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     جيا املعلومات فى فعالية الرقابة الداخلية حوكمة تلنولو أثر          

 دراسة ميدانية                                                     

 ممخص البحث     

ييدف البحث إلى استكشاف أثر حوكمة تكنولوجيا المعمومات في فعالية الرقابة الداخمية.     
جراء تم فحص الدراسات السابقة المتعمقة بالموضو , ولتحقيق ىدف الدراسة واختبارًا لفروضيا ع، وا 

دراسة ميدانية بقائمة اإلستقصاء المدعمة بالمقابالت الشخصية مع عينة من المراجعين الخارجيين 
والداخميين ومسئولي تكنولوجيا المعمومات. وتتمثل أىم نتائج الدراسة في عدم وجود تأثير إحصائي 

ة عمي التقارير المالية، ذو داللة معنوية لمحددات حوكمة تكنولوجيا المعمومات في درجة اإلعتمادي
وكفاءة العمميات، وفعالية العمميات، واإلمتثال لموائح والقوانين. وخمصت الدراسة إلى مجموعة من 
التوصيات التى تحسن فعالية الرقابة الداخمية من خالل توافر مجموعة من العوامل التى تحقق 

 حوكمة تكنولوجيا المعمومات.
 

 تكنولوجيا المعمومات، فعالية الرقابة الداخمية. الكممات الدالة: حوكمة
 
 

Abstract 

    The main objective of the study is to explore the impact of the 

information technology governance on the effectiveness of the internal 

controls. To achieve the goal of the study and to test its hypotheses, 

previous studies related to the subject were reviewed, and a field study 

was carried out with the survey list supported by interviews with a 

sample of external and internal auditors, and information technology 

officials. The most important findings of the study are a significant and 

statistically significant relationship wasn't found for field study 

variables in the degree of dependence on the financial reports, 

efficiency of operations, effectiveness of operations, and compliance 

with regulations and laws. The study concluded with a set of 

recommendations that improve the effectiveness of internal control 

through the availability of set factors that achieve information 

technology governance. 

Key words: Information Technology Governance, Effectiveness of 

Internal Controls.     
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 مقدمة ومشكمة البحث -1
تواجو المنظمات في الوقت الراىن العديد من التحديات، ومنيا ضرورة األعتماد عمى التكنولوجيا     

بصورة تتميز بالكفاءة والفعالية وبما يكفل تحويل تمك التكنولوجيا آللية متكاممة تساىم فى تحقيق 
 أىداف الوحدة في االجمين القصير والطويل .

ي شيدىا العالم فى مختمف جوانب الحياة ومنيا بشكل خاص وكان لمتطورات المتسارعة الت    
تكنولوجيا المعمومات، آثار إيجابية عمى بعض المنظمات وتذكر اآلثار السمبية عمى منظمات أخرى؛ 
فقد ساعدت تكنولوجيا المعمومات العديد من المنظمات عمى تنفيذ الوظائف والعمميات التى تقدم 

كما أن ىناك أسباب كثيرة دفعت ىذه المنظمات إلى تبنى تكنولوجيا بصورة أفضل وأسرع وأكثر دقة، 
المعمومات واالستفادة منيا فى عممياتيا المختمفة، وبالشكل الذي تطمب ضرورة التحرى عن آلية 
متكاممة تضمن توظيف تمك التكنولوجيا عمى نحو سميم، وبما يكفل تنفيذ مختمف الوظائف والميام 

والفعالية، وقد كانت الحوكمة أحد اآلليات الفاعمة في ىذا المجال ) راضى، بصورة تتميز بالكفاءة 
 (.3455، ص 4242
إن استخدام تكنولوجيا المعمومات قد أثر بشكل كبير عمى األنظمة المالية والمحاسبية وعمميات      

اء اإلفصاح، اإلفصاح والشفافية، واألمر الذى ترتب عميو إلزامية دخول تكنولوجيا المعمومات فى أد
وظيرت المفاىيم المرتبطة بحوكمة تكنولوجيا المعمومات التى ترشد وتوجو وتنظم طرق التعامل مع 

 ,Deloitteاألنظمة المالية والمحاسبية عند بيان نتائج األعمال فى بيئة تكنولوجيا المعمومات ) 
2015, P: 31.) 

يل تدقيق تكنولوجيا المعمومات ألجيزة ويمكن مالحظة إطار حوكمة تكنولوجيا المعمومات فى دل   
مجموعة عمل اإلنتوساى لتدقيق تكنولوجيا المعمومات ومبادرة اإلنتوساى لمتنمية،  –الرقابة العميا 

وتمعب والذي يوجو عمميات تكنولوجيا المعمومات لضمان تمبية احتياجات العمل فى الوقت الحاضر، 
فى تحديد بيئة الرقابة ووضع األساس إلنشاء ممارسات حوكمة تكنولوجيا المعمومات دورًا رئيسيًا 

عداد التقارير ليتم اإلشراف عمييا ومراجعتيا من قبل اإلدارة  سميمة لمرقابة الداخمية وا 
INTOSAI,2003)). 

أصبحت تكنولوجيا المعمومات أكثر تعقيدًا عن ذى قبل وزادت احتماالت تعرض تكنولوجيا      
وعمى فعالية  ا أن تؤثر عمى كفاءة وفعالية نظام المعمومات المحاسبيالمعمومات لمخاطر من شأني
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، ومن ثم عمى جودة المعمومات المحاسبية حيث يؤدى تعرض تمك النظم لممخاطر  الرقابة الداخمية
 إلى التأثير عمى سرية ونزاىة وتوافر المعمومات .

ىذا المصطمح عمى مجموعة ونتيجة لذلك ظير مصطمح حوكمة تكنولوجيا المعمومات ويشتمل    
من األطر التنظيمية والعمميات التى تؤكد عمى أن تكنولوجيا المعمومات تعمل عمى تحقيق قيمة 
لمشركة وذلك من خالل ما تحققو من تدعيم نظام الرقابة الداخمية الذي يعمل عمى إدارة المخاطر 

 (.  37، ص ;423مان، التكنولوجية التى تؤثر عمى أمن المعمومات وتحقيق جودتيا ) سمي
وتتناول ىذه الدراسة وفي إطار ميداني بيان أثر حوكمة تكنولوجيا المعمومات في فعالية الرقابة    

 الداخمية وذلك في إطار بيئة البنوك التجارية المصرية.
ومن خالل ما سبق يمكن صياغة المشكمة البحثية في األبعاد والتساؤالت والفروض التأثيرية،    

تتحدد المشكمة البحثية فى ندرة الجيود البحثية في مجال صياغة أثر حوكمة تكنولوجيا حيث  
المعمومات عمى فعالية الرقابة الداخمية في البنوك التجارية المصرية، ويتحدد الحل المقترح لتمك 
المشكمة في توفير أطار فكري عمى أساس ميداني، والمشكمة البحثية بتمك الصورة تشتمل عمى 

 بعاد التالية :  األ
الُبعد األول : تعدد وتنوع محددات حوكمة تكنولوجيا المعمومات ، ومنيا : متطمبات نجاح حوكمة 
تكنولوجيا المعمومات، ومزايا حوكمة تكنولوجيا المعمومات، وأىداف حوكمة تكنولوجيا المعمومات، 

لوجيا المعمومات، ودوافع ومقومات حوكمة تكنولوجيا المعمومات، ومخاطر )معوقات ( حوكمة تكنو 
 استخدام حوكمة تكنولوجيا المعمومات .

الُبعد الثاني : تعدد وتنوع عناصر فعالية الرقابة الداخمية ومنيا درجة األعتمادية عمى التقارير 
المالية، وكفاءة العمميات، وفعالية العمميات، واإلمتثال لموائح والقوانين وينبثق من األبعاد السابقة 

 ت اآلتية :التساؤال
التساؤل األول : إلى أى مدى يتفق المستقصى منيم حول رؤيتيم بشأن محددات حوكمة تكنولوجيا 

 المعمومات وعناصر فعالية الرقابة الداخمية ؟
: إلى أى مدى تؤثر المحاور الفكرية لحوكمة تكنولوجيا المعمومات في فعالية الرقابة  نىالتساؤل الثا
 الداخمية ؟
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 أهداف البحث  -2 
يتحدد اليدف الرئيسي لمدراسة في تحديد أثر حوكمة تكنولوجيا المعمومات عمى فعالية الرقابة     

 -الداخمية ويعتمد تحقيق ىذا اليدف عمى اآلليات التالية:
 دراسة وتحميل محددات حوكمة تكنولوجيا المعمومات. -أ

 .دراسة وتحميل عناصر فعالية الرقابة الداخمية  -ب
 استكشاف أثر حوكمة تكنولوجيا المعمومات عمى فعالية الرقابة الداخمية . -ج
 أهمية البحث  -3
 من خالل مشكمة الدراسة وأىدافيا يمكن تحديد أىميتيا العممية والعممية عمى النحو التالي:  

 األهمية العممية ) أ (
ي وىو حوكمة تكنولوجيا المعمومات تتناول الدراسة أحد المستجدات الحديثة في الفكر المحاسب -3أ/

والتي تعد من المجاالت التي مازالت في مراحميا المبكرة ومحاًل إلىتمام المنظمات المينية والجيود 
 البحثية وخصوصًا في جميورية مصر العربية.

 تكنولوجيا المعمومات في فعالية الرقابة الداخمية. ندرة الجيود البحثية التي تناولت أثر حوكمة -4أ/
 ) ب ( األهمية العممية 

توفير إطار فكري متكامل مؤسس عمى دليل ألثر حوكمة تكنولوجيا المعمومات في الرقابة  -3ب/
 الداخمية . 

وفق أسس مينية ألثر حوكمة تكنولوجيا المعمومات عمى فعالية الرقابة  توفير رؤية متكاممة -4ب/
 الداخمية في البنوك التجارية المصرية .

 حدود البحث  -4
تقتصر الدراسة عمى أربعة فئات من المستقصى منيم وىم العاممون فى مجال تكنولوجيا  -أ

المراجعين الخارجيين، المراقبين الداخميين، األكاديميين، وال يمتد البحث ليشمل غير ذلك  المعمومات،
 من الفئات . 
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فى قياس فعالية الرقابة الداخمية عمى التعريف العام لمفعالية بكونيا القدرة عمى تم اإلعتماد  -ب
دون  COSO 2013تحقيق اليدف وباألعتماد فى تحديد األىداف عمى األىداف الواردة فى تقرير 

 التطرق لمنيجيات أخرى .
 

 الدراسات السابقة وتطوير الفروض -5 
منيج حوكمة تكنولوجيا المعمومات من  ( تصميم2002)  .Ribbers, et alتناولت دراسة      

خالل تشخيص الممارسات والنظريات المتنافسة بالتطبيق عمى عدد من المنظمات الكبيرة المعقدة 
والتى تم اختيارىا من مختمف المصانع فى أوروبا وأمريكا الشمالية، باإلعتماد عمى التحميل العنقودى 

راسة إلى أن فعالية منيج حوكمة تكنولوجيا المعمومات تتسم بكالً  وتوصمت الد فى تحميل البيانات. 
من الشمولية المنيجية والتدخالت اإلجتماعية التى تحتوى عمى التكامل اإلستراتيجى لمشركات 

، وقد .ولقرارات تكنولوجيا المعمومات وبناء العالقات التعاونية والفيم المشترك بين أصحاب المصالح
 ستراتيجيلنتائج بأن فاعمية حوكمة تكنولوجيا المعمومات توصف بالتحميل اإلبرر الباحث تمك ا

 أىداف، حمول، مبادرات وقرارات تكنولوجيا المعمومات. ىوالشمولية التى تشارك ف
أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى مينة إلى بيان ( 4226)شحاتة  دراسة  وىدفت     

يث تم توزيع قائمة استقصاء عمى مراجعى الحسابات العاممين المراجعة بجميورية مصر العربية ح
فى مكاتب مراجعة فى جميورية مصر العربية، باإلعتماد عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية 
والتى تتمثل فى مجموعة من اإلحصاءات الوصفية. وتوصمت الدراسة إلى نتيجة رئيسية مفاداىا أن 

يد من المزايا فى مجال المراجعة، ومع ذلك فإن اإلعتماد عمى تمك تكنولوجيا المعمومات تتمتع بالعد
، وقد برر الباحث تمك النتيجة المتوصل إلييا بافتقاد المراجعين مازال بشكٍل غير كثيفالتكنولوجيا 

 لمتأىيل العممى والتطبيقى لمتفاعل بفعالية مع قواعد البيانات اإللكترونية.
معمومات مركزية السيطرة األمنية ( العالقة بين 2008) .Robles et alدراسة  تناولتو         

وحوكمة تكنولوجيا المعمومات لمشركات، وىى دراسة ميدانية عمى عينة من الشركات الكورية 
الدراسة إلى أن حوكمة  توصمتو . باإلعتماد عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية

 لضمان تنفيذ السياسات واإلجراءات األمنية لمشركة.تكنولوجيا المعمومات ميمة فى كل مؤسسة 
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إلى أن اإلستثمار فى تكنولوجيا المعمومات يضيف قيمة لمشركة  أيضاً  وتوصمت الدراسة     
المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات، كما أن مركزية تكنولوجيا المعمومات ميمة فى  يخفف منو 

 ختراق النظم. ا  ءات حاسمة ضد الفيروسات و تنفيذ آليات أمن المعمومات ووضع إجرا
( دور آليات الحوكمة فى تعزيز حوكمة تكنولوجيا المعمومات :422)دراسة عوض  وأوضحت    

وضبط مخاطر األنشطة اإللكترونية لممنشآت، حيث تم تصميم قائمة استقصاء وتوزيعيا عمى عينة 
عتماد عمى مجموعة من األساليب المراجعين والعاممين فى مكاتب المحاسبة والمراجعة باإل

مجموعة من اإلحصاءات الوصفية. وتوصمت الدراسة إلى أن حوكمة اإلحصائية والتى تتمثل فى 
فى تخفيف المخاطر المصاحبة إلستخدام أساليب تكنولوجيا  اً ىام اً تكنولوجيا المعمومات تؤدى دور 

لتحسين عممية إدارة مراقبة المخاطر  المعمومات وذلك من خالل استخدام اآلليات الداخمية لمحوكمة
، وقد برر الباحث تمك النتائج بأن الشركات التى لدييا تكنولوجيا .التى تتعرض ليا المنشأة

المعمومات تابعة لمجمس اإلدارة تكون أكثر فاعمية فى اإلشراف ومراقبة تكاليف تكنولوجيا المعمومات 
زة تنافسية لممنشأة، وأن فعالية حوكمة تكنولوجيا وفى استخدام تكنولوجيا المعمومات فى إيجاد مي

المعمومات تضمن بأن اإلستثمار فى تكنولوجيا المعمومات يؤدى إلى إضافة قيمة ألنشطة األعمال 
 و تخفيض المخاطر المرتبطة بتشغيل وتنفيذ تكنولوجيا المعمومات.

وأثرىا فى كفاءة التدقيق  ( جودة تكنولوجيا المعمومات;422)دراسة العرود وشكر  تناولتو      
الداخمى فى الشركات الصناعية والخدمية المساىمة العامة األردنية، حيث تم تصميم قائمة استقصاء 

فى القطاعين باإلعتماد عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية والتى  راجعينوتم توزيعيا عمى الم
لمتعدد، مصفوفة معامل اإلرتباط تتمثل فى مجموعة من اإلحصاءات الوصفية، تحميل اإلنحدار ا

(، اختبار Tolerance(، اختبار التباين المسموح )VIFبيرسون، اختبار معامل تضخم التباين )
الداخميين لجودة تكنولوجيا المعمومات  راجعينوتوصمت الدراسة إلى أن تصورات الم معامل اإللتواء(.

مرتفعة نسبيًا، وأن ىناك أثرًا ميمًا ذا داللة وكل بعد من أبعادىما جاءت  يةالداخم مراجعةوكفاءة ال
، وقد برر الباحث تمك النتائج بأن ية.الداخم مراجعةإحصائية لجودة تكنولوجيا المعمومات فى كفاءة ال

الشركات الصناعية والخدمية المساىمة العامة األردنية تواجو مجموعو  فى يةالداخم مراجعةعممية ال
وزيادة الوقت المبذول فى العمميات الحسابية  مراجعةمن الصعوبات مثل ارتفاع تكاليف عممية ال

 . مراجعةفى كفاءة عممية ال والكتابية ويرجع ذلك لغياب جودة تكنولوجيا المعمومات مما أثر سمباً 
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( أثر استخدام الحاسوب عمى أنظمة الرقابة الداخمية فى 4229)اسة مصمح تناولت در و    
المصارف العاممة فى قطاع غزة حيث تم توزيع قائمة استقصاء عمى جميع البنوك العاممة فى 
محافظات غزة باإلعتماد عمى مجموعة من اإلحصاءات الوصفية. وتوصمت الدراسة إلى أن البنوك 

مة إال أن ىناك قصور فى تطبيق بعض اإلجراءات كما أن ىناك تطبيق تقوم بتطبيق الرقابة العا
بدرجة عالية إلجراءات رقابة التطبيقات، وقد برر الباحث تمك النتائج باىتمام البنوك بإيجاد بيئة 
رقابية فى ظل استخدام الحاسوب، وذلك لضمان المعالجة السميمة لمبيانات ومنع الغش والتالعب 

 ية. بالبيانات المحاسب
دور التقرير الخاص عن ىيكل الرقابة الداخمية فى  إلى بيان (:422) دراسة السواح وىدفت    

زيادة درجة الثقة واإلعتماد عمى القوائم المالية، حيث تم تصميم قائمة استقصاء وتوزيعيا عمى 
 تقوم بمراجعة بعض الشركات المساىمة التى خاصة ،مراقبى الحسابات فى مكاتب المراجعة

     المسجمة فى بورصة األوراق المالية بمصر باإلعتماد عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية.
لى مجموعة من النتائج أىميا أن عممية التقرير عن فعالية الرقابة الداخمية من إوتوصمت الدراسة 

إلى أن أكثر اآلليات مالئمة لزيادة فعالية الرقابة الداخمية والحد من التالعب، كما توصمت 
اإلصدارات المينية ألزمت اإلدارة ومراجع الحسابات بضرورة إعداد التقارير عن فعالية الرقابة 

 Committee of Sponsoring Organizations ofالداخمية وفقًا لمعيار رقابى مناسب مثل 
Treadway Commission the (COSO وقد برر الباحث تمك النتائج إلى وجود طمب عمى .)

ىتمام بيا. وقد أوصى الباحث من قبل مراجعى الحسابات واإلة ير عن فعالية الرقابة الداخميالتقار 
تستيدف دعم الدور  بضرورة تشجيع ىيئة سوق المال بإصدار المزيد من أدلة الحوكمة فى مصر

 كات.الرقابى لمجان المراجعة فى الشركات المقيدة بالبورصة وزيادة فعالية آليات الرقابة فى تمك الشر 
مدى تأثير تطبيق عمميات أىداف الرقابة عمى ( إلى بيان 2009)  Abu-Musaةدراس وىدفت     

عمى  Control Objectives for Information Technology(COBIT)يالمعمومات والتكنولوج
الشركات السعودية حيث صمم الباحث قائمة استقصاء  دعم وتقييم حوكمة تكنولوجيا المعمومات فى

وتم توزيعيا عمى العديد من البنوك والوحدات الحكومية السعودية وذلك باستخدام مجموعة من 
وتوصمت الدراسة إلى أن المديرين فى البنوك والشركات السعودية  األساليب اإلحصائية الوصفية.

عمومات وىو ما يساعد عمى نجاحيا ، كما أن تطبيق لدييم استعداد لفيم حوكمة تكنولوجيا الم
ال تخضع إلجراءات المراجعة بسبب عدم وجود شكل رسمى متفق عميو لتطبيقيا.  COBITعمميات 
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% من حجم العينة تؤكد أن إدارة تكنولوجيا المعمومات ىى 95وقد برر الباحث ذلك بأن نسبة 
 والشركات.فى تمك البنوك  COBITالمسئولة عن تطبيق عمميات 

أثر المعامالت اإللكترونية عمى محتوى ىيكل الرقابة بيان (  4233) دراسة السيد استيدفتو     
الداخمية، حيث تم تصميم قائمة استقصاء وتم توزيعيا عمى عينة الدراسة باإلعتماد عمى مجموعة 

الرقابة الداخمية  من النتائج أىميا أن ةوقد توصمت الدراسة إلى مجموع. من األساليب اإلحصائية 
تتزايد أىميتيا فى بيئة تكنولوجيا المعمومات التى تعتمد بشكل أساسى عمى استخدام الحاسبات 
اآللية، وأن ضعف أساليب الرقابة سيؤدى إلى العديد من المشكالت، وأن أساليب الرقابة فى ظل 

الرقابة عمى التوثيق، و تطبيقات، الرقابة عمى الو التشغيل اإللكترونى تتمثل فى أساليب الرقابة العامة، 
والرقابة عمى األمن. وقد برر الباحث تمك النتائج بأىمية اجراءات وأساليب الرقابة عمى النظم 
اإللكترونية. وأوصى الباحث بضرورة توعية المراجعيين بالدور المنتظر منيم فى تقييم حاالت 

والمشاركة فى اختيار أساليب الرقابة المالئمة  اإلختراقات األمنية لممعمومات والمعامالت اإللكترونية،
 .ختراقات لتجنب اإل

حوسبة السحابية وأىداف الرقابة اإلطار الفكري لم Enslin  (2012)أوضحت دراسةكما      
وىى دراسة نظرية ىدفت إلى  .والمخاطر والضوابط COBITلممعمومات والتكنولوجيا ذات الصمة ب 

تتعرض ليا نظم المعمومات المعتمدة عمى الحوسبة السحابية حيث تم  توضيح المخاطر التى
استخدام إطار حوكمة تكنولوجيا المعمومات لتحديد المخاطر اإلضافية واستخداميا فى تحديد ضوابط 

التى تساىم فى توفير رقابة  COBITتخفيف المخاطر المحتممة وأوضحت الدراسة أىم عمميات 
من خالل رقابة تحويل  Ds5(Delivery and Support)النظم  تخفيف الخطر وىى ضمان أمن

دارة التغيير  البيانات، من خالل تطبيق سياسة واضحة  Acquire and Implement))AI6وا 
وضمان اإللتزام  ME2(Monitor and Evaluate)ومراقبة وتقييم الرقابة الداخمية  لمتغيير،
 بالقوانين.

عمى معايير وموارد تكنولوجيا  COBITأثر أبعاد  Alsaeed et al (2012).دراسة  تناولتو      
بنكًا أردنيًا باإلعتماد عمى  :5المعمومات ، حيث صمم الباحث قائمة استقصاء وتم توزيعيا عمى 

     مجموعة من األساليب اإلحصائية والتى تتمثل فى مجموعة من اإلحصاءات الوصفية.
ىميا أن ىناك عالقة قوية بين األبعاد الثالثة : التخطيط وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أ

Acquire and Implement (AI ،) (، واإلستحواذ والتنفيذPO) Plan and Organizeوالتنظيم 
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( عمى موارد تكنولوجيا المعمومات والعنصر DS) Delivery and Supportوالتسميم والدعم 
توجد عالقة قوية كما البنية التحتية، ليذه األبعاد مع ولكن توجد عالقة ضعيفة  ،البشرى والتطبيقات

المعمومات كمورد من موارد تكنولوجيا و Monitor and Evaluate (ME ) بين المراقبة والتقييم
مع البنية التحتية والتطبيقات والعنصر  المراقبة والتقييم يفة لبعدعولكن توجد عالقة ض ،المعمومات
 البشرى.

( إطار المراجعة الداخمية لحوكمة تكنولوجيا المعمومات بالتطبيق 4235) السواحوأوضحت دراسة    
عمى البنوك التجارية حيث صمم الباحث قائمة استقصاء وتم توزيعيا عمى عينة الدراسة باإلعتماد 

وقد توصمت الدراسة إلى أىمية دور المراجعة الداخمية فى . عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية
ارة المخاطر وتتمثل فى مساعدة اإلدارة التنفيذية ولجنة المراجعة ومجمس اإلدارة فى تقييم عممية إد

المخاطر المرتبطة بأنشطة المنشأة مع عدم المشاركة فى إدارة المخاطر ، كما أن التطبيق الفعال 
يا لحوكمة تكنولوجيا المعمومات يساعد عمى تحقيق التنسيق والتكامل بين استراتيجية تكنولوج

المعمومات مع استراتيجية المنشأة إلضافة قيمة لممنشأة. وقد برر الباحث تمك النتائج بأىمية تطبيق 
حوكمة تكنولوجيا المعمومات ودورىا فى زيادة فاعمية أداء تكنولوجيا المعمومات بالمنشآت من خالل 

تعرف عمى المخاطر مراجعة أىداف تكنولوجيا المعمومات ، ومدى توافقيا مع أىداف المنشأة، وال
 التى تعوق تحقيق ىذه األىداف، وذلك لمعمل عمى الحد منيا فى بيئة تكنولوجيا المعمومات.

( تحديد مستوى حوكمة تكنولوجيا المعمومات المطبق فى 4236) وآخرونوتناولت دراسة زيود،      
استقصاء وتم (، حيث صممت قائمة COBITذقية وفق إطار عمل )الالمصرف التجارى السورى بال

  توزيعيا عمى اإلداريين فى المجتمع المذكور باإلعتماد عمى مجموعة من اإلحصاءات الوصفية.
وقد توصمت الدراسة إلى أن مستوى حوكمة تكنولوجيا المعمومات فى مجال التخطيط والتنظيم، 

رى السورى يختمف والتقييم المطبق فى المصرف التجا راقبةالدعم، المالتسميم و والتنفيذ،  ستحواذاإل
(، كما أن مستوى حوكمة COBITعن مستوى حوكمة تكنولوجيا المعمومات المستند إلى نموذج )

( ىو مستوى متوسط. COBITتكنولوجيا المعمومات فى المصرف التجارى السورى وفق نموذج ) 
ا ( يعد إطار عمل إلدارة مخاطر تكنولوجيCOBITوقد برر الباحث تمك النتائج بأن نموذج )

والمستخدمين فى فيم أنظمة تكنولوجيا المعمومات التى  راجعينالمعمومات، ويساعد المديرين والم
ختيار مستوى األمان، إتخص شركاتيم، وكذلك يساعد فى تطوير نموذج الحوكمة ويرشد إلى 

 والسيطرة الضرورية لحماية أصول الشركات بشكل كفؤ وفعال.
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مستوى رقابة حوكمة تكنولوجيا المعمومات فى  Alramahi et al. (2014)سة درا وأوضحت      
البنوك األردنية باستخدام أىداف الرقابة لتكنولوجيا المعمومات ذات الصمة بمستوى رقابة حوكمة 
تكنولوجيا المعمومات فى البنوك األردنية باستخدام أىداف الرقابة لتكنولوجيا المعمومات ذات الصمة 

تماد عتصميم قائمة استقصاء وتم توزيعيا عمى عينة الدراسة باإلحيث قام الباحث ب COBITب 
عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية. وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا 

، كما يجب عمى البنوك اإلنتباه إلى المستوى فعالأن اإلدارة القوية ذات الكفاءة تؤدى إلى أداء مالى 
تقييم والتصحيح والمراقبة( حيث أنو يعمل عمى تحفيز العمال فى البنوك )ال COBIT5الخامس 

لمحصول عمى أفضل أداء وتوصى الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية وورش عمل لكل المديرين 
 .COBIT 5والموظفين فى البنوك لدراسة معظم المفاىيم الحديثة لمبادئ 

يم نظم الرقابة يالمراجعة الداخمية كآلية لتق( دور 4236)وتناولت دراسة أبوحجر، رويحة     
الداخمية فى ظل تطبيق حوكمة الشركات فى مصر، حيث اعتمد الباحثان عمى المنيج اإلستقرائى 
واإلستنباطى حيث يقوم الباحثان باستقراء ما جاء فى األدب المحاسبى من أبحاث واصدارات 

صمة بموضوع البحث. وتوصمت الدراسة إلى المنظمات المينية وتحميل الدراسات السابقة ذات ال
يم نظام الرقابة يمجموعة من النتائج أىميا أن المراجعة الداخمية تمعب دورًا ىامًا فى دراسة وتق

الداخمية، كما أن ىناك عالقة طردية قوية بين المراجعة الداخمية وكفاءة نظام الرقابة الداخمية، وتقوم 
طار إمشركة من خالل الوظائف التى أصبح يطمع بأدائيا فى المراجعة الداخمية بإضافة قيمة ل

يم نظام الرقابة الداخمية يحوكمة الشركات والتى تشمل توفير المعمومات لإلدارة بكل مستوياتيا، وتق
لتزام الشركة بمبادئ حوكمة الشركات. وقد برر الباحث تمك النتائج بأن إيم ييم إدارة المخاطر وتقيوتق

ية تعتبر من أىم مكونات عناصر تطبيق الحوكمة رغم التأثير الكبير لمحوكمة عمييا المراجعة الداخم
 وعمى تطورىا.

( مقومات الرقابة الداخمية وأثرىا عمى تقييم األداء المالى 4237)الشطرات ةوتناولت دراس     
م مجموعة من حيث تم تصميم قائمة استقصاء لتجميع البيانات األولية، وتم استخدا ،لمبنوك التجارية

لتزام البنوك إاألساليب وأظيرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى 
التجارية بمقومات الرقابة الداخمية وبين األداء المالى مقاسًا بنسب العائد عمى األصول، والعائد عمى 

نت النتائج أن أكثر عناصر وبي .،حقوق الممكية، والعائد عمى رأس المال ونسبة ىامش صافى الربح
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تقييم األداء المالى ىما المعمومات واإلتصاالت، أما المراقبة فيى  تأثيرًا فيمكونات الرقابة الداخمية 
 تمثل األداة الشاممة التى تعمل عمى ضبط كافة مقومات الرقابة.

ات الثقة فى ( مشاكل الرقابة الداخمية وتأثيراتيا عمى تأكيد4237)وأوضحت دراسة شاىين      
النظم والمواقع فى بيئة التجارة اإللكترونية بالتطبيق عمى شركة مصر لمطيران، حيث تم تصميم 

وقد . قائمة استقصاء وتوزيعيا عمى عينة الدراسة، واستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية
بطبيعة  توصمت الدراسة النظرية إلى أن شركة مصر لمطيران تعانى من بعض المشاكل الخاصة

التجارة اإللكترونية والرقابة الداخمية ولكنيا بشكل محدود. وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة قوية 
النظم والمواقع  عمىبين معظم المتغيرات المرتبطة بمشاكل الرقابة الداخمية وبين تأكيدات الثقة 

 فيبمشاكل الرقابة الداخمية  المرتبطة اإللكترونية، كما يوجد تأثير ذى داللة إحصائية ألىم العناصر
وقد أوصى الباحث بضرورة استخدام بعض الوسائل  ،تأكيدات الثقة فى النظم والمواقع اإللكترونية.

واإلجراءات لتحقيق الرقابة الداخمية عمى أمن وسالمة المعمومات فى ظل بيئة تكنولوجيا المعمومات 
 وخاصة التجارة اإللكترونية.

اإلفصاح المحاسبى لمبنوك ومتطمبات إلى بيان العالقة بين ( 4238) نوفل دراسة ىدفتو           
 اإلفصاح المحاسبى لمبنوك منياالرقابة الداخمية فى البنوك ، حيث استيدفت ىذه الدراسة عدة نقاط و 

تعود أىمية اإلفصاح المحاسبى كمبدأ ثابت فى إعداد التقارير المالية إلى كونو أحد األسس حيث 
التى ترتكز عمييا المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا، وتدعو ىذه المبادئ إلى اإلفصاح الرئيسية 

الكامل عن جميع المعمومات المحاسبية وغيرىا من المعمومات اليامة ذات العالقة بنشاط الجية 
ى يتم لك، و المعنية والواردة فى بياناتيا المالية وذلك لصالح المستفيدين اآلخرين من ىذه المعمومات.

تطبيق مبدأ إفصاح فعال يجب مراعاة التقيد بتطبيق المعايير المحاسبية المتعمقة باإلفصاح فى 
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من  متطمبات الرقابة الداخمية فى البنوك التجارية.ب ، واإلىتمامالبنوك

فالبد من وضع أنظمة  النتائج أىميا أنو مع استخدام معظم المؤسسات البنكية ألجيزة الحاسب اآللي
 داخمية لمرقابة عمى الحاسب اآللى ووضع بعض اإلجراءات العامة لمرقابة.

( دور حوكمة تكنولوجيا المعمومات فى تحسين جودة األداء 4238) غنيمى وأوضحت دراسة     
حيث صمم الباحث قائمة استقصاء وتم توزيعيا  المالى وزيادة القدرة التنافسية بالبنوك المصرية،

وتوصمت الدراسة إلي مجموعة . عمى عينة الدراسة باإلعتماد عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية
من النتائج أىميا أن حوكمة تكنولوجيا المعمومات تساىم بدرجة كبيرة فى الحد من المخاطر 
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ىم أيضًا فى تحسين األداء المالى وزيادة القدرة المصاحبة إلستخدام تكنولوجيا المعمومات كما تسا
التنافسية لمبنوك التجارية المصرية، وقد برر الباحث تمك النتائج بأن تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا 
المعمومات يساىم فى عممية إدارة المخاطر المرتبطة باألنشطة وتقديم الخدمات اإللكترونية بالبنوك 

اإلستراتيجية متمثمة فى زيادة العائد المتوقع والنمو واإلستمرارية، كما  وىو مايضمن تحقيق األىداف
أن حوكمة تكنولوجيا المعمومات تساعد فى توفير المؤشرات والمعايير الالزمة لقياس األداء فى 

 البنوك.
( دور لجان المراجعة فى تحسين فعالية الرقابة الداخمية فى بيئة 4239)دراسة غراب أوضحتو     
غيل اإللكترونى لمبيانات، حيث قام الباحث بتصميم قائمة استقصاء وتم توزيعيا عمى عينة التش

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من . الدراسة باإلعتماد عمى مجموعة من األساليب اإلحصائية
ونية ، أن متغيرات لجنة المراجعة والمتمثمة في أنشطتيا المقترحة في ظل البيئة اإللكتر النتائج أىميا

قيام لجنة المراجعة  أنو  لتشغيل البيانات تؤثر في تحقيق مصداقية وموثوقية التقارير المالية،
بأنشطتيا في ظل البيئة اإللكترونية يدعم من كفاءة وفعالية العمميات التشغيمية، كما أن إجراءات 

ة وفعالية العمميات المراجعة سواء الخارجية أو الداخمية ومواكبتيا لمتطور التكنولوجي يدعم كفاء
التشغيمية بما يحقق ميزة تنافسية، وأن وجود لجنة مراجعة فعالة تدعم بيئة الرقابة الداخمية تؤثر 
بصورة ممحوظة عمى التزام اإلدارة والعاممين بالسياسات الموضوعة والموائح والقوانين، وضرورة 

جي وضم األنشطة الالزمة لمقيام مواكبة لجنة المراجعة من خالل أنشطتيا ليذا التطور التكنولو 
 بدورىا الرقابي واإلشرافي في تقييم الوسائل المستخدمة لحماية األصول.، وقد برر الباحث ذلك بأن
فعالية الرقابة الداخمية لممنشأة تسعى لتحقيق أىداف الرقابة الداخمية واألثر اإليجابى ليا فى المنظمة 

ر المالية، كفاءة وفعالية العمميات التشغيمية، اإللتزام بالموائح والمتمثمة فى موثوقية ومصداقية التقاري
 والقوانين، وحماية األصول.

معرفة دور حوكمة تكنولوجيا المعمومات فى  بيان ( إلى4239) حريزى، ديممى دراسة ىدفتو      
قام كية العمومية بوالية المسمية حيث نتطبيق مبادئ حوكمة البنوك عمى عينة من الوكاالت الب

الباحثان بتصميم قائمة استقصاء تم توزيعيا عمى عينة الدراسة باإلعتماد عمى مجموعة من 
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن إطار حوكمة   األساليب اإلحصائية الوصفية.

عمومات تسمح حوكمة تكنولوجيا المو تكنولوجيا المعمومات ييدف إلى تخفيض التكمفة وزيادة الجودة ، 
دارة الخطرألبإضافة قيمة وقياس  دارة الموارد وا  يسمح إطار حوكمة تكنولوجيا المعمومات كما  داء وا 
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     جيا املعلومات فى فعالية الرقابة الداخلية حوكمة تلنولو أثر          

 دراسة ميدانية                                                     

تسمح حوكمة تكنولوجيا المعمومات وأخيرًا بتنفيذ األدوار والمسئوليات التى تتعمق بمجمس اإلدارة، 
 بزيادة القدرة التنافسية لمبنوك من خالل اإلفصاح عن المعمومات.

تأثير متطمبات الرقابة الداخمية عمى ربحية الشركات المساىمة  Aiash(2017)  وبينت دراسة      
الفمسطينية، حيت تم تصميم قائمة استقصاء وتوزيعيا عمى عينة الدراسة ولغرض الوصول لمنتائج 

جود وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا و  استخدم الباحث المنيج الوصفى التحميمى.
عالقة إيجابية بين متطمبات الرقابة الداخمية وربحية الشركات المساىمة الفمسطينية، وأوصت الدراسة 
إلى أن الشركات تعمل عمى تطوير نظام الرقابة الداخمية الخاص بيا من أجل تطوير الشركة 

الق والنزاىة وتصبح أكثر فاعمية ، وعمى اإلدارات أن تنشر السياسات الخاصة بالشركة ومبادئ األخ
  وتعمن أنيا جزء من لوائحيا ورسالتيا الداخمية لتعزيز البيئة الرقابية.

النضج واستراتيجيات  موذجممارسة نSafari et al. (2018 ) وفى نفس السياق تناولت دراسة    
عمى البنوك اإليرانية حيث قام الباحث بتصميم قائمة بالتطبيق حوكمة تكنولوجيا المعمومات 

من البنوك الكبيرة العامة والخاصة باإلعتماد عمى مجموعة من  39اء وتوزيعيا عمى استقص
األساليب اإلحصائية الوصفية، وتيدف ىذه الدراسة إلى معرفة الدور الرئيسى لتكنولوجيا المعمومات 

مة استراتيجيات ءوتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا ىو موا فى نمو البنك وتطوره.
مل مع استراتيجيات تكنولوجيا المعمومات ،كما أن البنوك التى تستخدم حوكمة تكنولوجيا الع

المعمومات تتميز بميزة تنافسية حيث تعتبر حوكمة تكنولوجيا المعمومات جزءًا رئيسيًا واستراتيجيًا فى 
 .تكنولوجيا المعموماتتطوير أعمال 

أثر آليات حوكمة الشركات الداخمية عمى  ( بيان2018) .Ahmed, et alدراسة  استيدفتو      
ف الجوىرية فى نظام الرقابة الداخمية فى بيئة األعمال المصرية وذلك من عاإلفصاح عن نقاط الض

خالل استطالع آراء عينة من المديرين الماليين والتنفيذيين، والمراجعين الداخميين، أعضاء لجنة 
رصة األوراق المالية المصرية باإلضافة إلى عينة من المراجعة فى الشركات المساىمة المقيدة ببو 

وتوصمت الدراسة إلى  مراقبى الحسابات العاممين فى مكاتب المحاسبة والمراجعة مختمفة الحجم.
وجود أثر معنوى طردى بين كل من حجم مجمس اإلدارة، استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة، عدد 

ة المراجعة، الخبرة المالية ألعضاء لجنة المراجعة، مرات اجتماع أعضاء مجمس اإلدارة، حجم لجن
عدد مرات اجتماع أعضاء لجنة المراجعة عمى اإلفصاح عن نقاط الضعف الجوىرية فى نظام 
الرقابة الداخمية فى بيئة األعمال المصرية. بينما توصمت الدراسة إلى وجود أثر معنوى عكسى 
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منتدب عمى اإلفصاح عن نقاط الضعف الجوىرية فى لمدور المزدوج لرئيس مجمس اإلدارة والعضو ال
نظام الرقابة الداخمية فى بيئة األعمال المصرية. ولكن لم تتوصل الدراسة إلى وجود أثر معنوى 
الستقاللية أعضاء لجنة المراجعة عمى اإلفصاح عن نقاط الضعف الجوىرية فى نظام الرقابة 

 الداخمية فى بيئة األعمال المصرية.
 خالل استقراء الدراسات السابقة يمكن استخالص النقاط الفكرية التالية :ومن     

تعد حوكمة تكنولوجيا المعمومات من العوامل الحيوية ذات الصمة بالرقابة الداخمية واألداء المالي  -أ
 لموحدات اإلقتصادية ومستوى جودة التقارير المالية .

لرئيسية لنجاح حوكمة تكنولوجيا المعمومات، وأن تمك تعد الرقابة الداخمية الجيدة من الدعائم ا -ب
الرقابة ليا العديد من السمات المتفردة في بيئة التشغيل اإللكتروني حيث تتنوع لتتضمن الرقابة 

 العامة والرقابة عمى التطبيقات والرقابة عمى التوثيق باإلضافة إلى التأمين والحماية.
مجال التحرى عن أثر حوكمة تكنولوجيا المعمومات عمى  ندرة الدراسات والجيود البحثية في -ج

 فعالية الرقابة الداخمية وبخاصة في بيئة البنوك المصرية .
وفى ضوء استعراض نتائج الدراسات السابقة وعرض مشكمة الدراسة، يمكن صياغة فروض البحث 

 كما يمى: 
درجة  لوجيا المعمومات عمى لمحددات حوكمة تكنو ذو داللة معنوية  أثرال يوجد  الفرض األول:

 اإلعتمادية عمى التقارير المالية. 
كفاءة  لمحددات حوكمة تكنولوجيا المعمومات عمىر ذو داللة معنوية أثال يوجد  الفرض الثاني:

 العمميات.
فعالية  لمحددات حوكمة تكنولوجيا المعمومات عمىذو داللة معنوية أثر ال يوجد الفرض الثالث:

 العمميات.
اإلمتثال  لمحددات حوكمة تكنولوجيا المعمومات عمىر ذو داللة معنوية أثال يوجد  الفرض الرابع:
 لموائح والقوانين.

 الدراسة الميدانية -6
 : منهجية الدراسة6-1    
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 ينة الدراسةعمجتمع و 6-1-1

قبئًت استبيبٌ تى تىسيعهب عهى أربعت فئبث  042وسعيبً نتحقيق هذا انهدف فقد تى تىسيع عدد   

رئيسيت تًثم انعبيهيٍ فى يجبل تكُىنىجيب انًعهىيبث، وانًزاقبيٍ انداخهييٍ، وانًزاجعيٍ انداخهييٍ، 

إلدخبل نعدو استًبرة فى يزحهت ا 12استًبرة يُهى ، واستبعد  012واألكبديًيٍ ، وقد تى استزداد 

 ( .1استًبرة يىضحت ببنجدول رقى ) 022ااكتًبل انبيبَبث ، واعتًد انتحهيم 
 

 

 ( ممخص قائمة اإلستبيان موضوع البحث1جدول رقم )
العاممين فى مجال  البيان

تكنولوجيا 
 المعمومات

المراجعيين 
 الخارجيين

المراقبين 
 الداخميين

 اإلجمالى األكاديميين

 240 60 65 43 72 عدد القوائم الموزعة
 30 2 8 10 10 عدد القوائم غير المستردة
 210 58 57 33 62 عدد القوائم المبدئية لمتحميل

 10 1 3 2 4 عدد القوائم المستبعدة
 200 57 54 31 58 عدد القوائم موضوع التحميل

 

 : متغيرات الدراسة6-1-2
 وتشتمل متغيرات الدراسة عمى ما يمي:

 متغيرات الدراسة( 2جدول رقم )
 المتغير التابع: فعالية الرقابة الداخمية المتغير المستقل: حوكمة تكنولوجيا المعمومات

 متطمبات حوكمة تكنولوجيا المعمومات. -
 مزايا حوكمة تكنولوجيا المعمومات. -
 أهداف حوكمة تكنولوجيا المعمومات. -
 مقومات حوكمة تكنولوجيا المعمومات. -
 ام حوكمة تكنولوجيا المعمومات.دوافع استخد -
 مخاطر )معوقات( حوكمة تكنولوجيا المعمومات. -

 درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية. -
 كفاءة العمميات. -
 فعالية العمميات. -
 اإلمتثال لموائح والقوانين. -
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 : أسموب جمع البيانات6-1-3
تم تصميم قائمة استبيان وعرضيا عمى أربعة من األكاديميين المتخصصين الختبار فروض الدراسة 

فى مجال المراجعة بكميات التجارة بجامعة طنطا وبنيا لمتأكد من أن األسئمة تغطى كافة األبعاد 
 المطموبة، كذلك لمتأكد من وضوح ومالءمة األسئمة لممشاركين فى الدراسة. 

 : األساليب اإلحصائية 6-1-4
وفى سبيل ذلك اعتمدت الباحثة عمى المنيج العممي فى تحميل البيانات ونتائج الدراسة الميدانية، 

جراء التحميالت اإلحصائية عمى الحاسب اآللي باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية   Statisticalوا 
Package of Social Science (SPSS) ساليب األحصائية المستخدمة فى تحميل وتتمثل األ

 -:واختبار بيانات الدراسة فيما يمي
 تقييم مستوى اإلتساق) اإلرتباط الكمي( بين متغيرات الدراسة:

يوضح ىذا اإلختبار معامل اإلرتباط الكمى بين كافة متغيرات الدراسة ويعكس مستوى اإلتساق      
، وقد  %92فى إجابات المستقصى منيم ، ويتم قبولو إحصائيًا عندما تصل قيمتو وبحد أدنى 

% ، وبالشكل الذى ال يتطمب وجود أى دورات لتعديل  5;,7وصمت درجة اإلتساق إلى مستوى 
 القيمة أو استبعاد متغيرات يعتمد عمييا فى الخطوات التالية لمتحميل.

 ( جدول تحميل التباين ليذا اإلختبار:5ويوضح الجدول رقم )
 

 ( اختبار مستوى اإلتساق3جدول رقم )
متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات عناصر التحميل

 المربعات
قيمة )ف( 
 المحسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

   6.315 199 1256.657 بين المجموعات
 داخل المجموعات 
 *بين العناصر
 *البواقى
 اإلجمالى

 
900.320 
5851.423 
6751.743 

 
69 

13731 
13800 

 
13.048 
0.426 
0.489 

 
30.619 

 
0.001 

   0.572 13999 8008.400 اإلجمالي الكمى
 *المصدر: مخرجات التحميل اإلحصائي 
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     جيا املعلومات فى فعالية الرقابة الداخلية حوكمة تلنولو أثر          

 دراسة ميدانية                                                     

ومن خالل الجدول السابق يمكن استنتاج توافر درجة اتساق جيدة بين متغيرات الدراسة، حيث     
 وىى أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية افتراضى 52,;83بمغت قيمة )ف( المحسوبة

% ، ويدعم ذلك أيضًا انخفاض المعنوية الحقيقية لإلرتباط الكمى عن مستوى المعنوية  7يبمغ 
 %(. 7) أقل من  223,2اإلفتراضى حيث بمغ ذلك المستوى 

 

  Stepwise Regressionتحميل اإلنحدار الدرجى 
رات المستقمة، يستخدم لصياغة نموذج االنحدار الدرجى بين المتغير التابع ومجموعة من المتغي   

مع مراعاة خاصية اإلرتباط الذاتي بين المتغيرات المستقمة، حيث تم استبعاد المتغيرات المرتبطة 
 ببعضيا البعض وبالتالي تجنب اإلزدواج الدرجى .

 

 تحميل نتائج الدراسة الميدانية 6-2
 عمى نحو إحصائي النقاط الرئيسية التالية: تتضمن المتغيرات المؤثرة في فعالية الرقابة الداخية   
 المتغيرات المؤثرة فى درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية.: 8/4/3
 المتغيرات المؤثرة فى كفاءة العمميات. :8/4/4
 المتغيرات المؤثرة فى فعالية العمميات. :8/4/5
 المتغيرات المؤثرة فى اإلمتثال لموائح والقوانين. :8/4/6

 -وتفصيالت تمك النقاط عمى النحو التالى:
 المتغيرات المؤثرة فى درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية :6/2/1

تم التعبير عن درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية من خالل ستة متغيرات تابعة فرعية وتتمثل     
قوائم والتقارير المالية، درجة فى الموثوقية والمصداقية، مستوى اإلفصاح والشفافية فى عرض ال

استيفاء التقارير المالية لمتطمبات المعايير المحاسبية، ومدى تعبير التقارير المالية عن حقيقة أداء 
الشركة ونتائج أعماليا دون تحريف أو تضميل، عدم وجود مالحظات لممراجعيين تشير إلى ضعف 

 الرقابة الداخمية.
رات المؤثرة فى درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية حيث تم ( المتغي6يوضح الجدول رقم )   

مة لتحديث النظام االتوصل إلي وجود سبع متغيرات مؤثرة وىى : تتوافر منظومة مستقرة ومستد
 ( x1-1-2) (، تتوافر منظومة مستقرة لصيانة نظام المعمومات اإللكترونى  x1-1-5) المعموماتى

(، تتوافر برامج خاصة   x1-1-4والبرامج واألجيزة الالزمة إلنتاجيا ) تحديد المعمومات المطموبة، 
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(، يتوافر نظام معمومات محاسبية يعتمد عمى  x1-1-3 ) لمواجية التغيرات أثناء سير العمل
(، يوجد ارتباط وثيق بين نظم المعمومات اإللكترونية واستراتيجية البنك   x1-1-1) الحاسب اآللى

(x1-3-2  تتواف ،)ر منظومة متكاممة ألمن وحماية نظام المعمومات المحاسبية ((x1-1-6  ،
( حيث تم التوصل Stepwiseبطريقة الخطوة خطوة ) درجىوذلك باإلعتماد عمى أسموب اإلنحدار ال

درجة إلى نموذج انحدار فى الخطوة السابعة يتوافر بو اشتراطات السالمة اإلحصائية حيث بمغت 
وىى أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية  8;3,;44ف المحسوبة  وقيمة 223,2المعنوية 
 %.5;,9( ، بمعامل تحديد قدره 4;3و 9% ودرجتى حرية )7افتراضى 

 

 المتغيرات المؤثرة فى درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية (4جدول رقم )  
قيمة معامل  رمز التساؤل  اسم المتغير

 اإلنحدار
اإلنحراف 
 المعيارى

ت   قيمة قيمة بيتا
 المحسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

 0.19 0.314-    0.143 0.188-  ثابت الدالة

مة اتتوافر منظومة مستقرة ومستد
 لتحديث النظام المعموماتى

x1-1-5 0.262 0.039 0.29 6.804 0.001 

تتوافر منظومة مستقرة لصيانة نظام 
 المعمومات اإللكترونى

x1-1-2 0.176 0.039 0.185 4.566 0.001 

تحديد المعمومات المطموبة والبرامج 
 واألجهزة الالزمة إلنتاجها.

x1-1-4 0.172 0.037 0.193 4.61 0.001 

تتوافر برامج خاصة لمواجهة التغيرات 
 أثناء سير العمل.

x1-1-3 0.197 0.031 0.235 6.297 0.001 

يتوافر نظام معمومات محاسبية يعتمد 
 الحاسب األلي.عمى 

x1-1-1 0.118 0.036 0.123 3.307 0.001 

يوجد ارتباط وثيق بين نظم المعمومات 
 األلكترونية واستراتيجية البنك.

x1-3-2 0.061 0.025 0.07 2.466 0.015 

تتوافر منظومة متكاممة ألمن وحماية 
 نظام المعمومات المحاسبية.

x1-1-6 0.074 0.036 0.081 2.045 0.042 

 المصدر: مخرجات التحميل اإلحصائى 
 

يمكن تفسير العالقة الطردية بين أقوى المتغيرات تأثيرًا فى درجة  (6رقم ) ومن خالل الجدول  
اإلعتمادية عمى التقارير المالية وىو توافر البنية التحتية والبنية التنظيمية لحوكمة تكنولوجيا 

 -المعمومات عمى النحو التالي:
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 السيد أ . د /حممـــد علــى وهــــــدان

 السيد . د/ طــــارق ابراهيم سعــــادة 

 اميــــان حســن كشـــم

 

 

     جيا املعلومات فى فعالية الرقابة الداخلية حوكمة تلنولو أثر          

 دراسة ميدانية                                                     

مة لتحديث نظام المعمومات بصفة مستمرة لتواكب التطورات اتوافرت منظومة مستقرة ومستدكمما  -أ
الدائمة في تكنولوجيا المعمومات يؤدى ذلك إلى زيادة درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية فى 

 فعالية الرقابة الداخمية.
التغييرات  ل متابعةإن توافر برامج خاصة لمواجية التغيرات أثناء سير العمل من خال -ب

عمى درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية فى فعالية الرقابة إيجابًا والتحديثات في البرامج يؤثر 
 الداخمية.

توافر منظومة مستقرة لصيانة نظام المعمومات اإللكترونى حيث أن الصيانة تعد أمرًا حتميًا إن  -ج
النظام المعموماتى وكيفية إدارتو بشكل سميم يؤثر  لممحافظة عمى ىذه النظم وذلك لتعزيز فاعمية

 فعالية الرقابة الداخمية. درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية فى عمىإيجابًا 
إن تحديد المعمومات المطموبة والبرامج واألجيزة الالزمة إلنتاج ىذه المعمومات من المؤثرات  -د

درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية عمى أيجابًا  اليامة عمى مدى صحة ومالئمة المعمومات يؤثر
 فعالية الرقابة الداخمية. فى
إيجابًا إن توافر نظام معمومات محاسبية تعتمد عمى الحاسب األلي وتكنولوجيا المعمومات يؤثر  -ه

 فعالية الرقابة الداخمية. زيادة درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية فى عمى
زيادة عمى إيجابًا تباط وثيق بين نظم المعمومات األلكترونية واستراتيجية البنك يؤثر إن وجود ار  -و

 فعالية الرقابة الداخمية. درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية فى
إن توافر منظومة متكاممة ألمن وحماية نظام المعمومات المحاسبية من الفيروسات وعدم فقدانيا  -ز

 فعالية الرقابة الداخمية. زيادة درجة اإلعتمادية عمى التقارير المالية فى يؤدى ذلك إلى
 

 : المتغيرات المؤثرة فى كفاءة العمميات6/2/2
( المتغيرات المؤثرة فى كفاءة العمميات حيث تم التوصل إلى ثالث 7يوضح الجدول رقم )    

(، تتوافر آليات  x3-3 المنافع ) متغيرات مؤثرة وىى : تمكين المشروع من استغالل الفرص وتعظيم
(،   x4-4-5حديثة فى مجال تقييم تكنولوجيا المعمومات تعتمد عمى المؤشرات المالية وغير المالية)

(، وذلك باإلعتماد عمى أسموب اإلنحدار بطريقة  x5-1الحاجة إلى زيادة الرضا لدى العمالء ) 
( حيث تم التوصل إلى نموذج انحدار فى الخطوة الثالثة يتوافر بو Stepwiseالخطوة خطوة )

وقيمة ) ف المحسوبة (  223,2المعنوية  درجة اشتراطات السالمة اإلحصائية حيث بمغت
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( بمعامل تحديد قدره  8;3و 5وىى أكبر من قيمتيا الجدولية عند درجتى حرية )  9,32;4
8,35.% 
 

 فى كفاءة العمميات( المتغيرات المؤثرة 5جدول رقم )
قيمة معامل  رمز التساؤل  اسم المتغير

 اإلنحدار
اإلنحراف 
 المعيارى

قيمة ت  قيمة بيتا
 المحسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

 0.001 4.685    0.418 1.957  ثابت الدالة

تمكين المشروع من استغالل 
 الفرص وتعظيم المنافع.

x3-3 0.19 0.066 0.196 2.893 0.004 

تتوافر آليات حديثة فى مجال 
تقييم تكنولوجيا المعمومات 
تعتمد عمى المؤشرات المالية 

 وغير المالية.

x4-4-5 0.173 0.057 0.202 3.02 0.003 

الحاجة إلي زيادة الرضا لدى 
 العمالء الحاليين.

x5-1 0.169 0.061 0.186 2.76 0.006 

 المصدر : مخرجات التحميل اإلحصائى
يمكن تفسير العالقة الطردية بين أقوى المتغيرات تأثيرًا فى كفاءة  (7رقم )ومن خالل الجدول    

 -العمميات عمى النحو التالى :
عمى كفاءة العمميات فى إيجابًا يؤثر  إن تمكين المشروع من استغالل الفرص وتعظيم المنافع -أ

 فعالية الرقابة الداخمية.
ى مجال تقييم تكنولوجيا المعمومات تعتمد عمى المؤشرات المالية وغير إن توافر آليات حديثة ف -ب

 بشكل ممحوظ عمى كفاءة العمميات فى فعالية الرقابة الداخمية. إيجاباً  المالية تؤثر
عمى كفاءة العمميات فى  فعالية  إيجاباً  إن الحاجة إلى زيادة الرضا لدى العمالء الحاليين يؤثر -ج

 الرقابة الداخمية.
 

 : المتغيرات المؤثرة فى فعالية العمميات6/2/3
( المتغيرات المؤثرة فى فعالية العمميات، حيث تم التوصل إلى أربع 8يوضح الجدول رقم )   

(، عدم  x5-6متغيرات مؤثرة وىى: الحاجة إلى دعم المركز التنافسى لمبنك والنمو واإلستمرار ) 
(، دعم وتحسين قدرة اإلدارة  x6-3-1وجود عالقات متقاربة بين األعمال وتكنولوجيا المعمومات )

(، يتوافر التحسين المستمر ألداء إدارة المخاطر بالبنك فى  x2-2عمى تمبية احتياجات العمالء) 
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 السيد أ . د /حممـــد علــى وهــــــدان

 السيد . د/ طــــارق ابراهيم سعــــادة 

 اميــــان حســن كشـــم

 

 

     جيا املعلومات فى فعالية الرقابة الداخلية حوكمة تلنولو أثر          

 دراسة ميدانية                                                     

بطريقة  درجىل(،  وذلك باإلعتماد عمى أسموب اإلنحدار ا ( x4-3-3 ظل تكنولوجيا المعمومات
( حيث تم التوصل إلى نموذج انحدار فى الخطوة الرابعة يتوافر بو Stepwiseالخطوة خطوة )

وقيمة ) ف المحسوبة (  223,2المعنوية  درجة اشتراطات السالمة اإلحصائية حيث بمغت 
 6% ودرجة حرية )7وىى أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية افتراضى  466,38

 %.47بمعامل تحديد قدره ( 7;3و
 

 ( المتغيرات المؤثرة فى فعالية العمميات6جدول رقم )
 
 

رمز 
 التساؤل 

قيمة معامل 
 اإلنحدار

اإلنحراف 
 المعيارى

قيمة ت  قيمة بيتا
 المحسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

 0.052 1.956    0.471 0.921  ثابت الدالة

الحاجة إلى دعم المركز 
لمبنك والنمو  التنافسى

 واإلستمرار.

x5-6 0.196 0.07 0.194 2.784 0.006 

ال توجد عالقات متقاربة بين 
 األعمال وتكنولوجيا المعمومات.

x6-3-1 0.115 0.041 0.185 2.774 0.006 

دعم وتحسين قدرة اإلدارة عمي 
 تمبية احتياجات العمالء.

x2-2 0.26 0.075 0.232 3.46 0.001 

يتوافر التحسين المستمر ألداء 
إدارة المخاطر بالبنك فى ظل 

 تكنولوجيا المعمومات.

x4-3-3 0.195 0.072 0.177 2.719 0.007 

 مخرجات التحميل اإلحصائى  -المصدر :
 

كفاءة  يمكن تفسير العالقة الطردية بين أقوى المتغيرات تأثيرًا فى (8رقم )ومن خالل الجدول 
  -العمميات عمى النحو التالى :

عمى فعالية العمميات  إيجاباً  يؤثر الحاجة إلى دعم المركز التنافسى لمبنك والنمو واإلستمرارإن  -أ
 فى فعالية الرقابة الداخمية.

فعالية عمى  إيجاباً  عدم وجود عالقات متقاربة بين األعمال وتكنولوجيا المعمومات يؤثرإن  -ب
 ى فعالية الرقابة الداخمية.ف العمميات
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بشكل ممحوظ عمى إيجابًا إن زيادة دعم وتحسين قدرة اإلدارة عمي تمبية احتياجات العمالء يؤثر  -ج
 فى إتمام تحقيق أىداف المصالح فى المنشأة فى فعالية الرقابة الداخمية. فعالية العمميات

إيجابًا فى ظل تكنولوجيا المعمومات يؤثر  إن توافر التحسين المستمر ألداء إدارة المخاطر بالبنك -د
 عن طريق المعالجة السميمة لإلنحرافات فى فعالية الرقابة الداخمية. فعالية العمميات عمى

 

 : المتغيرات المؤثرة فى اإلمتثال لموائح والقوانين6/2/4
لموائح والقوانين حيث تم التوصل إلى  ( المتغيرات المؤثرة فى اإلمتثال9يوضح الجدول رقم )    

يتوافر التحسين المستمر ألداء إدارة المخاطر بالبنك فى ظل تكنولوجيا أربع متغيرات مؤثرة وىى : 
(،   x5-2الحاجة إلى زيادة الثقة والمصداقية لممعمومات المحاسبية )(،  x4-3-3) المعمومات

متابعة توفير الموارد الالزمة لتدريب  (،  x6-1-3مدى وضوح مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعمومات)
بطريقة الخطوة خطوة  درجى( ، وذلك باإلعتماد عمى أسموب اإلنحدار ال x4-2-1الموظفين )

(Stepwise حيث تم التوصل إلى نموذج انحدار فى الخطوة الرابعة يتوافر بو اشتراطات السالمة )
وىى أكبر من  ;3,;:3) ف المحسوبة (  وقيمة 223,2المعنوية درجة اإلحصائية حيث بمغت 

( بمعامل تحديد قدره 7;3و 6% ودرجتى حرية ) 7قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية افتراضى 
4,4: .% 

 

 ( المتغيرات المؤثرة فى اإلمتثال لموائح والقوانين7جدول رقم )
قيمة معامل  رمز التساؤل  اسم المتغير

 اإلنحدار
اإلنحراف 
 المعيارى

قيمة ت  بيتاقيمة 
 المحسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

 0.005 2.812    0.392 1.103  ثابت الدالة

يتوافر التحسين المستمر ألداء إدارة 
المخاطر بالبنك فى ظل تكنولوجيا 

 المعمومات.

x4-3-3 0.268 0.068 0.258 3.96 0.001 

الحاجة إلى زيادة الثقة والمصداقية 
 لممعمومات المحاسبية.

x5-2 0.207 0.052 0.25 3.975 0.001 

مدى وضوح مبادئ حوكمة 
 تكنولوجيا المعمومات.

x6-1-3 0.137 0.046 0.184 2.985 0.003 

متابعة توفير الموارد الالزمة لتدريب 
 الموظفين.

x4-2-1 0.155 0.063 0.163 2.46 0.015 

 مخرجات التحميل اإلحصائى  -المصدر:
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 السيد أ . د /حممـــد علــى وهــــــدان

 السيد . د/ طــــارق ابراهيم سعــــادة 

 اميــــان حســن كشـــم

 

 

     جيا املعلومات فى فعالية الرقابة الداخلية حوكمة تلنولو أثر          

 دراسة ميدانية                                                     

يمكن تفسير العالقة الطردية بين أقوى المتغيرات تأثيرًا فى اإلمتثال  (9رقم )ومن خالل الجدول  
 -لموائح والقوانين:

 إيجاباً  توافر التحسين المستمر ألداء إدارة المخاطر بالبنك فى ظل تكنولوجيا المعمومات يؤثرإن  -أ
 فى فعالية الرقابة الداخمية. اإلمتثال لموائح والقوانين بشكل ممحوظ فى

 عمى التزام اإلدارة  إيجاباً  الحاجة إلى زيادة الثقة والمصداقية لممعمومات المحاسبية يؤثرإن  -ب
 لرقابة الداخمية.بالموائح والقوانين فى فعالية ا

عمى التزام اإلدارة   إيجاباً  يؤثرإن زيادة مدى وضوح مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعمومات  -ج
 .ية فى فعالية الرقابة الداخميةوالتشريعات الخارج بالموائح والقوانين

 نتائج الدراسة واختبارات الفروض -7
( فروض الدراسة من خالل عرض صياغتيا، وقبوليا أو رفضيا ونتائج :يوضح الجدول رقم )   

 الدراسة والدالالت ذات الصمة بذلك.
 ات المستقصى منهم(: مناقشة وتحميل فروض الدراسة ذات الصمة بالعالقات التأثيرية إلجاب8جدول رقم )

 التفصيالت )قبول/ رفض( الفرض نص الفرض
 

 الداللة العممية

الفرض 
الرئيسى 

 األول

ذو داللة معنوية  أثر ال يوجد
لمحددات حوكمة تكنولوجيا 

فى درجة اإلعتمادية  المعمومات
 عمى التقارير المالية.

تم رفض الفرض 
العدمى وقبول 
 الفرض البديل.

 التالية:ثبت تأثير المتغيرات 
مة اتتوافر منظومة مستقرة ومستد -

 لتحديث النظام المعموماتى
تتوافر منظومة مستقرة لصيانة نظام  -

 المعمومات اإللكترونى
تحديد المعمومات المطموبة والبرامج  -

 واألجهزة الالزمة إلنتاجها.
تتوافر برامج خاصة لمواجهة التغيرات  -

 أثناء سير العمل.
ومات محاسبية يعتمد يتوافر نظام معم -

 عمى الحاسب األلي.
يوجد ارتباط وثيق بين نظم المعمومات  -
 لكترونية واستراتيجية البنك.اإل 
تتوافر منظومة متكاممة ألمن وحماية  -

 نظام المعمومات المحاسبية.

من خالل استطالع 
المتغيرات المؤثرة يتضح 
أن جميعها تنتمى إلى 
متطمبات نجاح حوكمة 

 لمعمومات.تكنولوجيا ا

الفرض 
الرئيسى 

 الثاني

ذو داللة معنوية أثر  ال يوجد
لمحددات حوكمة تكنولوجيا 

كفاءة المعمومات عمى 

تم رفض الفرض 
العدمى وقبول 
 الفرض البديل.

 ثبت تأثير المتغيرات التالية:
تمكين المشروع من استغالل الفرص  -

 وتعظيم المنافع.

من خالل استطالع 
المتغيرات المؤثرة يتضح 
أنها تنتمى إلى أهداف 
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 التفصيالت )قبول/ رفض( الفرض نص الفرض
 

 الداللة العممية

مجال تقييم  تتوافر آليات حديثة فى - العمميات.
تكنولوجيا المعمومات تعتمد عمى المؤشرات 

 المالية وغير المالية.
الحاجة إلي زيادة الرضا لدى العمالء  -

 الحاليين.

حوكمة تكنولوجيا 
المعمومات, ومقومات 

تكنولوجيا  حوكمة
المعمومات من خالل قياس 

 و تقييم األداء. 
الفرض 
الرئيسى 
 الثالث

ذو داللة معنوية  أثر ال يوجد
لمحددات حوكمة تكنولوجيا 

فعالية  المعمومات عمى
 العمميات.

تم رفض الفرض 
العدمى وقبول 
 الفرض البديل.

 ثبت تأثير المتغيرات التالية:
التنافسى لمبنك الحاجة إلى دعم المركز  -

 والنمو واإلستمرار.
عالقات متقاربة بين األعمال  عدم وجود -

 وتكنولوجيا المعمومات.
دعم وتحسين قدرة اإلدارة عمي تمبية  -

 احتياجات العمالء.
يتوافر التحسين المستمر ألداء إدارة  -

المخاطر بالبنك فى ظل تكنولوجيا 
 المعمومات.  

من خالل استطالع 
لمؤثرة يتضح المتغيرات ا

أنها تنتمى إلى دوافع 
حوكمة تكنولوجيا 

المعمومات من خالل 
المركز التنافسى والنمو 
واإلستمرار, ومعوقات 

حوكمة تكنولوجيا 
المعمومات من خالل غياب 
اإلتصال, مزايا ومقومات 

حوكمة تكنولوجيا 
 المعمومات.

الفرض 
 الرئيسى 

 الرابع

ذو داللة معنوية  أثر ال يوجد
لمحددات حوكمة تكنولوجيا 

اإلمتثال لموائح المعمومات عمى 
 والقوانين.

تم رفض الفرض 
العدمى وقبول 
 الفرض البديل.

 ثبت تأثير المتغيرات التالية:
يتوافر التحسين المستمر ألداء إدارة  -

المخاطر بالبنك فى ظل تكنولوجيا 
 المعمومات.

الحاجة إلى زيادة الثقة والمصداقية  -
 ات المحاسبية.لممعموم

مدى وضوح مبادئ حوكمة تكنولوجيا  -
 المعمومات.

متابعة توفير الموارد الالزمة لتدريب  -
 الموظفين.  

من خالل استطالع 
المتغيرات المؤثرة يتضح 
أنها تنتمى إلى مقومات 

حوكمة تكنولوجيا 
المعمومات من خالل إدارة 
دارة الموارد,  المخاطر, وا 

تكنولوجيا  ودوافع حوكمة
المعمومات من خالل 
الحاجة لزيادة الثقة 
والمصداقية, معوقات 

حوكمة تكنولوجيا 
المعمومات من خالل مدى 

وضوح مبادئ حوكمة 
 تكنولوجيا المعمومات.

  *المصدر: مخرجات التحميل اإلحصائي بتصرف من الباحث.
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 دالالت البحث وآفاقه المستقبمية:  -8
تناول البحث من خالل منيجية تجمع بين األسموب اإلستقرائي واألسموب اإلستنباطي أثر حوكمة    

تكنولوجيا المعمومات في فعالية الرقابة الداخمية اعتمادًا عمى البيانات األولية التى تم صياغتيا 
عدادىا وتحكيميا خصيصًا لبيان ىذا األثر.  وا 

ة بين أقوي المتغيرات تأثيرًا في درجة اإلعتمادية عمي التقارير تناول البحث تفسير العالقة الطردي    
المالية؛ حيث يتضح أنيا تنتمي إلى متطمبات نجاح حوكمة تكنولوجيا المعمومات والتي تتمثل في 

 توافر البنية التحتية والبنية البشرية والبنية التنظيمية.
وتناول البحث تفسير العالقة الطردية بين أقوي المتغيرات تأثيرًا في كفاءة العمميات؛ حيث يتضح    

أنيا تنتمي إلي أىداف حوكمة تكنولوجيا المعمومات وذلك من خالل استغالل الفرص وتعظيم 
 .المنافع، كما تنتمي إلى مقومات حوكمة تكنولوجيا المعمومات من خالل قياس وتقييم األداء

وتناول البحث تفسير العالقة الطردية بين أقوي المتغيرات تأثيرًا في فعالية العمميات؛ حيث يتضح   
أنيا تنتمي إلى دوافع حوكمة تكنولوجيا المعمومات من خالل المركز التنافسي والنمو واإلستمرار، 

ما تنتمي إلى كما تنتمي إلي معوقات حوكمة تنكنولوجيا المعمومات من خالل غياب اإلتصال، ك
مزايا حوكمة تكنولوجيا المعمومات من خالل دعم وتحسين قدرة اإلدارة عمى احتياجات العمالء، كما 
تنتمي أيضًا إلي مقومات حوكمة تكنولوجيا المعمومات من خالل توافر التحسين المستمر ألداء إدارة 

 المخاطر في ظل تكنولوجيا المعمومات. 
قة الطردية بين أقوي المتغيرات تأثيرًا في اإلمتثال لموائح والقوانين؛ وتناول البحث تفسير العال   

دارة  حيث يتضح أنيا تنتمي إلى مقومات حوكمة تكنولوجيا المعمومات من خالل إدارة المخاطر، وا 
الموارد، كما تنتمي إلي دوافع حوكمة تكنولوجيا المعمومات من خالل الحاجة إلى زيادة الثقة 

ا تنتمي إلي معوقات حوكمة تكنولوجيا المعمومات من خالل مدى وضوح مبادئ والمصداقية، كم
 حوكمة تكنولوجيا المعمومات. 

ويستنتج من ىذا البحث العديد من اآلفاق البحثية المستقبمية ومنيا أثر حوكمة تكنولوجيا     
تكنولوجيا المعمومات في  المعمومات في الحد من أوجو قصور الرقابة الداخمية، وكذلك دور حوكمة

التفيم الموضوعي لمرقابة الداخمية، وأثر حوكمة تكنولوجيا المعمومات عمى الحد من ممارسات إدارة 
 األرباح في ظل التجول الرقمي.
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