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 اآلية الكريمة

بسم ا الرحمن الرحيم 

 

 : قال تعالى 

 

مَّلمَوكَو  ﴿ مَومُك  تَوكُكنْم  مَوا لَومْم  وَوعَو كَوانَو  تَوعْم لُك  وَو يًما المَّلوِه  فَو ْم مَويْمكَو عَوظِه  ﴾ عَو

 

" صدق ا العظيم" 

[ 113: النساء  ]
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 جامعة اإلسراء

التفويض  

 

لكترونيًا لممكتبات أو خالد سعيد السيد   أنا   أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخ مف رسالتي ورقيًا وا 

الّشركات أو الييئات أو األشخاص المعنية باألبحاث والدراسات العممية عند طمبيـ وحسب التعميمات 

. النافذة بالجامعة 

 

 خالد سعيد محمد السيد: االسم

: التاريخ

:      التوقيع 
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قرار لجنة المناقشة 

:نىقشثهزهالشسبلةوعنىانهب
دراست - أذشمقىمبتنظمالمعلىمبتالمحبسبيةعلىاألنشطةالشقببيةوبيئحهبفيالقطبعالخذمي"

     "جطبيقية
 

 

 :أجيزث بتاريخقذ و

  

 
 أع اء لجنة المناقشة

 

التوقيع الجامعة االسـ 

جاهعت اإلسراء رئيساً وهشرفاً  الذكتىر شاهر فالح العرود
 

 جاهعت االسراء هٌاقشا داخليا الذكتىر عبذ الرحوي هحوذ بكر
 

 جاهعت االسراء هٌاقشا خارجيا االستار الذكتىر خالذ عبذالرحوي القطيٌي
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قرار السالمة المغوية   إنموذج 

أثر مقومات نظـ المعمومات المحاسبية "بعنواف خالد سعيد السيد : لقد قمت بمراجعة رسالة الطالب     

" دراسة تطبيقية- عمى األنشطة الرقابية وبيئتيا في القطاع الخدمي

 .المغوية وأصبحت سميمة مف الناحية 

 

 : االسم 

  :التاريخ 

:  التوقيع 
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اإلىداء 

أقدـ ثمرة ىذا الجيد العممي المتواضع  

طني العزيز وإلى 

والدي العزيز  .. إلى مف عممني وشجعني ...إلى قدوتي األولى

والدتي الحنونة   ىا سر نجاحيؤإلى مف كاف دعا ...إلى مف رعتني في طفولتي 

إلى أشقائي وشقيقتي ..... إلى مف قاسموني الحياة بحموىا ومرىا

إلى مف زرعوا في نفسي اإلرادة والعزيمة   ...إلى مف أناروا دربي بالعمـ والمعرفة 

إلى أساتذتي  

إلى رفقاء الدرب في الدراسة والعمؿ  ... سعد المحظات منذ الصغر وحتى االف أإلى مف شاركوني 

  إلى زمالئي وأصدقائي
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شكر وتقدير  

       أحمد اهلل وأشكره تعالى عمى ما أنعـ بو عمّي مف فضؿ وتوفيؽ فمنحني العمـ والمعرفة والقدرة عمى 

إتماـ ىذا الجيد المتواضع، ويسرني أفَّ أتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير إلى الدكتور شاىر فالح العرود الذي 

 .تكّرـ مشكورًا بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة حيث قدـ لي النصح واإلرشاد طيمة فترة إعدادىا

      ويسرني أفَّ أتقدـ بخالص شكري وتقديري لكافة األساتذة الكراـ أعضاء الييئة التدريسية في جامعة 

اإلسراء واإلدارييف فييا، وكذلؾ لألساتذة الكراـ أعضاء لجنة المناقشة الموقرة عمى تفضميـ بقبوؿ ىذه 

. الرسالة



 د
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 الممخص

 أثر مقومات نظـ المعمومات المحاسبية عمى األنشطة الرقابية وبيئتيا في القطاع الخدمي

 (عماف -دراسة تطبيقية عمى شركات السياحية االردنية)

 السيد  محمدخالد سعيد: عداد الطالبإ

 شاىر فالح العرود: شراؼ الدكتورإ

األجيزة )ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة أثر مقومات نظـ المعمومات المحاسبية المتمثمة ب      

في األنشطة الرقابية وبيئتيا، ولغايات تحقيؽ  (والمعدات، ميارات العامميف، التكاممية، جودة المعمومات

دارة إف مديرا مف مدراء المالية، ويخمسة وتسع (95)ستبانة، وزعت عمىإىداؼ الدراسة، فقد تـ تصميـ أ

ػستبانة وىي صالحة إ( 81)وقد تـ استعادة  الموارد البشرية، والنظـ، والرقابة والمخاطر، والمبيعات،

ساليب التحميؿ أسئمة اإلستبانة فقد استخدمت أجابات العينة عمى إ، ولغرض تحميؿ لمتحميؿ االحصائي

سئمة الدراسة، واختبار أاإلحصائي المتمثمة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عف 

ظيرت النتائج؛ أف مستوى تطبيؽ أالختبار فرضيات الدراسة، وقد االنحدار الخطي البسيط والمتعدد، 

حيث احتؿ ُبعد األجيزة والمعدات المرتبة األولى وبدرجة أبعاد مقومات نظـ المعمومات المحاسبية، 

ظيرت النتائج؛ نحو أ وبدرجة أقؿ مرتفعة، وكذلؾ تكاممية األنظمة في المرتبة الرابعة مرتفعة، وجاء ُبعد 

ظيرت النتائج؛ أ بدرجة مرتفعة، أما نتائج اختبار الفرضيات، فقد جاءت. تطبيؽ األنشطة الرقابية وبيئتيا 

ُبعد   جاء ، في حيف.يوجد أثر معنوى لمقومات نظـ المعمومات المحاسبية عمى األنشطة الرقابية وبيئتيا 

وصت أفي المتغير التابع، وقد جاء تاثيره ضعيفًا  ميارات العامميف ُبعد األجيزة والمعدات أكثر تأثيرًا أما 

وصقؿ ميارات ، الدراسة التركيز مف قبؿ مدراء الدوائر نحو تحديد االحتياجات مف الموارد البشرية

. السياحي                    الحالييف حسب متطمبات سوؽ العمؿالعامميف


