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أفوض جامعة اإلسراء بتزويد نسخة من رسالتي ورقياً  فاطمة الزهراء حامد القصير أنا

اث والدراسة وإلكترونياً للمكتبات أو الشركات أو الهيئات أو األشخاص المعنية باألبح

 العلمية عند طلبها .
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  قرار لجنة المناقشة
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  (في األردن لدى شركة الكهرباء الوطنية
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 التوقيع        أعضاء لجنة المناقشة      

 د. محمد زكريا سودة .1

 د. هيثم إدريس المبيضين .2

 أ.د. عبد الرزاق قاسم الشحادة .3
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  قرار لغوي إنموذج 

 

"أثر نظم المعلومات بعنوان   فاطمة الزهراء حامد القصيرلقد قمت بمراجعة رسالة الطالبة : 

 "     في األردن المحوسبة في فاعلية نظام الرقابة الداخلية لدى شركة الكهرباء الوطنيةالمحاسبية 

 وأصبحت سليمة من الناحية اللغوية

 

 

 ____________________________االســـــــــــــــــم : 

 ____________________________الرتبة األكاديمية :

 ____________________________الجامعـــــــــــــة :

 ____________________________التوقيــــــــــــــع :

 التاريــــــــــــــخ :   /   /



 

 و

 اإلهداء

 

 والدي نرباس حياتي وموجهي لرب األمان

 أطال اهلل يف عمره  

 إىل من كان له بصمة يف مسريتي العلمية

 العطاء اجلاري والدتيَّ أمَد اهلُل يف عمرها إىل نهر

 أخوتي وأخواتيإىل 

ظهور هذا اجلهد وإىل كل يٍد  علىإىل كل من كان له بصمة ظاهرة أو باطنة كان هلا أثر 

ورة اليت أنال بها رضا اهلل أهدي هذا اجلهد، ليخرج بالص امتدت لرتشدني إىل طريق العلم،

 .، ثم رضا أساتذتي الذين ما ضنوا علي بثاقب فكرهم، وغزير علمهماأوًل

الون جبانيب ترقبون جناحي وتقدميليكم يامن تزإ  

أهدي هذا اجلهد املتواضع ًالكم مجيًع  
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 الشكر والتقدير 

َْاِ اِاْحَســاِن ِإال اِاْحَســاُن﴾ ســور  الــرحمن    ْيــل ﴿َءــْل َســ الحمــد ا القا ــل فــ  محكــم التن

ف وسعل الوفاِ من أسمل شما ل اانسـان والالـ   والسـ ل علـف أوفـف العلـ  وعلـ (.60اآلية )

 آله وصحبه إلف يول الدين  وبعد:

أول شكري أتوسه به إلف رب العالمين  الذي وضـعن  علـف الالـرال المسـتقيم وتـوج ءـذا 

العقل وسقاه بماِ العلم  ثم أوسه شكري إلف من ساندون  ف  مسير  الدراسة وحققـوا مـا رسوتـه 

العلمــاِ   منــا ر رأيًضــا ومــن بــاب تقــدي ومــن ءــذا البــاب ومــن بــاب العرفــان بالجميــلمــن أمــل 

ْيل الشكر  والتقدير  وعظيم امتنان  إلف  معة ااسراِ  وكليـة إدار  سامعت  سايشرفن  التقدل بج

ومعرفـة حقهـم علينـا   أنفسـهم العلماِ ومن باب تقديراألعمال ممثلة بعميدءا وأساتذتها الكرال  

ْيـل الشـكر  والتقـدير  وعظـيم امتنـان  إلـف أسـتاذي  الـدكتور الفاضـل األسـتاذ يشرفن  التقـدل بج

الذي تكرل بااشراف علف ءذا العمل ولم يبعل بجهد أو نالـيحة  وكـان مثـااًل  محمد زكريا سود 

  ولـن أنشـف للعالم المتواضـع الـذي كـان  يـر معـين  ولـم يتـوان فـ  تقـديم كـل النالـ  واارشـاد

المناقشــة  علــف كمــا وأقــدل  ــالر الشــكر والتقــدير إلــف األســاتذ  الكــرال أعضــاِ لجنــة  فضــل 

 تفضلهم بقبول مناقشة ءذه الدراسة.

ْيل الشكر والعرفان   فلهم من  س  
 وهللا ول  التوفي   ءو نعم المولف ونعم النالير.
ْءراِ حامد القالير: ةالباحث فاطمة ال  
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 د قرار لجنة المناقشة
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 و االهداء 

 ز الشكر والتقدير

 ح فهرس المحتويات

 ل قائمة الجداول

 ن األشكال جدول

 ن جدول المالحق

 س ملخص الدراسة

 اإلطار العام للدراسة الفصل األول: 

 1 : المقدمة 1 – 1

 3 : مشكلة الدراسة 2 – 1
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 4 : أهمية الدراسة 3 – 1

 6 ة: أهداف الدراس 4 – 1

 6 : فرضيات الدراسة 5 – 1

 8 : أنموذج الدراسة 6 – 1

 9 التعريفات اإلجرائيةالمصطلحات و :  7 – 1

 11 : حدود الدراسة 8 – 1

: اإلطار النظري والدراسات السابقة الفصل الثاني  

 13 نظم المعلومات المحاسبية المحوسب:  1 – 2

 13 حوسب: مفهوم نظم المعلومات المحاسبية الم2-1-1

 15 نظم المعلومات المحاسبية المحوسب: مكونات 2-1-2

 16 المحوسب : وظائف نظام المعلومات المحاسبية2-1-3

 16 : أهداف نظام المعلومات المحاسبية المحوسب2-1-4

 17 : تقييم كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسب2-1-5

بية المحوسبة ودورها في شركة الكهرباء فاعلية نظم المعلومات المحاس :2-1-6

 في األردن الوطنية

22 

 24 في مستويات اتخاذ القرارنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة : دور 2-1-7

 27 : نظال الرقابة الدا لية 2 – 2
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 28 : مفهوم نظام الرقابة الداخلية2-2-1

 29 : مراحل تطور مفهوم نظام الرقابة الداخلية2-2-2

 30 : أهداف نظام الرقابة الداخلية2-2-3

 31 : المبادئ التي يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية2-2-4

 35 الرقابة الداخلية على اإليراداتدور : 2-2-5

 37 الرقابة الداخلية على المصروفاتدور : 2-2-6

 38 : الدراسات السابقة3 – 2

 38 : الدراسات العربية 2-3-1

 46 ات األجنبية : الدراس2-3-2

 51 عن الدراسات السابقة : ما يميز الدراسة الحالية2-3-3

 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 53 الدراسة يةمنهج 1-3:

 53 مجتمع الدراسة وعينتها 2-3:

 57 مصادر جمع البيانات 3-3:

 59 مراحل تصميم أداة الدراسة 4-3:

 62 ألغراض تحليل البيانات األساليب اإلحصائية المستخدمة 5-3:

 التحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فرضيات الدراسةالفصل الرابع: 

 65   نظم المعلومات المحاسبية المحوسب: نتائج تقييم أبعاد 1-4
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 71 : نتائج تقييم أبعاد فاعلية نظام الرقابة الداخلية  2-4

 78 عية: نتائج اختبار فرضية الدراسة وفرضياتها الفر 3-4

 82 نتائج اختبار فرضية الدراسة 4-3-1

 83 الدراسة ات الفرعية األربعة المنبثقة عن فرضيةفرضيالنتائج اختبار  4-3-2

 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 92 : مناقشة النتائج5-1

 92 مناقشة نتائج تقييم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ) األفراد، البرامج ( 1-1-5:

 93 مناقشة نتائج تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية 2-1-5:

 96 : التوصيات2-5

 97 المراجع

 97 العربية المراجع

 104 األجنبية المراجع

 107 المالحق
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 قا مة الجداول

 الالفحة الموضوع الرقم

 54 عدد االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل اإلحصائي 3-1

 54 مرتبة تنازلًيا حسب فئاتهم العمرية العاملينتوزيع  3-2

 55 مرتبة تنازلًيا مؤهالتهم العلميةحسب  العاملينتوزيع  3-3

 56 التخصص العلميحسب  العاملينتوزيع  3-4

 56 المركز الوظيفي مرتبة تنازلًياحسب  العاملينتوزيع  3-5

 57 زلًياسنوات الخبرة مرتبة تناحسب  العاملينتوزيع  3-6

 61 نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة )االتساق الداخلي لفقرات االستبانة( 3-7

 66   (األفراد) بعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  4-1

 69 (البرامج) بعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  4-2

 71 افات المعيارية لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبةالمتوسطات الحسابية واالنحر  4-3

 72 (نظام الرقابة الداخلية على اإليرادات) بعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  4-4
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نظام الرقابة الداخلية على ) بعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
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 77 ألبعاد نظام الرقابة الداخليةمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال 4-6

4-7 
للتحقق من ( Kolmogorov-Smirnov Testسميرنوف ) -كولموكروفنتائج اختبار 

 خاصية التوزيع الطبيعي
79 
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 80 الدراسة للتحقق من تجانس بيانات للعينة الواحدة( tنتائج اختبار ) 4-8

 80 (KMOر )نتائج اختبا 4-9

4-10 
للتحقق من ظاهرة التعدد الخطي بين )نظم المعلومات المحاسبية ( VIFنتائج اختبار )

 المحوسبة(
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نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد، لقياس أثر

 نفي األرد وفاعلية نظام الرقابة الداخلية لدى شركة الكهرباء الوطنية
82 
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 أحد أبعاد فاعلية نظام الرقابة الداخلية المتمثل  ببعد )البرامج ( في )اإليرادات(
84 
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 سدول األشكال

 الالفحة الموضوع الرقم

 8 أنموذج الدراسة 1

 15 رى عالقة النظام باألنظمة الفرعية األخ 2

 19 نظام المعلومات المحاسبي بمفهومه الحديث 3

 

 

 

 سدول الم ح 

 الالفحة الموضوع الرقم

 108 استبانة أولية قبل التحكيم 1

 116 المحكمون ألداة القياس 2

 117 االستبانة النهائية بعد التحكيم 3

 126 (SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )مخرجات برنامج  4



 

 س

 نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ف  فاعلية نظال الرقابة الدا لية أثر

  لدى شركة الكهرباِ الوطنية

 إعداد 

ْءراِ فاطمة  القالير حامد ال

 إشراف  

 محمد زكريا سود الدكتور 

 ملعر 

فاعلية نظام الرقابة  علىنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  أثر بيانهدفت هذه الدراسة إلى 

نظةةةةم المتغيةةةةر المسةةةةتقل  مةةةةن خةةةةالل إختبةةةةار أثةةةةر، فةةةةي األردن ليةةةةة لةةةةدى شةةةةركة الكهربةةةةاء الوطنيةةةةةالداخ

المعلومةةةات المحاسةةةبية المحوسةةةبة وأبعةةةاده المتمثلةةةة بةةةة)األفراد العةةةامليني البةةةرامج المسةةةتخدمة فةةةي شةةةركة 

 خليةةة  وأبعةةادهنظةةام الرقابةةة الدا فاعليةةةالمتمثةةل فةةي علةةى المتغيةةر التةةابع  ( فةةي األردن الكهربةةاء الوطنيةةة

المتمثلةةةةةة بةةةةةةة)فاعلية نظةةةةةةام الرقابةةةةةةة الداخليةةةةةةة علةةةةةةى اإليةةةةةرادات ، فاعليةةةةةةة نظةةةةةةام الرقابةةةةةةة الداخليةةةةةةة علةةةةةةى 

 ، وتم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ، لتحليل البيانات.المصروفات(

شةركة  تكون مجتمع الدراسةة مةن كافةة العةاملين فةي الةدائرة الماليةة والمةدققين الخةارجيين فةيوقد 

، حيةةث شةةكلت مجتمةةع ظًفةةاومو  مسةةاعًدا و  مةةديًرا( 80حيةةث بلةةد عةةددهم ) فةةي األردن الكهربةةاء الوطنيةةة

، اسةةتبانة( 75داد )، حيةةث تةةم اسةةتر المشةةمولين بالدراسةةةعلةةى  اسةةتبانة( 80)الدراسةةة، وتةةم توزيةةع وعينةةة 

، اسةةةتبانة (72لةةةد )الصةةةالل للتحليةةةل اإلحصةةةائي بو ن العةةةدد المسةةةترد وجةةةد أ,، سةةةتبياناتوبعةةةد تةةةدقيق اال

لتحليل البيانات  (SPSS)اعتمدت الباحثة على مجموعة من اإلختبارات اإلحصائية مستخدمة برنامج و 



 

 ع

سةميرنوف  -ختبار كولمةوكروفإو  االنحراف المعياري و  والمتوسط الحسابيالجداول التكرارية من أهمها، 

 .االنحدار الخطي المتعدد تحليل( لعينة واحدة و اختبار عوامل تضخم التباين و Tواختبار )

وجود أثر ذو داللة إحصائية لنظم وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها 

(  إيراداتفاعلية نظام الرقابة الداخلية على )  على البرامج (المعلومات المحاسبية المحوسبة لبعد ) 

لة إحصائية لنظم المعلومات المحاسبية وجود أثر ذو دالو أظهرت النتائج عن ، شركة الكهرباء الوطنية

 ،( شركة الكهرباء الوطنية إيراداتفي فاعلية نظام الرقابة الداخلية على )  األفراد ( المحوسبة لبعد )

 البرامج(وجود أثر ذو داللة إحصائية لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة لبعد ) النتائج  وأسفرتكما 

، و أظهرت  في األردن ( شركة الكهرباء الوطنية مالروفاتخلية على ) في فاعلية نظام الرقابة الدا

في  األفراد ( وجود أثر ذو داللة إحصائية لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة لبعد )النتائج عن 

 . في األردن ( شركة الكهرباء الوطنيةمالروفات فاعلية نظام الرقابة الداخلية على ) 

تعميق وعي العاملين في نظم المعلومات المحاسبية  تركيز علىال وأوصت الدراسة بضرورة

المحوسبة بمدى احتياجات المستفيدين من المعلومات، و ضرورة قيام الدائرة المالية في شركة الكهرباء 

، و العمل على تعزيز مساهمة نظام الرقابة الداخلية المطبق ة بتنظيم دورات تدريبية وورش عملالوطني

ز مستوى الكفاءة في الرقابة على وة بين التوقعات والواقع بما يخص اإليرادات، وتعزيفي تضييق الفج

  .المصروفات
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