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 مخاطر تكنولوجيا المعمومات وأثرها عمى جودة التقارير المالية
 

 2د. مصطفى عبدالسالم مسعود،     1د. رقية محمد مفتاح 
 كمية المحاسبة غريان / جامعة غريان

 :الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أثر مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات عمى جكدة التقارير المالية، مف كجية      

نظر المراجعيف الخارجييف في ليبيا، مع تحديد درجة التأثير، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اعتمدت الدراسة عمى 
يانات كاختبار فرضياتيا االستبانة التي كزعت عمى عينة مف المراجعيف الخارجييف، كمف خالؿ تحميؿ الب

تكصمت الدراسة إلى رفض الفرضيات العدمية كقبكؿ الفرضيات البديمة بما يعني اتفاؽ المراجعيف 
الخارجييف عمى أف مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات ليا تأثير عمى جكدة التقارير بدرجة كبيرة كانت نسبتيا 

 المعمكمات لتكنكلكجيا الخارجية كالمخاطر يةالداخم المخاطر بيفيما ف%(، كقد لكحظ كجكد اختالؼ 87)
%( بينما 78، حيث كانت درجة تأثير المخاطر الداخمية )المالية التقارير جكدة عمى تأثيرىامف حيث 

%(، كبناء عميو أكصت الدراسة بكضع الضكابط الرقابية الكافية 87كانت درجة تأثير المخاطر الخارجية )
 كجيا المعمكمات )الداخمية كالخارجية( عمى جكدة التقارير المالية. التي تحد مف تأثير مخاطر تكنكل

 : مقدمة
 مار ، حيث أدل إلى ظيك ان كبير  ان كتغيير  ان أحدث انتقاؿ العالـ إلى ثكرة المعمكمات كاالتصاالت أثر      

 كالتجاريةنترنت كاستخدامو بصكرة متزايدة في العمميات المالية كجكد اإلبيسمى بتكنكلكجيا األعماؿ، ك 
أسيـ كبدرجة األمر  ، كىذاتقنية الحديثةىذه الكالقكائـ المالية باستخداـ  بدأت عممية إعداد كنشر التقارير

إلى  الكقت المالئـ، كبالتالي زيادة المنفعة كحرية الكصكؿ في الحصكؿ عمى المعمكماتفي كبيرة 
تاحتيا بسيكلة كبسرعة لمختمؼ المستخدميف.  المعمكمات كا 

مصحكبان ببعض التحديات  العمؿيزاؿ  ال ، إال إنومف مزايا استخداـ التكنكلكجياكعمى الرغـ مما يكفره      
كالتأثير عمى عممية التشغيؿ ككذلؾ عمى  المدخالتكتغيير يناؾ إمكانية لالختراؽ كالتالعب ر، فكالمخاط

ؿ الحصك  مر الذم يترتب عميوىذه المخاطر قد تككف داخمية أك خارجية، األك  ،مخرجات النظاـ المحاسبي
 التقارير المالية التي تتضمنياالمعمكمات المحاسبية في الثقة كالمصداقية  كىذا يفقد ،مضممو مخرجات عمى

كىذا يـ، في اتخاذ قرارات عمييا المستخدميفتحديدنا، كبالتالي يؤثر عمى جكدة التقارير المالية كمدل اعتماد 
ما دفع الكحدات االقتصادية إلى تبني إجراءات رقابية لمحد مف ىذه المخاطر كضماف جكدة التقارير، 

فإف ىذا البحث سييتـ بدراسة مدل تأثير مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات عمى جكدة التقارير  ككفقنا لذلؾ
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يـ البحث إلى أربع أقساـ؛ المالية، مف كجية نظر المراجعيف الخارجييف في البيئة الميبية، كعميو تـ تقس
  لإلطار النظرم البحث، بينما تـ لمبحث، كخصص القسـ الثاني التمييدم اإلطاريتناكؿ القسـ األكؿ 

أما القسـ  ،الفرضيات كاختبار لبياناتالمجانب العممي المتعمؽ بتجميع كتحميؿ تخصيص القسـ الثالث 
 .الرابع فقد خصص لمنتائج كالتكصيات كالمراجع

 اإلطار التمهيدي لمبحث: 1.1
 : الدراسات السابقة 1.1.1
الدراسات  كلندرةيعتبر مكضكع مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات مف المكضكعات اليامة كالحديثة نسبيان،      

التقارير المالية، عمى جكدة  ىذه المخاطر أثر كخصكصان  ،مكضكعىذا الكالبحكث المنشكرة في ليبيا حكؿ 
 :التي منيا، ك المكضكعب ذات الصمةبعض الدراسات لتعرض ـ التيلذا س

بطبيعة اختراقات أمف المعمكمات التي حدثت في أماكف مختمفة  اىتمت ،Dhillon (1999)دراسة . 1
مف العالـ، حيث ناقشت العديد مف خسائر أمف المعمكمات التي تنتج مف االحتياؿ عمى أنظمة الحاسكب، 

ىذه  مثؿ تبنت المنظمات نظرة أكثر كاقعية في التعامؿ معكقد كمدل إمكانية تفادم تمؾ الخسائر؛ 
لمتدخالت الشكمية كالرسمية كالتقنية  الحكادث، باإلضافة إلى تبني نظرة تحكـ أمنية تضع تأكيدان متساكيان 

بأف تطبيؽ الرقابة كما ىك معركؼ في  كاستنادنا لمنتائج التي تكصمت ليا فقد أكصتألنظمتيا اإللكتركنية، 
اسة أمف المعمكمات، يردع حقيقة سكء استعماؿ الحاسكب، كما أف ارتكاب االحتياؿ عمى أنظمة سي

الحاسكب مف قبؿ المستخدميف الداخمييف، كمشاكؿ التخزيف، كاحتياؿ أنظمة الحاسكب عالية التقنية 
 يصعب منعيا خاصة إذا امتزجت بالمعامالت القانكنية.

 أمف تكاجو التي التيديدات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذهىدفت ، Whitman (2003) دراسة. 2
 التيديدات بحصر تتعمؽ األكلى فقرات، ثالثة عمى إلجابةعمى ا الدارسة كركزت، جكرجيا في المعمكمات

 حدكثيا مرات بعدد تتعمؽ كالثالثة التيديدات، تمؾ خطكرة بدرجة تتعمؽ كالثانية المعمكمات، أمف تكاجو التي
 كحصر المعمكمات، أمف مجاؿ في كالمقاالت األبحاث مف لعدد تقييـ بعمؿ الباحث قاـ حيث شيريان،

 ما يمي:ك مكزعيف مكظؼ( 0777) عمى تشتمؿ عينة استخداـ كتـ المعمكمات، أمف تكاجو التي التيديدات
 طاقـ %7 المعمكمات، لنظـيف تنفيذييف مدير  %62 معمكمات، كتكنكلكجيا نظـيف مشرف أكيف مدير  26%

 عالية، كخطكرتو حقيقي، التيديد أف إلى الدراسة كخمصت .% مكظفيف2ك المعمكمات نظـ في متخصص
 .حمايتيا يصعب لمتيديد المعرضة األنظمة كأف
إلى قياس أثر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية ىذه الدراسة ىدفت  (،2009دراسة الشامي ). 3

مف خالؿ قياس أثر كذلؾ التجارية العاممة في اليمف،  المصارؼعمى جكدة التقارير المالية الصادرة عف 
القابمية لمفيـ، اإلفادة، المالئمة،  كالمتمثمة في كالن مف:كمككناتيا، لممعمكمات الخصائص األساسية 
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كالمكثكقية عمى جكدة التقارير المالية، كمف خالؿ قياس أثر الخصائص الثانكية لممعمكمات المحاسبية 
 .االتساؽ )الثبات( كالقابمية لممقارنة عمى جكدة التقارير الماليةكخاصية 

كلتحقيؽ اليدؼ مف ىذه  الدراسة اعتمد الباحث القائـ بيا عمى االستبانة كأداة لتجميع البيانات مستيدفنا 
ف في العاممي المدراء المالييف، كالمدققيف الداخمييف كالمحاسبيف( كالمتمثؿ في مجتمع الدراسةمف خالليا )

 كمف خالؿ ،مفردة (63) شممت فقد الدراسة عينة أما، اليمفدكلة التجارية في  المصارؼ
إلى عدد مف النتائج منيا، إف ىناؾ تأثيران عاليان لمخصائص الدراسة  تكصمتالتحميؿ اإلحصائي لمبيانات 

ظيرت النتائج أف (، كأ83%األساسية لممعمكمات المحاسبية تؤثر عمى جكدة التقارير المالية كبنسبة )
(، كأكصت %85) نسبتو ماالخصائص الثانكية لممعمكمات المحاسبية تؤثر عمى جكدة التقارير المالية كب

التجارية بزيادة االىتماـ باستخداـ الخصائص النكعية لممعمكمات  المصارؼضركرة قياـ بالدراسة 
 .المصارؼالمحاسبية، كضركرة تحسيف جكدة التقارير الصادرة عف ىذه 

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى مصداقية  :(2011دراسة القرالة ). 4
مف خالؿ المتغيرات كالتي تمثمت في  القكائـ المالية مف كجية نظر مدققي الحسابات الخارجييف األردنييف،

كمخاطر تكنكلكجيا المعمكمات، كفاءة العامميف باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات، كاإلفصاح اإللكتركني، 
كشمؿ مجتمع الدراسة كافة مدققي الحسابات  كالرقابة الداخمية عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات،
مدققنا كفقنا إلحصائيات جمعية المحاسبيف ( 777) الخارجييف األردنييف العامميف في األردف البالغ عددىـ 

مدققنا تـ اختيارىـ عشكائيا، ( 667) عينة الدراسة فتككنت مف ، أما 6707القانكنييف األردنييف في نياية 
كما اعتمدت الدراسة عمى االستبانة كأداة لتجميع البيانات، كمف خالؿ التحميؿ اإلحصائي لمبيانات التي 

إلى أنو يكجد أثر لكفاءة العامميف باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى  تـ تجميعيا تكصمت الدراسة
كائـ المالية، كما تكصمت أيضان إلى أنو يكجد أثر لمرقابة الداخمية عمى استخداـ تكنكلكجيا مصداقية الق

  عمى مصداقية القكائـ المالية. المعمكمات، كمف تـّ 
التعرؼ عمى أىمية الرقابة الداخمية كضركرة تكييفيا مع تطكر ت إلى ىدف :(2011دراسة الشائبي ). 5

 كأثر ذلؾ عمى مكثكقية القكائـ المالية في المصارؼ التجارية الميبية،استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات 
كلتحقيؽ ىدفيا تـ االعتماد عمى االستبانة كأداة لتجميع البيانات مف مجتمع الدراسة المتمثؿ في المديريف 

تـ  المالييف كالمدققيف الداخمييف كمكظفي أقساـ الحاسكب العامميف في المصارؼ التجارية الميبية، حيث
أنو إلى  تكصؿ، تـ التجميعيا تـ التي لمبيانات اإلحصائي التحميؿ خالؿ كمفاستبانو ( 066) تكزيع عدد 

مستكل مرتفع لتكييؼ نظـ الرقابة الداخمية مع تطكر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في المصارؼ يكجد 
مستكل متكسط ينص كجكد داـ، ك التجارية الميبية لمكاجية التحديات الناتجة عف ىذا التطكر في االستخ

عمى أنو ال يؤدم تكيؼ نظـ الرقابة الداخمية مع تطكر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في المصارؼ 
 ـءتتال الالتجارية الميبية إلى الحصكؿ عمى قكائـ مالية ذات مكثكقية عالية، كما تكصمت أيضان إلى أنو 
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ا المعمكمات مع المكائح كالقكانيف كالتشريعات في المصارؼ نظـ الرقابة الداخمية في ظؿ استخداـ تكنكلكجي
 التجارية الميبية.

الحسابات  يمدل إدراؾ مدقق التعرؼ عمىىدفت إلى  :Tasios & Bekiaris (2012)دراسة . 2
لجكدة التقارير المالية، بناءن عمى خصائص المعمكمات المحاسبية المتمثمة بالمالئمة، التمثيؿ الصادؽ، 

ر المحاسبة الدكلية ييامع المحددة مف قبؿ مجمسك  ،القابمية لممقارنة، القابمية لمتحقؽ، الكقتية كالقابمية لمفيـ
(IASB كما ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ ،)جكدة التقارير المحاسبية تي تؤدم إلى تحسيفالعكامؿ ال ،

 واستبان، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي مف خالؿ باإلضافة إلى العكامؿ التي تفقدىا جكدتيا كتقمؿ منيا
( مدققا 837كالبالغ عددىـ ) ،عمى  جميع مدققي الحسابات العامميف في اليكنافتـ تكزيعيا إلكتركنيان 

، كمف خالؿ التحميؿ اإلحصائي 6700باليكناف لسنة  القانكنييف المحاسبيف معيدا إلحصائيات قانكنيا كفقن 
 كعناصر المالية التقارير لمعمكمات النكعية الخصائص إلى ينظركف إلى أف المدققيف لمبيانات، تـ التكصؿ

ير المالية لمشركات جكدة التقار ب األمر يتعمؽ ماتكصمت إلى أنو عند، كما المالية لمتقارير ميمة جكدة
 إدارة كسكء ، فإف المدققيف يدرككف احتكائيا عمى جكدة معتدلة كيعكد ذلؾ إلى إدارة األرباح،يةاليكنان

 مبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا.كاالنحراؼ في تطبيؽ ال ،كممكية العائالت ،الكحدات االقتصادية
تكنكلكجيا المعمكمات عمى أداء نظـ  ىدفت إلى تقصي أثر استخداـ :(2013الدالهمه ) دراسة. 7

كاعتمدت عمى  المعمكمات المحاسبية مف كجية نظر مراجعي الحسابات في المممكة العربية السعكدية،
أعطاؿ الممفات، تصنيؼ المخاطر إلى مخاطر االستخداـ غير المصرح بو لنظـ التشغيؿ، كمخاطر 

( استبانو عمى مراجعي الحسابات في 032ع  )كلتحقيؽ ىدفيا تـ تكزي كمخاطر عدـ تحديد الصالحيات،
أظيرت النتائج كجكد أثر لمخاطر استخداـ تكنكلكجيا ا حصائين إكبتحميميا  المممكة العربية السعكدية،

مخاطر عدـ تحديد صالحيات الدخكؿ كأف لالمعمكمات عمى أداء نظـ المعمكمات المحاسبية بدرجة كبيرة، 
مخاطر التشغيؿ، مف  الذم يعد أكبر تأثيرا   مخاطر أعطاؿ الممفاتر مف تأثيران أكب عمى النظـ المحاسبية

ضركرة تبني ضكابط الرقابة العامة لنظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية لحمايتيا بالدراسة  كصتكما أ
 مف مخاطر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.

إلى التعرؼ عمى دكر المراجع الداخمي في مكاجية أخطار  ىدفت :(2114إقجام ) . دراسة الساعدي و8
نظـ المعمكمات المحاسبية االلكتركنية، كأجريت ىذه الدراسة عمى شركة الزاكية لتكرير النفط، كتـ االعتماد 

( استبانو، إال أف عدد االستبانات 067بيانات حيث تـ تكزيع عدد  )لتجميع ال كأداةفييا عمى االستبانة 
( استبانو  كالتي مف خالؿ تحميميا إحصائينا تـ التكصؿ إلى عدد مف النتائج 072لتحميؿ ىي  )الخاضعة 

كاف أىميا أف درجة كفاءة المراجع الداخمي في أمف نظـ المعمكمات المحاسبية االلكتركنية منخفضة، كال 
االلكتركنية نظـ المعمكمات المحاسبية  يكجد دكر لممراجع الداخمي في كضع كتطكير إجراءات أمف

ا إلى أف اإلدخاؿ المتعمد أك الغير المتعمد لبيانات غير سميمة بالشركة، كأشارت نتائج الدراسة أيضن
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دخاؿ فيركس الحكاسيب إلى النظاـ، كالككارث الطبيعية، كاشتراؾ بعض  مف قبؿ مكظفي الشركة، كا 
ف نظـ المعمكمات المكظفيف في استخداـ كممة السر، تُعد مف أىـ المخاطر التي تكاجو أم

 المحاسبية االلكتركنية بالشركة.
عف الدراسات  ه الدراسةف ما يميز ىذكمف خالؿ العرض المختصر ألىـ الدراسات السابقة، فإ     

 ،أثر مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات عمى جكدة التقارير المالية تيتـ ببياف ةالسابقة، أف ىذه الدراس
مخاطر الداخمية ك المخاطر كىما المعتمدة عمى تقسيـ مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات كفقنا لمصدرىا؛ 

خارجية، كالكقكؼ عمى درجة تأثيرىا، كمعرفة المخاطر األكثر تأثيران عمى جكدة التقارير المالية، ال
سات السابقة، كما أف كىك ما لـ تتناكلو الدرا ،مف كجية نظر المراجعيف الخارجييف في البيئة الميبية

المعمكمات إلى درجة الخطكرة  تكنكلكجيا تستخدـ التي المؤسساتانتباه  لفت عمى تعمؿىذه الدراسة 
التي قد تنشأ مف استخداـ التكنكلكجيا، كمصدر الخطر األكثر تأثيرنا، بما يساعدىا عمى كضع 

 كاتخاذ الضكابط الرقابية الالزمة. 
 مشكمة البحث:  2.1.1
تعمؿ معظـ الكحدات االقتصادية في الكقت الحاضر عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات      

المعتمدة عمى الحاسبات اآللية في تشغيؿ بياناتيا كتكصيميا إلى مستخدمييا بالدقة كفي الكقت 
زيادة كسيكلة  قد يصاحبو التطكر السريع في استخداـ أساليب تكنكلكجيا المعمكماتف المناسب.
عالكة عمى صعكبة اكتشاؼ مثؿ ىذا التالعب خاصة ، التالعب في المعمكمات المحاسبية إمكانية

مع إمكانية حدكثو أك حدكث سرقة أك فقد لممعمكمات كالسجالت دكف ترؾ أم أثر في ظؿ عدـ 
كجكد أم مستندات كرقية، كقد يككف مقصكدان كسرقة المعمكمات، أك إدخاؿ الفيركسات كغيرىا، 

 الككارث أك البشرية كاألخطاء مقصكد غير يككف قدكما عمى التقارير المالية، كىي األشد ضرران 
يا. خارجمف أك  االقتصادية الكحدة مصدرىا مف داخؿ، كما إف ىذه المخاطر قد يككف الطبيعية

الكقكؼ عمى  يتطمبكألىمية المعمكمات التي تتضمنيا التقارير المالية لمتخذم القرارات، فإف األمر 
ير مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات عمى جكدة التقارير المالية، كالمتمثمة في المخاطر الداخمية مدل تأث

 : آلتيا الرئيسي تمخص مشكمة البحث في التساؤؿكت كالمخاطر الخارجية،
 ما مدى تأثير مخاطر تكنولوجيا المعمومات عمى جودة التقارير المالية؟

 الفرعية اآلتية:كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة 
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تكنولوجيا المعمومات عمى جودة الداخمية الناتجة عن استخدام  مخاطرال تأثيرما  •
 التقارير المالية؟

 جودة عمى المعمومات تكنولوجيا استخدام عن الناتجةخارجية ال المخاطر تأثير ما •
 المالية؟ التقارير
 أهداف البحث: 3.1.1
مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات عمى جكدة التقارير  تأثير مدلبياف  إلىىذا البحث  ييدؼ     

 :لتاليةالمالية، كيشتؽ مف اليدؼ الرئيسي األىداؼ الفرعية ا
تكاجو التقارير المالية بسبب استخداـ تكنكلكجيا التيديدات كالمخاطر التي    التعرؼ عمى .1

 المعمكمات.
عمى جكدة  لمخاطر الداخمية كالخارجيةالمتمثمة في ا بياف أثر مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات .2
 المالية. اريرقتال
التعرؼ عمى درجة تأثير مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات )الداخمية كالخارجية( عمى جكدة التقارير  .3

 المالية، كالكقكؼ  عمى المخاطر األكثر تأثيران.
 أهمية البحث: 4.1.1

حيث ال يزاؿ ىذا المكضكع محؿ بحث ذاتو، في حد تنبع أىمية ىذا البحث مف أىمية المكضكع 
متطكر الكبير في الحاسبات كتكنكلكجيا المعمكمات كما صاحبو تيجة لن مف قبؿ العديد مف الباحثيف

نظـ معمكمات متكاممة عمى اتجاه العديد مف المؤسسات إلى االعتماد إضافة إلى  ،مف تطكرات
صاحب يزيد مف المزايا التنافسية، كمع ذلؾ تؤدم إلى دقة كسرعة التشغيؿ، كبالتالي تحقيؽ الم

تكنكلكجيا المعمكمات العديد مف المخاطر كالتيديدات التي قد يككف ليا نتائج سمبية عمى التقارير 
 المالية، كعميو تتمخص أىمية ىذا البحث في النقاط التالية:

 .الناتجة مف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عرؼ عمى المخاطر المختمفةالت .1

 جكدة التقارير المالية. خصائصبياف  .2

الربط بيف مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات )الداخمية كالخارجية( كخصائص جكدة التقارير المالية،  .3
لبياف مدل تأثير المخاطر عمى جكدة التقارير المالية، كالكقكؼ عمى المخاطر األكثر تأثيرنا، كىك 

سة مف الدراسات تُعد ىذه الدرا الباحثاف عمـ حد عمىما لـ تتناكلو أم مف الدراسات السابقة. ىذا ك 
 التي تتناكؿ ىذا المكضكع بالدراسة. الميبية البيئةاألكلى في 
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 فرضيات البحث:  5.1.1
 لغرض دراسة مشكمة البحث، كتحقيقنا ألىدافو فقد تـّ صياغة فرضيات البحث كما يمي:      

 التقارير جودة عمى المعمومات تكنولوجيا لمخاطر جوهري تأثير يوجدالفرضية الرئيسية األولى: "
ـّ اشتقاؽ الفرضيات الفرعية التالية:"المالية  . كالختبار صحة ىذه الفرضية ت

تكنكلكجيا  الداخمية الناجمة عف استخداـ ممخاطرل جكىرم يكجد تأثير الفرضية الفرعية األولى:
 المالية. تقاريرالمعمكمات عمى جكدة ال

تكنكلكجيا  الخارجية الناجمة عف استخداـ ممخاطرل جكىرم يكجد تأثير الفرضية الفرعية الثانية:
 المعمكمات عمى جكدة التقارير المالية.

يكجد اختالؼ بيف المخاطر الداخمية كالمخاطر الخارجية لتكنكلكجيا  الفرضية الرئيسية الثانية:
 المعمكمات مف حيث درجة تأثيرىا عمى جكدة التقارير المالية.

 حدود البحث:  6.1.1
 النحك التالي:  كحدكد ىذه الدراسة كانت عمى ،حدكدلكؿ دراسة      

 ـ.6702عمى الفترة الزمنية المحددة بسنة تقتصر الحدكد الزمنية ليذا البحث  زمنية:الحدكد ال .1

 مبحث في المراجعيف الخارجييف بمدينتي طرابمس كلالمكانية  تمثمت الحدكد مكانية:الحدكد ال .2
 غرياف.

خاصة كاإلدارة البالمكاتب الخارجييف العامميف  راجعيفتتمثؿ في عينة مف المبشرية: الحدكد ال .3
 غرياف.في مدينتي طرابمس ك  المحاسبة لديكاف العامة

)الداخمية  : يقتصر ىذا البحث عمى دراسة أثر مخاطر تكنكلكجيا المعمكماتمكضكعيةالحدكد ال .4
 عمى جكدة التقارير المالية.كالخارجية( 

 منهجية البحث:  7.1.1
 :التالية المنيجية عمى البحث لمكضكعما تناكليي ف فالباحثا اعتمد     
 تـ حيث االستقرائي، المنيج استخدـاالعتماد في ىذا الجانب عمى تـ  :النظري الجانب أواًل.

 . لمبحث نظرم إطار لتككيف البحث بمكضكع المتعمقة السابقة كالبحكث الدراسات استقراء
 تـ التي البيانات تحميؿ في التحميمي الكصفي المنيجفي ىذا الجانب  استخدـ :العممي جانبال ثانًيا.

 في تمثؿ كالذم ؛الدراسة مجتمع مف عشكائية عينة عمى المكزعةات االستبان بكاسطة تجميعيا
 ليبيا، فية المحاسب لديكاف العامةكاإلدارة  لممراجعة الخاصة بالمكاتب العامميف الخارجييف المراجعيف

 اقتصرت فقد ،المشاركيف المستيدفيف مع التكاصؿ كصعكبة الدراسة مجتمع حجـ لكبر اكنظرن 
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 صممت كقد .غريافك  طرابمس مدينتيالمشاركيف ب يـ تمثمت فيمن مختارة عينة عمى الدراسة
 كجية المشاركيف خصائصالمتعمقة ب البيانات لتجميع صمـ األكؿ الجزء جزأيف، مف االستبانة

ألجؿ  صمـقد ف الثاني الجزء أما ،كسنكات استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالخبرة كالمؤىؿ العمؿ
 التقارير جكدة عمى( مستقؿ كمتغير) المعمكمات تكنكلكجيا مخاطر أثرحكؿ  المراجعيف أراء تجميع
مات كقد خصص المحكر األكؿ مف ىذا الجزء لمخاطر تكنكلكجيا المعمك  ،(تابع كمتغير) المالية

( 2فقرات منيا تتعمؽ بمخاطر تكنكلكجيا المعمكمات الداخمية، ك)( 8) ( فقرة؛03كالذم تضمف )
الخارجية(، أما المحكر الثاني فيتعمؽ بخصائص جكدة  المعمكمات تكنكلكجيافقرات تتعمؽ بمخاطر 

 كقبؿ ىذا ( فقرة،66كبذلؾ يككف إجمالي فقرات الجزء الثاني ) ؛( فقرات2التقارير المالية كتضمف )
 كتحكيميا ياعرضمف خالؿ  المحتكل صدؽ مف التأّكد تـّ  الدراسة، عينة عمى اتاالستبان تكزيع
 العممي، البحث بمناىج كالميتميف المراجعة مجاؿ في المتخصصيف مف مجمكعة قبؿ مف عمميان 
 الصياغة في بمالحظاتيـ األخذ ت ـّ  كقد التطبيقي، اإلحصاء مجاؿ في كمتخصص خبيرؾ ككذل

 لقياس( كالثبات التجانس صدؽ) اإلحصائية المقاييس بعض إجراء تـ ماك ،لالستبانات النيائية
 إيجاد خالؿ مف فقرة،كؿ  إليو تنتمي الذم المجاؿ مع االستبانة فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدل

بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ  االرتباط معامؿ كاف حيث ،بيرسكف ارتباط معامؿ ؛االرتباط معامالت
%، كما 7818% كأعمى قيمة 8013كانت أدنى قيمة ليا  إذ مرتفعمحكر كالدرجة الكمية لو جميعيا 

 ألفا معامؿ إيجاد تـ االستبانة ثبات مف تحقؽمكل ،7178ا عند مستكل معنكية إحصائين  معنكيةأنيا 
%، 7712%، كلممحكر الثاني 2018لممحكر األكؿ  كركنباخ ألفا معامؿ قيـكانت  حيث كركنباخ،

 ماكىذا  ،العرؼ اإلحصائي كمقبكلة في مرتفعة ثبات %، كىي قيـ2813كلجميع فقرات المحكريف 
 مف عشكائية عينة عمى ،استبانو( 28) هعددما  تكزيع تـ كقد لالستخداـ، االستبانة صالحية يؤكد

 اصالحيتي كعدـ ااكتمالي لعدـت استبانا(2) استبعاد تـك  ،استبانو( 86) منيا استرد الدراسة، مجتمع
 ردكد نسبةكىذا ما شكؿ ما  استبانو( 27) متحميؿالقابمة ل االستبيانات عدد يككف عميوك  لمتحميؿ،

 بياناتيا تحميؿ في أعتمد كالتي الدراسة، مجتمع لتمثيؿ كافيو نسبةىذه ال دكتعُ  ،تقريبان % 82  قدرىا
 .(SPSS) الجاىزة البرمجيات حزمة عمى كتفسيرىا النتائج كاستخالص

 لمبحث: ظريناإلطار ال 2.1
تطكيرىا عبر السنكات،  تقنية داعمة لمجيد البشرم كاالتصاالت تـ ىيتكنكلكجيا المعمكمات      

الحاسكب كتكنكلكجيا مع التطكر الحديث في عمـ ك جميع العمكـ مع كأصبح مف الضركرم أف تتأقمـ 
عمى الرغـ مف أف ىذه ك  المعمكمات، كالمحاسبة كغيرىا مف العمكـ كانت رائدة في تبني ىذا التطكر.
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التكنكلكجيا الحديثة التي مست طرؽ المعالجة المحاسبية لمبيانات كالمعمكمات المالية كالمحاسبية، 
ة المعمكمات التي يقدمكنيا، كتسييؿ قد ساىمت في الرفع مف جكدة األداء الميني لممحاسبيف كنكعي

ىك تمؾ المشاكؿ التي تسببت  إال أف الجدير بالذكر كمفة،ال تخفيضكتسريع عممية الكصكؿ إلييا، ك 
 .إلى المخاطر التي تصاحب عممية استخداميا كاالعتماد عمييا فييا ىذه التكنكلكجيا، باإلضافة

 مفهوم تكنولوجيا المعمومات:  1.2.1
دراؾ أبعادىا، ك  اتعريفت تعددت      مف بيف تكنكلكجيا المعمكمات، باعتبارىا كاقعة يجب فيميا كا 

أنيا "عبارة عف كؿ التقنيات المتطكرة حيث أفاد ب (9، ص 1997)السالمي،ىذه التعاريؼ ما أكرده 
أشكاليا إلى معمكمات بمختمؼ أنكاعيا،  تستخدـ مف  التي تستخدـ في تحكيؿ البيانات بمختمؼ

ـّ تعريفيا. المستفيديف في كافة مجاالت الحياة" "عبارة عف تمؾ األنظمة كاألجيزة التي  أنياب كما ت
تعتمد عمى التكنكلكجيا الحديثة إليصاؿ المعمكمات، كتقديميا إلى الجيات المستفيدة بأقؿ جيد، 

صاص كعرفت أيضان عمى أنيا "عبارة عف اخت (.21، ص2011 ،الشائبي) كقت، كأيسر السبؿ"ك 
دارة المعمكمات، كبشكؿ خاص في الكحدات  كاسع ييتـ بجميع نكاحي التكنكلكجيا، كمعالجة كا 
االقتصادية الكبيرة، كذلؾ مف خالؿ التعامؿ مع برمجيات الحاسكب، كالحكاسب اإللكتركنية بيدؼ 

كما  (.183، ص 2006تحكيؿ، كتخزيف، كحماية، كمعالجة، كنقؿ، كاستعادة المعمكمات" )عامر،
أنيا "مجاالت أك فركع المعرفة العممية كالتكنكلكجية كاليندسية كاألساليب اإلدارية رفت عمى ع

المستخدمة في تناكؿ كمعالجة المعمكمات كتطبيقيا، كالمرتبطة بالحاسبات أك الحكاسيب اآللية، 
، 2007 اقتصادية كثقافية")الطائي،ك يرتبط بذلؾ مف أمكر اجتماعية  كتفاعميا مع اإلنساف كما

 (.109ص
 مخاطر تكنولوجيا المعمومات:  2.2.1
"احتماؿ كقكع حدث ما أك تصرؼ ما مف شأنو أف يؤدم إلى فشؿ كى يقصد بالمخاطر     

جانباف: األكؿ ىك االحتمالية لحدكث حدث ما، كاآلخر ليا لمخاطر االمنظمة في تحقيؽ أىدافيا، ف
يطمؽ ك عف حدكث ذلؾ الحدث، كيمكف أف يككف األثر إيجابي،  مقدار أك حجـ النتائج المترتبة

 تكاجو المنظماتك  (.70، ص 2016يطمؽ عميو تيديد أك خطر")حمكدم،ك أك سمبي  ،عميو فرص
، المخاطر البيئية، مخاطر اإلستراتيجيةتتمثؿ في: المخاطر  التي العديد مف مخاطر األعماؿ

طر االلتزاـ، كتعد مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات السكؽ، مخاطر االئتماف، مخاطر التشغيؿ، مخا
ؼ أحد أنكاع المخاطر التي تكاجو المنظمات، كالتي قد تككف جزء مف أحد المخاطر السابقة، كتعرن 

استخداـ  مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات عمى أنيا: " كؿ ما ينتج عنو كجكد خطأ أك خمؿ في
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(.كنظران 71سابؽ، صالمرجع الأعماؿ المنظمة" ) ؤدم إلى تأثير سمبي عمىتكنكلكجيا المعمكمات كي
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في الكحدات االقتصادية، فقد صنفت إلى  لناتجة مفلممخاطر التعدد 

 :يمي كماكذلؾ عّدة أنكاع كفقان لعّدة زكايا 
 مخاطر من حيث مصدرها:. الأوالً 

 :ىما قسـ إلى نكعيفنت المخاطربأف  (8ص، 6706فقد أكرد )الدالىمة، كفقنا ليذا التصنيؼ      
 مكظفكحيث يعتبر : يككف منبع ىذه المخاطر مف داخؿ الكحدة االقتصادية؛ داخميةالمخاطر . ال1

الكحدات االقتصادية ىـ المصدر الرئيسي لممخاطر الداخمية التي تتعرض ليا نظـ المعمكمات 
تامة عمى عمـ كمعرفة ىـ االقتصادية  مكظفي الكحدات عمى اعتبار أفالمحاسبية اإللكتركنية، 

، كمعرفة االقتصادية بمعمكمات النظاـ كأكثر دراية مف غيرىـ بالنظاـ الرقابي المطبؽ لدل الكحدة
لماـ تاـ ب يذا النظاـ، كيككف لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع بنقاط القكة كالضعؼ، كنقاط القصكر كا 

الدخكؿ الممنكحة ليـ، كلذلؾ فإف مكظفي الكحدة  المعمكمات، كالكصكؿ إلييا مف خالؿ صالحيات
مكانية تدميرىا كتغييرىا. ءألمناااالقتصادية غير   يستطيعكف الكصكؿ لمبيانات كا 

كتتمثؿ في يككف منبع ىذه المخاطر مف خارج الكحدة االقتصادية؛  :خارجيةالمخاطر . ال2
ليس ليـ عالقة مباشرة بالكحدة مثؿ: قراصنة المعمكمات،  االقتصادية أشخاص مف خارج الكحدة

كالمنافسيف الذيف يحاكلكف اختراؽ الضكابط الرقابية كاألمنية لمنظاـ بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات 
، أك قد تتمثؿ في ككارث طبيعية مثؿ: الزالزؿ، كالبراكيف، كالفيضانات، االقتصادية سرية عف الكحدة

 .االقتصادية الكحدة لنظاـ اأك كمين  اتي قد تحدث تدمير جزئين الكما شابييا ك كالحركب 
 :مخاطر من حيث المتسبب بها. الانياً ث

 :تقسـ إلى نكعيف ىما المخاطربأف  (63-66ص ،6706 ،عطيكم)فقد أفاد كفقنا ليذا التصنيؼ 
أم أف العنصر البشرم ىك المتسبب فييا، كمثاؿ ذلؾ  ناتجة عن العنصر البشري:المخاطر ال .1

األخطاء التي قد تحدث مف قبؿ األشخاص بشكؿ مقصكد بيدؼ الغش كالتالعب أك بشكؿ غير 
 .مقصكد نتيجة الجيؿ، أك السيك، أك الخطأ

ىك المتسبب  البشرمكىي المخاطر التي ال يككف العنصر  :أسباب أخرىناتجة عن المخاطر ال .2
المخاطر التي قد تحدث بسبب الككارث الطبيعية مثؿ: حدكث الزالزؿ، كالبراكيف،  فييا، كمثاؿ ذلؾ

 كالتي قد تؤدم إلى تمؼ النظاـ ككؿ أك جزء منو.   كما شابييا، كالفيضانات،
 مخاطر عمى أساس عالقتها بمراحل النظام:ثالثا. ال

 :(.68-68ص ،المرجع السابؽ)إلى ثالثة أنكاع ىيكفقنا ليذا التصنيؼ تقسـ المخاطر      
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كىي المخاطر الناتجة عف عدـ تسجيؿ البيانات في الكقت المناسب  مخاطر المدخالت:. 1
كبالشكؿ الصحيح، أك عدـ نقؿ البيانات بدقة خالؿ خطكط االتصاؿ، كتتمثؿ المخاطر المتعمقة 

تعديؿ أك تحريؼ بيانات   -غير سميمةخمؽ بيانات ) في أربعة أقساـ أساسية كىي التدخبالم
 (إدخاؿ البيانات أكثر مف مرة -حذؼ بعض المدخالت-  المدخالت

كيقصد بيا المخاطر المتعمقة بالبيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب كالبرامج  مخاطر التشغيل:. 2
لمصرح بو التي تقكـ بتشغيؿ تمؾ البيانات، كتتمثؿ مخاطر تشغيؿ البيانات في االستخداـ غير ا

منظاـ كبرامج التشغيؿ، كتحريؼ كتعديؿ البرامج بطريقة غير قانكنية، أك سرقة البيانات المكجكدة ل
 عمى الحاسب اآللي.

كيقصد بيا المخاطر المتعمقة بالمعمكمات كالتقارير التي يتـ  مخاطر مخرجات الحاسب:. 3
مؾ المخاطر مف خالؿ طمس أك الحصكؿ عمييا بعد عممية تشغيؿ كمعالجة البيانات، كقد تحدث ت

تدمير بنكد معينة مف المخرجات، أك خمؽ مخرجات زائفة كغير صحيحة، أك سرقة مخرجات 
الحاسب، أك إساءة استخداميا، أك عمؿ نسخ غير مصرح بيا مف المخرجات، أك الكشؼ الغير 

، ياعمسمكح بو لمبيانات عف طريؽ عرضيا عمى شاشات العرض، أك طبعيا عمى الكرؽ كتكزي
اإلفصاح عف القكائـ المالية مف خالؿ ، أم اإلفصاح اإللكتركني كازدادت ىذه المخاطر في ظؿ

ظيرت بعض المشاكؿ حكؿ مصداقية المعمكمات المنشكرة، كأمف ىذه حيث  ؛شبكة اإلنترنت
المشاكؿ ىي دخكؿ بعض األشخاص ىذه كمف أىـ ، المعمكمات، كمدل مسؤكلية المدقؽ عف ذلؾ

غير المصرح ليـ، كالعبث بالمعمكمات المنشكرة، كتغيير مضمكف التقارير أك القكائـ المالية لصالح 
جية معينة، لذلؾ يجب عمى الكحدات االقتصادية التي تستخدـ ىذه التقنية لنشر قكائميا المالية 

 .ة عمى ذلؾيرقابضكابط كضع عمى العمؿ 
 :تقارير الماليةجودة ال 3.2.1
 لممعمكمات المباشر التأثير بسبباألخيرة  الفترات في المالية التقارير جكدةب االىتماـ زادلقد      
 كالتقارير المعمكمات، تكنكلكجيا ظؿ في كخاصة مستخدمييا عمى المالية التقارير تتضمنيا التي

 كالتنبؤ القراراتاتخاذ  في مستخدمييا تساعد فيي جدا كثيرة منافع ليا الجكدة عالية المالية
 كمساعدة المكارد تخصيص كفاءة في تساعد كما ،أنكاعيا بمختمؼ المخاطر ىذه كقياس بالمخاطر
 الكحدات االقتصاديةإدارة  بيف الفجكة كتقميؿ الرشيدة االستثماريةت القرارااتخاذ  في المستثمريف
  .المالية التقارير مف كالمستفيديف كالمستثمريف
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 مفهوم جودة التقارير المالية: أواًل.
 :              الكريمة القرآنية اآلية عميو نصت ما كىك الجيد، النافع العمؿ مف الجكدة مفيكـ يشتؽ     

ُقؿ ﴿ م ُكـ ا  ف س ي ر لا ْ اْعم ُمك  ك  ُسكُلوُ  ع م   .(078 اآلية - التكبة سكرة﴾.)ك اْلُمْؤِمِنيف   كر 
 تجرل كاألبحاث الدراسات زالت الك  كاسع، مفيـك ككنيا بالجكدة الخاصة  التعريفاتت ختمفاك      
 كالتحسيف التغيير إجراءات عمى كتقكـ المنظمة، إدارة تتبناىا التي الفمسفة" بأنيا عّرفت حيث عميو،

منظمات  كتعتمدىا كالعامميف، كاألفراد كالفعاليات كالسياسات األنشطة لمجمؿ المستمر كالتجديد
بما ك  عمالئيا، أك زبائنيا رضا لضماف األطراؼ كافة مع تعامالتياك  شؤكنيا إدارة في األعماؿ
 عرفت كما (.070ص ،ـ6707 إسماعيؿ،" )األسكاؽ تشيدىا التي التحديات مكاجية مف يمكنيا
 التحسيف خالؿ مف ،ات األعماؿلمنظم التنافسية القدرة زيادة أجؿ مف باألعماؿ لمقياـ أسمكب" بأنيا

 نظاـ خالؿ مف لعميؿا رضا بمكغل كبيئتيا، كعممياتيا كأشخاصيا كخدماتيا منتجاتيا لجكدة المستمر
 (.8ص ،6700 الراشد،" )كالتدريب كاألساليب لألدكات  متكامؿ
د التقارير المالية المصدر الرئيسي لممعمكمات فيما يخص أداء المؤسسات بالنسبة كتعُ      

ييف، كأف عدـ جكدة تمؾ التقارير كضعفيا يزيد مف مخاكفيـ كشكيـ في صحتيا، الخارجلممستثمريف 
كبالتالي يصعب عمي الكحدات االقتصادية اتخاذ القرار المناسب في حالة المفاضمة فيما بيف 

(، كفيما يخص جكدة التقارير 037، ص6702)كككك، كآخركف  الخيارات المتاحة الستثماراتيـ
ا بخصكصيا، كمف بيف ىذه  "ىي تمؾ التقارير  :ما يمي المفاىيـالمالية فقد تعددت المفاىيـ أيضن

المعمكمات المالية بشكؿ كامؿ كشفاؼ، بيدؼ عدـ تضميؿ أك تشكيو  المالية التي تعكس نكعية
 2016  ، السامرائي") اتخاذ القرار المستثمريف، كالتي تساعدىـ فيى ػػػػػػػلتمؾ المعمكمات المقدمة إل

 (33ص ، 
كما تـ تعريفيا بأنيا: "الكجو الشفاؼ لمتقارير أك القكائـ المالية كالذم يعكس طبيعة عمؿ المنظمة، 

 .(4، ص 2014ف المستثمريف مف اتخاذ القرارات الرشيدة" )حمادة،مما يمكن 
ىي تمؾ التقارير  ؛جكدة التقارير الماليةالمقصكد ب "بأف( 032،ص6702 كآخركف، كككك،)" كأكرد

التي تعبر بصدؽ عف المعمكمات الخاصة بكافة األنشطة كالعمميات التي تقكـ بيا الكحدة، كتككف 
غير مضممة كبعيده عف أم تحيز كذات فائدة عالية لمتخذم القرارات، كتككف ليا القدرة عمى قياس 

 تي تقكـ بيا الكحدة االقتصادية.طبيعة األعماؿ ال
تتمثؿ القكائـ المالية  خصائص جودة المعمومات المحاسبية في التقارير المالية: ثانًيا.

قائمة المركز المالي، قائمة الدخؿ، قائمة األرباح المحتجزة، قائمة التدفقات النقدية،  فيالرئيسية 
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عدد مف اإليضاحات أك الكشكفات بيا رفؽ قائمة التغيرات في حقكؽ الممكية، كلزيادة منفعتيا ت
التفصيمية، كلكي تعبر ىذه القكائـ عف مدل صدؽ نتائج األعماؿ كالمركز المالي، ال بد مف أف 

مفيدة  بياتمتاز بمجمكعة مف الخصائص أك الصفات التي تجعؿ مف المعمكمات الكاردة 
المحاسبة المناسبة، يجعؿ  لممستخدميف، حيث أف تطبيؽ الخصائص النكعية األساسية كمعايير

(، )كككك، 15-16، ص2007)عبد الكىاب، أكرد كؿ مف:ك  ،القكائـ تظير بصكرة صادقة كعادلة
تحقيؽ ؛ بأنو مف أجؿ (22 -32، ص 6772(، )الشامي، 020-027، ص 6702كآخركف، 

البد مف تكفر عد ة خصائص في فأىداؼ مستخدمي التقارير المالية في مجاؿ اتخاذ القرارات 
 :ا ما يمييالتقارير المالية، أىمالكاردة بالمعمكمات 

أم أف تككف التقارير المالية قابمة لمفيـ مف قبؿ المستخدميف، عمى أف تتكفر  القابمية لمفهم:. 1
 يتطمب تكفر قدر مناسب مف المستكل العممي كالمعرفة لدل كىذالدييـ الرغبة كالمقدرة عمى ذلؾ، 

الكحدة االقتصادية، كقدر مف المعرفة بأصكؿ  اتعف أعماؿ كنشاطكالمسئكليف المستخدميف 
 فضالن عف رغبتيـ في دراسة كتحميؿ المعمكمات بقدر مالئـ مف العناية. المحاسبة،

ىي تمؾ التي تكافؽ أك تطابؽ احتياجات متخذم القرارات  المعمكمات المالئمة المالئمة:. 2
االقتصادية، كتككف كذلؾ عندما تساعدىـ في تقييـ العمميات كاألحداث عف الفترة الماضية كالحالية 

 عمى قدرتيا عمى التنبؤ بالمستقبؿ.فضالن 
باعتبارىا النافدة لكافة األطراؼ المعنية،  ةباعتبار التقارير كالقكائـ المالية ميمالتمثيل الصادق: . 3

الكاردة بيذه القكائـ يجب أف تككف المعمكمات ينا فالتي يطؿ منو الغير عمى الكحدة االقتصادية 
المفصح عنيا تمثؿ بصدؽ العمميات المالية كاألحداث األخرل التي يمكف أف يفيـ منيا أنيا تعبر ك 

 عنيا أك مف المتكقع أف تعبر عنيا. 
 تعتبر المعمكمات ذات جكدةك  المقصكد بالمكثكقية أف تككف المعمكمات ذات جكدة، الموثوقية: .4

عندما تككف خالية مف األخطاء كالتحيز، كتعّبر عّما يقصد التعبير عنو، أك مف المتكقع التعبير 
 عنو بشكؿ مناسب لمستخدمي التقارير المالية.

الكاردة في التقارير المالية أف تمنح المستفيديف منيا  أم يجب عمى المعمكمات قابمية المقارنة:. 5
المقدرة عمى إجراء مقارنة لمتقارير المالية خالؿ الفترة أك الفترات السابقة، فضالن عف المقارنة بيف 

، كىذا يتطمب األخرل لمكحدات االقتصاديةمع التقارير المالية  لمكحدة االقتصاديةالتقارير المالية 
ـّ االعتماد عمييا عند إعداد  إعالـ مستخدمي التقارير المالية عف السياسات المحاسبية التي ت

 .كعرض التقارير الماليةكتبكيب 
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تكاجو المعمكمات التي يتـ اإلفصاح عنيا عبر اإلنترنت قصكران في خاصية الثبات  الثبات:. 6
، كذلؾ نظران لمتغيير المستمر في محتكيات مكقع أم مماثالن لمقصكر في خاصية القابمية لممقارنة

، كالمقصكد بالثبات ىك إتباع نفس اإلنترنت مف كقت آلخر طبقان لرؤية كتقدير اإلدارةشركة عمى 
السياسات كالقكاعد كاألسس المتبعة مف فترة مالية إلى أخرل، كمع اإلفصاح عف أم تغييرنا في 

 إتباعيا.  
بر المعمكمات ذات أىمية نسبية عندما يؤثر عدـ عرضيا أك تحريفيا عمى تعت األهمية النسبية:. 7

 مستخدمي التقارير المالية عند اتخاذىـ لقراراتيـ االقتصادية الخاصة بيـ.
إف تقديـ التقارير المالية في الكقت المناسب يعتمد عمى المكازنة بيف  التوقيت المناسب:. 8

الكحدة أف تكازف بيف جدكل تقديـ التقارير المالية في الكقت بد إلدارة ألالمالئمة كالثقة، حيث 
المعمكمات ذات الثقة، كباعتبار التكقيت عامؿ ميـ في تكفير المعمكمات لمتخذم  المناسب كتكفير

 .القرار قبؿ أف تفقد قدرتيا عمى التأثير عمى القرارات المتخذة
ف العمميات المالية كاألحداث األخرل بذلؾ أف تتـ المحاسبة ع المقصكد الجوهر فوق الشكل:. 9

 ليا في التقارير المالية. الشكؿ القانكنيكفقان لجكىرىا كحقيقتيا االقتصادية، كليس مف خالؿ 

 كيقصد بالحياد أف تككف المعمكمات محايدة كخالية مف التحيز ألم جية كانت.الحياد: . 10

في حدكد مدل  )شاممة( التقارير المالية كاممةأم أف تككف المعمكمات الكاردة في  االكتمال:. 11
أىميتيا النسبية كتكمفتيا، حيث أف حذؼ أم معمكمة مف المعمكمات الكاجب تقديميا يجعؿ التقارير 

 المالية مضممة كغير مالئمة كفاقدة لخاصية الثقة.
 التقاريركيرل الباحثاف بأف تكفر ىذه الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية تضفي جكدة عمى 

 المالية كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ المزايا التالية، كىي: 
. تساعد عمى جعؿ التقارير المالية تعكس طبيعة عمؿ الكحدة ككضع الكحدة المالي بصدؽ أ

 كأمانة.
 . تجعؿ التقارير المالية مكثكقة كمحايدة كخالية مف التحيز.ب
 نبؤ بالمستقبؿ.. تجعؿ مف التقارير المالية بأف  ليا القدرة عمى التج
تقدـ تأكيد كتصحيح لمتكقعات بالنسبة لمتخذم القرارات كاالعتماد عمييا لكضع التكقعات  .د

 المستقبمية.
 ف متخذ القرار مف االستفادة مف المعمكمات لتكفرىا في التكقيت المناسب.تمكن  ق.
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 :الفرضيات واختبار لمبيانات اإلحصائي التحميل 3.1
 إدخاليا تـك  لمحاسكب،بياناتيا  إلدخاؿ تمييدان  بمراجعتيا فالباحثا قاـات االستبان تجميع بعد     

 بالجدكؿ مكضحىك  كما الخماسيث ليكر  لمقياس كفقان  معينة، أرقامان  إعطائيامف خالؿ  لمحاسكب
 (.013) رقـالتالي 

 األكزاف الرقمية لفقرات البحث كفؽ مقياس ليكرث الخماسي :(1.3جدول رقم )
 غٌر موافق بشدة غٌر موافق محاٌد موافق موافق بشدة الصٌغة الوصفٌة

 1 2 3 4 5 الصيغة الرقمية )األوزان(

، كبذلؾ (3) ىك الدرجات ىذه متكسطكمف خالؿ البيانات الكاردة بالجدكؿ السابؽ يالحظ بأف      
 متكسط كاف إذا أما المكافقة، درجة ارتفاع عمى يدؿذلؾ ف 3 مف أكبر اإلجابات متكسط كاف فإذا

 7177، كىنا تـ استخداـ طكؿ الفترة المكافقة درجة انخفاض عمى يدؿإف ذلؾ ف 3 مف أقؿ اإلجابات
 ÷2ي )كى عمى عدد الخيارات احتسابيا مف خالؿ تقسيـ عدد المسافات فيما بيف الفئات)كالتي تـ 

( يقدـ تكضيح 613التالي رقـ )كذلؾ لتفسير اتجاه إجابات المشاركيف كدرجة التأثير، كالجدكؿ ، (8
 لقيـ المتكسط كاالتجاه كدرجة التأثير. كتفسير

 حسابيال المتكسط عمى بناءكدرجة التأثير  المشاركيف ردكد اتجاه (:2.3جدول رقم )
 الخماسيث ليكر  مقياسل 

فئات المتوسط 
 الحسابي

درجة 
 المقياس

 االتجاه النسبة المئوية
مستوى 
 التأثير

 كبير جدا   بشدة موافق 077% -72% 8  8177 –2167

 كبير موافق 7317% -27% 2  2102 –3127

 متوسط محايد 2817% -86% 3 3132 - 6127

 قليل موافق غير 8017% -% 32 6 6182 -0177

 قليل جدا   إطالقا   موافق غير %3817أقل من  0  0182 –..00

      
 إجابات إدخاؿ تـ ،3 عف معنكيان  يختمؼ الدراسة في المشاركيف إجابات متكسط كاف إذا ما كالختبار

 كاستخالص اإحصائين  كتحميميا (SPSS) الجاىزة البرمجيات حزمة باستخداـ الدراسة في المشاركيف
، فقرة لكؿ اإلجابات كنسبة المعيارية، كاالنحرافات المتكسطات، احتساب إحصائيان  تـكقد  النتائج،

باإلضافة إلى استخداـ معامؿ االنحدار  ،تحميؿ التبايف األحادمباستخداـ  F اختبار استخداـ كتـ
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تأثير مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات عمى جكدة  درجةلمعرفة  كاحتساب معامؿ التحديد الخطي
 (.92-95، ص 2012)الكيخيا، التقارير المالية

 توصيف وتحميل البيانات العامة لممشاركين: 1.3.1
 ى الكظيفي،م( تكصيؼ خصائص أفراد عينة البحث تبعان لممس3.3)رقـ التالي يبيف الجدكؿ      

 سابتحا حيث تـّ  ،المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ كسنكات العممية، الخبرة كسنكات العممي، كالمؤىؿ
 .المشاركيفالتكرارات كالنسب المئكية إلجابات 

 
 الدراسة لممشاركيف في غرافيةك الخصائص الديم (:3.3) جدول رقم

 التكرار الوظٌفً ىسمالم
النسبة 
 المئوٌة

 التكرار المؤهل العلمً
النسبة 
 المئوٌة

 %6717 07 دكتوراه %33.3 02 صاحب مكتب مراجعة

 %6612 10 ماجستير %50.0 62 مراجع

 %54.2 26 بكالوريوس %16.7 7 مساعد مراجع

 02.1% 1 أخرى 0 0 أخرى

 %100 48 المجموع %100 48 المجموع

 التكرار سنوات الخبرة
النسبة 
 المئوٌة

سنوات استخدام تكنولوجٌا 
 المعلومات

 التكرار
النسبة 
 المئوٌة

 %29.2 14 سنوات 5أقل من  %2.1 1 أقل من خمس سنوات

 %39.6 19 سنوات 10أقل من إلى  8من  %29.2 14 سنوات 10أقل من إلى  8 من

 %22.9 11 سنة 15إلى أقل من  10من  %31.2 15 سنة 15إلى أقل من 10 من 

 8.3 % 4 سنة فأكثر 15 37.5% 18 سنة فأكثر 15من 

 %100 48 المجموع %100 48 المجموع

     
%( مف المشاركيف ىـ عمى 87بأف ما نسبتو ) (313)السابؽ رقـ  الجدكؿبيانات  يتضح مف 

ىـ أصحاب مكاتب مراجعة كىـ بالطبع مراجعيف أصالن، كما  %(3313)كما نسبتو ، كظيفة مراجع
كافة لدييـ إدراؾ  المشاركيف أفما يعني ب %( ىـ عمى كظيفة مساعد مراجع، كىذا0218نسبتو )

 .عميؽ بمكضكع البحث؛ كىذا ما يعزز إمكانية االعتماد عمى إجاباتيـ
ىـ مف حممة  المشاركيف أما مف حيث المؤىؿ العممي فيتضح أف الغالبية العظمى مف    

%( ثـ 6612حممة الماجستير بما نسبتو ) يمي ذلؾ %(،8216البكالكريكس حيث كانت نسبتيـ )
 %(610%(، أما المؤىالت العممية األخرل فقد بمغت نسبتيا )6717حممة الدكتكراه بما نسبتو ) 
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ا ما يدؿ عمى أف غالب كىـ مف حممة مؤىالت عممية أخرل ية المشاركيف متكسطة، كىذا أيضن
 مؤىميف تأىيالن عمميان يساعدىـ عمى فيـ أسئمة االستبياف، كاإلجابة عمييا بمينية كبطريقة صحيحة.

 8تجاكزت مدة خبرتيـ الػ  %( قد2812بأف ما نسبتو ) أما مف حيث خبرة المشاركيف فيتضح     
لنتيجة تضفي المزيد كىذه ا %(، 610سنكات ) 8خبرتيـ عف  سنكات، بينما تبمغ نسبة الذيف تقؿ

يتضح بأف ف المعمكمات لتكنكلكجياالمشاركيف  استخداـكفيما يخص  الدقة عمى نتائج الدراسة. مف
كىذا ، المشاركيف يستخدمكف تكنكلكجيا المعمكمات بالرغـ مف التفاكت في سنكات االستخداـ جميع
يمنح ثقة أكبر في ما ك  يعكس دراية المشاركيف بالتقنية كالمخاطر الناجمة عف استخداميا،ما 

 إجاباتيـ.
 توصيف وتحميل إجابات المشاركين: 2.3.1
 االستبانة محاكر مف محكر كؿ حكؿ المشاركيف آلراء اإلحصائي التحميؿ الجزء ىذا يتضمف     
 كدرجة تأثيرىا. تكنكلكجيا المعمكمات التي تؤثر عمى جكدة التقارير المالية، بمخاطر تتعمؽ كالتي

 
حكؿ المخاطر الداخمية التي قد تنتج مف  آلراء المشاركيفاإلحصاءات الكصفية (:4.3)جدول رقم 

 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتي تؤثر عمى جكدة التقارير المالية
المتوسط  الفقرات ر.م

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً 

االتجاه 
 السائد

 واالطالع للنظام لهم المسموح غير الموظفين دخول 0
 0البيانات على

 موافق بشدة 2617% 71882 2122

 موافق بشدة %2012 71288 2187 0البشرية الموارد وكفاءة مهارة ضعف 6

 موافق بشدة %2012 71870 2187 0واإلخراج والمعالجة اإلدخال ضوابط كفاءة عدم 3

 موافق %8217 71867 3122 0السر كلمة في الموظفين من العديد اشتراك 2

 موافق بشدة %7317 71262 2102 0البرنامج من قانونية غير إضافية نسخ عمل 8

 بعد للبيانات مناسبال غير تصحيحالو مراجعةال 2
 0ترميزها

 موافق بشدة 7812% 71708 2137

 موافق %7812 71228 2170 0ما عطل بسبب التخزين وسائل تدمير 8

 موافق بشدة %7217 71730 2132 الداخلية المعلومات تكنولوجيا مخاطر فقرات جميع

     
( يالحظ بأف االتجاه العاـ لجميع فقرات 213مف خالؿ النتائج الكاردة بالجدكؿ السابؽ رقـ ) 

(، كانحراؼ 2132مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات الداخمية كاف بمكافؽ بشدة، كبمتكسط حسابي قدره )
%(، كىذه إشارة جيدة عمى مكافقة المشاركيف عمى 7217(، ككزف نسبي قدره )71730معيارم )

ات المخاطر الداخمية الناتجة عف تكنكلكجيا المعمكمات كالتي تؤثر عمى جكدة التقارير المالية، فقر 
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تجو نحك المكافؽ كالمكافؽ تالمشاركيف  أراءأما عمى مستكل الفقرات الكاردة في الجدكؿ فنجد أف 
 بشدة، كذلؾ يبدك كاضحا مف الفقرات التالية:

 قدره معيارم انحراؼبك ( 2122) األكلى لمعبارة الحسابي المتكسط كافبالنسبة لمفقرة األكلى  .1
 مدل في قعي الفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف كبما ،%(2617) قدره نسبي كبكزف(  71882)

 غير المكظفيف دخكؿ أف عمى بشدةك  يفمكافق المشاركيف أفضمننا إلى  يشيرفيذا  بشدة، المكافؽ
 استخداـ مف تنتج التي الداخمية المخاطر مف ديعُ  البيانات عمى كاالطالع لمنظاـ ليـ المسمكح
 .   المالية التقارير جكدة عمى كتؤثر المعمكمات تكنكلكجيا

 زفبك ك ( 71288) قدره معيارم نحراؼباك ( 2187) كاف متكسطيا الحسابي الثانية،بالنسبة لمفقرة  .2
فيذا  بشدة، المكافؽ مدل في قعي الفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف ،كبما%(2012) قدره نسبي
 مف ديعُ  البشرية المكارد ككفاءة ميارة ضعؼ أفعمى  بشدةيف ك مكافق المشاركيف أفضمننا إلى  يشير

 .المالية التقارير جكدة عمى كتؤثر المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مف تنتج التي الداخمية المخاطر
 كبكزف( 71870) قدره معيارم انحراؼبك ( 2187)الحسابي كاف متكسطيا الثالثة،بالنسبة لمفقرة  .3

 بشدة، المكافؽ مدل في قعي الفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف كبما ،%(2012) قدره نسبي
 كالمعالجة اإلدخاؿ ضكابطة كفاء عدـعمى أف  بشدةيف ك مكافق المشاركيف أفضمننا إلى  يشيرفيذا 

 جكدة عمى كتؤثر المعمكمات تكنكلكجيا ستخداـا مف تنتج التي الداخمية المخاطر مف ديعُ كاإلخراج 
 .التقارير

 كبكزف( 71867) قدره معيارم انحراؼبك ( 3122) كاف متكسطيا الحسابي الرابعة،بالنسبة لمفقرة  .4
فيذا  لمكافؽ،ا مدل في قعي الفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف كبما ،%(8217) قدره نسبي
 مف ديعُ  السر كممة في المكظفيف مف العديد اشتراؾ أف يف عمىمكافق المشاركيف أف إلى ضمننا يشير

 .المالية التقارير جكدة عمى ؤثرتك  المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مف تنتج التي الداخمية المخاطر
 ،(71262) قدره معيارم انحراؼبك  ،(2102) كاف متكسطيا الحسابي الخامسة،بالنسبة لمفقرة . 5

 المكافؽ مدل في قعي الفقرة ليذه الستجابةا درجة متكسط أف كبما ،%(7317) قدره نسبي كبكزف
 مف قانكنية غيرإضافية  نسخ عمؿ أف عمى يف كبشدةمكافق المشاركيفأف  إلى يشيرا فيذ ،بشدة
 جكدة عمى كتؤثر المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مف تنتج التي الداخمية المخاطر مف ديعُ  مجاالبر 

 .المالية التقارير
( 71708) قدره معيارم انحراؼبك ( 2137) كاف متكسطيا الحسابي السادسة،بالنسبة لمفقرة  .6

 المكافؽ مدل في قعي الفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف كبما ،%(7812) قدره نسبي كبكزف
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 مناسبال غير تصحيحالك  مراجعةال أف يف كبشدة عمىمكافق المشاركيفإلى أف  يشيرفيذا  بشدة،
 كتؤثر المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مف تنتج التي الداخمية المخاطر مف ديعُ  ترميزىا عدب لمبيانات

 .المالية التقارير جكدة عمى
 كبكزف( 71228) قدره معيارم انحراؼبك ( 2170) كاف متكسطيا الحسابي السابعة،بالنسبة لمفقرة . 8

فيذا  المكافؽ، مدل في قعي الفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف كبما ،%(7716) قدره نسبي
 المخاطر مف ديعُ  ما عطؿ بسبب التخزيف كسائؿ تدمير أف عمىمكافقيف  المشاركيفإلى أف  يشير

 المالية التقارير جكدة عمى كتؤثر المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مف تنتج التي الداخمية
 الكصفية آلراء المشاركيف حكؿ المخاطر الخارجية التي تنتج مفاإلحصاءات  (:5.3جدول رقم )

 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتي تؤثر عمى جكدة التقارير المالية
المتوسط  الفقرات ر.م

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً 

 االتجاه 
 السائد

8716 71263 3180 0النظام تدمير في الخبيثة البرامج استخدام 0
% 

 موافق 

 بصورةت االنترن شبكة عبر المالية التقارير نشر 6
 الكفاءة ذو المستخدمين قبل من فهمها يصعب
 0المعلومات تكنولوجيا استخدام في المتدنية

3126 71726 8612
% 

 موافق 

7012 71766 2178 0زائفة مواقع على شرهان وإعادة معلومات سرقة 3
% 

 موافق 

 موافق بشدة %27 71878 2187 0المستمر التكنولوجي والتطور التقدم 2

2712 71877 2183 0والسياسية الطبيعي الكوارث 8
% 

 موافق بشدة

 التقارير ضمن مهمة معلومات حذفأو  إدراج 2
 0ونشرها اعتمادها بعد المالية

2166 71888 7212
% 

 موافق بشدة

7018 71700 21788 خارجيةال المعلومات تكنولوجيا مخاطر فقرات جميع
% 

 موافق 

7212 71882 2166 والخارجية الداخلية المخاطر فقرات لجميع الكلية الدرجة
% 

 موافق بشدة

 فقرات لجميع العاـ االتجاه أفب الحظي( 813) رقـالسابؽ  الجدكؿالبيانات الكاردة ب خالؿ مف     
 معيارم كانحراؼ( 2.788) حسابي بمتكسطك  مكافؽكاف ب لخارجيةا المعمكمات تكنكلكجيا مخاطر

 فقرات عمى الدراسة في المشاركيف مكافقة عمى جيدةإشارة  كىي( 7018) نسبي كزفكب( 71700)
 أما المالية، التقارير جكدة عمى تؤثر كالتي المعمكمات تكنكلكجيا عف الناتجة ةخارجيال المخاطر

 نحك تجوت المشاركيف اءر أ أفب كالن عمى حده فيالحظ الجدكؿ في الكاردة الفقرات مستكل عمى
 :لتاليةفقرات امف ال اكاضحن  يبدككما  كذلؾ بشدة، كالمكافؽ المكافؽ
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 كبكزف( 71263) قدره معيارم كانحراؼ( 3180) حسابييا المتكسط كاف األكلىبالنسبة لمفقرة  .1
 كىذا المكافؽ، مدل في قعي  الفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف كبما ،%(8716) قدره نسبي
 تدمير في الخبيثة البرامج استخداـ أف عمى مكافؽ ىك المشاركيف آلراء السائد االتجاه أفإلى  يشير
 جكدة عمى كتؤثر المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عف تنتج التي الخارجية المخاطر مف يعد النظاـ
 .المالية التقارير

 كبكزف( 71726) قدره معيارم انحراؼبك ( 3126) حسابييا المتكسط كافالثانية بالنسبة لمفقرة  .2
 فيذا المكافؽ، مدل في قعي الفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف كبما ،%(8612) قدره نسبي
 عبر المالية التقارير نشر أفعمى  المكافقة ىك المشاركيف آلراء السائد االتجاه أفضمننا إلى  يشير
 استخداـ في المتدنية الكفاءة ذك المستخدميف قبؿ مف فيميا يصعب بصكرة االنترنت شبكة

 ؤثريك  المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عف تنتج التي الخارجية المخاطر مف ديعُ  المعمكمات تكنكلكجيا
 .المالية التقارير جكدة عمى
 كبكزف( 71766)  قدره انحراؼ معيارمبك ( 2178)حسابييا المتكسط كافالثالثة بالنسبة لمفقرة  .3

فيذا  المكافؽ، مدل في قعي لفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف ، كبما%(7012) قدره نسبي
عادة معمكمات سرقةعمى أف  المكافقة ىك المشاركيف آلراء السائد االتجاه أفضمننا إلى  يشير  كا 
 المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عف تنتج التي الخارجية المخاطر مف ديعُ  زائفة مكاقع عمى نشرىا
 .المالية التقارير جكدة عمى كتؤثر

 كزفكب( 71878) قدره انحراؼ معيارمبك ( 218) حسابييا المتكسط الرابعة كافبالنسبة لمفقرة  .4
األمر  المكافؽ بشدة، مدل في قعي الفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف كبما ،%(27) قدره نسبي
 كالتطكر التقدـ أفعمى  بشدة المكافقة ىك المشاركيف آلراء السائد االتجاه أفإلى  يشير الذم

 كتؤثر المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عف تنتج التي الخارجية المخاطر مف ديعُ  المستمر التكنكلكجي
 .المالية التقارير جكدة عمى
( 71877) قدره انحراؼ معيارمبك ( 2183) حسابييا المتكسط الخامسة، كافبالنسبة لمفقرة  .5

 المكافؽ مدل في قعي الفقرة ليذه االستجابة درجة متكسط أف كبما ،%(2712) قدره نسبي كبكزف
 الككارث أفعمى  بشدة المكافقة ىك المشاركيف آلراء السائد االتجاه أفضمننا إلى  يشيركىذا  بشدة،

 كتؤثر المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عف تنتج التي الخارجية المخاطر مفتُعد  كالسياسية الطبيعية
 .المالية التقارير جكدة عمى
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( 71888) قدره انحراؼ معيارمبك ( 2166) حسابييا المتكسط كاف ،السادسةبالنسبة لمفقرة  .6
 المكافؽ مدل في قعي الفقرة ليذهة االستجاب درجة متكسط أف كبما ،%(7212) قدره نسبي كبكزف
 معمكمات حذؼ أك إدراج أفعمى  بشدةيف ك مكافقـ ى المشاركيف أفضمننا إلى  يشيرفيذا  بشدة،
 عف تنتج التي الخارجية المخاطر مف ديعُ  كنشرىا اعتمادىا بعد المالية التقارير ضمف ميمة

 .المالية التقارير جكدة عمى ؤثريك  لمعمكماتا تكنكلكجيا استخداـ
 كاف معان  كالخارجية الداخمية المخاطر فقرات لجميع الكمية الدرجة بأف يتضح عاـ كبشكؿ     

 سطالمتك  أف كبما ،(7212) نسبي كزفبك ( 71882) معيارم انحراؼبك  ،(2166) حسابيال يامتكسط
 تـ التي المخاطر عمى بشدة يكافقكف المشاركيف أف يعني فيذا بشدة المكافؽل مد في يقع الحسابي
 جكدة عمى كتؤثر المعمكمات، تكنكلكجيا استخداـ عف تنتجالتي ( كالخارجية الداخمية) إدراجيا
 .المالية التقارير

التي تنتج  حكؿ مستكل تأثير المخاطر آلراء المشاركيفاإلحصاءات الكصفية  (:6.3جدول رقم )
 مف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى  خصائص جكدة التقارير المالية

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
 النسبً 

مستوى 
 التأثٌر

 الظواهر تمثل ال المنشورة المالية التقارير 0
 0بصدق االقتصادية

 كبير 8212% 71720 3176

 كبير %8217 71873 3182 0حيادية وغير كاملة غير المعلومات تكون أن 6

 مختلفة لفترات للمقارنة المعلومات قابلية عدم 3
الوحدات  بين أو الوحدة االقتصادية لنفس

 0الفترة لنفس األخرى االقتصادية

 كبير جدا 2212% 71207 2183

 متوسط %2212 71722 3133 0وموجز واضح بشكل المعلومات تعرض ال 2

 على القدرة وعدم التأكد، عدم درجة زيادة 8
 0المحتملة المخاطر توقع

 كبير 2217% 71722 3122

 كبير جدا %2712 71228 2183 0المعلومات بعض فهم سهولة 2

 كبير جدا %2312 71822 2128 0المنشورة المعلومات دقة 8

 ألسسمع ا متوافقة تكون ال المعلومات 7
 0عليها المتعارف المحاسبية والمبادئ

 متوسط 8717% 71227 6122

 كبير جدا %7212 71782 2136 0المستخدمين قرارات على سلبا   توثر هاأن 2

 كبير 82 71826 3128 فقراتال جميعالدرجة الكلية ل

 ( ما يمي:213بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )يتضح مف      
 كالتي كاف متكسطياإذا أخدنا جميع الفقرات )خصائص جكدة التقارير المالية( ككحدة كاحدة  .1

 ( فإف المخاطر تؤثر بمستكل كبير عمى جكدة التقارير المالية.3128الحسابي )
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عمى  جكدة التقارير المالية أخد كؿ فقرة مف تمؾ الفقرات )الخصائص( التي تعبر عف أما إذا .2
كبير جدنا، كالتي كانت ، كبير، متكسط، يتفاكت مستكل تأثير المخاطر عمييا بيف قميؿ حدة، فينا
 كما يمي:

 عمى التكالي: مضمكنيا ( كالتي كاف2، 2 ،8 ،3كاف مستكل التأثير كبير جدنا عمى الفقرات ) أ.
 الكحدات االقتصادية بيف أك الكحدة االقتصادية لنفس مختمفة لفترات لممقارنة المعمكمات قابمية عدـ

 سمبان  تكثر أنيا -المعمكمات بعض فيـ سيكلة –دقة المعمكمات المنشكرة  –الفترة  لنفس األخرل
 المستخدميف. قرارات عمى

 ( كالتي كاف مضمكنيا عمى التكالي: التقارير8 ،6 ،0كاف مستكل التأثير كبير عمى الفقرات ) ب.
 كغير كاممة غير المعمكمات تككف أف -بصدؽ االقتصادية الظكاىر تمثؿ ال المنشكرة المالية
 .المحتممة المخاطر تكقع عمى القدرة كعدـ التأكد، عدـ درجة زيادة -حيادية

 تعرض كالتي كاف مضمكنيا عمى التكالي: ال (7 ،2كاف مستكل التأثير متكسط عمى الفقرتيف ) ج.
 المحاسبية كالمبادئ متكافقة مع األسس تككف ال كالمعمكمات -كمكجز كاضح بشكؿ المعمكمات
 عمييا. المتعارؼ
 اختبار الفرضيات: 3.3.1

 أواًل. اختبار الفرضية الرئيسية األولى:
H0 :  المالية التقارير جكدة عمى المعمكمات تكنكلكجيا لمخاطر جكىرم تأثير يكجد"ال". 
H1: "المالية التقارير جكدة مىع المعمكمات تكنكلكجيا لمخاطر جكىرم تأثير يكجد." 

 تأثير مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات عمى جكدة التقارير المالية (:7.3جدول رقم )
 )اختبار الفرضية األكلى( 

Rمعامل التحدٌد  Rمعامل االرتباط  نتٌجة الفرضٌة
 الداللة اإلحصائٌة المحسوبةFقٌمة  2

 * 1.111 8.63 1.78 0.88 قبول الفرضٌة

 7178إحصائيا عند مستكل المعنكية  داؿ *
 مف أكبر ( كىي7123تبمغ ) المحسكبةF( إلى أف قيمة 813تشير نتائج الجدكؿ السابؽ رقـ )     
(، كبما أف قاعدة 7178عند مستكل داللة إحصائية )(3122)الجدكلية التي تبمغ قيمتيا  F قيمة
  Fقيمة مف أقؿ المحسكبة  Fقيمة ( إذا كانتH0ص عمى قبكؿ الفرضية العدمية )تن القرار

 .الجدكلية  Fقيمة مف كبرأ المحسكبةF قيمة كانت إذا (H1، كقبكؿ الفرضية البديمة )الجدكلية
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الذم  (7187%( كىك ارتباط قكم، كأف معامؿ التحديد )77كما أف معامؿ االرتباط قد بمغ )     
  ،%( عمى جكدة التقارير المالية87أم أف المخاطر تؤثر بمعدؿ ) ؛يكضح درجة تأثير المخاطر

 كىذا البديمة الفرضية كنقبؿ العدمية الفرضية نرفض فإنناؿ الجدك  نتائج ضكء كعمى كىك تأثير قكم،
 .المالية التقارير جكدة عمى المعمكمات تكنكلكجيا لمخاطر جكىرم تأثير يكجد أنو: يعني بالتالي
 : الفرضية الفرعية األولىاختبار ثانًيا. 

H0 : " المعمكمات تكنكلكجياـ استخدا عف الناجمة الداخمية لممخاطر جكىرم تأثير يكجدال             
 ."المالية التقارير جكدة عمى
H1 : "جكدة عمى المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عف الناجمة الداخمية لممخاطر جكىرم تأثير كجدي 

 ."المالية التقارير
 

 المالية التقارير جكدة عمى المعمكمات تكنكلكجيال الداخمية لمخاطرا تأثير (:8.3جدول رقم )
 الداللة اإلحصائٌة المحسوبة Fقٌمة  R2التحدٌدمعامل  Rمعامل االرتباط  نتٌجة الفرضٌة

 * 1.111 11.17 1.85 0.92 قبول الفرضٌة

 7178إحصائيا عند مستكل المعنكية  داؿ *
 Fقيمة مف أكبر ( كىي00108تساكم ) المحسكبة F( إلى أف قيمة 713تشير نتائج الجدكؿ )     

(، كبما أف قاعدة القرار 7178تساكم ) عند مستكل داللة إحصائية (2182)التي تساكم  الجدكلية
، الجدكلية  Fقيمة مف أقؿ المحسكبة F قيمة( إذا كانت H0تنص عمى قبكؿ الفرضية العدمية )

 .الجدكلية F قيمة مف كبرأ المحسكبة  Fقيمة كانت إذا( H1الفرضية البديمة )كقبكؿ 
( الذم 7178ارتباط قكم، كأف معامؿ التحديد )فيذا %( 26أف معامؿ االرتباط قد بمغ ) كبما     

يكضح درجة تأثير المخاطر الداخمية، أم أف المخاطر الداخمية لتكنكلكجيا المعمكمات تؤثر بما 
ا كىذا تأثير قكم ( عمى جكدة التقارير المالية%78نسبتو )  رفضكفقنا ليذه النتائج يتـ ك ، أيضن
 الداخمية لممخاطر جكىرم تأثير يكجد أنو: يعني ما كىذا البديمة الفرضية ؿك كقب العدمية الفرضية
 .المالية التقارير جكدة عمى المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عف الناجمة

 الفرعية الثانية: ثالثًا. اختبار الفرضية
H0 " : عمى المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عف الناجمة خارجيةال لممخاطر جكىرم تأثير يكجدال 
 ."المالية التقارير جكدة
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H1 ":جكدة عمى المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عف الناجمة خارجيةال لممخاطر جكىرم تأثير يكجد 
 ."المالية التقارير

 .المالية التقارير جكدة عمى المعمكمات تكنكلكجيال الخارجية لمخاطرا تأثير(:9.3)جدول رقم

Rمعامل التحدٌد  Rمعامل االرتباط  نتٌجة الفرضٌة
 المحسوبة Fقٌمة  2

الداللة 
 اإلحصائٌة

 * 1.111 11.19 1.71 0.83 قبول الفرضٌة

 7178إحصائيا عند مستكل المعنكية  داؿ *
 الجدكلية F قيمةف م كبرأ ( كىي00172) المحسكبةF( إلى أف قيمة 213تشير نتائج الجدكؿ )     

(، كبما أف قاعدة القرار تنص عمى قبكؿ الفرضية 7178) إحصائيةعند مستكل داللة  (2127)
( H1، كقبكؿ الفرضية البديمة )الجدكلية  Fقيمة مف أقؿ المحسكبة  Fقيمة( إذا كانت H0العدمية )

 .الجدكليةF  قيمة مف كبرأ المحسكبة  Fقيمة كانت إذا
( 7187معامؿ التحديد )كما بمغ %( كىك ارتباط قكم، 73) ما نسبتو معامؿ االرتباط بمغك      

يكضح درجة تأثير المخاطر الخارجية، أم أف المخاطر الخارجية كىي نسبة مرتفعة، كىذا المعامؿ 
 كعمى%( عمى جكدة التقارير المالية  كىك تأثير قكم، 87)بما نسبتو لتكنكلكجيا المعمكمات تؤثر 

ما  كىذا البديمة الفرضية كنقبؿ العدمية الفرضية نرفض فإنناالسابؽ  الجدكؿالكاردة ب نتائجال ضكء
 عمى المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عف الناجمة خارجيةال لممخاطر جكىرم تأثير يكجد أنو: يعني
 .المالية التقارير جكدة

 :اختبار الفرضية الرئيسية الثانيةرابًعا. 
 H0:  درجة في المعمكمات لتكنكلكجيا الخارجية كالمخاطر الداخمية المخاطر بيف اختالؼ يكجد"ال 
 ."المالية التقارير جكدة عمى تأثيرىا

H1 ":درجة في المعمكمات لتكنكلكجيا الخارجية كالمخاطر الداخمية المخاطر بيف اختالؼ يكجد 
 " المالية التقارير جكدة عمى تأثيرىا
 عمى المعمكمات تكنكلكجيال داخميةال لمخاطرا تأثير( المتعمؽ ب713بمقارنة بيانات الجدكؿ رقـ )     
 تكنكلكجيال الخارجية لمخاطرا تأثير( المتعمؽ ب213، كبيانات الجدكؿ رقـ )المالية التقارير جكدة

يتضح لنا درجة تأثير المخاطر الداخمية معبرنا عنيا بمعامؿ  المالية التقارير جكدة عمى المعمكمات
%(، كالتي تختمؼ عف درجة تأثير المخاطر الخارجية كالتي يعبر 78التحديد الذم بمغت نسبتو )

كبمقارنة ىذه النسب فيذا يعني أف  %(،87عنيا بنفس معامؿ التحديد كالذم بمغت نسبتو )
الخارجية،  اركيف في الدراسة ىي أكثر تأثيرا مف المخاطرالمخاطر الداخمية  مف كجية نظر المش
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 كالمخاطر الداخمية المخاطر بيف اختالؼ يكجد كالتي مفادىا بأنو كعميو يتـ قبكؿ الفرضية البديمة 
 .ةالمالي التقارير جكدة عمى تأثيرىا درجة في المعمكمات لتكنكلكجيا الخارجية

 :والمراجع النتائج والتوصيات 4.1
 النتائج: 1.4.1
 التالية:نتائج ال إلى فقد تكصمت ىذه الدراسةفي ضكء تحميؿ إجابات المشاركيف      

كاف لمخاطر تكنكلكجيا المعمكمات الداخمية تأثير جكىرم عمى جكدة التقارير المالية، حيث  .1
 %.78 قد بمغت ما نسبتو درجة التأثير مف كجية نظر المشاركيف كانت

ا .2  المالية، التقارير جكدة عمى جكىرم تأثيرلمخاطر تكنكلكجيا المعمكمات الخارجية  كاف أيضن
 %.87قد بمغت ما نسبتو  المشاركيف نظر كجية مف التأثير درجة كانت حيث

عمى جكدة التقارير المالية  كاف التأثير الكمي لمخاطر تكنكلكجيا المعمكمات الداخمية كالخارجية .3
Rكىك ما أشارت لو قيمة معامؿ التحديد  %(87)تأثيرنا جكىرينا، حيث كانت درجة التأثير 

2 
(7187.) 
كاف ىناؾ اختالؼ في درجة تأثير مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات عمى جكدة التقارير المالية،  .4

 مخاطر الخارجية في المرتبة الثانية.حيث جاءت المخاطر الداخمية في المرتبة األكلى، تمييا ال
دخكؿ المكظفيف غير المسمكح ليـ لمنظاـ كاالطالع عمى البيانات، كضعؼ  بينت النتائج بأف .5

ميارات ككفاءة المكارد البشرية، كعدـ كفاءة ضكابط اإلدخاؿ كالمعالجة كاإلخراج، مف المخاطر 
 .تأثير كالتي كاف ليا أكثرالداخمية الناتجة عف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات، 

 أكضحت النتائج بأف كؿ مف التقدـ كالتطكر التكنكلكجي المستمر، كالككارث الطبيعية كالسياسية، .6
 خارجيةال المخاطر مف، كنشرىا اعتمادىا بعد المالية التقارير ضمف ميمة معمكمات حذؼأك  إدراج

 .  تأثير أكثر لياكاف  كالتي المعمكمات، تكنكلكجيا استخداـ عف الناتجة

 أظيرت نتائج التحميؿ بأنو يكجد تأثير لمخاطر تكنكلكجيا المعمكمات عمى جكدة التقارير المالية، .7
مخاطر ىي خصائص جكدة التقارير المالية التي كقع عمييا تأثير ىذه الكأف أىـ ما يعزز تأثير 

أك بيف  الكحدة االقتصاديةتمفة لنفس قابمية المعمكمات لممقارنة لفترات مخ عدـ كالمتمثمة في:كبير، 
التأثير السمبي عمى قرارات ، عدـ سيكلة فيـ المعمكماتاألخرل لنفس الفترة،  الكحدات االقتصادية

 المستثمريف.
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 التوصيات: 2.4.1
 :، يكصي الباحثاف بما يميالتكصؿ إلييا عمى ضكء النتائج التي تـّ      

مستخدمي تكنكلكجيا المعمكمات االنتباه لممخاطر الناجمة عف  االقتصاديةالكحدات التأكيد عمى  .1
ا لتأثيرىا الكبير عمى جكدة مصدرىا داخمي أك خارجي نظرن كاف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات سكاء 

 القكائـ المالية.
بكضع ضكابط رقابية كافية لمحد مف تأثير مخاطر التكنكلكجيا  الكحدات االقتصاديةالتأكيد عمى  .2

ا كإلمكانية التحكـ بيا مقارنة عمى جكدة التقارير، كخاصة المخاطر الداخمية ألنيا أكثر تأثيرن 
 بالخارجية.

عطاء .3  ىـضركرة اختيار مستخدمي تكنكلكجيا المعمكمات مف ذكم الكفاءة في استخداميا، كا 
ادة كفاءة العامميف مف ذكم الكفاءة المتدنية، كتعريفيـ بأىمية الضكابط الرقابية، دكرات تدريبية لزي
 .كااللتزاـ بتطبيقيا
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 مراجع البحث: 3.4.1
 .  078 اآلية - التكبة سكرة القراف الكريـ، .1
، مجمة (، إدارة الجكدة الشاممة كأثرىا في رأس لماؿ الزبائني2010إسماعيؿ، عكاطؼ يكسؼ ) .2

 . 32، المجمد 10تنمية الرافديف، العدد 

(، قياس أثر اإلفصاح االختيارم في جكدة التقارير المالية، المجمة األردنية 2014حمادة، رشا ) .3
 .10، المجمد 4في إدارة األعماؿ، العدد 

(، دكر التدقيؽ الداخمي في إدارة مخاطر تكنكلكجيا المعمكمات 2016حمكدم، جناف عمّي ) .4
 .29، المجمد 1كاالتصاالت في ضكء حككمة تكنكلكجيا المعمكمات، مجمة التقني، العدد 

 نظـ أداء عمى المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مخاطر أثر ،(6703) مصطفى سميماف الدالىمة، .5
 مجمة السعكدية، العربية المممكة في الحساباتف جعيمرا نظر كجية مف المحاسبية المعمكمات

 . األكؿ المجمد الثالثكف، العدد المفتكحة، القدس جامعة

(، إدارة الجكدة الشاممة، مجمة مكتبة الممؾ فيد الكطنية، 2011الراشد، محمد بف عبد العزيز ) .6
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