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كفاءة وفعالية نظم ادلعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات ادلالية دراسة حالة – بنك فيصل االسالمي.
2

شهاب الدين دمحم أمحد عبد هللا 1دمحم فيصل حسن دمحم أمحد
 1ادلملكة العربية السعودية-جامعة بيشة.
 2ادلملكة العربية السعودية-جامعة ادللك فيصل.
مستخلص

ىدفت ىذه الدراسة ايل معرفة دور كفاه وفعالية نظم ادلعلومات احملاسبية يف ازباذ القرارات ادلالية يف بنك فيصل اإلسالمي الفرع الرئيسي.
من خالؿ اختبار فرضية وجود عالقة بُت كفاءة وفعالية نظم ادلعلومات احملاسبية وعملية ازباذ القرارات ادلالية.استخدمت الدراسة ادلنهج
الوصفي التحليلي واجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة بربانمج ( )SPSSالختبار فرضيات الدارسة .توصلت الدراسة ايل توفر الكفاءة
والفاعلية يف تشغيل نظاـ ادلعلومات احملاس يب ابلنسبة للوصوؿ للمعلومات ومصادرىا يف ازباذ القرارات ادلالية .كما أوصت الدراسة بضرورة
تطبيق نظم ادلعلومات احملاسبية احلديثة بكفاءة وفاعلية.

كلمات مفتاحية :كفاءة  ،فعالية  ،نظم ادلعلومات احملاسبية ،القرارات ادلالية.

Abstract
This study aimed to identify the role of the efficiency and effectiveness of accounting information
systems in financial decision making in Faisal Islamic Bank, the main branch, by testing the
hypothesis of a relationship between the efficiency and effectiveness of accounting information
systems and the financial decision-making process. The study used is the analytical descriptive
method and the necessary statistical analysis of the SPSS program to test the hypothesis of the
study. The study found that the efficiency and effectiveness in operating the accounting
information systems in relation to access to information and sources of financial decision-making.
The study also recommended the need to apply modern accounting information systems efficiently
and effectively.
Keywords: Efficiency, Effectiveness, Accounting Information Systems, Financial Decisions.

مقدمة
تتزايد احلاجة يومياً للمعلومات ،حيث أصبحت ىي العنصر الرئيسي لنجاح أي منشأة وذلك ألمهيتها يف ازباذ القرار السليم الذي يقود
لرفع كفاءة وفاعلية األداء .ولقد فرضت ثورة ادلعلومات نفسها على كافة رلاالت وأنشطة احلياة وأصبحت ادلعلومات ىي ادلنظومة
الرئيسية لظاىرة العودلة اليت يشهد العامل بروزىا كظاىرة تتطلب ادلواكبة .وتعترب دراسة كفاءة وفاعلية نظم ادلعلومات احملاسبية جزءاً أساسياً
من مقومات صلاح ادلنشآت احلديثة وتلعب دوراً ىاماً يف رلاؿ ازباذ القرار ادلايل .وكذلك كفاءة وفاعلية نظم ادلعلومات احملاسبية يف قدرهتا
على ربسُت عمليات وأداء مجيع ادلنشآت اليت هتدؼ لتقدمي اخلدمة او الرحبية ،وايضاً ،يف مساندة عملية ازباذ القرارات ادلالية أو تدعيم
األعماؿ التعاونية بُت فرؽ العمل شلا يؤدي إىل تقوية ادلركز التنافسي للمنشأة يف السوؽ الذي تعمل فيو كما تزايدت مسامهة نظم
ادلعلومات ادلستندة على اإلنًتنت يف ربقيق صلاح ادلنشآت اليت تعمل يف ظل منافسة تتميز بسرعة التغَت وعدـ التأكد .وتطبق النظم
احملاسبية يف رلاالت التخطيط طويل األجل والتخطيط االسًتاتيجي وربليل عمليات االندماج التنظيمي ،ووضع السياسات وإدارة احملافظ
ادلالية .واذبهت بعض ادلنشآت إىل تطبيق نظم معلومات زبتلف عن نظم ادلعلومات ادلتبعة قددياً ،فكانت ىذه النظم ادلستخدمة أصغر
حجماً وأكثر كفاءة وفاعلية ،وتسمح ابلتعامل فيما بينها وبُت ادلستخدـ النهائي ذلا ،فقد مت تصميمها دلساعدة ادلستخدـ النهائي
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لالستفادة من البياانت والنماذج يف ازباذ القرارات ادلالية الروتينية وغَت الروتينية .وسبثل نظم دعم القرارات ادلالية طريقة جديدة نسبياً يف
التفكَت بشأف استخداـ احلاسب اآليل يف األغراض احملاسبية فقد مت تصميمها بغرض ربسُت اإلنتاجية لكفاءهتا وزايدة الفعالية وذلك من
خالؿ دعم متخذي القرارات وواضعي السياسات .سعت ىذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية :اىل أي مدى تساعد نظم
ادلعلومات احملاسبية يف ازباذ القرار ادلايل ابلبنك؟ اىل أي مدى تؤثر كفاءة نظم ادلعلومات احملاسبية يف ازباذ القرار ادلايل؟ اىل أي مدى
تؤثر فعالية التشغيل االلكًتوين لنظم احملاسبة يف تسهيل عمليات االدارة الداخلية؟ تكمن أمهية ىذه الدراسة يف مناقشة أمهية نظم
ادلعلومات احملاسبية وأتثَتىا يف عملية ازباذ القرارات ادلالية ابدلصارؼ .وربديد مدى مسامهتها يف ىذه العملية ،وتدعيمها لألداء ادلايل،
وذلك من خالؿ معرفة أتثَت كفاءة وفعالية ىذه النظم .ىدفت الدراسةإلىتحقيقاألىداؼ التالية :ربديد وبياف أتثَت نظم ادلعلومات احملاسبية
يف ازباذ القرارات ادلالية .مدى أتثَت ربط النظم احملاسبية كاإلدارة ادلالية ،وغَتىا ،كوحدات طرفية مع بعضها يف نظاـ متكامل شلا يسمح
بتدفق البياانت بُت ىذه األنظمة والتنسيق فيما بينها بفاعلية .ربديد مدى دعم ومساعدة نظم ادلعلومات احملاسبية يف عملية ازباذ القرار
ادلايل يف مجيع ادلستوايت ادلختلفة التنظيمية .معرفة مدى أتثَت كفاءة وفاعلية نظم ادلعلومات احملاسبية يف ازباذ القرارات ادلالية .سعت
الدراسة الختبار صحة الفرضيتُت التاليتُت :توجد عالقة طردية بُت كفاءة نظم ادلعلومات احملاسبية وازباذ القرار ادلايل .وتوجد عالقة طردية
بُت فعالية التشغيل اإللكًتوين للمعلومات احملاسبية وازباذ القرار ادلايل .مت مجع بياانت الدراسة من ادلصادر التالية :ادلصادر األولية :عن
طريق :ادلقابالت – وبياانت من رائسة البنك والفروع األخرى ابلوالايت .وادلصادر الثانوية :تتمثل يف :الكتب – ادلراجع –اجملالت
العلمية -اإلنًتنت – احملاضرات.
الدراسات السابقة:

دراسة  :)8102( Gordonسعت الدراسة لربط رلاالت تكنولوجيا ادلعلومات واحملاسبة وتناقش أيضا ادلوضوعات ادلتعلقة ابلفجوة
ادلتوقعة بُت مهارات اخلرجيُت وتوقعات أصحاب العمل وادلهارات األساسية الواجب توافرىا يف احملاسبُت ادلستقبليُت .توصلت الدراسة اىل
أف احملاسبة أتثرت ابلتغيَتاتوالتحسينااتلتكنولوجيةاليت طرأت على رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات معتقدمالوقت ىذا األمرجيعل
التكاملوالتواصلممكنًابُت رلاالت تكنولوجيا ادلعلومات واحملاسبة.
دراسة العيفة ( :)8102ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على الدور الذي يلعبو نظاـ ادلعلومات احملاسيب يف ازباذ القرارات ادلالية وذلك

التساـ الوقت احلاضر ابلتغيَت واحتداد ادلنافسة شلا دفع ابدلؤسسة االقتصادية مسايرة ىذه التطورات من أجل االستمرار وتعظيم قيمتها
واحملافظة على حصتها السوقية .توصلت الدراسة اىل أف نظاـ ادلعلومات احملاسيب من أىم األنظمة الفعالة يف ادلؤسسة ،كما توصلت اىل
ا عتبار نظاـ ادلعلومات احملاسيب ركيزة أساسية وذات أمهية يف عملية ازباذ القرار وذلك الستناد متخذ القرار عليو عند ازباذ أي قرار خاصة
القرار ات ادلايل.
دراسة  :)8102( Harbىدفت ىذه الدراسة إىل ربديد أثر التدقيق الداخلي يف محاية نظم ادلعلومات احملاسبية يف البنوؾ التجارية يف

األردف .خلصت الدراسةإىل وجود أثر بُت التدقيق الداخلي من انحية وبُت محاية نظم ادلعلومات احملاسبية ،وأمن قواعد البياانت احملاسبية
وتعزيز وعي ادلوظفُت من انحية أخرى يف البنوؾ التجارية يف األردف.
الشنطي ( :)8102ىدفت ىذه الدراسة إىل بياف أمهية اسػتخداـ نظػم ادلعلومػات للوصػوؿ إىل ربسُت فاعلية وكفاءة التدقيق الداخلي
يف شركات القطاع الصناعي األردين ،ولزايدة الوعي لدى اإلدارة وادلػدققُت حوؿ أمهية تطبيق نظم ادلعلومات احملاسبية .تكوف رلتمع
الدراسة من الشركات الصناعية العاملػة يف القطػاع الصػناعي األردين ،تكونػت عينػة الدراسػة مػن إدارات  74شركة صػناعية .خلصت
الدراسة اىل أف تطبيق نظم ادلعلومات احملاسبية يؤدي إىل ربسػُت فاعليػة التػدقيق الػداخلي يف القطاع الصناعي،وذلك من خالؿ توفَت
ادلعلومػات الالزمػة اليت تبُت مدى التزاـ الشركات ابلقوانُت والسياسات احملددة سلفا .وأوصت الدراسػة بزيػادة االعػتماد عػلى تطبيػق نظػم
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ادلعلومػات يف القطاع الصناعي األردين كوف ذلك يزيد من فعالية وكفاءة التدقيق الداخليمما يساعد على ربقيق االستغالؿ األمثل للموارد
ادلتاحة من قبل اإلدارة.

دراسة العبيدي ( :)8108ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرؼ على سلاطر استخداـ نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة وأثرىا على فاعلية
عملية التدقيق يف شركات ادلسامهة العامة ادلدرجة يف بورصة عماف .توصلت الدراسة اىل وجود أثر للمخاطر البيئية اخلاصة بنظم ادلعلومات
احملاسبية احملوسبة عل ى فاعلية عملية تدقيق احلساابت ،كما كشفت عن وجود أثر دلخاطر مكوانت نظم ادلعلومات (ادخاؿ ،تشغيل
ومعاجلة) على فاعلية عملية التدقيق.

ادلخادمة ( :)8100ىدؼ ادلخادمة من خالؿ دراستو "أثر نظم ادلعلومات احملاسبية يف ازباذ القرارات االستثمارية يف ظل األنظمة
احملاسبية احملسوبة -الشركات الصناعية األردنية" إىل استقصاء آراء عينة من الشركات الصناعية األردنية حوؿ أثر نظم ادلعلومات احملاسبية
يف ازباذ القرارات االستثمارية يف ظل األنظمة احملاسبية احملسوبة وذلك من خالؿ االطالع ومراجعة نظم ادلعلومات احملاسبية وبياف أنواع
القرارات االستثمارية والربط بينهما يف ظل أنظمة احملاسبة احملسوبة .تكمن أمهية الدراسة يف خدمة فئات عديدة تستخدـ النظم احملاسبية
يف ترشيد قراراهتا ،وىذه الفئات ىي مديرو الشركات ،ورؤساء األقساـ ،ومدققو احلساابت واحملاسبوف وكافة اجلهات ادلستفيدة من
ادلعلومات اليت يوفرىا النظم احملاسيب.
دراسة أبو هويدي ( :)8100ىدفت ىذه الدراسة إىل ربديد أمهية استخداـ ادلعلومات احملاسبية يف ترشيد قرارات اإلنفاؽ الرأمسايل،

وقياس مدى اإلدراؾ لتلك األمهية ،وربديد مدى استخداـ اإلدارة يف الشركات ادلدرجة يف بورصة فلسطُت للمعلومات احملاسبية يف ترشيد
قرارات اإلنفاؽ الرأمسايل ،وادلعوقات اليت ربد من مثل ىذا االستخداـ ،والتعرؼ على طرؽ تقييم قرارات اإلنفاؽ الرأمسايل لدى الشركات
ادلدرجة يف بورصة فلسطُت.
عبد هللا ( :)8101سعى عبد هللا من خالؿ دراستو "عدـ استخداـ نظم ادلعلومات احملاسبية يف ترشيد وازباذ قرارات التمويل -سوؽ
اخلرطوـ لألوراؽ ادلالية" دلعرفة أتثَت عدـ استخداـ نظم ادلعلومات احملاسبية على ترشيد وازباذ قرارات التمويل.خلصت الدراسة إىل ارتباط
قرارات التمويل يف سوؽ اخلرطوـ لألوراؽ ادلالية بكمية ونوعية ادلعلومات ادلتوفرة لدى اإلدارة .كما توصلت اىل أف عدـ اإلفصاح التاـ عن
ادلعلومات يف سوؽ اخلرطوـ لألوراؽ ادلالية يعترب من مؤشرات قصور القوائم ادلالية.
زبتلف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف تركيزىا على توفر مسيت الكفاءة والفاعلية يف نظاـ ادلعلومات احملاسيب وانعكاس ذلك على
القرارات ادلالية ادلتخذة بواسطة ادارة بنك فيصل االسالمي.
الكفاءة :ل قد وردت العديد من التعارؼ هبذا الصدد وذلك ابختالؼ الباحثُت والدارسُت ذلدا اجملاؿ فمن أقدمها نذكر تعريف عامل

اللسانيات "تشومسكى" ابف الدراية ىي أساس الكفاءة حيث سبثل مزجا تطوراي من التجارب ،القيم ،ادلعلومات واخلربات اليت تشكل
بدورىا إطار لتقيم وإدماج ذبارب ومعلومات جديدة .إذف الدراية ىي القاعدة ادلرجعية لتشكيل ادلعرفة ،وىي تدخل كعنصر جوىري يف
الكفاءة .وأما من وجهة نظر اسًتاتيجية فيمكن تعريف الكفاءات أبهنا "رلموع ادلعارؼ العملية اليت تضمن سبيزا تنافسيا يف السوؽ".
(السيد .) 83،1985،فالكفاءة تعزز الوضع التنافسي للمؤسسة .وابلتايل فادلنشأة اليت تتوفر على كفاءات ذلا ميزة تنافسية سبثل إحدى
نقاط القوة.
الفعالية :رغم أمهية الفعالية يف حياة ادلنظمات اال انو مل يتحقق امجاع حوؿ تعريف ادلنظمة الفعالة ،يرى البعض اف فعالية ادلنظمات

تتحدد دبدى قدرهتا على ربقيق اىدافها ،فهناؾ من يعرؼ فعالية ادلنظمة أبهنا" قدرة ادلنظمة على ربقيق أىدافها وتعتمد ىذه القدرة
وادلعايَت ادلستخدمة يف قياسها على النموذج ادلستخدـ يف دراسة ادلنظمات"( .ماىر.)52 ،2222،
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الفرق بني الكفاءة والفعالية :إف إظهار الفرؽ بُت الكفاءة والفعالية يكوف من خالؿ إبراز ادلعٌت الذي أيخذه كالمها " فالفعالية عادة ما
ينظر إليها من زاوية النتائج اليت يصل إليها ادلسَتوف ،ومن مث يوصف التسيَت أبنو فعاؿ إذا حقق األىداؼ ادلسطرة وأبنو اقل فعالية إذا مل
يستطع ربقيقها"( .ماىر .)56 ،2222،وانطال قا من ىذا ادلفهوـ ديكننا التفريق بُت الفعالية والكفاءة فنقوإلف الفعالية ىي استغالؿ
ادلوارد ادلتاحة يف ربقيق األىداؼ احملددة أي أهنا زبتص ببلوغ النتائج بينما الكفاءة ىي الوسيلة أو الطريقة اليت اتبعت يف الوصوؿ إىل
النتائج أو ربقيق األىداؼ .ويعترب مفهوـ الكفاءة مالزما دلفهوـ الفعالية ولكن جيب أف ال يستخدما ابلتبادؿ فقد تكوف ادلنظمة فعالة
ولكنها ليست كفؤة أي أهنا ربقق أىدافها ولكن خبسارة ،وعدـ كفاءة ادلنظمة يؤثر سلبا على فعاليتها فكلما ارتفعت تكاليف ربقيق
ىدؼ معُت قلت احتماالت قدرة ادلنظمة على البقاء .وجيب أف يؤخذ كالمها – الكفاءة والفعالية -يف االعتبار ضمن مقاييس صلاح أي
منظمة ،فالفعالية ىي اصلاز العمل أو الشيء الصحيح أما الكفاءة فهي اصلاز العمل بشكل صحيح .وقد تكوف ادلنظمة كفؤة ولكنها غَت
فعالة كما يف حالة قياـ ادلنظمة إبنتاج سلعة ال يوجد الطلب عليها .كما قد تكوف ادلنظمة فعالة ولكنها ليست كفؤة كما يف حالة ربقيق
ادلنظمة ألىدافها بغض النظر عن التكاليف اليت تتحملها يف سبيل ذلك .فالكفاءة تشَت ابدلعٌت الصريح إىل البعد االقتصادي يف ربديد
األىداؼ وإىل نسبة ادلخرجات إىل ادلدخالت إذ يتوجب على التنظيم ربقيق األىداؼ احملددة ابدلوارد ادلوجودة ،وىي موارد زلدودة يستلزـ
إدارهتا بشكل اقتصادي بينما تشَت الفعالية إىل القدرة على النجاح يف ربقيق األىداؼ.
مفهوم نظم ادلعلومات :ال يوجد تعريف زلدد دلفهوـ النظاـ ،فكلمة نظاـ ذلا العديد من الدالالت وادلعاين شأهنا شاف كثَت من ادلفاىيم

احل ديثة .عند استخداـ كلمة نظاـ فنننا نعٍت رلموعة من العناصر أو األجزاء اليت تتكامل بغرض مشًتؾ لتحقيق ىدؼ معُت (مكليود،
 .)52 ،1992وفقاً ؿ (ادلغريب1999 ،ـ )281 ،النظاـ ىو رلموعة األجزاء أو النظم الفرعية اليت تتداخل بُت بعضها البعض ،وبينها
وبُت النظاـ الذي يضم ها والذي يعتمد كل جزء منها على اآلخر يف ربقيق األىداؼ اليت يسعى إليها ىذا النظاـ الكلي .من ىذه
التعريفات دلفهوـ النظاـ يتضح لنا أف اإلطار الذي يتم فيو ربويل وتشغيل البياانت ومعاجلتها لتصبح معلومات ىو أحد أجزاء النظاـ
والبد من التطرؽ إىل ىذا ادلفهوـ.
ادلعلومات :تعترب ادلعلومات أحد ادلوارد اذلامة لكافة ادلشروعات حيث يتم ذبميعها وتقييمها دلساعدة ادلستخدمُت من داخل وخارج

ادلشروع يف ازباذ القرارات .ويقوـ معدو ادلعلومات بعمليات التجميع والتقييم ىذه وتقدمي ادلعلومات للمستخدمُت.
يف ىذا الصدد البد من التمييز بُت البياانت وادلعلومات ،فالبياانت ىي حقائق أولية أو أرقاـ إذا ما مجعت معاُ فنهنا سبثل مدخالت أو
مواد خاـ أولية .أما ادلعلومات فهي عبارة عن بياانت مت ربويلها وتشغيلها لتصبح ذلا قيمة وىي سبثل معرفة ذلا معٌت وتفيد يف ربقيق
األىداؼ (الدىراوي .)15 ،2225 ،كما عرفت ادل علومات أبهنا البياانت اجملهزة يف شكل منظم ومفيد وابلتايل ىي نوع من ادلعرفة
الناذبة عن عمليات تشغيلية خلدمة أغراض بعينها (البكري1999 ،ـ.)14 ،
نظم ادلعلومات :يعترب نظاـ ادلعلومات أحد األنظمة الفرعية ادلكونة للوحدة ،وىذا النظاـ يقوـ من خالؿ التنسيق مع بقية أجزاء النظاـ
الكلي إىل ربقيق أىداؼ النظاـ (نور ،عبد العاؿ)36 ،1993 ،
لنظم ادلعلومات عدة تعريفات فقد عرفت على أهنا رلموعة من اإلجراءات اليت تقوـ جبمع واسًتجاع وتشغيل وزبزين وتوزيع ادلعلومات
لتدعيم ازباذ القرارات والرقابة يف التنظيم ،حيث ديكنها مساعدة ادلديرين والعاملُت يف ربليل ادلشاكل وتطوير ادلنتجات ادلقدمة وخلق
ادلنتجات اجلديدة ،ويتم إنتاج ادلعلومات من خالؿ ثالثة أنشطة رئيسية :ىي ادلدخالت والعمليات التشغيلية وادلخرجات .يف التعريف
أعاله يتضح أف نظم ادلعلومات ىي أساس تقدمي احللوؿ للمشاكل احملاسبية وادلالية واإلدارية وادلساعدة يف ازباذ القرارات التنظيمية اليت
تعود إىل ربسُت األداء ابدلؤسسات ادلختلفة.
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نظام ادلعلومات احملاسبية :يتكوف نظاـ ادلعلومات الكلي يف أي مشروع من رلموعة من األنظمة الفرعية اليت تعمل على توفَت ادلعلومات
يف رلاالت سلتلفة ،ويعترب نظاـ ادلعلومات احملاسبية أىم مصدر للمعلومات يف ادلشروع.
تعترب احملاسبة يف الوقت احلاضر بصفة أساسية نظاماً للمعلومات ،وبطريقة أكثر ربديداً فهي تطبيق للنظرية العامة للمعلومات حيث
تتشكل احملاسبة جزءاً كبَتاً من النظم العامة للمعلومات ،واليت توفر معلومات كمية الزباذ القرارات (نور ،عبد العاؿ.)39 ،1993 ،
يشَت (الدىراوي ) 32 ،2225 ،إىل أف نظاـ ادلعلومات احملاسبية يتعلق ابلبياانت االقتصادية الناذبة من األحداث الداخلية والعمليات
اخلارجية ،ىذا يف جانب ادلدخالت .ويف جانب ادلخرجات فاف ىذا النظاـ ينتج عنو مستندات وقوائم وتقارير تساعد يف عمليات
التخطيط والرقابة .وىذا التعريف ابلرغم من إشارتو إىل مدخالت وسلرجات نظاـ ادلعلومات احملاسبية إال انو يقتصر ىدؼ ىذا النظاـ يف
ادلساعدة يف عمليات التخطيط والرقابة.

وتتمثل أهم مسات نظم ادلعلومات احملاسبية وفقاً ل (سلطان8111 ،م )82 ،يف االيت:

أ /تدعم نظم ادلعلومات احملاسبية القرارات ادلالية اذليكلية وشبو اذليكلية ومستوى الرقابة اإلدارية والتشغيل ،كما أهنا تغَت ألغراض التخطيط
دلستوى اإلدارة العليا.
ب /تعترب نظم ادلعلومات احملاسبية مفيدة يف ازباذ القرارات ادلالية واالعتماد على البياانف احلالية والسابقة.
ج /تعترب نظم ادلعلومات احملاسبية نظاـ موجو خلدمة الرقابة وتقدمي التقارير.
د /تعتمد نظم ادلعلومات احملاسبية على ادلعلومات القائمة وتدفق ادلعلومات الداخلية للمنظمة.
دور نظم ادلعلومات احملاسبية يف تطوير العمل ادلايل :يتمثل دور نظم ادلعلومات احملاسبية يف لفت االنتباه إىل وجود ادلشكلة من خالؿ
إصدار التقارير االستثنائية اليت تشَت إىل وجود اضلرافات عن ادلعايَت ادلوضوعية ،بعد ذلك حيتاج ادلدير لتحديد أسباب ادلشكلة من خالؿ
ذبميع معلومات من عدة مصادر داخل ادلنشاة وخارجها ومن اإلنًتنت (ستيفن1989 ،ـ .)222 ،شلا ال شك فيو أف لنظم ادلعلومات
احملاسبية دور يف تطوير العمل ادلايل يف ادلؤسسات اخلدمية والتجارية بداء من عملية ازباذ القرارات ومستوى النشاط اإلداري الذي زبدمو.

الدراسة ادليدانية

أتسست شركة بنك فيصل اإلسالمي السوداين احملدودة كشركة مسامهة عامة ذات مسئولية زلدودة ابخلرطوـ وفقاً لقانوف بنك فيصل
اإلسالمي السوداين لسنة 1977ـ والصادر بتاريخ  4أبريل 1977ـ ،دبوجب شهادة التسجيل الصادرة ابلرقم  1428بتاريخ 18
أغسطس 1977ـ وذلك حسب قانوف الشركات لعاـ 1925ـ .ويقوـ البنك دبمارسة مجيع األعماؿ األنشطة ادلصرفية وفقاً ألحكاـ
الشريعة اإلسالمية .ديارس البنك نشاطو من مركزه الرئيسي بعمارة الفيحاء – شارع علي عبد اللطيف – اخلرطوـ .لو العديد من الفروع
داخل والايت السوداف ادلختلفة (منشورات البنك2214 ،ـ2215-ـ) .يبلغ رأس ادلاؿ ادلصدؽ بو  522مليوف جنيو سوداين .رأس
ادلاؿ ادلدفوع  282مليوف جنيو سوداين .يقوـ البنك جبميع األعماؿ ادلصرفية وادلعامالت ادلالية والتجارية واالستثمارية واحلرفية وادلسامهة يف
ادلشروعات التنموية االقتصادية واالجتماعية وتنشيط التعامل يف رلاؿ التجارة اخلارجية وذلك على ىدى الشريعة اإلسالمية وبتقنيات
مصرفية حديثة ومتطورة.

حتليل النتائج واختبار الفرضيات :مت وصف رلتمع الدراسة وعينتو ،وطريقة إعداد أدهتا ،واالجراءات اليت ازبذت للتأكد من صدقها
وثباهتا ،والطريقة اليت اتبعت لتطبيقها ،وادلعاجلات اإلحصائية اليت مت دبوجبها ربليل البياانت واستخراج النتائج ،كما يشمل ادلبحث ربديداً
ووصفاً دلنهج الدراسة .يتكوف رلتمع الدراسة األصلي من العاملُت ببنك فيصل اإلسالمي السوداين الفرع الرئيسي دبركز الفيحاء ،حيث مت
توزيع استبياف على ادلستهدفُت ،واستجابة ( )36فرداً من ( )42فرداً ،اي ما نسبتو ( )%92تقريباً من ادلستهدفُت ،حيث أعادوا
االستبياف بعد ملئها بكل ادلعلومات ادلطلوبة .مت استخدـ قائمة االستقصاء يف الدراسة ادليدانية .مت عرض االستبياف على عدد من
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احملكمُت األكاددييُت وادلتخصصُت يف اجملاؿ .يقصد بثبات االختبار أف يعطي ادلقياس نفس النتائج إذا ما استخدـ أكثر من مرة واحدة
ربث ظروؼ شلاثلة ،فقد مت استخداـ عدة طرؽ وىي طريقة التجزئة النصفية ابستخداـ معادلة سيربماف-برواف.
متغريات الدراسة وأساليب قياسها

قاـ الباحثاف بتحديد متغَتات الدراسة يف ضوء مشكلة الدراسة وأىدافها وأمهيتها والفروض اليت يسعى إىل اختبار صحتها ،وذلك يف
زلاولة للتوصل إىل منوذج إحصائي يفسر كفاءة وفاعلية ادلعلومات احملاسبية يف ازباذ القرار ادلايل .وقد اعتمد الباحثُت يف اختيار متغَتات
الدراسة على عدة معايَت منها :أف تكوف ىذه ادلتغَتات ذات معٌت وداللة دبوضوع الدراسة ،ونتائج الدراسات السابقة اليت تعاملت مع
ىذه ادلتغَتات:
أوال :ادلتغَت التابع للدراسة ) (yالقرار ادلايل.
اثنيا :ادلتغَت ادلستقل للدراسة ( )x1كفاءة وفاعلية نظم ادلعلومات احملاسبية.
حيت مت قياس ىذه ادلتغَتات بعد أف مت ذبهيزىا دلتطلبات التحليل اإلحصائي ابستخداـ ادلقاييس اإلحصائية الوصفية (ادلتوسط احلسايب)،
وذلك ابحتساب ىذا ادلتوسط لكل فقرة من فقرات زلوري الدراسة كال على حدا وادلتوسط احلسايب لكل فقرات احملور رلتمعة ابالعتماد
على الربانمج اإلحصائي .SPSS
نتائج التحليل اإلحصائي

اخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة
أشارت نتائج التحليل اإلحصائي ادلتعلقة ابخلصائص الدديوغرافية ألفراد العينة أف نسبة متغَت التخصص فكانت نسبة ادلتحصلُت على
الدرجة (البكالوريوس) النسبة األعلى ( )%62من النسبة اإلمجالية للمبحثُت ،وما نسبتو ( )%17.5من محلة ادلاجستَت ،مث تلي نسبة محلة
الشهادات العليا (الدكتوراه) وىي نسبتو()%12.5األمر الذي يشَت إيل أف أغلب ادلستجيبُت على االستمارة حيملوف الدرجات العلمية
العالية اليت تؤىلهم يف التمكن من اإلجابة ابلشكل ادلطلوب ، ،كما شكلت نسبة ادلبحثُت نسب متقاربة للذين كانت خربهتم العلمية من
 12-5سنة( ،)%55يف تتعدى نسبة الذين لديهم خربات علمية إيل ( )5سنوات ،ما نسبتو( ،)%32و من  15سنة ( ،)%15كما
شكلت ما نسبتو ( ، )%32حيث من ادلالحظ أف أغلب عينة البنك من ذوي ادلؤىالت اجلامعية فما فوؽ ،وحيملوف زبصصات متنوعة يف
العلوـ ادلالية ،وذوي خربة ،وىذا يؤدي إيل طرح اراء علمية سليمة خبصوص كفاءة وفاعلية نظم ادلعلومات احملاسبية يف ازباذ القرارات ادلالية.
حتليل البياانت واختبار فرضيات الدراسة:

عرض ومناقشة نتائج الفرضية األويل :تنص الفرضية األويل من فرضيات الدراسة على االيت :توجد عالقة طردية بني كفاءة نظم
ادلعلومات احملاسبية واختاذ القرار ادلايل ابلبنك

للتحقق من صحة ىذه الفرضية ،ينبغي معرفة اذباه أراء عينة الدراسة خبصوص كل عبارة من العبارات ادلتعلقة ابلفرضية األويل ،ويتم حساب
الوسيط إلجاابت أفراد عينة الدراسة علي كل عبارة ،ومن مث العبارة رلتمعة ،والوسيط ،وىو أحد مقايس النزعة ادلركزية ،اليت تستخدـ لوصف
الظاىرة ،والذي ديثل اإلجابة اليت تتوسط مجيع اإلجاابت بعد ترتيب اإلجاابت ،وكذلك اختبار مربع كأي لداللة الفروؽ لإلجاابت ودرجة
احلرية اخلاصة بكل عبارة من عبارات الفرضية.
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جدول ( )0نتائج حتليل البياانت الفرضية األويل :توجد عالقة طردية بني كفاءة نظم ادلعلومات احملاسبية واختاذ القرار ادلايل ابلبنك.
العبارات

N

قيمة ()T

الداللة

ادلتوسط

االحنراف ادلعياري

احلسايب

للقيم

اإلحصائية

Std

Sig

الرتتيب

التفسري

القرارات ادلالية ابلبنك ربتاج لزمن قصَت
الزباذىا.

36

4.25

1.45

4.98

2.22

1

موافق بشدة

القرارات ادلالية ابلبنك ربتاج لعدد قليل من
االفراد العاملُت يف النظاـ احملاسيب.

36

3.92

1.22

3.45

2.22

3

موافق

القرارات ادلالية ادلتخذة ابلبنك ال ربتاج لتكاليف
إضافية.

36

3.65

1.27

2.32

2.22

4

موافق

اإلدارة ادلالية ابلبنك هتتم ابدلعلومات احملاسبية
كاملة يف صنع القرار ادلايل.

36

3.95

2.99

4.25

2.22

2

موافق بشدة

اجملموع الكل ــي

-

2822

1.20

2821

1.11

-

---

ادلصدر :إعداد الباحثان من نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت (8101،)SPSSم.

ابلنظر ايل جدوؿ ( )1والذي خيتص بنتائج ربليل بياانت الفرضية األويل يتضح ما يلي :جاءت الفقرة األويل يف ادلرتبة األويل وفقاً ألعلي
متوسط إجاابت ادلبحوثُت جلميع الفقرات اليت تنتمي للفرضية حيث وصل ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة ( ،)4.25وابضلراؼ
معياري( ،)1.45وقيمة اختبار( )tبقيمة أعلي من ابقي الفقرة وموجبة تساوي ( )4.98وأف القيمة االحتمالية ذلذا االختبار ( ،)2.222شلا
يشَت إيل أف ىذه الفقرة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  ،a=0.05وأف متوسط درجة االستجابة ذلذه الفقرة قد زاد عن درجة
ادلوافقة ادلتوسط ،وىذا يعٍت أف ىناؾ موافقة من قبل أفراد العينة علي أف البنك يعتمد علي اف القرارات ادلالية بو ربتاج لزمن قصَت الزباذىا.
جاءت الفقرة الثانية يف ادلرتبة الثالثة ،دبتوسط ( ،)3.92وابضلراؼ معياري( ،)1.22واختبار ( )tبلغ ( ،)3445وتعد قيمة موجبة ،والقيمة
االحتمالية ذلذا االختبار ( ،)2.222وتعد ىذه الفقرة تزيد عن درجة ادلوافقة البسيطة ( ،)3وىذا يعٍت أف ىناؾ موافقة من قبل أفراد العينة،
ويري الباحث اف القرارات ادلالية ابلبنك ربتاج لعدد قليل من االفراد العاملُت يف النظاـ احملاسيب .جاءت الفقرة الثالثة يف ادلرتبة الرابعة ،دبتوسط
( ،)3.65وابضلراؼ معياري( ،)1.27واختبار ( )tبلغ ( )2.32وتعد قيمة موجبة ،والقيمة االحتمالية ذلذا االختبار ( ،)2.222وتعد ىذه
الفقرة تزيد عن درجة ادلوافقة البسيطة ( ،)3وىذا يعٍت أف ىناؾ موافقة من قبل ادلبحثُت ،ويري الباحث اف القرارات ادلالية ادلتخذة ابلبنك ال
ربتاج لتكاليف إضافية.
جاءت الفقرة الرابعة يف ادلرتبة الثانية ،ودبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.95واضلراؼ معياري ( ،)2.99واختبار ( )tبقيمة موجبة قدرىا (،)4.25
وأف القيمة االحتمالية ذلذا االختبار ( )2.222وتعترب ىذه الفقرة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  a=0.05شلا يدؿ أف متوسط
درجة االستجابة ذلذه الفقرة زاد عن ادلوافقة ادلتوسطة وىي ( ،)3وىذا يعٍت أف ىناؾ موافقة من قبل أفراد العينة ،ويري الباحث أف اإلدارة
ادلالية ابلبنك هتتم ابدلعلومات احملاسبية كاملة يف صنع القرار ادلايل .ومن خالؿ النتائج واليت مت التطرؽ إليها وادلتعلقة بفقرات الفرضية األويل
أمكن استخراج ادلتوسط احلسايب لكل فقرات (للمقياس الكلي) ىذا احملور بقيمة ( ،)3.89واالضلراؼ ادلعياري ( ،)3488واختبار ( )tبقيمة
موجبة ( ،)3474وقيمة احتمالية ( )2.222دالة إحصائية عند مستوي داللة  a=0.05وأف متوسط درجة االستجابة جلميع ىذه الفقرات
رلتمعة قد زادت عن متوسط درجة ادلوافقة ( ،)3شلا يسوقنا إىل قبوؿ الفرضية األويل ،القائلة (توجد عالقة طردية بني كفاءة نظم ادلعلومات

احملاسبية واختاذ القرار ادلايل).
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عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية :تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على االيت توجد عالقة طردية بني فاعلية التشغيل
اإللكرتوين للمعلومات احملاسبية واختاذ القرار ادلايل:
ىدؼ وضع ىذه الفرضية ىو دراسة العالقة بُت فاعلية التشغيل االلكًتوين للمعلومات احملاسبية وازباذ القرار ادلايل وللتحقق من صحة ىذه
الفرضية ،ينبغي معرفة اذباه أراء عينة الدراسة خبصوص كل عبارة من العبارات ادلتعلقة ابلفرضية الثانية ،ويتم حساب الوسيط إلجاابت أفراد
عينة الدراسة علي كل عبارة ،ومن مث العبارة رلتمعة ،والوسيط ،وىو أحد مقايس النزعة ادلركزية ،اليت تستخدـ لوصف الظاىرة ،والذي ديثل
اإلجابة اليت تتوسط مجيع اإلجاابت بعد ترتيب اإلجاابت ،وكذلك اختبار مربع كأي لداللة الفروؽ لإلجاابت ودرجة احلرية اخلاصة بكل
عبارة من عبارات الفرضية.
جدول ( )8نتائج حتليل البياانت الفرضية الثانية :توجد عالقة طردية بني فاعلية التشغيل اإللكرتوين للمعلومات احملاسبية واختاذ القرار ادلايل:
العبارات

N

ادلتوسط احلسايب

36

4.35

االحنراف ادلعياري
للقيم

قيمة

الداللة

()T

اإلحصائية

Std

يتم الوصوؿ للمعلومات احملاسبية ادلوجودة بسهولة

2.93

الرتتيب

التفسري

Sig

6.46

2.22

2

موافق

وبيسر.
نظم ادلعلومات احملاسبية تساىم يف تطوير العمل

36

4.22

1.22

4.35

2.22

4

موافق

ابدلؤسسة.
يعتمد ازباذ القرارات ادلالية على مصادر نظم

36

4.25

2.87

6.84

2.22

3

موافق

ادلعلومات احملاسبية ادلوجودة.
ادلؤسسة تستخدـ التقنيات احلديثة لنظم ادلعلومات

36

4.45

2.62

12.72

2.22

1

موافق بشدة

احملاسبية ادلتطورة.
اجملموع الكل ػػي

-

1.80

2.18

2.12

2.22

-

ادلصدر :إعداد الباحثان من نتائج التحليل اإلحصائي للبياانت(8101،)SPSSم.

من جدوؿ ( )2يتضح ما يلي :جاءت الفقرة األويل يف ادلرتبة الثانية وفقاً ألعلي متوسط إجاابت ادلبحوثُت جلميع الفقرات اليت تنتمي
للفرضية حيث وصل ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة ( ،)4.35وابضلراؼ معياري( ،)2.93وقيمة اختبار( )tبقيمة موجبة تساوي ()6.46
وأف القيمة االحتمالية ذلذا االختبار ( ،)2.222شلا يشَت إيل أف ىذه الفقرة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  ،a=0.05وأف
متوسط درجة االستجابة ذلذه الفقرة قد زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسط ،وىذا يعٍت أف ىناؾ موافقة من قبل أفراد العينة علي انو يتم الوصوؿ
للمعلومات احملاسبية ادلوجودة بسهولة وبيسر .جاءت الفقرة الثانية يف ادلرتبة الرابعة ،وفقاً ألعلي متوسط إجاابت ادلبحوثُت جلميع الفقرات
اليت تنتمي للفرضية حيث وصل ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة ( ،)4.22وابضلراؼ معياري( ،)1.22وقيمة اختبار( )tبقيمة موجبة تساوي
( )4.36وأف القيمة االحتمالية ذلذا االختبار ( ،)2.222شلا يشَت إيل أف ىذه الفقرة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة
 ،a=0.05ومتوسط درجة االستجابة ذلذه الفقرة قد زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسط ،وىذا يعٍت أف ىناؾ موافقة من قبل أفراد العينة علي
أف نظم ادلعلومات احملاسبية تساىم يف تطوير العمل ابدلؤسسة .جاءت الفقرة الثالثة يف ادلرتبة الثالثة وفقاً ألعلي متوسط إجاابت ادلبحوثُت
جلميع الفقرات اليت تنتمي للفرضية حيث وصل ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة ( ،)4.25وابضلراؼ معياري ( ،)2.87وقيمة اختبار()t
بقيمة موجبة تساوي ( )6.84وأف القيمة االحتمالية ذلذا االختبار ( ،)2.222شلا يشَت إيل أف ىذه الفقرة ذات داللة إحصائية عند
مستوي داللة  ،a=0.05وأف متوسط درجة االستجابة ذلذه الفقرة قد زاد عن درجة ادلوافقة ادلتوسط ،وىذا يعٍت أف ىناؾ موافقة من قبل
أفراد العينة علي أنو يعتمد ازباذ القرارات ادلالية على مصادر نظم ادلعلومات احملاسبية ادلوجودة .يف حُت جاءت الفقرة الرابعة يف ادلرتبة
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األويل وفقاً ألعلي متوسط إجاابت ادلبحوثُت جلميع الفقرات اليت تنتمي للفرضية حيث وصل ادلتوسط احلسايب ذلذه الفقرة (،)4.45
وابضلراؼ معياري( ،)2.62وقيمة اختبار( )tبقيمة موجبة تساوي ( )12.72وأف القيمة االحتمالية ذلذا االختبار ( ،)2.222شلا يشَت
إيل أف ىذه الفقرة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  ،a=0.05وأف متوسط درجة االستجابة ذلذه الفقرة قد زاد عن درجة ادلوافقة
ادلتوسط ،وىذا يعٍت أف ىناؾ موافقة من قبل أفراد العينة علي أف ادلؤسسة تستخدـ التقنيات احلديثة لنظم ادلعلومات احملاسبية ادلتطورة.
ومن خالؿ النتائج واليت مت التطرؽ إليها وادلتعلقة بف قرات الفرضية الثانية أمكن استخراج ادلتوسط احلسايب لكل فقرات (للمقياس الكلي)
ىذا احملور بقيمة ( ،)4421واالضلراؼ ادلعياري ( ،)3442واختبار ( )tبقيمة موجبة ( ،)7429وقيمة احتمالية ( )2.222دالة إحصائية
عند مستوي داللة  a=0.05وأف متوسط درجة االستجابة جلميع ىذه الفقرات رلتمعة قد زادت عن متوسط درجة ادلوافقة( ،)3شلا

يسوقنا إيل رفص الفرضية الصفرية الثانية ،وقبوؿ الفرضية الصفرية البديلة الثانية ،والقائلة" توجد عالقة طردية بني فاعلية التشغيل

اإللكرتوين للمعلومات احملاسبية واختاذ القرار ادلايل.":
النتائج

 /1توجد كفاءة وفاعلية يف تشغيل نظاـ ادلعلومات احملاسيب ابلنسبة للوصوؿ للمعلومات ومصادرىا يف ازباذ القرارات ادلالية /2 .يعتمد
كامالً ازباذ القرار ادلايل على مصادر ادلعلومات احملاسبية ادلوجودة يف ادلصرؼ.
 /3إف القرارات ادلالية ابلبنك ربتاج لعدد قليل من العاملُت بنظم ادلعلومات احملاسبية وزبتصر التكاليف اإلضافية وتقلل الزمن شلا تعزز
كفاءة وفاعلية النظاـ احملاسيب.
التوصيات
 /0ضرورة ادلشاركة بُت كفاءة وفاعلية تشغيل نظم ادلعلومات احملاسبية والقرار ادلايل ابلبنك.
 /8ضرورة تطبيق نظم ادلعلومات احملاسبية احلديثة بكفاءة وفاعلية.
 /2ضرورة استخداـ نظم ادلعلومات احملاسبية يف كافة عمليات صنع القرارات ادلالية.
 /1دعم اإلدارة ادلالية وتزويدىا ابلعاملُت اصحاب الكفاءات واخلربات.

022

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون

ديسمرب 2018م

][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139

http://mag.uofb.edu.sd

ادلراجع
 /1استيفن ،أ .موسكوؼ .1989.نظم ادلعلومات اإلداري وازباذ القرار .ترمجو كماؿ الدين سعيد .دار الرايض :الرايض.
 /2ابو ىويدي ،هناد اسحق عبد السالـ .2211.دور ادلعلومات احملاسبية يف ترشيد قرارات اإلنفاؽ الرأمسايل دراسة تطبيقية على الشركات ادلدرجة
يف بورصة فلسطُت ،مذكرة ماجستَت غَت منشورة ،قسم احملاسبة والتمويل ،كلية التجارة اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 /3البكري ،سونيا دمحم .1999.نظم ادلعلومات اإلدارية – ادلفاىيم األساسية .الدار اجلامعية :اإلسكندرية.
 /4الدىراوي ،كماؿ الدين مصطفى .2225.مدخل معاصر يف نظم ادلعلومات احملاسبية .الدار اجلامعية :اإلسكندرية.
 /5سلطاف ،إبراىيم .2222.نظم ادلعلومات اإلدارية – ادلدخل اإلداري .الدار اجلامعية:اإلسكندرية.
 /6السيد ،صربي ابراىيم .1985.تشومسكي :فكره اللغوي وأراء النقاد فيو .دار ادلعرفة :جامعة االسكندرية.
 /7الشنطي ،أدين دمحم . 2213 .أثر تطبيق نظم ادلعلومات احملاسبية على ربسُت فاعلية وكفاءة التدقيق الداخلي يف القطاع الصناعي األردين .رللة
اجلامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية.125-99 .)1( 21 .
 /8عبد هللا،مصطفى أدـ .2212.عدـ استخداـ نظم ادلعلومات احملاسبية يف ترشيد وازباذ قرارات التمويل ،ط .1جامعة السوداف :اخلرطوـ.
 /9العبيدي،فاطمة انجي.2212.سلاطر استخداـ نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة وأثرىا على فاعلية عملية التدقيق يف األردف ،رسالةمقدمة كجزء
من متطلبات درجة ادلاجستَت غَت منشورة ،قسم احملاسبة ،كلية ادارة األعماؿ .جامعة الشرؽ األوسط ،األردف.
 /12العيفة،رحيمة.2217.دور نظاـ ادلعلومات احملاسيب يف ازباذ القرارات ادلالية-دراسة حالة :مؤسسة التسيَت السياحي بسكرة ،مذكرة مقدمة
كجزء من متطلبات شهادة ادلاسًت غَت منشورة ،قسم علوـ التسيَت ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيَت .جامعة دمحم خيضر بسكرة،
اجلزائر.
 /11ماىر ،أمحد .2222.السلوؾ التنظيمي :مدخل بناء ادلهارات .ط .7الدار اجلامعية :االسكندرية.
 /12ادلخادمة ،عبد الرمحن .2211.أثر نظم ادلعلومات احملاسبية يف ازباذ القرارات االستثمارية يف ظل األنظمة احملاسبية احملسوبة -الشركات
الصناعية األردنية" .دار ادلناىج للنشر :عماف.
 /13ادلغريب ،عبد اجمليد عبد الفتاح .1999.نظم ادلعلومات اإلدارية األسس وادلبادئ .ادلكتبية العصرية :ادلنصورة.
 /14مكليود ،راديوف .1992.نظم ادلعلومات اإلدارية ،ترمجة سرور علي سرور ،عاصم احملاصي .دار ادلريخ :الرايض.
 /15نور ،امحد وعبد العاؿ ،امحد رجب .1993.احملاسبة اإلدارية .الدار اجلامعية :اإلسكندرية.
 /16موقع البنك ابلشبكة العنكبوتية.
 /17ادلنشورات والدورايت الصادرة من البنك من العاـ 2225ـ وحىت العاـ 2215ـ.
18. Gordon, S. (2018). Technology Advancement Influence in Accounting and Information
System Fields.
19. Harb, A. S. M. (2016). The impact of internal audit in the protection of accounting
information systems in commercial banks in Jordan. Journal of Business & Management
(COES&RJ-JBM), 4, 151-171.

022

