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مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية 

  دارةاالالعراقية األهلية من وجهة نظر 
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  إدمون طارق إدمون جل

  

  الدكتور إشـراف 

  الستار الكبيسيعبد 

  

  الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قدمت هذه
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 "دارةفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية األهليـة مـن وجهـة نظـر اال

المعنيــــة باألبحــــاث والدراســــات المؤسســــات و الهيئــــات  أو و المنظمــــات،أ، للمكتبــــات ورقيــــا والكترونيــــا

  .العلمية عند طلبها

  

  إدمون طارق إدمون جل: االسم

  م 2010 /   /  :  التاريخ
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  قرار لجنة المناقشة 

مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية فـي المصـارف ": نوقشت هذه الرسالة وعنوانها
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  التوقيع    أعضاء لجنة المناقشة
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  د 

 

 

 

  

  شكـر وتـقـديـر

ألستاذي الفاضل الدكتور عبد الستار الكبيسي، حيث كان  أتوجه بعميق وخالص الشكر والتقدير

فكاره النيرة، ومعلوماته القيمة، فلم أكبر األثر في إثرائها بأإلشراف على هذه الرسالة التفضله ب

جيعه المتواصل، والذي ضعين في توجيهاته وتشاه، وكان مثاال للعلماء المتو حئو نصاأيبخل بجهده 

  .شكره الشكر العميقأ، لذلك قرب لي من ظليأ كان

عضاء لجنة المناقشة الموقرين على ما بذلوه من أفاضل والتقدير للسادة األ واالحترامتقدم بالشكر أو 

  .جهد في قراءة رسالتي المتواضعة، وعلى ما أبدوه من مقترحات قيمة بما يثري الرسالة

برئيسها وجميع ممثلة  األوسطلشرق جامعتي الموقرة جامعة ا إلىبجزيل الشكر والعرفان  أتقدمكما 

  . العاملين فيها

بداء النصح إو ساهم في أمن قدم لي المساعدة كل لى إتوجه بالشكر والتقدير أن أوال يفوتني 

  .لهم جميعا فشكراً , تي العلميةر والمشورة في مسي
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  ....والدتي أطال اهللا بقاءهما ومتعهما بالصحة والعافيةوالدي و  لىإ

  

  ....دوماً  افتخاريخوتي مصدر إ لىإ

  

نجاز هذه اساعدوني على وزمالئي وأصدقائي الذين أساتذتي لى إ و 

  ....  الرسالة

    

  ....لهم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع
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مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية 

  دارةالعراقية األهلية من وجهة نظر اال

  

  إعــداد

  إدمون طارق إدمون جل

  

  إشـراف الدكتور

  عبد الستار الكبيسي

  

  الملخص باللغة العربية

الكشـــف عـــن مـــدى فاعليـــة نظـــم المعلومـــات المحاســـبية فـــي المصـــارف التجاريـــة  إلـــىهـــدفت الدراســـة 

فقـرة وذلـك لجمـع ) 29(سـتبانة شـملت اولتحقيق هدف الدراسة قـام الباحـث بتصـميم  .العراقية األهلية

ختبار الفرضـيات االبيانات و وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل . المعلومات األولية من عينة الدراسة

  .فرداً ) 197(تكونت عينة الدراسة من . SPSS االجتماعيةة للعلوم االحصائيالحزمة  باستخدام

عمليـــة التحليـــل  اجـــراءة لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة وبعـــد االحصـــائيعـــدد مـــن األســـاليب  اســـتخداموتـــم 

  :ن أهمهاعدد من النتائج كا إلىلبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة 



  ل 

 

 

 

إن نظــم المعلومــات المحاســبية فــي المصــارف التجاريــة العراقيــة األهليــة فاعلــة مــن حيــث تلبيــة : أوًال 

  .متطلبات عملية التخطيط

إن نظم المعلومـات المحاسـبية فـي المصـارف التجاريـة العراقيـة األهليـة فاعلـة مـن حيـث تلبيـة : ثانيًا 

  .متطلبات عملية الرقابة

علـة مـن حيـث تلبيـة المعلومـات المحاسـبية فـي المصـارف التجاريـة العراقيـة األهليـة فاإن نظم : ثالثًا 

  .تخاذ القراراتمتطلبات عملية ا

  

 :وقد أوصت الدراسة بما يلي 

  

نظـم المعلومـات المحاسـبية ألداء  باسـتخدامالمصارف التجارية العراقيـة األهليـة  اهتمامضرورة : أوًال 

 .نجازها بفاعلية أكبرالتخاذ القرار بشكل أوسع، وذلك رقابة وائفها المتعددة من تخطيط و وظا

  

التأكيــد علــى التحســين المســتمر لــنظم المعلومــات المحاســبية فــي المصــارف التجاريــة العراقيــة : ثانيــًا 

األهلية، مما سيمكنها من مواكبة التطورات التكنولوجية في المجال المالي والمحاسبي وبما سينعكس 

 .تخاذ القراراتفي المصرف من تخطيط ورقابة وا دارةوظائف االيجاب على باال
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          The study aimed to investigate the extent of accounting information system  

effectiveness in Iraqi private commercial banks. In order to achieve the objective of the 

study, the researcher designed a questionnaire consisting of (29) paragraphs to gather 

the primary information for study sample. The statistical package for social sciences 

SPSS program was used to analyze and examine the hypotheses. The study sample 

consists of (197) individuals in Iraqi private commercial banks. 

         The study used many statistical methods. After analyzing the study hypotheses, 

The study reached to several conclusions; the most important were: 



  ن 

 

 

 

1- The accounting information system in Iraqi private commercial banks is effective in 

applying the requirements of the  planning operations.  

2- The accounting information system in Iraqi private commercial banks is effective in 

applying the requirements of the  control operations.  

3- The accounting information system in Iraqi private commercial banks is effective in 

regard of applying the requirements of the  decision making operations.  

According to the findings of the study, the study list bellow shows the most 

important recommendations: 

1- Necessarily involve management in Iraqi private commercial banks to exercise 

accounting information system to be able to perform multiple tasks such as 

planning, control, and decision making more efficiently and on a wider scale. 

2- Ensure to continuously improve accounting information system in Iraqi private 

commercial banks in order to cope up with Hi-Tech developments in both, financial 

and accounting sectors which would affect positively the administration jobs in 

banks such as planning, control, and decision making. 
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  ةمالمقد 1-1

  
تعتمد  ًا أساسياً مصدر و  ،ةدار الا عمل من هماً م جزءاً  المحاسبية المعلومات نظم  أصبحت

 ممهكبير و  دور لها المحاسبية نظم المعلومات نأ كما ورقابة عملياتها، خططهاتدعيم  في عليه

  .هذا الدور عن تغفل أن ةدار الل يمكن ال بحيث المنظمات، في القرارات اتخاذ عملية في

عيش في وقتنا الحاضر عصر ثورة المعلومات والمعرفة وتسارع موجات توالدها ن المنظمات توأل

لمام بها، حتى الية المتاحة على ضبطها وانسانوتراكمها بوحدات زمنية تعجز كل القدرات اال

ن العالم بفضل هذه التغيرات التكنولوجية الهائلة أصبح بحق قرية كونية إنا القول امكانأصبح ب

نتقلت مفاتيح الحضارة ومكامن القوة من امجتمع المعلومات والمعرفة و  انبثقصغيرة، وبالتالي 

  ).37: 2006ياسين، ( المعرفة إلىالمعلومة ومن اآللة  إلىالمادة 

أدى تطـــور  إذ ،رة مـــن القـــرن العشـــرينوتعـــد المعلومـــات هـــي الســـمة األهـــم للعقـــود األخيـــ

حجم المعلومات التي يجب أن تعالج وتخـزن وتقـدم للنظـام بشـكل  ازدياد إلىتكنولوجيا المعلومات 

تطبيقـات تكنولوجيـا المعلومـات فـي  انتشـرتوقـد  ،كبير مما عقد عملية التحكم بها والسيطرة عليها

  ).6-5: 1998قاسم، ( شتى المجاالت وعلى جميع المستويات

أو فشـل أي منظمـة مـن  اسـتمرارفـي  اً رئيسـ الـنظم المعلوماتيـة عـامالً  تـوفر الفاعليـة فـي يعـدو هذا 

وسـيلة الغـرض منهـا دعـم وتنسـيق المعلومات  استخداموتتجلى هذه األهمية من خالل  ،المنظمات

بـــين البيئـــة  لالتصـــالوســـيلة و  ،القـــرارات مـــن جهـــة اتخـــاذكـــالتخطيط والرقابـــة و  يـــةدار االالعمليـــات 

  .الداخلية للمنظمة وبيئتها الخارجية من جهة أخرى

وفـــي مواجهـــة  ،نتـــاجالجغرافـــي والتنـــوع فـــي اال واالنتشـــارفالمنظمـــة أمـــام عمليـــات التوســـع 

تجد نفسها بحاجة ملحـة  ،األخرى األنشطةالمنافسة الحادة وحاجتها للموارد البشرية والتمويل وكل 
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 المعلومــات الهائلــة مــن لالــذي يضــمن تــدفق كــ األنشــطةوضــع نظــام يتناســب مــع حجــم هــذه  لــىإ

فـي تطـوير أدائهـا بشـكل عـام وفـي تحسـين  واسـتخدامهاالوحدات المختلفة وتحليل هـذه المعلومـات 

التـي  األنظمـةنظـم المعلومـات المحاسـبية مـن أهـم  تعـدبشكل خاص، لهذا  هوتطوير ي دار أدائها اال

التـي تـؤثر  قتصـاديةاالتنتج المعلومات وتسـاهم بشـكل رئيسـي وكبيـر فـي ترشـيد ومسـاندة القـرارات 

ن إ إذ ،فـي تلـك المجتمعـات األفـرادعلى دخل المجتمعات وثرواتها ومواردها وبالتالي على رفاهيـة 

ومـات تسـاهم من خالل مـا تـوفره مـن معل يةدار االم المعلومات المحاسبية تساهم بنجاح العملية نظ

مـن الوظـائف  دالقرارات والتي تع اتخاذالمختلفة من تخطيط ورقابة و  يةدار اال االحتياجاتفي تلبية 

متعلقـة بـالتخطيط  يـةدار اال األنشطةو  ماتوسواء كانت المه ،التي تحقق أهداف المنظمة ساسيةاأل

ممـا  ،المالئمة في ظل الظـروف المحيطـة بهـا يةدار االالقرارات  اتخاذبالرقابة تتحقق من خالل  وأ

  . لتحقيق أهداف المنظمة داءورفع مستوى األ ،يساهم في ترشيد هذه القرارات

  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها  2-1

  

التجــــــاري  واالنفتــــــاحإن التطــــــور التكنولــــــوجي وثــــــورة المعلومــــــات التــــــي يشــــــهدها العــــــالم 

ومنهـا علـى المصـارف  جبأو  ،العراق بشكل خاصفي في العالم بشكل عام و  الكبير ياالقتصادو 

جهــة ووجــود البيئــة التنافســية الشــديدة التــي يشــهدها قطــاع  هــذا مــنالعراقيــة مواكبــة هــذه التطــورات 

  . المصارف في العراق من جهة أخرى

الحاجــة الملحــة لمعرفــة مــدى فاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية فــي المصــارف  وتظهــر

 تخطــيطالفــي مجــال  ،مــن المعلومــات التــي تقــدمها ةدار الا اســتفادةومــدى  يــةاألهلالتجاريــة العراقيــة 

نظـــــم المعلومـــــات إذ إن  ،أنهاالقـــــرارات المالئمـــــة بشـــــ اتخـــــاذومراقبـــــة تنفيـــــذها و  األهـــــداف ووضـــــع
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وظائفهـا؛ فهـل تلبـي هـذه  أداءفـي  ةدار الالتـي تسـتند عليهـا ا ساسـيةاألمـن األعمـدة  دالمحاسبية تعـ

  ات هذه المصارف؟ادار التي تسعى لتحقيقها  األهدافالنظم 

مــدى فاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية فــي المصــارف لدراســة المــن هنــا جــاءت فكــرة  

مــن أهــم المســتفيدين مــن  ةدار الأن ا اعتبــارعلــى  ةدار المــن وجهــة نظــر ا األهليــةالتجاريــة العراقيــة 

ومحاولة معرفـة مـدى تحقيـق هـذه الـنظم للغايـات المرجـوة منهـا  ،المعلومات التي توفرها هذه النظم

  :ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل األسئلة التالية .ةدار المن قبل ا

  

فاعلــة مــن  األهليــةهــل إن نظــم المعلومــات المحاســبية فــي المصــارف التجاريــة العراقيــة  :أوالً 

  حيث تلبية متطلبات عملية التخطيط ؟

  

فاعلـة مــن  األهليـةهـل إن نظـم المعلومــات المحاسـبية فـي المصـارف التجاريــة العراقيـة  :ثانيـاً 

  حيث تلبية متطلبات عملية الرقابة ؟

  

فاعلــة مــن  األهليــةهــل إن نظــم المعلومــات المحاســبية فــي المصــارف التجاريــة العراقيــة  :ثالثــاً 

  القرارات ؟ اتخاذحيث تلبية متطلبات عملية 

  

  

  

  



5    
 

  الدراسةفرضيات   3-1

  

  :مشكلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات اآلتية إلى استنادا

 :ولىالفرضية األ 

غيـر فاعلـة مـن  األهليـةإن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجاريـة العراقيـة 

  .حيث تلبية متطلبات عملية التخطيط

 :الفرضية الثانية

غيـر فاعلـة مـن  األهليـةإن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجاريـة العراقيـة 

  .حيث تلبية متطلبات عملية الرقابة

 :الفرضية الثالثة

غيـر فاعلـة مـن  األهليـةإن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجاريـة العراقيـة 

  .القرارات اتخاذحيث تلبية متطلبات عملية 

  

  أهداف الدراسة 1-4

  

مــدى فاعليــة نظــم  علــى التعــرفإن الهــدف األســاس مــن هــذه الدراســة يتمثــل فــي محاولــة 

التفصـــيلية للدراســـة  األهـــدافأمـــا  األهليـــةالمعلومـــات المحاســـبية فـــي المصـــارف التجاريـــة العراقيـــة 

  :فهي



6    
 

من حيـث  األهليةبيان مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية  

  .القرارات اتخاذلقيام بوظائفها من تخطيط ورقابة و ل ةدار الاتلبيتها لمتطلبات 

علـــى نظـــم المعلومـــات  األهليـــةفـــي المصـــارف التجاريـــة العراقيـــة  اتدار اال اعتمـــادبيـــان مـــدى  

  .المحاسبية فيها للقيام بوظائفها

 الحتياجـــاتمالئـــم يحـــاول أن يغطـــي مجمـــل أدبيـــات الـــنظم المحاســـبية وتلبيتهـــا  اطـــارتطـــوير  

  .متبادل تأثيرما يتعلق به من موضوعات ذات صلة و و  ،وما يرتبط به من مفاهيم ةدار الا

مجموعـه مـن التوصـيات الالزمـة بنـاء علـى نتـائج الدراسـة تسـاعد فـي بالنتـائج واقتـراح الخروج  

ـــة  ـــة العراقي ـــة نظـــم المعلومـــات المحاســـبية فـــي المصـــارف التجاري ـــادة فاعلي ـــةزي وبمـــا يحقـــق  األهلي

 .أهدافها

  

  أهمية الدراسة 5 - 1

  

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي أنهــا تبحــث فــي مــدى فاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية فــي 

لتجاريــة العراقيــة األهليــة مــن خــالل الــدور المهــم والمطلــوب أن تلعبــه هــذه الــنظم فــي المصــارف ا

 ،مة ألداء وظائفها بالشكل المطلوبئة من خالل تزويدها بالمعلومات المحاسبية المالدار نجاح االإ

العراقي بالمنـافع  االقتصاداألمر الذي قد يؤدي إلى نجاح هذه المصارف مما سيعود بالتالي على 

األمـر الـذي يقتضـي دراسـة  ،العراقـي االقتصـادفـي  اً مهمـ الكبيرة ألن القطاع المصـرفي يلعـب دوراً 

 االقتصــادر يلتتكامــل هــذه المصــارف مــع بــاقي القطاعــات التــي تســاهم فــي تطــو  فاعليــة تلــك الــنظم

  .وهذا ما ستتناوله الدراسة والذي يؤكد على أهميتها أيضا ،الوطني
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  دود الدراسةح 6- 1

  

  :اآلتينطاق الدراسة على النحو  يكون

  .األهليةالمديرين العاملين في المصارف التجارية العراقية وتتضمن : الحدود البشرية

  .مصرفاً  )20(وعددها  في بغداد األهليةالمصارف التجارية العراقية : الحدود المكانية

  .2009، والواقعة ضمن عام الدراسةالفترة الزمنية التي طبقت فيها : الحدود الزمانية

  

  محددات الدراسة 1-7

  

  :بعض الصعوبات والمعوقات بما يلي هنا وتوجز الدراسة

، وبالتالي فإن تعميم النتائج األهليةتطبيق الدراسة على المصارف التجارية العراقية  .1

 .سينحصر عليها

في المعلومات قد يتضمن قدرًا من  ستبانةعلى اال االعتمادمن المتعارف عليه أيضًا أن  .2

بمصداقية من قبل بعض األشخاص الذين سوف يقومون بتعبئة  جابةالتحيز الشخصي وعدم اال

 .ستبانةاال
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  الدراسة انموذج 8- 1

  

  :الدراسة على عدد من المتغيرات وكانت كما يلي اشتملت

نظم المعلومات المحاسبية في تلبية فاعلية ): 3- 1(أوًال المتغيرات المستقلة والمتعلقة بالفرضيات 

القرارات للفرضية  اتخاذالتخطيط للفرضية األولى والرقابة للفرضية الثانية و (متطلبات عملية 

ة وهو ما سيقتصر عليه دار من الوظائف األساسية لال إذ تعد هذه الوظائف الثالث، )الثالثة

ويتطلب ذلك دراسة . ها بالمتغير التابعالباحث في هذه الدراسة، وتحديد طبيعة العالقة التي تربط

ومدى تحقيقها لمتطلبات  األهليةالنظم المحاسبية المستخدمة في المصارف التجارية العراقية 

  .للقرارات اتخاذة من تخطيط ورقابة و دار وظائف اال

 بهاحد أهم العوامل التي يرتبط أفاعلية نظم المعلومات المحاسبية وهي : ثانيًا المتغير التابع

نظم المعلومات المحاسبية أداة فنية ومرتكزًا أساسيًا ال  كما وتعد. ي بشكل مباشردار األداء اال

ية المختلفة فهي تستخدم ألغراض التخطيط في مراحل دار يمكن االستغناء عنه في الوظائف اال

بالتالي فهي ما قبل التنفيذ كما تستخدم ألغراض الرقابة وتقييم األداء في مرحلة ما بعد التشغيل 

  .متغيرات الدراسة) 1.1(ويبين الشكل  .يادار أي قرار  تخاذأداة ال غنى عنها ال
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   )1ـ  1(شكل الدراسة 

  الدراسة انموذج

  

  
 متغيرات المستقلةال

  
 المتغير التابع

  
  
  
  
  
  
  
  

 المحاسبيةنظم المعلومات فاعلية 

فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في 
 تلبية متطلبات عملية التخطيط

فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في 
 تلبية متطلبات عملية الرقابة

فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في 
 تلبية متطلبات عملية اتخاذ القرارات
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  االجرائيةالتعريفـات  1-9

  

 وظيفة أداء بهدف العالقات من بسلسلة بعضها مع ترتبط التي العناصر من مجموعة :النظام

 يدعى ما تشكل التي العناصر من مجموعة عن عبارة فالنظام الوظائف، من مجموعة أو محددة

 خطوط أو الشاشات أو الحواسيب مثل مادية مكونات عن عبارة إما تكون التي النظام بمكونات

 األنظمةو  والملفات البرامج مثل معنوية مكونات أو والطباعة الكتابة أدوات وأ الورق أو االتصال

بحيث  بعضها مع النظام مكونات ربط على يعمل ما كل هي والعالقات والتعليمات والقوانين

 2003،قاسم( الوظائف من مجموعة أو معينة وظيفة تؤدي نافعة منظومة العناصر هذه تشكل

:17(.  

  

يختص بجمع وتبويب ومعالجة ي ادار أحد مكونات تنظيم  وهو :ةم المعلومات المحاسبينظ

ة المنشأة ادار القرارات لألطراف الخارجية و  تخاذمة الئوتحليل وتوصيل المعلومات المالية المال

وينحصر  ،يةدار نظام المعلومات المحاسبية أحد المكونات األساسية لنظام المعلومات اال دويع

بية بينما يختص الثاني بكافة الفرق بينهما في أن األول يختص بالبيانات والمعلومات المحاس

  ).25: 2002،موسكوف وسيكمن( البيانات والمعلومات التي تؤثر على نشاط المنشأة

  

 1997،شريف( لوقت المناسب وبالطريقة المالئمةعمل األشياء الصحيحة في ا :الفاعلية

:29.(  

التي نظام المحاسبي على تحقيق أهدافه هي قدرة ال :فاعلية نظم المعلومات المحاسبية

التي تساعد متخذي القرارات من داخل مة والموثوقية ءأهمها توفير المعلومات التي تتصف بالمال
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وهذا  ،األهدافوتعني الفاعلية مدى النجاح في تحقيق  ،في تحقيق أهدافهم هاوخارجالمنشأة 

المحددة لها والتي وجدت أصال  األهدافيعني أن درجة الفاعلية إنما تقاس بمدى تحقيق 

فالنظام الذي يحقق أهدافه فعال والنظام الذي ال يحقق أهدافه هو غير فعال  ،لتتحقق

  ).5: 2007،فاضل(

وتتضمن . بل وتسبقها جميعا ةدار التأتي وظيفة التخطيط في مقدمة وظائف ا :التخطيط

وتوضيح  ،التي تعنى بتحديد غايات المنظمة وأهدافها ونتائجها المستقبلية المراد تحقيقها األنشطة

: 2009، حريم(والنتائج  األهدافوالفعاليات والسياسات والبرامج الالزمة لتحقيق تلك  األنشطة

20.(     

 داءمراقبة العمل  وقياس األ إلىوتهدف  يةدار االى عناصر وظائف العملية حدإهي  :الرقابة

وفي ضوء نتائج  ،داءمعايير رقابية يقارن بها هذا األ باستخدامالفعلي ومقارنته مع ما هو مخطط 

السلبية التي يجب  اتنحرافاالو  ،ة التي يجب تعزيزهايجابيات االنجاز المقارنة يتم تحديد اال

    ).Certo & Peter، 1990(المطلوبة  األهدافوبالتالي تحقيق  ،تصحيحها وتجنبها مستقبال

  

  .من بين بدائل مطروحة حدابديل و  اعتماد) ةدار الا(يعني قيام جهة مسؤولة  :القرارات اتخاذ
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  ةالمقدم 2-1

  

 من للمعلومات المحاسبية لما المنظمات، عرفتها التي المعلومات نظم أقدم من المحاسبة تعد

 المالية وعالقات المنظمة للمنظمة تحديداً  يوالمال ياالقتصادالواقع  ىعل التعرف في كبيرة أهمية

 ). 8: 2004قاسم، (بها  المحيطة البيئة مع

 عام، بشكل والمنظمات عمالاأل منظمات ةادار  في ماً هم دوراً  المحاسبية المعلوماتتلعب و 

 المناسبة المعلومات ريتوف في يتمثل المستمر المحاسبة وتطورها وجود أسباب أهم من نإ و 

 .المعلومات بهذه المعنية الخارجية لألطراف أو المنظمة ةدار ال سواء القرارات تخاذال

 في ترشيد تسهم التي المحاسبية للمعلومات المنتجة األنظمة أهم أحد المحاسبي النظام دويع

 على رفاهية وبالتالي وثرواتها المجتمعات موارد على تؤثر التي قتصاديةاال القرارات ومساندة

  .)33: 1997وحنان،  كحالة(أفرادها 

 في همايس مما المختلفة يةدار اال الصلة بالعمليات وثيقة بعالقة المحاسبي النظام يرتبط إذ 

 ورفع المنظمة، ةادار  احتياجات تلبية فاعلية في أكثر يةدار اال العملية ويجعل القرارات ترشيد

 لترشيد فعالة محاسبية معلومات نظم توفر أهمية تظهر هنا من، األهداف لتحقيق داءاأل مستوى

 وكذلك تواجهها، التي المشكالت حل في ةدار الا ولمساعدة عمالاأل منظماتفي  يةدار االالقرارات 

دعم  في ايجابي دور لها يكون والتي العالقة ذوي القرار لمتخذي المفيدة تقديم المعلومات

 .المنظمات هذه واستمرارية
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  مدخل مفاهيمي لنظم المعلومات 2-2

  

في الوقت الحاضر،  ستخدامن مفهوم نظم المعلومات من المصطلحات العلمية الشائعة االإ

والمعدات والبرامج وشبكات  األفرادوله مدلوالت علمية مختلفة، والذي يتضمن مجموعة من 

 تخاذوموارد البيانات والتي تقوم بتجميع وتشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات الالزمة ال تاالتصاال

  ).94: 2001الهادي، (داخل المنظمة  القرارات والتنسيق والرقابة

قواعــد  ةادار و  عــن بعــد االتصــاللبرمجيــات ووســائل المكونــات الماديــة وا أنهــاب  وعرفــت أيضــاً 

ـــات معالجـــة المعلومـــات  ـــات وتقني المســـتخدمة فـــي نظـــم المعلومـــات المعتمـــدة علـــى  األخـــرىالبيان

  .)99: 2005حلمي، ( الحاسب

ات، وقــد ينظــم المعلومــات فــي العمــل المصــرفي منــذ أوائــل الســتين تكنولوجيــات اســتخدمتوقــد 

ـــا اســـتخداموتقـــديم الخـــدمات المصـــرفية، وتعـــددت  انتـــاج أســـاليبغيـــرت الكثيـــر مـــن  ات تكنولوجي

تبــادل البيانــات االلكترونــي، ومعالجــة : تقنيــات مثــل اســتخدمتالمعلومــات فــي المصــارف، حيــث 

ــــام بالعمــــل المصــــرفي عــــن بعــــد، وتمييــــز صــــورة الحــــرف، ونظــــم التحويــــل  ــــائق، والقي صــــور الوث

ات وحتـى اآلن ، حيـث يشـهد يـبدايـة الثمانين ذوكـان ذلـك منـ .لألموال منذ نقطة الشـراء االلكترونية

ن جـدد يالمنافسـة، ودخـول منافسـ احتـدامالقطاع المصرفي يوميا تطور الوسائل التكنولوجية نتيجـة 

ـــى ـــر المســـتمر فـــي هياكـــل  إل ـــة والتســـويقية، والتغيي ـــدرات البيعي ـــز الق ـــة تعزي القطـــاع المصـــرفي بغي

هذه النظم مرونـة  اعطاءو من حيث تسريع عملية صنع القرار،  يةدار االصالح النظم االمصارف و 

  .كبر في القيام بواجباتهاأ
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المتطـــور لتكنولوجيـــا المعلومـــات، حيـــث تعـــد  ســـتخداماال أنهـــانظـــم المعلومـــات، ب  تعرفـــو 

المعاصــر لــنظم المعلومــات  ســتخدامووفقــا لال. تكنولوجيــا المعلومــات مــن مكونــات نظــم المعلومــات

عمل جديدة تعتمد علـى هـذه الـنظم لقـدرتها  أساليبوتقنياتها المتطورة، فقد تبنى القطاع المصرفي 

المالية لصناعة قراراتها الماليـة،  اتدار االالفائقة على توفير معلومات دقيقة ومنظمة وقيمة تساعد 

عمالئهــــــــا بأفضــــــــل شــــــــكل ممكــــــــن، وتســــــــهيل عمليــــــــة التغييــــــــر والتحــــــــديث  احتياجــــــــاتوتلبيــــــــة 

  .)Carrado & Bradforal, 2002: 2(المستمر

مجموعة من العناصر المترابطة التي تعمل معًا،  أنهانظم المعلومات ب  اعتبار كما ويمكن

والتنســـيق  معلومـــات، لـــدعم عمليـــة صـــنع القـــرارومعالجـــة وتخـــزين ونشـــر ال واســـترجاععلـــى جمـــع 

والتجهيــزات  األفــرادمجموعــة مــن  وهــي بــنفس الوقــت. والرقابــة والتحليــل والمالحظــة فــي المنظمــة

، وقواعــد البيانــات، تعمــل يــدويًا أو ميكانيكيــًا أو آليــًا، علــى تاالتصــاالوالبرمجيــات و ات جــراءواال

  . )Loudon& Loudon,2008:13(جمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها ومن ثم بثها للمستفيد

  

 : عن عبارة بأنه المعلومات لنظم شامل تعريف إلى نصل السابقة التعريفات خالل ومن

 علـى تشـتمل والتـي )ماديـة أو بشـرية مكونـات كانـت سـواء( المكونـات مـن لمجموعـة شـامل اطـار

 تطبيـق خـالل مـن ومتكامـل متـرابط بشـكل بعضـا بعضـها مـع تعمـل التـي اتجـراءواال العناصـر

 المستفيدة الفئات إلى هاايصالو  النتائج استخراج ثم للبيانات وتشغيل ادخال من النظام وظائف

  .المناسب الوقت في وظائفها ألداء الالزمة القرارات اتخاذ في لمساعدتها

فــي  قــراراتالالــذي تحدثــه فــي عمليــة صــنع  ثــرتلعــب نظــم المعلومــات دورًا رئيســيا فــي األو 

بصــورة مبكــرة عــن ســير العمليــات  اتنحرافــاال اكتشــافقطــاع المصــارف، وتســاعد المــديرين فــي 
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العليا في وضع الخطط  ةدار الاوالتنبؤ بالمشكالت التي يمكن أن تحدث في المستقبل، كما تساعد 

يــة تقــديم خــدمات جديــدة فــي عمليــات امكان، و ســتراتيجياالالداعمــة للتخطــيط  ةســتراتيجياالوالبــرامج 

كانـت  إذاالواقـع، أمـا  إلـىوأنشطة هذه المصارف، وكلما كانت المعلومات دقيقة كان القرار أقـرب 

، حيـث سـيكون احتماليـة، فإن القرارات الناتجة تكـون متوقعـة أو احتماليةالمعلومات غير دقيقة أو 

بشـرط أن تكـون التكلفـة المضـافة  المخـاطرةت احتمـاالقدر التقليـل مـن ب اقتصاديةللمعلومات قيمة 

  .أقل من العائد المضاف

واضـــحة فـــي  األنشـــطةأصـــبحت الفوائـــد التـــي تعطيهـــا نظـــم المعلومـــات للعمليـــات و  وعليـــه

، )Sturat, 2000: 301(المرجـوة فـي البقـاء والنمـو والربحيـة  األهـدافمسـاعدتها علـى تحقيـق 

 األمــوالقــدرتها الفائقــة فــي ربــط العــالم بعضــه بــبعض بصــورة مذهلــة، فتحركــت رؤوس  إلــى إضـافة

مـواد الخـام، والعمالـة البلدان أخرى بحثـا عـن  إلىاألصلية  نهااشركات من بلد وانتقلتبين الدول، 

أي بلــد آخــر، إذ يمكــن أن يــوفر  إلــىيتنقلــون مــن بلــدانهم  واأبــد، بــل إن المهنيــين جــورالمتدنيــة األ

  ).9: 2000عدس، (لهم فرص عمل أفضل من تلك التي يجدونها في بلدانهم 

 الســتقبالتتكــون مــن مجموعــة مــن المكونــات التــي تســتخدم  أنظمــةنظــم المعلومــات، هــي 

المتصـلة فـي عمليـة  األنشـطةمنتجات معلوماتية، وتتعامل مـع جميـع  إلىموارد البيانات وتحويلها 

ي بغــرض رفــع كفاءتــه وفاعليتــه عــن طريــق تــوفير دار القــرارات لتشــغيل الجهــاز اال اتخــاذصــناعة و 

  ). Walley, 1992: 210(المعلومات وتدعيم قرارات المسؤولين 

ــــ ــــة فــــي عمليــــات ويمكــــن تقســــيم نظــــم المعلومــــات الت ي تســــتخدم داخــــل المنظمــــات للمعاون

  :ستة أنواع رئيسية كما يلي إلى يةدار االالمستويات 
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 نظم معالجة العمليات  .1

لـدعم أنشــطة التشـغيل المختلفـة، وأهــم  ساسـيةاألوهـي نظـم معالجــة آليـة للعمليـات الروتينيــة 

التقارير، ومن أمثلة نظم معالجـة العمليـات، نظـام  انتاجوظائف هذه النظم، هي معالجة البيانات و 

 :Rose, 2005(شؤون الموظفين، نظام الشؤون المالية، نظام المستودعات، ومتابعة المخـزون 

89.(  

  

   يةدار االنظم المعلومات  .2

المختلفــــة  يــــةدار االتتــــألف مــــن مجموعــــة مــــن العمليــــات المنتظمــــة التــــي تــــدعم المســــتويات 

ي، ومــن دار الالقــرارات داخــل الجهــاز ا اتخــاذو  عمــالبالمعلومــات الالزمــة لمســاعدتها فــي تنفيــذ األ

 م معلومــات التمويــل،نظــم معلومــات التســويق، نظــ نظــم المعلومــات المحاســبية،: أمثلــة هــذه الــنظم

  ). 213: 2003كردي، (العليا  ةدار الم معلومات انظ

  

  نظم دعم القرارات  .3

القـرار أسـاس  اتخـاذعمليـة  إذ تعـدي، دار القـرارات داخـل الجهـاز اال اتخاذتقوم بدعم أنشطة 

يـــون فـــي األجهـــزة الحكوميـــة العديـــد مـــن المشـــكالت المتعلقـــة دار ، حيـــث يواجـــه االيـــةدار االالعمليـــة 

أفضـــل الحلـــول لالســـتغالل األمثـــل للمـــوارد المتاحـــة وغيرهـــا  اختيـــاربـــالتخطيط وتحليـــل البـــدائل و 

  ).9: 2000س، عد(
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   صطناعينظم الذكاء اال .4

ومحاولـة  األفـرادوهي نظم هدفها تصميم وتطوير نظم حاسوبية تحاكي الذكاء البشري لـدى 

القرارات المختلفة، وجـاءت كمحـاوالت  اتخاذفي حل المشكالت و  صطناعيهذا الذكاء اال استخدام

 ,Walker(العمليــات الذكيــة التــي يقــوم بهــا العمــل البشــري  اجــراءلمــنح اآلالت قــدرة مــن حيــث 

2006: 250.(  

  

  النظم الخبيرة  .5

ــــذكاء االحــــدإ هــــي ــــى دمــــج المعرفــــة ومهــــارات حــــل  صــــطناعيى فــــروع ال التــــي تعمــــل عل

 تخـاذتلفـة المهارة الخبير البشري وتعامله مع حل المشكالت المخ إلىالمشكالت كوسيلة للوصول 

 إلــىتســتطيع التعامــل مــع المشــكالت التــي بحاجــة  أنهــالحــل المشــكالت ، كمــا  هاســتراتيجيقــرارات 

تســـاعد المنظمـــات فـــي اكتســـاب المعرفـــة  أنهـــاالمعرفـــة النظريـــة والخبـــرة العمليـــة، واألكثـــر أهميـــة 

 :Wright & Rhodes, 2001(هيكلتهـا مـن أجـل المنافسـة ونجـاح المنظمـة  اعـادةالضـرورية و 

120.(  

تحــاكي (بتخــزين المعلومــات بشــكل حقــائق وقواعــد فــي قاعــدة معرفيــة وتقــوم الــنظم الخبيــرة 

الخبيـر، وتتعامـل هـذه الـنظم مـع الحـاالت التـي تتعلـق  نسانالقرار التي يقوم بها اال اتخاذعمليات 

  ).بأقصى حاالت عدم التأكد من عمليات االستنتاج واالستدالل المنطقي

التـدقيق  أعمـاللهـا فـي عمليـة ممارسـة  وهناك نظم معلومات حديثة يتم التخطيط والتصـميم

ـــة، و  ـــة و  اجـــراءوالمراجعـــة الخارجي ـــار المراجعـــة التحليلي ـــوائم اختب ـــدقيق الق ات األرصـــدة التفصـــيلية وت

ـــة وتحليلهـــا ب ـــاءة  اســـتخدامالمالي ـــة لقيـــاس كف ـــنظم المحاســـبية والبرمجيـــات والتطبيقـــات التكنولوجي ال



19    
 

 سـاليبالتـي تأخـذ باأل االلكترونيـةظهور ما يعرف بالحكومـة  إلى إضافةالمالي للمصارف،  داءاأل

فـــي الحصـــول علـــى  يـــةدار االات جـــراءمـــن تكنولوجيـــا ونظـــم المعلومـــات بهـــدف تبســـيط اال يـــةدار اال

الوثائق والقرارات والخـدمات المختلفـة للمسـتفيدين ومسـاعدة أصـحاب القـرار فـي األجهـزة الحكوميـة 

: 2002، إســــماعيلالســــيد (القــــرار فــــي الوقــــت المناســــب  اتخــــاذوغيــــر الحكوميــــة علــــى صــــناعة و 

212 .(  

  

  أركان نظم المعلومات 2-2-1

  

  :م المعلومات على النحو التاليأركان نظ ديحديمكن ت

 اً كليــ اً بوصــفه نظامــ يــةدار االم المعلومــات األنظمــة الفرعيــة لــنظم المعلومــات، يمكــن تجزئــة نظــ .1

 .وية وهكذاالثان األنظمةعدد من  إلىالفرعية  األنظمةالفرعية وهذه  األنظمةمجموعة من  إلى

لتـي وا ساسـيةاألعناصر النظـام أما  يةدار االم المعلومات م المعلومات، ويضم نظاعناصر نظ .2

  .التغذية العكسية  المدخالت، عمليات المعالجة، المخرجاتب تتمثليشتمل عليها أي نظام آخر و 

الفرعية المكونـة  األنظمةالفرعية لنظام المعلومات وعناصره يمثل التكامل بين  األنظمةتكامل  .3

  .الفرعية األنظمةبصيغ التفاعل المختلفة الحاصلة بين هذه  يةدار االلنظام المعلومات 

لمســـــــتلزمات البشـــــــرية هـــــــي او وتشـــــــغيل نظـــــــام المعلومـــــــات،  ةدار الالمســـــــتلزمات الضـــــــرورية  .4

  .والمستلزمات التنظيميةلبرمجية والمستلزمات ا

المختلفـة فـي  اتدار االللنظام، هو توفير المعلومات الضرورية التي تحتاجهـا  األساسيالهدف  .5

لوظـائف التخطـيط والتنظـيم والتوجيـه والرقابـة والوقـت  هـاانجاز عنـد  أو هـااتخاذصنع القـرارات عنـد 

اث الماضـــي أحـــدن تعكـــس هـــذه المعلومـــات أوالموثوقيـــة والتكلفـــة والكميـــة والنـــوع المناســـب، علـــى 
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لتقريــر فعاليــة  األساســين المعيــار إوعليــه فــ. وصــورة الحاضــر وتوقعــات المســتقبل لنشــاط المنظمــة

المـدراء صـانعي القـرارات  انتفـاعوصـاف ومـن ثـم مـدى النظام هو مـدى تـوفير المعلومـات بهـذه األ

مـة مـن خـالل توظيـف هـذه المعلومـات من المعلومات التي يوفرها النظام في تحقيق النجـاح للمنظ

  .)25: 2005الطائي، ( في صنع القرارات التي تسهم بهذا النجاح

  

منهــــا تحســــين الكفــــاءة ، ةاســــتراتيجيي المصــــارف عــــدة أدوار ن نظــــم المعلومــــات تلعــــب فــــإ

ونوعيــة ممكنــة مــن خــالل ربــط عملياتهــا  أداءأفضــل  اعطــاءالتشــغيلية بأقــل الكلــف الممكنــة مــع 

 واختصـارالمعلومـات ودقتهـا بيـنهم  تأكيـدالتشغيلية ضمن شبكة مـن نظـم المعلومـات بحيـث يـزداد 

ن نظــم إكمــا . الوقــت وتقليــل الكلــف وبالتــالي تحقيــق الكفــاءة، وتعــم الفوائــد علــى جميــع األطــراف

فـــي الغـــرض  التـــي تســـتخدم أساســـاً  ةســـتراتيجياالالمعلومـــات تســـاعد فـــي بنـــاء قاعـــدة المعلومـــات 

الرئيســــي لــــنظم المعلومــــات، إال أن هــــذه القاعــــدة تســــتخدم فــــي العديــــد مــــن وظــــائف المصــــارف 

عمالئـه ومورديـه  البقـاءأفضل  أساليب ايجادو  ستراتيجياالكالتسويق مثال وعلى مستوى التخطيط 

وتغطيــــة كافــــة نشــــاطاته  االلكترونيــــةمعــــه، وتحقيــــق نمــــو أكثــــر فاعليــــة فــــي الخــــدمات المصــــرفية 

وواجباته اليومية وتوفير أفضـل المعلومـات الدقيقـة والبنـاءة فـي دعـم عمليـة صـناعة قراراتـه الماليـة 

  .)203: 2005حلمي، ( السليمة

لذلك أصبح لزاما على هـذه المصـارف العمـل المسـتمر علـى تحـديث نظمهـا المصـرفية مـن 

 إلـــى لالســـتجابةالمركزيـــة  ةدار الالفـــروع وا وربطهـــا بـــين االلكترونيـــةخـــالل نصـــب ونشـــر الشـــبكة 

بمـــا يحقـــق تســـريع وتحســـين الخدمـــة المصـــرفية المقدمـــة  يـــةدار االمتطلبـــات عصـــر قيـــادة التقنيـــات 

وتـــوفير البيانـــات  يـــةدار اال تاالتصـــاالخـــدمات جديـــدة أكثـــر كفـــاءة وفاعليـــة عبـــر  وابتكـــارللزبـــائن 
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القــرار  اتخــاذالعليــا مــن  ةدار الالمــالي لتمكــين اوالمعلومــات المحدثــة عــن أنشــطة الزبــائن ومركــزهم 

  .السريع والسليم

  

  نظم المعلومات مكونات 2-2-2

  

كي تتمكن  ،من مجموعة من النشاطات التي يتوجب القيام بها تتكون نظم المعلومات

وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب وهذه  ،المعلومات بشكل دقيق ومالئم ايصالمن 

  :المكونات هي

والوقود  وتعد القوة الدافعة. عليها المعالجة بعد وهي البيانات الخام التي لم تجر :المدخالت

معلومات أو أي  ،رأسمال ،عمالة ،الالزم لتشغيل النظام وهذه المدخالت ممثلة في مواد أولية

  .شيء يحصل عليه النظام من البيئة المحيطة ومن نظم أخرى

 ،من النظام وهي عبارة عن مجموعة من العمليات الحسابيةوتمثل الجانب الفني  :اتالمعالج

والفرز والتي تجري على البيانات المدخلة  ،والتصنيف ،والتخليص ،وعمليات المقارنة المنطقية

ب نوتمثل مرحلة المعالجة أو التشغيل الجا. بغرض تحويلها إلى معلومات تقدم للمستفيد النهائي

وبهذا يمثل التشغيل  ،العديد من العمليات في نفس المرحلة اءاجر الفني من النظام والذي يقوم ب

في صورة نشاط ينتج  قتصاديةاالفي الوحدة  نتاجداخل النظام مثل عوامل اال تفاعل كل العوامل

ويتم تحويل البيانات في نظم المعلومات  ،عنه عملية تحويل المواد األولية إلى منتجات نهائية

  .الخ...مقارنة  ،حساب ،تلخيص ،إلى معلومات بطرق التشغيل المختلفة من تسجيل

المعلومات إلى  ايصالويتم  ،وهي النتائج التي يعمل النظام على الوصول إليها :المخرجات

هذه المعلومات  ،كال البيانيةشكال مختلفة مثل التقارير والجداول والقوائم واألشأالمستفيدين وفق 
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وعرفت بأنها الناتج النهائي من النظام والذي يذهب إلى  .يطلق عليها مخرجات نظام المعلومات

 ،وقد تكون هذه المخرجات في صورة منتج نهائي أو وسيط ،البيئة المحيطة أو إلى نظم أخرى

أو تستخدم كبيانات لنظام ية دار القرارات اال اتخاذخدمة للمستهلك أو معلومات تستخدم في 

  .معلومات آخر

 دخاليتطلب الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة وجود رقابة على عمليات اال :الرقابة

ن نظام المعلومات ينتج ويقدم المعلومات وفق المعايير أوالمعالجة والمخرجات للتأكد من 

قابية التي تضمن صحة ات الر جراءن النظام يحتوي على كافة االإ و  ،المفترضة عند تصميمه

  .المدخالت وعمليات المعالجة والمخرجات

فقد يقوم النظام  ،وهي عملية قياس ردة فعل المستفيدين على عمل النظام :التغذية العكسية 

ولكن بعض المعلومات التي يقدمها ال تالئم  ،بأداء وظائفه كما هو مفترض عند تصميمه

هذه الطلبات  ،حداث تغييرات في النظامإن بطلب و عندئذ يقوم المستخدم ،حاجات المستخدمين

  .)7 - 5: 2002ومحمد، , الدهراوي( يطلق عليها التغذية العكسية

  

  نظم المعلومات المحاسبية 2-2-3

  

دوًرا  مالـنظ ههـذ لعـبتو  للمعلومـات الكلـي النظـام مـن جـزًءا المحاسـبية المعلومـات منظـ دعـت

فـي  ودقيقـة صـحيحة جاهزة بمعلومات القرار اتخاذ مستويات مختلف تزويد في يتمثل وفعاالً مهمًا 

عـن  المعلومـات هـذه تـوفير ويـتم ،يـةدار اال القـرارات مختلـف اتخـاذ فـي تسـاعدهم المناسـب الوقـت

  .الفعلية اليومية البيانات واقع من تعد التي والقوائم طريق التقارير
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 هـاأداءو  المـالي وضـعهاالمنظمـات  بهـا تقـدم التـي الوسـيلة هـي المحاسـبية المعلومـات نإ

 هـي المحاسـبية المعلومـات لتوصـيل المسـتخدمة الفنيـة والوسـيلة النقديـة، وغيـر النقديـة ونفقاتهـا

 حتى الكافية المصداقية تتضمن جيدة بطريقة ومعدة مالئمة تكون أن يجب والتي المالية التقارير

  .)124: 2004العماري، ( المناسبة القرارات اتخاذ في هااستخدامو  عليها االعتماد يمكن

 بمـا المالئـم الوقـت فـي وذلـك دقيقـة تقـارير انتـاج هـو المحاسـبي النظـام مـن الهـدف وأن

 شـكلها فـي للمعلومـات كنظـام المحاسـبة عـدوت رشـيدة، قـرارات اتخـاذ ىعلـ القـرارات متخذي يساعد

  .)3: 2003جمعة وآخرون، ( )المالية البيانات( الخام

 البيانات حدود عند يقف ال للمعلومات نظاماً  ليكون اتجه المحاسبي النظامن إار إلىويش

 القـرار صـانع تفيـد ووصـفية كميـة ومعلومـات بيانـات ليشـمل تعـداها بـل الماليـة، والمعلومـات

 يقدم المحاسبي المعلومات نظام أصبح فقد لذلك ونتيجة .والتنوع بالتعدد والمتميزين والمستخدمين

  : مثالً  منها المالية المعلومات جانب إلى إضافية معلومات

 .المالئم الوقت وفي مناسبين وجودة بدقة ومالية كمية ومعلومات بيانات تقديم 

 .التخطيط ألغراض الخارجية المعلومات من التأكد زيادة 

 .)22: 2006شبير، ( التضخم ظل في ةدار الل المقدمة التقارير في التعديل 

ي يختص بجمع ادار مكونات تنظيم  أحديمكن تعريف نظام المعلومات المحاسبية بأنه و

الخارجية  القرارات لألطراف تخاذمة الئوتبويب ومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومات المالية المال

لنظام المعلومات  ساسيةاألالمكونات  أحدنظام المعلومات المحاسبية  دالمنشأة ويع ةادار و 

وينحصر الفرق بينهما في أن األول يختص بالبيانات والمعلومات المحاسبية بينما  ،يةدار اال
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موسكوف ( يختص الثاني بكافة البيانات والمعلومات التي تؤثر على نشاط المنشأة

  ).25: 2002،سيكمنو 

 التـي الفرعيـة واألنظمـة األجـزاء من مجموعة بأنها ةالمحاسبي نظم المعلوماتيمكننا تعريف  وعليه

 بعضـها بـين العالقات تتداخل واحدة كمجموعة وتعمل المحيطة، البيئة ومع بعضا بعضها ترتبط

 التي األهداف تحقيق في اآلخر على منها جزء كل يعتمد بحيث يضمها الذي النظام وبين بعضا

 بعضا ببعضها المرتبطة اتجراءاال من شبكة بالتالي وهو . للمحاسبة الشامل النظام إليها يسعى

 البيانـات تقـديم بهـدف متكاملـة بطريقـة هااعـداد يـتم والتـي سـليمة وقواعـد بمبـادئ والمحكومـة

  .الحتياجاته المالئمة بالصورة القرار لمتخذ والمعلومات

  :أهم أهداف النظام المحاسبي في البنوك التجارية باآلتي ويمكن تحديد  

 .الصحيح نجازتحقيق الدقة واال .1

 .نجازالسرعة في اال .2

أبعد الحدود بحيث يمكن تطبيقه بسهولة ليالئم  إلىفي النفقات وذلك بجعله مرنًا  االقتصاد .3

 .ها كالحاسب اآللي وغيرهاستخدامالمنجزات التكنولوجية التي يتطلب 

 .تحقيق مبدأ الرقابة الداخلية .4

         للبنك المركزي الية المطلوبة لغايات البنك وكذلكالكشوف والتقارير الم انجاز .5

  .)26:1998، اهللاعبد(

في  ساسيةاألأهم الركائز  أحدأن نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية تشكل و 

، وذلك مرجعه خصوصية طالقالتنظيم الهيكلي للبنك إن لم يكن أهم هذه الركائز على اال

  :المصرفية وحساسيتها وتفردها بمجموعة من السمات، وهي األنشطة



25    
 

النقود وهي مستهدفة في حد ذاتها سواء من خارج  األساسين النشاط المصرفي موضوعه إ .1

حتياط والحذر عند التعامل مع الاالذي يقتضي درجة عالية من  األمرالبنك أو من داخله 

  .الوظيفي داخل البنك داءاآلخرين، ودرجة عالية من الرقابة الداخلية لأل

ليست ملكًا له في معظمها،  األموالالتي يتعامل بها البنك وهي النقود و  ساسيةاألن المادة إ .2

الذي يستلزم مزيدًا من التخطيط الجيد  األمروأن البنك يتعامل أساسًا بأموال المودعين، 

  .األموالن تلقي وتوظيف هذه أالقرارات بش اتخاذنضباط الكافي لعملية االو 

، بل هو واجهة قتصاديةاالحوال من الحساسية لألن النشاط المصرفي يتميز بدرجة عالية إ .3

هذا النشاط بالتفاعالت  أثرتفي أي مجتمع من المجتمعات، وسرعة  قتصاديةاالحوال األ

الذي يستلزم مزيدًا من الحكمة على مستوى  األمر قتصاديةاالوحتى الشائعات  ضطراباتواال

  .اتتأثير وتجاوز مثل هذه ال واحتواء وامتصاصستيعاب هذا النشاط ال ةادار 

 األنشطةوتداخل حركته في جميع  اتساعالنشاط المصرفي نتيجة  تأثيرمساحة  اتساع .4

 االئتمانيةالتي يزاولها المجتمع على وجه العموم من خالل مجموعة التسهيالت  قتصاديةاال

  .األخرىوالخدمات المصرفية 

يتم أداؤها  األنشطةشتمال النشاط المصرفي في البنوك التجارية على مجموعة متعددة من ا .5

  .وتنفيذها بدرجة عالية من المهارة والحرفية

القرارات الرشيدة في الوقت  اتخاذعنصر السرعة الفائقة التي يجب أن تتميز بها عملية  .6

 .)44 - 42: 1993، العمروسي(  المناسب وبالكيفية المناسبة
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  فاعلية نظم المعلومات المحاسبية 3- 2

  

قياس الفاعلية التنظيمية من منطلقين داخلـي وخـارجي، فالفاعليـة ضـمن  إلى نظريمكن ال  

البيئة الداخلية تقيم على أساس درجة تحقيق المنظمة لألهداف المتعلقـة بحجـم المبيعـات، الحصـة 

الفاعليــة تقــاس علــى أســاس قوتهــا التنافســية ، أمــا ضــمن البيئــة الخارجيــة، فــإن ربــاحالســوقية، واأل

التكنولــوجي،  بــداعســتيعابها للتطــور واالاقبــول منتجاتهــا وخــدماتها، ودرجــة  المســتندة علــى درجــة

 ردود أفعـــــــــــال تجاههـــــــــــا اتخـــــــــــاذوقـــــــــــدرتها علـــــــــــى  قتصـــــــــــاديةاالومـــــــــــدى تحسســـــــــــها للتقلبـــــــــــات 

)Shipper&White,1983:102( .  

وهـي بـذلك تتعلـق   Doing right thingsالصـحيحةشـياء فعـل األ أنهـاعرفـت الفاعليـة ب

ن تتكامـل أال، ولتحقيـق الفاعليـة المطلوبـة يجـب  وكان مخرجاته مطلوبة أ إذابصحة القرار وفيها 

  ). Boddy, etal, 2009: 78(والهيكل والمعلومات  األفرادثالثة عوامل رئيسية هي 

 عمــاللــذلك ففــي عــالم األ ،ســتخدامنظــم المعلومــات نجــدها مكلفــة الشــراء واال إلــىوبــالنظر 

تتجــاوز التكــاليف  اقتصــاديةن تحقــق نظــم المعلومــات قيمــًا أالــذي يســعى لتعظــيم الفائــدة، يفتــرض 

فـي  أساسـية أولويـةالتركيـز علـى فاعليـة هـذه الـنظم ك إلـىالتي تدفع عليها، وهذا ما يدفع الباحثين 

الدرجـــة التـــي تحقـــق بهـــا  أنهـــاوعرفـــت فاعليـــة نظـــم المعلومـــات ب. عمليـــة البحـــث بـــنظم المعلومـــات

  ). Munshi, 1996: 1-6(التي وضعت هذه النظم من أجلها  األهدافالمنظمة 

ه علـى تـأثير التنظيميـة ك األهـدافبمدى مسـاهمة نظـام المعلومـات فـي تحقيـق  أيضاً  توعرف

  .)Tong & Yap, 1996: 601( وغير ذلك التنظيمي داءاأل
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العديــد مــن المؤشــرات لقيــاس فاعليــة نظــم المعلومــات منهــا مــا هــو كمــي كمســاهمة  تحــدد

وزيـادة الحصـة السـوقية، ومنهـا مـا هـو نـوعي كرضـا المسـتخدم النهـائي  ربـاحالنظام فـي تحقيـق األ

ـــذ  ن العديـــد مـــن البـــاحثينأال إ. وغيـــر ذلـــك مـــن المؤشـــرات ســـتخدامعـــن النظـــام وحجـــم اال ال يحب

علــــى المؤشــــرات  تــــأثيرتســــاهم فــــي ال داخليــــةالكمــــي لوجــــود عوامــــل وســــيطة وعوامــــل  ســــلوباال

ن تكــون أ بالضــرورةو الحصــة الســوقية لــيس أفزيــادة الربحيــة .  المســتخدمة لقيــاس فاعليــة النظــام

خرى تسـاهم أالمحيطة وعوامل  قتصاديةاالبالظروف  أثرتنظم المعلومات فهي ت ادخالناتجة عن 

 اختلـفكمـا . النوعية بالرغم من تحفظاتهم تجاهها  ساليباأل إلىلذلك يلجأ الباحثون . زيادتها في

ن حول الجهة التي ينظرون من خاللهـا لفاعليـة نظـم المعلومـات فبعضـهم يراهـا مـن وجهـة و الباحث

كان  اذإ و . من وجهة نظر الجهة المشرفة على النظام إليهاخر ينظر وبعضهم اآل. نظر المستخدم

نـه مـن إوالمؤشرات لقياس فاعلية نظم المعلومات مجديا فـي منظمـة مـا ف ساليببعض األ استخدام

و علـى مسـتوى أكثر مـن منظمـة أالصعب تحقيق نفس النتائج عندما تصبح الدراسة على مستوى 

مطبقــة  و اعتمــاد كــل منظمــة مــا يناســبها مــن مؤشــرات ليســت بالضــرورةأ المــتالكالصــناعة نظــرًا 

  . )Ryker & Nath, 1998: 44( األخرىظمات بالمن

والمعاصــرة  الصــحيحةفر المعلومــات الفعالــة هــي التــي تــو  وأن نظــم المعلومــات المحاســبية

والنظــــر، فهــــي القيــــام بالشــــيء الســــليم، ولتــــوفير نظــــم  تخــــاذي موضــــع االادار التــــي تتعلــــق بقــــرار 

معلومــات محاســبية فعالــة، مــن المفتــرض علــى مصــممي الــنظم أن يعملــوا عــن كثــب مــع المــديرين 

   هم مـــــن المعلومـــــات بدقـــــةاحتياجـــــاتومســـــتخدمي نظـــــام المعلومـــــات المحاســـــبي اآلخـــــرين لتحديـــــد 

  . )294: 1999وحجازي،  ،غراب(
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مستخدمي النظام مـن المعلومـات  احتياجاتلية ال بد من تحديد ولكي يتصف النظام بالفاع

  .حتياجاتبدقة، وأن يتم تصميم هذا النظام لخدمة تلك اال

تعريــف نظــم المعلومــات المحاســبية الفاعلــة بأنهــا تلــك الــنظم التــي تســتطيع تحقيــق  نــاويمكن

ناسب بحيث يكون لها مة وفي الوقت الممالئالاألهداف التي وجدت ألجلها وهي تقديم المعلومات 

  . على قرارات مستخدميها ايجابيو تأثير مباشر 

حتى يجب أن تمتاز بمجموعة من الخصائص األساسية نظم المعلومات المحاسبية  نإ

  :وهيالمنتظرة منها  األهدافتحقق 

  

أي أن  ،على قرار أو أفعال مستخدمها تأثيرتعني أن يكون للمعلومة  أنها: المالءمة .1

 نهاإف ،على القرار أثرلم يكن للمعلومات أي  إذاأما . همتامتساعدهم وتساهم في قيامهم بمه

يجب أن  يةدار االوحتى تكون المعلومات مالئمة للقرارات  .توصف بالمعلومات غير المالئمة

  :تتصف بالخصائص التالية

 .أن تتعلق المعلومات بالمستقبل 

 .البدائل المتعلقة بالقرار اختالفن تختلف المعلومات بأ 

 

هذه الصفة تزيد من  إذ إن ،أي أن تكون المعلومات على درجة من الدقة والتحديد: الدقة .2

 .مة المعلومات لمتخذي القرارءمال

 إذ إن ،مستخدميها في الوقت المناسب إلىأي أن تصل المعلومات  :التوقيت المناسب .3

 .متها للقرارءوصول المعلومات متأخرة يفقدها الكثير من أهميتها ومال
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والتي تعني أن تكون المعلومات مكتملة حتى تعطي متخذ القرار الصور الشاملة عن  :التمام .4

 .موضوع القرار

ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة لمستخدميها مفهومة من  إلىوالتي تشير  :القابلية للفهم .5

عن المصطلحات  بتعادوااليستدعي في بعض األحيان كتابة التقارير بلغة مبسطة  مما ،قبلهم

 .بعضهمالفنية التي قد يصعب فهمها من قبل 

يسهل على  اسلوبوالتي تعني ضرورة أن تعد المعلومات المتعاقبة ب :القابلية للمقارنة .6

من  ختالفمما يسهل عليهم بالتالي التعرف على أوجه التغير أو اال ،المستخدمين لها مقارنتها

عرض البيانات المستخدمة للمفاضلة بين البدائل  إلىكما إن القابلية للمقارنة تشير  .فترة ألخرى

 .متشابه ومتسق اسلوبب

 

 دبتعاالمعلومات بأمانة وخلوها من األخطاء والتزوير و اال اعدادوتعني ضرورة  :الموضوعية .7

  .صحتها وبالتالي الوثوق بها إلىعن التحيز حتى يمكن لمستخدميها االطمئنان 

فتمام  ،وجود تعارض في بعض األحيان بين الخصائص السابقة إلى شارةوتجدر اال

 لذا البد أحيانا من ،تأخر وصولها إلىمما يؤدي  طويالً  اً المعلومات أحيانا قد يتطلب وقت

  .)13: 2005أبونصار،( المعلومات في سبيل وصولها بالوقت المناسبالتضحية بجزء من تمام 
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  يةدار االالوظائف عالقة نظم المعلومات المحاسبية ب 4- 2

  

 القـرارات اتخـاذو  والرقابـة التخطـيط أهميـة علـى البـاحثون يركـز القـرن، هـذا مطلـع منـذ

 اكتشـاف علـى قـادرة فعالـة رقابـة دون تخطـيط وجـود تصـور يمكـن ال إذ .المشـروع فـي وتالزمهـا

 الـذي الهـدف بمثابـة تكـون مسـبقة خطـة دون حقيقيـة رقابـةل وجـود وال وتصـحيحها، الخلـل مـواطن

 عـن هابتعـاد أو هاقترابـ مـدى قيـاس خـالل مـن هأعمالـ نتـائج تقيـيم ىوٕال تحقيقه إلى المشروع يسعى

هـذا  تحقيق بدائل ظل في تحقيقها المحتمل بالنتائج التنبؤ دون مسبقة خطة وجود وال الهدف، هذا

 ).10: 2002، كحالة وحنان(األفضل  البديل ختيارال الالزم القرار اتخاذو  الهدف

 اتخاذو  والرقابة التخطيط بوظائف بالقيام المنشأة ةادار  تساعدالمحاسبية  فالمعلومات

 الموازنات يسمى فيما رسمي بشكل ةدار الا خطط تترجم التخطيط وظيفة خالل فمن القرارات،

 تدفق ىإل ةدار الا وتحتاج وكمي، محدد بشكل ةدار الا وأهداف رغبات عن تعبر والتي التخطيطية

 مقارنة يتم حيث الرقابة وظيفة دور يأتي وهنا الخطط، تنفيذ كفاءة مدى تبين التي المعلومات

 ومن والمشاكل اتنحرافاال ىعل للتعرف محددة زمنية لفترة الفعلي داءاأل ببيانات الموازنة بيانات

 نإ و  ،يةدار اال العملية وجوهر يدار اال العمل محور فتعد القرارات اتخاذ وظيفة أما معالجتها، ثم

 القرارات اتخاذ على يةدار اال القيادة وكفاءة قدرة على كبير حد إلى يتوقف منشأة أي نجاح

  .مةئالمال المحاسبية المعلومات بتوفر إال هااتخاذ يمكن ال التي الرشيدة
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  نظم المعلومات المحاسبية ووظيفة التخطيط 1- 4- 2

    

 تحديـد مـن يمكنهـا ممـا المسـتقبل إلـى أنظارهـا ويسـلط ةدار الا لـدى الـوعي التخطـيط يولـد

ى إلـ يحتـاج فـالتخطيط المناسـب، الوقـت وفـي حيالهـا المناسـبة القـرارات اتخـاذو  المشـاكل منـاطق

 الفـرص مـع التعامـل عنـد أفضـل موقـف فـي ةدار الا تضـع الدراسـة وهـذه المسـتقبل ظـروف دراسـة

  ).98: 2001، جمعية المجمع العربي(المفاجآت  حدوث تاحتماال من ويقلل المتاحة

 وتلعـب ،عضـاب بعضـها مـع ومترابطـة متتاليـة مراحـل بخمـس المسـتقبل دراسـة وتمـر

  :التالية الخمس المراحل من مرحلة كل في ماً هم دوراً  المحاسبية المعلومات

  

 األولـى المرحلـة فـي المحاسـبي الـدور ويخـتص:  األهـداف تحديد مرحلة في المحاسبي الدور .1

 .للمنشأة الموضوعة األهداف وتحليل دراسة عن بيانات بتقديم التخطيط من

 تحليـل عـن بيانـات تقـديمب ويخـتص:  المعلومات و البيانات جمع مرحلة في المحاسبي الدور .2

 يعـد أن يمكـن المتغيـرات هـذه بـين تفاعـل أفضـل تحديـد بغيـة والـربح والحجـم التكلفـة بـين العالقـة

 .المقبلة الفترة في المنشأة لعمليات أساساً 

 قـوائم اعـدادب الخاصـة البيانـات بتقـديمويخـتص :  مرحلـة تجميـع المـوارد فـي المحاسـبي الدور .3

 .المصادر أنسب من عليها الحصول يجب والتي المستقبلية المالية والتدفقات حتياجاتاال

 اعـدادب الخاصـة البيانـات بتقـديمويخـتص :  المعـايير اعـدادمرحلـة  فـي المحاسـبي الـدور .4

 بتحويـل  يقـوم ثـم الكميـة، المعـايير اعداد في  ةدار الا مع يساهم فهو لذلك التخطيطية، الموازنات
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 فـي النشـاط أوجـه تعكـس تخطيطيـة موازنـات صـورة فـي ماليـة معـايير إلـى الكميـة المعـايير هـذه

 .ومالية كمية صورة في القادمة الفترة خالل المنشأة

 الخاصـة البيانـات بتقـديمويخـتص :  خطـط و سياسـات العمـل اعـداد فـي المحاسـبي الـدور .5

 بالمنشـأة المختلفـة اتدار اال مسـتوى علـى بينهـا والتنسـيق التفصـيلية والسياسـات الخطـط اعـدادب

 . )12: 2002، كحالة وحنان(

 

  نظم المعلومات المحاسبية ووظيفة الرقابة 2- 4- 2

 

 التنفيذ حيز الخطط وضع عند مباشرة تبدأ الرقابة فإن الرقابة يسبق التخطيط كان إذا

 على القادرة الرقابة أدوات وجود دون جيد تخطيط وجود تصور يمكن ال إذ معها وتستمر الفعلي

 بخطة مسبوقة تكن لم ما الحقيقية للرقابة وجود ال أنه كما وتصحيحها اتنحرافاال اكتشاف

 وتحليلها الفعلية النتائج تقييم يتم الذي األساس وتشكيل المرغوبة األهداف تبين المعالم واضحة

  ).12: 2002، كحالة وحنان(إليه  استناداً  اتنحرافاال ومعالجة

 الحد إلى ومتداخالً  قوياً  ارتباطاً  البعض ببعضها والرقابة التخطيط وظائف ترتبط لذلك

 المتاحة للبدائل أولياً  تقييماً  ديع التخطيط كان ٕاذاو . بينهما فاصلة حدود وضع معه يصعب الذي

 العملي ختباراال دتع الرئيسية بمظاهرها الرقابة فإن األهداف تحقيقبغية   أفضلها ختبارال

 1992، االحمدي( لتحقيقه المقررة والبرامج القرارات وجود سالمة من للتحقق الحقيقي والمحك

:22.(  
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 أن من للتأكد المخطط داءباأل ومقارنته الفعلي التنفيذ متابعة على تعمل الرقابة فعملية

 اتنحرافاال كتشافوال الموضوعة والمعايير والسياسات المرسومة للخطط وفقاً  يتم الفعلي داءاأل

 المعنية يةدار اال للمستويات حولها والتقرير لحدوثها أدت التي األسباب على للتعرف وتحليلها

 به تقوم الذي الدور من انطالقاً  الرقابة إلى الحاجة تنشأ كما .أنهابش التصحيحية القرارات تخاذال

 كافة تتخذ فهي لذا مصالحهم على والحفاظ ممتلكاتهم لحمايةالمساهمين  عن كوكيل ةدار الا

 داخل النشاط سير ومتابعة الموارد وتنمية الحماية أسباب لتوفير الالزمة اتجراءواال التدابير

  ).32: 1997، ديبان(المرغوبة  األهداف ولتحقيق المنشأة

  

  القرارات اتخاذنظم المعلومات المحاسبية ووظيفة  3- 4- 2

  

 العملية ناتج هو يدار اال القرار ألن ،يةدار اال العملية جوهر بأنه يدار اال القرار يعرف

 ويمثل ،اجتماعي طابع وذو منطقيو  واع تصرف أو سلوك يدار اال القرارإن  وخالصتها يةدار اال

 ممكنة وحلول بدائل عدة بين المفاضلة أساس على هاختيار  تم الذي البديل أو التصرف أو الحل

 لمتخذ المتاحة البدائل تلك بين وفاعلية ةءكفا األكثر البديل هذا ويعد المشكلة، لحل ومتاحة

  ).140: 1998، حريم، وآخرون(القرار 

  :تتضمن اآلتي يةدار االن عناصر القرارات إ

 .المطروحة للمشكلة بديلة حلوال تشكل التي البدائل بمجموعة والمتمثلة البديلة القرارات .1

 المتاحة البدائل على تؤثر والتي الوقوع المحتملة بالظروف والمتمثلة الطبيعة حاالت .2

 .ونتائجها
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 .الطبيعة حالة ظل في تحقق والتي متاح بديل كل على المترتبة بالعوائد والمتمثلة النتائج .3

 .)251: 2001، )1(جمعية المجمع العربي ( القرار متخذ .4

 بهدف المعلومات هذه مستخدمي لمختلف تقدم التي المحاسبية المعلومات أهمية تزايد معو 

  :التالية النوعية بالصفات المعلومات هذه تتصف أن فيجب ،يةدار اال قراراتهم ترشيد

  

 .تخطيطه تم ما مع تنفيذه تم ما مقارنة حيث من الرقابة بعملية للقيام مناسبة معلومات 

 .التقييم قرارات تخاذال مناسبة معلومات 

 .التطوير قرارات تخاذال مناسبة معلومات 

 .المختلفة القراراتب تأثيرال ىعل المقدرة لها يكون بحيث بالموضوع، الصلة وثيقة تكون أن 

 .ذلك ىعل بناء المناسبة القرارات اتخاذو  بالمستقبل، التنبؤ ىعل القرارات صانعي تساعد 

 .المناسب الوقت في ةدار الل متاحة المعلومات جعل 

 .عليها االعتماد ويمكن الواقع وتعكس وموثوقة صحيحة تكون أن 

 .التحيز عن وبعيدة محايدة تكون أن 

 .تكلفتها من أكبر منفعتها تكون نأ 

 .)264: 1999، الراوي( لمستخدميها وواضحة مفهومة تكون أن 
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  الدراسات السابقة العربية واألجنبية 5- 2

  

  :الدراسات العربية) أ(

  

ــى نظــم المعلومــات  المحاســبية فــي " بعنــوان )1999( رمضــاندراســة   - العوامــل المــؤثرة عل

كـل مـن العوامـل  أثـرقيـاس  إلـى الدراسـة هـدفت ."ية المساهمة العامـة األردنالشركات الصناعية 

وشـملت الدراسـة  ،القـرار علـى نظـم المعلومـات المحاسـبية اتخـاذالبيئية والعوامل التنظيمية ونماذج 

يــــة المدرجــــة فــــي ســــوق عمــــان المــــالي لعــــام األردنجميــــع الشــــركات الصــــناعية المســــاهمة العامــــة 

 ومـن اسـتبانةواعـدت ألغـراض جمـع البيانـات  شـركة،) 44( الشـركات تلـك عـدد وبلـغ ،)1996(

 بنسـبة أي شـركة) 36( مـن الـردود كانـت الشـركات هـذه علـى الموزعـة االسـتبيانات إجمـالي

 .الفرضيات التي شملتها الدراسة ختبارالاالنحدار  اسلوبواستخدمت الدراسة  تقريبًا، %)81،8(

أن هنـــاك عالقـــة بـــين كـــل مـــن البيئـــة ونمـــاذج القـــرار مـــن جهـــة ونظـــم  إلـــىوقـــد توصـــلت الدراســـة 

وعلـى العكـس بالنسـبة للعوامـل التنظيميـة فلـم تجـد الدراسـة  ،المعلومات المحاسـبية مـن جهـة أخـرى

وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة فهـــم وٕادراك العوامـــل . عالقـــة بينهـــا وبـــين نظـــم المعلومـــات المحاســـبية

وتوعيــة العــاملين بأهميــة  ،السياســات الواضــحة اســتخدامو  ،مشــاركةبال ةدار الا اســتخدامالتنظيميــة ك

 .ةنظم المعلومات المحاسبي

 نظم المعلومـات المحاسـبية وهـي العوامل المؤثرة على وقد ساعدت هذه الدراسة الباحث في معرفة 

هذه الدراسة عن الدراسـة الحاليـة بأنهـا  اختلفتو . استخدمها الباحث في دراستهالتي متغيرات من ال

بحثـــت فـــي العوامـــل المـــؤثرة علـــى نظـــم المعلومـــات المحاســـبية كالعوامـــل البيئيـــة والتنظيميـــة بينمـــا 
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ة الرئيســية مـــن دار الدراســة الحاليــة بحثــت فــي مــدى فاعليــة الـــنظم فــي تلبيــة متطلبــات وظــائف اال

ثــت فــي قطــاع الشــركات الصــناعية األردنيــة للقــرارات، وٕان هــذه الدراســة بح اتخــاذتخطــيط ورقابــة و 

  .المساهمة بينما الدراسة الحالية بحثت في قطاع مختلف وبيئة مختلفة

  

تحليــل العوامــل المــؤثرة علــى كفــاءة وفعاليــة نظــم " بعنــوان) 2002( خطــابدراســة   -

دراســة العوامــل  إلــىوقــد هــدفت الدراســة  ."يــة األردنالمعلومــات المحاســبية فــي البنــوك التجاريــة 

واهتمـــت . يـــةاألردنالمـــؤثرة علـــى كفـــاءة وفعاليـــة نظـــم المعلومـــات المحاســـبية فـــي البنـــوك التجاريـــة 

علـى كفـاءة و فعاليـة نظـم المعلومـات المحاسـبية  يةدار االنماذج القرارات  تأثيرالدراسة ببيان مدى 

أجهــزة وبــرامج  تــأثيركمــا اهتمــت الدراســة ببيــان مــدى . يــةاألردنالمســتخدمة فــي البنــوك التجاريــة 

 ،يـةاألردنالحاسوب على كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة في البنـوك التجاريـة 

علميــة محكمــة وزعــت علــى كامــل  اســتبانةوقــد اعتمــدت الدراســة فــي جمــع البيانــات األوليــة علــى 

 )50(علـى هـذه البنـوك وقـد تـم اسـترداد  اسـتبانة )54(ع وقـد تـم توزيـ ،بنـوك )9(مجتمع الدراسة 

للعوامـــل البيئيـــة علـــى كفـــاءة وفعاليـــة نظـــم  تـــأثيرإن أعلـــى  إلـــىوقـــد توصـــلت الدراســـة . اســـتبانة

والمعـايير  األنظمـةية كان فيما يتعلـق باألردنالمعلومات المحاسبية المستخدمة في البنوك التجارية 

 أن وأظهـــرت الدراســـة أيضـــا ،المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا وقواعـــد التـــدقيق المســـتخدمة فـــي البنـــك

  .على كفاءة وفعالية تلك النظم اً تأثير للعوامل السلوكية لمستخدمي المعلومات 

هـذه الدراسـة عـن  اختلفـتلدراسة في الجانب النظري للدراسة، و وقد استفاد الباحث من هذه ا

الدراســة الحاليــة فــي أنهــا بحثــت فــي تحليــل العوامــل المــؤثرة علــى كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات 

  .بينما الدراسة الحالية بحثت في مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحاسبية
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 داءالمعلومــات المحاســبية علــى األ اســتخدام أثــر" بعنــوان) 2002( القطنــانيدراســة   -

بيـان وتحليـل دور  إلـىوقـد هـدفت  ".األردني في الشركات الصناعية المساهمة العامة في دار اال

 حتياجــــاتللوفــــاء باال مــــةئالمالالمعلومــــات المحاســــبية ذات الجــــودة  انتــــاجالنظــــام المحاســــبي فــــي 

وبيـان مـدى العالقـة العضـوية بـين  ،األردنفـي الشـركات الصـناعية المسـاهمة العامـة فـي  يةدار اال

ي فــي مجــاالت التخطــيط دار اال داءها علــى األاســتخدام أثــرســتوى جــودة المعلومــات المحاســبية و م

شـركة أي مـا  )45(عينـة عشـوائية تكونـت مـن  اختيـاركمـا قـام الباحـث ب. القـرارات اتخـاذوالرقابة و 

ة ايجابيـوجـود عالقـة  :وأظهـرت نتـائج الدراسـة مـا يلـي .مـن مجتمـع الدراسـة )%61(يعادل تقريبـا 

ة معنوية بين مقومات النظام المحاسبي ومستوى جـودة المعلومـات المحاسـبية احصائيوذات داللة 

المعلومــات المحاســبية  ســتخدامة معنويــة الاحصــائيوعالقــة ذات داللــة  أثــروجــود و  .التــي ينتجهــا

فــي مجــاالت التخطــيط  األردني فــي الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة فــي دار اال داءعلــى األ

 اتدار اال اهتمـــامبضـــرورة  :وفـــي ضـــوء نتـــائج الدراســـة أوصـــى الباحـــث . القـــرارات اتخـــاذوالرقابـــة و 

ـــ المعلومـــات المحاســـبية  اســـتخدامبالتوســـع فـــي  األردنالمختلفـــة فـــي الشـــركات المســـاهمة العامـــة ب

) القـرارات اتخـاذو  ،لرقابـةا ،التخطيط(المتعددة  يةدار االاألمثل لها في المجاالت  ستخداملتحقيق اال

   .بكفاءة وفاعلية األهدافوالوظائف وتحقيق  ماتالمه نجازال

الباحث من هذه الدراسة في بناء فرضيات الدراسة كونها قريبة من موضوع الدراسـة واستفاد 

ـــاجدور النظـــام المحاســـبي فـــي  فـــي التعـــرف أكثـــر علـــى أيضـــاوســـاعدت الباحـــث  المعلومـــات  انت

 اتخـاذفي مجاالت التخطيط والرقابة و  يةدار مة للوفاء باالحتياجات االئالمحاسبية ذات الجودة المال

هـذه الدراسـة عـن الدراسـة الحاليـة  اختلفـتو  .، وهي متغيرات استخدمها الباحث في دراسـتهالقرارات
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نها بحثت في قطاع وبيئة مختلفة عن الدراسة الحالية، فقد بحثـت فـي قطـاع الشـركات الصـناعية أ

  . األردنية المساهمة بينما بحثت الدراسة الحالية في قطاع البنوك التجارية العراقية

  

تقييم فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة " بعنوان) 2004( صيامدراسة   -

تقييم فاعلية نظم  إلىوقد هدفت  ."ية في ضل التطور التكنولوجياألردنية في البنوك التجار 

هذه النظم  أداءمن خالل مجموعة من المعايير التي تعكس فاعلية  ،المعلومات المحاسبية

 استبانةولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تصميم  ،المتمثلة بالجودة والمرونة والبساطة الموثوقية

العامة للبنوك التجارية  اتدار االفي الدوائر المالية في  امينالماليين والع يرينوزعت على المد

 )9( والبالغ عددها) 2003( للعام ،)بورصة عمان(راق المالية ية المدرجة في سوق األو األردن

وقد توصلت  .استبانة )42( واعتمد منها لغايات التحليل ،استبانة )45(حيث تم توزيع ،بنوك

ية وفي ضل األردنأن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في البنوك التجارية  إلىالدراسة 

مة ءوذلك من خالل دقة وكفاية مخرجات هذه النظم ومال ،التطور التكنولوجي تتسم بالجودة

كما كان  ،بما يسهم في ترشيد القرارات المتخذة ،توقيت تقديمها لمتخذ القرارات وبالشكل المناسب

ل ظية وفي األردنن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في البنوك التجارية أمن نتائج الدراسة 

ن الترتيب التنازلي لها كان على النحو أو  ،تتسم بالمرونة والبساطة الموثوقية ،التطور التكنولوجي

توصيات كان من أهمها وقد أوصى الباحث بعدة  ).البساطة ،المرونة ،الموثوقية ،الجودة(التالي 

  .بنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة والعمل على تطويرها هتماماالتعزيز 
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هذه الدراسة عن  اختلفتو  .النظري االطاروقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في بناء 

خصائص المعلومات الدراسة الحالية في أنها قيمت نظم المعلومات المحاسبية من خالل 

  .المتمثلة بالجودة والمرونة والبساطة الموثوقيةالمحاسبية و 

  

تكنولوجيا المعلومات على فاعلية  استخدام أثر" بعنوان) 2005( القطاونةدراسة   -

دراسة على منشآت المصارف والتأمين المدرجة أسهمها في : نظام المعلومات المحاسبي

تكنولوجيا  استخدام أثرالتعرف على  إلىوقد هدفت  ."بورصة عمان ضمن السوق األول

المعلومات على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي في المصارف وشركات التأمين في بورصة 

األولى  ،ستبانتين بغرض تحقيق أهداف الدراسةاحيث تم تطوير  ،عمان ضمن السوق األول

تكنولوجيا  أثروالثانية كانت بغرض قياس  ،كانت بغرض قياس فاعلية النظام المحاسبي

وقد بلغ عدد المصارف التي أجريت عليها  ،المعلومات على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي

واجري التحليل  استبانة) 138(وتم توزيع  ،)10(وعدد منشآت التأمين  اً مصرف) 13(الدراسة 

ا أثر تكنولوجيا المعلومات   ستخدامأن ال إلىوتوصلت الدراسة  .استبانة )113(على  حصائياال

 ،تاالتصاالشبكات  استخداموكان أهم عامل مؤثر هو  ،على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي

ومن ثم قواعد البيانات وتبين أن قطاع المصارف يتمتع بمستويات  ،يليه األجهزة والبرمجيات

في  االستثماريادة وقد أوصت الدراسة بضرورة ز  .تكنولوجية أعلى منه في شركات التامين

ووجود متخصصين ضمن  ،تكنولوجيا المعلومات والعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية

   .الكادر الوظيفي لمواجهة أي خلل
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االولى للدراسة والتي تم  ستبانةوساعدت هذه الدراسة الباحث في بناء أداة الدراسة من خالل اال

  .من خاللها قياس فاعلية نظم المعلومات المحاسبية

نولوجيا استخدام تك أثرهدفت إلى التعرف على هذه الدراسة عن الدراسة الحالية بأنها  اختلفتو 

  .ة وهذا ما لم تتناوله الدراسة الحاليةم المعلومات المحاسبيالمعلومات على فاعلية نظ

  

العوامل البيئية والتنظيمية والسلوكية  تأثيرمدى " بعنوان) 2007( فاضلدراسة   -

والتكنولوجية على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية لدى البنوك التجارية في الجمهورية 

العوامل البيئية والتنظيمية والسلوكية  تأثيرحديد مدى ت إلىوقد هدفت  ."اليمنية دراسة ميدانية 

والتكنولوجية على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية سواء أخذت هذه العوامل بصورة مجتمعة أو 

المالية واألقسام المحاسبية  اتدار االفي  اً موظف )340( وكانت عينة الدراسة تتكون من ،ةمستقل

عدة  إلىوقد توصلت الدراسة  .للتحليل ستبانةا )172(وقد خضعت  ،في البنوك التجارية اليمنية

من العوامل  لكل اً ايجابي اً تأثير وجد أن هناك  ،واحدةخذ العوامل كحزمة أنه عند أ :نتائج كان منها

لكل من  تأثيرالتكنولوجية والتنظيمية على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية بينما لم يوجد 

واضح  أثرولكن في حال أخذ كل عامل بصورة مستقلة فقد تبين وجود  ،العوامل البيئية والسلوكية

لجميع متغيرات الدراسة على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة في البنوك  ايجابيو 

وقد أوصت الدراسة ضرورة إشراك العاملين والمستخدمين في تصميم نظم  .التجارية في اليمن

أجهزة الحاسوب والبرمجيات المتطورة وضرورة  استخداموضرورة  المعلومات المحاسبية وتطويرها

  .يةدار االنظام الالمركزية  استخدامالتوسع في 

  .النظري للدراسة الحالية االطاراالستفادة من هذه الدراسة في تطوير  توقد تم
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مدى تأثير العوامل  بين هذه الدراسة والدراسة الحالية بأنها بحثت في ختالفوكان اال

ولم تتطرق البيئية والتنظيمية والسلوكية والتكنولوجية على فاعلية نظم المعلومات المحاسبية 

من خالل أن هذه الدراسة بحثت في  أيضاً  ختالفالدراسة الحالية إلى هذه العوامل وكان اال

  .العراقيةالمصارف التجارية في اليمن وهذه الدراسة بحثت المصارف التجارية 

  

 االلكترونيةدراسة وتقييم نظام المعلومات المحاسبية " بعنوان) 2007( قاعوددراسة   -

وقد  ."دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة في محافظات غزة : في الشركات الفلسطينية

في الشركات المساهمة في  االلكترونيةلبحث في تقييم نظم المعلومات المحاسبية ا إلىهدفت 

وتوفر القدرة  ،بهدف التعرف على واقعها من حيث مدى توفر مواصفات الجودة ،فلسطين

وكذلك مدى مواكبتها للتطورات  ،ات الالزمة لتلبية حاجات ورغبات المستخدمينمكانواال

 وقد تألفت عينة الدراسة من .التكنولوجية و وكذلك وضع تصور واضح يساعد في تقييمها

توفر خصائص  إلىوتوصلت الدراسة  .شركة مساهمة في محافظات غزة في فلسطين) 150(

وتوفر أيضا عنصر  ،وبدرجات متفاوتة ،االلكترونيةالجودة في نظم المعلومات المحاسبية 

وجود عالقة ارتباط قوية  إلى ضافةباإل ،لدى شركات البرمجة ،والكفاءة والخبرة ،المسايرة للتطور

وقدرة هذه النظم على  ،االلكترونيةبين توفر خصائص الجودة في نظم المعلومات المحاسبية 

وقد أوصت الدراسة على ضرورة العمل على تطوير  .تلبية حاجات ورغبات المستخدمين

سبية في نظم المعلومات المحا) الخ...،المرونة ،الدقة ،السرعة(مواصفات وخصائص الجودة 

البرامج وضرورة  استخداموضرورة وضع الضوابط الرقابية الالزمة على صالحيات  االلكترونية

  .بمواكبة التطورات التكنولوجية هتماماال
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  .النظري االطاربناء االستفادة من هذه الدراسة في  توتم

تقييم نظم المعلومات بين هذه الدراسة والدراسة الحالية بأنها حاولت  ختالفكان اال وقد

 خالل معرفة مدى توفر المحاسبية االلكترونية في الشركات المساهمة في فلسطين من 

  .ة بحثت في بيئة وقطاع مختلفيني، أما الدراسة الحالفي تلك النظم مواصفات الجودة

  

ها على كفاءة أثر البيئية المصرفية و " بعنوان) 2007( ، وقطنانيعبد اهللادراسة   -

وقد  ." األردندراسة تحليلية على المصارف التجارية في : وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية

التعرف على الخصائص والمتغيرات والعوامل التي تشكل بمجموعها البيئة المصرفية  إلىهدفت 

ف ها على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصار تأثير وقياس مدى 

التي تم تصميمها  االستقصاءائمة تم جمع بيانات الدراسة من خالل ق وقد. األردنالتجارية في 

نظم المعلومات في  ةادار على عينة من العاملين في  استبانة )51(لهذا الغرض حيث تم توزيع 

وقد بينت نتائج الدراسة وجود . لكل مصرف ستباناتا ثبواقع ثالث األردنالمصارف التجارية في 

والتنظيمية  يةدار االعالية جدًا لكل من العوامل القانونية والتشريعات المهنية والعوامل  تأثيردرجة 

والعوامل السلوكية والعوامل التقنية وتكنولوجيا المعلومات على مستوى كفاءة وفاعلية نظم 

 حصائيكما بينت نتائج التحليل اال. األردنة في المعلومات المحاسبية في المصارف التجاري

للبيانات المتعلقة بمجتمع الدراسة أن درجة كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في 

 ةدار الالمبذول من قبل ا هتماماالمستوى  اختالفتختلف ب األردنصارف التجارية في الم

وفي نهاية الدراسة . المصرفية بهذه العوامل عند بناء وتصميم وتطوير نظم المعلومات المحاسبية
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ضرورية لتحقيق مستوى  يريانهاقام الباحثان بتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي 

  .يةاألردنمن الكفاءة والفاعلية في نظم المعلومات المحاسبية في البيئة المصرفية  أعلى

د ساعدت هذه الدراسة الباحث في تحديد بعض العوامل المؤثرة على فاعلية نظم وق

  .المعلومات المحاسبية

مستوى كفاءة وفاعلية  حاولت معرفةهذه الدراسة عن الدراسة الحالية بأنها  اختلفتوقد 

العوامل القانونية من خالل في المصارف التجارية في األردن نظم المعلومات المحاسبية 

ية والتنظيمية والعوامل السلوكية والعوامل التقنية وتكنولوجيا دار والتشريعات المهنية والعوامل اال

وهو ما لم تتطرق له هذه الدراسة بل حاولت معرفة مدى فاعلية النظم من وجهة  ،المعلومات

قابة ية الرئيسية وهي التخطيط والر دار ة ومن خالل تلبيتها لمتطلبات للوظائف االدار نظر اال

  .القرارات اتخاذو 

  

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على  أثر" بعنوان) 2009( الشاميدراسة   -

قياس  إلىوقد هدفت  ."جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية الصادرة عن البنوك  أثر

ومكونتها كخاصية القابلية لفهم   ساسيةاألالخصائص  أثرمن خالل قياس . التجارية في اليمن

وخاصية الموثوقية على جودة  ،مةءوخاصية المال ،وخاصية اإلفادة ،المعلومات المحاسبية

الخصائص الثانوية للمعلومات  أثرومن خالل قياس  .التقارير المالية للبنوك التجارية اليمنية

القابلية للمقارنة على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية وخاصية المحاسبية ومكوناتها االتساق 

استهدف من خاللها  استبانةاحث بتصميم ولتحقيق أهداف الدراسة قام الب .العاملة في اليمن
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على عينة  استبانة )70(حيث تم توزيع  ،المديرين الماليين والمدققين الداخليين والمحاسبين

وكان أهم ما توصلت  .خضعت كلها للتحليل )%90(منها وبنسبة  )63(الدراسة وتم استرجاع 

للمعلومات المحاسبية على جودة  ساسيةاألا عاليا للخصائص تأثير إليه هذه الدراسة إن هنالك 

كما أظهرت النتائج أن الخصائص الثانوية  .)%83( تأثيرالتقارير المالية حيث بلغت نسبة ال

للمعلومات المحاسبية تؤثر على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في اليمن وبنسبة 

ك التجارية العاملة في اليمن بزيادة وكانت أهم توصيات الدراسة هي ضرورة قيام البنو  .)85%(

وضرورة تحسين  ،المعلومات ذات الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية استخدامب هتماماال

  .جودة التقارير الصادرة عن هذه البنوك

لخصائص األساسية أكثر على ا إلى من خالل التعرفاالستفادة من هذه الدراسة  توتم

  .النظري االطارواالستفادة منها في بناء للمعلومات المحاسبية 

بينما الدراسة  ةاليمني البيئةهذه الدراسة بحثت في  أنبين الدراستين  ختالفوكان اال

 أثرهذه الدراسة بحثت في  أنالحالية بحثت في البيئة العراقية، واختلف أيضًا من خالل 

، بينما الدراسة الحالية الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية

  .ةدار حاولت الكشف عن مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية من وجهة نظر اال
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  :األجنبيةالدراسات ) ب(

  

 A contingency model of perceived" بعنوان  ،Nicolaou )2000( دراسة -

effectiveness in accounting information systems: Organizational coordination 

and control effectsالعالقة بين تكامل نظم المعلومات  اختبار إلى هدفت الدراسة ."؟

المحاسبية من حيث درجة توافق تصميمها مع متطلبات التنسيق والرقابة التنظيمية الناتجة عن 

من خالل  ،وفاعلية هذه النظم ،بين المجاالت الوظيفية والرسمية التنظيمية تداخل المعلومات

والرضا عن جودة محتوى  ،رضا متخذي القرار عن دقة المعلومات الناتجة وفاعلية الرقابة عليها

 )600(على عينة عشوائية من المراقبين الماليين في  استبانةوتم توزيع  ،المعلومات الناتجة

أن التطابق بين تصميم نظام المعلومات المحاسبي  إلىوخلصت الدراسة  .منظمة أمريكية

جوهري  أثرن االتكال الداخلي له أأكثر نجاحا و  اً ومتطلبات التنسيق والرقابة التنظيمية يوجد نظام

ن التطابق بين أو  ،عند تصميم النظام ؤهعلى متطلبات الرقابة والتنسيق التنظيمي الواجب استيفا

في حين فاعلية الرقابة ودقة المعلومات انطباع ب اعطاءفي وتلك المتطلبات يسهم تصميم النظام 

ن أو  ،على رضا المستخدم عن جودة محتوى المعلومات المتوفرة ثريعجز عن إظهار قوة األ

هم حول فاعلية نظم ئاعتمادهم على مقياس تكامل النظام في صياغة آرا إلىالمجيبين أشاروا 

على مقاييس نوعية وحسية لقياس  االعتمادهذا وقد أوصت الدراسة ب .المعلومات المحاسبية

الشركة القابلة للقياس مثل المقاييس  أداءتقييم النظام على مقاييس  أثر اختبارو  ،فاعلية النظم

  .كدوران المخزون ومقاييس الربحية داءالتشغيلية لأل
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وهو أحد متغيرات تقييم فاعلية العملية الرقابية  من هذه الدراسة ألنها بحثت استفاد الباحث

  .الدراسة الحالية

هذه الدراسة عن الدراسة الحالية بأنها قيمت فاعلية نظم المعلومات المحاسبية من  تواختلف

خالل فاعلية العملية الرقابية فقط بينما الدراسة الحالية قيمت فاعلية نظم المعلومات المحاسبية 

شمل أكانت  الحالية القرارات أي أن الدراسة اتخاذلية الرقابة والتخطيط و من خالل فاعلية عم

  .وأوسع من هذه الدراسة

  

 An integrated performance model of " بعنوان Aladwani, )2002(دراسة  -

information system projects ". نظم  داءثبات نموذج متكامل ألإ تقديم و  إلى هدفت الدراسة

وتقديم دليل يمكن أن يفيد في  ،هذه النظم والعوامل المؤثرة عليه أداءالمعلومات ليساعد في تقييم 

التنفيذيين لنظم المعلومات في  يرينأرسلت للمد استبانةوقد اعتمدت على  .هذه النظم ةادار فاعلية 

دعم  إلىوقد خلصت الدراسة  ،مدير )84(شركة صناعية اختيرت عشوائيا واستجاب  )486(

مات والذي يشمل ثالثة أبعاد هي مخرجات المه ،نظم المعلومات داءالنظرة متعددة الجوانب أل

والمخرجات التنظيمية متمثلة  ،والمخرجات النفسية متمثلة في الرضا ،متمثلة في الكفاءة والفاعلية

م المعلومات يجب أن يتمتع بعدد ن نظاأ إلىكما خلصت  ،في القيم المضافة للعمليات التجارية

 ،)الدعم التكنولوجي(من الخصائص المهمة لكي يعمل بفاعلية وهي الخصائص التكنولوجية 

 ،)األهدافوضوح ( ماتوخصائص المه ،)حجم فريق المشروع(وخصائص مشروع النظام 

 ،)خبرة العاملين( األفرادوخصائص  ،)القدرة على حل المشكالت(وخصائص التشغيل 

 ،نظم المعلومات داءولقد أوصت بتبني نظره أكثر شموال أل ).ةدار الدعم ا(والخصائص التنظيمية 
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 ،عوامل أخرى مثل المشاركة ادخالتحسينات على النظرية التي طورتها الدراسة ب ادخالو 

  .وحداثة التكنولوجيا ،وتقنيات التنسيق

المعلومــات والعوامــل المــؤثرة ســاعدت هــذه الدراســة الباحــث فــي الجانــب الخــاص بــأداء نظــم 

  .عليها

بـــين هـــذه الدراســـة والدراســـة الحاليـــة فـــي أن الدراســـة الحاليـــة ركـــزت علـــى  خـــتالفوكـــان اال

فاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية بشــكل خــاص بينمــا هــذه الدراســة بحثــت فــي نظــم المعلومــات 

  .وبشكل عام

  

 Information system" بعنوان  ،Serafeimis & Smithson)2003(دراسة  -

evaluation as an organizational institution : experience from a case study ". 

وقد أجريت هذه  ،وصف المبادرات التنظيمية المتعلقة بتقييم أنظمة المعلومات إلى هدفت الدراسة

وقد تم تطبيق هذه  ،مين على الحياة في العالمأللتبريطانية كبر عشر شركات أعلى الدراسة 

ظمة المعلومات المختلفة في يعملون في دوائر أن اً موظف )160(الدراسة على عينة تتكون من 

ة اجتماعين لتقييم أنظمة المعلومات أبعادا أ :إلىوخلصت هذه الدراسة  ،المدروسة اتالشرك

كما خلصت هذه  ،عملية التقييم اجراءوأخذها بعين االعتبار عند  ،بها هتماماالوتنظيمية يجب 

جهود بشرية كبيرة  إلىتحتاج  ،ن عملية أنظمة المعلومات هي من العمليات المعقدةأ إلىالدراسة 

من العاملين في المنظمة كونهم األقرب واألعرف بخفايا النظام وقدراته كما أشارت النتائج أيضا 

  .ومخطط له وبشكل دوري ،العمل أداءضرورة أن تكون عملية التقييم متزامنة مع  إلى

  .وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في الجانب الخاص بتقييم نظم المعلومات المحاسبية
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بـــين هـــذه الدراســـة والدراســـة الحاليـــة فـــي أن الدراســـة الحاليـــة ركـــزت علـــى  خـــتالفوكـــان اال

فاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية بشــكل خــاص بينمــا هــذه الدراســة بحثــت فــي نظــم المعلومــات 

بــين هــذه الدراســة والدراســة الحاليــة فــي أن هــذه الدراســة بحثــت فــي  خــتالفوكــان اال وبشــكل عــام،

 خـتالفدراسـة الحاليـة كانـت تبحـث فـي المصـارف التجاريـة، مـع االقطاع شـركات التـأمين بينمـا ال

  .في بيئة الدراسة حيث بحثت هذه الدراسة في بريطانيا أما الدراسة الحالية في العراق

  

 Factors influencing the alignment of" بعنوان  ،Ismail & King)2007(دراسة  -

accounting information systems in small and medium sized Malaysian 

manufacturing firms ". استخدامالتعرف على العوامل التي تؤثر على  إلى هدفت الدراسة 

تكونت عينة . نظم المعلومات المحاسبية في المصانع متوسطة وصغيرة الحجم في ماليزيا

نظمة أ استخدامن أ إلىوقد توصلت الدراسة . شركة لديها نظم محاسبية) 214(الدراسة من 

 األعلىيربط المعلومات من  تدفقالمعلومات المحاسبية أي العمل على جعلها تعمل بشكل 

هذه النظم  استخدام أن إلى ضافةباإل. أهدافهمعلى تحقيق واألسفل يساعد العاملين في الشركات 

  .معلومات دقيقة للوكاالت الحكومية ذات العالقة اعطاءمكن الشركات من ي

هذه الدراسة الباحث من خالل التعرف بشكل اكبر على العوامل المؤثرة في استخدام  ساعدتو 

  .نظم المعلومات المحاسبية وبالتالي ستؤثر على فاعليتها وهو موضوع الدراسة الحالية

بــين هــذه الدراســة والدراســة الحاليــة فــي أن هــذه الدراســة بحثــت فــي قطــاع  خــتالفوكــان اال

طة الحجـم بينمـا الدراسـة الحاليـة كانـت تبحـث فـي المصـارف التجاريـة، المصانع الصـغيرة والمتوسـ

فـي بيئـة الدراسـة حيـث بحثـت هـذه الدراسـة فـي ماليزيـا أمـا الدراسـة  خـتالفاال باالعتبارمع األخذ 

  .الحالية في العراق
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 Evaluation of the Effectiveness of" بعنوان   ,Sajady, etal) 2008(دراسة  -

Accounting information Systems ". تقييم فاعلية نظم المعلومات  إلى هدفت الدراسة

 من) 1383(من مجموع صناعية شركة ) 347( المحاسبية من وجهة نظر المديرين الماليين في

وقد توصلت ، المالية في مدينة طهران بجمهورية إيران األوراقالشركات المسجلة في سوق 

لومات المحاسبية في هذه الشركات بمستوى جيد وأنه يساعد أن تطبيق نظم المع إلىالدراسة 

انه يساعد على تحسين  إلى ضافةالقرارات من قبل مديري المالية باإل اتخاذعلى تحسين عملية 

  .الرقابة الداخلية وجودة التقارير المالية

ت المحاسبية وتأثيره ص بتقييم نظم المعلوماااالستفادة من هذه الدراسة في الجانب الخت وتم

  .القرارات وتحسين الرقابة وهي جميعها من متغيرات الدراسة الحالية اتخاذعلى تحسين عملية 

بــين هــذه الدراســة والدراســة الحاليــة فــي أن هــذه الدراســة بحثــت فــي قطــاع  خــتالفوكــان اال

الشــــركات الصــــناعية بينمــــا الدراســــة الحاليــــة كانــــت تبحــــث فــــي المصــــارف التجاريــــة، مــــع األخــــذ 

فـي بيئـة الدراسـة حيـث بحثـت هـذه الدراسـة فـي إيـران أمـا الدراسـة الحاليـة فـي  ختالفاال باالعتبار

  .العراق

  

 Framework for Evaluating" بعنوان  ,Mashhour & Zaatreh)2008(دراسة  -

the Effectiveness of Information Systems at Jordan Banks: An Empirical 

Study". في نظم المعلومات في البنوك  االستثمار أنالتعرف على كيف  إلى هدفت الدراسة

القيام بقياس  إلى ضافةباإل. المحاسبيةية يساهم في فاعلية نظم المعلومات األردنالتجارية 

. األردنالعوامل التي تحدد فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية الرئيسة في 

 إلىوقد توصلت الدراسة . )12(ية والبالغ عددها األردنتكونت عينة الدراسة من البنوك التجارية 
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تؤثر على مستوى  أنهاتلك البنوك و  أداءأن نظم المعلومات المحاسبية تؤثر وبشكل كبير على 

  .التنافسية بين البنوك عينة الدراسة

واستفاد الباحث من هذه الدراسة وبشكل خاص في بناء أداة الدراسة، كونها مشابه 

  .لموضوع الدراسة

بــين هــذه الدراســة والدراســة الحاليــة فــي أن هــذه الدراســة حاولــت تقيــيم مــن  خــتالفوكــان اال

إلـى نظـم معلومـات  االسـتثمارفـي نظـم المعلومـات بشـكل عـام وهـل سـيؤدي هـذا  االسـتثمارخالل 

محاسبية فاعلة بينما الدراسة الحالية كانت تبحث في مدى فاعلية نظـم المعلومـات المحاسـبية مـن 

فـي بيئـة الدراسـة حيـث بحثـت هـذه الدراسـة فـي  ختالفاألخذ باإلعتبار االة، مع دار وجهة نظر اال

  .األردن أما الدراسة الحالية في العراق

  

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 7- 3

  

ها بالعوامل أثر تناولت العديد من الدراسات موضوع نظم المعلومات المحاسبية وتأثيرها وت

فقد أجريت دراسات وبحوث عديدة تناولت متغيرات هذه الدراسة , جوانبالمختلفة وذلك من عدة 

, وتفاوتت في أهدافها ومتغيراتها، والفئات المستهدفة والبيئات التي أجريت فيها, وأبعادها المختلفة

وقد أظهرت مراجعة أدبيات موضوع الدراسة عدم وجود دراسة تبحث بشكل مباشر عن مدى 

, ةدار محاسبية في المصارف التجارية العراقية األهلية من وجهة نظر االفاعلية نظم المعلومات ال

, لذلك فإن هذه الدراسة تحاول توظيف ما جاء في الدراسات السابقة, على حد علم الباحث

  .وحيثما كان ذلك ممكنا لتحقيق أهدافها



51    
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  ةالمقدم  1- 3

  

ُتعــد المنهجيــة، حلقــة الــربط بــين مــا هــو متحقــق مــن تــراكم معرفــي نظــري، وتطبيقــي، وبــين 

ويعتمــد تحديــد . ، واقعــًا وحاضــرًا، ومســتقبالً عمــالذلــك التــراكم فــي حيــاة منظمــات األيــة تجســيد امكان

فـي  ختبـارمسارات المنهجية، على ما يتيسر مـن ذلـك التـراكم، والـذي ينبغـي أن يخضـع لالنتقـاء واال

ونشــاطات المنظمــة ضــمن رؤيــة حاليــة،  أعمــالها فــي اســتخداميــة امكانالمنظمــة بهــدف التحقــق مــن 

  .    ومستقبلية

  

  منهجية الدراســـة   2- 3
  

 تـمتتألف هذه الدراسة من جانبين، جانب نظري وآخر تطبيقي، ففـي الجانـب النظـري 

  .بنظم المعلومات المحاسبيةاألفكار العلمية ذات العالقة و  اآلراء إلىالتطرق 

فــي  التحليلــينهج الوصــفي فــي عــرض البيانــات، والمــنهج مــتبــاع الالقــد قــام الباحــث ب

لتعرف على مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في ا تحليل نتائج الدراسة التي هدفت إلى

  .الفرضيات اختبارجمع البيانات وتحليلها و بيتعلق فيما  األهليةالمصارف التجارية العراقية 

  

  مجتمع الدراسة وعينتها 3- 3
  

أمــا عينــة الدراســة . األهليــةتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المصــارف التجاريــة العراقيــة ي

 مصــرفاً  )20(فــي محافظــة بغــداد والبــالغ عــددها  األهليــةفتكونــت مــن المصــارف التجاريــة العراقيــة 

فـــي هـــذه المصـــارف مـــن  يرينالمـــد جميـــع علـــى ســـتبانات، وتـــم توزيـــع اإل)3رقـــم  حـــقالحـــظ المل(

مـدير عـام، (ومـنهم  في كـل مصـرف المديرينيوضح عدد ) 1-3( جدولالو  ،العليا ةدار المستوى ا

  .)الخ....مدير تنفيذي ومدير مالي 
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                ة العليا في المصارف التجارية العراقية األھليةدارمن مستوى اال يرينعدد المد) 1- 3(الجدول 

  ة العليادار عدد المدراء اال  اسم المصرف

 18 مصرف بغداد

 15 المصرف التجاري العراقي

 16 ستثمارلالمصرف الشرق األوسط العراقي 

 18 العراقي االستثمارمصرف 

 13 مصرف االئتمان العراقي

 16 مصرف دار السالم

 15 مصرف البصرة الدولي

 19 ستثمارمصرف الوركاء لال

 13 مصرف سومر التجاري

 14 مصرف بابل التجاري

 18 مصرف الخليج التجاري

 20 ستثمارلال االقتصادمصرف 

 12 المصرف األهلي العراقي

 13 مصرف الشمال

 15 مصرف اإلتحاد العراقي

 12 مصرف آشور الدولي

 12 ستثمارمصرف المنصور لال

 14 مصرف دجلة والفرات

 14 مصرف الهدى

 13 مصرف عبر العراق

  300  المجموع
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ـــم  اســـتبانة) 300(وتـــم توزيـــع  ـــه  اســـترجاعوت  بنســـبة بلغـــت اســـتبانة) 260(مـــا مجمل

وبلغت عدد اإلستبانات الصـالحة . غير صالحة للتحليل استبانة) 63(ستبعد منها ا ،%)86.66(

وٕان هـــذه النســـبة ، حصـــائيإذ خضـــعت بكاملهـــا إلـــى التحليـــل اال اســـتبانة) 197(لعمليـــة التحليـــل  

  .)Sekaran, 2003( لمجتمع الدراسة حسب تمثيال صحيحاً  تعتبر ممثلة

  

   مصادر جمع البيانات 4- 3

  

األدوات  اعتمــادلغــرض الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات لتنفيــذ مقاصــد الدراســة، تــم 

 :اآلتية

المعلومات المتعلقة بالجانب النظري من الدراسات، والمقاالت، والرسائل الجامعية، والكتب  .1

 .والعربية المتخصصة بموضوع الدراسة األجنبيةالعلمية 

في تصميمها على آراء مجموعة من الكتاب والباحثين  االعتماد، وهي أداة قياس تم ستبانةاال .2

في مجال الموضوع للحصول على البيانات األولية الالزمة الستكمال الجانب التطبيقي للدراسة، 

لهدفها، ومكوناتها، ودقتها، ووضوحها، وتجانسها، ووحدة اتجاه حركة  الوضوحوروعي فيها 

ونوعه بالشكل والطريقة التي تخدم أهداف وفرضيات الدراسة، وتضمنت أسئلة ذات  المقياس

 .أو مغلقة جابةة وأسئلة محددة االات متعدداختيار 
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  أداة الدراسة 5- 3

  

 :، هماجزئينفي قد وقعت  ستبانةاال

) 5(لعينة الدراسة من خالل  الديمغرافيةبين القسم األول متغيرات تتعلق بالخصائص  )أوالً (

 ).والتخصص األكاديمي عدد سنوات الخبرةو  المؤهل العلميو  الجنسو  العمر(فقرات، والمتضمنة 

بمـدى فاعليـة نظـم المعلومـات المحاسـبية فـي المصـارف بـين القسـم الثـاني متغيـرات تتعلـق  )ثانياً (

 عـن، واسـتخدمت اإلجابـات سـؤاالً  )29(لقياسـها وأبعـاد رئيسـة  )3(عبـر  األهليةالتجارية العراقية 

 . لقياس مدى الفاعلية في كل بعد اً هذه األسئلة مؤشر 

 إضـــافةتعـــديل فــي فقراتـــه،  اجـــراءونتيجــة لمـــا ذكــر فقـــد اســـتقر الــرأي علـــى المقيـــاس بعــد 

  .صياغة، وصحح المقياس قبل اجتيازه التحكيم لغويًا وبعده اعادةوحذفًا، شطرًا وجمعًا، تثبيتًا و 

  :وكان المقياس) 5 -1(فقرة تراوح مدى االستجابة من ) 29(المقياس من وتكون 

  

  غير موافق تماماً   غير موافق  محايد  موافق موافق تماماً  

5 4 3 2  1 
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  داة األ وثباتصدق  6- 3

  

  الصدق الظاهري -أ

بــالمحكمين مــن أعضــاء الهيئــة  االســتعانةتطلــب التحقــق مــن الصــدق الظــاهري للمقيــاس 

ــــوم المحاســــبة واال ة واإلحصــــاء، بقصــــد اإلفــــادة مــــن خبــــرتهم فــــي دار التدريســــية المنتمــــين إلــــى عل

  . اختصاصاتهم، مما جعل المقياس أكثر دقة وموضوعية في القياس

بحضــوره لتوضــيح أيــة فقــرة قــد يتطلــب  ســتبانةوحــرص الباحــث علــى أن ُينجــز مــلء اال 

األمر توضيحها، مما زاد فـي االطمئنـان إلـى صـحة النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا، وقـد بلـغ عـدد 

  ).2(، ينظر الملحق %)100(، وبلغت نسبة االستجابة الكلية )6(المحكمين 

  

  

  ثبات أداة الدراسة  -ب

  

تقيس العوامل المراد قياسها، والتثبت من صدقها، قام  ستبانةمن أجل البرهنة على أن اال

مدى االتساق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس  اختبار اجراءالباحث ب

كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة  اسلوب إذ إن. Cronbach Alphaبحساب 

لذلك فإن معامل  إضافةتماسك بين فقرات المقياس، إلى أخرى، وهو يشير إلى قوة االرتباط وال

Alpha وللتحقق من ثبات أداة الدراسة بهذه الطريقة، طبقت معادلة . يزود بتقدير جيد للثبات

Cronbach Alpha وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية . على درجات أفراد عينة الثبات
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معقوال في ) Alpha ≥ 0.60(طبيقية يعد لكن من الناحية الت Alphaبخصوص القيم المناسبة 

  ).2ـ  3(    انظر الجدول. )Sekaran, 2003(ية نسانة والعلوم االدار البحوث المتعلقة باال

  )2ـ  3( الجدول

    )كرونباخ ألفا( ستبانةمعامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد اال  

 ألفا)α( قيمة  البعد  الرقم

  83.5  من حيث التخطيطفاعلية نظم المعلومات المحاسبية   1

  80.1  فاعلية نظم المعلومات المحاسبية من حيث الرقابة  2

  78.4  القرارات اتخاذفاعلية نظم المعلومات المحاسبية من حيث  3

  91.3  ككل  ستبانةاال

  

وتدل معامالت الثبات هـذه علـى تمتـع األداة بصـورة عامـة بمعامـل ثبـات عـاٍل علـى قـدرة 

ـ  3(حيـث يتضـح مـن الجـدول ). Sekaran, 2003(أغـراض الدراسـة وفقـًا لــ األداة على تحقيق 

حققه بعد فاعليـة نظـم المعلومـات المحاسـبية مـن حيـث  ستبانةبعاد االألأن أعلى معامل ثبات ) 2

، يليــه مباشــرة بعــد فاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية مــن حيــث الرقابــة )83.5(التخطــيط بقيمــة 

قيمــة للثبــات كانــت لبعــد فاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية  ىفيمــا يالحــظ أن أدنــ). 80.1(بقيمــة 

وهـو مـا  )91.3(ككل  ستبانةنما كانت قيمة الثبات لالبي ).78.4(القرارات بقيمة  اتخاذمن حيث 

  .نتيجة تطبيقها ستبانةية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها االامكانيشير إلى 
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   في الدراسة ةالمستخدم حصائياال أساليب التحليل 7- 3

  

 اختالف، من حيث شمولها، وعمقها، وتعقيدها بحصائيالتحليل اال أساليبتختلف     

مؤشرات معتمدة، تدعم أهداف الدراسة، وفرضياتها فقد  إلىوبغية الوصول . هائالهدف من إجرا

تم فحص البيانات، وتبويبها، وجدولتها ليسهل التعامل معها بواسطة الكمبيوتر، وتم استشارة 

الدراسة  انموذج اختبارة، ومعالجة البيانات لغرض حصائيمتخصصين في الجوانب اال

لتحليل ) SPSS( ةجتماعياالة للعلوم حصائيبرنامج الحزم اال ستخدامإيث تم وفرضياتها، ح

لمعرفة مدى موافقة أفراد عينة  ستبانةوالحصول على مخرجات لجميع أسئلة اال ستبانةبيانات اال

  :المختلفة ستبانةاال أسئلةالدراسة على 

  

 .للتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم Cronbach Alpha معامل 

وهو المقياس األوسع استخدامًا من مقاييس النزعة المركزية ويتم استخدام  الوسط الحسابي 

ألنه يعبر عن مدى أهمية الفقرة عند  ستبانةاال عنالوسط الحسابي إلجابات عينة الدراسة 

 .أفراد العينة

وهذا المقياس من مقاييس التشتت، ويستخدم لقياس وبيان تشتت  المعياري نحرافواال  

بين أفراد العينة  اتفاقإجابات مفردات عينة الدراسة حول وسطها الحسابي، ويكون هناك 

 .المعياري قليالً  هاانحرافعلى فقرة معينة إذا كان 

  .واحدةلعينة  T اختبار 
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  الرابعالـفـصل 

  الفرضيات اختبارمناقشة نتائج التحليل و 
  

   ةمالمقد 1- 4

  وصف خصائص العينة 2- 4

  ستبانةمقياس اال اختبار 3- 4

  عرض النتائج 4- 4

  فرضيات ال اختبار 5- 4
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  ةالمقدم 4-1

 

ة الوصــفية حصــائياال ســاليببعــض األ اســتخدامعــرض نتــائج  إلــىيهــدف هــذا الفصــل 

فاعليـــة نظـــم المعلومـــات ، مـــن خـــالل تحليـــل آراء عينـــة الدراســـة حـــول ســـتبانةالتـــي أفرزتهـــا اال

 اســتخدام، وتــم العاملــة فــي محافظــة بغــداد األهليــةالمحاســبية فــي المصــارف التجاريــة العراقيــة 

، وفقـــرات لقيـــاس التشـــتت المعياريـــة اتنحرافـــاالجـــداول األوســـاط الحســـابية لتقـــدير المســـتويات، و 

ــــةواال ســــتبانةاال ــــة نهــــاع جاب ــــاس الفاعلي ــــى ضــــافةباإل .كمؤشــــر لقي  ســــاليبمجموعــــة مــــن األ إل

 يينرئيسحورين وقد تم عرض النتائج عبر م. الفرضيات ختبارها الاستخدامة التي تم حصائياال

  .تغطي متغيرات الدراسة

  

  وصف خصائص عينة الدراسة 2- 4

  

، المتغيرات الديمغرافية وصف تبين لتيوا) 1ـ  4(الظاهرة في الجدول  البياناتمن خالل   

) 37(من أفراد العينة هم تحت سن %) 56.3(خصوص متغير العمر أن ما نسبته نالحظ وب

عام فما فوق، وهو ما ) 37(هم ممن تتراوح أعمارهم من %) 43.7(بينما كان ما نسبته  اً عام

. الدراسة على عنصر الشباب في المراكز القيادية والعليا في المصارف عينة االعتماديظهر 

وتبين أيضًا ومن خالل النتائج وبالنسبة لعامل الجنس أن نسبة الذكور في عينة الدراسة شكلت 

يظهر إشراك اإلناث وبنسب  وهو ما%) 52.3(بينما شكلت نسبة اإلناث %) 47.7(نسبة 

 أن أيضاً تبين و . أعلى من نسب الذكور في المراكز القيادية في المصارف عينة الدراسة

 نهاع جابةواال ستبانةكبير في فهم أفراد العينة ألسئلة اال أثررات الديمغرافية كان لها المتغي
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حيث تبين أن . كاديميبموضوعية وذلك من خالل سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والتخصص األ

 5 أقل منمن أفراد عينة الدراسة هم من الذين تتراوح سنوات خبرتهم %) 78.7(ما نسبته 

من أفراد عينة الدراسة من الذين تزيد %) 21.3(سنة، فيما شكل ما نسبته  20سنوات إلى 

أما فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي فقد بينت النتائج أن ما نسبته . ةسن 21خبرتهم عن 

وأن . اختصاصاتهممن أفراد عينة الدراسة هم من حملة درجة البكالوريوس في %) 66.5(

من أفراد عينة الدراسة %) 9.1(لوم، وبينت النتائج أيضًا أن هم من حملة درجة دب%) 21.8(

من أفراد عينة الدراسة هم من حملة %) 2.5(ن وأ ،هم من حملة درجة الثانوية العامة فما دون

من أفراد %) 28.4(وبالنسبة للتخصص األكاديمي فقد أشارت النتائج أن . درجة الماجستير

هم من %) 27.9(وم المالية والمصرفية، وأن عينة الدراسة هم من المتخصصين بالعل

هم من المختصين بالمحاسبة، وأخيرًا، %) 22.3(المختصين بعلم بالحاسوب، وأن ما نسبته 

وأخيرًا، بينت . ةدار من أفراد عينة الدراسة هم ممن متخصصين بعلم اال%) 14.7(تبين أن 

وتمكن هذه التخصصات أفراد . االقتصادهم من المختصين بعلم %) 6.6(النتائج أن ما نسبته 

وكل ذلك يبين وٕالى حد كبير أهلية عينة ، وظائفهمعينة الدراسة من إدراك واجبات ومتطلبات 

  . هاعن جابةواال ستبانةالدراسة في فهم أسئلة اال
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  وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )1ـ  4( جدول

 (%)المئوية  النسبة  التكرار  الفئة المتغير  الرقم

  العمر  1

 43.1 85 سنة فأقل 30

 13.2 26  سنة    36ـ   31من 

 15.7 31  سنة    42ـ   37من 

 6.1 12  سنة    48ـ   43من 

 21.8 43  سنة فما فوق   49

  الجنس 2
 47.7 94  ذكر

 52.3 103  أنثى

  المؤهل العلمي  3

 9.1 18  ثانوية عامة فأقل

 21.8 43  دبلوم 

 66.5 131  بكالوريوس

 2.5 5  ماجستير

 - -  دكتوراه

 عدد سنوات الخبرة 4

 39.6 78 سنوات فأقل 5

 20.8 41  سنوات   10ـ   6من 

 9.6 19  سنوات   15ـ   11من 

 8.6 17  سنوات 20ـ   16من 

 21.3 42  سنة فأكثر    21

5 
التخصص 

 األكاديمي

 28.4 56  علوم مالية ومصرفية

 6.6 13  اقتصاد

 14.7 29  ة أعمالادار 

 22.3 44  محاسبة

 27.9 55  حاسوب
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  ستبانةمقياس اال اختبار 3- 4

  

 :طبقًا للمقياس اآلتي مستوى الفاعلية تم تحديد

  

  

  . 1.80 أقل من – 1 من جداً  المنخفضة األهميةوبذلك تكون 

 . 2.60 أقل من  – 1.80 واألهمية المنخفضة من

 . 3.40 أقل من  – 2.60 المتوسطة من واألهمية        

  . 4.20 أقل من  – 3.40 المرتفعة من واألهمية        

  .فأكثر 4.20  منجدًا المرتفعة  واألهمية        

  

  عرض النتائج 4- 4

  

ة نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية يفاعل مدى": الفرضية األولى

    ."التخطيطتلبية متطلبات عملية في األهلية 

 اتنحرافــاالبكــل مــن المتوســطات الحســابية و  دراســةال تاســتعان هــذه الفرضــيةعــن  جابــةلال

  ).  2ـ  4(كما هو موضح بالجدول  ، المعيارية، وأهمية الفقرة،
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المعيارية لمستوى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية  اتنحرافاال لمتوسطات الحسابية و ا): 2ـ  4( جدول

  .في تلبية متطلبات عملية التخطيط األهليةالعراقية 

 رقم

  السؤال

فاعلية نظم المعلومات المحاسبية حيث 

  تلبية متطلبات عملية التخطيط

المتوسط 

  الحسابي

 نحرافاال 

  المعياري

ترتيب أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  الفاعلية

1  

المعلومات المحاسبية يسـاهم بشـكل  استخدام

كبيــر فــي زيــادة فاعليــة عمليــة التخطــيط فــي 

 .المصرف

  ة جداً مرتفع  1 0.52 4.62

7  

ــــى المعلومــــات المحاســــبية دار تعتمــــد اال ة عل

ــدير  ــاملتق ــة الخاصــة  أرق ــات التخطيطي الموازن

  .بالمصرف

  جداً مرتفعة  2 0.82 4.47

2  

ة فــي المصــرف علــى المعلومــات دار اعتمــاد اال

ــــــة  ــــــة العملي ــــــن فاعلي ــــــد م المحاســــــبية يزي

 .التخطيطية

  مرتفعة جداً   3 0.63 4.44

10 

يـــــوفر نظـــــام المعلومـــــات المحاســـــبية فـــــي 

المصـــرف معلومـــات ماليـــة ذات قـــدرة تنبؤيـــة 

ة في صياغة الخطـط المسـتقبلية دار تساعد اال

 .للمصرف

 جداً  ةمرتفع  4 0.66 4.32

3 
تــوفر المعلومــات المحاســبية أساســًا لتخطــيط 

 .ة المصرفادار من قبل  االستثمارعمليات 
 جداً  ةمرتفع  5 0.78 4.28

5 

المعلومــات المحاســبية ذات اهميــة كبيــرة مــن 

ة المصـــــرف فـــــي تحســـــين ادار وجهـــــة نظـــــر 

 .ةستراتيجيمستوى الخطط اال

 ةمرتفع  6 0.78 4.19

9 

يســاهم اســتخدام المعلومــات المحاســبية فــي 

تحويل األهـداف والسياسـات العامـة للمصـرف 

ات وبــــرامج تنفيذيــــة فــــي صــــورة اجــــراءالــــى 

 .موازنات تخطيطية

  مرتفعة   7 0.88 3.96

8 

تســـــاهم المعلومــــــات المحاســــــبية مســــــاهمة 

مباشــرة فــي تحديــد أهــداف المصــرف والبــدائل 

  .المتعددة للقيام بوظيفة التخطيط

 ةمرتفع  8 1.00 3.92

6 

ــتم وضــع الخطــط واألهــداف للمصــرف علــى  ي

المعلومــــــات التــــــي توفرهــــــا نظــــــم  أســــــاس

  .المعلومات المحاسبية

 ةمرتفع  9 0.90 3.85

4 
ـــي المصـــرف  ـــوفر المعلومـــات المحاســـبية ف ت

 .لتخطيط الموارد المالية والبشرية أساسا
  مرتفعة   10 0.90 3.81

     0.79 4.19  المعياري العام نحرافالمتوسط الحسابي واال 
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فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف  مستوى أن) 2 ـ 4(الجدول  يبين

، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية تلبية متطلبات عملية التخطيط في األهليةالتجارية العراقية 

فاعلية نظم المعلومات لمستوى ، بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام )4.62-3.81(لها بين 

البالغ حيث تلبية متطلبات عملية التخطيط من  األهليةالمحاسبية في المصارف التجارية العراقية 

)4.19.(  

 نحرافاال، بالمقارنة مع )1.00-0.52(لها بين  المعياري نحرافاالفي حين تراوح 

العام لمستوى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية األهلية  المعياري

والذي يدل على أن التشتت بين إجابات  )0.79(من حيث تلبية متطلبات عملية التخطيط البالغ 

 فقد. متفقين على أغلب فقرات أداة الدراسة االعينة كانو  أفرادأفراد العينة كان قليال نسبيا أي أن 

المعلومات المحاسبية يساهم بشكل كبير في زيادة  استخدام" أن جاءت الفقرة التي تنص على

 انحرافو ) 4.62(بمتوسط حسابي  األولىفي المرتبة " فاعلية عملية التخطيط في المصرف

فيما . المعياري العام نحرافواالبالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام ) 0.52(معياري بلغ 

" توفر المعلومات المحاسبية في المصرف أساسا لتخطيط الموارد المالية والبشرية"حصلت فقرة 

بالمقارنة مع ) 0.90(معياري بلغ  انحرافو ) 3.81(األخيرة بمتوسط حسابي  على المرتبة

  . المعياري العام نحرافواالالمتوسط الحسابي العام 

والتي كانت المؤشر  ستبانةعن فقرات اال جابةالل نتائج االومن خ وبشكل عام يتبين

فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية أن مستوى  لقياس الفاعلية

  .كان مرتفعاً تلبية متطلبات عملية التخطيط  في األهلية



66    
 

 ،الشمالمصرف بغداد، ومصرف من  بكلٍ والمتعلقة ما توفر من معلومات  من خاللو  

ما يتعلق بمصرف بو فقد تبين  ،وعلى سبيل المثال ستثمارلالمصرف الشرق األوسط العراقي و 

) 44.035.000.000(إلى ) 2008(المصرف للسنة المالية المنتهية  اتايراد تارتفعبغداد فقد 

 ارتفاعأي بنسبة ) 2007(دينار عراقي في عام ) 32.690.300.000(دينار عراقي مقابل 

   .)2008مصرف بغداد، التقرير السنوي ل( %)35(

 اً ر تؤشر تطو ) 2008(المصرف خالل عام  اتايرادن فإوفيما يتعلق بمصرف الشمال 

ما ) 2008(المصرف لعام  اتايرادنواعها حيث بلغت أقياسا بالسنة السابقة بكافة  اً واضح اً ونمو 

ما مجمله ) 2007(دينار عراقي بينما كانت في عام ) 40.344.498.145(قيمته 

التقرير ( %)22(دينار عراقي حيث بلغت نسبة الزيادة والنمو بحدود ) 33.222.339.604(

  .)2008مصرف الشمال، السنوي ل

في  اتيرادفقد شكلت اال ستثمارلالما يرتبط بمصرف الشرق األوسط العراقي بو وأخيرًا 

دينار عراقي بالمقارنة مع ) 44.775.000.000(ما مجمله ) 2008(نهاية السنة المنتهية 

دينار عراقي أي بنسبة ) 39.767.000.000(والتي بلغت ) 2007(لعام  اتيرادمجمل اال

ومن إن التخطيط الفاعل يؤدي بالنتيجة لتحقيق األهداف الموضوعة،  .%)12.5(بلغت  ارتفاع

هو تعظيم وتحقيقها  إليهاالمهمة والمتوقع من التخطيط الفاعل الوصول  األهداف

  . )2008، ستثمارمصرف الشرق األوسط العراقي لالالتقرير السنوي ل(اتيراداال

 فلوال، تخطيطالعملية  ليةعافؤشر على العوامل التي ت هي أحد اتيرادن الزيادة في االإف

 وبغض النظر عن المخطط له ،الزيادة تلكالتخطيط السليم لما استطاعت هذه البنوك من تحقيق 

ولكن تحقيق هذه النسب من الزيادة هو بحد ذاته أمر جيد وذلك لكثرة المعوقات  ،اتايرادمن 
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عدم  ات هذه المصارف ومن هذه المعوقاتادار من قبل  الموضوعة التي تعيق تنفيذ الخطط

  .من قبل المصارف  الحكومية والمنافسة األمني والسياسي للبلد االستقرار

  

ة نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية يفاعل مدى": ةالثاني الفرضية

    ."الرقابةتلبية متطلبات عملية في األهلية 

  

 اتنحرافاالبكل من المتوسطات الحسابية و  الدراسة تاستعان :ه الفرضيةعن هذ جابةلال

  ).3ـ  4(المعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجدول 
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لمستوى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف المعيارية  اتنحرافاال لمتوسطات الحسابية و ا): 3ـ  4( جدول

  .تلبية متطلبات عملية الرقابة في األهليةالتجارية العراقية 

 رقم

  السؤال

نظم المعلومات المحاسبية حيث تلبية متطلبات فاعلية 

  عملية الرقابة

المتوسط 

  الحسابي

 نحرافاال 

  المعياري

ترتيب أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  الفاعلية

16  

تـــــوفر نظـــــم المعلومـــــات المحاســـــبية فـــــي المصـــــرف 

ة، احصــائيقــوائم تحليليــة، جــداول (معلومــات إضــافية 

المقارنــات  اجــراءة علــى دار تســاعد اال..) رسـوم بيانيــة،

  .وتقييم األداء بصورة أفضل في المصرف

  جداً  ةمرتفع  1 0.82 4.29

18  

توفر نظم المعلومـات المحاسـبية فـي المصـرف معـايير 

 اتنحرافـاال  اكتشـافة مـن دار ومؤشرات رقابية تمكن اال

 .وتحليل أسبابها ومعالجتها

 جداً  ةمرتفع  )مكرر( 1 0.85 4.29

19  

تساهم المعلومات التي توفرها التقـارير المحاسـبية فـي 

الســالبة  اتنحرافــاال المصــرف بشــكل فعــال فــي تحديــد 

 .ات التصحيحية بشأنهاجراءاال اتخاذعن الموازنة و 

 جداً  ةمرتفع 2 0.72 4.24

12 

يهــدف المصــرف مــن خــالل عمليــة الرقابــة علــى تنفيــذ 

ة بالمعلومـات المفيـدة ألغـراض دار اال امـدادالخطط إلى 

 .القرارات التصحيحية اتخاذ

 ةمرتفع  3 0.65 4.17

17 

تساهم المعلومات التي توفرها التقـارير المحاسـبية فـي 

ات الرقابــــة اجــــراءالمصــــرف بصــــورة مباشــــرة بوضــــع 

 .والضبط الداخلي

 ةمرتفع  4 0.86 4.03

11  

ة المصـــرف بالرقابـــة علـــى تنفيـــذ األنشـــطة ادار تقـــوم 

والخطط المرسومة في كافة مراحل العمل اعتمادا علـى 

 .المعلومات المحاسبية المتوفرة

 ةمرتفع  5 0.81 4.00

20  
تساعد المعلومات المحاسبية في متابعـة مـدى فاعليـة 

 .القرارات المتخذة في المصرف
 ةمرتفع  6 0.85 3.93

15  

ة المصــرف أن الرقابــة علــى تنفيــذ الخطــط مــن ادار  تعــد

مـــــة همخـــــالل المعلومـــــات المحاســـــبية وســـــيلة وأداة 

 .وتحقيق األهداف ماتالمه انجازلمساعدتها في 

 ةمرتفع  7 0.87 3.85

13  
ــة عــن  ــارير رقابي ــوفر نظــم المعلومــات المحاســبية تق ت

  .ية المختلفة في الوقت المالئمدار أداء المستويات اال
 ةمرتفع  8 0.90 3.79

14  

ــة عــن  ــارير رقابي ــوفر نظــم المعلومــات المحاســبية تق ت

ــتمكن االدار أداء المســتويات اال ــة المختلفــة ل ة مــن دار ي

  .ات والقرارات التصحيحية بشأنهاجراءاال اتخاذ

 ةمرتفع  9 0.88 3.74

     0.82 4.03  المعياري العام نحرافالمتوسط الحسابي واال 
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فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف مستوى  إلى) 3ـ  4(يشير الجدول 

تراوحت المتوسطات الحسابية لها  فقد، تلبية متطلبات عملية الرقابة في األهليةالتجارية العراقية 

فاعلية نظم المعلومات ، بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمستوى )4.29ـ  3.74(بين 

البالغ تلبية متطلبات عملية الرقابة  من حيث ألهليةاالمحاسبية في المصارف التجارية العراقية 

 نحرافاال، بالمقارنة مع )0.90-0.65(لها بين  المعياري نحراففي حين تراوح اال ).4.03(

العام لمستوى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية األهلية  المعياري

والذي يدل على أن التشتت بين إجابات  )0.82(البالغ  الرقابةمن حيث تلبية متطلبات عملية 

 .العينة كانوا متفقين على أغلب فقرات أداة الدراسة أفرادأفراد العينة كان قليال نسبيا أي أن 

توفر نظم المعلومات المحاسبية في المصرف معلومات إضافية "التي تنص على  جاءت الفقراتو 

المقارنات وتقييم  اجراءعلى  ةدار التساعد ا..) م بيانيةة، رسو احصائيقوائم تحليلية، جداول (

بصورة أفضل في المصرف؛ توفر نظم المعلومات المحاسبية في المصرف معايير  داءاأل

في المرتبة " وتحليل أسبابها ومعالجتها اتنحرافاال اكتشافمن  ةدار الومؤشرات رقابية تمكن ا

بالمقارنة على التوالي ) 0.85؛  0.82(معياري بلغ  انحرافو ) 4.29(بمتوسط حسابي  األولى

توفر نظم المعلومات "فيما حصلت فقرة  .المعياري العام نحرافمع المتوسط الحسابي العام واال

ات جراءاال اتخاذمن  ةدار الالمختلفة لتمكن ا يةدار االالمستويات  أداءالمحاسبية تقارير رقابية عن 

معياري بلغ  انحرافو ) 3.74(على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " أنهاوالقرارات التصحيحية بش

ومن  وبشكل عام يتبين. المعياري العام نحرافبالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واال) 0.88(

مستوى فاعلية أن  والتي كانت المؤشر لقياس الفاعلية ستبانةعن فقرات اال جابةخالل نتائج اال

حيث تلبية متطلبات عملية من  األهليةنظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية 
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والمتعلقة بكٍل من مصرف الشرق  معلوماتومن خالل ما توفر للباحث من  .كان مرتفعاً الرقابة 

فقد تبين   ،، ومصرف بغداد، ومصرف الشمال وعلى سبيل المثالستثماراألوسط العراقي لال

مصروفات هذا  تارتفعفقد ) 2008(وللسنة المالية بغداد مصرف ل بالبيانات الماليةوفيما يتعلق 

 %)35(بنسبة  ه لنفس الفترةاتايراد تارتفعبينما عن السنة التي سبقتها %) 22(المصرف بنسبة 

توسيع مصادر التمويل  إذ إنوهو أمر منطقي ). 2008مصرف بغداد، التقرير السنوي ل(

ولكن  والتوسع جغرافيًا كان سيؤدي إلى زيادة في المصروفات اتيرادوالرغبة في زيادة اال

وهو ما  أعلى مما كانت عليه في المصروفاتجاءت  فقد اتيرادفي االالزيادة وبالمقارنة مع 

والمرتبطة بمصروفاتها الرقابة على أنشطة المصرف عملية لفاعلية  من المؤشرات اعتبارهيمكن 

الزيادة  تحيث بلغ) 2008(وهو ما تبين أيضًا لدى مصرف الشمال وللعام  .هااتايرادو 

ت في العام ارتفعقد ه اتايراد كانت، و %)17( نسبةما  التي سبقتها عن السنة بالمصروفات

  ).2008مصرف الشمال، التقرير السنوي ل( %)22(وبنسبة بلغت عن السنة السابقة  )2008(

للعام  مصروفاته تارتفعالذي  ستثمارالشرق األوسط العراقي لالوبنفس السياق لمصرف 

ه لنفس العام وبالمقارنة اتايراد تارتفعبينما ، )%12(نسبة بلغت ب) 2007( عن العام )2008(

مصرف الشرق األوسط العراقي التقرير السنوي ل( )%12.5(وبنسبة  مع السنة السابقة

  .)2008، ستثمارلال

  

ة نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية يفاعل مدى" :ةالثالث الفرضية

    ."القرارات اتخاذتلبية متطلبات عملية في األهلية 

 اتنحرافاالبكل من المتوسطات الحسابية و  الدراسة تاستعانه الفرضية عن هذ جابةلال

  ). 4ـ  4(المعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجدول 
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فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف المعيارية لمستوى  اتنحرافاال لمتوسطات الحسابية و ا): 4ـ  4( جدول

  القرارات اتخاذتلبية متطلبات عملية  في األهليةالتجارية العراقية 

 رقم

  السؤال

فاعلية نظم المعلومات المحاسبية حيث تلبية متطلبات 

  القرارات اتخاذعملية 

المتوسط 

  الحسابي

 نحرافاال 

  المعياري

ترتيب أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  الفاعلية

27 
يوفر نظام المعلومات المحاسـبية لمسـتخدمي البيانـات 

 .المحاسبية التقارير المالية بشكل دوري ومنتظم
  جداً  ةمرتفع  1 0.96 4.20

21 

ة دار يزود نظام المعلومـات المحاسـبية فـي المصـرف اال

ــة  ــة والمالئمــة لتســهيل عملي  اتخــاذبالمعلومــات الكافي

 .القرارات

 ةمرتفع  2 0.82 4.10

23 

يزود نظـام المعلومـات المحاسـبية فـي المصـرف متخـذ 

القــرار بالمعلومــات المالئمــة لطبيعــة القــرار مــن حيــث 

 .النوعية والوقت والتكلفة

 ةمرتفع 3 0.70 3.94

22 

ـــــد نظـــــم المعلومـــــات المحاســـــبية فـــــي المصـــــرف  تول

ي التـــي يســـتخدمها االقتصـــادالمعلومـــات ذات الطـــابع 

بــالتنبؤ بقيمــة المتغيــرات فــي ) ةدار اال(متخــذو القــرارات 

 .القرارات اتخاذنماذج 

 ةمرتفع  4 0.74 3.90

29 

يوفر نظام المعلومات المحاسبية في المصرف التغذيـة 

النظــر بــالقرارات  اعــادةبمــا يضــمن ) العكســية(الراجعــة 

 المتخذة لتحسين فاعليتها

 ةمرتفع  5 0.81 3.88

25 

يســـاعد نظـــام المعلومـــات المحاســـبية فـــي المصـــرف 

ــا فــي دار اال ــار  اتخــاذة العلي ــرارات بشــكل يراعــي اآلث الق

 .بعيدة المدى لهذه القرارات

  مرتفعة  6 0.82 3.85

28 

القـــرارات مـــن قبـــل المـــديرين بنـــاء علـــى  اتخـــاذيـــتم 

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبية في 

 .المصرف بشكل أساسي وبعيدا عن التقدير الشخصي

 ة مرتفع  7 1.08 3.73

24 

يراعــــي نظــــام المعلومــــات المحاســــبية فــــي المصــــرف 

القــــرارات مــــن حيــــث طبيعــــة  اتخــــاذنمــــاذج  اخــــتالف

المعلومات التي تحتاجها تلك النماذج في عملية صـنع 

 .القرار

 ةمرتفع  8 0.76 3.72

26 

يساعد نظام المعلومات المحاسبية فـي المصـرف علـى 

 ةدار مة بين القـرارات المتخـذة مـن قبـل االءتحقيق المال

 .مع التغيرات التي تحدث في بيئة المصرف

 ةمرتفع  9 0.84 3.61

     0.84 3.88  المعياري العام نحرافالمتوسط الحسابي واال 
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فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف مستوى  إلى) 4ـ  4(يشير الجدول 

تراوحت المتوسطات  فقد، القرارات اتخاذتلبية متطلبات عملية  في األهليةالتجارية العراقية 

نظم فاعلية ، بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمستوى )4.20ـ  3.61(الحسابية لها بين 

تلبية متطلبات عملية  ثمن حي األهليةفي المصارف التجارية العراقية المعلومات المحاسبية 

، )1.08-0.70(لها بين  المعياري نحرافاالفي حين تراوح  )..883(البالغ القرارات  اتخاذ

العام لمستوى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف  المعياري نحرافاالبالمقارنة مع 

والذي يدل  )0.84(البالغ  القرارات اتخاذالتجارية العراقية األهلية من حيث تلبية متطلبات عملية 

متفقين على  االعينة كانو  أفرادأن  على أن التشتت بين إجابات أفراد العينة كان قليال نسبيا أي

يوفر نظام المعلومات المحاسبية "التي تنص على  ةحيث جاءت الفقر  .أغلب فقرات أداة الدراسة

بمتوسط  األولىفي المرتبة " لمستخدمي البيانات المحاسبية التقارير المالية بشكل دوري ومنتظم

 نحرافواالبالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام ) 0.96(معياري بلغ  انحرافو ) 4.20(حسابي 

يساعد نظام المعلومات المحاسبية في المصرف على تحقيق "فيما حصلت فقرة . المعياري العام

على " مع التغيرات التي تحدث في بيئة المصرف ةدار المة بين القرارات المتخذة من قبل اءالمال

بالمقارنة مع المتوسط ) 0.84(معياري بلغ  انحرافو ) 3.61(األخيرة بمتوسط حسابي المرتبة 

عن فقرات  جابةومن خالل نتائج االوبشكل عام . المعياري العام نحرافواالالحسابي العام 

مستوى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية يتبين أن  والتي كانت المؤشر لقياس الفاعلية ستبانةاال

  .كان مرتفعاً القرارات  اتخاذتلبية متطلبات عملية  في األهليةفي المصارف التجارية العراقية 

الفاعلية في كٍل من عمليتي التخطيط والرقابة في المصارف التجارية العراقية  ارتفاعإن 

لما  وذلك القرارات اتخاذفي فاعلية  وكما لوحظ في الفقرتين السابقتين أدى بالنتيجة إلى األهلية
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المصارف عينة الدراسة  هتجااوٕان القرارات  اتخاذير على للتخطيط والرقابة من أهمية في التأث

وخفض  اتيرادوما تبعها من زيادة في اال) وكما سنالحظ الحقا(نحو زيادة رؤوس أموالها 

والترابط بين عمليتي التخطيط والرقابة بعملية  ،على تلك الفاعلية أحد المؤشرات هو للتكاليف

القرارت ولكن وحسب ما  اتخاذوٕان هناك العديد من المؤشرات على الفاعلية في  .القرارات اتخاذ

، ومصرف ستثماروالمتعلقة بكٍل من مصرف الشرق األوسط العراقي لال توفر من معلومات

   .بغداد، ومصرف الشمال وعلى سبيل المثال

في رأس المال حيث  اً ملحوظ اً ونمو  اً أن هناك تطور  مصرف الشمالل بالنسبةو فقد تبين 

 إلى دينار عراقي )2.500.000.000( س مال المصرف منأتم زيادة ر 

س أتم زيادة ر ) 2006(، وفي عام ) 2005(في عام  دينار عراقي) 10.000.000.000(

تم ) 2007(وفي السنة المنتهية لعام دينار عراقي ) 25.000.000.000( إلىالمال مرة أخرى 

مصرف التقرير السنوي ل( دينار عراقي) 100.000.000.000( إلىزيادة رأس المال المدفوع 

  . )2008الشمال، 

 أن ستثماروقد تبين من خالل مراجعة القوائم المالية لمصرف الشرق األوسط العراقي لال

، وخالل دينار عراقي) 27.000.000.000(يمثل ) 2006(رأس المال المدفوع في نهاية عام 

رأس  إلىالمتحققة  رباحمن األدينار عراقي ) 4.000.000.000( إضافةتم ) 2007(العام 

 تتم) 2008(وفي العام دينار عراقي، ) 31.000.000.000(المال ليصبح المدفوع منه 

رأس المال ليصبح  إلى دينار عراقي) 11.000.000.000(مبلغ  إضافة

التطور الحاصل في أنشطة  عموماً  ، وهو ما يبيندينار عراقي ) 42.000.000.000(
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، ستثمارمصرف الشرق األوسط العراقي لالالتقرير السنوي ل( هاتايرادو  المصرف وعملياته

2008( .  

 إلىالمدفوع  وصل رأس ماله) 2005(ما مصرف بغداد، ففي نهاية عام أ

 إلىتم زيادة رأس المال المدفوع ) 2008(وفي عام دينار عراقي  )52.973.000.000(

وهو دليل على  .)2008مصرف بغداد، التقرير السنوي ل( دينار عراقي) 70.000.000.000(

        .متاح من معلومات هو بقدر ماو  القرارات اتخاذفاعلية 

  

  فرضيات الدراسة اختبار 5- 4

  

من فرضيات الدراسة الرئيسة والفرعية،  اختبارفي هذا الجانب على  الدراسة تعمل

  :مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة، وذلك كما يلي اختبارعلى  خالل التركيز

  

 HO1الفرضية األولى 

غير فاعلة مـن  األهليةإن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية  "

  ؟حيث تلبية متطلبات عملية التخطيط 

، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول  واحــدةلعينــة  T اختبــار اســتخدامهــذه الفرضــية تــم  ختبــارال

  ).5ـ  4(
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 في األهليةفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية  اختبارنتائج ) 5ـ  4(  جدول

  تلبية متطلبات عملية التخطيط 

  نتيجة الفرضية العدمية
T 

  المحسوبة 

T 

  الجدولية

T 

 معنويةال

المتوسط 

  الحسابي

  

 4.187 0.000  1.645  32.883  رفض

  ). α ≤ 0.05(ة عند مستوى احصائيتكون العالقة ذات داللة * 

  

الجدولية تحت  Tالمحسوبة أكبر من  Tنالحظ أن  )5ـ  4(الجدول  من خالل نتائج  

كانت   إذا، وبما أن قاعدة القرار تنص على رفض الفرضية العدمية )0.05(مستوى داللة 

T  المحسوبة أكبر منT ننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة، إ، فالجدولية

  :والتي تنص

إن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية األهلية فاعلة من حيث "

  ."تلبية متطلبات عملية التخطيط

  

 HO2الفرضية الثانية 

غير فاعلة مـن  األهليةإن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية " 

  ؟حيث تلبية متطلبات عملية الرقابة 
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، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول  واحــدةلعينــة  T اختبــار اســتخدامهــذه الفرضــية تــم  ختبــارال

  ).6ـ  4(

فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية  اختبارنتائج ) 6ـ  4(  جدول

  تلبية متطلبات عملية الرقابة في األهلية

  نتيجة الفرضية العدمية
T 

  المحسوبة 

T 

  الجدولية

T 

 معنويةال

المتوسط 

  الحسابي

  

 4.034 0.000  1.645  29.431  رفض

   ).α ≤ 0.05(ة عند مستوى احصائيتكون العالقة ذات داللة * 

  

الجدولية تحت مستوى  Tالمحسوبة أكبر من  Tنالحظ أن ) 6ـ  4(من خالل نتائج   

 Tذا كانت  إ، وبما أن قاعدة القرار تنص على رفض الفرضية العدمية )0.05(داللة 

ننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة، والتي إ، فالجدولية Tالمحسوبة أكبر من 

  :تنص

من حيث إن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية األهلية فاعلة "

  ."الرقابةتلبية متطلبات عملية 

  

 HO3الفرضية الثالثة 

غير فاعلة مـن  األهليةإن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية " 

  "؟القرارات  اتخاذحيث تلبية متطلبات عملية 
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  ).7ـ  4(، كما هو موضح في الجدول  واحدةلعينة  T اختبار استخدامهذه الفرضية تم  ختبارال

 في األهليةفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية  اختبارنتائج ) 7ـ  4(  جدول

  القرارات اتخاذتلبية متطلبات عملية 

  نتيجة الفرضية العدمية
T 

  المحسوبة 

T 

  الجدولية

T 

 معنويةال

المتوسط 

  الحسابي

  

 3.881 0.000  1.645  24.188  رفض

  

  ). α ≤ 0.05(ة عند مستوى احصائيتكون العالقة ذات داللة * 

  

الجدولية تحت مستوى  Tالمحسوبة أكبر من  Tنالحظ أن ) 7ـ  4(من خالل نتائج   

 Tكانت   إذا، وبما أن قاعدة القرار تنص على رفض الفرضية العدمية )0.05(داللة 

ننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة، والتي إ، فالجدولية Tالمحسوبة أكبر من 

  :تنص

  

إن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية األهلية فاعلة من حيث "

  ."القرارات اتخاذتلبية متطلبات عملية 
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  فرضياتال اختبارملخص بنتائج  1- 5- 4

  

    الجدول ئج تحليل فرضيات الدراسة من خالل نه يمكن تلخيص نتاإفي نهاية هذا الفصل ف

  :) 8ـ  4(

  الفرضيات اختبارملخص نتائج : )8ـ  4(جدول 

  ت
  الفرضية

  التقييم

1  
إن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية 

 .األهلية غير فاعلة في تلبية متطلبات عملية التخطيط
  رفض

2   

في المصارف التجارية العراقية إن نظم المعلومات المحاسبية 

 .األهلية غير فاعلة في تلبية متطلبات عملية الرقابة

 

  رفض

3  
إن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية 

 .القرارات اتخاذاألهلية غير فاعلة في تلبية متطلبات عملية 
  رفض

  

نــه قــد تــم رفــض جميــع إف حصــائييشــير الجــدول الســابق أنــه وبنــاء علــى نتــائج التحليــل اال

الفرضــيات العدميــة، أي نظــم المعلومــات المحاســبية فــي المصــارف التجاريــة العراقيــة األهليــة فاعلــة 

  . القرارات اتخاذفي تلبية متطلبات كل من عملية التخطيط، وعملية الرقابة، وعملية 
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  الـفـصل الخامس

  والتوصيات االستنتاجات

  

   ةمالمقد 5-1

  االستنتاجات 5-2

  التوصيات 5-3
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  ةالمقدم 1- 5

  

التــي توصــلت إليهــا الدراســة، وعلــى ضــوء البيانــات  االســتنتاجاتيتنــاول هــذا الفصــل أهــم 

  .عدد من التوصيات المالئمة اقتراحوالمعلومات المتاحة، تم 

  

  االستنتاجات 2- 5

  

بطبيعــة فاعليــة نظــم  أثــارت الدراســة جملــة مــن التســاؤالت وقــدمت أيضــا فرضــيات تعلقــت

عــن  جابــةالمعلومــات المحاســبية، وتوصــلت إلــى عــدة نتــائج ســاهمت فــي حــل مشــكلة الدراســة واال

  :االستنتاجاتإلى أبرز هذه  شارةهنا اال دراسةحاول التتساؤالتها وفرضياتها، و 

  

مســـتوى فاعليـــة نظـــم المعلومـــات المحاســـبية فـــي المصـــارف التجاريـــة بينـــت نتـــائج التحليـــل أن  .1

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة  .العراقيــة األهليــة فــي تلبيــة متطلبــات عمليــة التخطــيط كــان مرتفعــاً 

 ســتخداممعنويــة الو ة احصــائيوعالقــة ذات داللــة  أثــروالتــي أشــارت إلــى وجــود ) 2002(القطنــاني 

وهـو مـا  القـرارات، اتخاذي في مجاالت التخطيط والرقابة و دار المعلومات المحاسبية على األداء اال

 اتيـرادالتقارير المالية لعينة من المصارف التجاريـة العراقيـة مـن حيـث حجـم اال أيضاأكدت عليه 

فــي زيــادة  مــةمهال صــراعنال مــن التخطــيط يعــد إذ إن، وهــو أمــر طبيعــي ازدادتنهــا أوالتــي تبــين 

 .على المدى البعيدو وتخفيض المصروفات  اتيراداال
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مســـتوى فاعليـــة نظـــم المعلومـــات المحاســـبية فـــي المصـــارف التجاريـــة بينـــت نتـــائج التحليـــل أن  .2

 وهـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــع دراســـة . العراقيـــة األهليـــة فـــي تلبيـــة متطلبـــات عمليـــة الرقابـــة كـــان مرتفعـــاً 

)Nicolaou, 2000 ( التــي أشــارت إلــى أن التطــابق بــين تصــميم نظــام المعلومــات المحاســبي

ن التطــابق بــين تصــميم النظــام أو  ،أكثــر نجاحــا اً يــة يوجــد نظامــومتطلبــات التنســيق والرقابــة التنظيم

وهـو مـا تبـين أيضـًا مـن . انطبـاع بفاعليـة الرقابـة ودقـة المعلومـات اعطـاءوتلك المتطلبـات يسـهم ب

أن  اتضـــحبالمصـــروفات  اتيـــرادخـــالل التقـــارير الماليـــة للمصـــارف حيـــث ومـــن خـــالل مقابلـــة اال

. اتيــرادعلـى اال انعكســتوبشــكل مضـطرد وهـو مــا كـان نتيجــة الرقابـة التـي  ازدادتقـد  اتيـراداال

 .اتيرادالرقابة لها دور كبير في ترشيد المصروفات، وزيادة اال إذ إنوهو أمر منطقي 

إلــــى أن مســــتوى فاعليــــة نظــــم المعلومــــات المحاســــبية فــــي  حصــــائياالأشــــارت نتــــائج التحليــــل  .3

كـان مرتفعـًا، وهـو مـا  تالقـرارا اتخـاذالمصارف التجارية العراقية األهلية في تلبية متطلبات عملية 

توصــلت إلــى أن تطبيـــق نظــم المعلومـــات  والتـــي) Sajady, etal, 2008(دراســـة يتفــق مــع 

 ضــافةباإل نمــديريالالقــرارات مــن قبــل  اتخــاذالمحاســبية بمســتوى جيــد يســاعد علــى تحســين عمليــة 

وهــو مــا أوضــحته البيانــات . نــه يســاعد علــى تحســين الرقابــة الداخليــة وجــودة التقــارير الماليــةأإلــى 

ادة المركـز المـالي والـذي أدى بالنتيجـة وزيـ األمـوالالمالية من حيث الزيادة المضطردة في رؤوس 

 اتخـاذهـذه الزيـادة تتـأتى مـن خـالل  إذ إنوخفـض للتكـاليف وهـذا منطقـي  اتيـرادإلى زيادة فـي اال

  .القرارات السليمة وعلى المدى البعيد

أن عنصـــري التخطـــيط والرقابـــة حصـــال علـــى  حصـــائيبينـــت النتـــائج التـــي أظهرهـــا التحليـــل اال .4

 . القرارات اتخاذدرجة أهمية أعلى مما حصل عليه عنصر 
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تـــوفر المعلومـــات "أظهـــرت النتـــائج فيمـــا يتعلـــق بعمليـــة التخطـــيط أن الفقـــرة التـــي تـــنص علـــى  .5

قد حصـلت علـى المرتبـة األخيـرة " المحاسبية في المصرف أساسا لتخطيط الموارد المالية والبشرية

 .ن حيث المتوسط الحسابيم

تـوفر نظـم المعلومـات "أشارت نتائج التحليل وبما يتعلق بتلبية متطلبات عمليـة الرقابـة أن فقـرة  .6

ات جـراءاال اتخـاذة من دار ية المختلفة لتمكن االدار المحاسبية تقارير رقابية عن أداء المستويات اال

 .األخيرة من حيث المتوسط الحسابيقد حصلت على المرتبة " والقرارات التصحيحية بشأنها

القــرارات، بينــت النتــائج أن الفقــرة التــي تــنص  اتخــاذوبقــدر تعلــق األمــر بتلبيــة متطلبــات عمليــة  .7

ـــى  ـــين القـــرارات ءيســـاعد نظـــام المعلومـــات المحاســـبية فـــي المصـــرف علـــى تحقيـــق المال"عل مـــة ب

جـاءت فــي المرتبـة األخيــرة  "ة مـع التغيـرات التــي تحـدث فـي بيئــة المصـرفدار المتخـذة مـن قبــل اال

 .من حيث المتوسط الحسابي

 

  التوصيات 3- 5

  

للبيانــات، تــم الخــروج  حصــائيوفقــًا للنتــائج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن واقــع التحليــل اال

  :بالتوصيات اآلتية

التأكيــد علــى التحســين المســتمر لــنظم المعلومــات المحاســبية فــي المصــارف التجاريــة العراقيــة  

ســيمكنها مــن مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة فــي المجــال المــالي والمحاســبي وبمــا  األهليــة، ممــا

 .القرارات اتخاذة في المصرف من تخطيط ورقابة و دار سينعكس باإليجاب على وظائف اال
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نظــم المعلومــات  اســتخدامات فــي المصــارف التجاريــة العراقيــة األهليــة بدار اال اهتمــامضــرورة  

ـــة و  ـــرار بشـــكل أوســـع، وذلـــك  اتخـــاذالمحاســـبية ألداء وظائفهـــا المتعـــددة مـــن تخطـــيط ورقاب الق

 .ها بفاعلية أكبرنجاز ال

ا البحـث فــي جوانــب زيــادة فاعليــة عمليــة التخطـيط فــي المصــارف التجاريــة العراقيــة األهليــة لمــ 

وارد الماليـة والبشـرية للمصـرف أكثـر بتخطـيط المـ هتمـامواال. لها من أهمية على المدى البعيد

 .لما لها من أهمية في إنجاح العملية التخطيطية

أكثــر بالعمليــة الرقابيــة فــي المصــارف التجاريــة العراقيــة لتأثيرهــا الكبيــر علــى تقليــل  هتمــاماال 

والتأكيـد أكثـر علـى . كمثـال فـي المصـارف التجاريـة العراقيـة األهليـة اتيرادالمصروفات وزيادة اال

االســــتفادة مــــن مخرجــــات نظــــم المعلومــــات المحاســــبية والتــــي تــــوفر تقــــارير عــــن أداء المســــتويات 

 .ات والقرارات التصحيحية بشأنهاجراءاال اتخاذة من دار ية المختلفة كي تمكن االدار اال

مـــن ذوي الخبـــرة والممارســـات الســـابقة  واالســـتفادةلقـــرارات ا اتخـــاذالتأكيـــد علـــى العقالنيـــة فـــي  

بشــكل أفضــل علــى نظــم المعلومــات  االعتمــادو . أفضــل التطبيقــات فــي صــناعة القــرارات اســتخدامو 

ة دار مة بـين القـرارات المتخـذة مـن قبـل االءالمحاسبية في المصرف والتي تساعد على تحقيق المال

 .المصرفمع التغيرات التي تحدث في بيئة 

الذي توليه المصارف لعمليتي التخطـيط  هتماماالالقرارات نفس القدر من  اتخاذعملية  اعطاء 

 .القرارات من دور كبير في تحقيق أهداف المصارف ونجاحها تخاذوالرقابة لما ال

المزيد من الدراسات فيما يتعلق بكفـاءة نظـم المعلومـات المحاسـبية فـي  اجراءيوصى الباحث ب 

المـوارد المتاحـة  اسـتخداملما للكفاءة من أهميـة كبـرى مـن خـالل . موضوع هذه الدراسةالمصارف 

 . في تحقيق أهداف المؤسسات وعلى المدى البعيد، وهو ما لم تتناوله هذه الدراسة
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  قائمة المراجع

  

  المراجع العربية : والً أ

  المراجع األجنبية : ثانياً 
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 المراجع العربية: أوالً 

  

دار المناهج للنشر  ،"نظم المعلومات المحاسبية"، )2003(أحمد حلمي، وآخرون،  ،جمعة .1

 .األردن: والتوزيع، عمان

 ،"المعلومات الالزمة للتخطيط: يةدار االالمحاسبة "، )2001(، )1( جمعية المجمع العربي .2

 .األردن: مطابع الشمس، عمان

المحاسب القانوني  ،"لتخطيط التنمية كأداةالمحاسبة "، )1992( ،محمد عبد اهللا، األحمدي .3

 .22: 70العدد  ،العربي

ووظائف  يةدار االالنظريات والعمليات :الحديثة ةدار المبادئ ا"، )2009( ،حسين ،حريم .4

 .األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان ،الطبعة الثانية ،"المنظمة

دار الحامد للنشر  ،"ةدار الاأساسيات "، )1998(وآخرون،  ،حداد، شفيق ،حسينحريم،  .5

 .األردن: والتوزيع، عمان

 :القاهرةمكتبة عين شمس  ،"أساسيات نظم المعلومات" ، )2005(حلمي، يحيى مصطفى،   .6

 .مصر

تحليل العوامل المؤثرة على كفاءة وفعالية نظم "، )2002( ،عبد الناصر عبد اهللا ،خطاب .7

جامعة آل  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"يةاألردنالمعلومات المحاسبية في البنوك التجارية 

 .األردن ،البيت

دار  ،"نظم المعلومات المحاسبية"، )2002( ،سمير كامل ،كمال الدين؛ ومحمد ،الدهراوي .8

 .مصر: الجامعة الجديدة، القاهرة
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الدار الجامعية،  ،"نظم المعلومات المحاسبية إلىمدخل "، )1997(عبد المقصود،  ،ديبان  .9

 .مصر: اإلسكندرية

دار الثقافة للنشر  ،"نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة"، )1999(، حكمت أحمد الراوي،  .10

 .األردن: والتوزيع، الطبعة األولى، عمان

العوامل المؤثرة على نظم المعلومات المحاسبية في "، )1999( ،عبد الهادي حامد ،رمضان  .11

 ،يةاألردنالجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"ية المساهمة العامةاألردنالشركات الصناعية 

 .األردن ،عمان

، المكتب العربي "يةدار االالقرارات  تخاذال نظم المعلومات "، )2002(سماعيل، إ ،السيد  .12

 .مصر: اإلسكندرية ،الحديث، طبعة منقحة

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة  أثر"، )2009( ،أكرم يحيى ،الشامي  .13

 ،رسالة  ماجستير غير منشورة ،"التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية

 .األردن ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا

: يةدار اال القرارات اتخاذ في المحاسبية المعلومات دور"، )2006( ،أحمد عبد الهاديشبير،   .14

 ،رسالة  ماجستير غير منشورة ،"فلسطين في العامة المساهمة الشركات على تطبيقية دراسة

 .فلسطين ،جامعة غزة

: الدار الجامعية، الطبعة الثانية، اإلسكندرية ،"المعاصرة ةدار الا"، )1997(علي،  ،شريف  .15

 .مصر
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تقييم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في البنوك "، )2004( ،وليد زكريا ،صيام  .16

بحث مقدم للمؤتمر العلمي المهني السادس  ،"ية في ضل التطور التكنولوجياألردنالتجارية 

 .األردن :عمان ،23/9/2004 -22للفترة من  ،لجمعية المحاسبين القانونيين

،دار "يةدار االنظم المعلومات  إلىالمدخل "، )2005(الطائي، محمد عبد حسين آل فرج،   .17

 .األردن :وائل للنشر والتوزيع، عمان

، معهد الدراسات "التدقيق والرقابة في المصارف" ،)1998(خالد أمين،  ،عبد اهللا  .18

 .األردن: المصرفية، عمان

ها على كفاءة وفاعلية أثر البيئية المصرفية و " ،)2007( خالد وقطناني، خالد أمين؛ ،عبد اهللا  .19

ية األردنالمجلة ، "األردندراسة تحليلية على المصارف التجارية في : نظم المعلومات المحاسبية

 . 19-1: ية، المجلد العاشر، العدد األولنسان، العلوم االةجتماعياالللعلوم 

: ، القاهرة، مكتبة مدبولي"أساسيات الكومبيوتر ونظم المعلومات"، )2000( عدس، رأفت،  .20
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  قائمة المالحق

  قائمة بأسماء المحكمين: أوالً 

  )ستبانةاال(أداة الدراسة : ثانياً 

    األهليةأسماء المصارف التجارية العراقية : ثالثاً 

    فرضيات الدراسة اختبارو  حصائينتائج التحليل اال: رابعاً 
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  )1(ملحق 

  قائمة بأسماء المحكمين
  

  الجامعة/ مكان العمل   التخصص  واالسماللقب العلمي   الرقم

  جامعة الشرق األوسط   محاسبة  محمد عطيه مطر. د. أ  1

  جامعة الشرق األوسط   إحصاء  محمد النعيمي. د. أ 2

  جامعة الشرق األوسط   محاسبة  عبد الناصر نور. د .أ 3

  يةاألردنالجامعة   محاسبة  توفيق عبد الجليل. د 4

  جامعة الشرق األوسط   محاسبة  ظاهر القشي. د  5

  مصارف ةادار   وليد عيدي عبد النبي. أ  6
مدير عام مراقبة الصيرفة ـ البنك المركزي 

  العراقي

  

  

  

  

  

  



95    
 

  

  )2(ملحق 

  أداة الدراسة

  بحث ميداني استبانة

 

مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية 

  ةدار المن وجهة نظر ا األهلية

  كجزء من

  مشروع بحث لنيل درجة الماجستير في المحاسبة

  الباحث

  إدمون طارق إدمون جل

  شرافإب

  الدكتور

 عبد الستار الكبيسي
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  تحية طيبة ..................................... ة / ة الفاضل / األستاذ 

 

مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في " يهدف الباحث القيام بدراسة بعنوان 

الكشف  إلى، حيث تهدف الدراسة " ةدار المن وجهة نظر ا األهليةالمصارف التجارية العراقية 

  .األهليةعن مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية 

إذ . وأن تجيب بأفضل ما لديك من معلومات ،كافة ستبانةأسئلة اال عن جابةينبغي اال

وبالشكل الذي  ،بدقة وموضوعية ستبانةفقرات اال نع جابةكم في التلطف باالاهتمامتعاونكم و  إن

سيعد مهما في نجاح  األهليةيعكس واقع حال متغيرات الدراسة في المصارف التجارية العراقية 

  .الدراسة 
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  الجزء األول

 الديمغرافيةالخصائص 

  

         العمر) 1(

       سنة 36 – 31 من    سنة فأقل 30

       سنة 48 – 43 من    سنة 42 – 37 من

       فما فوق 49

      الجنس ) 2(

   أنثى   ذكر 

      المستوى التعليمي) 3(

   دبلوم    ثانوية عامة فأقل

   ماجستير   بكالوريوس

      دكتوراه

      عدد سنوات الخبرة) 4(

   سنوات  10ـ  6من    سنوات  فأقل 5

   سنوات  20ـ  16من    سنة  15ـ   11من 

      سنة  فأكثر 21
  

      األكاديميالتخصص ) 5(

   إقتصاد   مالية ومصرفية

   محاسبة   أعمال ةادار 

      حاسوب
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  الجزء الثاني

  المعلومات المحاسبيةمدى فاعلية نظم 
إن نظم المعلومات المحاسبية في : "ونصها  HO1الفرضية األولى اختبارخاص ب: السؤال األول

  "غير فاعلة من حيث تلبية متطلبات عملية التخطيط  األهليةالمصارف التجارية العراقية 
  

  الفقرة  ت

 جابةبدائل اال

موافق 

  تماما
  غير موافق  محايد  موافق

غير موافق 

  تماما

 فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تلبية متطلبات عملية التخطيط

1  
المعلومات المحاسبية يساهم بشكل كبير في زيادة فاعلية  استخدام

 عملية التخطيط في المصرف
     

2  
في المصرف على المعلومات المحاسبية يزيد من  ةدار الاعتماد ا

  فاعلية العملية التخطيطية
     

3  
من  االستثمارتوفر المعلومات المحاسبية أساسا لتخطيط عمليات 

 المصرف ةادار قبل 
     

4  
توفر المعلومات المحاسبية في المصرف أساسا لتخطيط الموارد 

 المالية والبشرية
     

5  
 ةادار المعلومات المحاسبية ذات أهمية كبيرة من وجهة نظر 

 ةستراتيجياالالمصرف في تحسين مستوى الخطط 
     

6  
للمصرف على أساس المعلومات التي  األهدافيتم وضع الخطط و 

 توفرها نظم المعلومات المحاسبية
     

7  
على المعلومات المحاسبية لتقدير أرقام الموازنات  ةدار التعتمد ا

 التخطيطية الخاصة بالمصرف
     

8  
تساهم المعلومات المحاسبية مساهمة مباشرة في تحديد أهداف 

  المصرف والبدائل المتعددة للقيام بوظيفة التخطيط
     

9  

و  األهدافالمعلومات المحاسبية في تحويل  استخداميساهم 

ات وبرامج تنفيذية في صورة اجراء إلىالسياسات العامة للمصرف 

  موازنات تخطيطية

     

10  
يوفر نظام المعلومات المحاسبية في المصرف معلومات مالية ذات 

 في صياغة الخطط المستقبلية للمصرف ةدار القدرة تنبؤية تساعد ا
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إن نظم المعلومات المحاسبية في  : "ونصها  HO2الثانيةالفرضية  اختبارخاص ب: السؤال الثاني

  "غير فاعلة من حيث تلبية متطلبات عملية الرقابة  األهليةالمصارف التجارية العراقية 
  

  الفقرة  ت

 جابةبدائل اال

موافق 

  تماما
  غير موافق  محايد  موافق

غير موافق 

  تماما

 فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تلبية متطلبات عملية الرقابة

11  
والخطط المرسومة  األنشطةالمصرف بالرقابة على تنفيذ  ةادار تقوم 

  في كافة مراحل العمل اعتمادا على المعلومات المحاسبية المتوفرة
     

12  
 إلىيهدف المصرف من خالل عملية الرقابة على تنفيذ الخطط 

 القرارات التصحيحية اتخاذبالمعلومات المفيدة ألغراض  ةدار الا امداد
     

13  
المستويات  أداءتوفر نظم المعلومات المحاسبية تقارير رقابية عن 

 المختلفة في الوقت المالئم يةدار اال
     

14  

المستويات  أداءتوفر نظم المعلومات المحاسبية تقارير رقابية عن 

ات والقرارات جراءاال اتخاذمن  ةدار الالمختلفة لتمكن ا يةدار اال

 أنهاالتصحيحية بش

     

15  

المصرف أن الرقابة على تنفيذ الخطط من خالل  ةادار  تعد

 انجازمة لمساعدتها في همالمعلومات المحاسبية وسيلة وأداة 

 األهدافوتحقيق  ماتالمه

     

16  

توفر نظم المعلومات المحاسبية في المصرف معلومات إضافية 

 ةدار التساعد ا..) ة، رسوم بيانية،احصائيقوائم تحليلية، جداول (

 بصورة أفضل في المصرف داءالمقارنات وتقييم األ اجراءعلى 

     

17  
تساهم المعلومات التي توفرها التقارير المحاسبية في المصرف 

 ات الرقابة والضبط الداخلياجراءبصورة مباشرة بوضع 
     

18  

 توفر نظم المعلومات المحاسبية في المصرف معايير ومؤشرات

وتحليل أسبابها  اتنحرافاال  اكتشافمن  ةدار الرقابية تمكن ا

 ومعالجتها

     

19  

تساهم المعلومات التي توفرها التقارير المحاسبية في المصرف 

 اتخاذالسالبة عن الموازنة و  اتنحرافاال بشكل فعال في تحديد 

  أنهاات التصحيحية بشجراءاال

     

20  
المحاسبية في متابعة مدى فاعلية القرارات تساعد المعلومات 

  المتخذة في المصرف
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إن نظم المعلومات المحاسبية في : "ونصها  HO3الثالثةالفرضية  اختبارخاص ب: السؤال الثالث

  "القرارات  اتخاذغير فاعلة من حيث تلبية متطلبات عملية  األهليةالمصارف التجارية العراقية 
  

  الفقرة  ت

 جابةبدائل اال

موافق 

  تماما
  غير موافق  محايد  موافق

غير موافق 

  تماما

 القرارات اتخاذفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تلبية متطلبات عملية 

21  
بالمعلومات  ةدار اليزود نظام المعلومات المحاسبية في المصرف ا

 القرارات اتخاذالكافية والمالئمة لتسهيل عملية 
     

22  

تولد نظم المعلومات المحاسبية في المصرف المعلومات ذات 

بالتنبؤ ) ةدار الا(ي التي يستخدمها متخذو القرارات االقتصادالطابع 

 القرارات اتخاذبقيمة المتغيرات في نماذج 

     

23  

يزود نظام المعلومات المحاسبية في المصرف متخذ القرار 

القرار من حيث النوعية والوقت بالمعلومات المالئمة لطبيعة 

 والتكلفة

     

24  

نماذج  اختالفيراعي نظام المعلومات المحاسبية في المصرف 

القرارات من حيث طبيعة المعلومات التي تحتاجها تلك  اتخاذ

 النماذج في عملية صنع القرار

     

25  
العليا في  ةدار اليساعد نظام المعلومات المحاسبية في المصرف ا

 القرارات بشكل يراعي اآلثار بعيدة المدى لهذه القرارات اتخاذ
     

26  

يساعد نظام المعلومات المحاسبية في المصرف على تحقيق 

مع التغيرات التي  ةدار المة بين القرارات المتخذة من قبل اءالمال

 تحدث في بيئة المصرف

     

27  
المحاسبية لمستخدمي البيانات المحاسبية يوفر نظام المعلومات 

 التقارير المالية بشكل دوري ومنتظم
     

28  

القرارات من قبل المديرين بناء على المعلومات التي  اتخاذيتم 

يوفرها نظام المعلومات المحاسبية في المصرف بشكل أساسي 

 وبعيدا عن التقدير الشخصي

     

29  

يوفر نظام المعلومات المحاسبية في المصرف التغذية الراجعة 

النظر بالقرارات المتخذة لتحسين  اعادةبما يضمن ) العكسية(

 فاعليتها
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  )3(ملحق 

  األهليةأسماء المصارف العراقية التجارية 

  عدد الفروع  اسم المصرف  ت

 19 بغدادمصرف   1

 9 التجاري العراقيالمصرف   2

 18 ستثمارالعراقي لال الشرق األوسطمصرف   3

 20 العراقي االستثمارمصرف   4

 12 العراقي االئتمانمصرف   5

 14 دار السالممصرف   6

 13 البصرة الدوليمصرف   7

 40 ستثمارلالالوركاء مصرف   8

 6 سومر التجاريمصرف   9

 6 بابل التجاريمصرف   10

 14 الخليج التجاريمصرف   11

 20 ستثمارلال االقتصادمصرف   12

 4 العراقي األهليالمصرف   13

 7 الشمالمصرف   14

 2 تحاد العراقياال مصرف   15

 1 آشور الدوليمصرف   16

 4 ستثمارلالالمنصور مصرف   17

 2 دجلة والفراتمصرف   18

 2 الهدىمصرف   19

 1 عبر العراقمصرف   20
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  )4(ملحق 

 فرضيات الدراسة اختبارو  حصائينتائج التحليل اال

 

  لمتغيرات الدراسة حصائيالتحليل اال

  

Descriptive Statistics

197 3.00 5.00 4.6244 .51608
197 3.00 5.00 4.4416 .63318
197 2.00 5.00 4.2843 .77618
197 2.00 5.00 3.8122 .90365
197 3.00 5.00 4.1878 .78263
197 1.00 5.00 3.8477 .89623
197 1.00 5.00 4.4670 .81765
197 1.00 5.00 3.9239 .99964
197 1.00 5.00 3.9645 .88280
197 3.00 5.00 4.3198 .65797
197 2.00 5.00 4.0000 .80812
197 3.00 5.00 4.1675 .65259
197 1.00 5.00 3.7868 .90081
197 1.00 5.00 3.7360 .87562
197 1.00 5.00 3.8528 .87111
197 2.00 5.00 4.2944 .82352
197 2.00 5.00 4.0305 .86253
197 2.00 5.00 4.2944 .84794
197 2.00 5.00 4.2437 .71537
197 2.00 5.00 3.9340 .84558
197 2.00 5.00 4.1015 .82056
197 2.00 5.00 3.8985 .74220
197 2.00 5.00 3.9391 .69718
197 1.00 5.00 3.7157 .75620
197 2.00 5.00 3.8528 .82292
197 1.00 5.00 3.6091 .84184
197 2.00 5.00 4.2030 .96330
197 2.00 5.00 3.7310 1.08030
197 2.00 5.00 3.8782 .81151
197

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q20
q21
q22
q23
q24
q25
q26
q27
q28
q29
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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األولىالفرضية   

  

غير فاعلة مـن  األهليةإن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية  "

  . "حيث تلبية متطلبات عملية التخطيط 

  

One-Sample Statistics

197 4.1873 .50678 .03611SumPlanning
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

 

One-Sample Test

32.883 196 .000 1.18731 1.1161 1.2585SumPlanning
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3
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 الفرضية الثانية

  

غير فاعلة مـن  األهليةإن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية  "

  . "حيث تلبية متطلبات عملية الرقابة 

 

One-Sample Statistics

197 4.0340 .49313 .03513SumControl
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

 

One-Sample Test

29.431 196 .000 1.03401 .9647 1.1033SumControl
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3
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 الفرضية الثالثة

غير فاعلة مـن  األهليةإن نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية العراقية  "

  . "القرارات  اتخاذحيث تلبية متطلبات عملية 

  

One-Sample Statistics

197 3.8810 .51121 .03642SumDecision
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

 

One-Sample Test

24.188 196 .000 .88099 .8092 .9528SumDecision
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3
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