األقؿ "المستخدميف الخارجييف عمى موقع البنؾ في شبكة االنترنت

وجود آلية تمكف البنؾ مف مراقبة جاىزية النظاـ والتأكد ف السياسات المستخدمة في "أد وج -5

عمى  ً( المطبؽ ىي األكثر تأثيرامبدأ جاىزية النظاـ) ضمف" بأنو يؤدي المياـ المطموبة منو

، بينما السياسات المستخدمة في البنوؾ التجارية األردنيةلمعمومات المحاسبي كفاءة نظاـ ا

إبقاء النظاـ جاىزًا لمعمؿ وبشكؿ يتماشى مع سياسات حماية النظـ المربوطة بشبكة "في 

 . ًتأثيرا ىي األقؿ "اتصاؿ مع األشخاص المعنييف بوضع أو تغيير سياسات الجاىزية

وجود آلية تمكف البنؾ مف مراقبة جاىزية النظاـ والتأكد " ف السياسات المستخدمة فيأد وج -6

( المطبؽ ىي األكثر سالمة وتكامؿ اإلجراءات مبدأضمف )" بأنو يؤدي المياـ المطموبة منو

، بينما السياسات في البنوؾ التجارية األردنيةعمى كفاءة نظاـ المعمومات المحاسبي  ًتأثيرا

ع شبكة االنترنت باإلفصاح الشامؿ عف نظامو وآليتو قياـ البنؾ وعبر موق"المستخدمة في 

 . ًتأثيرا ىي األقؿ "المتفقة مع عممياتو بتسيير الخدمات المصرفية

إعالـ العميؿ بوجود رموز رقمية تستطيع تتبع معموماتو في " لمتعمقةف السياسات اأد وج -7

بؽ ىي األكثر ( المطالخصوصية عمى الشبكة مبدأضمف )" تفعيمياوكيفية إمكانية إيقاؼ 

، بينما السياسات في البنوؾ التجارية األردنيةعمى كفاءة نظاـ المعمومات المحاسبي  ًتأثيرا

احتواء النظاـ عمى إجراءات خاصة بآلية تحديد المسؤوليات المتعمقة "في  المتعمقة

 . ًتأثيرا ىي األقؿ "يةباألشخاص المسؤوليف عف نظاـ الخصوص
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متابعة التغيرات التكنولوجية التي تحدث وتؤثر عمى بيئة في "ف السياسات المتعمقة أوجد  -8

( المطبؽ السرية مبدأضمف )" نظاـ سرية المعمومات ومواكبتيا بشكؿ يضمف بتحسيف النظاـ

، بينما في البنوؾ التجارية األردنيةعمى كفاءة نظاـ المعمومات المحاسبي  ًىي األكثر تأثيرا

ـ سرية المعمومات عمى اإلجراءات المنطقية لكؿ مف احتواء نظا "في المتعمقةالسياسات 

 . ًتأثيرا ىي األقؿ " التسجيؿ وآليات تغيير أو تحديث معمومات المستخدـ

موثوقيو الموقع  مبادئجميع  تأثيرورغـ اتفاؽ عينة الدارسة عمى  أظيرت النتائج  -9

البنوؾ  عمى كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في ( (Web- Trustااللكتروني 

ويعزي  ،ؾ اختالؼ في درجة التأثير مف وجية نظر كؿ منيـاإف ىن إال، التجارية األردنية

إلى عدـ التجانس في التخصص بيف كؿ مف اإلدارة المالية العميا االختالؼ  االباحث ىذ

دارة تكنولوجيا المعمومات مف جية  دارة الرقابة والتدقيؽ الداخمي مف جية وا   .أخرى وا 
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 الدراسةتوصيات   5-2

 :بما يمي التي تـ الوصؿ إليياالنتائج السابقة ضوء  فييوصي الباحث وباالستناد 

-Webة الموقع االلكتروني )قيمبادئ موثو ف تستمر البنوؾ التجارية األردنية بتطبيؽ أ -1

Trust) وتحديثيا أوؿ بأوؿ . 

ة قيمبادئ موثو تبعة في بعض السياسات الم تأثيرتدني  بأسبابالبنوؾ التجارية  ف تبحثأ -2

يا وتقويميا، ويمكف إف تشمؿ كفاءة أداء نظامعؿ  (Web-Trustالموقع االلكتروني )

 -السياسات التالية:

ير شبكة االنترنت، وذلؾ مف خالؿ عسياسات حماية الخصوصية لممستخدميف  -

عامؿ مع متتوعية عمالء البنؾ ألىمية استخداـ شبكة االنترنت وحثيـ عمى ال

 مف خالليا. البنوؾ

جاىزة المعنييف بتغيير سياسات  باألشخاصوربطة  ًسياسات إبقاء النظاـ جاىزا -

البنؾ  إداراتوجيات النظر بيف  العمؿ عمى تقريبالنظاـ، وذلؾ مف خالؿ 

 المختمفة.

السياسات المتعمقة بآلية التبميغ عف أخطاء تحدث في النظاـ، وذلؾ مف خالؿ حث  -

كسابيـ الشعور  باألماف وعدـ المسألة. الموظفيف وا 

صؼ الوظائؼ السياسات المتعمقة بتحديد المسؤولية، وذلؾ مف خالؿ تضميف و  -

 بحدود المسؤولية وااللتزاـ بيا.
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السياسات المتعمقة بتحديث معمومات المستخدـ، وذلؾ مف خالؿ الطمب بتحديث  -

لزامي.   المعمومات بشكؿ دوري وا 

دارة تكنولوجيا المعمومات وذلؾ مف خالؿ عقد دورات تقميص الفجوات بيف اإلدارات المالية و  -3 ا 

 متخصصة تجمع بيف الطرفيف.

ة الموقع قيموثو البنوؾ العاممة في األردف مف قبؿ البنؾ المركزي بتطبيؽ مبادئ  إلزاـ -4

 ( لما لها من أهمية واضحة في زيادة كفاءة األداء. Web-Trustااللكتروني )

إلعداد دراسات متخصصة في  ًمف قبؿ الباحثيف مستقبالأف يتـ االستناد عمى ىذه الدراسة  -5

عمى  ةقيموثو ال أثر تطبيؽ مبادئو ، (Web-Trustة الموقع االلكتروني )قيموثو موضوع 

كمرجع لممشروع و كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ التجارية األردنية

 األمريكي الكندي المشترؾ. 
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 قائمة المراجع  والمصادر 

 القران الكريم.

العربية المراجعأواًل:   

اثر جودة مخرجات نظام المعمومات المحاسبي عمى رضا العمالء في ، (2013احمد، حناف)

، جامعة عماف العربية، عماف، غير منشورة ، رسالة ماجستيرالردنيةالبنوك التجارية 

 .األردف

في تحديد خيار المنافسة  وأثرىاصائص نظم المعمومات خ، (2011عماد) ،إسماعيؿ

الجامعة  ،غير منشورة ، رسالة ماجستيرالعميا والوسطى اإلدارتيناالستراتيجي في 

 فمسطيف. ، غزة،اإلسالمية

النظري لممحاسبة في ظل عمميات التجارة  اإلطارمدى كفاية ، (2012جعبري، مجدي)ال

 .األردف، عماف، بالدنمرؾالعربية  األكاديميةنشورة، م غيردكتوراه  أطروحة، االلكترونية

مدى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية  ،(2010جؿ، إدموف)

منشورة، جامعة الشرؽ االوسط،  غير ، رسالة ماجستيرالىمية من وجية نظر اإلدارة

 .األردفعماف، 

م مدققي الحسابات أدوات تكنولوجيا المعمومات في مدى استخدا(، 2008، )عطا هللحسباف، ال

 .(1)،عدد14مجمد ،آؿ البيتجامعو  - ، مجمة المنارةتدقيق البنوك التجارية الردنية
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اثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعمومات المحاسبية االلكترونية  (،2010، رشا، )هحماد

لمعمـو  مجمة جامعة دمشؽ ،دانيةدراسة مي –في زيادة موثوقية المعمومات المحاسبية 

 (.1)عدد ،26جامعة دمشؽ ،مجمد  - االقتصادية والقانونية

-التجارب  -الخدمات  -المفاىيم " التجارة االلكترونية .(2009)، حماد، طارؽ عبد العاؿ

الدار : ، اإلسكندريةالبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونية -التحديات 

 الجامعية.

مدى مالئمة مينة المحاسبة لبيئة التجارة  (،2004ظاىر، ) ىمش، نعيـ؛ القشي،د

 (.2)عدد  ،8جامعة اربد االىمية، مجمد  - مجمة اربد لمبحوث العممية، اإللكترونية

نظرية  - تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية. (2012)، ذنيبات، عمي عبد القادرال

 .ؿ لمنشروائدار ، عماف: (4، )طوتطبيق

نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة مدخل معاصر لغراض  .(2011) فياض حمزه،، رممي

 .األبادي لمنشر والتوزيع (، الخرطوـ: 1)ط ،ترشيد القرارات اإلدارية

االفصاح المحاسبي في القوائم المالية  (،2006) لطيؼ؛ الرضا، عقبة؛ اليقة، روال، زيود،

، : حالو تطبيقة في المصرف التجاري السوري(30ولي رقم )لممصارف وفقا لممعيار الد

سمسمة العموـ االقتصادية والقانونية، ، مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العممية

 . 217-197ص (،2) ، العدد28مجمد 

مدخل لبناء  -طرق البحث في اإلدارة (، تعريب )إسماعيؿ بسيوني(. 2014سيكاراف، أوما، )

 ، المممكة العربية السعودية: دار المريخ لمنشر.ثيةالميارات البح
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  .الراية لمنشر والتوزيععماف:  (،1)ط ،نظم المعمومات المحاسبية. (2009سيد، سيد عطاهلل، )

العوامل المؤثرة في كفاءة وفاعمية نظم المعمومات المحاسبية ، (2011شاىيف، عمي عبد اهلل)

، منشورة غير دكتوراه أطروحة ،في فمسطينفي المصارف التجارية العاممة  حوسبةالم

 ، غزة، فمسطيف.اإلسالميةالجامعة 

مؤسسة حورس الدولية  :اإلسكندرية، (4)ط، التجارة االلكترونية،(2009)، صيرفي، محمدال

 لمنشر والتوزيع.

البيئة المصرفية وأثرىا عمى كفاءة وفاعمية نظم  (،2007، خالد، )قطناني ؛أميف، خالد عبد هلل

المجمة  ،دراسة تحميمية عمى المصارف التجارية في الردن :عمومات المحاسبيةالم

 .(2د)عد ،10مجمد لمعموـ ، األردنية

مدى قدرة نظام المعمومات المحاسبي في الشركات الكويتية عمى التعامل  ،(2012عبيد، ىيا)ال

 ،األوسطؽ منشورة، جامعو الشر غير ، رسالة ماجستير مع عمميات التجارة االلكترونية

 .األردفعماف، 

دار الثقافة  ، عماف:نظم المعمومات المحاسبية الحاسوبية. (2008) محمد، قاسـ، عبدالرزاؽ

 .لمنشر والتوزيع

دراسة وتقييم نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية في الشركات ، (2007)قاعود، عدناف

، رسالة فظات غزةدراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة في محا :الفمسطينية

 عزة، فمسطيف.، اإلسالميةمنشورة، الجامعة غير ماجستير 
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مدى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية في تحقيق المان و التوكيدية  ،(2003قشي، ظاىر)ال

، جامعة عماف ةر منشو غير ، أطروحة دكتوراه و الموثوقية في ظل التجارة اإللكترونية

 .األردف، عمافالعربية لمدراسات العميا، 

مدى قدرة ُمدّققي الحسابات الخارجّيين عمى تدقيق حسابات . (2011)، قشي، ظاىرال

المؤتمر العممي الدولي الثاني  ،الشركات الردنية المتعاممة في التجارة اإللكترونية

-15، الزرقاء،  االلكترونية والتحوؿ في اقتصاديات اإلعماؿ"، جامعة الزرقاء"االعماؿ 

 .8867-2072ص ، 2011|3|17

دار الميسرة لمنشر :، عماف(1، )طالتجارة االلكترونية. (2009)، كتانة، خيري مصطفى

 .والتوزيع

مدى موثوقية نظم المعمومات  (،2011طالؿ، ) عالـ؛ وشكر، صبري؛ وحمداف، مشتيى،

دراسة مقارنة عمى المصارف  :المحاسبية وأثرىا في تحسين مؤشرات الداء المصرفي

دراسات العموـ االدارية، مجمة  ،والفمسطينية الدرجة ببورصتي عمان ونابمسالردنية 

  (.1)عدد  ،38مجمد 

الجميورية العربية  ،نظم المعمومات المحاسبية. (2012)، يوسؼ، عميو يسرى   مصري،ال

 نظاـ التعميـ المفتوح. -جامعة دمشؽمنشورات  :السورية

ت الخارجيين عمى تدقيق حسابات الشركات مدى قدرة مدققي الحسابا ،(2009مطاحف، ريـ)

منشورة، جامعة الشرؽ  غير ، رسالة ماجستيرالردنية المتعاممة بالتجارة االلكترونية

 .األردفعماف،  ،الوسط
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 (1الممحق رقم )

 نة االستبا

 

ــدارا جامــــعة ج  

 كمية االقتصاد واإلعمال

ـبةقســـم المحاس  

 برنامج الماجستيـر

.............. احملرتمنيالسادة/.....................  

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث:                                                                               

 مناف موفق العقيمي

 0788394952ت:

Manaf_Alokaily@yahoo.com 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

ة الموقع قيأثر تطبيق مبادئ موثو "يسعدني اختياركـ ضمف عينة الدراسة التي تحمؿ العنواف         
كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية  عمى (Web-Trustااللكتروني )

 ".الردنية

متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة، لذا فإنني أضع بيف أيديكـ ل استكماالوذلؾ 
االستبانة الخاصة بيذه الدراسة، راجيًا التكـر باإلجابة عف العبارات التي تتضمنيا آماًل مراعاة الدقة 

ضوعية، عمما بأف جميع المعمومات الواردة باالستبانة ستعامؿ بسرية تامة ولف تستخدـ إال والمو 
 ألغراض البحث العممي.

تعاونكم ...شاكرًا لكم حسن   
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 البيانات الديموغرافيةالقسم الول: 

 توزيع الخاصية الخاصية  

 ...................... أخرى     دكتوراه     ماجستير         وريوسبكال المؤىؿ العممي

 تكنولوجيا المعموماتمحاسبةعلوممالٌةومصرفٌة التخصص العممي

 حاسوب      نظـ معمومات محاسبيو        أخرى ..................... 

      15إلى أقؿ مف .1مف        .1أقؿ مف – 5مف  سنوات فأقؿ      5 سنوات الخبرة

سنة فأكثر   .2      .2أقؿ مف  – 15مف

 نعـ        ال  ىؿ تحمؿ شيادة مينية

 في حاؿ اإلجابة )بنعـ(، أذكر نوع الشيادة .....................

 القسم الثاني: معمومات متغيرات الدراسة
 مقدمو:
ومعيد المحاسبيف القانونييف  (AICPA)محاسبيف القانونييف األمريكي لقد قاـ كؿ مف معيد ال        
 (،Web-Trustبإنشاء مشروع مشترؾ لتدقيؽ الشركات المتعاممة بالتجارة االلكترونية) (CICA)الكندي 

المشروع ضمف فقراتو مبادئ ومعايير  اوذلؾ مف اجؿ رفع مستوى الثقة لممتعامميف معيا، وقد ضـ ىذ
 مؾ الشركات.وقد صممت ىذه االستبانة وفؽ لتمؾ المبادئ التي يمكف تمخيصيا بالتالي:ت عمى لمتدقيؽ
 وينص عمى أف النظاـ محمي مف االختراقات غير المصرح بيا. مبدأ الحماية : .1
 وينص عمى أف النظاـ جاىز لمعمؿ وفقا لمسياسات الموضوعة. مبدأ جاىزية النظام : .2
عمى أنو قد تـ التأكد مف أف جميع اإلجراءات قد تـ  وينص مبدأ سالمة وتكامل اإلجراءات : .3

 تجييزىا وأنيا توفر معمومات دقيقة ووقتية ومصرح بيا.
وتنص عمى أف االستخداـ واإلفصاح عف جميع المعمومات  مبدأ الخصوصية عمى الشبكة : .4

تماشى التي تـ الحصوؿ عمييا عبر التعامؿ بالتجارة اإللكترونية مف خالؿ شبكة االنترنيت ، ي
 مع سياسات الشركة الموضوعة لتأميف الخصوصية لممتعامميف معيا.

وتنص عمى أف سرية جميع المعمومات ، تتماشى مع سياسات الشركة الموضوعة  مبدأ السرية : .5
 .لتأميف سرية المعمومات
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وبياف تأثير كؿ إف الفقرات الواردة في محتوى الجدوؿ التالي ُتمثؿ متغيرات الدراسة، ُيرجى التكـر بقراءتيا 
 ( لمداللة عمى رأيكـ.√، وذلؾ بوضع إشارة )كفاءة أداء النظاـ المحاسبيفقرة منيا عمى 
 

 الفقرة الرقم
بدرجة 

 كبيرة جدا
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة
 قميمة

 بدرجة
 قميمة جدا

 مبدأ الحماية
حماية في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ في رأيكـ ما درجة تأثير تطبيؽ السياسات التالية المتعمقة بمبدأ ال

 المعمومات المحاسبي في البنوؾ.
 سري ورقم تعرٌف أداة على جدٌد مستخدم كل حصول  .1

 .الدخول عند لها واستخدامه بالنظام للتسجٌل به خاص
          

 حصوله بعد معلوماته تعدٌل أو بتغٌٌر المستخدم تمكٌن  .2

 .الخاص السري ورقمه ٌفالتعر أداة على
          

 من الدخول وشروط آلٌة به ُتحدد خاص نظام إنشاء  .3

 .المستخدمٌن من المختلفة الفئات قبل
          

 للمعلومات بالوصول لهم المسموح األشخاص تحدٌد  .4

 . العادٌٌن المستخدمٌن قبل من للتعدٌل الخاضعة غٌر
          

 على مقصور الحساسة امالنظ مناطق إلى الدخول جعل  .5
 المسىؤل . مراقبة وتحت الشبكات تشغٌل فرٌق

          

 من الحد آلٌة تحدد فعالة إجراءات على النظام احتواء  .6

 بمنع الخاصة األجزاء إلى لهم المصرح غٌر وصول

 .المعلومات بواسطة تنشؤ والتً االختراقات

          

 الدخول من تحد حماٌة إجراءات على النظام احتواء  .7

 .المنطقٌة النظام مناطق إلى له المصرح غٌر المنطقً
     

 الفٌروسات دخول تمنع آلٌات عل النظام احتواء  .8

 .لها المصرح غٌر والبرامج
     

تقٌٌمنظامالحماٌةبشكلدوريومطابقتهبالسٌاسات  .9

 الموضوعة.
     

مراقبةالتغٌٌراتالتكنولوجٌةالتًتحدثعلىبٌئة  .10

 امالحماٌةومواكبتهابشكلمستمر.نظ
     

مسإولٌةحماٌةالنظاممربوطةبشبكةاتصالمع  .11

 األشخاصالمعنٌٌنبوضعأوتعدٌلسٌاساتالحماٌة.
     

ربطآلٌةالتبلٌغعناختراقاتالنظاممباشرةمع  .12

المصرحلهمبالتعاملومعالجةاالختراقات.
     

وبحماٌةخصوصٌةإبقاءالنظامجاهزاًللعمل  .13

المستخدمٌنالخارجٌٌنعلىموقعالبنكفًشبكة

 االنترنت.
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 الفقرة الرقم
بدرجة 

 كبيرة جدا
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة
 قميمة

 بدرجة
 قميمة جدا

 زية النظامىمبدأ جا
في رأيكـ ما درجة تأثير تطبيؽ السياسات التالية المتعمقة بمبدأ جاىزية النظاـ في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء 

 نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ.
صفاًللمستخدمٌنلشبكةالنظامعندإنشاءوضعو  .14

الموقعااللكترونًعلىالشبكة.
     

إبقاءالنظامجاهزاًللعملوبشكلٌتماشىمعسٌاسات  .15

حماٌةالنظمالمربوطةبشبكةاتصالمعاألشخاص

المعنٌٌنبوضعأوتغٌٌرسٌاساتالجاهزٌة.

     

معلوماتربطآلٌاتالتبلٌغعنتدنًجاهزٌةنظامال  .16

بشكلمباشرمعالمصرحلهمبالتعاملومعالجة

المشاكل.

     

وصلالتغٌٌراتالتًتحدثعلىآلٌةالجاهزٌةبٌنكل  .17

مناإلدارةوالمستخدمٌن.
     

احتواءالنظامعلىاجراءاتُتحددالمصرحلهم  .18

بفحصوتوثٌقالتغٌٌراتالتًُتستحدثعلىعملٌة

توفٌرجاهزٌةالنظام.

     

احتواءالنظامعلىاإلجراءاتالخاصةبآلٌةالتغٌٌرات  .19

الطارئةعلىجاهزٌةالنظام.
     

تقٌٌمجاهزٌةوحماٌةالنظامبشكلدوريومطابقته  .20

بالسٌاساتالموضوعةوالتًتتعلقبجاهزٌةالنظام.
     

وجودآلٌةتمكنالبنكمنمراقبةجاهزٌةالنظام  .21

مهامالمطلوبةمنه.والتؤكدبؤنهٌإديال
     

مراقبةالتغٌراتالتكنولوجٌةالتًتحدثعلىبٌئة  .22

النظامومدىتؤثٌرهاعلىجاهزٌةالنظامومواكبتها

بشكلمستمر.

     

 مبدأ سالمة وتكامل اإلجراءات
وثوقية الموقع االلكتروني عمى في رأيكـ ما درجة تأثير تطبيؽ السياسات التالية المتعمقة بمبدأ سالمة وتكامؿ اإلجراءات في م

 كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ.
توثٌقإجراءاتتطوٌرامتالكالنظاموالمتضمنلكل  .23

منتحدٌدوتوثٌقاألشخاصالمصرحلهمبتؤمٌن

سالمةوتكاملالعملٌات.

     

تحدٌدالمسإولٌنعنتؤمٌنسالمةوتكاملعملٌات  .24

النظام.
     

تعٌٌنمسإولٌنعنوضعسٌاساتتؤمٌنسالمة  .25

وتكاملعملٌاتالنظامواستبدالهمبشكلدوري.
     

     قٌامالبنكوعبرموقعشبكةاالنترنتباإلفصاحالشامل  .26
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 الفقرة الرقم
بدرجة 

 كبيرة جدا
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة
 قميمة

 بدرجة
 قميمة جدا

عننظامهوآلٌتهالمتفقةمععملٌاتهبتسٌٌرالخدمات

ربطآلٌاتالتبلٌغعندحدوثأخطاءفًعملٌاتالنظام  .27

معالمصرحلهمبالتعاملومعالجةتلكمباشرة

األخطاءالمتعلقةبسالمةوتكاملاإلجراءات.

     

توصلالتغٌٌراتالتًتحدثعلىآلٌةسالمةوتكامل  .28

عملٌاتالنظامبٌنكلمناإلدارةوالمستخدمٌنلنظام

المعلومات.

     

المحاسبًلدىالبنكعلىآلٌةتاحتواءنظامالمعلوما  .29

عملٌةمصرفٌةتتممنالعمالءعبرالموقع.فحصكل
     

المحاسبًلدىالبنكعلىتاحتواءنظامالمعلوما  .30

آلٌاتتإمنإظهارالحساباتالمصرفٌةوجعلهاتتؤقلم

معالتغٌٌراتالتًقدتحدثلها.

     

احتواءالنظامعلىاإلجراءاتالخاصةبكلمنعملٌة  .31

ٌلوآلٌةإدارةالبنٌةالتعمٌمللنظاموالتملكوالتفع

التحتٌةبشكلٌتماشىمعالسٌاساتالموضوعة

والخاصةبالنظام.

     

وجودآلٌاتمعٌنةتمكنالبنكمنمراقبةآلٌةسالمة  .32

وتكاملعملٌاتالنظاموالتؤكدبؤنهاتإديالمهام

المنوطةبها.

     

 مبدأ الخصوصية على الشبكة

السياسات التالية المتعمقة بمبدأ الخصوصية عمى الشبكة في موثوقية الموقع االلكتروني عمى في رأيكـ ما درجة تأثير تطبيؽ 
 كفاءة أداء نظاـ المعمومات المحاسبي في البنوؾ.

التزامالبنكبحماٌةمعلوماتالعمالءمنالضٌاعاو  .33

االستخدامغٌرالمصرحبه.
     

والحساسةالتزامالبنكالستخداممعلوماتلعمٌلالعامة  .34

بشكلخاصفًالغرضالذيجمعتألجله.
     

تزوٌدالبنكعمالءهبآلٌةدخولمعٌنةإلىالمعلومات  .35

العامةوالحساسةبهدفتمكٌنهممنتغٌٌرهاأوتعدٌلها.
     

إعالمالعمٌلبوجودرموزرقمٌةتستطٌعتتبع  .36

معلوماتهوكٌفٌةإمكانٌةإٌقافتفعٌلها.
     

لعمٌلباإلحاالتالتًتتمفٌهااإلفصاحعنإعالما  .37

بٌاناتهالخاصةلألطرافاألخرىإلتمامالعملٌات.
     

ابرامالبنكاتفاقٌاتمعاألطرافاألخرىالتًتطلع  .38

ٌُحددمنخاللهاالتزامات علىمعلوماتالعمالء

الخصوصٌةمنقبلها)األطرافاالخرى(.

     

دمقبلعملٌةتحمٌلأٌةالحصولعلىموافقةالمستخ  .39

برامجخاصةبآلٌةإتمامالعملٌاتعلىجهازه.
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 الفقرة الرقم
بدرجة 

 كبيرة جدا
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة
 قميمة

 بدرجة
 قميمة جدا

احتواءالنظامعلىإجراءاتخاصةبآلٌةتحدٌد  .40

المسإولٌاتالمتعلقةباألشخاصالمسإولٌنعننظام

الخصوصٌة.



     

41.  
  
 

احتواءالنظامعلىإجراءاتتحددالمصرحلهم

آلٌاتتؤمٌنبفحصالتغٌراتالتًُتستحدثعلى

الخصوصٌة.

     

 مبدأ السرية
في رأيكـ ما درجة تأثير تطبيؽ السياسات التالية المتعمقة بمبدأ السرية في موثوقية الموقع االلكتروني عمى كفاءة أداء نظاـ 

 المعمومات المحاسبي في البنوؾ.
شرحوتوثٌقآلٌاتوصالحٌةالدخولإلىنظامسرٌة  .42

المعلومات.
     

دٌداآللٌاتالمتبعةفًحلأيمشاكلتعترضتح  .43

عملٌةالحفاظعلىسرٌةالمعلومات.
     

تحدٌدالمحدداتالتًٌجبالتقٌدبهاعندتزوٌد  .44

المعلوماتالسرٌةألٌةطرفثالث.
     

تحدٌدآلٌاتعملٌةتؤهٌلالدخولللمعلوماتالسرٌةفً  .45

النظام،وكٌفٌةاستخدامها.
     

ٌاتالتبلٌغعناختراقاتنظامحماٌةالسرٌةربطآل  .46

مباشرةمعالجهاتالمصرحلهاوذاتالعالقةبالتعامل

وبمعالجةمثلهذهاالختراقات.

     

احتواءنظامسرٌةالمعلوماتعلىاإلجراءات  .47

المنطقٌةلكلمنالتسجٌلوآلٌاتتغٌٌرأوتحدٌث

معلوماتالمستخدم.

     

نسرٌةالمعلوماتوحماٌةنظاملسرٌةتقٌٌمآلٌةتؤمٌ  .48

.ةبشكلمستمرومطابقتهابالسٌاساتالموضوع
     

وجودآلٌاتتمكنالبنكمنمراقبةعملٌةتؤمٌنسرٌة  .49

المعلوماتوالتؤكدبؤنهاتإديالمهامالمنوطةبها.
     

متابعةالتغٌراتالتكنولوجٌةالتًتحدثوتإثرعلى  .50

لوماتومواكبتهابشكلٌضمنبٌئةنظامسرٌةالمع

بتحسٌنالنظام.
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 المتغير التابع: كفاءة نظام أداء المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية االردنية.

بدرجة  الفقرة الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة جداً 

كتروني في يساىـ تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االل .52
 أخراج معمومات محاسبية تتمتع بالدقة العالية.

     

يساىـ تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني في  .53
 توفير البيانات المالية في الوقت المناسب.

     

يساىـ تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني في  .54
تمكيف البنؾ مف التخطيط المتكامؿ لعمميات النظاـ 

 المحاسبي.

     

يساىـ تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني في  .55
 تطوير وتحسيف أدوات الرقابة والتقييـ.

     

يساىـ تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكتروني في   .56
 جعؿ نظاـ المعمومات المحاسبي نظامَا مرنَا. 

     

ني في يساىـ تطبيؽ مبادئ موثوقية الموقع االلكترو  .57
 توفير تغذية راجعة ذات كفاءة وفاعمية جيدة.

     

 :في حال وجود أي مقترحات يرجى ذكرىا باالسفل

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................  

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 وتقبموا فائق االحترام
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 (2)ممحق رقم 

 تسييل ميمة                                    


 

 
 
 
 

 
 

 .الأردنيةالسادة/ البنوك التجارية 

 تسييل ميمة الموضوع:

 تحيو طيبة وبعد ...

 (Web-Trustة الموقع االلكتروني )قييق مبادئ موثو أثر تطببيدؼ إجراء دراسة حوؿ "     

 "عمى كفاءة أداء نظام المعمومات المحاسبي في البنوك التجارية الردنية

، ماجستير محاسبة / مناف موفق "محمد عمي" العقيميأرجو التكـر بتسييؿ ميمة الطالب:     

 الالزمة . افة المعموماتجامعة جدارا في تطبيؽ المقياس المرفؽ )االستبانة( وتزويده بك

 فائق االحترام والتقدير وتفضموا بقبول

 

 عميد البحث العممي والدراسات العميا:

 د. حساف العمري

 جامعو جدارا
 عمادة البحث العممي 

 والدراسات العميا

Jadara University 

IRBID – JORDAN 
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 (3ممحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين

 

 

 

 

 

 

 

 جية العمل التخصص الرتبة الكاديمية االسم

 جامعة اليرموؾ المحاسبة أستاذ دكتور احمد العمري

 الجامعة الياشمية نظـ المعمومات المحاسبة ذ مشارؾأستا إبراىيـ منصور

 جامعة إربد األىمية نظـ المعمومات المحاسبة أستاذ مشارؾ احمد عياصره  

 جامعة إربد األىمية نظـ المعمومات المحاسبة أستاذ مشارؾ ميند نزاؿ

 جامعة جدارا نظـ المعمومات المحاسبة أستاذ مساعد عمي الربيع

 جامعة جدارا المحاسبة أستاذ مساعد اأيمف أبو الييج

 جامعة جدارا المحاسبة أستاذ مساعد ثائر أبو طبر

 الموازنة العامة االقتصاد أستاذ مساعد محمد العقيمي
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(4ممحق رقم )  

 قائمة بأسماء البنوك العاممة في االردن 

 البنوك التجارية الردنية  البنوك الجنبية 
ردفبنؾ األ 14 بنؾ عودة  1  

  2 اإلتحادبنؾ  15 سيتي بنؾ

  3 بنؾ الماؿ 16 مصرؼ الرافديف

  4 البنؾ العربي 17 بنؾ لبناف والميجر

  5 البنؾ األىمي  18 بنؾ ستاندرد تشارترد

  6 البنؾ االستثماري 19 البنؾ العقاري المصري

  7 بنؾ سوسيتو جنراؿ .2  بنؾ الكويت الوطني

  8 افبنؾ القاىرة عم 21 بنؾ أبو ظبي الوطني

  9 بنؾ االستثمار العربي البنوك اإلسالمية الردنية 

  10 البنؾ األردني الكويتي 22 البنؾ اإلسالمي األردني

  11 البنؾ التجاري األردني  23 بنؾ األردف دبي اإلسالمي

  12 بنؾ اإلسكاف لمتجارة والتمويؿ 24 البنؾ العربي اإلسالمي الدولي

ػػة العربيػػة بنؾ المؤسس البنوك االسالميو االجنبية
 المصرفيػػة

13 

 25 مصرؼ الراجحي

 

 المصدر: دليل البنوك العاممة في الردن/ البنك المركزي الردني .
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 (5الممحق رقم )

(SPSS)جداول التحميل اإلحصائي 

Statistics 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.32 3.95 4.16 4.23 4.26 4.22 4.30 

Std. Deviation .877 1.040 .701 .827 .824 .797 .742 

 

 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.19 4.22 4.13 4.20 4.07 4.06 3.86 

Std. Deviation .874 .771 .824 .841 .874 .868 .958 

 

 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.75 3.72 3.97 3.99 4.10 4.07 4.28 

Std. Deviation 1.076 1.002 .945 .923 .934 .837 .842 
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 B22 B23 C24 C25 C26 C27 C28 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.31 4.27 4.21 4.01 4.09 3.84 3.95 

Std. Deviation .786 .852 .893 .852 .907 .944 .887 

 

 C29 C30 C31 C32 C33 D34 D35 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.97 4.14 4.07 4.15 4.17 4.2292 4.24 

Std. Deviation .801 .958 .897 .781 .763 .81408 .791 

 

 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.10 4.39 4.18 4.05 4.01 3.9375 4.1042 

Std. Deviation .788 1.779 .768 .800 .877 .81837 .90005 

 

 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.2083 4.1979 4.2083 4.0313 4.0625 3.9792 4.1667 

Std. Deviation .79361 .78967 .76663 .70267 .81837 .80758 .76319 
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 E50 E51 F52 F53 F54 F55 

N Valid 96 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.2396 4.3021 4.4375 4.2708 4.3125 4.2813 

Std. Deviation .73620 .76941 .61237 .67245 .73000 .70641 

 

 

 

 

 F56 F57 

N Valid 96 96 

Missing 0 0 

Mean 4.2813 4.2917 

Std. Deviation .76369 .79361 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Security 4.1109 .57749 96 

Availability 4.0521 .60750 96 

Processing Integrity 4.0627 .59413 96 

Online Privacy 3.7567 .95544 96 

Confidentiality 4.2178 .62444 96 

Efficiency of AIS 4.0672 .58846 96 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Security 20.1566 5.478 .371 .790 

Availability 20.2154 4.928 .563 .658 

Processing Integrity 20.2048 5.264 .440 .692 

Online Privacy 20.5108 4.910 .235 .794 

Confidentiality 20.0497 4.814 .588 .649 

Efficiency of AIS 20.2003 4.575 .753 .666 

 Kurtosis  &Skewnesssقيم  

 
Skewness Kurtosis 

Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Security -1.277 0.246 1.817 0.488 

Availability -0.601 0.246 -0.025 0.488 

Processing Integrity -0.163 0.246 -0.693 0.488 

Online Privacy -1.024 0.246 0.001 0.488 

Confidentiality -0.960 0.246 0.349 0.488 

Efficiency of AIS -0.911  0.246 0.407 0.488 

Reliability Statistics 

   Cronbach's 

Alpha N of Items 

.782 6 

 Tolerance  & VIF قيم

Model 

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 Security 0.809 1.236 

Availability 0.695 1.439 

Processing Integrity 0.941 1.062 

Online Privacy 0.778 1.286 

Confidentiality 0.697 1.435 

 Efficiency of AIS - - 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.942 5 4.188 31.530 .000
a
 

Residual 11.955 90 .133   

Total 32.897 95    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.258 .372  -.693 .490 

Security .166 .072 .163 2.312 .023 

Availability .225 .074 .232 3.050 .003 

Processing Integrity .087 .040 .141 2.157 .034 

Online Privacy .145 .071 .146 2.027 .046 

Confidentiality .430 .072 .456 5.994 .000 

a. Dependent Variable:  Efficiency of AIS 

 ( R2)قيمة 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dime
nsio
n0 

1 0.79.8a 0.63.7 

 

0.61.6 0.36.446 

a. Predictors: (Constant),  Security ,  Availability ,  Processing Integrity ,  Online Privacy ,  
Confidentiality 

b. Dependent Variable:  Efficiency of AIS 
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Dgree 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Bachelor 67 69.8 69.8 69.8 

Master 24 25.0 25.0 94.8 

PhD 1 1.0 1.0 95.8 

Other 4 4.2 4.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Specification 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Accounting 38 39.6 39.6 39.6 

Finance 17 17.7 17.7 43.8 

IT 18 18.8 18.8 62.5 

Computer 51 51.6 51.6 51.6 

AIS 8 8.3 8.3 80.2 

Other 0 0 0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Experience 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid less than 5 4 4.2 4.2 97.9 

5 or less than 10 44 45.8 45.8 93.8 

10 to 15 46 47.9 47.9 47.9 

15 to 20 2 2.1 2.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
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Certification 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Yes 19 19.8 19.8 19.8 

No 77 80.2 80.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Security 

 

Between Groups 3.239 2 1.620 5.296 .007 

Within Groups 28.443 93 .306   

Total 31.682 95    

Availability 

 

Between Groups 5.822 2 2.911 9.259 .000 

Within Groups 29.239 93 .314   

Total 35.061 95    

Processing 
Integrity 

 

Between Groups .235 2 .118 .328 .721 

Within Groups 33.299 93 .358   

Total 33.534 95    

Online Privacy  Between Groups 50.173 2 25.087 63.832 .000 

Within Groups 36.550 93 .393   

Total 86.723 95    

Confidentiality Between Groups 3.062 2 1.531 4.190 .018 

Within Groups 33.981 93 .365   

Total 37.043 95    
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Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable (I) occupation (J) occupation Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

dimension1 

Security 

 

dimension2 

Co & Au 

dimension3 

FM -.35863
*
 .13502 .033 

IT -.37934
*
 .14591 .038 

FM 

dimension3 

Co & Au .35863
*
 .13502 .033 

IT -.02071 .16591 .992 

IT 

dimension3 

Co & Au .37934
*
 .14591 .038 

FM .02071 .16591 .992 

Availability 

 

dimension2 

Co & Au 

dimension3 

FM -.58632
*
 .13690 .000 

IT -.13410 .14793 .664 

FM 

dimension3 

Co & Au .58632
*
 .13690 .000 

IT .45222
*
 .16821 .031 

IT 

dimension3 

Co & Au .13410 .14793 .664 

FM -.45222
*
 .16821 .031 

Processing 
Integrity 

dimension2 

Co & Au 

dimension3 

FM -.02926 .14609 .980 

IT -.12772 .15787 .722 

FM 

dimension3 

Co & Au .02926 .14609 .980 

IT -.09846 .17951 .861 

IT 

dimension3 

Co & Au .12772 .15787 .722 

FM .09846 .17951 .861 

Online Privacy 
dimension2 

Co & Au 

dimension3 

FM -.22525 .15306 .343 

IT 1.69086
*
 .16540 .000 
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FM 

dimension3 

Co & Au .22525 .15306 .343 

IT 1.91611
*
 .18807 .000 

IT 

dimension3 

Co & Au -1.69086
*
 .16540 .000 

FM -1.91611
*
 .18807 .000 

Confidentiality 

dimension2 

Co & Au 

dimension3 

FM -.40963
*
 .14758 .025 

IT -.25963 .15948 .271 

FM 

dimension3 

Co & Au .40963
*
 .14758 .025 

IT .15000 .18134 .711 

IT 

dimension3 

Co & Au .25963 .15948 .271 

FM -.15000 .18134 .711 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 


