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 ملخص البحث 
 

 في الحديثة التقنيات على أساسي بشكل تعتمد التي المعرفة اقتصاديات نحو العالمي التوجه ظل في  
 ، يعلم بشكل المختلفة االقتصادية الموارد واستثمار يةاالجتماع الرفاهية لتحقيق المعرفة استخدام
 التغير عنصر على مفتوح عالم في عنها االستغناء يمكن ال وأداة  بقاء وسيلة الرقمية اإلدارة أصبحت
 األعمال لمنظمات االقتصادي والنمو األداء مستوى  تعكس معايير بمثابة تعد التي والتنافسية واالبتكار
 السلع من اإلنتاج حجم زيادة في فقط ليس ، والصغيرة والمتوسطة الحجم الكبيرة والمؤسسات المعاصرة

 مخرجاتها صورة وتحسين لها التنظيمي األداء وفعالية كفاءة زيادة على تعمل ألنها بل والخدمات،
 من المعاصرة األعمال منظمات مكن الذي الشيء ،الشبكات عبر معلوماتها تبادل عمليات وتسريع

  التحتية بنيتها وتشكيل يمتصم إعادة لغرض اإلدارة هذه مزايا من كبير بشكل االستفادة
 

يفرض التطور الرقمى الحادث فى مجال إدارة األعمال التجارية فى العالم اآلن ضرورة التوسع فى و   
الكشف عن تقنيات حديثة لدعم الممارسات الرقابية فى منظمات أألعمال عند التحول من المعالجات 

اصة بعد أن فرضت تكنولوجيا المعلومات نفسها خ ،اليدوية للبيانات إلى المعالجات المؤتمتة بالكامل
لمحاسبية وحولت جانب كبير منها للنظام الرقمي لتكون فى صورة تقارير وقوائم مالية يتم اعلى النظم 

بثها عبر قواعد البيانات المجمعة )أو مستودعات البيانات(، أو من خالل الشبكة الدولية للمعلومات 
، اتجاه  المعامالت المالية للمنظمات من خالل ثالثة اتجاهات)إنترنت(، حيث أصبح اآلن تدار 

تكنولوجى رقمي واتجاه بشرى إجتماعى، وأخيرًا اتجاه يدوي تقليدى للعمليات التجارية )مازال يعمل وفقًا 
 للنماذج الورقية التقليدية(.

 

بية من خالل صياغة مدخل أو تصور مقترح لتطوير الممارسات الرقاالتوصل لويهدف البحث إلي   
بعد إضافة إستراتيجية التوصية المعلنة لها، محددًا المفهوم واألهداف  للبيانات تقنية التعدين المالى

 والعقبات المتوقعة وخصائص نظم المعلومات المحاسبية فى ظله.
 

 -النظم المحاسبية الرقمية  –الممارسات الرقابية  –التعدين المالي للبيانات  :الكلمات المرشدة
 مستودعات البيانات .  – المعالجات المؤتمتة

 

 



- 3 - 
 

 

Abstract 
 

    With the global orientation towards the economics of knowledge, which 
relies primarily on modern technologies in the use of knowledge to achieve 
social well-being and the investment of various economic resources in a 
scientific way, digital management has become a means of survival and an 
irreplaceable tool in an open world Change, innovation and  competitiveness 
are standards that reflect the level of performance and economic growth of 
contemporary business organizations and large, medium and small 
enterprises, not only in increasing the volume of production of goods and 
services, but also because they are increasing the efficiency and effectiveness 
of their organizational performance Improve the image of its outputs and 
accelerate its information exchange across networks, which has enabled 
contemporary business organizations to benefit greatly from the benefits of 
this Department for the purpose of redesigning and shaping its infrastructure . 
 

    The digital development in business management in the world now imposes 
the need to expand the detection of modern techniques to support regulatory 
practices in business organizations when switching from manual data 
processors to fully automated processors, especially after it has been imposed 
by information technology Itself on accounting systems and has converted a 
large part of it to the digital system to be in the form of reports and financial 
statements transmitted through the collected databases (or data repositories), 
or through the International Information Network (Internet), where the 
financial transactions of the organizations are now managed through three 
Trends, digital technological direction and social human orientation, and finally 
a traditional manual direction of commercial operations (still works according 
to traditional paper models). 
 

  The aim of the research is to develop a proposed input or visualization for the 
development of regulatory practices through the financial data mining 
technique after the addition of the stated recommendation strategy, 
determining the concept, objectives, expected obstacles and characteristics of 
the accounting information systems under it. 
 

Key Words: Financial Data Mining – Regulatory Practices – Digital Accounting 
Systems – Automated Processors – Data Repositories.   
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 مقدمة البحث وطبيعة المشكلة: -أولا 
 

مجال إدارة األعمال التجارية فى العالم اآلن، ضرورة التوسع فى  فىيفرض التطور الرقمى الحادث   
عند التحول من المعالجات الكشف عن تقنيات حديثة لدعم الممارسات الرقابية فى منظمات األعمال، 

اليدوية للبيانات إلى المعالجات المؤتمتة بالكامل. خاصة بعد أن فرضت تكنولوجيا المعلومات نفسها 
على النظم المحاسبية، وحولت جانب كبير منها للنظام الرقمى، لتكون فى صورة تقارير وقوائم مالية يتم 

البيانات(، أو من خالل الشبكة الدولية للمعلومات بثها عبر قواعد البيانات المجمعة )أو مستودعات 
، إتجاه (1) هيللمنظمات من خالل ثالثة إتجاهات، )إنترنت(، حيث أصبح اآلن تدار المعامالت المالية 

تقليدى للعمليات التجارية )مازال يعمل وفقًا  ي ، وأخيرًا إتجاه يدو تكنولوجى رقمى، وإتجاه بشرى إجتماعى
 تقليدية(.ماذج الورقية النلل

 

منظمات األعمال ويالحظ أن هناك تزايدًا فى اآلونة األخيرة على اإلتجاه األول منهم فى غالبية        
، بشكل (DM) العمليات ونظم المعلومات وعمليات التنقيب للبياناتيعتمد على تكامل  يالكبرى. والذ

عوبات وأوجه القصور التى تشوبه، بدأ ويتم تنفيذ معامالته وفقًا للنظام اآللى. ولكن نظرًا للص كبير
، التى يمكن أن تدعم الممارسات الرقابية فى مواجهة ما اإلتجاه بشدة إلى تقنية "التعدين المالى للبيانات"

وتؤهلها للكشف على االخفاقات المحاسبية أو األخطاء  ،التنقيبفي ظل تقنية  ظهر بها من ثغرات
 لقوائم المالية، ومن ثم تزيد من كفاءة النظم المحاسبية الرقمية ككل.واالحتياالت المالية فى التقارير وا

 

وقد سارعت الدراسات البحثية المتخصصة، فى محاولة الكشف عن االستراتيجيات الجديدة المناسبة   
نات "، وتهيئة النماذج الكمية المالئمة له، وتبيان أهمية إستخدام تقنية التعدين المالى للبياللتعدين المالى"

القوائم المالية، أو تحليل التقارير و فى زيادة فعالية عملية المراجعة، أو كشف الغش واالحتياالت فى 
البيانات وفقًا لخصائص تساعد فى إجراء الصفقات التجارية بالمنظمات عبر الشبكة الدولية للمعلومات. 

كيف يمكن اإلستفادة من هذه  يذات أثر بالغ، وه ولكن غاب عن تلك الدراسات أهمية لتقنية التعدين
حث إلى تقديم تصورًا أو مدخاًل االتقنية فى تدعيم الممارسات الرقابية بالمنظمات، وهو ما يحتاج من الب

مقترحًا لهذا المجال المستحدث. يدعمه دراسة ميدانية على المستفيدين من بيئة الممارسات الرقابية عند 
 تفعيل المدخل المقترح لذلك.

 

 بحث:أهداف ال
 

يهدف البحث إلى وضع تصور أو مدخل لدعم الممارسات الرقابية الداخلية لمنظمات األعمال، بتقنية  
التعدين المالى للبيانات، بهدف الحد من أوجه القصور التى خلفتها النظم الرقابية التقليدية عند خيار 
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ن أجل زيادة فعالية القيمة التنبؤية إستخدام النظم المحاسبية الرقمية واتمته المعامالت المالية، وذلك م
مخرجات النظم المحاسبية االلكترونية، عند إختيار االتجاه  ورفع كفاءة القوائم المالية التى تمثل

   الرقمى فى إدارة المعامالت التجارية بمنظمة األعمال. يالتكنولوج
 

  أهمية البحث:

ذلك المنظمات المهنية، أن الرقابة الداخلية والضبط تنبع األهمية العلمية للبحث من إدراك المسئولين وك  
دورًا كبيرًا فى ضمان تحقيق أهداف منظمات األعمال وحماية إستثمارتها وضمان  العبيمكن أن يالداخلى 

اإلعتماد على المعلومات المالية الرقمية المنشورة لها. حيث وصل الحال إلى إدراك أن االهتمام 
تحكم الممارسات الرقابية ودورها فى إعداد التقارير والقوائم المالية المنشورة  باإلجراءات واآلليات التى

 ونة األخيرة.عبر شبكة المعلومات الدولية، أكثر أهمية من االهتمام بالقوائم المالية ذاتها فى اآل
 

ابة كما تنبع األهمية العملية من محاولة الوصول إلى تصور لدراسة تقنيات رفع كفاءة هيكل الرق  
الداخلية فى ظل التوسع فى تكنولوجيا المعلومات لمنظمات األعمال. وذلك من منطلق أن مستوى جودة 

عالمى ال يعتمد فقط على خصائص المعلومات المالية للمنظمات واالستفادة من محتواها االخبارى واإل
رقابية المستخدمة على توفير هذه المعلومات، بل باالضافة لذلك الممارسات الرقابية ومدى قدرة اآلليات ال

 معلومات ذات مستوى مطلوب.
 

 حدود البحث:  

بتقنية التعدين المالى يقوم الباحث هنا بمحاولة صياغة تصور أو مدخل للمارسات الرقابية المدعمة   
 :يللبيانات، وبذلك يخرج عن نطاق دراسته ما يل

مات األعمال حتى اآلن مثل نظام التعرض لبعض األطر المحاسبية التى لم تكتمل بعد فى منظ -
 المحاسبة اإلجتماعية أو البيئية )وكلها تعتمد على البيانات الوصفية فقط(.

دراسة أو مناقشة طبيعة التقنيات السابقة لتقنية التعدين المالى للبيانات، إال فى حدود ما يخدم  -
وبعض النماذج  ،لعصبيةكات ابوالش ،وشجرة القرارات ،التنقيب عن البياناتتقنية البحث )مثل 

 .(للخوارزميات الرياضية يالتى تنتم

فعلى له حتى عملي و لموضوع الدراسة لصعوبة الوصول إلى تطبيق أو العملية الدراسة التطبيقية  -
 ، ولذا يكتفى الباحث بالدراسة الميدانية فقط.في المنظمات المحلية بمعنى الكلمةاآلن 

 
 

 

 منهج البحث: 
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يمزج بين المنهجين اإلستقرائى  يدراسته هذه على المنهج العلمى المعاصر، الذيعتمد الباحث فى   
يعتمد على المنهج اإلستقرائى فى دراسة أوجه القصور التى صادفت التطبيقات واإلستنباطى. حيث 

ارسات الرقابية وطبيعة تقنية التعدين المالى للبيانات، وكذلك الخصائص التكنولوجية مالمعاصرة للم
مية للبيانات، من خالل ما قدمته بعض الدراسات البحثية فى هذا الشأن. كما يعتمد الباحث على والرق

للتصور أو المدخل المقترح لدعم الممارسات الرقابية لمنظمات األعمال،  هالمنهج اإلستنباطى عند إعداد
المحاسبية الرقمية  وتحديد األدوات واإلجراءات للتطبيقات المعاصرة التى تهدف إلى رفع كفاءة النظم

 القائمة على تكنولوجيا المعلومات.
 

 الدراسات السابقة:  
 

جاءت فى خالل الحقبة الزمنية القريبة عدة دراسات فى هذا المجال، ولكنها لم تصل إلى مقترح لدعم   
موارد كالغش وتخطيط ال ، بل إقتصرت على عدة زوايا أخرى،للتعدين المالي للبيانات الممارسات الرقابية
 واالحتيال عند اعداد القوائم المالية بقصد أو بدون ومن ثم إعادة إصدارها. والداخلية والمراجعة الخارجية

 :يما يلهذه الدراسات  وكان من أبرز ومن ثم لم تتناول الممارسات الرقابية.
 

 :(2)م 2011 عام ،(M ,Jans.)دراسة  •
 

حيث تقوم عملية  منظمات األعمالش الداخلية بالدراسة إلى تحديد حاالت مخاطر الغهذه  تهدف  
، ظمةبتشخيص العمليات المحاسبية عن طريق إستخراج تفاصيل الصفقات التجارية للمنالمالي التعدين 

ومن ثم تحديد الفرص إلرتكاب حاالت الغش المالي، وعلى ذلك فقد ركزت الدراسة على اإلستراتيجية 
التجارية وإجراء التحليالت  الصفقاتل على تتبع مسارات نتائج الثالثة للتعدين المالى وهى التى تعم

االت الغش الداخلية للمنشأة، وتؤكد نتائج الدراسة على أن عملية مختلفة التى تعمل على الكشف عن حال
ولكنها لم تتطرق إلى  التعدين تعمل على تحديد ومواجهة حاالت الغش المالى والعمل على الحد منها.

 توصية المعلنة أو عمل محاولة أو مدخل مقترح لدعم الممارسات الرقابية.استراتيجية ال
 

 :(3) م2011 عام (،N ,Gehrke.دراسة ) •

يتم من خاللها ( والتى SAPالدراسة إلى تطبيق نماذج التعدين على نظام تخطيط الموارد )هذه  تهدف  
ة على عملية ظملهيكل التنظيمى للمناإثبات المبادئ العامة لعملية التعدين المالى، وذلك من خالل أثر 

ومن ثم تحديد المبادئ األساسية لهذه العملية. وقد ركزت الدراسة على اإلستراتيجية التعدين المالى، 
التنظيمية لتقنيات التعدين المالى ودراسة أثر إستخدام نظم المعلومات المحاسبي التكنولوجية فى مجال 

ل التنظيمى بها، وتؤكد على مدى تأثير سلوك الهيكل التنظيمى األعمال التجارية على الهيك منظمات
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على تسجيل وتبويب البيانات المحاسبية، ومن ثم إستخالص النتائج وتوجيه سلوك كاًل من المراجعين 
 الداخليين والخارجيين.

 

 : (4)م2013 ، عام(N ,Gehrke . &M ,Werner.دراسة ) •
 

 الصفقات التجارية إلكترونيًا عن طريق إستخدام عملية التعدين عادة هيكلةمحالة إل الدراسةهذه  قدمت  
الدراسة أن هناك قصور فى إجراءات  تحيث وضح .وذلك لزيادة فعالية عملية المراجعة المالي للبيانات

إن الدراسة فمفهوم المعالجة اإللكترونية لصفقات األعمال، ولذلك  بشأن الخارجية المراجعة المالية ةعملي
ة عملية المراجعة المالية. وتركز الدراسة خدمى إعادة هيكلة المعالجة اإللكترونية لهذه الصفقات لتركز عل

وأكدت الدراسة على أن العمل على إعادة هيكلة الصفقات  .على إستراتيجية تتبع المسارات للتعدين المالى
عدم وجود هناك قصور و مالية، ولكن التجارية إلكترونيًا لها بالغ األثر على زيادة كفاءة عملية المراجعة ال

ألعمال، حيث أقتصرت النتائج على توضيح كفاءة المالي ل تعدينالليات أو أدوات كافية لنماذج عملية آل
ألعمال من حيث تحليل الصفقات وتتبع الحسابات المالية وأثرها على ل المالي للبيانات تعدينالعملية 

 عمليات المراجعة المالية.
 

 :(5) م2013عام  (،M ,Alles . &M ,Jans.دراسة ) •
 

 الدراسة إلى التركيز على أسباب إستفادة المراجعين الداخليين والخارجيين من عملية التعدينهذه  تهدف  
وتحديد أسباب ضرورة إعادة النظر فى كيفية إجراءات عملية المراجعة وذلك من خالل  المالي للبيانات

الدراسة وقد أوضحت نتائج دين وتحديد مدى تأثر عملية المراجعة بها. تحديد القيمة المضافة لعملية التع
عملية القيمة المضافة لعملية التعدين عند تطبيقها فى عملية المراجعة، كما أوضحت أن إستخدام 

التعدين لها بالغ األثر على مواجهة المتطلبات الحديثة لمعايير المراجعة الدولية إال أنها لم تحدد الدراسة 
 اة أو إطار إلجراءات عملية التعدين فى هذا الصدد.أد

 

 :(6) م2017 عام (،M ,Werner.دراسة ) •
 

المتمثلة فى ترتيب األحداث  للبيانات، الدراسة على التركيز على تقنية التعدين المالىهذه قامت    
قنية على ترتيب المالية لزيادة فاعلية المراجعة الخارجية على التدفقات النقدية، حيث تركز هذه الت

األحداث والمعامالت المالية بداًل من الترتيب الزمنى لهذه المعامالت واألحداث المالية، وذلك لزيادة 
أوضحت الدراسة وقد  كفاءة ودقة عملية المراجعة الخارجية على تلك الصفقات أو األحداث المالية.

تعدين المالى بصفة خاصة متمثلة فى منهجًا جديدًا فى مجال تصميم تقنيات التعدين بصفة عامة وال
ثالث إستراتيجيات أو أسس بهدف أغراض التقييم. وتعد هى الدراسة التى جمعت بين اإلستراتيجيات 
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الثالثة لتقنيات التعدين المالى إال أنها لم تقم بتحديد أية من األدوات المستحدثة فى مجال التعدين والتى 
ا أنها لم تحدد اإلطار الالزم للعمل بتكامل أهداف هذه تعمل على أساس هذه اإلستراتيجيات كم

 اإلستراتيجيات الثالثة.
 

 وبتحليل الدراسات السابقة يجد الباحث أن:   
 

بالرغم من اتفاق الدراسات السابقة على وجود قصور فى بيئة المراجعة الداخلية والخارجية، إال أنها  -
 رة لنظم الرقابة الداخلية )أو الممارسات الرقابيةأغفلت توضيح القصور فى مجال التطبيقات المعاص

(، ومن ثم العمل على تحديد اآللية التى يمكن إستخدامها فى هذا الصدد لمواجه هذا بصفة خاصة
 القصور.

أغفلت المعايير ذات الصلة التطوير الواجب فى مجال دعم الممارسات الرقابية فى بيئة األعمال  -
لوجيا المعلومات، ومن ثم تحديد األدوات واألساليب الالزمة لذلك. وبالرغم الرقمية التى تستند على تكنو 

 الدراسات السابقة هذا الجانب تمامًا.أيضًا من ذلك فقد تجاهلت 

تعمل وخاصة لو كانت لم تقدم الدراسات السابقة أية أداة أو آلية مقترحة لدعم الممارسات الرقابية  -
 ثة لتقنية التعدين المالى للبيانات.على أساس تكامل اإلستراتيجيات الحدي

ر أثر دعم الممارسات الرقابية بالتعدين المالى تختبدراسة ميدانية أية سابقة الدراسات اللم تقدم  -
كيز على الغش فى القوائم ر كان التلكن للبيانات على رفع كفاءة النظم المحاسبية الرقمية للمعلومات و 

 لية.المالية أو اعادة هيكلة القوائم الما
 

 فروض الدراسة:   
 

تعتمد الدراسة الميدانية التى يقوم بها الباحث فى بحثه على عينة من المجتمع المهتم بالمشكلة موضوع   
 :)العدمية أو الصفرية( هذه الفروض أو عدم صحة ختبار صحةإلالبحث، 

لمحاسبية ال يوجد قصور في الممارسات الرقابية ذو داللة إحصائية عند استخدام النظم ا  .1
 الرقمية وتكنولوجيا المعلومات .

 الممارسات كفاءة في إحصائية داللة ذات زيادة إلي للبيانات المالي التعدين تقنية تؤدي ال  .2
 . المعلومات تكنولوجيا ظل في الرقابية

 احصائية داللة ذات زيادة إلي للبيانات المالي التعدين بتقنية الرقابية الممارسات تدعيم يؤدي ال .3
 . للمعلومات الرقمية المحاسبية النظم كفاءة يف

الباحث فى المسار العلمى لهذا البحث أربعة بنود، تتناول فى بدايتها أهمية  ناقشوبناء على ما تقدم ي  
الممارسات الرقابية لمنظمات األعمال فى ظل النظم المحاسبية الرقمية وضرورة تطورها، وطبيعة تقنية 
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، ثم المدخل المقترح لدعم الممارسات وكيفية تطويعها لخدمة الممارسات الرقابية تعدين البيانات المالية
، وأخيرًا دراسة ميدانية وبصفة خاصة التوصية المعلنة الرقابية من خالل إستراتيجيات التعدين المالى

لرقمية وما على كفاءة النظم ا إلختبار أثر تفعيل الممارسات الرقابية عند دعمها بتقنيات التعدين المالى
 . وذلك على النحو التالى:تنتجه من قوائم مالية

 

 أهمية الممارسات الرقابية للنظم المحاسبية الرقمية وضرورة تطويرها: -ثانياا 
 

 لمنظمات األعمال، يعمل على تدعيم مصداقية القوائم المالية الجيد ال شك أن هيكل الرقابة الداخلية  
تشغيلية واإلستراتيجية التى تصبوا إليها، من خالل اإلمتثال للقوانين ، فضاًل عن تحقيق األهداف اللها

إلى اإلجراءات التى تتخذ لتحقيق "الممارسات الرقابية" واللوائح المنظمة لكل عملية. ويشير مصطلح 
 هدف معين والحد من عمليات التغيير، مما يؤدى إلى نتائج أكثر قابلية للتنبؤ، تحقيقًا للضوابط التشغيلية

 بالمنظمة.
 

وتظهر أهمية هيكل الرقابة الداخلية فى كونه عنصرًا هامًا فى منظومة حوكمة الشركات، والقدرة على   
يدعم تحقيق أهداف المنظمات ويعمل على تعزيز  يإدارة المخاطر بمنظمات األعمال. فهو البنيان الذ

 Organizations –م 1992م عا( COSOوحماية قيمها. ومنذ أن ظهر تقرير لجنة دعم التنظيمات )

Committee of Sponsoring –  المنبثقة عن مجمع المحاسبين القانونيين  دواى(يالتابعة للجنة )تر
حدثت طفرة هائلة فى   (7)يالديالم، وتم تفعيله فى بدايات القرن الحادى والعشرين (ICPAAاألمريكى )

ه، فقد إتجه به إلى مدخل الشمولية الذى كان فى فلسفتمضمون هيكل الرقابة الداخلية، وتطور ملحوظًا 
كل منها على  ي ينطو وقد حدد التقرير المشار إليه هذا، خمس مكونات للرقابة الداخلية  يفتقده من قبل.

عدد من العناصر، هذه المكونات هى: بيئة الرقابة، وتقدير المخاطر، واألنشطة الرقابية، والمعلومات 
عرف حيث  –اللذين كانا دائمًا محل خلط  –ز بين الرقابة والطبط الداخلى كما ميواإلتصال، والمتابعة. 

، بأنه: "مجموعة من اإلجراءات الرقابية التى تكفل منع حدوث األخطاء وإكتشافها فور الضبط الداخلى
 .(8)، ومن ثم يمكن إعتباره جزءًا من الرقابة الداخلية"حدوثها

 : (9) وتتمثل أهدافه فى اآلتى
 طاء قبل حدوثها.منع األخ -1

إكتشاف األخطاء التى قد تكون حدثت فى السجالت المحاسبية، سواء بطريقة مقصودة أو غير  -2
 مقصودة.

إنجاز األعمال بسرعة عن طريق تفادى معوقات العمل قبل حدوثها، أو العمل على إصالح النظام  -3
 وتتبع أثر المعوقات وتصويب تلك اآلثار.

 



- 10 - 
 

كفاءة بأنه: "تحقيق  –( المذكور COSOبعد صدور تقرير لجنة ) –داخلية وتم تعريف هيكل الرقابة ال  
وفعالية العمليات وإمكانية اإلعتماد على القوائم المالية، وضمان اإللتزام بالقوانين واللوائح الخاضعة لها 

 ، عندما عرف الرقابة( بهذا المفهومIFAC. ومن هنا أخذ االتحاد الدولى للمحاسبين )(10)المنظمة"
أنها كافة السياسات واإلجراءات التى  به (، حيث جاء400الداخلية فى معيار المراجعة الدولى رقم )

وكفاءة تتبناها إدارة المنظمة لمساعدتها قدر اإلمكان فى الوصول إلى هدفها فى ضمان إدارة التنظيم 
الغش والخطأ، ودقة  العمل، المشتملة على اإللتزام بسياسات اإلدارة وحماية األصول ومنع وإكتشاف
 وإكتمال السجالت المحاسبية وتهيئة بيانات مالية موثوق فيها فى الوقت المناسب.

   

ومنذ ذلك الحين تتجه الممارسات الرقابية فى منظمات األعمال إلى اإللتزام بالنظم والسياسات    
لغيرها، حتى تكون القرارات والتعليمات، وضمان الدقة وجودة البيانات التى توفرها المنظمة لنفسها أو 

المحددة مسبقًا. صائبة، مع تحقيق الكفاءة فى التشغيل أو القدرة على الوصول إلى األهداف المتخذة 
وليس مجرد الفعالية التى تشير لما هو أقل تركيزًا عن الكفاءة، والتى تعنى تحقيق جزء من األهداف 

بة. وبطبيعة الحال تصب تلك الممارسات الرقابية فى فقط، وليس كلها بأقل تكلفة فى ضوء الجودة المناس
صالح القوائم المالية المنشورة، بحيث تضمن لها تقديم محتوى إخبارى جيد وقابل للمقارنة أمام الجهات 
الخارجية، المتمثلة فى المساهمين والدائنين ومصلحة الضرائب والهيئات التنظيمية العامة والعمالء 

 لمنافسين وغيرهم.والمحللين الماليين وا
 

ولكن ما يؤخذ على التطبيق العملي لذلك أنه يكاد أن يكون قد قصر هذا المفهوم الرقابي على النظم   
المحاسبية الورقية التقليدية فقط، األمر الذي أهمل إلى حد بعيد عند استخدام تقنية النظم الرقمية 

بعض ذلك إلى جعل  رقابيًا. مما دعاوجه القصور فيها المؤتمته، مما أدى إلى حدوث كثير من أ
أن الممارسات الرقابية فى بعض المنظمات، قد تعرضت للفشل فى تنبه إلى  الدراسات البحثية الهامة

 كشف أو منع كثير من اإلخفاقات المحاسبية، واالحتياالت المالية، بالرغم مما تتمتع به النظم المحاسبية
 االهتمام فى الوقت الحاضر، يزداد بالقوائم والتقارير الماليةجعل ي. وهو ما يمن تقدم تكنولوجى وتقن

للمحافظة على أموال المنظمة وحقوق المساهمين والدائنين، من خالل التوسع فى مستوى  الرقمية
عند استخدامها للنظم  لتلك المنظمات اإلفصاح والشفافية عن مدى قوة وفعالية هيكل الرقابة الداخلية

 .(11) المحاسبية الرقمية

وربما يرجع ذلك فى رأى الباحث إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم اآلن من تغييرات متالحقة فى   
تكنولوجيا المعلومات المحاسبية، والتوسع فى إستخدام الشبكة الدولية للمعلومات، وإتساع حجم ونطاق 

ساليب والنظم التقليدية ، إال أن ذلك لم يواكبه تحول مماثل فى االعبر العالم التجارة األلكترونية
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فى  بالفجوة الرقمية"ارسات الرقابية فى كافة منظمات األعمال. مما ترتب عليه ظهور ما يسمى "مللم
أو المدى التقنى بين الوسائل واألساليب واألدوات بيئة إعداد التقارير والقوائم المالية، والتى تعنى الفرق 

تستخدم فى ظل تكنولوجيا المعلومات، والتى تمثل التطور  فى النظم المحاسبية التقليدية، وتلك التى
 بشقيها القياس واإلفصاح. ةالتقنى فى عملية المحاسب

 

، حتى مستودعات البياناتومع كثرة البيانات وزيادة أهميتها فى المنظمات الكبرى، بدأت تظهر فكرة   
البيانات بأنها "بنية خاصة عات بات كل قسم فى المنظمة يدير قواعد بيانات خاصة به، وعرفت مستود

الستخراج البيانات منها من البيانات وفقًا للتسلسل الزمنى، وتصمم خصيصًا لتخزين عدد هائل 
. ونتيجة لتجميع حجوم هائلة من البيانات بها، ظهرت صعوبات من نوع (12)ومعالجتها بتقنيات مختلفة"

الهامة بغرض تذليل ما يعوق الممارسات الرقابية  خاص تواجه هيكل الرقابة الداخلية بالمنظمات ومن ثم
، والبعد بها عن عمليات التحريف سواء كان بقصد أو بغير الرقمية عملية إعداد التقارير والقوائم المالية

 قصد.
 

 :(13) يالتى تواجه الممارسات الرقابية، ما يل السلبياتوقد كان من أبرز 
 

من مجاراة التطورات الرقمية الهائلة فى  ااألعمال لعدم تمكنهضعف نظم الرقابة الداخلية بمنظمات  -1
واحدة من البيانات كحالة بيانات العمالء مستودعات البيانات، مع تداخل األنظمة فى إستخدام نوعية 

 .مثاًل، مما يخلق نوع من التواكل فى الممارسات الرقابية

منشورة لبعض المنظمات لصفة القبول الدولى ال )الرقمية( عدم إكتساب التقارير والقوائم المالية -2
إلنتفاء الثقة والمصداقية فى البيانات والمعلومات المحاسبية التى تتضمنها، وخاصة فى ظل كبر حجم 

 البيانات الرقمية وضعف السيطرة الرقابية عليها.

أو غير متعمدة، على تحريفات سواء كانت متعمدة الرقمية )المؤتمته( إنطواء بعض القوائم المالية  -3
 نتيجة لوجود معلومات قليلة الموثوقية وال تحقق األهداف المرجوة منها.

عدم مسايرة نظم الضبط والرقابة الداخلية للتطورات الحديثة فى تكنولوجيا المعلومات، وما يترتب  -4
، مما قصودةعلى ذلك من حاالت غش مالى، أو إعادة إصدار للقوائم المالية سواء المقصودة أو غير الم

 على الممارسات الرقابية بالمنظمة.ينعكس 

إتساع نطاق تحليل البيانات عن النطاق المحدود التقليدى، ومن ثم إختالف إستيعاب أساليب  -5
 التحليل المتاحة لذلك، وضرورة إيجاد أساليب كمية أخرى مستحدثة.
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الماضى، البحث عن تقنيات مستحدثة ومن هنا حاولت الدراسات البحثية منذ أواخر القرن الميالدى   
لدعم الممارسات الرقابية فى منظمات األعمال، لتحقيق السرعة الفائقة فى أداء العمليات الحسابية 

انات بشكل غير مصنف، وذلك ي، ومواجهة كثرة البيانات التى تتضمنها قواعد ومستودعات البوالمنطقية
ارسات من عناء تكرار العمل والجهد، وتهيئة المناخ للملتحليلها لخدمة عدة إدارات فى نفس الوقت، دو 

، وفى نفس الوقت تحقيق الموثوقية فى (صفر أخطاء) بدون أخطاءالرقابية بدقة عالية وأداء العمليات 
وخاصة في ظل النظم االقتصادية المستحدثة، التي تقوم على سالسل الكتل )بلوك  النتائج والمخرجات.

فكانت تقنية تعدين البيانات التى  قدية، أي األلكترونية المشفرة )كالبيتكوين(.تشين( والعمالت غير الن
وهو موضوع البند التالى  – Data Mining (DM) –شكلت تطورًا طبيعيًا لتنقية التنقيب عن البيانات 

 من هذا البحث.
 

 ثالثاا: تقنية تعدين البيانات لخدمة الممارسات الرقابية فى المنظمات:
 

منظمات األعمال، التى بدأت تفرض نفسها، فى المحاسبية في  اجهة مشاكل الممارسات الرقابيةفى مو   
التنقيب ظل إنتشار قواعد البيانات الكبيرة التى تواكب عملية تكنولوجيا المعلومات، بدأت تظهر تقنية "

بيانات، وذلك ، التى أثبتت وجودها كأحد الحلول لتحليل الكميات الضخمة من ال(DM" )عن البيانات
بتحويلها من مجرد بيانات متراكمة غير مفهومة، إلى معلومات ذات قيمة يمكن إستغاللها واإلستفادة 

فالتنقيب عن البيانات هو نظام معلومات يعتمد على الحاسب اآللى، ومخصص . (14) منها فيما بعد
ابط جديدة بين حجم البيانات لفحص كمية هائلة من البيانات لتوليد معلومات وإكتشاف معارف أعمق ورو 
عن العالقات ونظام معلومات الضخمة. وتعمل تقنية التنقيب عن البيانات على كشف نماذج للبيانات 

وتوليف الخفية، وهيكلة قواعد اإلرتباط وتقدير قيم للبنود غير المعروفة، بغرض تصنيف الكيانات 
  .(15) من النتائج التى يصعب الوصول إليهامجموعات من الكيانات المتجانسة، ويعطى إيحاء بالعديد 

 

كعالج ظهرت لكن بالرغم من هذا فكانت هناك بعض المشاكل وأوجه القصور في هذه التقنية، ولذا و   
، ، كأداة مستحدثة من تقنيات التنقيب عن البيانات"التعدين المالى للبيانات" أخرى هي تقنية لهذا القصور

المعرفة من  استخراجيعتبر التعدين المالى للبيانات هو حيث . ة زواياوالتي تفوق عن التنقيب من عد
البيانات، وهو عملية تحليل البيانات من عدة زوايا مختلفة، وإستخالص عالقات بينها وبلورتها بتلخيصها 
فى معلومات مفيدة، تساهم فى زيادة االرباح أو تخفيض التكاليف أو كليهما معًا. أو هو عملية الكشف 

لعثور على معلومات ذات نفع وفائدة، يصل إليها من خالل إستخدام مجموعة من األدوات المعقدة، أو وا
 . (16) األساليب اإلحصائية اإلعتيادية، أو الرسوم البيانية التى تصمم من خالل برامج الكمبيوتر
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ات وفحص دقة تبويب وهكذا فإن تقنية "التنقيب عن البيانات"، كانت تقتصر على تتبع مسارات العملي  
يكون األمر مختلف وأكثر تطورًا، حيث يستفاد وتلخيص بياناتها. بينما فى تقنية "التعدين المالى للبيانات" 

منه فى وصف وتحليل البيانات إلكتشاف العالقات المتداخلة بينها والتى تكون غير معروفة مسبقًا، 
لحالة السابقة. وبذا يمكن إستخدام هذه التقنية فى وبالتالى تساعد على توفير معلومات أكثر فائدة عن ا

العديد من الصناعات بما فى ذلك الرعاية الصحية، والتمويل، والتجزئة، واالتصاالت السلكية والالسلكية 
 .(17) وغيرها، لحل المشاكل وتحسين مختلف جوانب العمل

 

حليل البيانات وإنشاء نماذج وصفية وتعمل تقنية "التعدين المالى للبيانات" بشكل أساسى من خالل ت  
وتنبؤية فى آن واحد. حيث يعتمد فى النموذج الوصفى على تنظيم البيانات، والدخول فى أعماقها 
إلستخراج النماذج ذات العالقة بها، كتشابه العمالء أو المنتجات، مع السماح بوصف بسيط لهم. ومن 

تنبؤ ببيانات جديدة، وتحديد بعض اإلرتباطات فى خالل النموذج التنبؤى تكون لديها القدرة على ال
( مهام تعدين البيانات، فى ست Laroseالبيانات التكاليفية ضمن مجموعة البيانات. وقد صنف الباحث )

 : الوصف، والتقدير، والتنبؤ، والتصنيف، والتجميع، والربط.(18)في فئات تتمثل 
 

المتغير  تقدير قيمةجاهات فى البيانات، بينما يتم أساسًا لوصف األنماط واإلت الوصفحيث يستخدم   
العثور على التصنيف الرقمى المعتمد على تقدير واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة. وتستخدم تقنية 

قيمة المتغير التابع بناء على بعض المتغيرات المعالجة، ولكن فى هذه الحالة يكون المتغير التابع قاطعًا 
 التنبؤددية. ويعد إكتشاف الغش مثااًل شائعًا على مشكلة التصنيف، ويمكن إستخدام وليس ذات قيمة ع

 فى تقديرات القيم المستقبلية، كحالة التنبؤ بأسعار األسهم مثاًل.
 

التعدين المالى للبيانات"، القيام بعمليات التقدير المالى للمعامالت ذلك فإنه يمكن لتقنية "وعلى   
البيانات المجمعة والتنبؤ بالمعلومات المستقبلية. وهو ما يمكن تحقيقه أيضًا ليل التجارية، عن طريق تح

فى مجال تخطيط اإلنتاج، حيث تقدم معلومات عن التنبؤ بحجم الطلب من العمالء على المدى 
القصير، كما تساعد تلك التقنية فى تصحيح المعلومات وكشف حاالت الغش أو االحتيال، وبذلك 

كما اإلئتمانية المالية بالتنبؤ بحاالت السداد أو التأخر عنه.  ريم نتائج األعمال والمخاطتستخدم فى تقي
تصلح تقنية التعدين المالى للبيانات لمواجهة التطورات المتسارعة لتقنيات سلسلة الكتل )بلوك تشين(، 

 لكترونية. وإستخدام العمالت األ
 

على إستخدام بعض اآلليات المستحدثة،  ن المالي للبيانات()التعدي التقنية المشار لها تلكهذا وترتكز   
عتقاد )أو وشبكات اال ،كالذكاء اإلصطناعى، والشبكات العصبية المتطورة، ونموذج اإلنحدار اللوجستيى

 .(19) (Algorithm Genetic) الچينيةوالخوارزميات  وشبكات االحتماالت البيانية،االحتمالية السببية( 
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وفقًا للمراحل أو الخطوات الثالث التالية، والتى يجب تطبيقها بعناية من أجل بيانات" ويتم "تعدين ال
 : (20)تحقيق نتائج فعالة للتحليالت، وهذه الخطوات تتمثل فى اآلتى 

 

يتم فيها تحديد مشكلة العمل بوضوح، ثم يتم إدخال البيانات وفحصها، ثم تجميعها الخطوة األولى: 
 ي يحتو  يق من صحتها ومرورها على )سجل المراجعة( الذقعد التحبيتم التشغيل  وإعدادها للنمذجة، ثم

 نعلى مصف عام لبيانات المعاملة التجارية وتحليل لمسار بياناتها، وتحديد حاالت الغش أو االحتيال إ
 وجدت.

 

حيث تقسم  : يتم فيها إختيار "تعدين البيانات" األنسب للمشكلة المطروحة وتطبيقاتها،الخطوة الثانية
البيانات إلى مجموعات تدريب وتوثيق، فيتم إستخدام تدريب البيانات إلشتقاق القواعد والصيغ المناسبة، 

التحقق من البيانات للتأكد من مدى تعامل القواعد التى يتم إنشائها على مجموعة التوثيق و ويتم إستخدام 
 مختلفة من البيانات، إستنادًا على نتائج تطبيق النموذج.

 

، وهو إجراء يفيد فى تحديد حاالت الغش المستخدم عملية تقييم أداء النموذج فيها تمي: الخطوة الثالثة
ل لححيث يتم تحليل أداء الصفقات التجارية والتغيرات التى حدثت. وكذلك قد يتم تعديل النموذج أو نشره 

نات على تحديد المفاضلة بين مشكلة العمل. ففى مرحلة المخرجات تعمل عملية التعدين المالى للبيا
المنظمات المتنافسة والتى تعمل فى ذات النشاط فى جدوى ومنفعة وحداثة وصدق المعلومات المحاسبية 

 الرقمية التى تعكسها التقارير والقوائم المالية باعتبارها المخرج النهائى للعمل المحاسبى األلكترونى.
 

عدين المالى للبيانات" يكمن فى نقل أصل الشئ إلى الطرف علمًا بأن الهدف الرئيسى من تقنية "الت  
اآلخر عبر شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(، وهنا يتم نقل نسخة من الملف أو المعلومات الموجودة 
عن الطرف األول للطرف الثانى، وليس نقل الملف األصلى. حتى يتم االحتفاظ به لدى الطرف األول. 

. كما صر فالمالى التالعب فى الصفقات أو المعامالت أو االخالل بمبدأ تكافؤ ال وتمنع تقنيات التعدين
 :(21) يتعمل هذه التقنيات على توفير عدة خصائص للبيانات عند خضوعها للتعدين المالى، وه

قدرة النموذج على إعادة سلوك المتغيرات المالية إلى ما كانت عليه عند تسجيل  يهالمرونة..  -أ
 صفقة التجارية داخل قاعدة البيانات.بيانات ال

 

حيث ال يسمح النموذج بدخول بيانات مغايرة أو مخالفة لما تم تسجيله عن الصفقة التجارية الدقة..  -ب
 وبدون تكرار.

 

تشير إلى قدرة النموذج على إستخالص الصفقات التجارية من قاعدة البيانات،  القابلية للتعميم.. -ج
 .بعد ت قد يكون لم يتم تسجيلهاوالسماح إلضافة بيانا
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 المالي للبيانات. تعدينتشير إلى مدى يسر هيكل النموذج المقترح لعملية ال البساطة.. -د
 

هى:  أربع إستراتيجياتى التنقيب عن البيانات" يجد أنه كان ينبنى علوالمطلع على أدبيات مجال "  
يمكن الدمج فيها بين ال يؤحذ عليها أنها  ي. والذ، والتصنيف، وتحليل التجميع، وإكتشاف العالقاتالتنبؤ

فبعض  إستراتيجتى التنبؤ والتصنيف، فالحدود بين نماذج التنقيب عن البيانات بينهما ليست فاصلة
الجوانب فى النموذج التنبؤى يمكن أن تكون وصفية والعكس صحيح. حيث يمكن أن تتحقق أهداف 

من أدوات وأساليب التنقيب عن البيانات، ولكنها لم تحدد هذه الوصف والتنبؤ من خالل إستخدام تشكيلة 
 .(22) األساليب واألدوات بالدقة الكافية

 

وطبقًا لما تقدم فقد أغفلت الدراسات السابقة الخاصة بتقنية "التنقيب عن البيانات" تحديد اآللية المناسبة   
لخاصة بها، للوصول إلى تحقيق األهداف أن تحقق مزايا التكامل فيما بين االستراتيجيات االتى يمكن 

الرقابية على البيانات والمعلومات. ومن ثم رفع كفاءة خصائص المعلومات المحاسبية الرقمية، وتقديم 
ومن هنا فقد إختلفت  التقارير الرقابية األلكترونية لدعم عمليات التخطيط وإتخاذ القرارات بالمنظمة.

ى للبيانات" عن نظيرتها الخاصة بالتنقيب عن البيانات، حيث تمثلت فى إستراتيجيات تقنية "التعدين المال
 :(23) ي، هثالث إستراتيجيات فقط

 

حيث يمكن إستخدام تقنيات "التعدين المالى للبيانات" لمقارنة المعالجة  اإلستراتيجية العملية: -1
 تم إجرائه فعليًا. يوبين الذالمحاسبية للصفقة التجارية بين ما كان مفترض أن يتم إجرائة 

 

التعدين المالى للبيانات" المستخدمة فى تحديد العالقات حيث تقوم تقنية "اإلستراتيجية التنظيمية:  -2
بين مدخلى البيانات من األفراد، وتحديد مهامهم الوظيفية، وتساعد وجهة النظر هذه على تحقيق أهداف 

 بالمنظمة.عاملين ار بين التعلق بفصل وتوزيع األدو الممارسات الرقابية، فيما ي
 

حيث تركز فيها تقنية "التعدين المالى للبيانات" على كل اإلستراتيجية الخاصة بمسارات العمليات:  -3
صفقة تجارية بشكل منفصل، وتعقب مساراتها العملية وفحص العالقات فيما بين مستخدميها أو الذين 

ى أنها تصلح كأداة للتتبع والتحقق من تفاصيل شاركوا فى إتمام الصفقة، وتفيد وجهة النظر هذه ف
 الصفقات المتكررة وغير المتكررة للمنظمة.

 

بين إستراتيجيات كال من التقنيتين )التنقيب والتعدين للبيانات(،  وعلى الرغم من اإلختالف الكبير  
التعدين المالى فى  فى تكامل إستراتيجيات اً هناك قصور كان اليزال وأفضلية االخيرة عن األولى، إال أنه 

هناك كان وعلى ذلك  مجال الممارسات الرقابية لتحقيق أهدافها، ومن ثم تحقيق األهداف العامة للمنظمة.
عالجًا لذلك جاءت استراتيجية ضرورة لدعم تلك الممارسات فى ظل تقنية "التعدين المالى للبيانات". و 

من النواقص التي تتصف بها الممارسات الرقابية  التوصية المعلنة، والتي يمكن من خاللها معالجة كثير
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من هنا يقدم الباحث تصورة للمدخل لمعالجة البيانات الرقمية المؤتمته في تقنية التعدين المالي للبيانات. و 
 المقترح لدعم الممارسات الرقابية فى ظل هذه التقنية، وهو موضوع البند التالى من بحثه.

 

 الممارسات الرقابية فى ظل تقنية التعدين المالى:مدخل مقترح لدعم  :رابعاا   
 

فى بيانات هائلة إن تقنيات التنقيب عن البيانات كانت تقتصر على عملية تحليل لإلستكشاف والبحث   
وكان ذلك من خالل إنتشار  ،إلستخراج أنماط ذات فائدة وإيجاد عالقات ومدى الترابط بين عناصرها

لتلك البيانات. والوصول إلى تودعات البيانات التى تدعم البعد الزمنى ماعرف يقواعد البيانات ثم مس
، هى إختيار البيانات المالئمة، ثم تهيئة عدة مراحلعلى المعلومات غير الظاهرة فيها، ينبغى مرورها 

فى الشكل المالئم للبحث واإلسترجاع، ثم التنقيب  البيانات وجعلها جاهزة للتطبيق، ثم تحويل البيانات إلى
البيانات وصواًل لألكثر فائدة، ثم تقييم النموذج المستخدم للوصول إلى المعرفة، وأخيرًا تمثيل المعرفة 

 .(24) المرئية للمستفيد وفيها يتم فهم وتفسير نتائج استخراج البياناتالمرحلة  يوه
 

ة من السجالت، أو م من هذه التقنية، هو إستخراج المعلومات فى شكل نماذج عمليهويعتبر الهدف األ  
بمعنى آخر خلق نماذج معلوماتية لصنع القرار وتسهيل مهمته فى تفعيل الترابط بين األقسام واألعمال 
المختلفة، وفى نفس الوقت الكشف عن قدرة المنظمة على النمو ومواكبة التطور من خالل زيادة 

إستخدامها بنجاح فى تطبيقات  المعارف والحد من البدائل ومن ثم تخفيض حالة عدم التأكد. ويرتكز
عديدة، كالكشف عن الغش واالحتيال المالى والتسويق والتعثر المالى وإتخاذ القرارات االستراتيجية 

 .(25) المتعلقة باألداء المالى
 

ستراتيجيات، ثبت قصورها وعدم تكاملها للوصول إلى إعلى عدة  هذه تقوم عملية التنقيب لكنو   
مرجوة، فجاءت تقنية "التعدين المالى للبيانات" بثالثة إستراتيجيات جديدة تختلف، وإذا األهداف الرقابية ال

 المالي للتعدين استراتيجية جديدةكان يرى البعض أنها أيضًا تفتقد للتكامل بينها، إال أنه قد ظهرت حديثًا 
السابقة اتيجيات الثالثة الستر النقاط اإليجابية لسس على أالتى تت التوصية المعلنة" استراتيجيةب" تعرف

وجه الباحثين باستخدامها فى عدة مجاالت  لذا. و وأوجه قصورها نواقصهاواستبعاد أو نبذ  لتقنية التعدين
رصد فى تقنية التعدين المالى،  يمنها المحاسبة والمراجعة، لما لها من نفع يعالج أوجه القصور الذ

. إال أنه لم تستخدم حتى اآلن فى (26) ات الثالثة للتقنيةصعوبة التكامل بين االستراتيجي همن أبرز  يوالذ
مساهمتها الفعالة فى زيادة كفاءة المعلومات المحاسبية يقين الباحثين باالت، بالرغم من جأى من هذه الم

 والمالية ذات النظام الرقمى، وتدعيمها الملموس فى جودة الممارسات الرقابية.
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هما:  ،مجال التعدين المالى للبيانات، تقتصر على مرحلتين فقط المستحدثة فى االستراتيجيةهذه  
ثم يعقب ذلك وضمنيًا تستفيد من االستراتيجيات الثالث األصلية التعدين غير المعلن، والتوصية المعلنة، 

 وذلك على النحو التالى:مرحلة استثنائية هي مرحلة تقديم تقارير الرقابة األلكترونية، 
 

 التعدين غير المعلن: –المرحلة األولى 
 

يتم فيها إستخراج العالقات بين متغيرات األنشطة التجارية المختلفة، والتى تتعلق بالصفقات التجارية   
الخاصة بمنظمة األعمال، ثم تخزينها إلكترونيًا، ويتم كذلك تخزين هذه العالقات بين تلك المتغيرات 

 يلي:حيث يتم فيها ما  كقاعدة بيانات خاصة بالمنظمة.
 

 تحديد األنماط والعالقات بين البيانات. -1
 اكتشاف أنماط التنبؤ. -2
 تشجيع العاملين على التمسك بالسياسات اإلدارية الموضوعة. -3
 زيادة الكفاءة اإلنتاجية. -4
  تحسين أداء نظم دعم القرار. -5

  

 التوصية المعلنة: -المرحلة الثانية
 

التجارية الجديدة بما هو مخزن إلكترونيًا، لتحديد النموذج المناسب يتم من خاللها مقارنة الصفقات   
، والمقارنة فيما ث إستراتيجيات للتوصية المعلنةلتسجيل أنشطة الصفقات الجديدة، ويتم المقارنة بين ثال

، من بينها، بحيث يتم إختيار اإلستراتيجية التى تعبر عن نتائج الصفقة التجارية بكفاءة ودقة
يجيات الثالث السابقة، وهي: استراتيجية العملية، االستراتيجية التنظيمية، واستراتيجية مسارات االسترات

 ثم يلي ذلك مرحلة تقارير الرقابة األلكترونية.العمليات. 

 :(27) ية التوصية المعلنة عند التعدين المالى للبيانات، ما يلاستراتيجيويعتبر من مزايا إستخدام   
 

تقنيات التعدين المالى المتقدمة، حيث يمكن إستخراج كل العالقات بين المتغيرات  االستفادة من -أ
المالية الخاصة بالصفقة التجارية بكفاءة )وذلك بمختلف صور النقدية المتاحة فى التبادل التجارى(، من 

 سالسل الكتل أو البلوك تشين.النظم االقتصادية الحديثة التي تعتمد على  خالل
 

ود إستراتيجيات متاحة ومتقدمة عالية بكفاءة، للعثور على العالقات بين المتغيرات المالية توفر وج -ب
 ، ومن خالل شفرة رقمية.الحديثة( العمالت األلكترونيةالتي تستخدم أى )وغير المالية 
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تمكن المحللين من إستخدام اإلستراتيجية المناسبة لكل صفقة تجارية للكشف عن العالقات بين  -ج
متغيرات المالية، مما يزيد من كفاءة عملية التحليل ومراجعة المسارات للمتغيرات وإكتشاف اإلنحرافات ال

 بها.
 

 تدعم التعامل مع الصفقات والهياكل المعقدة التى تتسم بها الصفقات التجارية اإللكترونية. -د
 

 كماللنظم المحاسبية الرقمية، وفى رأى الباحث أن هذه التقنية، هى األقرب لدعم الممارسات الرقابية  
أنها تستخدم فى المرحلة الثانية منها إستراتيجية واحدة فقط للتعبير عن نتائج الصفقة التجارية دون 
النظر إلى أهمية األهداف التى تتحقق من خالل اإلستراتيجيات األخرى فى التعبير عن الجوانب 

تحقق  هتكامل فى ممارستتوجود نظام رقابى  األخرى من نتائج نفس الصفقة. ومن هنا كان البد من
ة فى مجال التعدين المالى للبيانات. وهذا يكون من خالل ثأهداف اإلستراتيجيات الثالث المستحد

التوصية المعلنة، ومن ثم تحقيق أهداف المنظمة ككل.  التعدين المالي باستراتيجية تطوير نموذج تقنية
 :يوهو ما يوضحه الباحث فيما يل

 

 مدخل المقترح لتطوير الممارسات الرقابية:ال 

 فى اآلتى: –فى وجهة نظر الباحث  –يتمثل هذا المدخل أو التصور المقترح   
 عدين المالى للبيانات:تمفهوم الممارسات الرقابية فى ضوء تقنيات ال -أ

 

ة التعدين ارسات الرقابية فى ضوء إستخدام تقنيمإستنادًا على ما سبق يمكن تحديد مفهوم عام للم  
المالى للبيانات، باعتبارها: "اآلليات والسياسات واإلجراءات المستخدمة لتحديد األنماط والعالقات بين 
البيانات، وإكتشاف أنماط التنبؤ باألفعال والسلوك والمخرجات بهدف تحقيق كل قسم من أقسام المنظمة 

 بهدف تحسن دعم القرار وعمليات التخطيط". ألهدافه وغاياته، سواء فى النواحى المالية أو غير المالية،
 

 أهداف الممارسات الرقابية فى ضوء تقنيات التعدين المالى للبيانات: -ب
 

تهدف الممارسات الرقابية فى التصور المقترح لزيادة كفاءة النظم المحاسبية الرقمية المرتكزة على   
 تكنولوجيا المعلومات، إلى اآلتى:

 

 ل للنظام المالى األلكترونى أو الرقمى المستخدم.فعالية وكفاءة التشغي -1

 الكشف عن المعلومات ذات الفائدة وتتسم بالموثوقية. -2

 اإلعتماد على تكامل المعلومات المالية واإلدارية فى عملية التخطيط مستقباًل.التأكيد على إمكانية  -3
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تمر للمعلومات المتاحة عن الحد من حاالت الغش، والتنبؤ باألخطاء من خالل التحليل المس -4
 تجارية داخل قاعدة بيانات النظام.لالصفقات ا

 الحصول على معلومات تساهم فى زيادة األرباح وتخفيض التكاليف أو كليهما معًا. -5

إستخدام أدوات رقابية إلكترونية تعمل على التأكد من زيادة كفاءة المحتوى االخبارى واالعالمى  -6
 قمية )نتاج تكنولوجيا المعلومات(.للقوائم المالية الر 

 

 العقبات والصعاب التى تذللها تقنيات التعدين المالى للبيانات: -ج
 

هناك بعض العقبات والصعاب التى تواجه تكنولوجيا المعلومات، والنظام المحاسبى والمالى الرقمى،   
 :يومواجهتها، وه، يمكن تذليلها عند تدعيم الممارسات الرقابية بتقنيات التعدين المالى

إختراق بيانات السلسلة، لكثرة عدد البيانات وعدم محدودية االستخدام فضاًل عن قلة أعداد صعوبة  -1
القائمين بالتنقيب من خالل التعدين المالى، وخاصة فى حالة إستخدام النظم اإلقتصادية الحديثة، 

ل شفرة رقمية، مع إستخدام كنظام سلسلة الكتل )البلوك تشين( التى يتم التعامل فيها من خال
 .(28)عمالت ألكترونية غير نقدية )مثل البتيكوين( 

، وذلك على صعوبة االستيالء على البيانات الشخصية الخاصة باألفراد عقب دخولهم إلى السلسلة -2
 عكس تقنية التنقيب على البيانات التقليدية.

ين المالى القائم على تقنية التوصية الحد من هجمات منع الخدمة ألن تصميم النظام فى حالة التعد -3
المعلنة يقوم على منع مثل هذه الخدمات، وذلك بتحديد حجم البلوكات التى تدنى تمامًا من 

 إحتماالت إيقاف السلسلة عن العمل.

فى قطاعات المال واإلدارة واألعمال، وذلك أمرًا طبيعيًا يصاحب  القضاء على المؤسسات الوسيطة -4
يا المعلومات، ولكن تستطيع الوظائف المصرفية واإلشرافية الحفاظ على بقائها التطور فى تكنولوج

 فى حالة ما طورت من نفسها إلستيعاب هذه التقنية الجديدة.

 

 خصائص المعلومات المحاسبية فى ضوء تقنيات التعدين المالى:-د
ئص لها دور هام فى جودة يساعد دعم التعدين المالى للبيانات للممارسات الرقابية، فى الخروج بخصا  

 :يالمعلومات المحاسبية الرقمية، والتى من أبرزها ما يل
 

.. حيث يقوم نموذج التعدين المالى بعد السماح بتكرارية البيانات عن الصفقات التجارية، كما الدقة -1
البيانات انات أثناء تسجيل أنه يقدم نتائج خالية من األخطاء الجوهرية التى قد يرتكبها مدخلى البي

 المتعلقة بتلك الصفقات.
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.. حيث تساعد مخرجات نموذج التعدين المالى فى إمداد مستخدميها بالبيانات الوقت المناسب -2
ستثمارية، وبالتالى خفض خطر التأخر فى والمعلومات الالزمة فى الوقت المناسب لدعم القرارات اال

 إتخاذ القرارات.

للمتغيرات المالية وإعادتها ج التعدين المالى على التعديل السريع حيث يالحظ قدرة نماذ المرونة.. -3
إلى ما كانت عليه عند تسجيل بيانات الصفقة التجارية داخل قاعدة البيانات، كما يالحظ أيضًا أنه عند 

 ويالت وبدون رسوم.حإستخدام العملة األلكترونية فيها تتسم بسرعة الت

ذج التعدين المالى قدرة على إستخالص الصفقات التجارية من . حيث أن لنمو القابلية للتعميم. -4
 قاعدة البيانات، والسماح بإضافة بيانات قد يكون لم يتم تسجيلها.

حيث يستطيع الحاسب العمل بشكل متواصل لفترات طويلة من الزمن دون  الموثوقية والمصداقية.. -5
ات الممارسات الرقابية فضاًل عن دقة أن يؤثر ذلك على دقة العمل مما يعطى ثقة أكبر فى مخرج

 التعبير وضمان عدم تكرارية التسجيل للبيانات.

. وذلك إعتمادًا على أن نموذج التعدين المالى سهل الفهم من قبل القائمين عليه، القابلية للمقارنة. -6
ت، وبالتالى لما يتسم به من بساطة وسرعة فى إستخالص الصفقات التجارية ونتائجها من قاعدة البيانا

وزيادة فعالية النقاط الرقابية عند القدرة على المقارنة فيما بينها وتقييم أداء المنظمة المالى وغير المالى، 
 التشغيل.

 

فى ظل التوصية المعلنة، تساعد على  مؤشرات لألداء من توفيرهذا ويمكن التعدين المالى للبيانات   
مخاطر األساسية فى الوقت المالئم. ومن أبرز تلك المؤشراء لألداء التنبؤ باألحداث المستقبلية، وتحديد ال

 :(29) يما يل
 .سهولة ترميز المشكلة -                                 .دقة التصنيف -

 .تكلفة الحصول على النتائج -                                       .المرونة -

 ضوح.ات بو نالقدرة على شرح نتائج تعدين البيا -

 القدرة على التحسين. -        القابلية على التوسع.                    -

 إمكانية الوصول إلى التقنية. -
 

ها بالدقة والموثوقية. ومن هنا مهذا فضاًل عن القيمة التنبؤية التى تضيفها تقنيات التعدين المالى وإتسا  
خل المقترح لدعم الممارسات الرقابية يمكن للباحث أن يعرض من خالل مصفوفة مبسطة ألركان المد

وظائف  توضحباستخدام تقنيات التعدين المالى للبيانات وأثره على كفاءة المعلومات المحاسبية الرقمية، 
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االستراتيجيات المالئمة وآثارها المتوقعة ومقاييس ومؤشرات األداء المناسبة و الرقابة الداخلية وممارستها، 
 (. 1دول التالى رقم )بصورة مختصرة، يوضحها الج

 

 (1جدول رقم )
 أركان المدخل المقترح لدعم الممارسات الرقابية بإستخدام تقنيات التعدين المالى 

 )*( وأثره على كفاءة النظم المحاسبية الرقمية
 

وظائف 

الرقابة 

 الداخلية

 الممارسات الرقابية

اإلستراتيجية 

المقترحة لتقنية 

 التعدين المالى

 عة والمميزاتاألثار المتوق

مقاييس 

ومؤشرات 

 األداء

تحديد األنماط 

والعالقات بين 

 البيانات

كفاءة التشغيل وفعالية 

إلستراتيجيات تقنية 

التعدين المالى المستخدمة 

 فى العمل.

إستراتيجية 

 مسارات العمليات

: إسااااااتخرا  أثارهااااااا المتوقعااااااة

العالقااااات بااااين المتغياااارات الماليااااة 

 ة.للصفقات التجارية المختلف

: البساااااااطةب القابليااااااة مميزاتهااااااا

 للتعميمب الوقت المناسب.

فاعلية 

وكفاءة 

عملية إتخاذ 

 القرار

إكتشاف أنماط 

 التنبؤ.

العثاااااااااااااور علاااااااااااااى  -1

معلومااااااااااااااااات تتساااااااااااااااام 

 بالموثوقية.

ضاااااااماي مصاااااااداقية  -2

 ودقة المعلومات.

التكامااااال فيماااااا باااااين  -3

المعلوماااات المالياااة و يااار 

 المالية.

اإلستراتيجية 

 العملية

: دعام التعامال ما  قعاةأثرها المتو

الصااافقات والهياكااال المعقااادة التاااى 

تتسااااام بهااااااا الصااااافقات التجاريااااااة 

الحديثاااااااااااااةب والكفااااااااااااااءة فاااااااااااااى 

اإلستراتيجيات المتاحة للعثور علاى 

 العالقات بين المتغيرات المالية.

 الدقةب المصداقية. مميزاتها:

تشجي  

وجذب 

 اإلستثمارات

تشجي  

العاملين على 

التمسك 

بالسياسات 

ية اإلدار

 الموضوعة.

التحكم فى المنظمة من 

: التحليل المستمر خالل

المتاحة عن  تللمعلوما

التجارية داخل  الصفقات

  قاعدة بيانات النظام.

اإلستراتيجية 

 التنظيمية 

: زياااادة كفااااءة أثارهاااا المتوقعاااة

عمليااة التحلياال ومراجعااة مسااارات 

 المتغيرات بالصفقة التجارية.

 الموثوقية.: مميزاتها

الخطط وض  

اإلستراتيجية 

المستقبلية 

بما فى ذلك 

الخطط 

 التمويلية

زيادة الكفاية 

 اإلنتاجية

الكشف عن معلومات  -1

تساااهم فاااى زياااادة الااارب  

وتخفاااااايا التكاااااااليف أو 

 كليهما.

ضاااااااااااماي األمااااااااااااي  -2

للساااااااااجالت والبياناااااااااات 

اإللكترونياااااااااة الخا اااااااااة 

بأ ااااااااااااول المشاااااااااااارو  

وحمايتهااااااا ماااااان التلااااااف 

والتالعااااب فااااى مسااااارات 

اخااال الحاساااب عملياتهاااا د

إستراتيجية 

 مسارات العمليات

: الكفاااااءة فااااى أثارهااااا المتوقعااااة

إكتشااااف اإلنحرافاااات والغااا  مااان 

خااالل مراجعااة مسااارات المتغياارات 

تنبااؤ بالصاافقات التجاريااةب ودعاام ال

 بنتائج أعمال الصفقة.

المرونااااااةب القابليااااااة : مميزاتهااااااا

 للمقارنة.

ق فزيادة تد

األموال إلى 

 السوق
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وإساااااااااااتخدام ساااااااااااجالت 

مسااااجلة تعباااار إحتياطيااااة 

كاان يمعاان تلااك الصاافقات 

الرجاو  إليهاا ومراجعتهااا 

ماا  المسااارات الموجااودة 

 بالحاسب.

تحسين أداء 

نظم دعم 

 القرار

إسااااااتخدام أدوات رقابيااااااة 

إلكترونيااااااة تعماااااال علااااااى 

التنبااؤ بمسااارات العمليااات 

التجاريااااة فااااى المسااااتقبل 

وتقاااادم تو اااايات لاااا دارة 

تعماال علاااى كفااااءة عملياااة 

ى المساااااتقبل التخطاااايط فاااا

األدوات  وتشااااااااامل تلاااااااااك

اإلحصاااااائية اإلعتيادياااااةب )

الاااذكاء ب الرساااوم البيانياااة

 اإل طناعى(

 اإلستراتيجية

 العملية

: دعااام إكتشااااف أثارهاااا المتوقعاااة

عالقاااات المتغيااارات المالياااة و يااار 

المالياااة للصااافقات التجارياااة ودعااام 

التنبااااؤ بالنتااااائج وماااان ثاااام وضاااا  

الخطط المستقبلية وتحديد المخااطر 

 لتى قد تواجهها.ا

 

: القيمة التنبؤيةب القابلية مميزاتها

 للمقارنة.

دعم سوق 

 رأس المال

 

   : من إعداد الباحث.المصدر *
 

 خامساا: دراسة ميدانية إلختبار األثر اليجابى لدعم الممارسات الرقابية:
 

لها من الدراسة والمناقشة لة التحقق من النتائج النظرية التى تم التوصل و تهدف هذه الدراسة إلى محا  
التحليلية لموضوع البحث. والتى تختبر أثر دعم الممارسات الرقابية بتقنية التعدين المالى للبيانات، وما 
يتصل بها من توصية معلنة أطلقت أخيرًا، بهدف رفع كفاءة النظم المحاسبية الرقمية عبر الحواسب 

التطور الطبيعى ألنظمة اإلقتصادية الحديثة القائمة على  أصبح اآلن هو ياآللية وشبكة )اإلنترنت(. والذ
"سالسل الكتل" )البلوك تشين( من خالل العمليات األلكترونية غير النقدية )كالبيكوتين(، والتى تعتمد 
على شفرات رقمية تميز كل مستخدم عن اآلخر، وليس من خالل كلمة مرور واحدة للمنظمة أو لكل 

 تقدير، كما كان سائدًا من قبل فى ظل تقنية التنقيب عن البيانات.على أقصى مستوى تنظيمي 

ويتكون مجتمع الدراسة الميدانية من األكاديميين المتخصصين بالجامعات المصرية، ومكاتب    
المراجعة الكبرى التى تراجع حسابات المنظمة ذات النظام المحاسبى المعتمد على تكنولوجيا المعلومات 

 علياا الفنيين خبراء فى النظم األلكترونية من الحاصلين على درجات علمية وتضم بين أعضائه
. وأخيرًا وكالء القيد أو البرمجة والنمذجة للبيانات اللكترونية الدكتوراه والماجستير والزمالةكومتخصصة 

خدمة المعتمدين لدى هيئة الرقابة المالية من العاملين فى مجاالت التحليل المالى للمنظمات المست
 لتكنولوجيا المعلومات وتضم مكاتبهم خبراء فنيين متخصصين فى مثل هذه النظم.
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للبيانات   وفقًا لفلسفة التحليل اإلحصائى –وذلك إلختبار فروض الدراسة الثالثة )الصفرية أو العدمية(  
  :وهي –

لمحاسبية الرقمية ال يوجد قصور في الممارسات الرقابية ذو داللة إحصائية عند استخدام النظم ا  .1
 وتكنولوجيا المعلومات .

 الممارسات كفاءة في إحصائية داللة ذات زيادة إلي للبيانات المالي التعدين تقنية تؤدي ال  .2
 . المعلومات تكنولوجيا ظل في الرقابية

 احصائية داللة ذات زيادة إلي للبيانات المالي التعدين بتقنية الرقابية الممارسات تدعيم يؤدي ال .3
 . للمعلومات الرقمية المحاسبية النظم كفاءة يف

 
 

قبول الفرض العكسى مباشرة وهو  –وفقًا للنظرية اإلحصائية فى التحليل  –يكون حال رفضها  يوالذ   
هذه على أسلوب االستقصاء، حيث صمم إستمارة الميدانية وقد إعتمد الباحث فى دراسته  الفرض البديل.

كل منها ينطوى على عدد من األسئلة. يتم اإلجابة عليها بنظام أسلوب إستقصاء تتضمن ثالث محاور، 
يمكن من خالله تحويل االجابات غير المقاسة إلى إجابات مقاسة يسهل  ي، الذ)ليكرت( الخماسى

 –موافق  –)موافق بشدة  اإلجابات كالتالي:التعامل معها عند التحليل االحصائى للبيانات، حيث تكون 
 .(30)وذلك وفقًا لألوزان الرقمية لكل منها  غير موافق بشدة( -افقغير مو  –محايد 

 

تمثلت فى مجموعة من األكاديمين المتخصصين فى الجامعات  عينة تحكميةعينة الدراسة وتعتبر   
جامعات بورسعيد، وقناة السويس، والزقازيق، والمنصورة. وقد بلغ  يوه –القريبة من الباحث  –المصرية 

( عضوًا قدم لهم الباحث إستمارات 23) ه العينة التى ينطبق عليها المواصفات المتقدمة، هوعدد أفراد هذ
 اإلستقصاء للمشاركة فى دراسته.

 

 –من وجهة نظرة  –ثم بالنسبة لمكاتب المراجعة الكبرى، وجد أن ما يناسب المشاركة فى الدراسة    
ستقصاء، لألعضاء الفنيين بها من حملة عدد ستة مكاتب منها، فأرسل لكل منها عشرة إستمارات إ

 الدكتوراه أو الماجستير المتخصص أو حاصلى على درجة الزمالة، ولهم خبرة عملية فى مجال الدراسة
 ( عضوًا فنيًا.60، فكان إجمالى هذه العينة هو )أي استخدام تكنولوجيا المعلومات

 

خير الباحث ستة مكاتب منها، ينطبق عليها وأخيرًا بالنسبة للمكاتب من وكالء القيد المعتمدين، ت  
( 48الشروط التى حددها فى مجتمع الدراسة. وأرسل لكل منها ثمانى إستمارات إستقصاء بإجمالى )

عضوًا شريطة أن يكون له خبرة فنية فى مجال منظمات األعمال التى تعمل بالنظم الرقمية وتكنولوجيا 
 المعلومات، ال تقل عن خمسة سنوات.
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مجتمع الدراسة الذي وقع عليه اختيار الباحث يعتبر كبيرًا وغير محدد نسبيًا، كما أنه يتكون  ظرًا ألننو   
من عدد من الطوائف أو القطاعات غير المتجانسة، حيث يمكن أن تختلف درجات االستجابة فيها بين 

أنه ال يصلح  مع الرأي االحصائي البحت الذي يرى  الباحث يتفقكل طائفة أو قطاع وغيره. لذا 
ألغراض الدراسة الميدانية هنا أخذ عينة عشوائية واحدة، لُتمثل المجتمع كله تمثياًل مقبواًل من الناحية 
اإلحصائية، األمر الذي يستوجب معه األخذ بما ينصح به اإلحصائيين في مثل هذه الحاالت، وهو 

تم أخذ عينة من كل طائفة أو قطاع  حيث العينة العشوائية الطبقية البسيطة"االتجاه نحو ما يسمى "
مع طبيعة الطبقات المجتمعية بقدر اإلمكان على حدة، مع األخذ في االعتبار تناسب حجم العينات 

 .(30) المختلفة التي أخذ منها، وكذلك التباين داخل كل طبقة في تركيبة المجتمع
 

لة والردود الواردة من عينة الدراسة، ( التالى بيان تفصيلى باالستمارات المرس2ويوضح الجدول رقم )  
  وذلك على النحو التالى:

 (2جدول رقم )
 بيان بالستمارات المرسلة والردود الواردة من العينة

 

عينة الدراسة والفئات 

 الممثلة

عدد 

االستمارات 

 المرسلة

عدد االستمارات 

  ير الصالحة منها

عدد 

االستمارات 

 الصحيحة

 نسب االيجاب

المتخصصين  األكاديميين -1

 %73.9 17 6 23 .المصرية بالجامعات

األعضاء الفنيين بمكاتب  -2

 .الكبرى المراجعة

60 

 
13 47 78.3  % 

األعضاء الخبراء بمكاتب  -3

 .وكالء القيد المعتمدين

 

48 
9 39 81.25% 

 %78.6 103 28 131 االجمالى

 

كافية بدرجة  %(78.6وهي ) ويرى الباحث أن نسبة اإليجاب التى حصل عليها من عموم االستقصاء 
إلستخدام بياناتها كأساس للتحليل  ،ونفس الشيء نسب االيجاب لعينات الدراسة الثالث معقولة جدًا،
 اإلحصائى، والوصول إلى نتائج يعتد بها.واالستدالل 

 أسلوب الدراسة اإلحصائية وتحليل البيانات:   
 متغيرات الدراسة: فى قياساختبار إمكانية العتماد على آراء المستقصى منهم  -1
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يمكن التحقق من مدى إمكانية االعتماد على آراء المستقصى مننهم فنى قيناس متغينرات الدراسنة منن 
سنئلة قائمنة االستقصناء المسنتخدمة فنى الدراسنة، حينث بلغنت قيمنة أخالل التحقق منن مندى ثبنات وصندق 

وتننندل هنننذه القيمننة النسنننبية علنننى  ،(3فننى الجننندول رقننم )( لقائمنننة االستقصننناء %96معامننل الثبنننات )ألفننا( )
%( 70) يمسنتوى عننال مننن ثبننات أداة القيناس لكونهننا أعلننى مننن النسننبة المقبولنة إحصننائيًا لقيمننة )ألفننا( وهنن

ن أداة الدراسنننة موثوقنننة ويمكنننن االعتمننناد عليهنننا ألغنننراض تحلينننل البياننننات ا، لنننذا يمكنننن القنننول ىكحننند أدنننن
 واختبار الفروض.

 

 ( 3جدول رقم )
مل الثبات ألفا لسئلة قائمة الستقصاء نتائج معا  

 

 
 
 
 
 

 :سمرنوف( –إختبار التوزيع الطبيعي باستخدام )إختبار كولمجروف  -2
 

ال وهنو إختبنار  أم الطبيعني التوزينع تتبنع لبيانناتا إذا منا كاننت لمعرفنة هنذا االختبناراسنتخدم الباحنث  
 يكنون توزينع البياننات أن تشنترط المعلمينة اإلختبنارات معظنم نأل الفرضنيات إختبنار حالنة فنى ضنرورى 
 0.05 نتننائج اإلختبننار حيننث أن قيمننة مسننتوى الداللننة أكبننر مننن التننالي (4ويوضننح الجنندول رقننم ) .طبيعينناً 

 .وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعى ويجب إستخدام االختبارات المعلمية
 

 معامل

 الثبات ألفا

 عدد

 العبارات

 

 متغيرات الدراسة

0.921 4 
 عنةد ذو دللةة إحصةائية ل يوجد قصور فى الممارسات الرقابيةة -1

 تكنولوجيا المعلومات.و الرقمية  المحاسبية استخدام النظم

0.844 4 
إلةةي زيةةادة ذات دللةةة  نةةاتللبيا تقنيةةة التعةةدين المةةالىتةةؤد  ل  -2

الممارسةةةةات الرقابيةةةةة فةةةةى ظةةةةل تكنولوجيةةةةا  إحصةةةةائية فةةةةي كفةةةةاءة
 المعلومات.

0.946 4 
تةةةدعيم الممارسةةةات الرقابيةةةة بتقنيةةةة التعةةةدين المةةةالى يةةةؤد  ل  -3

كفةاءة الةنظم المحاسةبية  إلي زيادة ذات دللة إحصةائية فةيللبيانات 
 الرقمية للمعلومات.

 الثبات)ألفا( لجميع العباراتقيمة معامل  12 0.960
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 (4جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعى )

 

 

قيمة 
مستو  
 الدللة

 Zقيمة 
عدد 
 متغيرات الدراسة العبارات

0.143 1.148 4 
 ذو دللة إحصائية ل يوجد قصور فى الممارسات الرقابية -1
 تكنولوجيا المعلومات.و الرقمية  المحاسبية استخدام النظم عند

0.080 1.268 4 
ت إلي زيادة ذا للبيانات تقنية التعدين المالىتؤد  ل  -2

الممارسات الرقابية فى ظل  دللة إحصائية في كفاءة
 تكنولوجيا المعلومات.

0.111 1.203 4 
تدعيم الممارسات الرقابية بتقنية التعدين المالى يؤد  ل  -3

كفاءة النظم  إلي زيادة ذات دللة إحصائية فيللبيانات 
 المحاسبية الرقمية للمعلومات.

 
  

فإن االختبارات االحصائية المناسنبة لتحلينل بياننات الدراسنة لتوزيع الطبيعى وفى ضوء أن البيانات تتبع ا 
، والتنننى تعتمننند علنننى نوعينننة البياننننات المنننراد تحليلهنننا، وتعتبنننر أهنننم يحصنننائاال SPSSباسنننتخدام برننننامج 

 :  ما يليتتمثل فياألساليب التى سيتم إستخدامها لتحقيق أهداف الدراسة وإختبار فروضها، 
 

  (:Descriptive Statisticsلوصفية )اإلحصاءات ا ➢
 

 وتستخدم تلك االساليب من معرفة خصائص عينة الدراسة باستخدام:
 التكرارات والنسب المئوية. ▪
وسننط الحسننابى المننرجح لمقينناس ليكننرت المسننتخدم فننى اإلجابننة عننن أسننئلة كننل محننور متحسنناب ال ▪

القائمنة منن قبنل المستقصنى مننهم، داخل قائمة االستقصناء لتحديند فئنة الموافقنة علنى كنل سنؤال داخنل 
غينر موافنق بشندة(،  1غير موافق،  2محايد،  3موافق،  4موافق بشدة،  5وقد تشمل درجة الموافقة )

محناور الدراسنة تنم فني  لمسنتخدما )اوالعلين الندنيا الحندود) يالخماسن ليكنرت مقيناس فتنرة ولتحديند طنول
عنندد فتننرات المقينناس الخمسننة للحصننول ( ، ثننم تقسننيمه علننى 4 =1 - 5) وهننو يسنناوي  حسنناب المنندى

 (.0.8 = 5÷  4 على طول فئة الموافقة أى )
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التننالى يوضننح فئننات المتوسننط الحسننابى المننرجح ومننا يقابلهننا مننن  (5رقننم ) وبننناء عليننه فننإن الجنندول  
            درجة التواجد أو درجة الموافقة:

 

 (5جدول رقم )                                      
 ات المتوسط الحسابي المرجح لمقياس ليكرت لتحديد درجة الموافقةفئ

 

 درجة الموافقة فئات المتوسط الحسابي المرجح
 غير موافق بشدة 1.80أقل من  -    1من 
 غير موافق 2.60اقل من  -1.80من 
 محايد 3.40اقل من  -2.60من 
 موافق 4.20اقل من  -3.40من 
 موافق بشدة  5.00 ىلإةة      4.20من      

 

االنحراف المعياري: يعد االنحراف المعيارى من أفضل مقاييس التشتت اإلحصنائى، ويسنتخدم فنى  ▪
تحليل استجابات المستقصي منهم عند اإلجابة على كل سؤال فنى قائمنة االستفصناء لتحديند مندى 

 انحرافها عن متوسطها المرجح. 
 

 اإلحصاءات التحليلية: ➢
الختبار ثبات أداة القياس، ألسئلة االستقصناء وذلنك  :(Cronbach`s Alphaاختبار الفا كرونباخ ) •

نتنننائج االستقصننناء فنننى قيننناس متغينننرات الدراسنننة إلجنننراء التحلينننل  ىللتحقنننق منننن امكانينننة االعتمننناد علننن
 اإلحصائى للتحقق من صحة فروض الدراسة التى تربط بين المتغيرات.

 

 تتبع البيانات هل سمرنوف(. وذلك لمعرفة –ولمجروف إختبار التوزيع الطبيعي باستخدام )إختبار ك •
 اإلختبارات معظم الن الفرضيات إختبار حالة في ال؟ وهو إختبار ضروري  أم الطبيعي التوزيع

 .طبيعيا أن يكون توزيع البيانات تشترط المعلمية
 

يند القنوة التفسنيرية نموذج االنحدار الخطى البسيط والمتعدد بين المتغير المستقل والمتغير التنابع لتحد •
 للمتغير المستقل في تباين المتغير التابع.

 

 تحليل متغيرات الدراسة من خالل استجابات المستقصى منهم: -3
 

القصور فى النظم الرقابية فى ظل ب الدراسة حول العبارات الخاصة عينة استجابات -أ
 ( التالي:6، ويوضحها الجدول رقم )أتمتة المعلومات
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 (6الجدول رقم )
 رأى المستقصى منهم حول العبارات الخاصة بالقصور

 فى النظم الرقابية فى ظل أتمتة المعلومات 
 

 العبارات
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 النتيجة الرتبة

كانت تقنية التنقيب عن البيانات تمثل أحد  1/1
الحلول لتحليل كميات ضخمة من البيانات 

يات ولكنها إفتقدت وتقتصر على تتبع مسار العمل
النقاط الرقابية التى عرضت القوائم للغش 

 . أو غير العمد  والحتيال المالى سواء العمد

 موافق 2 0.768 3.81

فى ظل تقنية التنقيب عن البيانات المتاحة  2/1
حالياا فى النظم الرقمية، يمكن الستيالء على 
البيانات الشخصية الخاصة باألفراد عقب دخولها 

لسلة، ولذا األمر يحتاج إلى إجراء رقابى الس
 مناسب.

 موافق 1 0.685 3.96

قد يشهد التنقيب عن البيانات هجمات  3/1
بمنع الخدمة على الرغم من تصميم النظام على 
منع مثل هذه الهجمات من خالل تحديد حجم 
البلوكات ولكن إيقاف السلسلة عن العمل ل 

 ء رقابى.يمنعه، ولذا يحتاج األمر إلى إجرا

 موافق 4 1.026 3.44

بالرغم من أن تقنية تعدين البيانات، تفوق  4/1
ما سبقها من نماذج التنقيب عن البيانات، إل 
أنها مازالت يمكن أن يواجهها تحديات تحتاج إلى 

 مدخل يراعى ذلك.

 موافق 3 0.726 3.64

 موافق 0.730 3.71 المتوسط العام للعبارات 
 

 ما يلي:( 6رقم ) السابقيتضح من الجدول  
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قصنور فنى الننظم الرقابينة شارت غالبية هذه العبنارات منن جاننب المستقصنى مننهم بالموافقنة علنى وجنود أ 
اقل منن  -3.40يقع فى الفئة )من  3.71، حيث أن المتوسط الحسابى المرجح فى ظل أتمتة المعلومات

 :يكما يل كل عبارة منهابين الباحث تحليال ل( من فئات المقياس المستخدم، وي4.20
( والمتمثلننة فننى" فننى ظننل 2) سننجلت آراء المستقصننى منننهم مسننتوى أعلننى فننى الموافقننة فننى العبننارة رقننم -

تقنية التنقيب عن البيانات المتاحة حاليًا فنى الننظم الرقمينة، يمكنن االسنتيالء علنى البياننات الشخصنية 
، حينث حصنلت "إلنى إجنراء رقنابى مناسنب الخاصة باألفراد عقنب دخولهنا السلسنلة، ولنذا األمنر يحتناج

 من وجهة نظر غالبية افراد العينة. 0.685وانحراف معيارى  3.96على متوسط حسابى 
كاننت تقنينة التنقينب عنن البياننات تمثنل أحند الحلنول لتحلينل كمينات فنى" ( المتمثلة 1يليها العبارة رقم ) -

ا إفتقندت النقناط الرقابينة التنى عرضنت ضخمة من البياننات وتقتصنر علنى تتبنع مسنار العملينات ولكنهن
توسننط حسننابى حيننث حصننلت علننى م ".يأو غيننر العمنند يالقننوائم للغننش واالحتيننال المننالى سننواء العمنند

 768. 0وانحراف معيارى  3.81
بالرغم من أن تقنية تعدين البيانات، تفوق ما سبقها منن نمناذج التنقينب  ( المتمثلة فى "4والعبارة رقم ) -

ال أنها مازالت يمكن أن يواجهها تحديات تحتاج إلى مدخل يراعى ذلك"، حيث حصلت عن البيانات، إ
 0 726.وانحراف معيارى  3.64على متوسط 

قنند يشننهد التنقيننب عننن البيانننات هجمننات بمنننع الخدمننة علننى الننرغم مننن  ( المتمثلننة فننى "3والعبننارة رقننم ) -
البلوكات ولكن إيقناف السلسنلة عنن تصميم النظام على منع مثل هذه الهجمات من خالل تحديد حجم 

وانحننراف  3.44حيننث حصننلت علننى متوسننط  .العمننل ال يمنعننه، ولننذا يحتنناج األمننر إلننى إجننراء رقننابى"
 1.026معيارى 

 

قصور فى النظم الرقابية فنى ظنل أتمتنة أن غالبية مفردات فئات العينة تشير إلى وجود وهذا يعني    
 .المعلومات

 

بأن تقنية التعدين المالى تساعد  حول العبارات الخاصةالدراسة  عينة استجابات -ب
 :( التالي7، ويوضحها الجدول رقم )على تدعيم الممارسات الرقابية فى النظم الرقمية

 

 (7الجدول رقم )
 رأى المستقصى منهم حول العبارات الخاصة بأن تقنية التعدين المالى

 قميةتساعد على تدعيم الممارسات الرقابية فى النظم الر  
 

 النتيجة الرتبةاالنحراف المتوسط  العبارات
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 المعيارى الحسابى

تساعد تقنية التعدين المالى بعد تعديلها  1/2
من خالل التوصية المعلنة على التوافق، حيث 
يتم الدخال فى دفتر األستاذ وفى نفس الوقت 
جميع الدفاتر فى المنظمة مما يقلل من 

 المعامالت الحتيالية.

 موافق 1 0.735 3.90

يضمن تقنية التعدين المالى للبيانات  2/2
الخصوصية والسرية، وذلك بحماية السجالت 

 بتوقيع رقمى. 
 موافق 3 0.737 3.75

يسمح نظام التعدين المالى للبيانات بتتبع  3/2
الخطوات الخاصة بالمعاملة أو الصفقة، وهو 
ما يساعد فى النهاية على ضمان تقديم الخدمة 

 جودة ممكنة.بأفضل 

 موافق 2 0.701 3.86

ل يسمح نظام التعدين المالى للبيانات  4/2
بعد تطويره بالتعديل أو اإللغاء ، وتكون كافة 
المعامالت التى عليه مسجله بالتوقيت وبذا ل 

 يسمح بالتالعب أو التزوير.

 موافق 4 0.790 3.49

 موافق 0.687 3.75 المتوسط العام لعبارات 
 
 
 
 
 

 ج

 ما يلي:( 7رقم ) ضح من الجدول السابقيت
 

أن تقنينة التعندين المنالى تسناعد شارت غالبية هنذه العبنارات منن جاننب المستقصنى مننهم بالموافقنة علنى أ 
، يقننع فننى 3.75، حيننث أن المتوسننط الحسننابى المننرجح علنى تنندعيم الممارسننات الرقابيننة فننى النننظم الرقمينة

 لكنل عبنارة منهنا بنين الباحنث تحلنيالً المقيناس المسنتخدم، وي ( من فئات4.20اقل من  -3.40الفئة )من 
 :يكما يل
 

( والمتمثلة فى" تسناعد تقنينة 1) سجلت آراء المستقصى منهم مستوى أعلى فى الموافقة فى العبارة رقم -
التعنندين المننالى بعنند تعننديلها مننن خننالل التوصننية المعلنننة علننى التوافننق، حيننث يننتم االدخننال فننى دفتننر 
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 ثحيننن ."نفنننس الوقنننت جمينننع الننندفاتر فنننى المنظمنننة ممنننا يقلنننل منننن المعنننامالت االحتيالينننة األسنننتاذ وفنننى
 من وجهة نظر غالبية افراد العينة. 0 735.وانحراف معيارى  3.90حصلت على متوسط حسابى 

 

فنننى" يسنننمح نظنننام التعننندين المنننالى للبياننننات بتتبنننع الخطنننوات الخاصنننة ( المتمثلنننة 3يليهنننا العبنننارة رقنننم ) -
أو الصننفقة، وهننو مننا يسنناعد فننى النهايننة علننى ضننمان تقننديم الخدمننة بأفضننل جننودة ممكنننة." بالمعاملننة 

 701.وانحراف معيارى  3.86حيث حصلت على متوسط حسابى 
 

ى "يضنننمن تقنينننة التعننندين المنننالى للبياننننات الخصوصنننية والسنننرية، وذلنننك ( المتمثلنننة فننن2والعبنننارة رقنننم ) -
 0.737وانحراف معيارى  3.75متوسط  حصلت على بحماية السجالت بتوقيع رقمى"، حيث

 

( المتمثلننة فننى "قنند يشننهد التنقيننب عننن البيانننات هجمننات بمنننع الخدمننة علننى الننرغم مننن 4والعبننارة رقننم ) -
تصميم النظام على منع مثل هذه الهجمات من خالل تحديد حجم البلوكات ولكن إيقناف السلسنلة عنن 

وانحننراف  3.49حيننث حصننلت علننى متوسننط  .ى"العمننل ال يمنعننه، ولننذا يحتنناج األمننر إلننى إجننراء رقنناب
 0.790معيارى 

 

أن تقنينننة التعننندين المنننالى تسننناعد علنننى تننندعيم أن غالبينننة مفنننردات فئنننات العيننننة تشنننير إلنننى وهنننذا يعنننني   
 .الممارسات الرقابية فى النظم الرقمية

 

 

بأن تدعيم الممارسات الرقابية  الدراسة حول العبارات الخاصة عينة استجابات -ج
 :( التالي8، ويوضحها الجدول رقم )تعدين المالى يرفع كفاءة النظم الرقميةبال
 
 
 

 (8الجدول رقم )
 رأى المستقصى منهم حول العبارات الخاصة بأن تدعيم الممارسات الرقابية

 بالتعدين المالى يرفع كفاءة النظم الرقمية 
 

 العبارات
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 النتيجة الرتبة

إن التصور المقترح لتقنية التعدين المالى  1/3
يسمح بعملية فحص السجالت من خالل سجل 
المراجعة وفقاا لإلستراتيجية المعلنة، وبالتالى يساعد 

 موافق 3 0.761 3.90
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على تحليل مسارات البيانات بدقة وتحديد حالت 
 الغش.

يتيح التصور المقترح لتقنية التعدين المالى  2/3
لتسلسل فى احداث الصفقات والقائم بعملية تحديد ا

اإلدخال والتأكد من إنجاز الصفقة، وصدق وعدالة 
 النتائج.

 موافق 4 0.810 3.59

يتيح التصور المقترح لتقنية التعدين المالى  3/3
فرصة الرقابة على المدخالت والتشغيل ومن ثم 
النتائج وتحليل األداء، وبذا يدعم عملية الممارسات 

 ية جيداا.الرقاب

 موافق 2 0.729 3.91

يحقق التصور المقترح لتقنية التعدين المالى  4/3
للمعلومات المحاسبية الرقمية: الموثوقية والتفويض 
والسرية والقابلية للتحقق والوقت المناسب وهو ما 

 يؤكد على أثره المتوقع فى كفاءة النظم الرقمية.  

 موافق 1 0.768 4.17

 موافق 0.712 3.89 ارات المتوسط العام لعب
 

 ما يلي:( 8رقم ) يتضح من الجدول السابق
 

أن تنندعيم الممارسننات الرقابيننة شننارت غالبيننة هننذه العبننارات مننن جانننب المستقصننى منننهم بالموافقننة علننى أ 
، يقع فنى الفئنة )منن 3.89، حيث أن المتوسط الحسابى المرجح بالتعدين المالى يرفع كفاءة النظم الرقمية

 :يكما يل لكل عبارة منها بين الباحث تحليالً ( من فئات المقياس المستخدم، وي4.20اقل من  -3.40
 

( والمتمثلنننة فنننى" يحقنننق 4) سنننجلت آراء المستقصنننى مننننهم مسنننتوى أعلنننى فنننى الموافقنننة فنننى العبنننارة رقنننم -
السنننرية التصننور المقتنننرح لتقنيننة التعننندين المنننالى للمعلومننات المحاسنننبية الرقمينننة: الموثوقيننة والتفنننويض و 

والقابليننة للتحقننق والوقننت المناسننب وهننو مننا يؤكنند علننى أثننره المتوقننع فننى كفنناءة النننظم الرقميننة"، حيننث 
 ن وجهة نظر غالبية افراد العينة.م 0.768 وانحراف معيارى  4.17حصلت على متوسط حسابى 

وات الخاصنننة فنننى" يسنننمح نظنننام التعننندين المنننالى للبياننننات بتتبنننع الخطننن( المتمثلنننة 3يليهنننا العبنننارة رقنننم ) -
 .، وهننو مننا يسنناعد فننى النهايننة علننى ضننمان تقننديم الخدمننة بأفضننل جننودة ممكنننة""بالمعاملننة أو الصننفقة

  0.701. ي وانحراف معيار  3.86حيث حصلت على متوسط حسابى 
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ى "يضنننمن تقنينننة التعننندين المنننالى للبياننننات الخصوصنننية والسنننرية، وذلنننك ( المتمثلنننة فننن2والعبنننارة رقنننم ) -
 0.737 وانحراف معيارى  3.75حصلت على متوسط  وقيع رقمى"، حيثبحماية السجالت بت

قنند يشننهد التنقيننب عننن البيانننات هجمننات بمنننع الخدمننة علننى الننرغم مننن  ( المتمثلننة فننى "4والعبننارة رقننم ) -
تصميم النظام على منع مثل هذه الهجمات من خالل تحديد حجم البلوكات ولكن إيقناف السلسنلة عنن 

وانحننراف  3.49حيننث حصننلت علننى متوسننط . تنناج األمننر إلننى إجننراء رقننابى"العمننل ال يمنعننه، ولننذا يح
  0.790معيارى 

 

أن تدعيم الممارسات الرقابية بالتعندين المنالى يرفنع أن غالبية مفردات فئات العينة تشير إلى وهذا يعني   
 .كفاءة النظم الرقمية

 

 نتائج إختبار فروض الدراسة: -4
 

 :اختبار الفرض الول -أ
 : نهأرض الول العدم على نص الف   

 

 النظم استخدام عند إحصائية دللة ذو الرقابية الممارسات في قصور وجدي ل "     
  ." المعلومات وتكنولوجيا الرقمية المحاسبية

 

تنننم قيننناس أثنننر القصنننور فنننى الممارسنننات الرقابينننة علنننى اسنننتخدام الننننظم الرقمينننة فنننى ظنننل تكنولوجينننا وقننند  
، وذلنك وفقنًا لمنا يقدمنه الجندول التنالي رقنم لباحنث تحلينل االنحندار الخطنى البسنيطمعلومات، فقد استخدم ا

(9:) 
 

 (9جدول رقم )
 الفرض األولنتائج تحليل النحدار البسيط لختبار 

 

المتغير 

 المستقل

معامل 

 االرتباط

R 

معامل 

التحديد 

R2 

معامل 

االنحدار 

β 

 Tقيمة 

 المحسوبة
sig 

 Fقيمة 

 المحسوبة
sig 

 المتغير

 التاب 

القصور فى 

الممارسات 

 الرقابية
0.858 0.737 0.763 16.804 .000 282.3 

 

.000 

اسااااااتخدام 

الااااااااااااانظم 

الرقميااااااااة 

فاااااى ظااااال 

تكنولوجيااا 

 المعلومات
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( وهننو مؤشننر لطبيعنة اتجنناة وقننوة 0.858( أن معامننل االرتبناط ) 9رقننم ) السنابق يتضنح مننن الجنندول     
التننابع ، حيننث تبننين مننن الجنندول وجننود عالقننة ارتبنناط  قويننة بننين العالقننة بننين المتغيننر المسننتقل والمتغيننر 

القصنننور فنننى الممارسنننات الرقابينننة كمتغينننر مسنننتقل واسنننتخدام الننننظم الرقمينننة فنننى ظنننل تكنولوجينننا معلومنننات 
منن التغينرات التنى  74 % كمتغير تابع، وقد تفسر القصور فى الممارسنات الرقابينة كمتغينر مسنتقل نحنو 

ظم الرقميننة فننى ظننل تكنولوجيننا معلومننات كمتغيننر تننابع حيننث بلننغ معامننل التحدينند تحنندث عننند اسننتخدام الننن
أمنام كنال منن جمينع قنيم إحصناء  0.05قنل منن مسنتوى المعنوينة أ sigقيمنة  ظهنرت حنين (، فى0.737)

 البالغنة  (T)( ، وأمنام جمينع قنيم إحصناء اختبنار وقيمنة282.3البالغنة ) ( فنى الجندول السنابقFاختبار) 
يتضح مما سبق رفض الفرض األول العةدم وقبةول يعنى معنوية معامل االنحدار ، والنذى  ( ،مما16.8)

 الةةنظم اسةةتخدام عنةةد إحصةةائية دللةةة ذو الرقابيةةة الممارسةةات فةةى قصةةور وجةةود "الفةةرض البةةديل علةةى 
 ".المعلومات تكنولوجيا ظل فى الرقمية المحاسبية

 

 :اختبار الفرض الثانى -ب
 

 نه:أعلى  نص الفرض الثانى العدم   
 كفاءة في إحصائية دللة ذات زيادة إلي للبيانات المالي التعدين تقنية تؤد  ل "    

 ." المعلومات تكنولوجيا ظل في الرقابية الممارسات
 

تم قياس أثر تقنية التعدين المالى على رفع كفاءة الممارسات الرقابية فى ظل تكنولوجيا المعلومات، فقد   
 ( التالي:10، ويوضح ذلك الجدول رقم )يل االنحدار الخطى البسيطاستخدم الباحث تحل

 

 (10جدول رقم )
 الفرض الثانينتائج تحليل النحدار البسيط لختبار 

 

المتغير 

 المستقل

معامل 

  رتباطاإل

R 

معامل 

التحديد 

R2 

معامل 

االنحدار 

β 

 Tقيمة 

 المحسوبة
sig 

 Fقيمة 

 المحسوبة
sig  المتغير التاب 

تقنية 

لتعدين ا

 000. 440.9 000. 20.9 0.898 0.814 0.902 المالى

رفعععف ءةعععا   

الممارسعععا  

الرقابيععة فععى 

ظعععععععععععععععععععع  

تكنولوجيععععععا 

 المعلوما 
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( وهننو مؤشننر لطبيعننة اتجنناة وقننوة العالقننة 0.902( أن معامننل االرتبنناط ) 10يتضننح مننن الجنندول رقننم )  
جود عالقة ارتباط  قوية بين تقنية التعندين بين المتغير المستقل والمتغير التابع ، حيث تبين من الجدول و 

المالى كمتغير مستقل وكفاءة الممارسات الرقابية فنى ظنل تكنولوجينا المعلومنات كمتغينر تنابع ، وقند تفسنر 
من التغيرات التنى تحندث رفنع كفناءة الممارسنات الرقابينة  81 %تقنية التعدين المالى كمتغير مستقل نحو 

قيمنة  ظهنرت حنين (، فنى0.814كمتغينر تنابع حينث بلنغ معامنل التحديند )فنى ظنل تكنولوجينا المعلومنات 
sig  أمنام كنال منن جمينع قنيم إحصناء اختبنار 0.05اقنل منن مسنتوى المعنوينة  (Fفنى الجندول السنابق ) 

( ، مما يعنى معنوية معامل 20.9) البالغة  (T)(، وأمام جميع قيم إحصاء اختبار وقيمة440.9البالغة )
 تقنيةة تؤدى"  أن على البديل الفرض وقبول العدم الثانى الفرض رفض سبق مما يتضح والذىاالنحدار، 
 تكنولوجيةةةا ظةةةل فةةةى الرقابيةةةة الممارسةةةات كفةةةاءة فةةةى إحصةةةائية دللةةةة ذات زيةةةادة إلةةةى المةةةالى التعةةةدين

 ".المعلومات
 

 :اختبار الفرض الثالث -ج
 نه:أنص الفرض الثالث العدم على    
 ذات زيةادة إلةي للبيانةات المالي التعدين بتقنية الرقابية ارساتالمم تدعيم يؤد  ل "     
 ." للمعلومات الرقمية المحاسبية النظم كفاءة في احصائية دللة

 

 Regressionوالمتعندد البسنيط  تحلينل االنحندار أسنلوب الباحنث والختبنار هنذا الفنرض اسنتخدم   
Analysis  رقابينة بتقنينة التعندين المنالى للبياننات علنى رفنع تأثير لتدعيم الممارسات ال وجود مدى لتحديد

( 11) رقنم الجندول بيننه كمنا اإلحصنائي نتائج التحليل وأسفرت كفاءة النظم المحاسبية الرقمية للمعلومات،
 التالى:

 (11الجدول رقم )
 

 نتيجة تحليل النحدار البسيط والمتعدد لختبار الفرض الثالث
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( وهو مؤشر لطبيعة اتجاة وقوة العالقة 0.864( أن معامل االرتباط ) 11 يتضح من الجدول رقم )  
بين المتغير المستقل والمتغير التابع ، حيث تبين من الجدول وجود عالقة ارتباط  قوية بين تدعيم 
الممارسات الرقابية بتقنية التعدين المالى للبيانات كمتغير مستقل ورفع كفاءة النظم المحاسبية الرقمية 

للمعلومات كمتغير تابع ، وقد تفسر تدعيم الممارسات الرقابية بتقنية التعدين المالى للبيانات كمتغير 
من التغيرات التى تحدث لرفع كفاءة النظم المحاسبية الرقمية للمعلومات كمتغير تابع 74 % مستقل نحو 

أمام كال  0.05لمعنوية اقل من مستوى ا sigقيمة  ظهرت حين (، فى0.746حيث بلغ معامل التحديد )
( ، مما يعنى معنوية معامل 297.3البالغة ) ( فى الجدول السابقF) من جميع قيم إحصاء اختبار

"         بأنه البديل الفرض وقبول العدم الثالث الفرض رفض إلى السابقة النتائج وتشيراالنحدار ، 
 فى إحصائية دللة ذات زيادة إلى ياناتللب المالى التعدين بتقنية الرقابية الممارسات تدعيم يؤدى
 ".للمعلومات الرقمية المحاسبية النظم كفاءة
 

وقد استخدم الباحث نموذج االنحدار الخطى المتعدد التدريجى لتحديد األثر التفاعلى والتبادلى لعبارات  
وباختيار طريقة  المتغيرات المستقلة األكثر تأثيرًا على كفاءة النظم المحاسبية الرقمية للمعلومات.

Stepwise  تم انتقاء هذه العبارات لتدعيم الممارسات الرقابية بتقنية التعدين المالى للبيانات كمتغيرات
المعنوي األكبر على رفع كفاءة النظم المحاسبية الرقمية للمعلومات كمتغير تابع،  التأثير مستقلة ذات

 :طي للعوامل المستقلةمعامل االنحدار الخ التالي،( 12ويوضح الجدول رقم )
 

 معامل النحدار الخطي للعوامل المستقلة –( 12جدول رقم )
 

 B T Sig المتغير  F Sig 2R R المتغيرات المستقلة

المتغير 

 المستقل

معامل 

 االرتباط

 R 

معامل 

التحديد 

R2 

معامل 

االنحدار 

β 

 Tقيمة 

 المحسوبة
sig 

 Fقيمة 

 المحسوبة
sig 

المتغير 

 التاب 

تدعيم 

الممارسا  

الرقابية 

بتقنية 

التعدين 

المالى 

 للبيانا  

 

.864 .746 .923 17.2 .000 297.3 .000 

رفف ءةا   

النظم 

المحاسبية 

الرقمية 

 للمعلوما 
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 التابع
تدعيم الممارسات الرقابية 
 بتقنية التعدين المالى للبيانات

 

160.8 .000 .763 .873  
 

 
رفع كفاءة 
النظم 

المحاسبية 
الرقمية 
 للمعلومات

Constant 

 
.470 2.237 .028 

إن التصور المقترح لتقنية التعدين 
المالى يسمح بعملية فحص السجالت 
من خالل سجل المراجعة وفقاا 
لإلستراتيجية المعلنة، وبالتالى يساعد 
على تحليل مسارات البيانات بدقة 

 وتحديد حالت الغش.

C1** .467 5.503 .000 

 
 
 
 
 
 

   

تصةةور المقتةةرح لتقنيةةة التعةةدين يتةةيح ال
المةةالى فرصةةة الرقابةةة علةةى المةةدخالت 
والتشةةةةغيل ومةةةةن ثةةةةم النتةةةةائج وتحليةةةةل 
األداء، وبةةذا يةةةدعم عمليةةة الممارسةةةات 

 .الرقابية جيداا 

C3** .478 5.394 .000 

 **معنو  
 :1يتشير بيانات الجدول السابق إلى ما يل      

                                                           
1  * (R تجعانلله طللن  تجما نللب تجم للا ا ) ( معامللا تباطللار طنب للو م ورللو معةللب جرطنعلله )تاعللا  ونللو

 R<0,7=0,4تجعانلله يللعن ه    >R>0 0,4وتجما نللب تجاللاط  لللا تجوبت لله ونمةلل  ا  للنمه ةاجاللاجام )

 تجعانه نونه(. R<1=0,7تجعانه ماو ره   

( *2R معاما تجاحونوم ون اوي مبط  معاما تالباطار، ون اخوم جاحونو م لوتب تجاطلان  وتالخلااي للا )

 تجما نب تجااط  وتجم  ب م  نطا تجما نب تجم ا ا.
( *Bمعاما تالنحوتبم ونويح م وتب ننمه تجا نب لا تج ) ما نب تجااط  لا حاجه تجا نب طوحوة وتحلوة للا

 تجما نب تجم ا ا محا تجوبت ه.
( *Tتخاطاب )T   م جلاح ق م  موي معنونه معاما تالنحوتبB  ورو ن اوي إحصائناً ) معاما تالنحوتب ،

B  علا تجخرأ تجمعنابيSE.) 

 * (P_Value  م م للاوي تجوالجلله تجم اطللا الخاطللاب)T  وملل   للم معنونلله معامللا جلحةللم علللا معنونالله(

 0.05تالنحوتب( عنو م اوي والجه 

( *Fتخاطلاب )F  م جلاح لق ملل  ملوي عللووة تجنملوني تجمطنللا طلن  تجما نللب تجم لا ا وتجما نللب تجالاط  لللا

 تجوبت ه.
 ( *P_Value  م م للاوي تجوالجلله تجم اطللا الخاطللاب)F  جلحةللم علللا معنوناللن ) وملل   للم معنونلله عللووة

 0.05الجه تجنموني( عنو م اوي و
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 لهنا تنأثير بتدعيم الممارسات الرقابية بتقنية التعندين المنالى للبياننات عالقة لها التى العبارات أكثر إن   
 قد احتلت ، ممنه نظر المستقصى وجهة فمنعلى رفع كفاءة النظم المحاسبية الرقمية للمعلومات ايجابى 
ينة إن التصنور المقتنرح لتقنينة التعندين المنالى يسنمح بعمل "وجهنة نظنرهم منن تنأثيراً  األكثنر (1) رقنم العبنارة

فحنننص السنننجالت منننن خنننالل سنننجل المراجعنننة وفقنننًا لإلسنننتراتيجية المعلننننة ، وبالتنننالى يسننناعد علنننى تحلينننل 
 تحندث التنى التغينرات %( منن69) هنذه العبنارة تفسنر حينث مسارات البيانات بدقة وتحديد حاالت الغش،

المقتنرح لتقنينة التعندين  العبنارة يتنيح التصنور تليهنا ثنم فى رفع كفاءة النظم المحاسبية الرقمينة للمعلومنات ،
المننننالى فرصننننة الرقابننننة علننننى المنننندخالت والتشننننغيل ومننننن ثننننم النتننننائج وتحليننننل األداء ، وبننننذا ينننندعم عمليننننة 

رفنع كفناءة الننظم  فنى تحندث التنى التغينرات %( منن7) هنذه العبنارة تفسنر الممارسات الرقابينة جيندًا. حينث
   المحاسبية الرقمية للمعلومات.

 

" يةؤدى تةدعيم  بأنةه البةديل الفةرض وقبةول العةدم الفةرض الثالةث رفةض :ويتضةح ممةا سةبق
الممارسةةات الرقابيةةة بتقنيةةة التعةةدين المةةالى للبيانةةات إلةةى زيةةادة ذات دللةةة إحصةةائية فةةى كفةةاءة 

 النظم المحاسبية الرقمية للمعلومات".
 

 ملخص للنتائج الحصائية لفروض الدراسة الميدانية: ❖
 

رفض الفرض األول العدم وقبول الفرض البديل علني وجنود قصنور حصائى أظهرت نتائج التحليل اإل -1
فننني الممارسنننات الرقابينننة ذو داللنننة إحصنننائية عنننند اسنننتخدام الننننظم المحاسنننبية الرقمينننة فننني ظنننل تكنولوجينننا 

شنكل عنام كاننت ايجابينة لوجنود هنذا القصنور. براء أفراد العينة المعلومات ، وقد تبين أن المتوسط العام آل
.    
رفض الفرض الثاني العدم وقبول الفرض البديل علني أن         "  التحليل االحصائي أظهرت نتائج -2

التعدين المالي إلي زيادة ذات داللة إحصائية في كفاءة الممارسات الرقابية في ظل تكنولوجينا  تقنيةتؤدي 
ا حننول أن تقنيننة التعنندين المننالي أفننراد العينننة كننان إيجابيننالمعلومننات " ، وقنند تبننين أن المتوسننط العننام آلراء 

 .ترفع كفاءة الممارسات الرقابية في ظل تكنولوجيا المعلومات
 

          علننني رفنننض الفننننرض الثالنننث العننندم وقبنننول الفنننرض البنننديل بأنننننه أظهنننرت نتنننائج التحلينننل اإلحصنننائى -3
داللنة إحصنائية فني كفناءة  " يؤدي تدعيم الممارسات الرقابية بتقنية التعدين المالي للبيانات إلي زيادة ذات

الننننظم المحاسنننبية الرقمينننة للمعلومنننات "، وقننند تبنننين أن المتوسنننط العنننام آلراء أفنننراد العيننننة بشنننكل عنننام كنننان 
تنننندعيم الممارسننننات الرقابيننننة بتقنيننننة التعنننندين المننننالى للبيانننننات يرفننننع كفنننناءة النننننظم  حننننول أنإيجابيننننا أيضننننا 

                                                                                                                  .المحاسبية الرقمية للمعلومات
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 نتائج وتوصيات البحث:
 

 توصل الباحث من دراسته هذه إلى النتائج التالية:  
 
 

أن التحول للنظم المحاسبية الرقمية نتيجة أتمتة المعلومات نتج عنه بعض الصعوبات، التى  -1
اولت الدراسات السابقة بمعالجتها بتقنيات التنقيب عن البيانات والنماذج الكمية المناسبة لمعالجة ح

البيانات مثل الشبكات العصبية وشجرة القرارات وغيرها. والتى من أهمها إرتكاب حاالت غش مالى 
 وقصور فى عمليات المراجعة الداخلية والخارجية.

 

بدأ االهتمام بهيكل الرقابة الداخلية، الخاص ( COSOظيمات )على تقرير لجنة دعم التن بناءً  -2
، سواء فى ظل نظم المعلومات المحاسبية التقليدية بوجه عام فى منظمات األعمال بالممارسات الرقابية

أو عند إستخدام النظم الرقمية للمعلومات، ولكن لوحظ فى الحالة األخيرة وجود قصور فى الممارسات 
سواء فى الكشف أو منع االخفاقات المحاسبية أو االحتياالت المالية، بالمنظمات مما  مةالمستخد الرقابية

 عن البيانات. ستوجب تطوير التقنيات المستخدمة فى مجال التنقيبا
 

إجتهدت الدراسات البحثية المتخصصة وصواًل إلى تقنية تعدين البيانات التى تعرف بأنها عملية  -3
ا مختلفة، وإستخالص العالقات بينها وبلورتها فى معلومات مفيدة. وذلك تحليل البيانات من عدة زواي

على عكس تقنية التنقيب عن البيانات التى كانت تقتصر على تتبع مسار العمليات وفحص دقة وتبويب 
، وليس النموذج الوصفى موذجين الوصفى والتنبؤى للبياناتوتلخيص بياناتها. وبذلك أصبحت تهتم بالن

 حالة التنقيب. فقط كما فى
 

هناك ثالث إستراتيجيات تقوم عليها تقنية تعدين البيانات، تفوق فى فحواها االستراتيجيات األربع  -4
للتعدين هى التوصية  التى تقوم عليها عملية التنقيب عن البيانات. وقد أضيفت أخيرًا إستراتيجية هامة

فى مقارنة الصفقات التجارية  تفيدوالتى ث، التي تحقق التكامل بين تلك االستراتيجيات الثالالمعلنة، 
الجديدة بما هو مخزن إلكترونيًا لتحديد النموذج المناسب لتسجيل أنشطة الصفقات. ويقدم ذلك عدة مزايا 

 لتقنية التعدين المالى للبيانات لم تكن موجودة من قبل.

يمة مضافة هائلة فى دعم يمثل تطوير تقنية التعدين المالى للبيانات من خالل التوصية المعلنة ق -5
الرقابية لزيادة كفاءة نظم المعلومات المحاسبية الرقمية فى ظل النظم االقتصادية الحديثة التى الممارسات 

 تقوم على سالسل الكتل )أو البلوك تشين(.
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أمكن للباحث صياغة مدخل أو تصور مقترح لتطوير الممارسات الرقابية من خالل تقنية التعدين  -6
عد إضافة إستراتيجية التوصية المعلنة لها، محددًا المفهوم واألهداف والعقبات المتوقعة المالى ب

 وخصائص نظم المعلومات المحاسبية فى ظله.
 

 وفى مواجهة هذه النتائج يوصى الباحث باآلتى: 
 

ستفادة من المدخل أو التصور المقترح عند إستخدام النظم الرقمية المحاسبية فى ضرورة اال -1
ت األعمال، لتطوير تقنيات التنقيب والتعدين للبيانات ومواكبة النظم االقتصادية المؤتمتة وإستخدام منظما

   العمالت غير النقدية أو األلكترونية التى بدأت تنتشر فى العالم الحديث.
 

ضرورة التوسع فى الدراسات البحثية المتعمقة لشرح وتوضيح ميكانيكية العمل بهذه التقنيات  -2
، وخاصة أن نظم األتمتة دثة ومعالجة ما قد يستجد من عقبات أو أوجه قصور فى هذا المجالالمستح

وتكنولوجيا األعمال ستكون هي الداعم األساسي للنظم المحاسبية لمنظمات األعمال في المستقبل 
 .القريب

 

، بكيفية ضرورة عمل دورات تدريبية وارشادية لتوعية المحاسبين والمراجعين في منظمات األعمال -3
االستفادة من قواعد البيانات المتعددة وبالتالي مستودعات البيانات، ثم تقنيات التنقيب والتعدين عن 
البيانات، واالستراتيجيات التي تيسر الممارسات الرقابية خالل استخدام تلك األدوات وصواًل إلى تقارير 

 ل المالي.وقوائم مالية معترف بها عالميًا، وخالية من الغش واالحتيا
 

ضرورة اهتمام التنظيمات المهنية المتخصصة بهذه التقنيات الحديثة، وذلك باستصدار المعايير  -4
وخاصة في ظل ما توصل له  المالئمة للعمل المحاسبي األلكتروني في ظل تكنولوجيا المعلومات.

 الباحث من نتائج وأكدتها نتائج دراسته الميدانية في هذا المجال.
 

=============== 
 هوامش البحث 

 ورودها في البحث( حسب)
============= 

1- Leder, Matthias & knapp, Juliane and Schatt, Peter, "The Digital Future 

Has Many Names, "The 6th. International Conference on Industrial 



- 41 - 
 

Technology and Management, Institute of Information Systems, 

Nuremberg, Gernamy, 2017, P:22.  

2- Jans.M, Alles. M, et al, "A Bussiness Process Mining Application for Internal 

Transaction Fraud Mitigation”, Expert Systems with Applications, Volume 

38, Issue 10, 2011. 

3- Gehrke.N., “Basic Principles of Financial Process Mining A Journey Through 

Financial Data in Accounting Information Systems”, Americans 

Conference on Information Systems (AMCIS), 2010. 

4- Werner. M, Gehrke, N. et al, “Business Process Mining and Reconstruction 

for Financial Audits”, International Conference on Systems Sience, Issue 

2013. 

5- Jans.M, Alles. M, et al, “The Case for Process Mining in Auditing: Sources 

of Value Added and Areas of Application”, International Journal of 

Accounting Information Systems, Vol.14, Issue 2013, Pp: 9-10 

6- Werner, M, “Financial Process mining – Accounting Data Structure 

Dependent Control Flow Inference”, International Journal of Accounting 

Information Systems, Issue 2017. 

7- Whitley, J., " Coso to Develop Further Control Guidance", Journal of 

Internal Auditor, December 2006, P:217. 

م، ص.ص: 2015، مكتبننة دار النهضننة العربيننة بالقنناهرة، أصةةول المراجعةةةسننالمة،  يفهمنن د. نبيننل -8
134 -136. 

 .136، ص: المرجع السابق -9

10- TAT, “ Putting Coso’s Theory into Practices”, Tone at the Top, The Institue 

of Internal Auditos , No.28, November 2005, Avaliable at: www.theiia.org.  

"قيناس أثننر تطننوير تقرينر المراجننع الخننارجى منن منظننور المراجعننة المتكاملننة  محمننود، يد. محمند ذكنن -11
، الخدمننننة مجلةةةةة العلةةةةوم اإلجتماعيةةةةةعلننننى مسننننتخدمى القننننوائم الماليننننة: دراسننننة نظريننننة وميدانيننننة"، 

 . 225م، ص: 2012ى، اإلجتماعية والجمعيات، المجلد األول، العدد الثان

12- Belal Mddin, M. and Hassan, R., “Conceptual Framework of 

Interrorganizational last Management: A Critical Analysis”, ASA university 

Review, Vol. 5, No.2, July- December 2011, Pp:299-312. 

http://www.theiia.org/


- 42 - 
 

 إلى: –على سبيل المثال  –للتوسع يمكن الرجوع  -13

، "محنددات تكامنل النظنام المحاسنبى بغنرض تقينيم الرقابنة الداخلينة يى عبد الحميد السجيند. صبر  -
المجلةةةة المصةةةرية بنننالتطبيق علنننى الشنننركات المسننناهمة المقيننندة بسنننوق األوراق المالينننة العراقينننة"، 

 .م، ص2016، العنندد األول، 40جامعننة المنصننورة، المجلنند  –، كليننة التجننارةللدراسةةات التجاريةةة
 .292 -290ص: 

- Gonzalez, J.and Montero, E.,” Educational Data Mining for Improving 

Learning outcomes in Teaching Accounting within Higher Education”, 

The International Journal of Information and Learning Technology, 

Vol. 32, Issue 5, 2015, Pp:276-278. 

14- Mraovic, B., “Relevance of Data Mining for Accounting: Social 

Implications”, Social Responsibilty Journal, Vol.4, Issue 4, 2012, P:445. 

15- Gonzalez, J.and Montero, E., Op.Cit., P:277. 

16- Eltabakh, M., “Olap & Data Mining “. Available at: 

http://web.cswpi.edu/~Cs561/ 512/ Lecture/ Integrational apand 

mining.pdf. 

17-  Demirel, Suleyman, “the use of data Mining Techniques in Detecting 

Fraudulent Financial Statements: An Application on Manufacturing Firms”, 

The Journal of Faculty of Economics and Administ- ratire Sciences, 

Vol.14, No.2, 2009, Pp: 157-170. 

18- larose, D.T., Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data 

Mining, John wiley & Sons, Inc., Hobken, New Jersey, 2005, Pp: 11-17. 

19- Demirel, Suleyman, Op.Cit., Pp: 157-170. 

20- Hard, D., Monnila, H. and Smyth, P., Principles of Data Mining, MIT Press, 

Combride, 2001, Pp:1-5. 

21- Werner, M. Proc, Op.Cit., March 2017, Pp:59-62. 

22- Pulakkazhy, S. and Balan, R.V., “Data Mining in Banking and Its 

Applications are View”, Journal of Computer Science, Vol.9, Issue 10, 

2015, Pp: 12-57. 

23- Jans.M, Alles. M, et al, “The Case for Process Mining in Auditing: Sources 

of Value Added and Areas of Application”, Op.Cit., P:11. 



- 43 - 
 

24- Chang, Chan-Chine and Chen, Ruey- Shun,” Msing Data Mining Technology 

to Solve Classification Problems: Acase Study of Campus Digital Library”, 

The Electronic library, Vol. 24, No.3, 2006, Pp:307-321. 

25- Ozgulbas, N. and kaguncugil, A., “Application of Data Mining Method for 

Financial Profiling”, Social Responsibility Journal, Vol.2, No. 3/4, 2006, Pp: 

328- 335. 

26- Dengs, S. et al., “A Recommendation Systems to Facilltate Business 

Process Modeling”, IEEE Transactions on Cybernetics, 2017, P.1. 

27- Ibid., Pp:3-5. 

 للتوسع يمكن الرجوع إلى: -28

، 3478، " البلننننوك تشننننين تؤسننننس إلقتصنننناد رقمننننى متطننننور"، العنننندد يجرينننندة الننننوطن االقتصنننناد -
 م.2017

 م.2018، 3481"، العدد يقلب النظام المالى العالم، "بلوك تشين يجريدة الوطن االقتصاد -

29- Zhang and zhou, “discovering Golden Nuggets: Data Mining in Financial 

Application”, IEEE Transactions on Systems, Mon, and Cybernetics Partc: 

Applications and Review, Vol. 34, No.4, 2004, Pp:513-522. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 مالحق البحث

 (1ملحق رقم )

 نموذ  لقائمة االستقصاء المستخدمة فى الدراسة 
 



- 44 - 
 

 السيد الفاضل/  
 بعد التحية ... وسالم هللا عليكم وبركاته:                  

يقوم الباحث بإعداد بحث علمى عن التعدين المالى للبيانات لدعم الممارسنات الرقابينة بهندف رفنع كفناءة  
الرقمية، وذلك للتوصل إلنى أن تقنينة التعندين المنالى للبياننات تفنوق فنى نماذجهنا التنقينب  النظم المحاسبية

 يإلننى تكنولوجيننا المعلومننات عبننر شننبكة المعلومننات الدوليننة )اإلنترنننت(. والننذ هاجننعننن البيانننات، عننند االت
الحديثنة القائمنة أصبح اآلن هو التطور الطبيعى فى أتمتة النظم المحاسبية، من خنالل الننظم االقتصنادية 
 على "سالسل الكتل" )البلوك تشين( وخاصة فى ظل العمالت غير النقدية أو األلكترونية.

 

وقند توصننل مننن دراسننته أن هننناك قصننور فننى الننظم والممارسننات الرقابيننة لهننذا التطننور، يمكننن دعمننه 
يقنوم علنى التوصنية  يذمن خالل إستخدام تقنية التعدين المنالى للبياننات، والتصنور أو المندخل المقتنرح الن

صوره الباحث من خالل تعريفه لمفهوم الممارسات الرقابية وعرض أهندافها  ي، والذيالمعلنة للتعدين المال
وبيننان العقبننات والصننعاب التننى يننتم تننذليلها، ثننم الخصننائص التننى ستصننف بهننا المعلومننات المحاسننبية بعنند 

 ذلك.
سننة الميدانيننة حتننى يؤكند مننا توصننل إليننه مننن دراسننته ويطمنع الباحننث فننى عننونكم فننى المشناركة بهننذه الدرا  

النظرينننة، عنننن طرينننق المسننناهمة فنننى إجابنننة األسنننئلة التنننى يتضنننمنها هنننذا اإلستقصننناء علنننى ضنننوء خبنننرتكم 
 العملية. والباحث يشكركم سلفًا على جهدكم. 

 "الباحث"                                                                     
 البيانات الشخصية: -أولا 
 سم / )إختيارى(.......................اإل

 الوضع الوظيفى /.........................
 جهة العمل / .............................

 ......................./ الخبرة العملية 
 .............................../ الدرجة العلمية 

الجابة المناسبة لكم فى كل محور من محاور الدراسة  مصواب أما برجاء وضع عالمة -ثانياا 
 الثالث:
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فق موافق بشدة العبارات موضوع التساؤل م
موا

حايد 
م

غير موافق  غير موافق 
 بشدة

 :المحور األول: القصور فى النظم الرقابية فى ظل أتمتة المعلومات
كانت تقنية التنقيب عن البيانات تمثل أحد الحلول  1/1

لتحليل كميات ضخمة من البيانات وتقتصر على تتبع 
مسار العمليات ولكنها إفتقدت النقاط الرقابية التى 

أو   عرضت القوائم للغش والحتيال المالى سواء العمد
 . غير العمد

     

فى ظل تقنية التنقيب عن البيانات المتاحة حالياا فى  2/1
نات الشخصية النظم الرقمية، يمكن الستيالء على البيا

الخاصة باألفراد عقب دخولها السلسلة، ولذا األمر 
 يحتاج إلى إجراء رقابى مناسب.

     

قد يشهد التنقيب عن البيانات هجمات بمنع الخدمة  3/1
على الرغم من تصميم النظام على منع مثل هذه 
الهجمات من خالل تحديد حجم البلوكات ولكن إيقاف 

ه، ولذا يحتاج األمر إلى السلسلة عن العمل ل يمنع
 إجراء رقابى.

     

بالرغم من أن تقنية تعدين البيانات، تفوق ما سبقها  4/1
من نماذج التنقيب عن البيانات، إل أنها مازالت يمكن 

 أن يواجهها تحديات تحتاج إلى مدخل يراعى ذلك.

     

 ات الرقابية فى النظم الرقمية:المحور الثانى: تساعد تقنية التعدين المالى على تدعيم الممارس
تساعد تقنية التعدين المالى بعد تعديلها من خالل  1/2

التوصية المعلنة على التوافق، حيث يتم الدخال فى 
دفتر األستاذ وفى نفس الوقت جميع الدفاتر فى 

 المنظمة مما يقلل من المعامالت الحتيالية.

     

     نات الخصوصية يضمن تقنية التعدين المالى للبيا 2/2
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 والسرية، وذلك بحماية السجالت بتوقيع رقمى. 
يسمح نظام التعدين المالى للبيانات بتتبع الخطوات  3/2

الخاصة بالمعاملة أو الصفقة، وهو ما يساعد فى 
 النهاية على ضمان تقديم الخدمة بأفضل جودة ممكنة.

     

تطويره  ل يسمح نظام التعدين المالى للبيانات بعد 4/2
بالتعديل أو اإللغاء، وتكون كافة المعامالت التى عليه 

 مسجله بالتوقيت وبذا ل يسمح بالتالعب أو التزوير.

     

 المحور الثالث: أن تدعيم الممارسات الرقابية بالتعدين المالى يرفع كفاءة النظم الرقمية:
 إن التصور المقترح لتقنية التعدين المالى يسمح بعملية 1/3

فحص السجالت من خالل سجل المراجعة وفقاا 
لإلستراتيجية المعلنة، وبالتالى يساعد على تحليل 

 مسارات البيانات بدقة وتحديد حالت الغش.

     

يتيح التصور المقترح لتقنية التعدين المالى تحديد  2/3
التسلسل فى احداث الصفقات والقائم بعملية اإلدخال 

 ، وصدق وعدالة النتائج.والتأكد من إنجاز الصفقة

     

يتيح التصور المقترح لتقنية التعدين المالى فرصة  3/3
الرقابة على المدخالت والتشغيل ومن ثم النتائج وتحليل 

 األداء، وبذا يدعم عملية الممارسات الرقابية جيداا.

     

يحقق التصور المقترح لتقنية التعدين المالى للمعلومات  4/3
رقمية: الموثوقية والتفويض والسرية المحاسبية ال

والقابلية للتحقق والوقت المناسب وهو ما يؤكد على 
 أثره المتوقع فى كفاءة النظم الرقمية.  

     

 

 (2ملحق رقم )
 مخرجات التحليل اإلحصائي
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نتائج اختبار مدى التوزيع الطبيعي لستجابات آراء المستقصي منهم فى الجابة على اسئلة  -
 اء لقياس متغيرات الدراسة:الستقص

NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

ل يوجد قصور في   
الممارسات الرقابية ذو دللة 

استخدام النظم  إحصائية عند
الرقمية فى ظل تكنولوجيا 

 المعلومات.

 

ل تؤد  تقنية التعدين 
المالي إلي زيادة ذات دللة 

كفاءة  إحصائية في 
ت الرقابية فى ظل الممارسا

 تكنولوجيا المعلومات.
 

 تدهيم الممارسات الرقابية يؤد ل  
بتقنية التعدين المالي للبيانات إلي 

كفاءة  حصائية في إزياة ذات دللة 
النظم المحاسبية الرقمية 

 للمعلومات.

N 103 103 103 

Normal Parameters a,,b Mean 3.7112 3.7500 3.8932 

Std. Deviation .72993 .68689 .71194 

Most Extreme Differences Absolute .113 .125 .118 

Positive .113 .125 .118 

Negative -.110- -.089- -.095- 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.148 1.268 1.203 

Asymp. Sig. (2-tailed) .143 .080 .111 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

 إجابات المستقصى منهم حول القصور فى النظم الرقابية فى ظل أتمتة المعلومات: -

Frequencies 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 3.9 2.9 2.9 3 غير موافق

 30.1 26.2 26.2 27 محايد

 84.5 54.4 54.4 56 موافق

 100.0 15.5 15.5 16 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25.2 25.2 25.2 26 محايد 

 78.6 53.4 53.4 55 موافق

 100.0 21.4 21.4 22 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق بشدة 

 21.4 19.4 19.4 20 غير موافق
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 47.6 26.2 26.2 27 محايد

 85.4 37.9 37.9 39 موافق

 100.0 14.6 14.6 15 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 50.5 50.5 50.5 52 محايد 

 85.4 35.0 35.0 36 موافق

 100.0 14.6 14.6 15 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

كانت تقنية التنقيب عن البيانات تمثل أحد الحلول لتحليل كميات ضخمة من 
لبيانات وتقتصر على تتبع مسار العمليات ولكنها إفتقدت النقاط الرقابية التى ا

 أو غير العمدى.  عرضت القوائم للغش والحتيال المالى سواء العمد

103 3.8058 .76771 

فى ظل تقنية التنقيب عن البيانات المتاحة حالياا فى النظم الرقمية، يمكن 
لخاصة باألفراد عقب دخولها السلسلة، الستيالء على البيانات الشخصية ا

 .ولذا األمر يحتاج إلى إجراء رقابى مناسب

103 3.9612 .68488 

يتةةيح التصةةور المقتةةرح لتقنيةةة التعةةدين المةةالى فرصةةة الرقابةةة علةةى المةةدخالت 
والتشغيل ومن ثم النتائج وتحليل األداء، وبذا يدعم عملية الممارسات الرقابية 

 .جيداا 

103 3.4369 1.02584 

بالرغم من أن تقنية تعدين البيانات، تفوق ما سبقها من نماذج التنقيب عن 
البيانات، إل أنها مازالت يمكن أن يواجهها تحديات تحتاج إلى مدخل يراعى 

 ذلك.

103 3.6408 .72564 

 72993. 3.7112 103 القصور فى النظم الرقابية فى ظل أتمتة المعلومات

Valid N (listwise) 103   

 

إجابات المستقصى منهم حول تقنية التعةدين المةالى بأنهةا تسةاعد علةى تةدعيم الممارسةات الرقابيةة  -
 فى النظم الرقمية:

Frequencies 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 32.0 32.0 32.0 33 محايد 

 77.7 45.6 45.6 47 موافق

 100.0 22.3 22.3 23 موافق بشدة
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 32.0 32.0 32.0 33 محايد 

 77.7 45.6 45.6 47 موافق

 100.0 22.3 22.3 23 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.9 1.9 1.9 2 غير موافق 

 38.8 36.9 36.9 38 محايد

 84.5 45.6 45.6 47 موافق

 100.0 15.5 15.5 16 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 32.0 32.0 32.0 33 محايد 

 81.6 49.5 49.5 51 موافق

 100.0 18.4 18.4 19 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق بشدة 

 4.9 3.9 3.9 4 غير موافق

 57.3 52.4 52.4 54 محايد

 88.3 31.1 31.1 32 موافق

 100.0 11.7 11.7 12 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

الل التوصية المعلنة على تساعد تقنية التعدين المالى بعد تعديلها من خ
يتم الدخال فى دفتر األستاذ وفى نفس الوقت جميع الدفاتر فى ، حيث التوافق

 .المنظمة مما يقلل من المعامالت الحتيالية

103 3.9029 .73451 

، يمكن المتاحة حالياا فى النظم الرقميةفى ظل تقنية التنقيب عن البيانات 
ولذا الستيالء على البيانات الشخصية الخاصة باألفراد عقب دخولها السلسلة، 

 األمر يحتاج إلى إجراء رقابى مناسب.

103 3.7476 .73722 
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يسةةةمح نظةةةام التعةةةدين المةةةالى للبيانةةةات بتتبةةةع الخطةةةوات الخاصةةةة بالمعاملةةةة أو 
الصةةفقة، وهةةو مةةا يسةةاعد فةةى النهايةةة علةةى ضةةمان تقةةديم الخدمةةة بأفضةةل جةةودة 

 .ممكنة

103 3.8641 .70082 

عةد تطةويره بالتعةديل أو اإللغةاء، وتكةةون ل يسةمح نظةام التعةدين المةالى للبيانةات ب

 .كافة المعامالت التى عليه مسجله بالتوقيت وبذا ل يسمح بالتالعب أو التزوير

103 3.4854 .79043 

 68689. 3.7500 103 تساعد تقنية التعدين المالى على تدعيم الممارسات الرقابية فى النظم الرقمية

Valid N (listwise) 103   

لمستقصى منهم بشأن تدعيم الممارسةات الرقابيةة بالتعةدين المةالى بأنةه يرفةع كفةاءة الةنظم إجابات ا -
 الرقمية:

Frequencies 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 1 غير موافق 

 32.0 31.1 31.1 32 محايد

 76.7 44.7 44.7 46 موافق

 100.0 23.3 23.3 24 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.9 4.9 4.9 5 غير موافق 

 51.5 46.6 46.6 48 محايد

 84.5 33.0 33.0 34 موافق

 100.0 15.5 15.5 16 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 31.1 31.1 31.1 32 محايد 

 77.7 46.6 46.6 48 موافق

 100.0 22.3 22.3 23 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 22.3 22.3 22.3 23 محايد 

 61.2 38.8 38.8 40 موافق
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 100.0 38.8 38.8 40 موافق بشدة

Total 103 100.0 100.0  

 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

إن التصةةةةور المقتةةةةرح لتقنيةةةةة التعةةةةدين المةةةةالى يسةةةةمح بعمليةةةةة فحةةةةص 
السجالت من خالل سجل المراجعة وفقةاا لإلسةتراتيجية المعلنةة، وبالتةالى 

 تحليل مسارات البيانات بدقة وتحديد حالت الغش.يساعد على 

103 3.9029 .76073 

يتيح التصور المقترح لتقنية التعدين المالى تحديةد التسلسةل فةى احةداث 
الصةةفقات والقةةائم بعمليةةة اإلدخةةال والتأكةةد مةةن إنجةةاز الصةةفقة، وصةةدق 

 وعدالة النتائج.

103 3.5922 .80971 

عدين المالى فرصة الرقابة على يتيح التصور المقترح لتقنية الت
المدخالت والتشغيل ومن ثم النتائج وتحليل األداء، وبذا يدعم عملية 

 الممارسات الرقابية جيداا.

103 3.9126 .72904 

يحقةةق التصةةور المقتةةرح لتقنيةةة التعةةدين المةةالى للمعلومةةات المحاسةةبية 
وقت المناسب الرقمية: الموثوقية والتفويض والسرية والقابلية للتحقق وال
 وهو ما يؤكد على أثره المتوقع فى كفاءة النظم الرقمية.  

103 4.1650 .76821 

 71194. 3.8932 103 تدعيم الممارسات الرقابية بالتعدين المالى يرفع كفاءة النظم الرقمية

Valid N (listwise) 103   
 

 

 )ألفا( لجميع العباراتقيمة معامل الثبات

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.960 12 

 المحور االول

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.921 4 

 المحور الثانى

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.884 4 

 المحور الثالث

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

. 946 4 

 

 نتائج الفرض األول:

البسيط نموذج النحدار الخطي   
Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

 Enter . المتغير المستقل 1

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: رقمية فى ظل تكنولوجيا استخدام النظم ال
 المعلومات

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .858a .737 .734 .35327 

a. Predictors: (Constant),القصور فى الممارسات الرقابية 

b. Dependent Variable:  المعلوماتاستخدام النظم الرقمية فى ظل تكنولوجيا  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 35.240 1 35.240 282.369 .000a 

Residual 12.605 101 .125   

Total 47.845 102    

a. Predictors: (Constant), القصور فى الممارسات الرقابية 

b. Dependent Variable: قمية فى ظل تكنولوجيا المعلوماتاستخدام النظم الر  

 
Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.193 .168  7.083 .000 

القصور فى 
 الممارسات الرقابية

.763 .045 .858 16.804 .000 

a. Dependent Variable: استخدام النظم الرقمية فى ظل تكنولوجيا المعلومات 

 

 نتائج الفرض الثانى:
Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

 Enter . اجمالى المتغير المستقل 1

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: ت الرقابية فى ظل تكنولوجيا كفاءة الممارسا 
 المعلومات

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .902a .814 .812 .30481 

a. Predictors: (Constant),  تقنية التعدين المالى 

b. Dependent Variable: ا المعلوماتكفاءة الممارسات الرقابية فى ظل تكنولوجي  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40.970 1 40.970 440.966 .000a 

Residual 9.384 101 .093   

Total 50.354 102    

a. Predictors: (Constant), تقنية التعدين المالى 

b. Dependent Variable: فى ظل تكنولوجيا المعلومات كفاءة الممارسات الرقابية  

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .241 .166  1.452 .150 

 000. 20.999 902. 043. 898. تقنية التعدين المالى

a. Dependent Variable: ات الرقابية فى ظل تكنولوجيا المعلوماتكفاءة الممارس  
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 :نتائج الفرض الثالث

 
Regression 

 
Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

 Enter . اجمالى المتغير المستقل 1

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: المحاسبية الرقمية للمعلومات كفاءة النظم  

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .864a .746 .744 .38876 

a. Predictors: (Constant), تدعيم الممارسات الرقابية بتقنية التعدين المالى للبيانات 

b. Dependent Variable: لمحاسبية الرقمية للمعلوماتكفاءة النظم ا  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44.930 1 44.930 297.280 .000a 

Residual 15.265 101 .151   

Total 60.194 102    

a. Predictors: (Constant), اتتدعيم الممارسات الرقابية بتقنية التعدين المالى للبيان  

b. Dependent Variable: كفاءة النظم المحاسبية الرقمية للمعلومات 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .656 .207  3.168 .002 

تدعيم الممارسات 
الرقابية بتقنية 

ى التعدين المال
 للبيانات

.923 .054 .864 17.242 .000 

a. Dependent Variable: كفاءة النظم المحاسبية الرقمية للمعلومات 

 
Regression 

Variables Entered/Removeda 
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Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

إن التصةةةةةةةةةةور المقتةةةةةةةةةةرح  1
لتقنيةةةةةة التعةةةةةدين المةةةةةالى 
يسةةةةةةمح بعمليةةةةةةة فحةةةةةةص 

ت من خةالل سةجل السجال
المراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
لإلسةةةةةةةةتراتيجية المعلنةةةةةةةةة، 
وبالتةةةةةةالى يسةةةةةةاعد علةةةةةةى 
تحليةةةةل مسةةةةارات البيانةةةةات 
بدقةةةةةةةة وتحديةةةةةةةد حةةةةةةةالت 

 الغش.

. Stepwise 
(Criteria: 
Probability-of-F-
to-enter <= .050, 
Probability-of-F-
to-remove >= 
.100). 

يتةةةةةيح التصةةةةةور المقتةةةةةرح  2
لتقنيةةةةةة التعةةةةةدين المةةةةةالى 
فرصةةةةةةةةة الرقابةةةةةةةةة علةةةةةةةةى 
المةةدخالت والتشةةغيل ومةةن 
ثةم النتةائج وتحليةةل األداء، 
وبةةةةةةةةةةذا يةةةةةةةةةةدعم عمليةةةةةةةةةةة 
 الممارسات الرقابية جيداا.

. Stepwise 
(Criteria: 
Probability-of-F-
to-enter <= .050, 
Probability-of-F-
to-remove >= 
.100). 

a. Dependent Variable: دين المالى للمعلومات يحقق التصور المقترح لتقنية التع
المحاسبية الرقمية: الموثوقية والتفويض والسرية والقابلية للتحقق والوقت المناسب وهو ما 
 يؤكد على أثره المتوقع فى كفاءة النظم الرقمية.  
 

Model Summaryc 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .833a .694 .691 .42720 

2 .873b .763 .758 .37787 

a. Predictors: (Constant), االستراتيجية المعلنة 

b. Predictors: (Constant), x1, x3 

c. Dependent Variable: رفع كفاءة النظم الرقمية 

 

 
ANOVAc 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41.762 1 41.762 228.836 .000a 

Residual 18.432 101 .182   
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Total 60.194 102    

2 Regression 45.916 2 22.958 160.790 .000b 

Residual 14.278 100 .143   

Total 60.194 102    

a. Predictors: (Constant), االستراتيجية المعلنة   

b. Predictors: (Constant), x1, x3 

c. Dependent Variable: رفع كفاءة النظم الرقمية 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .882 .221  3.991 .000 

x1 .841 .056 .833 15.127 .000 

2 (Constant) .470 .210  2.237 .028 

x1 .467 .085 .463 5.503 .000 

x3 .478 .089 .454 5.394 .000 

a. Dependent Variable: رفع كفاءة النظم الرقمية 

 

 

 

************** 
 


