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 الدراس  ممخص

التعرؼ عمى مدل مساىمة أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية تيدؼ ىذه الدراسة إلى      
في جعؿ مخرجاتيا مف المعمكمات المحاسبية كالتقارير كالقكائـ المالية يتكافر فييا الخصائص 

 .النكعية لممعمكمات المحاسبية لتمبي احتياجات متخذم القرارات اإلدارية

 كعينة أفراد مجتمع جميعكلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، تـ تصميـ استبانو ككزعت عمى      
( شركة، 88الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية كعددىا ) الدراسة المتمثؿ في

قد ك  ،الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة أسمكبك  ي ليذه الدراسةالمنيج الكصفي التحميم اعتمادتـ كقد 
 :اآلتيبصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج تتمخص تك 

كالتقارير  في مالءمة مخرجاتيا مف المعمكمات ةتساىـ أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركني     
يتكافر فييا الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في الشركات المدرجة حيث  كالقكائـ المالية،

بنسب كبيرة جدان  لتمبي احتياجات متخذم القرارات اإلدارية ليةالما لألكراؽفي بكرصة فمسطيف 
أنظمة حيث تساىـ ، %(85.38، تمثؿ أعمى نسبة كىي )اصية القابمية لمفيـخ :مرتبة كالتالي

تساعد في ترشيد كاضحة كمفيكمة االلكتركنية في تقديـ معمكمات محاسبية المعمكمات المحاسبية 
رجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في جعؿ اتخاذ فيـ مخكيساىـ ، اتخاذ القرارات

يتـ االلتزاـ حيث ، %(85.88خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة، تمثؿ نسبة ) .القرارات أمران ميسران 
المعمكمات المحاسبية بإمكانية االستفادة تتميز  إذ ،بمبدأ الثبات في نشر التقارير كالقكائـ المالية

مف مقارنة الكاقع الفعمي مع ما ىك  ياتمّكف مخرجاتك  ،ارنة بيف نتائج السنكات المختمفةمنيا في المق
 المعمكمات المحاسبية أنظمةتساىـ حيث ، %(81.83خاصية المالءمة، تمثؿ نسبة ) .مخطط لو

تنتج معمكمات محاسبية تتسـ ك  ،االلكتركنية في إيصاؿ المعمكمات المحاسبية في الكقت المناسب
ية المكثكقية، تمثؿ نسبة خاص .في تقييـ األحداث التي حدثت في الماضيتساعد ك  ،يةبالشفاف

، يتـ عرض التقارير كالقكائـ المالية حسب المبادئ المحاسبية المتعارؼ عميياحيث %(، 82.11)
 .تطابؽ الكاقع الحاليك كغير متحيزة في تكفير معمكمات محاسبية تتسـ بالحيادية تساىـ ك 

ضركرة تكفير المزيد مف المتطمبات األساسية كالضركرية لمخرجات أنظمة  :دراسةكأكصت ال     
المعمكمات المحاسبية االلكتركنية مف المعمكمات كالتقارير كالقكائـ المالية لتساىـ بشكؿ أكبر في 
تكفير الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية لتمبي متخذم القرارات اإلدارية في الشركات 

 .ي بكرصة فمسطيف لألكراؽ الماليةالمدرجة ف
 
 



 ب

Abstract 

The appropriateness of the outputs of the electronic accounting information 

systems to the requirements of the administrative decision-makers: 

"Applied study on companies listed on the Stock Exchange of Palestine" 

     This study aims to identify the extent of the contribution of electronic 

accounting information systems to make the output of accounting information, 

reports and financial statements having qualitative characteristics of accounting 

information to meet the needs of the administrative decision makers. 

     To achieve the objectives of this study, a questionnaire was designed and 

distributed to all members of the population and the study sample of companies 

listed on the Stock Exchange of Palestine which has a number of  (48) company, 

has been depending the descriptive analytical method for this study and  

comprehensive survey method  for the  population study, The study found many 

of the results are summarized as follows: 

     The electronic accounting information systems contribute in a convenient 

output of information, reports and financial statements, where available 

qualitative characteristics of accounting information in the companies listed on 

the Stock Exchange of Palestine to meet the needs of the administrative decision 

makers in large proportions arranged as follows: Understandability characteristic, 

represent the highest proportion of which (83.58%), as it contributes electronic 

accounting information systems to provide clear and understandable accounting 

information help to streamline decision-making, and contributes to understanding 

the outputs of electronic accounting information systems in making decisions is a 

facilitator. Consistency and Comparability characteristics, the proportion 

(83.41%), where it is the commitment to the principle of consistency in the 

publication of reports and financial statements, as characterized by accounting 

information could be used in the comparison between the results of different 

years, and enable outputs to compare reality with what is planned. Relevance 

characteristic, represents the percentage (82.15%), as it contributes electronic 

accounting information systems in the delivery of accounting information in a 

timeliness, and produces a transparent accounting information, and help in the 

evaluation of the events that occurred in the past. Reliability characteristic, 

represents the percentage (80.22%), where it is the presentation of reports and 

financial statements according to generally accepted accounting principles, and 

contribute to the provision of accounting information are neutral and unbiased 

and match the current reality. 

     The study recommended: The need to provide more basic and essential 

requirements of the output of electronic accounting information systems of 

Information, reports and financial statements to contribute more in the provision 

of qualitative characteristics of accounting information to meet the administrative 

decision-makers in companies listed on the Stock Exchange of Palestine. 
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  هللا العلي  أطال، أبنائهاشهسة عمسها من أحل  أفنتالتي  ...الغاليةإلى روح والدتي

، و  أنالقدًس 
ً
 .ألاعلىن ٌظكنها الفسدوض أًجصيها خيرا

 الري علمني كيف أمظك بالقلم وكيف أخط الكلماث بال  روح والدي العشيش... إلى

 .طكنه فظيح حناجهأزحمه هللا و ، هدم

 شزيكة حياتي اإلاثابزة ةالحبيب سوجتي إلى... 

 ...إلى أبنائي ألاحبة 

 ألاعشاء وأخىاتي أخي إلى... 

 إلى أهلي  
 
 الذًن آسروني من أجل تحقيق آلامال... وأصدقائي جميعا

 كل من له حق علّي... إلى 

 

البحث اهدي هذأ مجيعا   إليهم 
 

 الباحث
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 شكر وتقدير
 

 طيدها محمد خاجم ألاهبياء واملسطلين. ىوالظالم علالحمد هللا زب العاملين، والصالة 

ل والعسفان إلى أطتاذي  ومشسفي ًطيب لي بعد شكس هللا عص وحل، أن أجقدم بالشكس الجٍص

، وصبره الجميل علّي، دون الدزاطت هلتفضله باإلشساف على هر درغام مىس ى د. ماهز الفاضل 

 ألاحس والثىاب.طأل هللا له أ، فالبحث اكلل أو ملل خالل إجمام هر

هائب عميد كليت التجازة سعزب  شحدة حمديد.  الفاضل كما أجقدم بالشكس إلى ألاطتاذ

ت واملاليت  عبد هللا فزيد نضالد.  الفاضل وألاطتاذ بالجامعت إلاطالميت عميد كليت العلىم إلاداٍز

 .البحث التفضلهما بمناقشت هر بجامعت ألاقص ى

بطاقمها ألاكادًمي وإلادازي  الجامعة ؤلاسالميةس إلى كرلك أجقدم بخالص الشكس والتقدً

 ، ولكل من أطهم في إخساج هرا البحث، فجصاهم هللا كل خير.في كلية التجارة أساتذتيوبخاصت 

 

 الباحث

 

 

 

 

 

 

 



 ه

 فهرس احملتىيات
 رقـ الصفح  المكضكع تسمسؿ

 -- صفحة العنكاف 
 -- اآلية القرآنية 
 أ ممخص الدراسة بالعربية 
 ب ممخص الدراسة باإلنجميزية 
 ج اإلىداء 
 د شكر كتقدير 
 

 قائمة المحتكيات
 ق

 ك 
 ز 
 ح قائمة الجداكؿ 
 ط  
 م األشكاؿقائمة  
 ؾ المالحؽقائمة  

 1 : اإلطار العاـ لمدراس الفصؿ األكؿ 

 5 المقدمة 8-8
 8 مشكمة الدراسة 1-8
 3 أىمية الدراسة 5-8
 6 ةأىداؼ الدراس 8-8
 6 فرضيات الدراسة 3-8
 7 الدراسات السابقة 6-8
 83 ما يميز ىذه الدراسة 7-8

 17 أنظم  المعمكمات المحاسبي  اللكتركني : الفصؿ الثاني 

 88 المقدمة 8-1
 88 فيـك أنظمة المعمكمات المحاسبيةم 1-1
 12 عناصر أنظمة المعمكمات المحاسبية 5-1



 و

 رقـ الصفح  المكضكع تسمسؿ

 12 ات المحاسبيةمككنات أنظمة المعمكم 8-1
 18 مقكمات أنظمة المعمكمات المحاسبية 3-1
 11 مراحؿ أنظمة المعمكمات المحاسبية 6-1
 18 أىمية أنظمة المعمكمات المحاسبية 7-1
 16 كمات المحاسبيةمأىمية استخداـ الحاسكب في إدارة أنظمة المع 8-1
 19 أىداؼ أنظمة المعمكمات المحاسبية 9-1
 52 مة المعمكمات المحاسبيةكظائؼ أنظ 82-1
 52 مكاصفات أنظمة المعمكمات المحاسبية 88-1
 58 خصائص أنظمة المعمكمات المحاسبية الكفؤة 81-1
 51 الشركط الكاجب تكافرىا في أنظمة المعمكمات المحاسبية 85-1
 55 كيؼ يمكف أف تضيؼ أنظمة المعمكمات المحاسبية قيمة لممنشأة 88-1

 34 اإللكتركني مخرجات أنظم  المعمكمات المحاسبي  : الفصؿ الثالث 

 56 المقدمة 8-5
 56 مفيـك البيانات كالمعمكمات 1-5
 58 االحتياجات مف المعمكمات 5-5
 59 قيمة المعمكمات 8-5
 82 لمبيانات المحاسبية اإللكتركنيعممية التشغيؿ  3-5
 82 مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبيةتصنيؼ  6-5
 81 الجيات المستفيدة مف مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية 7-5
 88 مفيـك المعمكمات المحاسبية 8-5
 88 أىمية المعمكمات المحاسبية 9-5
 83 أنكاع المعمكمات المحاسبية 82-5
 86 العكامؿ المؤثرة في إنتاج المعمكمات المحاسبية 88-5
 87 جكدة المعمكمات المحاسبية 81-5
 88 الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية 85-5
 35 معايير قياس جكدة المعمكمات 88-5

 54 دكر المعمكمات المحاسبي  في عممي  إتخاذ القرارات اإلداري : الفصؿ الرابع 

 36 المقدمة 8-8



 ز

 رقـ الصفح  المكضكع تسمسؿ

 36 تخاذ القراراتإأىمية عممية  1-8
 37 تخاذ القرارإخصائص عممية  5-8
 37 ذ القراراتتخاإخطكات عممية  8-8
 39 التقارير اإلدارية 3-8
 68 أنكاع القرارات اإلدارية كتصنيفاتيا 6-8
 63 تخاذ القرارإالعكامؿ المؤثرة في عممية  7-8
 67 تخاذ القراراتإأىمية المعمكمات المحاسبية في عممية  8-8
 72 صالحية المعمكمات المحاسبية التخاذ القرار 9-8

 72 يق  كاإلجراءاتالطر : الخامسالفصؿ  

 78 المقدمة 8-3
 78 منيجية الدراسة 1-3
 73 مجتمع  كعينة الدراسة 5-3
 73 أداة االستبانة 8-3
 76 صدؽ كثبات االستبانة 3-3
 88 المعالجات اإلحصائية 6-3

 86 نتائج الدراس  الميداني  كتفسيرىا: الفصؿ السادس 

 88 اختبار التكزيع الطبيعي 8-6
 88 صؼ اإلحصائي لعينة الدراسةالك  1-6
 88 تحميؿ البيانات الشخصية 8-1-6
 95 اختبار فرضيات الدراسة 1-1-6

 109 الفصؿ السابع: النتائج كالتكصيات 

 888 النتائج  8-7
 888 التكصيات 1-7
 883 الدراسات المستقبمية 5-7

 المراجع 

 

116 

 122 الم حؽ 



 ح

 اجلداول قائمة 
رقـ 
 الجدكؿ

 رقـ الصفح  كضكعالم

 مقياس اإلجابات 8

 

76 
الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر األكؿ: مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات  1

 أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية  

 

78 

الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الثاني: مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات  5
 ركنيةأنظمة المعمكمات المحاسبية االلكت

 

79 

الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الثالث: مدل تكفر خاصية القابمية لمفيـ لمخرجات  8
 أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية

82 

الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الرابع: مدل تكفر خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة  3
 لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية

 

88 

معامؿ االرتباط بيف معدؿ كؿ محكر مف محاكر الدراسة مع المعدؿ الكمي لفقرات  6
 االستبانة

 

81 

 معامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية( 7

 

85 
 معامؿ الثبات )طريقة كألفا كركنباخ( 8

 

88 
 أطكاؿ اإلجابات 9

 

83 
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التكزيع الطبيعي ) 82

 

88 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الدرجة العممية 88

 

89 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص  81

 االستبانة

89 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الكظيفي 85

 

92 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة العممية  88

 

98 
 مدل المشاركة في عممية اتخاذ القرارات 83

 

98 
 نشاط الشركة 86

 

91 
تحميؿ فقرات المحكر األكؿ: مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات أنظمة  87

 المعمكمات المحاسبية االلكتركنية  
 

98 



 ط

رقـ 
 الجدكؿ

 رقـ الصفح  كضكعالم

تحميؿ فقرات المحكر الثاني: مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات أنظمة  88
 المعمكمات المحاسبية االلكتركنية

 

96 

كر الثالث: مدل تكفر خاصية القابمية لمفيـ لمخرجات أنظمة تحميؿ فقرات المح 89
 المعمكمات المحاسبية االلكتركنية  

 

98 

تحميؿ فقرات المحكر الرابع: مدل تكفر خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة لمخرجات  12
 أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية  

 

822 

خرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية مدل مالءمة م) تحميؿ محاكر الدراسة 18
 االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات(

 

821 

بيف إجابات المبحكثيف  (One Way ANOVA )نتائج تحميؿ التبايف األحادم  11
حكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم 

 القرارات تعزل إلى الدرجة العممية
 

825 

بيف إجابات المبحكثيف  (One Way ANOVA )نتائج تحميؿ التبايف األحادم  15
حكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم 

 القرارات تعزل إلى التخصص
 

828 

بيف إجابات المبحكثيف  (One Way ANOVA )نتائج تحميؿ التبايف األحادم  18
أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم حكؿ مالءمة مخرجات 

 القرارات تعزل إلى المسمى الكظيفي
 

823 

بيف إجابات المبحكثيف  (One Way ANOVA )نتائج تحميؿ التبايف األحادم  13
حكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم 

 العممية القرارات تعزل إلى الخبرة
 

826 

بيف إجابات المبحكثيف  (One Way ANOVA )نتائج تحميؿ التبايف األحادم  16
حكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم 

 القرارات تعزل إلى المشاركة في عممية اتخاذ القرارات
 

827 

بيف إجابات المبحكثيف  (One Way ANOVA )نتائج تحميؿ التبايف األحادم  17
حكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم 

 القرارات تعزل إلى نشاط الشركة
 

828 

 



ٌ 

  األشكال قائمة 
 رقـ الصفح  البياف رقـ الشكؿ

 الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية 8

 

31 
 يةخطكات عممية اتخاذ القرارات اإلدار  1

 

38 
 الخصائص النكعية لمقكائـ المالية 5

 

65 
   

 

 

 

 

 



 ك

 قائمة  املالحق
 البياف رقـ الممحؽ

 نمكذج االستبانو 8

 
 مكزعة حسب القطاعات المدرجة في بكرصة فمسطيف أعداد الشركات 1

 
 أسماء السادة المحكميف 5

 
 



1 

 

 

 

 األكؿالفصؿ 

 اإلطار العاـ لمدراس 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 األكؿالفصؿ 

 اإلطار العاـ لمدراس 

 المقدم  1-1

 الدراس  مشكم  2-1

 الدراس  أىمي  3-1

 الدراس  أىداؼ 4-1

 الدراس  فرضيات 5-1

 السابق  الدراسات 6-1

 الدراس  ىذه يميز ما 7-1

 

 

 



3 

 المقدم  1-1

مات إلى ازدياد حجـ المعمكمات بشكؿ ىائؿ كسيزداد بمعدالت أدل تطكر تكنكلكجيا المعمك      
أسرع في السنكات القادمة، كقد تأثر عمـ المحاسبة كثيران ليذا التقدـ التكنكلكجي خاصة مفاىيـ 
كأسس قكاعد البيانات، فتحكلت الدفاتر كالمستندات المحاسبية اليدكية إلى قاعدة بيانات الكتركنية 

 فة البيانات المحاسبية كتخدـ كافة المستخدميف ليذه البيانات.متكاممة تحتكم عمى كا

كتعد منظمات األعماؿ األكثر تأثران بالتطكرات التي تتـ في تكنكلكجيا المعمكمات، التي دخمت      
في كافة أعماؿ كنشاطات المنظمة، كلقد أصبحت المعمكمات عنصران ميمان مف عناصر اإلنتاج لما 

د فعالية ككفاءة المنظمة، لذلؾ اتجيت المنظمات إلى تصميـ كبناء أنظمة ليا دكر ميـ في تحدي
جؿ السيطرة عمى الكـ اليائؿ مف المعممات الضركرية إلدارة المنظمة كذلؾ لضماف أمعمكمات مف 

كصكؿ المعمكمات مكثكقة كصحيحة كدقيقة إلى كافة المستكيات اإلدارية بالشكؿ المالئـ كفي 
استخداميا في اتخاذ قرارات رشيدة تساىـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة  الكقت المناسب مف أجؿ

 (.3: 1228)قاسـ،  

 مةئكمالالمعمكمات المحاسبية ىك إنتاج تقارير دقيقة  ةنظمأمف  اليدؼ األساس كما أف     
نيا تعمب دكران ميمان في تحكيؿ البيانات المالية  تساعد متخذم القرار عمى اتخاذ قرارات رشيدة، كا 
إلى معمكمات ضركرية التخاذ القرارات المختمفة، يعتبر بمثابة ذاكرة مرنة ككاسعة لصناع القرار في 

 المنشآت المختمفة.

كتعتبر أنظمة المعمكمات المحاسبية الركيزة األساسية لتكفير المعمكمات الالزمة لعممية اتخاذ 
ات في الشركات شرط أف تتكافر فييا القرارات كالتي تعد المعمكمات متطمبان رئيسيان لمتخذم القرار 

 التخاذ القرارات اإلدارية. مةئمالخصائص المعمكمات التي تؤىميا ألف تككف معمكمات 

كمف خالؿ ىذه الدراسة يمكف التعرؼ عمى مدل مساىمة تكنكلكجيا المعمكمات في تعزيز      
في اإلدارية خذم القرارات مة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متءمال

 الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية.
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 مشكم  الدراس  2-1

بسبب تنكع احتياجات متخذم القرارات اإلدارية لممعمكمات كازدياد تعقيدىا كتغير نكع 
المعمكمات مف معمكمات تاريخية إلى معمكمات مستقبمية مرتبطة بالتخطيط كالرقابة كىي أكثر 
المعمكمات أىمية، كمف معمكمات تفصيمية إلى معمكمات ممخصة كمرتبطة بالقرارات اإلدارية، 

المحاسب ليشمؿ مجاالت المعمكمات كاستخداميا كتصميـ أنظمة المعمكمات كمراجعتيا  دكر كتطكر
 مةئكالماللمقياـ بدكر إعداد التقارير المرحمية التي تتنبأ بالمستقبؿ  كأصبح المحاسب مؤىالن 

لممستكيات اإلدارية المختمفة عف الكحدات كاألقساـ داخؿ الشركات كليس مقتصر دكره فقط عمى 
 إعداد القكائـ المالية عف الفترة الماضية. 

كما أف مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية تشكؿ أىمية كبيرة لمشركات كقطاع األعماؿ 
التي تمبي احتياجات متخذم  مةئالمال لما ليا دكر ميـ كحيكم في تكفير المعمكمات المحاسبية

 القرارات اإلدارية. 

ف أأنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية ب مساىمةكمف خالؿ ىذه الدراسة معرفة مدل 
ممعمكمات المحاسبية، لتمبي ل بالخصائص النكعيةمخرجاتيا مف المعمكمات المحاسبية تتمتع  تجعؿ

 ي الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية.احتياجات أصحاب القرارات اإلدارية ف

 :عمى النحك التاليالدراس  يمكف صياغ  مشكم  كفي ضكء ما سبؽ 

المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في جعؿ مخرجاتيا مف المعمكمات  ةنظمأ ما مدل مساىمة
طمبات متخذم القرارات مت يتكافر فييا الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية لتمبيالمحاسبية 

 ؟اإلدارية

 :كىذا السئكاؿ يتفرع منو عدة أسئم  فرعي 

المالءمة  خاصيةالمعمكمات المحاسبية االلكتركنية  ةنظمأفر لدل مخرجات اتك ما مدل  .8
متطمبات متخذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ  لتمبي

 المالية؟
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المكثكقية  خاصيةالمعمكمات المحاسبية االلكتركنية  ةنظمأخرجات فر لدل ماتك ما مدل  .1
متطمبات متخذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ  لتمبي

 المالية؟ 

القابمية لمفيـ  خاصيةالمعمكمات المحاسبية االلكتركنية  ةنظمأفر لدل مخرجات اتك ما مدل  .5
ات متخذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة متطمب لتمبيكاالستيعاب 

 فمسطيف لألكراؽ المالية؟

 خاصية الثباتالمعمكمات المحاسبية االلكتركنية  ةنظمأفر لدل مخرجات اتك ما مدل  .8
متطمبات متخذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة  لتمبيالقابمية لممقارنة ك 

 مالية؟فمسطيف لألكراؽ ال

 أىمي  الدراس  3-1

ف مف كاجبات  ةظمأنتساعد       المعمكمات المحاسبية في تدعيـ عمميات اتخذ القرارات اإلدارية، كا 
 مةئمالمعمكمات محاسبية سميمة كجيدة تساىـ في إنتاج تقارير كقكائـ مالية  ةنظمأاإلدارة إقامة 

ات النظاـ يجب أف تمبي متطمبات متخذم ف مخرجألالعتماد عمييا في اتخاذ القرارات اإلدارية ك 
 :في كتبرز أىمية ىذه الدراسة القرارات اإلدارية.

مة مخرجاتيا مف ءالمعمكمات المحاسبية االلكتركنية في تعزيز مال ةنظمأ مساىمةمدل  -8
 متطمبات متخذم القرارات اإلدارية. لتمبيالمعمكمات المحاسبية 

ية عمى مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية في مدل اعتماد كثقة متخذم القرارات اإلدار  -1
 الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية.

 كمتخذم المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية الشركات ألصحاب االستفادة تحقيؽ -5
 .فييا ات اإلداريةالقرار 
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 أىداؼ الدراس  4-1

مخرجاتيا  حاسبية االلكتركنية في جعؿالتعرؼ عمى مدل مساىمة أنظمة المعمكمات الم -8
 النكعيةيتكافر فييا الخصائص  كالتقارير كالقكائـ المالية المعمكمات المحاسبية مف

 .لتمبي احتياجات متخذم القرارات اإلدارية لممعمكمات المحاسبية

 تخرجة مف األنظمة االلكتركنيةسبياف مدل مالءمة كمكثكقية المعمكمات المحاسبية الم -1

 مدل قابمية المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية لمفيـ كالمقارنةبياف  -5

دراسة الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية التي تساىـ في عممية اتخاذ القرارات  -8
 .اإلدارية

 . دراسة أىمية المعمكمات المحاسبية في عممية اتخاذ القرارات اإلدارية -3

 فرضيات الدراس  5-1

 لتمبيالمالءمة  خاصيةالمعمكمات المحاسبية االلكتركنية  ةنظمأفر لدل مخرجات ايتك ال  .8
متطمبات متخذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ 

 المالية.

 لتمبيالمكثكقية  خاصيةالمعمكمات المحاسبية االلكتركنية  ةنظمأفر لدل مخرجات ايتك ال  .1
القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ متطمبات متخذم 

 المالية. 

القابمية لمفيـ  خاصيةالمعمكمات المحاسبية االلكتركنية  ةنظمأفر لدل مخرجات ايتك ال  .5
متطمبات متخذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة  لتمبيكاالستيعاب 

 فمسطيف لألكراؽ المالية.

القابمية ك  خاصية الثباتالمعمكمات المحاسبية االلكتركنية  ةنظمأفر لدل مخرجات اتك يال  .8
متطمبات متخذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف  لتمبيلممقارنة 

 لألكراؽ المالية.
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دراسة حكؿ في استجابة عينة ال 05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .3
رارات تعزل قمالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم ال

لممتغيرات الشخصية التالية: )الدرجة العممية، التخصص، المسمى الكظيفي، الخبرة 
 .العممية، مدل المشاركة في عممية اتخاذ القرارات، نشاط الشركة(

 :الدراسات السابق  6-1

 الدراسات العربي :أكلن: 

المعمكمات المحاسبي  المحكسب  في   نظمأفاعمي  "، بعنكاف: (2012، دىماف)دراس   -1
   ."دراس  تطبيقي  عمى كزارة المالي  الفمسطيني  :تحقيؽ جكدة التقارير المالي 

مالية المعمكمات المحاسبية المطبقة في كزارة ال ةنظمأىدفت ىذه الدراسة إلى استعراض كاقع      
تحديد ما إذا كاف  الفمسطينية، كمف ثـ تقييـ مدل فاعميتيا في تحقيؽ جكدة التقارير المالية، كأخيران 

 ىناؾ معكقات تحد مف القدرة عمى تحقيؽ جكدة التقارير المالية الصادرة.

المعمكمات المحاسبية المطبقة في كزارة  ةنظمأ فكمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: إ
%، كبحاجة إلى المزيد لتعزيز قدرتيا عمى تكفير متطمبات متخذم القرارات 75المالية فاعمة بنسبة 

تتحقؽ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في المعمكمات التي تتضمنيا التقارير  مف التقارير.
ة، الثبات كالقابمية المالية الصادرة عف النظـ المطبقة في الكزارة بدرجات متفاكتة كالتالي )المكثكقي

تتميز المعمكمات التي تحتكييا التقارير المالية الصادرة عف نظـ المعمكمات  .لمفيـ، المالءمة(
 المحاسبية المطبقة في الكزارة بدقتيا كخمكىا مف التحيز.

متخذم القرار في كزارة المالية ضركرة العمؿ  :كقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أىميا
 كاإلجراءات المحاسبية المطبقة في مختمؼ دكائر الكزارة. األنظمةماؿ حكسبة كافة الستك جديان 

متخذم القرار في كزارة المالية  متخذم القرار في كزارة المالية تعزيز الدكر الرقابي لمتقارير المالية.
ط تصميـ منظكمة تقارير مالية متكاممة كمكحدة تتضمف قاعدة بيانات شاممة لكافة أكجو النشا

 الحككمي.



8 

"أثر جكدة المعمكمات المحاسبي  كاإلفصاح عنيا عمى  ، بعنكاف:(2010)المدلؿ، دراس   -2
 ."دراس  تطبيقي   كفاءة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالي :

ثر جكدة المعمكمات المحاسبية كاإلفصاح عنيا عمى أىدفت ىذه الدراسة إلى مناقشة كتحميؿ      
 لمالية.كفاءة سكؽ فمسطيف لألكراؽ ا

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: المعمكمات المحاسبية المنشكرة في القكائـ      
كالتقارير المالية لمشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية تشكؿ مصدران رئيسان 

ات المحاسبية لممستثمريف في السكؽ عند اتخاذ قراراتيـ االستثمارية. تساىـ خصائص جكدة المعمكم
 في القدرة عمى تكفير الجيد كالكقت كسرعة في أداء عمؿ إدارة السكؽ المالي.

كقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أىميا، ضركرة قياـ الشركات المدرجة في سكؽ      
راعاة تكافر جميع خصائص جكدة المعمكمات المحاسبية عند إعداد مفمسطيف لألكراؽ المالية ب

لمالية السنكية كالمرحمية، كالعمؿ عمى تحديث اإلجراءات الرقابية كاإلدارية عمى كؿ مف تقاريرىا ا
 الشركات المدرجة في السكؽ كأداء إدارة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية.  ةر اإدأداء 

(، بعنكاف: "خصائص المعمكمات المحاسبي  كأثرىا في اتخاذ 2009دراس  )المجيمي،  -2
 مؤسس  اقتصادي ". القرارات: دراس  حال 

لمفاىيمي لمخصائص النكعية لممعمكمات اىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة اإلطار الفكرم ك      
براز كدكرىا في زيادة درجة مالءمة كمكثكقية التقارير المالية في اتخاذ القرارات.  المحاسبية، كا 

د العينة المستجكبيف حكؿ القيمة تأييد أغمبية أفراكمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:      
 التنبؤية لممعمكمات المحاسبية كمدل مالءمتيا لتعديؿ سمكؾ متخذم القرارات كتمكينيـ مف إطالؽ
تنبؤاتيـ المستقبمية. اتفاؽ غالبية أفراد العينة بأف التقارير المالية التي تصدرىا الشركات التجارية في 

استرجاعية عالية تفيد كتؤكد أك تصحح التنبؤات التي اليمف تتضمف معمكمات محاسبية ليا قيمة 
تمت في السابؽ. قناعة المستجيبيف عمى أف االلتزاـ بالمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا كالمقبكلة 
قبكالن عامان غالبان ما تؤدم إلى تكفير معمكمات محاسبية عمى درجة عالية مف المكثكقية كتصكير 

كاقعي لمدخؿ، األمر الذم يؤدم إلى زيادة الثقة كالمالءمة في اتخاذ سميـ لممركز المالي، كقياس 
 القرارات.
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كقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أىميا: ضركرة تكفير المزيد مف المتطمبات الضركرية      
لخصائص المعمكمات المحاسبية التي يتـ عرضيا في التقارير المالية كتحميؿ القكاعد كالسياسات 

ـ استخداميا في إعداد كمعالجة كعرض التقارير المالية. ضركرة نشر تقارير تالتي ي المحاسبية
مالية إضافية لمتقارير المالية األساسية كالتقارير المرحمية، كالقطاعية كغيرىا، نظران ألىمية ىذه 

مات التقارير ألغراض التنبؤ كالتغذية العكسية كاالسترجاعية األمر الذم يزيد مف مالءمة المعمك 
 المحاسبية في اتخاذ القرارات.

المعمكمات اإلداري  في جكدة   نظمأدكر " بعنكاف: (،2009 ،جرادات كآخركف)دراس   -3
 دراس  تطبيقي  في بنؾ اإلسكاف لمتجارة كالتمكيؿ". :صناع  القرارات اإلداري 

ية في جكدة المعمكمات اإلدار  ةنظمأىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى كاقع استخداـ 
عممية صنع القرار اإلدارم في بنؾ اإلسكاف لمتجارة كالتمكيؿ، كاكتشاؼ الصعكبات التي تؤثر في 

 عممية اتخاذ القرارات.

المعمكمات  ةنظمأاالرتباط الكثيؽ االيجابي بيف  :كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
 اإلدارية كعممية صنع القرارات اإلدارية.

ضركرة استمرار بنؾ اإلسكاف لمتجارة كالتمكيؿ  :الدراسة عدد مف التكصيات أىمياكقد قدمت 
 المعمكمات المكجكدة لديو. ةنظمأفي تطكير كتحديث 

"أثر استخداـ نظـ المعمكمات المحاسبي  عمى جكدة  ، بعنكاف:(2009 )الداي ،دراس   -4
 ".البيانات المالي  في قطاع الخدمات في قطاع غزة

ثر استخداـ نظـ المعمكمات المحاسبية عمى جكدة البيانات المالية أتقييـ لالدراسة ىدفت ىذه 
 .لشركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، إف استخداـ نظـ المعمكمات المحاسبية سكؼ 
نات مف حيث دقة البيانات يؤدم إلى تحقيؽ الخصائص النكعية لمبيانات المالية كزيادة جكدة البيا
مكانية االعتماد عمييا كالحصكؿ عمييا في الكقت المناسب  .كمالءمتيا كا 
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لمحصكؿ عمى تقارير مالية عمى قدر مف الجكدة  كقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أىميا،
طمكبة طبقان لخصائص البيانات المالية ال بد مف العمؿ ضمف برمجيات محاسبية مالئمة لمتقارير الم

 .لمستخدمي القكائـ المالية

دراس   :المعمكمات المحاسبي   نظمأثر التحكؿ في أ" ، بعنكاف:(2007،الزعانيف)دراس   -5
 ."تطبيقي  في كزارة المالي  الفمسطيني 

المعمكمات المحاسبية مف  ألنظمةىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى المعالجة اآللية لمبيانات 
ثر المعالجة اآللية مف خالؿ المدخالت كالمعالجة أكزارة المالية كتتبع  خالؿ دراسة تطبيقية في

كالمخرجات كالممارسة العممية لممعالجة اآللية ألنظمة المعمكمات مف خالؿ دراسة الكظائؼ 
 كاألنشطة داخؿ كزارة المالية.

ايات أف البيانات تخضع لمراقبة مستمرة لغ كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة،
جراءات كاضحة الستخداـ أالمحافظة عمى البيانات، مما   ةنظمأظير عدـ تكفر سياسات كا 

 المعمكمات المحاسبية، كما يكجد بعض النقص في استخداـ النظاـ المالي في الكزارة.

ضركرة تدريب كتأىيؿ المكظفيف الذيف يتطمب كقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أىميا، 
العمؿ عمى تحديث خدمات البرنامج المحكسب  معالجة اآللية لمبيانات، كأيضان عمميـ استخداـ ال

ليستطيع مكاكبة التطكرات اليائمة الحادثة في العالـ، مع تكفير دليؿ كاضح كسيؿ لفيـ طريقة 
 استخداـ النظاـ المالي في الكزارة بأقؿ قدرة زمنية كتكفير الجيد المبذكؿ.

"مجالت مساىم  المعمكمات المحاسبي  بالقكائـ المالي  في  اف:، بعنك (2007)جربكع،دراس   -6
 .تحسيف القرارات اإلداري  لمشركات المساىم  العام  في فمسطيف"

لتكضيح مجاالت مساىمة المعمكمات المحاسبية بالقكائـ المالية في تحسيف ىدفت ىذه الدراسة 
متخذم القرارات عمى االستفادة مف  القرارات لمشركات المساىمة العامة في فمسطيف، كمدل قدرة

 .البيانات المالية المنشكرة في عمميات التخطيط كالرقابة كتقييـ األداء

إف إدارة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف  كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:
لقرارات اإلدارية. تتكافر يعتمدكف عمى المعمكمات المحاسبية المستمدة مف القكائـ المالية في اتخاذ ا
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الخصائص النكعية في القكائـ المالية المشتقة منيا المعمكمات المحاسبية التي يتـ االعتماد عمييا 
في اتخاذ القرارات اإلدارية مف قبؿ اإلدارة في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية. تستخدـ 

ع في عممية تكصيؿ كتقديـ المعمكمات الشركات المساىمة العامة في نظاميا المحكسب كالذم يسر 
كالتقارير المحاسبية كمعمكمات التغذية العكسية إلى متخذم القرارات اإلدارية في تمؾ الشركات. 
تتميز المعمكمات المحاسبية في الشركات المساىمة العامة بالمكضكعية كعدـ التحيز كالمصداقية 

لمساىمة العامة بنشر معمكمات تفصيمية كبدرجة عالية مف الكضكح كالثقة. تمتـز الشركات ا
 كذلؾ الستخداميا في اتخاذ القرارات اإلدارية. محاسبية أكثر كضكحان 

أف تقكـ الشركات المساىمة بعمؿ مقارنات  :كقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أىميا
اإلدارة العميا  لقكائميا المالية مع القكائـ المالية لشركات أخرل تعمؿ في نفس المجاؿ، كضركرة دعـ

بالشركات المساىمة أقساـ المحاسبة بالكفاءات كالخبرات الالزمة لتنفيذ األعماؿ بطريقة جيدة، 
كضركرة استخداـ الشركات المساىمة الحاسبات االلكتركنية في تشغيؿ البيانات لممساعدة في حفظ 

تخذم القرارات في تمؾ كخزف تمؾ البيانات كلتكفير الدقة كالسرعة في إيصاؿ ىذه المعمكمات لم
 .الشركات

 :دكر المعمكمات المحاسبي  في اتخاذ القرارات اإلداري " ، بعنكاف:(2006، شبير)دراس   -7
 ."دراس  تطبيقي  عمى الشركات المساىم  العام  في فمسطيف

 تحديد كبياف دكر المعمكمات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في إلىىدفت ىذه الدراسة 
 الشركات المساىمة العامة في فمسطيف.

إف لممعمكمات المحاسبية دكر حيكم عند اتخاذ  :كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
إف ىناؾ اعتماد كبير عمى القكائـ المالية في الحصكؿ  القرارات اإلدارية في الشركات المساىمة.

تتكافر الخصائص كالمتطمبات  ات اإلدارية.منيا عمى معمكمات محاسبية تستخدـ في اتخاذ القرار 
تمتـز الشركات  األساسية في المعمكمات المحاسبية التي يتـ عمييا في اتخاذ القرارات اإلدارية.

المساىمة العامة بنشر معمكمات تفصيمية تكضيحية مرفقة مع القكائـ المالية لتعزيز الحصكؿ عمى 
 اتخاذ القرارات اإلدارية. الستخدميا في معمكمات محاسبية أكثر كضكحان 
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ضركرة التكسع في استخداـ المعمكمات  :كقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أىميا
دعـ اإلدارة العميا  المحاسبية في عمميات التخطيط بكافة أنكاعيا كرسـ السياسات المستقبمية لمشركة.

كالخبرات لتساعد العامميف فييا في الشركات المساىمة لدكائر اإلدارة المالية كتزكيدىا بالكفاءات 
باالرتقاء بمستكاىـ العممي كالمعرفي في مجاؿ المحاسبة لتقديـ معمكمات كمخرجات محاسبية ذات 

 دقة كمكضكعية عالية.

(، بعنكاف: "مدل م ءم  مخرجات النظـ المحاسبي      2006دراس  )رحاحمو كصياـ،  -8
 التجاري  األردني ".اآللي  لمتطمبات متخذم القرارات في البنكؾ 

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مدل إسياـ أنظمة المعمكمات المحاسبية اآللية في تعزيز      
مالءمة مخرجات النظـ لمتطمبات متخذم القرارات في البنكؾ التجارية األردنية، مف حيث تكفير 

ءمة، المصداقية، القابمية المعمكمات التي تتسـ بالخصائص الكاجب تكافرىا )القابمية لمفيـ، المال
 لممقارنة(، حتى يمكف االعتماد عمييا في ترشيد القرارات كعقالنيتيا.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: أف أنظمة المعمكمات المحاسبية اآللية تسيـ في      
افر فييا إخراج معمكمات تمبي متطمبات متخذم القرارات في البنكؾ التجارية األردنية كيتك 

الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كالتالي )القابمية لممقارنة، المصداقية، المالءمة، القابمية 
. أف األنظمة المحاسبية اآللية في البنكؾ التجارية األردنية تسيـ في تقديـ المعمكمات (لمفيـ

ي تزكيد متخذم لمتخذم القرارات بصكرة مفيكمة كاضحة، كبصكرة سمسة كسيمة، مما يسيـ ف
القرارات بالمعمكمات التي تساعدىـ في اتخاذ قرارات رشيدة. أف األنظمة المحاسبية اآللية تسيـ في 
حصكؿ متخذم القرارات عمى المعمكمات في الكقت المناسب كتعمؿ عمى تخفيض درجة المخاطرة 

تنبؤات عف المستقبؿ كرفع نسبة التأكد فيما يخص بدائؿ القرارات، إضافة إلى إسياميا في تككيف 
ستساعد في اتخاذ القرارات. تأكيد غالية أفراد العينة أف مخرجات األنظمة المحاسبية اآللية تتصؼ 
نيا تكفر قدران كافيان مف المكضكعية، كتكفر القدرة لمتحقؽ  بتعبيرىا عف الحدث المطمكب بصدؽ، كا 

كدقتيا كعدـ احتكائيا عمى بيانات تحيزىا إضافة إلى اكتماليا كصحتيا  ـمف صحتيا كحيادتيا كعد
كىمية أك خاطئة، مع تأكيدىـ قدرة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية اآللية في التكفيؽ بيف 
المعمكمات كاألحداث التي تعبر عنيا مخرجات األنظمة المحاسبية اآللية. أف مخرجات األنظمة 
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قارنة بيف نتائج السنكات المختمفة لمشركة المحاسبية اآللية تتسـ بإمكانية االستفادة منيا في الم
 ذاتيا، إضافة إلى إمكانية االستفادة منيا في المقارنة بيف نتائج البنكؾ المختمفة لنفس السنة.

كقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أىميا، ضركرة تعزيز استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في      
 نكؾ التجارية األردنية.تطكير أنظمة المعمكمات المحاسبية في الب

المعمكمات اإلداري  المحكسب  في عممي  صنع   نظمأدكر " ، بعنكاف:(2004،  غنيـ)دراس   -9
 ."القرارات في بمديات قطاع غزة

المعمكمات اإلدارية المحكسبة في عممية صنع  ةنظمأىدفت ىذه الدراسة لمبحث في دكر 
 القرارات في بمديات قطاع غزة.

المعمكمات  ةنظمأإف المستكل التنظيمي لدائرة  :ائج التي تكصمت إلييا الدراسةكمف أىـ النت
%( كىذا يؤكد إف 78.7اإلدارية المحكسبة في البمديات مناسب لممستفيديف مف النظاـ بنسبة )

إف  يؤثر في إنتاج المعمكمات الالزمة لصناعة القرار. أساسيان  المستكل التنظيمي يعتبر عنصران 
في إنتاج المعمكمات الالزمة لصنع القرارات بنسبة  االن فعّ  لي في البمدية يعتبر نظامان النظاـ الحا

إف كجكد  %(، حيث يعمؿ عمى تجميع البيانات مف مصادرىا الداخمية كالخارجية المتاحة.75)
المعمكمات اإلدارية المحكسبة في البمديات قطاع غزة ىك عنصر أساسي يؤثر  ألنظمةالبنية التحتية 

فر إف النظاـ الحالي يك  %(.71.8ى إنتاج كاستخداـ المعمكمات الالزمة لصناعة القرار بنسبة )عم
بنسبة  يحفز متخذ القرار ليتخذ قرار معينان  كيعتبر رئيسيان  ،%(78.8جكدة المعمكمات بنسبة )

(65.1.)% 

ات مف ضركرة اىتماـ البمديات بعنصر المعمكم :كقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أىميا
 ة نظمأضركرة إنشاء  المعمكمات اإلدارية المحكسبة. ألنظمةخالؿ تطكير اليياكؿ التنظيمية 

 محكسبة متكاممة تغطي كافة المجاالت كالتطبيقات لجميع دكائر البمدية. إداريةمعمكمات 
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 ثانيان: الدراسات األجنبي :

خصائص المعمكمات  ، بعنكاف: "أثر استخداـ الحاسكب عمى(Alabood, 2012)دراس   -1
 المحاسبي  مف كجي  نظر المستثمريف: دراس  حال  سكؽ عماف المالي".

 في المستثمركف يسعى التي المحاسبية المعمكمات نكعية عمى التعرؼ الى ىدفت ىذه الدراسة     
 المعمكمات خصائص أىـ لدعـ قراراتيـ، كتحديد كذلؾ عمييا لمحصكؿ عماف المالي سكؽ

 .السميـ لممستثمريف القرار تحقؽ قد يالت المحاسبية
ثر ايجابي عمى خصائص ألمحاسكب  أفكمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:      

)المالءمة، المكثكقية، الثبات كالقابمية  الخصائص التالية فر فييااالمعمكمات المحاسبية حيث يتك 
 لممقارنة(.

 لممعمكمات المتكامؿ النظاـ تطبيؽ ىميا: ضركرةكقد قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أ     
 معمكمات نظاـ: مف كالن  تشمؿ األساسية مف المتطمبات مجمكعة إلى تحتاج التي المحاسبية
 مف المؤىميف األفراد مف كمجمكعة الحديثة، التقنيات مركزية، استخداـ بيانات قاعدة ،محاسبي
 .العممية كالعممية الناحيتيف

"كفاءة نظـ المعمكمات المحاسبي  اللكتركني  في  (، بعنكاف:al-kasswna, 2012دراس  ) -2
 قطاع الطاق  في ظؿ حال  عدـ التأكد: دراس  ميداني  في شركات الكيرباء األردني ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى مدل تكافر الخصائص المتعمقة بأنظمة المعمكمات المحاسبية      
ركات الكيرباء في األردف، كقدرة نظاـ المعمكمات المحاسبي االلكتركنية في نظاـ المعمكمات لش

االلكتركني لتكفير المعمكمات المالئمة مف أجؿ التخطيط كالرقابة كاتخاذ القرار في ظؿ حالة عدـ 
 التأكد.
أف خصائص أنظمة المعمكمات المحاسبية  كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:     

ؿ كبير عمى أداء شركات الكيرباء في األردف في ظؿ حالة عدـ التأكد. االلكتركنية  تؤثر بشك
كفاءة نظاـ المعمكمات المحاسبي االلكتركني في شركات الكيرباء في األردف ألغراض التخطيط 

 كالرقابة كاتخاذ القرار كالتي تقدـ معمكمات مالئمة التخاذ القرارات في ظؿ حالة عدـ التأكد. 
تشكيؿ لجاف متخصصة في شركات الكيرباء  سة عدد مف التكصيات أىميا:كقد قدمت الدرا     

إلدارة األزمات في ظؿ حاؿ عدـ التأكد لمساعدة إدارة الشركة عمى تحقيؽ الكفاءة كالفعالية. ضركرة 
تطكير أنظمة المعمكمات المحاسبية في شركات الكيرباء شاممة جميع الظركؼ كاحتياجات 

 ـ اليقيف كالمخاطر كحالة التأكد.منظمات األعماؿ كحاالت عد
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3- (Winterman et. al., 1998" بعنكاف ،)ثر المعمكمات عمى صناع  القرارات اإلداري  في أ
 الدكائر الحككمي  في المممك  المتحدة".

ثر المعمكمات عمى صناعة القرارات في الدكائر الحككمية أىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ      
 دة.في المممكة المتح

الدكر االيجابي الذم تمعبو المعمكمات في  كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:     
 صناعة القرارات كبخاصة المعمكمات المستقاة مف أنظمة المعمكمات الداخمية في الدكائر الحككمية. 

ضكع كمنيا بإجراء المزيد مف الدراسات حكؿ المك  قدمت الدراسة عدد مف التكصيات أىميا:ك     
 تطكير أساليب حديثة لتقميؿ خطر المعمكمات غير المجدية المزكدة لمتخذم القرارات.

 
 :ما يميز ىذه الدراس  7-1

لقد أصبح مف الكاضح في العصر الحالي التمييز بيف الشركات التي تستخدـ تكنكلكجيا      
نية تتصؼ بالكفاءة كالفعالية المعمكمات في أنشطتيا التي تتمتع بأنظمة معمكمات محاسبية الكترك 

 كبيف الشركات التي تستخدـ األنظمة اليدكية.

التي طبقت عمى البنكؾ التجارية  (1226ىذه الدراسة أقرب إلى دراسة )رحاحمو كصياـ، 
، كدراسة (Alabood, 2012دراسة )ك  ،(1281)دىماف،  دراسةتفؽ مع تككذلؾ  ،األردنية

  (.1227( كدراسة )جربكع، 1229)المجيمي، 

كستركز ىذه الدراسة عمى مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في الشركات      
المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية كمدل مالءمة كمكثكقية المعمكمات المحاسبية المعالجة 

في بية المحاسكصكؿ المعمكمات الكتركنيان كمدل تكافر فييا خصائص المعمكمات النكعية في 
تككف المعمكمات منيا، ك  ابمة لإلثبات كباإلمكاف التحقؽعف الكاقع كقتعبر بصدؽ ، ك الكقت المناسب

لممقارنة كما يتطمبو ذلؾ مف  تياقابميمنقكصة، ك تعرض الحقائؽ غير كأنيا حيادية، كغير متحيزة، 
مكانية إجراء مقارنات بيف نتائالطرؽ السياسات ثبات في تطبيؽ  ج الفترات المالية أك المحاسبية كا 

مع الشركات المشابيو، لتزكيد متخذم القرارات اإلدارية في الشركة بالمعمكمات الضركرية التخاذ 
 القرار السميـ كتحقيؽ أىداؼ اإلدارة.
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 :المقدم  1-2

لقد تطكرت المحاسبة نتيجة لمتطكر االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي لممجتمعات في العقكد 
األخيرة كتعددت الفئات كالطكائؼ التي تتعامؿ مع المنشآت كتنكعت إحتياجاتيا إلى البيانات 

الصادرة عنيا، كلتمبية ىذه االحتياجات المتعددة مف متخذم القرارات، كاف كالمعمكمات المحاسبية 
البد مف كجكد نظاـ محاسبي سميـ يتكلى القياـ بيذه الميمة، كىي تكفير البيانات كالمعمكمات 

 (.56: 1225المحاسبية لمف يطمبيا داخؿ المنشأة أك خارجيا )جعفر، 

قت الحاضر الجية المسئكلة عف تكفير المعمكمات تعتبر أنظمة المعمكمات المحاسبية في الك ك 
المالية كالكمية لجميع اإلدارات كاألقساـ كاألطراؼ األخرل. لذلؾ نجد أف أنظمة المعمكمات 
المحاسبية تعتبر جزءان ال يتجزأ مف التنظيـ اإلدارم كالمعركؼ بنظاـ المعمكمات اإلدارم، حيث 

حد مككنات نظاـ المعمكمات اإلدارم، الذم يعني يمكف القكؿ أف نظاـ المعمكمات المحاسبي أ
بتكفير البيانات كالمعمكمات التي تؤثر عمى نشاط الشركة ككؿ، كجميع أنظمة المعمكمات تيدؼ 
إلى نفس الغرض أال كىك تكفير المعمكمات المالئمة كالمكضكعة مف أجؿ اتخاذ قرارات صحيحة 

 (:83-88: 1227 تساعد الشركة عمى تحقيؽ األىداؼ )جمعة كآخركف،

 :أنظم  المعمكمات المحاسبي  مفيـك 2-2

 العديد مف التعريفات الخاصة بأنظمة المعمكمات المحاسبية:كيكجد 

تعرؼ أنظمة المعمكمات المحاسبية بأنيا عبارة عف مجمكعة مف األنشطة المترابطة كالكثائؽ 
نتاج المعمكمات  إلى مجمكعة متنكعة مف متخذم كالمصممة تكنكلكجيان لجمع البيانات كتشغيميا كا 

 (.Hurt, 2008: 3)القرارات في المنظمة كخارجيا 

كما تعرؼ بأنيا مجمكعة مف األفراد كالمعدات كالمستندات التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض 
داخؿ إطار معيف كذلؾ طبقان لمجمكعة مف السياسات كاإلجراءات مف أجؿ معالجة بيانات معبرة 

دؼ إعداد معمكمات تفي باحتياجات مجمكعة مختمفة مف المستخدميف عف أحداث إقتصادية بي
 (.83: 1227)مطيع كآخركف، 
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كعرفت بأنيا مجمكعة مف العامميف كاإلجراءات كالمكارد التي تقكـ بتجميع البيانات كمعالجتيا 
يصاليا إلى المستخدميف بالشكؿ المالئـ كالكقت المناسب مف  كنقميا لتتحكؿ إلى معمكمات مفيدة كا 

 (.53: 1229أجؿ مساعدتيـ في أداء الكظائؼ المسندة إلييـ )الرماحي، 

كيعرؼ نظاـ المعمكمات المحاسبي بأنو نظاـ يقـك بجمع كتسجيؿ كتخزيف كمعالجة البيانات 
 Steinbart and)إلنتاج المعمكمات لصانعي القرار تساعدىـ في اتخاذ القرارات المناسبة 

Romney, 2006: 6.)

ؼ أنظمة المعمكمات المحاسبية بأنيا أحد فركع أنظمة المعمكمات اإلدارية كالتي تنتج كذلؾ تعر 
المعمكمات المحاسبية كالمالية كأم معمكمات تحصؿ مف التشغيؿ الركتيني لممعامالت المحاسبية  

(Jone and Rama, 2006: 5.) 

اـ المكارد المتاحة كأيضان عرفت بأنيا ىيكؿ متكامؿ داخؿ الكحدة االقتصادية يقكـ باستخد
كاألجزاء األخرل لتحكيؿ البيانات االقتصادية إلى معمكمة محاسبية بيدؼ إشباع احتياجات 

 (.87: 1228المستخدميف المختمفيف مف المعمكمات )دبياف كعبدالمطيؼ، 

غير المالية التي تؤثر مباشرةن عمى  كالمعامالتأنظمة فرعية لتجييز المعامالت المالية كىي كذلؾ 
 .Hall, 2011: 7))المالية  المعامالتمعالجة 

عمى أنيا ىيكؿ ف تعريؼ أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية، كفي ضكء ما سبؽ نرل بأ
تقكـ بتجميع البيانات كمعالجتيا كنقميا لتتحكؿ إلى معمكمات متكامؿ داخؿ الكحدة االقتصادية، 

 كمتخذم القرارات مف المعمكمات.بيدؼ تكفير متطمبات المستخدميف مفيدة محاسبية 

 : دكر المحاسب في أنظم  المعمكمات المحاسبي 

يتفاعؿ المحاسب مع نظاـ المعمكمات المحاسبي كمع مخرجاتو مف خالؿ ثالث محاكر رئيسة 
ىي االستخداـ، كالتقييـ، كالتصميـ كالتطكير. فقد يككف المحاسب مستخدمان لمنظاـ أك مراجعان لو أك 

صميمو، كتعتبر كؿ كظيفة مف تمؾ المحاكر الثالثة مستقمة بصدد أدائيا عف األخرل مشاركان في ت
 (.18: 1228)دبياف كعبدالمطيؼ، 
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كيخطئ البعض بإعتبار أف إنتشار استخداـ الحاسكب يمثؿ بديالن لخدمات المحاسب كأنو 
تمامان، سكؼ يتبعو إنخفاض في أىمية دكر المحاسب في عالـ األعماؿ. فعمى العكس مف ذلؾ 

أدل إستخداـ الحاسكب إلى تحسيف أداء الميمة التقميدية كىي مسؾ الدفاتر الذم يشتمؿ عمى 
معالجة عمميات ركتينية متكررة تسجيؿ كتصنيؼ كتمخيص العمميات المالية )الحارس كحناف، 

1228 :81.) 

 ح أكثر تعقيدان متد كأصبإستخداـ كتحميؿ أنظمة المعمكمات قد إدكر المحاسب في فإف كلذلؾ      
ختيار النمكذج المالئـ إمع التقدـ كالتكسع في المجاالت المختمفة لثكرة المعمكمات، فعمى المحاسب 

عمى  كمف ثـ تصميـ نظاـ المعمكمات بناءن  بياالتخاذ القرار في مختمؼ المجاالت التي يقكـ 
 (.11: 1228بكخضرة كعشيش، أالنمكذج )

  : اسبيالمعمكمات المحأنظم  عناصر  3-2

 (:15: 1288عناصر أنظمة المعمكمات المحاسبية )الرمحي، الذيبة، 

 المصادر البشرية التي تقكـ باستخداـ ىذا النظاـ كتؤدم عميو كظائؼ مختمفة. -8
التعميمات كاإلجراءات اليدكية كاألكتكماتيكية التي تستخدـ في تجميع، كمعالجة، كحفظ  -1

 المعمكمات حكؿ أنشطة المنظمة.
 حكؿ المنظمة كأسمكب المنظمة البيانات -5
 البرامج المستخدمة في معالجة بيانات المنظمة. -8
بنية تكنكلكجيا المعمكمات األساسية كالتي تشمؿ أجيزة الكمبيكتر، كشبكة االتصاالت التي  -3

 تجمع كتحفظ كتعالج البيانات كالمعمكمات.
 المعمكمات المحاسبي.التدقيؽ الداخمي كمقاييس األمف كالتي تضمف أمف البيانات في نظاـ  -6

 مككنات أنظم  المعمكمات المحاسبي : 4-2

 :(35-38: 1221)الدىراكم كمحمد،  مككنات أنظمة المعمكمات المحاسبية
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 :كحدة تجميع البيانات 

كىذا الجزء مف نظاـ المعمكمات المحاسبي يقكـ بتجميع البيانات مف البيئة المحيطة بالمشركع 
 بالمالحظة كالتسجيؿ.أك عف طريؽ التغذية العكسية 

 :كحدة تشغيؿ البيانات 

مفيدة  أنياالبيانات المجمعة بكاسطة نظاـ المعمكمات قد يتـ استخداميا في الحاؿ إذا ما كجد 
 لمتخذ القرار في لحظة تجميعيا.

 :كحدة تخزيف كاسترجاع البيانات 

ظ عمييا لالستخداـ كتختص ىذه الكحدة بتخزيف البيانات في حالة عدـ استخداميا مباشرة كالحفا
 في المستقبؿ أك إلدخاؿ بعض العمميات عمييا قبؿ إرساليا إلى متخذم القرارات.

 :)كحدة تكصيؿ المعمكمات )قنكات اتصاؿ 

ا نقؿ كتكصيؿ البيانات كالمعمكمات مف كحدة إلى يقنكات المعمكمات ىذه ىي الكسيمة التي يتـ ب
 م القرارات اإلدارية.أخرل داخؿ النظاـ المحاسبي حتى تصؿ إلى متخذ

 مقكمات أنظم  المعمكمات المحاسبي : 5-2

إف أم نظاـ محاسبي يستخدـ الحاسكب، يعتمد عمى مقكمات أساسية ال بد مف تكافرىا حتى 
 (:68: 1227يتسنى ليذا النظاـ تحقيؽ أىدافو )قاعكد، 

 أجيزة األنظم  اللكتركني : -1

لمتصمة فيما بينيا، لمقياـ بالعمميات كتتألؼ مف ىذه األجيزة مجمكعة مف األجيزة ا
 المحاسبية كالمنطقية.
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 البرامج كاإلرشادات السياسي : -2

تمثؿ البرامج سمسمة مف التعميمات، التي يستطيع الحاسكب تفسيرىا كتنفيذىا كترشده إلى 
تشغيؿ البيانات، كىي تمثؿ أكامر مكتكبة بمغة معينة، مكجو لكحدة التشغيؿ المركزية لمقياـ 

 يذ عممية معينة، كتدخؿ ىذه األكامر في تصميـ البرامج.بتنف

 المكائح كالمستندات: -3

يجب أف تتكافر ألم نظاـ تشغيؿ يعتمد عمى الحاسكب مجمكعة كاممة مف المستندات 
كالمكائح، التي تعتبر إحدل مككنات الرقابة عمى النظاـ، باإلضافة إلى ككنيا مف أىـ كسائؿ 

 االتصاؿ داخؿ ىذا النظاـ.

دارة الحاسكب:ا -4  ألفراد كا 

ستخراج النتائج ا  تعتبر إدارة الحاسكب الكحدة اإلدارية المسئكلة عف تشغيؿ البيانات ك 
المطمكبة، ضمف التفكيض العاـ المعطي ليا. كتتطمب أىمية ىذه اإلدارة ضركرة تنظيميا بشكؿ 

قرارىا، كتتإمناسب، تكضح فيو مراكز السمطة كالمسئكلية، كأساليب  حدد مف خاللو عتماد كا 
كبشكؿ كاضح حدكد السمطات الممنكحة، كالمسئكلية الممقاة عمى كؿ قسـ مف األقساـ ككؿ فرد 

 مف األفراد.

 الضكابط الرقابي : -5

ا كافة اإلجراءات الرقابية المتبعة، لضماف سالمة التشغيؿ االلكتركني لمبيانات، يكيقصد ب
جراءات الرقابة مف إجراءات الرقابة الالزمة لضماف ص كتتضمف كالن  حة البيانات كمدخالت، كا 

جراءات الرقابة عمى البرامج كالممفات، باإلضافة إلى إجراءات الرقابة  الخاصة بتقسيـ العمؿ، كا 
 عمى الجياز نفسو.

 أنظم  المعمكمات المحاسبي : مراحؿ 6-2

: 1227مف العناصر الرئيسية التالية )مطيع كآخركف،  المحاسبية تتككف أنظمة المعمكماتك 
88:) 
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 تجميع البيانات:  -1

تبدأ عممية تجميع البيانات في أنظمة المعمكمات بتجديد البيانات التي ستعتبر مدخالت 
النظاـ األساسية كعند تحديد البيانات التي يجب تجميعيا يجب أف يؤخذ باالعتبار ىدؼ أنظمة 

 المعمكمات.

 تشغيؿ البيانات:  -2

ت مف خالؿ مجمكعة معينة مف العمميات األساسية يقصد بتشغيؿ البيانات معالجة البيانا
لتحكيميا إلى معمكمات ذات معنى مفيد لمتخذم القرارات كتعتبر عممية معالجة البيانات نتيجة 

 لمقياـ بكؿ عممية مف عمميات المعالجة ككيفية تنفيذىا.

 إدارة البيانات:  -3

دارة عمميات تخزيف، إعادة إنتاج، تحديث  كيقصد بإدارة البيانات األنشطة الخاصة بتنظيـ كا 
 كصيانة البيانات.

 تجميع المعمكمات: -4

كتعني نقؿ كتحكيؿ المعمكمات التي تـ إنتاجيا كالمتجمعة في نظاـ المعمكمات إلى 
مستخدمي ىذه المعمكمات مف جية كمف جية أخرل تحكيميا كنقميا إلى نظاـ آخر مف األنظمة 

 الفرعية المككنة لمنظاـ.

 :اتخاذ القرارات  -5

إف ىدؼ تصميـ أنظمة المعمكمات الميـ ىك اتخاذ القرارات بما يحققو اتخاذ القرارات مف 
 منفعة لممنشأة. 

( أف نظاـ المعمكمات المحاسبي يتككف مف أربعة 52: 1228بكخضرة كعشيش، أكيرل )
 عناصر أك مراحؿ رئيسة كىي بالترتيب:
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 تجميع البيانات:  -1

مكمات المحاسبية ىك خدمة إلدارة كعممية اتخاذ إف اليدؼ األساس لكجكد أنظمة المع
القرار، كبالتالي فإف تجميع البيانات سكؼ يككف مختّصان بجمع البيانات المتعمقة بمكضكع 

 القرار.

 معالج  البيانات: -2

يمكف أف تككف المشاىدات المسجمة مفيدة تمامان كبطريقة فكرية لمتخذ القرار، كلكنيا غالبان 
ة ما لكي نحصؿ عمى البيانات التي تكفر معمكمات مفيدة، كيعتبر نشاط ما تحتاج إلى معالج

معالجة نظاـ المعمكمات، حيث ينطكم عمى تحكيؿ البيانات الخاـ إلى معمكمات قابمة 
 لالستخداـ مف خالؿ طرؽ المعالجة المختمفة.

 مخرجات النظاـ مف المعمكمات: -3

منتج النيائي ليذا النظاـ كالتي يترتب تعتبر المعمكمات الناتجة مف نظاـ المعمكمات ىي ال
عمييا تكزيع ىذه المعمكمات إلى المستفيديف منيا بحيث تدخؿ في عممية اتخاذ القرارات 

 الخاصة بيـ.

 عممي  تخزيف كالحفظ: -4

تعتبر ىذه العممية مرافقة لجميع مراحؿ أنظمة المعمكمات، حيث تيتـ بجمع كتخزيف كؿ 
ة جمع البيانات يتـ خزف البيانات المجمعة كالتي تصؼ مرحمة مف ىذه المراحؿ ففي مرحم

ظكاىر معينة، كفي مرحمة المعالجة يتـ االستفادة مف البيانات كالمعمكمات المخزنة كأيضان يتـ 
 خزف ما يترتب عمى ىذه العممية.

 : المعمكمات المحاسبي أنظم أىمي   7-2

تنكع أعماليا كجغرافيتيا، كؿ ذلؾ ت األعماؿ مف حيث الزيادة في حجميا ك آلتطكر منشنظران 
 (.88: 1226)أحمد،  كغيره قد زاد مف أىمية استخداـ األجيزة االلكتركنية كبرامجيا
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إف مف فكائد برامج الحاسكب في معالجة المعمكمات الرقمية قد ظيرت بشكؿ كاضح في 
يع مجاالت عمميا: االستخدامات اإلدارية، فمقد أظيرت برامج حاسكبية عديدة لخدمة اإلدارة في جم

تخطيط، رقابة، تقييـ األداء كاتخاذ القرارات، بما يساعد اإلدارة في جميع مستكياتيا، كىكذا فقد أدل 
ىذا التطكر إلى ظيكر فرع جديد مف أنظمة المعمكمات باسـ "أنظمة المعمكمات اإلدارية" )المجمع 

إنعكس ىذا التطكر التقني عمى  (. كقد16: 1228العربي لممحاسبيف القانكنييف العدد الثاني، 
تعزيز مساىمة المحاسبيف في العممية اإلدارية داخؿ المنظمة كتكفير فرصة ثمينة لدعـ أنشطة 
االتصاالت مع المستكيات اإلدارية المختمفة كذلؾ مف خالؿ ما تكفره التقنيات المعمكماتية مف كقت 

لعمؿ المحاسبي )المجمع العربي كسرعة كدقة في إنجاز األنشطة الركتينية المعركفة في ا
 (.157: 1228لممحاسبيف القانكنييف العدد الرابع، 

ف انتشار استخداـ الحاسكب في معالجة البيانات المحاسبية المستمدة مف المستندات كالدفاتر  كا 
المحاسبية كتحكيميا إلى معمكمات يمكف االستفادة منيا في كضع الخطط كالبرامج ألداء األعماؿ، 

ابة عمى تنفيذ ىذه الخطط كصكالن لتحقيؽ أىداؼ المنشأة، جعؿ مف ىذه األداة كسيمة ىامة كالرق
ساعدت اإلدارة في اختصار الكقت كالجيد كالتكاليؼ عف طريؽ حفظ المعمكمات المحاسبية كخزنيا 
لالستفادة منيا كقت الحاجة كاستدعائيا عند إتخاذ قرار يتعمؽ باألعماؿ كاألنشطة المختمفة في 

 (.89: 1226المنشآت )أحمد، 

كفي مجاؿ التخطيط: أدل استخداـ الحاسكب إلى زيادة التكجو نحك إنشاء أنظمة متكاممة 
لممعمكمات كأصبح بإمكاف اإلدارة كضع خطط تمتد إلى سنكات مستقبمية أطكؿ، كما أصبح 

العتماد عمى بإمكانيا األخذ في االعتبار عكامؿ التفاعؿ بيف عدد أكبر مف المتغيرات، بدؿ ا
 التقديرات كاألحكاـ الشخصية.

أما مف ناحية الرقابة كالمتابعة: فقد أصبحت معايير الرقابة أكثر دقة كشمكلية، باإلضافة إلى 
أنيا أصبحت آنية نظران لتقميص الفارؽ الزمني بيف التنفيذ كالرقابة، كما مّكف إستخداـ الحاسكب مف 

ىامة تسمح بإمكانية التنبؤ كسرعة اكتشاؼ االنحرافات  التكسع في تحميؿ النتائج ككضع مؤشرات
 الفعمية.
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كفي مجاؿ اتخاذ القرارات: فقد أدل إستخداـ الحاسكب إلى مد اإلدارة بالمعمكمات الالزمة 
: 1226التخاذ القرارات بالسرعة كالدقة المالئمة، كبتطبيؽ أساليب متطكرة لحؿ المشكالت )أحمد، 

89.) 

ير األداء: يساىـ إستخداـ الكمبيكتر في إعداد تقارير األداء في الكقت كفي مجاؿ إعداد تقار 
المناسب، حيث أصبح بإمكاف إدارة المنشآت استالـ ىذه التقارير في كقت كجيز عقب إنتياء 
األداء، مما يؤدم إلى زيادة كفاءة التشغيؿ نظران لممبادرة الفكرية في فحص كتصحيح أسباب 

 (.517: 1221مكقؼ )مكسككؼ كسيمكف، االنحرافات قبؿ تفاقـ ال

 أىمي  استخداـ الحاسكب في إدارة أنظم  المعكمات المحاسبي :  8-2

إف انتشار إستخداـ الحاسكب في معالجة البيانات المحاسبية المستمدة مف المستندات كالدفاتر      
مج ألداء األعماؿ، المحاسبية كتحكيميا إلى معمكمات يمكف االستفادة منيا في كضع الخطط كالبرا

كالرقابة عمى تنفيذ ىذه الخطط كصكالن لتحقيؽ أىداؼ المنشأة، جعؿ مف ىذه األداة كسيمة ىامة 
ساعدت اإلدارة في إختصار الكقت كالجيد كالتكاليؼ عف طريؽ حفظ المعمكمات المحاسبية كخزنيا 

ستدعائيا عند اتخاذ قرار يتعمؽ باإلعما ؿ كاألنشطة اإلنتاجية في لالستفادة منيا كقت الحاجة كا 
 (. 88: 1229، كآخركف المنشأة )الرفاعي

ف ظيكر تكنكلكجيا المعمكمات أكجد فرصان جديدة أماـ المنشآت إليجاد فرص الستخداميا       كا 
في إستراتيجيات األعماؿ كما أف الطبيعة الديناميكية لممنشآت التي تتبنى تكنكلكجيا المعمكمات 

التميز يترتب عميو االنتقاؿ مف النظـ التقميدية إلى التطكر باتجاه نظـ كإستراتيجية تبحث عف 
 (.826: 1228جديدة )الدالىمة، 

كما لمحاسكب دكر كبير في تطكير أنظمة المعمكمات المحاسبية، لما يتميز إستخدامو مف      
لمنشآت مزايا لـ تكف مكجكدة في ظؿ التشغيؿ اليدكم لمنظاـ المحاسبي. كلقد أصبحت معظـ ا

تستخدـ الحاسكب في عمميا المحاسبي، حيث إنو يمتاز بالسرعة كالدقة المتزايدة في تشغيؿ 
عداد التقرير، كما يمتاز أيضان بالقدرة عمى تخزيف البيانات كالمعمكمات في حيز كنطاؽ  البيانات كا 

مما يكفر كحدكد، كبطريقة منظمة بحيث يمكف الرجكع إلييا في زمف قياسي عند الحاجة إلييا، 
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أككامان ىائمة مف المستندات كالممفات، كالكقت كالمجيكد الالـز السترجاع البيانات أك المعمكمات 
 (. 31: 1227المعينة )قاعكد، 

كىناؾ عدد مف األسباب أدت إلى إستخداـ الحاسب اآللي في نظاـ المعمكمات المحاسبي، مف      
 (:88: 1281دراسة )المطيرم، 

مكمات المحاسبي عمى كمية ىائمة مف البيانات كالمعمكمات التي قد يحتكم نظاـ المع -8
ستخداـ الحاسكب يسيـ إف إكبيريف، كبالتالي ف تستغرؽ معالجتيا كتخزينيا جيدان ككقتان 

 كبر.أفي إنتاج معمكمات محاسبية ذات مصداقية أكثر كفي كقت أسرع كبكمية 
ظيمية أك حككمية، مما يعني أسمكب المعالجة محدد مسبقان كفؽ مبادئ كقكانيف تن -1

 إمكانية إعداد نتائج محاسبية تتطابؽ مع األسمكب.
ىناؾ الكثير مف العمميات الدكرية كالترحيؿ مف دفتر األستاذ المساعد إلى دفتر  -5

األستاذ العاـ كأعماؿ نياية السنة، قد تخمؽ الممؿ كالركتيف في نفسية المحاسب فأككمت 
 ريؽ برمجيات خاصة.ىذه الميمة الحاسب اآللي عف ط

زيادة أىمية المعمكمات المحاسبية زاد مف عدد طالبييا، كما أف مصادر تدفؽ البيانات  -8
 متعددة.

إنخفاض أسعار الحكاسيب أسيـ في تعميـ استعماليا، كفي تكافر عدد مف البرامج  -3
 الجاىزة التي تساعد في أداء العمؿ المحاسبي.

 كمات المحاسبيالمع أنظم في  الحاسكباستخداـ  مميزات : 

ال شؾ أف استخداـ الحاسب االلكتركني باختالؼ أنكاعو في مجاؿ العمؿ المحاسبي ضركرة 
تقتضييا طبيعة العمؿ ذاتو مف ناحية، كمف ناحية أخرل لما يمكف أف تحققو ىذه الكسيمة مف مزايا 

 :(http://www.ibtesama.com/vb/20/2/2013)ما يمي ياكفكائد. كمف أىم

جراء العمميات الحسابية، كتنفيذ اإلجراءاتالدقة ك  -8 المحاسبية  السرعة في إعداد المستندات كا 
بدكره إلي تكفير  مثؿ: عمميات التسجيؿ، التبكيب، التحميؿ، كحفظ المستندات. كىذا يؤدم
تشغيؿ العمميات  الكقت كالمجيكد، كتقميؿ حجـ األخطاء الحسابية، كتخفيض تكاليؼ

 .المنشأة الحسابية التي تقكـ بيا
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 كتخزينيا تحسيف عممية حفظ الدفاتر كالمستندات المحاسبية كتسييؿ عمميات تجميعيا -1
 .سترجاعيا في شكؿ معمكمات إلدارة المنشأةا  ك 
 سرعة إنجاز العمميات المتشابية في كقت كاحد، كتسجيؿ عدد كبير مف العمميات -5

الرقابة الداخمية كالذاتية  أحكاـ. ستخداـ عدد أقؿ مف األفراد في كقت قصيرا  ك  المحاسبية،
مراحؿ التشغيؿ المختمفة أكؿ بأكؿ.  عمى تنفيذ العمميات، بحيث يمكف تالفي األخطاء في

النيائية، كذلؾ نظران الحتكاء الحاسكب  ستخراج المعمكمات كالنتائجإمما يحقؽ الدقة في 
مف صحة  ف إلدارة مف التثبتتمكّ  عمى كسائؿ لمضبط كالرقابة كالتحقؽ مف النتائج،

 .العمميات
في  زيادة الثقة في المعمكمات الناتجة مف التشغيؿ عمى الحاسب االلكتركني كالمعركضة -8

ستخداميا مف قبؿ متخذم القرارات، كأساس سميـ كمكثكؽ بو التخاذ إالتقارير، بحيث يمكف 
 .القرارات

اإلدارية  ابةتحسيف عمميات الرقابة كاتخاذ القرارات، عف طريؽ زيادة كفاءة أنظمة الرق -3
التغذية  كتقديـ المعمكمات كالتقارير المناسبة، باإلضافة إلى سرعة تكصيؿ معمكمات

 .العكسية الناتجة عف تطبيؽ القرارات
 المعمكمات أنظمةإلى تكفير المركنة الكاممة في تصميـ  الحاسكبكذلؾ يؤدم استخداـ  -6

عمى  ناسب، نظران الحتكائوسترجاع المعمكمات في الكقت الما  المحاسبية، مف خالؿ خزف ك 
 .قاعدة بيانات متطكرة، كىي أىـ ما يميز الحاسبات في مجاؿ األعماؿ المحتسبة

 عمكمان أمر يعكد إلي المستخدـ أك إدارة المحققةكما يجب مراعاة أف مزايا الحاسكب كفكائده 
 ع مف جراءب مف منافك المنشأة، فيي الجية الكحيدة القادرة عمى تحديد مدل ما يمنحو الحاس

 .المعمكمات المحاسبية بصفة خاصة كأنظمةتشغيؿ أنظمة المعمكمات بصفة عامة، 

 المعكمات المحاسبي أنظم  بناء في الحاسكبستخداـ إ مشك ت:  

 أف استخدامو في بالرغـ مف المزايا كالخصائص المتعددة كالمتنكعة الستخداـ الحاسكب إالّ 
يد مف المشكالت التي يمكف تصنيفيا عمى النحك التالي منشآت األعماؿ المختمفة يْعترضو العد

 (:886-883: 1228)الدالىمة، 

 مشكالت متعمقة باألجيزة  -8
 مشكالت متعمقة بتصميـ البرامج  -1
 مشكالت تتعمؽ بالمعالجة )تشغيؿ البيانات( -5
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 مشكالت تتعمؽ بنقؿ المعمكمات )المخرجات( -8
 مشكالت تتعمؽ بالظركؼ الخارجية -3
 رقابة عمى الحاسكبمشكالت تتعمؽ بال -6

 أىداؼ أنظم  المعمكمات المحاسبي : 9-2

 (:38: 1226أىداؼ أنظمة المعمكمات المحاسبية )الشريؼ، 

إنتاج التقارير الالزمة لخدمة أىداؼ المشركع سكاء مالية أك بيانية أك إحصائية أك تقارير  -8
 التشغيؿ اليكمية كاألسبكعية.

 دقة في اإلعداد كالنتائجتكفير تقارير تحتكم عمى درجة مف ال -1
تقديـ التقارير في الكقت المناسب لتساعد اإلدارة في إتخاذ القرارات المالئمة في الكقت  -5

 المناسب.
تحقيؽ النظاـ المحاسبي لشركط الرقابة الداخمية الالزمة لحماية أصكؿ المشركع كرفع كفاءة  -8

 أدائيا مف خالؿ تكفير كسائؿ الرقابة الداخمية في النظاـ.
ناسب تكمفة النظاـ كتكمفة إنتاج بياناتو مع األىداؼ المطمكبة منيا بما يحقؽ التكازف بيف ت -3

 تكمفة النظاـ كأىدافو.

كما ييدؼ نظاـ المعمكمات المحاسبي في الشركة إلى تحقيؽ ثالث أىداؼ )الدىراكم كمحمد، 
1221 :87:) 

 يقدـ معمكمات ألغراض اتخاذ القرارات -8
 ساعد في إجراء العمميات اليكميةتقديـ المعمكمات التي ت -1
 تقديـ المعمكمات الالزمة عف مدل تحقيؽ اإلدارة لمسئكلياتيا -5

 بأف كؿ شركة يجب أف تالئـ أنظمة المعمكمات مع احتياجات  Hall, 2011: 7))وقال
مستخدمييا. لذلؾ أىداؼ نظاـ المعمكمات الخاص ربما تختمؼ مف شركة  إلى شركة. كمع ذلؾ 

 ثة أىداؼ أساسية كشائعة لكافة األنظمة:يكجد ثال
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أف يدعـ كظيفة التنظيـ لإلدارة: التنظيـ يشير إلى مسئكلية اإلدارة لكي تدير بشكؿ صحيح  -8
 مكارد الشركة.

أف يدعـ صنع قرار اإلدارة: نظاـ المعمكمات يزكد المدراء بالمعمكمات التي يحتاجكنيا  -1
 لتنفيذ مسئكليات صنع قراراىـ.

يات الشركة اليكمية: نظاـ المعمكمات يزكد بمعمكمات لعمميات األشخاص أف يدعـ عمم -5
 كيساعدىـ في االنطالؽ الكفؤ كالفعاؿ لمياميـ اليكمية.

 كظائؼ أنظم  المعمكمات المحاسبي : 10-2

برز التطكرات ىك ابتكار أنظمة محاسبية تعمؿ بكفاءة كفاعمية، كتعطي مزيدان مف الثقة أمف      
 ا المؤسسة.يالتي تقـك ب عمى العمميات

 (:83-88: 1228كيحقؽ نظاـ المعمكمات المحاسبي العديد مف الكظائؼ كمنيا )صالح،      

 تجميع البيانات المحاسبية -8
دخاؿ كتخزيف البيانات المالية المحاسبية في النظاـ المعمكماتي المحاسبي -1  مراجعة كا 
 أىداؼ المؤسسةمعالجة البيانات المحاسبية لتحكيميا لمعمكمات تخدـ  -5
 تخزيف المعمكمات المحاسبية -8
 عرض تمخيصي لممعمكمات بأسمكب كمي أك بياني كبتقارير دكرية حسب الطمب. -3

 :صفات أنظم  المعمكمات المحاسبي امك  11-2

 (:11-18: 1281)المطيرم، نظاـ المعمكمات المحاسبي اآللي يتمتع بالمكاصفات التالية 

لي ينتج معمكمات مكجيو نجك إجراءات محددة، إف نظاـ المعمكمات المحاسبي اآل -8
 كمعمكمات متعمقة بالمستقبؿ كليس فقط بالماضي.

يسجؿ األحداث االقتصادية فكر حدكثيا كينتج معمكمات محاسبية حديثو، كتعكس الكاقع  -1
 االقتصادم لممنشأة في لحظة إصدارىا، كما ينتج المعمكمات الدكرية.
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ف أجزاء نظاـ المعمكمات اإلدارم، ألت المحاسبي كبقية إمكانية الدمج بيف نظاـ المعمكما -5
اتخاذ القرارات ال يتـ باالعتماد عمى نظاـ المعمكمات المحاسبي كحده، كألف قسمان كبيران مف 

 البيانات المحاسبية ينتج ضمف بقية أنظمة المعمكمات المكجكدة في إطار المؤسسة.
ف قبؿ أقساـ الحسابات كاألقساـ المالية البرامج المستخدمة سيمة، إذ يمكف استخداميا م -8

كالمراجعيف كبقية اإلدارات، كليس حصران عمى المبرمجيف كالمختصيف بعمـ الحاسكب كالذيف 
 عادة ما تككف معرفتيـ المحاسبية قميمة.

يضمف الحاسكب تسجيالن كتخزينان صحيحان لمبيانات المحاسبية، بما يتفؽ مع المبادئ  -3
يمنع إلى حد ما حاالت الغش كالتالعب كالخطأ المقصكد كغير كالقكاعد المحاسبية، ك 

 المقصكد.
إمكانية تصنيؼ المعمكمات المخزنة في داخؿ النظاـ المحاسبي، حسب كجيات نظر  -6

 متعددة مف أجؿ أف تككف صالحة في عممية اتخاذ القرار.
 تعدد البرامج مما يتيح فرصة االختيار كالمفاضمة بينيما حسب الحاجة. -7

 خصائص أنظم  المعمكمات المحاسبي  الكفؤة: 12-2

)الرفاعي كآخركف،  ككفؤان  تؤىؿ نظاـ المعمكمات المحاسبي ألف يككف فاعالن  الخصائص التي
1229 :88:) 

يجب أف يحقؽ نظاـ المعمكمات المحاسبي درجة عالية جدان مف الدقة كالسرعة في معالجة  -8
 ة.البيانات المالية عند تحكيميا لمعمكمات محاسبي

أف يزكد اإلدارة بالمعمكمات المحاسبية الضركرة كفي الكقت المالئـ التخاذ قرار إختيار  -1
 بدائؿ مف البدائؿ المتكفرة لإلدارة.

 أف يزكد اإلدارة بالمعمكمات الالزمة لتحقيؽ الرقابة كالتقييـ ألنشطة المنشأة االقتصادية. -5
فتيا الميمة كىي التخطيط القصير أف يزكد اإلدارة بالمعمكمات الالزمة ليساعدىا في كظي -8

 كالطكيؿ اآلجؿ ألعماؿ المنشأة المستقبمية.
أف يككف سريعان كدقيقان في إسترجاع المعمكمات الكمية كالكصفية المخزنة في قكاعد بياناتو  -3

 كذلؾ عند الحاجة إلييا.
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ت أف يتصؼ بالمركنة الكافية عندما يتطمب األمر تحديثو كتطكيره ليتالءـ مع التغيرا -6
 الطارئة عمى المنشأة.

 الشركط الكاجب تكافرىا في أنظم  المعمكمات المحاسبي  13-2

يشكؿ نظاـ المعمكمات المحاسبي مجمكعة مف المبادئ كاألساليب، التي يمكف عف طريقيا 
تجميع البيانات كالمعمكمات داخؿ المنشأة، بصكرة تمكف مف تحقيؽ األىداؼ اإلدارية )جمعة 

(. فمف خالؿ ىذا النظاـ يتـ تحكيؿ العمميات االقتصادية المثبتة 11-12: 1227آخركف، ك 
في مستندات سكاء داخمية أك خارجية في صكرة قيـ، ثـ قيدىا في السجالت كالدفاتر كالكشكؼ 
التحميمية في ضكء قكاعد كأصكؿ محددة، بيدؼ التكصؿ إلى معمكمات عمى شكؿ تقارير 

 اميا في أغراض مختمفة كالتخطيط كالرقابة كاتخاذ القرارات.محاسبة عف فترات متعاقبة الستخد

كلكي يككف ىناؾ نظاـ فعاؿ لممعمكمات المحاسبية يتعيف أف يككف قادران عمى )جمعة 
 ( :11-12: 1227آخركف، ك 

أف يرتبط بالييكؿ التنظيمي لممنشأة، حتى يكفر المعمكمات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ اإلدارة  -8
 تخاذ القرارات الالزمة.مف تخطيط كرقابة كا

 أف يككف مصدران لتزكيد اإلدارة العميا معمكمات كافية عف نتائج تنفيذ الخطط. -1
أف يسمح بتحقيؽ التكازف بيف درجة الدقة، كالتفصيؿ، كالفترات الزمنية إلعداد التقارير  -5

 المحاسبية كبيف تكمفة النظاـ كبما يحافظ عمى اقتصاديات تشغيمو.
المحاسبية إلى أك متخذم القرار في الكقت المناسب، كأف يقـك  أف يكصؿ المعمكمات -8

سترجاعيا منو بشكؿ سريع كمنتظـ عند الحاجة.   بتخزيف تمؾ المعمكمات كا 
 تكامؿ المعمكمات كخصكصان المعمكمات الخارجية المفيدة. -3
أف يستخدـ المعمكمات الناتجة عف أنظمة المعمكمات الفرعية لخدمة إدارات مختمفة داخؿ  -6

المنشأة مثؿ اإلنتاج، كالتسكيؽ، كالتمكيؿ، كالتكاليؼ، كالتدقيؽ دكف تكرار لتجميع ىذه 
 البيانات كتشغيميا مرة أخرل.

أف يساعد في دعـ األنظمة الفرعية الخاصة بالمكازنات التخطيطية أك األساليب  -7
 األنظمة.عد مف األركاف األساسية لنجاح تمؾ اإلحصائية، إذ أنيا تكفر معمكمات مالئمة ت  
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أف يكفر نظاـ المعمكمات المحاسبي قنكات اتصاؿ لتدفؽ المعمكمات إلى داخؿ كخارج  -8
جراءالمنشأة،  مكاءمة بيف نظاـ المعمكمات كالبيئة المحيطة حتى يتـ تكفير المعمكمات  كا 

 كفقان لظركؼ مستخدمي المعمكمات.
ة، مف خالؿ تكليد أف يستجيب نظاـ المعمكمات المحاسبي لطمب المعمكمات بصفة مستمر  -9

المعمكمات كقت الحاجة إلييا، كنتيجة لكجكد بنؾ لمبيانات، يحتفظ بالبيانات كالمعمكمات 
إلى حيف الحاجة إلييا، كعمى أف يتـ تحديث ىذه البيانات بصفة مستمرة طبقان لمتغير في 

 الظركؼ المحيطة بالنظاـ.

 لممنشأة: كيؼ يمكف أف تضيؼ أنظم  المعمكمات المحاسبي  قيم  14-2

نظاـ المعمكمات المحاسبي المصمـ بطريقة جيدة يمكف أف يضيؼ قيمة لممنشأة مف خالؿ 
 ( :58: 1288)الرمحي، الذيبة، 

 تحسيف اإلنتاجية كتقميؿ التكمفة. -8
 زيادة الكفاءة كالفعالية مف خالؿ تقديـ معمكمات كبيانات دقيقة. -1
ير مف المكظفيف لممعمكمات المشاركة في المعرفة كذلؾ مف خالؿ مشاركة لعدد كب -5

 كالبيانات في مكاتب عدة في مؤسسة كاحدة.
 تحسيف كتطكير أداء كفعالية عمميات سمسمة العرض. -8
 تحسيف نظاـ التدقيؽ الداخمي حيث تتـ حماية النظاـ كالمنظمة مف مشاكؿ عدة. -3
 تحسيف القدرة عمى إتخاذ القرارات. -6
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 :المقدم  1-3

أك العكس، كيتـ  Informationمكاف كممة معمكمات  Data ا ما يتردد كممة بياناتغالبن      
 أف ىناؾ اختالفان ميمان بيف المعنييف، كيرجع ذلؾ حقيقة أف المعمكمات استخداميا بمعنى كاحد، إالّ 

بيانات، بينما ال تؤدم جميع البيانات إلى معمكمات مفيدة ذات مغزل لإلدارة، كتعتبر  تتككف مف
البيانات المادة الخاـ التي تشتؽ منيا المعمكمات، حيث تتحكؿ البيانات الخاـ إلى معمكمات بعد 
 إخضاعيا لعمميات المعالجة يتـ الكصكؿ إلى معمكمات مفيدة ذات معنى، تساعد في اتخاذ القرارات

 .(6: 1227)جمعة كآخركف،  المختمفة

كتعتبر المعمكمات في الكقت الحاضر ثركة ىامة حيث االستغالؿ األمثؿ لممعمكمات يحقؽ      
أرباحان كنجاحان لمخطط المستقبمية، كالمعمكمات الجيدة ينتجيا أنظمة معمكمات محاسبية حديثو 

 كمتطكرة.

ة المعمكمات المحاسبية ذات فائدة لممستخدميف كلكي تككف المعمكمات المستخرجة مف أنظم     
 يجب أف يتكافر فييا الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية.

 البيانات كالمعمكمات:مفيـك  2-3

 كىناؾ عدة تعاريؼ لمفيكمي البيانات كالمعمكمات

 :تعريؼ البيانات 

يتـ تمقييا كتسجيميا عف تعرؼ البيانات بأنيا عبارة عف الحقائؽ األكلية كاإلشارات التي      
األحداث مكضع االىتماـ. كىذه البيانات تمثؿ المادة الخاـ التي يتـ إدخاليا في نظاـ المعمكمات 

)جمعة كآخركف، لمعالجتيا بغرض إنتاج معمكمات، لذا فيي تمثؿ مدخالت نظاـ المعمكمات 
1227 :6.) 

ذا ما جمعت مع      ان فإنيا تمثؿ المدخالت لنظاـ المعمكمات كما تعرؼ بأنيا حقائؽ أكلية كأرقاـ كا 
 (.83: 1221)الدىراكم كمحمد، 
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كعرفت بأنيا تمثؿ الحقائؽ كالمفاىيـ باألعداد كاألحرؼ األبجدية كالرمكز بشكؿ مالئـ لمتمكف     
 (.83: 1229مف ترجمتيا كمعالجتيا مف قبؿ اإلنساف أك األجيزة لتتحكؿ إلى نتائج )الرماحي، 

بيانات بأنيا مجمكعة مف الحقائؽ التي تجمع، كتسجؿ، كتخزف كتتـ معالجتيا مف كتعرؼ ال     
خالؿ نظاـ المعمكمات، كالبيانات عكامؿ مالحظة أك مؤشرات لقياس نشاطات العمؿ لدل صانعي 

 (.86: 1288القرار أك لمستخدمي ىذه البيانات )الرمحي، الذيبة، 

ا كمراجعتيا ألجؿ إنتاج المعمكمات، كتمثؿ المدخالت كذلؾ ىي المكاد الخاـ التي يتـ تجميعي     
األساسية لنظاـ المعمكمات كتعبر عف إحداث كتدفقات مادية لمعمميات كاألحداث االقتصادية التي 
تمارسيا المؤسسات كالمنشآت كقد يعبر عنيا إما في شكؿ أرقاـ أك حقائؽ أك رمكز أك أشكاؿ أك 

 (.86: 1227يع كآخركف، في الصكر مجتمعة بعضيا أك كميا )مط

 البيئة المادية أك المنظمات كقعت في أحداثان  التي تمثؿ الخاـ الحقائؽ تدفقات مفكأيضان ىي 
 Laudon and) كاالستخداـ الفيـ الناس مف فمكّ تشكؿ ترتيبيا في ك  تنظيميا قبؿ أف يتـ

laudon, 2010: 16).

وتصنيفها(وليسلهاتأثيرهباشرعلًحقائقلنيتنهعالجتها)تحريرهاوتلخيصهاان كىي أيض

 (Hall, 2011: 11)الوستخذم

 :تعريؼ المعمكمات 

تعرؼ المعمكمات بأنيا تمثؿ النتائج التي تحصؿ عمييا مف عممية معالجة البيانات. فالبيانات      
بعد أف يتـ إدخاليا إلى نظاـ المعمكمات تخضع لعدة عمميات معالجة مثؿ التبكيب كالتحميؿ 

تمخيص كالعرض في تقارير كغرض االستخداـ الذم طمبت مف أجمو كفي الكقت المناسب، كال
 (.7: 1227)جمعة كآخركف،  كبذلؾ تتحكؿ البيانات إلى معمكمات

ف إكما تعرؼ بأنيا تتككف مف بيانات تـ تحكيميا كتشغيميا لتصبح ليا قيمة. كبالتالي ف     
 (.83: 1221تحقيؽ األىداؼ )الدىراكم كمحمد، المعمكمات تمثؿ معرفة ليا معنى كتفيد في 

بالنسبة لممستفيد منيا لتمكنو  كعرفت بأنيا بيانات معالجة بشكؿ مالئـ كتعطي معنى كامالن      
 (.83: 1229مف استخداميا في العمميات الجارية كالمستقبمية التخاذ القرارات )الرماحى، 
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ا كمعالجتيا لكي تصبح ذات معنى. يحتاج كتعرؼ المعمكمات بأنيا بيانات تـ تنظيمي     
المستخدميف لتمؾ المعمكمات مف أجؿ اتخاذ القرار المناسب أك مف أجؿ تطكير كتحسيف عممية 
اتخاذ القرار كبشكؿ عاـ فإف المستخدميف لممعمكمات يتمكنكف مف اتخاذ قرار مناسب أكثر عندما 

 (.87: 1288يبة، تزداد كمية كنكعية المعمكمات المتكفرة )الرمحي، الذ

كذلؾ بأنيا البيانات التي تمت معالجتيا بحيث أصبحت ليا داللة معينة، كتستخدـ      
أساسان يستند إليو المستخدمكف المختمفكف عند اتخاذ القرارات )مطيع -ال البيانات-المعمكمات
 (.86: 1227كآخركف، 

 Laudon) نسافلإل جدية كمفيدةم ككفتشكؿ يمكف أف  في تـ تشكيميا البيانات التيكأيضان ىي 

and laudon, 2010: 16).

(Hall, 2011: 11)تحذيذالوعلىهاتبوذيتأثيرهاعلًالوستخذموليسبشكلهاالوادٌكيتـ 

 :مراحؿ تحكيؿ البيانات 

يقكـ نظاـ المعمكمات بتحكيؿ المدخالت إلى مخرجات كذلؾ عمى ثالث مراحؿ )الدىراكم      
 :(86: 1221كمحمد، 

 تتمثؿ في البيانات التي تتدفؽ خالؿ نظاـ المعمكمات المحاسبي :مرحمة المدخالت -8
 تتمثؿ في العمميات الخاصة بتحكيؿ البيانات إلى معمكمات مرحمة التشغيؿ: -1
تتمثؿ في التقارير كالقكائـ المحاسبية التي ينتجيا كىي بمثابة المنتج  مرحمة المخرجات: -5

 ي.النيائي لنظاـ المعمكمات المحاسب

 الحتياجات مف المعمكمات 3-3

تختمؼ االحتياجات مف المعمكمات باختالؼ القرارات مكضكع البحث، حيث إف خصائص 
المعمكمات التي تمـز القرار مف المستكل التشغيمي تختمؼ عف القرارات المتعمقة بالمستكل 

رارات كما يمي ألنكاع الق حتياجات المعمكمات تبعان إاإلدارم المتكسط، كلذلؾ يمكف تقسيـ 
 (:58-57: 1228بكخضرة كعشيش، أ)
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 حتياجات القرارات التشغيمي :إ - أ

إف المستكل التشغيمي يتعمؽ بالعمميات اليكمية لممنشأة، كالتي تتصؼ بالتكرار كالركتينية، 
ف القرارات الخاصة بيذا المستكل تحتاج إلى المعمكمات ذات الطبيعة التفصيمية إكبالتالي ف

 رارات ىنا سريعة كيجب أف يككف تكصيؿ المعمكمات لمتخذ القرار سريعان.كالدقيقة، فالق

 حتياجات قرارات المستكيات الكسطى:إ - ب

ستخداـ المكارد كبالتالي تككف الميمة إالمستكيات الكسطى تككف ميمتيا مراقبة مدل كفاءة 
ة )أم التي الرقابية ىي األساس في ىذا المستكل، اعتمادان عمى ىذا فاف المعمكمات المقارن

تكضح االختالؼ في األداء لنفس العنصر عمى فترات زمنية مختمفة( تككف محكر االىتماـ 
 باإلضافة إلى المعمكمات المعيارية )ما يجب أف يككف عمية الكضع األمثؿ(.

 حتياجات قرارات المستكيات العميا:إ - ت

ه القرارات عمى ىنا يككف محكر االىتماـ بالقرارات اإلستراتيجية كبالتالي تعتمد ىذ
المعمكمات اإلجمالية لمنشاطات أكثر منيا التفصيمية، كما تحتاج ىذه القرارات إلى معمكمات 

 تتعمؽ بتنبؤات مستقبمية باإلضافة إلى المعمكمات التاريخية.

 :The value of informationقيم  المعمكمات  4-3

دية عمييا. كلكي يحدث ذلؾ، يجب قيمة المعمكمات لممستخدـ ت حدد بدرجة المكثكقية كاالعتما
أف تمتمؾ المعمكمات خصائص مؤكدة، ذات صمة، الدقة، اإلكماؿ، التمخيص كالكقت المناسب. إذا 
تكفرت ىذه الخصائص، فإف المعمكمات تمتمؾ المكثكقية كتزكد قيمة لممستخدـ. المعمكمات غير 

كبشكؿ أسكأ فيي تؤدم إلى سكء المكثكؽ بيا ليس ليا قيمة. كبشكؿ أفضؿ، فيي مضيعة لممكارد، 
 (.Hall, 2011: 19اتخاذ القرار )

 الفائدة التي تنتجيا المعمكمات ناقص تكمفة إنتاجيا، كالفائدة بيفقيمة المعمكمات كما تحسب 
عمى  أفضؿ كقدرة القرارات، عممية اتخاذ كتحسيف حالة عدـ التأكد مف الحد لممعمكمات الرئيسية
.(Steinbart and Romney, 2006: 5)لألنشطة  يةالزمن كالجدكؿ الخطط كضع
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 عممي  التشغيؿ اللكتركني لمبيانات المحاسبي : 5-3

تعتمد عممية التشغيؿ االلكتركني لمبيانات المحاسبية عمى نكع كطبيعة التقارير المالية التي 
كيمعب  .(91: 1227تمثؿ المخرجات النيائية، كالتي تيدؼ إلى الحصكؿ عمييا )جمعة كآخركف، 

في إعداد ىذه التقارير كالمعمكمات المطمكبة، لما يتميز بو مف خصائص  ميمان  دكران  الحاسكب
عف السرعة كالمكثكقية،  عمى تقديـ معمكمات تتصؼ بالدقة، كالشمكلية، كالكقتية فضالن  تجعمو قادران 

إعداد التقارير ف التشغيؿ االلكتركني مطمكب منو إكميما اختمفت حجـ كطبيعة أعماؿ المنشآت ف
إلى شراء البرامج الجاىزة أك تنشئ إدارة يطمؽ  قيؽ المخرجات فإف المنشآت قد تمجأالمالية، كلتح

 عمييا إدارة األنظمة تككف ميمتيا إعداد البرامج لمكصكؿ إلى النتائج كالتقارير المطمكبة.

 مخرجات أنظم  المعمكمات المحاسبي :تصنيؼ  6-3

اـ المعمكمات المحاسبي ىك إنتاج المعمكمات كتقديميا إلى مف األىداؼ الرئيسة لنظ
المستخدميف داخؿ المنظمة كخارجيا كذلؾ لمساعدتيـ في أداء مياميـ كعمى ذلؾ فإف النظاـ 
المحاسبي يجب أف يصمـ بصكرة تمكف مف إنتاج المعمكمات التي تساعد عمى: ربط األىداؼ 

ت تحقيقيا كتتمثؿ ىذه الكسائؿ كاألدكات في التقارير األساسية كالفرعية في المنظمة بكسائؿ كأدكا
المالية كااللتزامات كالمكازنات التقديرية كالمعايير باإلضافة إلى التقارير المرتبطة بالقرارات الخاصة. 
عرض كتحميؿ نتائج فعاليات كأنشطة كأقساـ المنظمة بحيث يتمكف القائمكف عمى إدارة المنظمة مف 

كحتى تحقؽ التقارير الغاية المطمكبة فإنيا يجب أف تتمتع بمجمكعة  المختمفة. تقكيـ أداء األنشطة
مف المكاصفات التي تجعؿ مف التقارير أداة ميمة كفعالة في العممية اإلدارية في المنظمة كأىـ ىذه 

 (:132: 1225المكاصفات )قاسـ، 

يحتكم نظاـ  الدقة عف جكدة التقارير كصحة البيانات المكجكدة في التقارير كذلؾ -8
 المعمكمات المحاسبي عمى مجمكعة مف اإلجراءات التي تساعد عمى إنتاج معمكمات دقيقة.

تقديـ التقارير في الكقت المناسب كذلؾ ألف عامؿ الكقت الميـ في قيمة المعمكمات لذلؾ  -1
 فاف السرعة في إنجاز العمميات المحاسبية كتقديـ المعمكمات في الكقت المناسب تعتبر أمران 

 ميمان في جكدة النظاـ المحاسبي كتقاريره.
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تكافر كسائؿ رقابية الداخمية كذلؾ ألف تكافر كسائؿ الرقابة الداخمية يعتبر بمثابة صماـ  -5
أماف لمحفاظ عمى أصكؿ المشركع كضماف سالمة سير العمؿ كالحصكؿ عمى معمكمات 

 دقيقة.
 .تحقيؽ التكازف بيف التكمفة كالمنفعة في إعداد التقارير  -8
تقديـ التقارير بالشكؿ المالئـ التي تحتكم عمى المعمكمات المتعمقة بالمكضكع أك المشكمة  -3

 المعالجة التي يتـ اتخاذ قرار بشأنيا.

المعمكمات المحاسبي  بشقيو المالي كاإلدارم إلى  مخرجات نظاـ كيمكف تصنيؼ
 :  (world-acc.net/vb/attachment.php?22/2/2013)نكعيف

 : ركتيني  ات يكمي أكلن: مخرج

سكاءن مع أطراؼ خارج  خاصة بتكثيؽ النشاط كالمعامالت الركتينية العادية لمكحدة االقتصادية     
ك شيكات المدفكعات ك فكاتير  الكحدة أك بيف مراكز المسئكلية داخؿ الكحدة، مثؿ أكامر الشراء

لرئيسية لعمميات التشغيؿ اليكمي المدخالت ا البيع. كت مثؿ البيانات التي تتضمنيا ىذه المخرجات
 كاإلدارم. في النظاـ المحاسبي بشقيو المالي

 مخرجات معمكمات التغذي  العكسي :ثانيان: 

التغذية العكسية ىي شكؿ مف أشكاؿ المخرجات كالتي يعاد إرساليا لمنظاـ كمصدر لمبيانات.      
 :Hall, 2011مبدء أك لتغير لعممية )التغذية الراجعة يمكف أف تككف داخمية أك خارجية كتستخدـ ل

14.) 

ي نتجيا النظاـ المحاسبي كت صنؼ ىذه  تقارير ـ معمكمات التغذية العكسية في شكؿقدّ ككذلؾ ته 
: (world-acc.net/vb/attachment.php?22/2/2013) المعمكمات العكسية إلى ثالثة أنكاع

 تقارير تشغيمي : -1

لمعمميات داخؿ الكحدة االقتصادية، بيدؼ  كاألكضاع الجارية تعكس أحداث الماضي كالحاالت     
تنفيذ األنشطة التشغيمية اليكمية. كيمكف تقسيـ ىذه التقارير  تقديـ الدعـ الالـز لألفراد المسئكليف عف

 إلى نكعيف:
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زمنية معينة، مثؿ  تصؼ حالة النشاط أك تشغيؿ معيف داخؿ الكحدة في نقطة :تقارير كصفي * 
 .مركز الماليقائمة ال

ت مخص نتائج األحداث التي تمت داخؿ الكحدة االقتصادية نتيجةن لعمميات  كىي: تقارير النشاط* 
رقابية  فترة معينة، مثؿ قائمة الدخؿ كقائمة التدفقات النقدية. كت عد ىذه التقارير أداة التشغيؿ خالؿ

 .المالئـ خاذ القراركتشاؼ أك تكقع المشاكؿ في حينيا كاتإكما أنيا ت فيد في  ميمة
 تقارير تخطيطي :  -2

كاتخاذ القرارات الخاصة بالمستقبؿ كتتضمف قيـ تقديرية لفترة  كىي تساعد المديريف في التخطيط
الضكء عمى  كتيدؼ ىذه التقارير في إلقاء المستقبؿ في شكؿ تقارير تحميمية أك لعدة فترات في

بالسياسة االئتمانية  شأة. مثؿ التقارير الخاصةاتجاىات، مؤشرات، أك عالقات معينة داخؿ المن
 .كالسياسة النقدية لمكحدة االقتصادية

 :تقارير رقابي  -3

المكضكعة كذلؾ بمقارنة  لمخطط ىي تساعد اإلدارة عمى التحقؽ مف تنفيذ العمميات كفقان ك 
ة كتحميميا لمعرفة أية انحرافات جكىري في الخطط كتحديد النتائج الفعمية مع النتائج المحددة مسبقان 

مقارنة األرباح الفعمية باألرباح المخططة في مراكز  األسباب التي أدت إلى حدكثيا. مثؿ تقارير
 الفعمية لممنتجات مع معايير الجكدة المخطط ليا مف قبؿ. الربحية، كتقارير مقارنة الجكدة

 الجيات المستفيدة مف مخرجات أنظم  المعمكمات المحاسبي : 7-3 
لمحاسبة بأنيا لغة األعماؿ كذلؾ ألف المحاسبة تقكـ بتكصيؿ المعمكمات المالية حكؿ تعرؼ ا

أداء مشركع األعماؿ. كتعتمد المعمكمات التي يحتاج مستخدمي القكائـ المالية عمى نكع القرارات 
التي يتخذىا ىؤالء المستخدميف. كيمكف تصنيؼ المستخدميف لمقكائـ المالية كالتالي )الدىراكم، 

1228 :81:) 

 أكلن: المستخدمكف الداخميكف:

ستخداـ       كتتضمف ىذه المجمكعة كافة األطراؼ التي يتصؿ عمميا بإدارة أنشطة المنشأة كا 
 (.51: 1229مكاردىا االقتصادية كالبشرية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المكضكعة )حناف، 
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منيا )قاسـ،  ختمفة كلعدة أىداؼتجاىات مإكما تستخدـ اإلدارة المعمكمات المحاسبية في      
1225 :837:) 

 قياس تكمفة األنشطة المختمفة لممشركع -8
 تحديد الكفاية النسبية لكؿ قسـ مف أقساـ المنظمة -1
 تقرير السياسات كاإلجراءات اإلدارية الالزمة لمكصؿ إلى أىداؼ المنظمة  -5
 الرقابة عمى عمميات المنظمة -8
عداد  -3  المكازنات التقديريةالمساعدة في كضع خطط المستقبؿ كا 
 الحكـ عمى قكة أك ضعؼ المركز المالي لممشركع -6

 : المستخدمكف الخارجيكف:ثانيان 

تكجد عدة أنكاع مف المستخدميف الخارجييف لممعمكمات المحاسبية. كيمكف تقسيميـ إلى      
)الحارس نكعيف: فئات ليا مصالح مالية مباشرة في المنشأة، كفئات ليا مصالح مالية غير مباشرة 

 (:18: 1228كحناف، 

 ة:أفئات ليا مصالح مالي  مباشرة مع المنش 
: )مالؾ المنشأة: فرد أـ شركاء أـ مساىمكف(، كىـ المستثمركف الحاليكف كالمرتقبكف -8

يستخدمكف المعمكمات المالية التخاذ القرارات بشراء األسيـ أك إستمرارية االحتفاظ بيا أك 
 بيعيا. 

)البنكؾ كالمؤسسات المالية المختمفة كحاممك سندات  :لمرتقبكفالمقرضكف الحاليكف كا -1
الديف كالمكردكف الدائنكف(، كىـ يستخدمكف المعمكمات المالية لتقييـ مخاطر منح االئتماف 

 كالقركض كالتنبؤ بمقدرة المنشأة عمى سداد ديكنيا كالتزاماتيا.
لمالية لمعرفة المركز المالي فيـ يستخدمكف المعمكمات ا :العاممكف الحاليكف كالمرتقبكف -5

 لممنشاة كمدل قدرتيا عمى تحقيؽ األرباح بغرض الحكـ عمى استمرارية تمؾ المنشأة.
: فيي تحتاج إلى المعمكمات عف الكضع المالي كمستكيات األرباح النقابات العمالي  -8

 المحققة في المنشأة لمدفاع عف حقكؽ العماؿ كتحسيف ظركؼ عمميـ.
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 ة:أالي  مباشرة مع المنشفئات ليا مصالح م 
 الدكائر كالسمطات الحككمية ذات العالقة -8
 السمطات القضائية -1
 المحممكف الماليكف كالكسطاء المالييف -5
 المستيمككف كالعمالء -8
 المخططكف االقتصاديكف -3

 مفيـك المعمكمات المحاسبي : 8-3

تخمص األحداث تعرؼ المعمكمات المحاسبية بأنيا: كؿ المعمكمات الكمية كغير الكمية التي 
االقتصادية التي تتـ معالجتيا كالتقرير عنيا بكاسطة أنظمة المعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية 
المقدمة لمجيات الخارجية كفي خطط التشغيؿ كالتقارير المستخدمة داخميان )القاضي كأبك زلطة، 

1282 :569.) 

معالجتيا لمحصكؿ عمى مؤشرات ذات كما أف المعمكمات المحاسبية ىي: البيانات التي تمت 
معنى، تستخدـ كأساس في عممية اتخاذ القرارات كالتنبؤ بالمستقبؿ، كيتعيف التكازف في إعداد ىذه 
المعمكمات مف حيث الحاجة إلى التفضيؿ فييا مف جية، كمدل إختصارىا عمى شكؿ دالالت 

: 1227رار )جمعة كآخركف، رقمية مركزة مف جية أخرل لكي ذات تككف ذات منفعة لمتخذم الق
8.) 

 :أىمي  المعمكمات المحاسبي  9-3

الشؾ فيو إننا أصبحنا نعيش في عصر المعمكمات كاالقتصاد المعرفي كبالتالي أصبحت  مما     
المعمكمات أكثر أىمية، كتتعامؿ الكحدات االقتصادية في بيئة األعماؿ المعاصرة مع المعمكمات 

 (.9: 1228ة ليا قيمة )دبياف كعبدالمطيؼ، عمى أنيا مكارد اقتصادي

كتنشأ الحاجة إلى المعمكمات المحاسبية مف نقص المعرفة كحالة عدـ التأكد الالزمة لمنشاط      
االقتصادم، كبذلؾ فإف اليدؼ مف تكفير كتقديـ المعمكمات إلى الجيات المستفيدة )كخاصة متخذم 

تنتابيـ، ككذلؾ إلمدادىـ بمزيد مف المعرفة، حيث أف القرارات( تحدد في تخفيؼ حالة القمؽ التي 
كفرة المعمكمات الضركرية تؤدم إلى زيادة المعرفة المسبقة لما سيحدث مستقبالن أك تقميؿ حجـ 
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التبايف في الخيارات كذلؾ عندما يستخدـ متخذك القرار تمؾ المعمكمات كنسب احتمالية لالختيار 
 (.569: 1282زلطة،  بيف البدائؿ المتاحة )القاضي كابك

كلـ تصبح المحاسبة في شكميا الحالي كمصدر لممعمكمات إال بعد الثكرة الصناعية في القرف      
التاسع عشر كظيكر الشركات المساىمة، كانفصاؿ اإلدارة عف المالكيف مما أكجب عمى إدارة 

لممعمكمات التي يجب طر أالمنشأة تقديـ تقارير دكرية عف نشاطيا. لذلؾ، كاف ال بد مف تحديد 
اإلفصاح عنيا ىي المعمكمات التي تؤثر في محاكمات كقرارات مستخدمي تمؾ المعمكمات. كما أف 
حجـ المعمكمات التي تحتكييا التقارير المرحمية يرتبط بمدل تأثير تمؾ المعمكمات في الكضع 

ا تأثير في القرار المتخذ المالي لممنشأة كعممياتيا. كيككف لممعمكمات أىمية مادية عندما يككف لي
 (.887: 1226مف قبؿ المستثمريف )مرعي، 

نما ضركرة أف تككف ىذه       كما أف تكفير المعمكمات المحاسبية ليس ىدفان في حد ذاتو كا 
المعمكمات ذات محتكل إعالمي نافع يمكف االستفادة منو مف جانب مستخدمي المعمكمات، كاف 

دتيا مف نظر معدم التقارير كالقكائـ أم أنيا تمتصؽ بالمعمكمة المنفعة ترتبط بالمعمكمات كفائ
 (.887: 1227)حمزة، 

 أنكاع المعمكمات المحاسبي : 10-3

 (:569: 1282)القاضي كأبك زلطة،  أنكاع المعمكمات المحاسبية كما يمي تبكيبيمكف 

 معمكمات تاريخي : -1

تحدث نتيجة العمميات  كىي معمكمات تختص بتكفير سجؿ لألحداث االقتصادية التي
االقتصادية التي تمارسيا الكحدة االقتصادية، لتحديد كقياس نتيجة النشاط عف فترة مالية معينة 

 كعرض المركز المالي في تاريخ معيف لبياف سيكلة الكحدة االقتصادية كمدل الكفاء بالتزاماتيا.

 معمكمات عف التخطيط كالرقاب : -2

ـ اإلدارة إلى مجاالت كفركض تحسيف األداء كتحديد كىي معمكمات تختص بتكجيو اىتما
مجاالت أكجو انخفاض الكفاءة لتشخيصيا كاتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتيا في الكقت 
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المناسب، كيتـ ذلؾ مف خالؿ كضع التقديرات الالزمة إلعداد برامج المكازنات التخطيطية 
 كالتكاليؼ المعيارية.

 معمكمات لحؿ المشك ت: -3

تعمؽ بتقييـ بدائؿ القرارات كاالختيار بينيا، كتعتبر ضركرية لألمكر غير الركتينية كىي ت
 جؿ.ذه المعمكمات في التخطيط طكيؿ األكبذلؾ فيي تتسـ بعد الدكرية، كعادة ما تستخدـ ى

 العكامؿ المؤثرة في إنتاج المعمكمات المحاسبي : 11-3

سعى النظاـ المحاسبي لتحقيقو، غير أف تعتبر المعمكمات المحاسبية اليدؼ الرئيس الذم ي
ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر في عممية إنتاج المعمكمات كتكصيميا كسكاء كانت ىذه 

: 1281العكامؿ مف داخؿ النظاـ المحاسبي أك مف خارجو فإنو يمكف بيانيا فيما يمي )النعامي، 
833:) 

 : تكفير مقكمات النظاـ المحاسبيأكلن 

اـ المحاسبي في أداء كظائفو كميامو عمى مجمكعة مف العناصر كالمقكمات كالتي يستند النظ
 تتمثؿ في مجمكعة األدكات كاإلجراءات المستخدمة في النظاـ لتحقيؽ أىدافو كتتضمف:

المقكمات المادية: كتتضمف كافة األدكات كاألجيزة المحاسبية اليدكية كاآللية التي يتـ  -8
 مات المحاسبية كتشكؿ المككنات المادية لمنظاـ.استخداميا في إنتاج المعمك 

المقكمات البشرية: كتتمثؿ في مجمكعة األشخاص القائميف عمى تشغيؿ النظاـ  -1
 المحاسبي كالعامميف فيو.

المقكمات المالية: كتشمؿ كافة األمكاؿ المتاحة لمنظاـ كالتي يستخدميا لمقياـ ميامو  -5
 ككظائفو.

مكعة اإلجراءات التطبيقية كالبيانات الضركرية قاعدة البيانات: كتحتكم عمى مج -8
 الالزمة لتشغيؿ النظاـ كتحقيؽ أىدافو.
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 : تنكع الجيات المستفيدة مف المعمكمات المحاسبي ثانيان 

 لعكامؿ متعددة أىميا: تبايف احتياجات المستفيديف لممعمكمات المحاسبية كذلؾ تبعان      

 طبيعة المستخدـ -8
 المعمكمات المحاسبية اليدؼ كالغاية مف استخداـ -1
 نكع المعمكمات المحاسبية المطمكبة كمستكل جكدتيا ككميتيا -5
 تكقيت المعمكمات المحاسبية -8

 ثالثا: أىداؼ النظاـ المحاسبي

 لألىداؼ المنشكدة التي يراد انجازىا يتحدد نطاؽ النظاـ المحاسبي تبعان      

 رابعا: جدكل المعمكمات

ف المعمكمات سمعة ال تكمفة، كلكف معدك كمقدمك المعمكمات أ يفترض المستخدمكف غالبان      
المحاسبية يعممكف أف ذلؾ غير صحيح. كيمـز المكازنة بيف تكاليؼ تقديـ المعمكمات كالمنافع التي 

 يمكف الحصكؿ عمييا مف استخداميا، كيمـز أف تزيد المنافع عف التكاليؼ.

 جكدة المعمكمات المحاسبي : 12-3

ـ جكدة المعمكمات المحاسبية تمؾ الخصائص الرئيسة التي يجب أف تتسـ بيا يقصد بمفاىيك 
المعمكمات المحاسبية ذات النفع لكافة األطراؼ التي تستخدـ تمؾ المعمكمات. كبناء عمى ذلؾ فاف 

األىداؼ كبيف المقكمات األخرل  دتحديد ىذه الخصائص يعتبر حمقة كصؿ بيف مرحمة تحدي
ف ىذه الخصائص سكؼ تككف ذات فائدة كبيرة لكؿ مف المسئكليف أي، كما لإلطار الفكرم المحاسب

 (.82: 1228عف كضع المعايير المناسبة ككذلؾ المسئكليف عف إعداد التقارير )جربكع، 

ف جكدة المعمكمات المحاسبي  تتأثر باآلتي :  كا 

اسبية مستخدمي المعمكمات المحاسبية )متخذم القرارات(: أم أف نفع المعمكمات المح -8
يتكقؼ عمى مف يتخذ القرار كنكع القرار كطريقة متخذ القرار في تحميؿ ىذه المعمكمات 
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بصكرة كاعية كاالستفادة منيا كىذا يتطمب بالطبع أف تككف المعمكمات المحاسبية 
 المعركضة مفيكمة لمتخذ القرار حتى يتمكف االستفادة منيا.

نكعية التي تجعؿ المعمكمات المزكدة الخصائص األساسية لممعمكمات: كىي الخصائص ال -1
 .(88: 1227)جمعة كآخركف، قكائـ المالية مفيدة لممستخدميف في ال

 :الخصائص النكعي  لممعمكمات المحاسبي  13-3

تتمثؿ بالصفات الكاجب تكافرىا في المعمكمات المحاسبية المقدمة في القكائـ المالية، حتى      
ف تحديد أىداؼ أتصبح معمكمات محاسبية ذات جكدة، إذ تصبح مفيدة لمتخذم القرارات أك 

التقارير المالية، ىك نقطة البداية في تطبيؽ منيج فائدة المعمكمات المحاسبية في ترشيد قرارات 
المستفيديف الخارجييف الرئيسيف. أم أف المعمكمات الجيدة ىي تمؾ الخصائص التي يجب أف تتسـ 

، كىذه الخصائص تككف ذات فائدة كبيرة لممسئكليف عف إعداد ا المعمكمات المحاسبية المفيدةيب
 (.15: 1281التقارير المالية في تقييـ نكعية المعمكمات )المطيرم، 

كلكي تحقؽ المعمكمات المحاسبية الفائدة المرجكة ليا مف قبؿ مستخدمييا، فاف ىناؾ مجمكعة      
المعمكمات المحاسبية )القاضي كأبك  مف الخكاص )السمات أك الصفات( التي يجب أف تتسـ بيا

 (.575: 1282زلطة، 

 الخصائص األساسي :أكلن: 

 :Relevance م ءالم  -1

تعد المالءمة مف أىـ الخصائص الكاجب تكافرىا في المعمكمات التي يمكف تقديميا لمتخذم      
المحاسبة ة معايير القرارات اإلدارية كاالستثمارية عمى المستكل الداخمي كالخارجي، كقد عرفت لجن

المالءمة بأنيا "المعمكمات التي يجب أف تككف مالئمة لحاجات صناع القرارات". كتمتمؾ الدكلية 
المعمكمات خاصية المالءمة عندما تؤثر عمى القرارات االقتصادية لممستخدميف، بمساعدتيـ في 

تقييماتيـ الماضية تقييـ األحداث الماضية كالحاضرة كالمستقبمية أك عندما تؤكد أك تصحح 
 (.18: 1281)المطيرم، 
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كذلؾ يقصد بيا أف تككف المعمكمات المحاسبية ذات صمة أك ارتباط بالقرار المزمع اتخاذه،      
 (.31: 1228أم أنيا تؤثر عمى القرار المتخذ مف جانب مستخدـ المعمكمات )الحارس كحناف، 

 أك تأكيد مف خالؿ تغيير المديريف ى القراراتلمتأثير عم المعمكمات قدرة المالءمة إلى كما تشير
 .(Belkaoui, 2004: 186) األحداث األعماؿ أك عكاقب أك حكؿ نتائج تكقعاتيـ

التأثير عمى  فيالقدرة  أك مرتبطة بالقرار عندما تككف لدييا ذات صمةتككف  المعمكمات المحاسبيةك 
 Cunningham and et al, 2004: 313)) المستخدـ قرار

 كلكي تككف المعمكمات المحاسبية مالئمة يجب أف تتكفر فييا الخصائص الفرعية التالي:    

  ا قيمة المعمكمات كأساس لمتنبؤ بالتدفقات النقدية لممنشأة أكي: كيقصد بالتنبؤي  القيم 
 (.555: 1228يرادية )مطر كالسكيطي، بقكتيا اإل

ائج المتكقعة في المستقبؿ )ميده، تحسف مف قدرة متخذ القرار في التنبؤ بالنتكما أنيا 
1229 :357.) 

 تعتبر خاصية التكقيت المناسب مف الخصائص اليامة الكاجب التكقيت المناسب :
تكافرىا في المعمكمات المحاسبية حتى تككف مفيدة لمستخدمييا، فال قيمة لممعمكمات 

مكمات إذا لـ تصؿ في الكقت المناسب التخاذ القرارات، كلكي يككف تكقيت المع
مناسبان، البد أف يككف كقت تشغيميا كتجييزىا بدكره مناسبان، فتكفير المعمكمات المالئمة 
نما مف الميـ  التخاذ القرارات ال يمثؿ اليدؼ الكحيد لنظاـ المعمكمات المحاسبي كا 

 (.16: 8993أيضان أف تككف المعمكمات مالئمة في تكقيتيا )الربيدم، 
 انطكت عمى رجاعية إذا ستأف يككف ليا قيمة ا :ي  العكسي أك التغذ التقييـ الرتدادم

 (:838: 1225ما يفيد المستخدميف في تأكيد تكقعاتيـ السابقة أك تعديميا )قاسـ، 
 :Reliability إمكاني  العتماد عمى المعمكمات المحاسبي  )المكثكقي ( -2

مف قبؿ مستخدمييا بأقؿ درجة  تعرؼ بأنيا القدرة عمى إعتماد المعمكمات المحاسبية كالمالية     
خكؼ ممكنة كيتحقؽ ذلؾ بتكافر )صدؽ التمثيؿ، كقابمية التحقؽ كالحيادية(، كترل لجنة المعايير 
المحاسبية إف خاصية الكثكؽ بالمعمكمة المكممة لخاصية المالءمة كلتككف المعمكمة مفيدة فإف 
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ة الكثكؽ إذا كانت خالية مف المعمكمات يجب أف تككف مكثكقة كيعتمد عمييا، كتمتمؾ خاصي
 (.17: 1281األخطاء الميمة كالتحيز )المطيرم، 

كما يقصد بالمكثكقية أف تصمح المعمكمات كأساس يمكف لمتخذ القرار االعتماد عمييا في      
 قابمو ككفتعندما  مكثكؽ بيا المعمكمات المحاسبية(. ك 555: 1228التنبؤ )مطر كالسكيطي، 

 Cunningham and et al, 2004: 313))  منيا تحقؽلم

ككذلؾ تعني ىذه الخاصية إمكانية االعتماد عمى المعمكمات المقدمة، أم أف تجعؿ متخذ القرار     
 (.35: 1228يثؽ بيا )الحارس كحناف، 

تعتبر المعمكمات المحاسبية المالئمة مفيدة طالما كاف يمكف االعتماد عمييا في اتخاذ كأيضان     
مكف االعتماد عمى المعمكمات طالما كانت خالية إلى حد معقكؿ مف األخطاء الجكىرية القرارات، كي

 .(75: 1228)جربكع،  عف الحقيقة أك التحيز، كطالما كانت تعبر بأمانة

 كلكي تككف المعمكمات المحاسبية مالئمة يجب أف تتكفر فييا الخصائص الفرعية التالية:     

 ف المعمكمات أتكفر القابمية لمتحقؽ درجة عالية مف التأكد ب )المكضكعي (: القابمي  لمتحقؽ
المحاسبية تمثؿ األحداث االقتصادية كتنظر جمعية المحاسبة األمريكية إلى ىذه الخاصية 
عمى أساس انو إذا قاـ أشخاص مؤىمكف بفحص نفس البيانات أك السجالت فإنيـ 

 .(17: 8993يتكصمكف إلى نتائج متطابقة )الربيدم، 
 كحتى تككف المعمكمات مقدمة بشكؿ صادؽ يجب إما أك أمان  عرض المعمكمات دؽالص :

أف تصكر األحداث كالعمميات التي تحصؿ بمحتكاىا الصادؽ أك يمكف أف تصكر تمؾ 
 (.892: 1226األحداث بشكؿ معقكؿ )مرعي، 

  كعرض : كيقصد بعدـ التحيز ألم فئة مف الفئات المعنية عند إعداد )الحياد( التحيزعدـ
 .(86: 1228القكائـ المالية )البحيصي، 
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 الخصائص الثانكي :ثانيان: 

 :Comparability القابمي  لممقارن  -1

تعني خاصية القابمية لمتحقؽ أف المعمكمات المحاسبية تصبح أكثر فائدة لمستخدمييا عندما يتـ 
ف الفترات المالية المختمفة عرضيا بالشكؿ الذم يجعميا قابمة لممقارنة مع المنشآت المماثمة أك ما بي

لنفس المنشاة. كتسيؿ عممية القابمية لممقارنة مف إجراء عممية التنبؤات كاتخاذ القرارات المالية 
 (.17: 8993)الربيدم، 

كما أف المعمكمات التي تقاس كتعرض بنفس الطريقة تعتبر قابمة لممقارنة، كالقابمية لممقارنة 
)فداغ،  التحقؽ مف التشابو كاالختالفات في الظكاىر االقتصاديةف لمبيانات مف دميف المستخكّ مت

1221 :33.) 

 :Consistency التساؽالثبات أك  -2

تعرؼ خاصية الثبات ىي الثبات في إتباع النسؽ الكاحد أف تسجؿ األحداث االقتصادية كيقرر 
: 1229)حناف، عنيا بطريقة مكحدة مف دكرة إلى دكرة. فالثبات في إتباع النسؽ الكاحد تتضمف 

82:) 

تطبيؽ نفس اإلجراءات المحاسبية عمى األحداث المماثمة في المشركع الكاحد عبر الزمف  -8
 مف دكرة إلى أخرل.

تطبيؽ نفس المفاىيـ كطرائؽ القياس كاإلجراءات بالنسبة لكؿ عنصر مف العناصر في  -1
 القكائـ المالية.
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 لمحاسبية( الخصائص النكعية لممعمكمات ا 8كيكضح الشكؿ رقـ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.78: 1228المصدر: )جربكع، 

 International Accounting Standardكقد حدد مجمس معايير المحاسبة الدكلية 

Board(IASB)  ،الخكاص النكعية األساسية لممعمكمات المحاسبية كما يمي )مطر كالسكيطي
1228 :553:) 

 القابمية لمفيـ 
 المالءمة 
 يةالمكثكق 
 القابمية لممقارنة 
 
 

 الخصائص النكعي  لممعمكمات المحاسبي 

 الخصائص الفرعي  األساسي الخصائص 

 الم ءم 

Relevance 

 القابمي  لممقارن 

Comparability 

 العتماد عمييا إمكاني 

Reliability 

 الثبات

Consistency 
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 معايير قياس جكدة المعمكمات: 14-3

يمكف تحديد معايير عامة لقياس جكدة المعمكمات عمى النحك التالي )الفضؿ، كآخركف، 
1227 :885:) 

 الدق  كمقياس لجكدة المعمكمات: -1

ا المعمكمات، أم تمثيؿ ييمكف التعبير عف جكدة المعمكمات بدرجة الدقة التي تتصؼ ب
مات لكؿ مف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ. كال شؾ كمما زادت دقة المعمكمات كمما زادت المعمك 

 جكدتيا، ككمما زادت قيمتيا في التعبير عف الحقائؽ التاريخية أك عف التكقعات بالمستقبؿ.

 المنفع  كقياس لجكدة المعمكمات: -2
 كتتمثؿ المنفعة في عنصريف ىما صحة المعمكمة كسيكلة استخداميا.

 اعمي  كقياس لجكدة المعمكمات:الف -3

نو يمكف إتعبر الفاعمية عف مدل تحقيؽ المنشأة ألىدافيا مف خالؿ مكارد محددة، كعمى ذلؾ ف
تعريؼ جكدة المعمكمات مف زاكية الفاعمية بأنيا مدل تحقيؽ المعمكمات ألىداؼ المنشأة أك متخذ 

 مكارد محدكدة. ستخداـاالقرار مف خالؿ 

 المعمكمات المحاسبي : التنبؤ كقياس لجكدة -4

ا استعماؿ معمكمات الماضي كالحاضر في تكقع أحداث ينو الكسيمة التي يمكف بأيقصد بالتنبؤ 
 ف ىذه التكقعات تستخدـ في التخطيط كاتخاذ القرارات.أكنتائج المستقبؿ، ك 

 كفاءة كمقياس لجكدة المعمكمات: -5

 لممكرد. يقصد بالكفاءة تحقيؽ أىداؼ المنشأة بأقؿ استخداـ ممكف
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 :المقدم  1-4

كما إتفؽ عمييا العديد مف العمماء البارزيف تعّد محكر العممية اإلدارية  إف عممية اتخاذ القرارات     
ف نجاح المؤسسة أك الدائرة يتكقؼ إلى حد كبير عمى قدرة ككفاءة القيادة اإلدارية عمى  كجكىرىا كا 
اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة، كمف ىذا المنطمؽ أصبح التفكير في العمؿ اإلدارم يركز إلى حد 

: 1229د عمى عممية اتخاذ القرارات كمناىجيا المتبعة كالعكامؿ التي تؤثر فييا )اليزايمة، بعي
596.) 

كما أف عممية اتخاذ القرار تعني اختيار كاحد مف بيف اثنيف أك أكثر مف البدائؿ المتاحة بعد      
 .(556: 1288تقييميا عمى ضكء قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ المكجكدة مف صنع القرار )جمعة، 

في حياة األفراد كالتنظيمات اإلدارية.  كيعد اتخاذ القرار كاحدان مف أىـ العمميات كأكثرىا تأثيران      
: 1282ككذلؾ تعد عممية اتخاذ القرار جكىر كظيفة المدراء في مختمؼ المكاقع اإلدارية )عمياف، 

37.) 

الدعـ التخاذ القرارات اإلدارية  ف مف األىداؼ األساسية لنظاـ المعمكمات المحاسبي تقديـكا  
 (:57: 1227)مطيع كآخركف،  كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ

 تجميع كتخزيف البيانات المالئمة كمعالجتيا مف خالؿ نماذج القرار. -8
 إعداد تقارير بالمعمكمات الناتجة كتقديميا إلى إدارة المنشأة. -1

 تخاذ القرارات:إأىمي  عممي   2-4

رارات عممية أساسية في اإلدارة ذلؾ أف عممية إتخاذ القرارات تكاد تككف تعّد عممية اتخاذ الق     
مديران آخران ناجحان عف مدير فاشؿ، كمف ناحية أخرل  مدير أك العممية الكحيدة التي تميز مديران عف

فإف إتخاذ القرارات يتغمغؿ في نشاطات كؿ مدير ككظائفو. فالمدير في العمميات اإلدارية 
نظيـ، التكظيؼ، القيادة كالرقابة( فقد يتخذ قراران يتعمؽ بكضع األىداؼ أك السياسات )التخطيط، الت

 أك تعديؿ الييكؿ التنظيمي لمؤسسة أك تعييف أك ترقية أك عزلو أك تكجيو العامميف كحؿ مشكالتيـ.
قد تككف القرارات عمى أكثر مف مستكل، قد تككف عمى مستكل األفراد، كقد تككف عمى مستكل 

 (.593: 1229مكعات، كقد تككف عمى مستكل المؤسسة )اليزايمو، المج



57 

 :تخاذ القرارإخصائص عممي   3-4

يكجد عدة خصائص تتميز فييا عممية إتخاذ القرار كىذه الخصائص يمكف إجماليا باآلتي      
 (:18: 1228)الساعد كعمي، 

ى الحد المعقكؿ كليس إف عممية اتخاذ القرار تتصؼ بالكاقعية حيث أنيا تقبؿ بالكصكؿ إل -8
 الحد األقصى.

إف عممية القرار تتأثر بالعكامؿ اإلنسانية المنبثقة عف سمككيات الشخص الذم يقكـ باتخاذ  -1
 القرار أك األشخاص الذيف يقكمكف باتخاذه.

إف أم قرار إدارم ىك البد كأف يككف إمتداد مف الحاضر إلى المستقبؿ ألف معظـ القرارات  -5
ستمرار لمماضياإلدارية بالمنظما  .ت ىي إمتداد كا 

إف عممية إتخاذ القرار ىي عامة كىذا يعني أنيا تشمؿ معظـ المنظمات عمى إختالؼ  -8
 تخصصاتيا كشاممة حيث تشمؿ جميع المناصب اإلدارية في المنظمات.

 أنيا عممية تتككف مف مجمكعة خطكات متتابعة. -3
 أنيا عممية تتأثر بالعكامؿ البيئية المحيط بيا. -6
 عممية تشمؿ عدة نشاطات. أنيا -7
 تتصؼ عممية إتخاذ القرار باالستمرارية أنيا تمر مف مرحمة إلى مرحمة كباستمرار. -8

 تخاذ القرارات:إخطكات عممي   4-4

تمر عممية إتخاذ القرارات اإلدارية بسمسمة مف الخطكات المتتابعة كفيما يمي تكضيح ليذه 
 (:87: 1227الخطكات )مطيع كآخركف، 

يساعد تحميؿ المعمكمات التي تختص باألداء الفعمي كمقارنتو باألداء  المشكم : تحديد -1
المخطط بالكشؼ عف المشكالت التي تكاجو المنشأة كتحديدىا كعمى متخذ القرار كبعد 

ستيعابيا كفيميا كالتعبير عنيا بمغة فنية محددة.  تحديد المشكمة كا 
ممية إتخاذ القرارات كتمثؿ البحث عف كتمثؿ الخطكة الثانية في ع تحديد البدائؿ: -2

 الحمكؿ كالبدائؿ الممكنة لحؿ المشكمة.
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: كذلؾ بالمقارنة بيف كؿ بديؿ مف البدائؿ مثؿ التكمفة كالعائد كغيرىا مف تقييـ البدائؿ -3
المعمكمات التي تساعد عمى إجراء تقييـ لتمؾ البدائؿ حسب المعيار المستخدـ أك اليدؼ 

 المطمكب تحقيقو.
كىك ذلؾ البديؿ الذم يحقؽ المعيار المحدد أك  ر(:القراتخاذ إاختيار البديؿ األفضؿ ) -4

يحقؽ اليدؼ المطمكب إنجازه، كيجب أف يتبع عممية إتخاذ القرار كنكع مف الرقابة لمتأكد 
ستجابة العامميف لو، كىذا يعطي متخذ القرار  مف فعالية القرار الذم تـ اتخاذه كمدل تقبؿ كا 

عمى تحسيف قراراتو مستقبالن أك إتخاذ قرارات تصحيحية مناسبة لمقرارات التي يتـ  المقدرة
 تنفيذىا.

 ( خطكات عممية اتخاذ القرارات اإلدارية 1كيكضح الشكؿ رقـ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.87: 1227المصدر: )مطيع كآخركف، 

 

 

 

 تحديد المشكمة

 تحديد البدائؿ

 تقييـ البدائؿ

 بديؿ أفضؿاختيار 
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 :عناصر عممي  اتخاذ القرار 

 (:68: 1282اصر أساسية ىي عمى النحك التالي )عمياف، تتككف عممية إتخاذ القرار مف عن     

أك جماعة أك جية ما، كيتمتع متخذ القرار عادة بالسمطة  متخذ القرار: قد يككف فردان  -8
 تخكلو ذلؾ. التي
تخاذ قرار ما إمكضكع القرار: كىك المشكمة التي مف متخذ القرار البحث عف حؿ أك  -1

 بشأنيا.
فالقرار المتخذ عبارة عف سمكؾ أك تصرؼ معيف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ كالدافعية:  -5

ىدؼ محدد، كمف المعمكـ أف كراء كؿ عمؿ أك سمكؾ دفعا، ككراء كؿ دافع حاجة معينة 
 يراد إشباعيا. كبناء عميو، ال يتخذ قرار إال إذا كاف كراءه دافع لتحقيؽ ىدؼ معيف.

 التقارير اإلداري : 5-4

كثر استخدامان لتقديـ مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية إلى تعتبر التقارير الشكؿ األ
 المستفيديف سكاء داخؿ المنشأة أك مف خارجيا. 

 أنكاع التقارير اإلداري : -1

ىناؾ العديد مف أنكاع التقارير كيمكف شرح ىذه األنكاع مف خالؿ المعيار الذم ينظر مف 
 (:37: 1227كآخركف، خاللو إلى ىذه التقارير كعمى النحك التالي )مطيع 

 : مف حيث الغرض:أكلن 

تقارير الككالة: كمف أمثمتيا التقرير السنكم لممنشأة كالتي تبيف مدل محافظة إدارة المنشأة  -8
 عمى المكارد المعيكد بيا إلييا.

تقارير االلتزاـ القانكنية: كمف أمثمتيا ما يتـ نشرة مف قكائـ مالية التزامان بالقكانيف التي  -1
 جيات مالية كحككمية معينة.تتطمبيا 
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 : مف حيث الكظائؼ اإلداري :ثانيان 

تقارير تشغيمية: كىي التقارير التي تركز عمى الكضع الحالي لنظاـ العمميات داخؿ  -8
 المنظمة كذلؾ لمساعدة اإلدارة التشغيمية في التحكـ كالسيطرة عمى نظاـ العمميات.

 نات التقديرية.تقارير تخطيطية: كالتي يتـ اشتقاقيا مف المكاز  -1
تقارير رقابية: كالتي تيدؼ إلى التأكد مف أف التنفيذ الفعمي يتـ بطريقة تحقؽ أىداؼ  -5

 المنظمة بأقؿ تكمفة كأكبر إنتاجية كجكدة ممكنة يفضؿ أف يككف كقتية ىذه التقارير قصيرة.

 : مف حيث درج  التجميع:ثالثان 

اث أك الكحدات الفرعية لممنشأة كيتـ حدر تفصيالت متعمقة باألتقارير تفصيمية: كالتي تكف -8
إعدادىا بشكؿ يكمي أك أسبكعي كتكزيع داخميان كليا شكؿ محدد نادران ما تخرج عنو كمف 

 أمثمتيا كشؼ بأكامر الشراء.
تقارير تمخيصية: كىي تمخص تفاصيؿ األحداث كتعد حسب الطمب أك بشكؿ دكرم كمف  -1

تستبعد البيانات غير المالئمة أك األقؿ أىمية  أمثمتيا تقارير االستثناء كىي التقارير التي
 بحيث تركز عمى الحاالت االستثنائية التي تتطمب تكجيو إىتماـ اإلدارة نحكىا.

 تجاه سير التقارير:إ: مف حيث رابعان 

تقارير عمكدية: كالتي يتـ مف خالليا تبادؿ المعمكمات بيف المستكيات اإلدارية المختمفة  -8
 ضمف المنظمة.

أفقية: كىي التقارير التي يتـ مف خالليا تبادؿ المعمكمات ضمف نفس المستكل تقارير  -1
 اإلدارم.

 : مف حيث دكري  إعداد التقرير:خامسان 

 تقارير فكرية: كيقدـ ىذا النكع مف التقارير عندما يحدث بعض الحاالت الطارئة. -8
 إتخاذ قرار لمرة كاحدة  عنديتـ إعدادىا  تقارير حسب الطمب: -1
في نياية  رية: كالتي يتـ إعدادىا خالؿ فترات زمنية معينة كمتفؽ عمييا مسبقان تقارير دك  -5

.  الشير أك األسبكع أك اليـك
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 أسس إعداد التقارير اإلداري :-2

تكجد عدد مف القكاعد كاألسس التي يجب إتباعيا عند إعداد التقارير اإلدارية كالتي يجب 
لمتخذ القرار، كيمكف تمخيص ىذه القكاعد بالنقاط  التقيد بيا حتى يككف التقرير ذك معنى كفائدة

 (:82: 1228التالية )أبكخضرة كعشيش، 

درجة التفصيؿ  التقرير مة التقرير الحتياجات المستكيات اإلدارية: يجب أف يراعيءمال -8
 المالئمة لمتخذ القرار باإلضافة إلى مراعاة محتكل المعمكمات كمالءمتو لمقرار.

الرغـ مف أف التقرير يجب أف يككف ممخصان، إال أف ىذا ال يجب أف  التمييز المالئـ: عمى -1
 يؤدم إلى إخفاء بعض التفاصيؿ كالتي قد تككف ضركرية لمستكل إدارم معيف.

الدقة كالسرعة: يمكف الجمع بيف الدقة كالسرعة في إعداد التقارير حيث يجب تقميؿ الفجكة  -5
تخاذ القرارات  تخاذ اإلجراءات الزمنية بيف إعداد التقارير كا  حتى يمكف فحص االنحرافات كا 
 التصحيحية الالزمة في الكقت المناسب.

القابمية لمفيـ: كلعؿ ىذه القاعدة مف أىـ قكاعد إعداد التقارير بحيث أف يككف التقرير يجب  -8
ال فمف  أف يكافؽ مستكل فيـ مستخدـ التقرير بحيث يككف بمغة كشكؿ مفيكـ بالنسبة إليو كا 

 لتقرير أم فائدة تذكر.يككف ليذا ا
المنفعة كالتكمفة: ال بد مف إعداد تقرير معيف مراعاة كمفة ىذا التقرير بحيث تككف المنفعة  -3

 المترتبة مف إستخداـ ىذا التقرير أعمى مف كمفة إعداده.
 الخصائص النكعي  لمقكائـ المالي : -3

الخصائص النكعية ىي صفات تجعؿ المعمكمات الكاردة في القكائـ المالية مفيدة لمستخدمي 
 (:858: 1228تمؾ القكائـ، كأف الخصائص األساسية األربعة ىي كما يمي )جربكع، 

 القابمي  لمفيـ: -1

مف إف إحدل الخصائص األساسية لممعمكمات الكاردة بالقكائـ المالية ىي قابميتيا لمفيـ المباشر 
 قبؿ مستخدمي تمؾ القكائـ.
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 الم ءم : -2

يجب أف تككف المعمكمات مالئمة لحاجات صناع القرارات، كتمتمؾ المعمكمات خاصية 
المالءمة عندما تؤثر عمى القرارات االقتصادية لممستخدميف بمساعدتيـ في تقييـ األحداث الماضية 

 كالحاضرة كالمستقبمية أك عندما تصحح تقييماتيـ الماضية.

 المكثكقي : -3

حتى تككف المعمكمات مفيدة يجب أف تككف مكثكقة كيعتمد عمييا، كتمتمؾ المعمكمات خاصية 
المكثكقية إذا كانت خالية مف األخطاء الميمة كالتحيز، ككاف بإمكاف المستخدميف االعتماد عمييا 

 كمعمكمات تعبر بصدؽ عما يقصد أف تعبر عنو أك مف المتكقع أف تعب عنو.

  تعبر بصدؽ عف العمميات  أفالصادؽ: كحتى تككف المعمكمات مكثكقة يجب التمثيؿ
 كاألحداث األخرل التي يفيـ أنيا تمثميا أك مف المتكقع أف تعبر عنيا.

  حداث ميات كاألملمع صادقان  الجكىر فكؽ الشكؿ القانكني: لكي تمثؿ المعمكمات تمثيالن
رم أف تككف قد تمت المحاسبة عنيا المالية األخرل التي يفيـ أنيا تمثميا، فمف الضرك 

 لجكىرىا كحقيقتيا االقتصادية كليس لمجرد شكميا. كقدمت طبقان 
  ،الحياد: حتى تككف المعمكمات مكثكقة، يجب أف تككف محايدة، أم خالية مف التحيز

 إذا كانت طريقة اختيار أك عرض المعمكمات تؤثر كال تعتبر القكائـ المالية محايدة إالّ 
 .لقرار أك الحكـ بيدؼ تحقيؽ نتيجة محددة سمفان عمى صنع ا

  الحيطة كالحذر: ال بد مف أف يجابو مجيزم القكائـ المالية حاالت عدـ التأكد المحيطة
 كالمالزمة لكثير مف األحداث كالظركؼ.

  االكتماؿ: حتى تككف المعمكمات الكاردة بالقكائـ المالية مكثكؽ بيا يجب أف تككف
 مية النسبية كالتكمفة.كاممة ضمف حدكد األى

 :لممقارن القابمي   -4

ة عبر الزمف أيجب أف يككف مستخدمي القكائـ المالية قادريف عمى مقارنة البيانات المالية لممنش
مف أجؿ تحديد االتجاىات في المركز المالي كفي األداء. كما يجب أف يككف باستطاعتيـ مقارنة 
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يقيمكا مراكزىا المالية كالنسبية، كاألداء كالتغيرات في  جؿ أفأت األخرل مف آالقكائـ المالية لممنش
 المركز المالي.

 ( الخصائص النكعية لمقكائـ المالية 5كيكضح الشكؿ رقـ ) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .(857: 1228)جربكع،  :المصدر

 لمالي الخصائص النكعي  لمقكائـ ا

 عناصر القكائـ المالي  القابمي  لمفيـ

 الم ءم 

 المكثكقي 
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 أنكاع القرارات اإلداري  كتصنيفاتيا: 6-4

 القرارات اإلداري : أنكاعأكلن: 

تتدفؽ المعمكمات في إطار نظاـ المعمكمات اإلدارم يعمؿ عمى إعداد المعمكمات بشكؿ مالئـ 
يجعميا صالحة لعممية إتخاذ القرار اإلدارم فالعالقة كثيقة بيف المعمكمات كىـر المعمكمات اإلدارم 

دارم كتصنيؼ القرارات إلى كتختمؼ القرارات اإلدارية في جكىرىا كطبيعتيا بحسب المستكل اإل
 (:18: 1229)الرماحي، 

 القرارات اإلستراتيجي : -1

كالرقابة عمى األداء العاـ  ةىي قرارات تتعمؽ بتحديد األىداؼ كاالستراتيجيات كالسياسات الرئيس
 كتشمؿ التخطيط طكيؿ األمد كتتخذ مف قبؿ المستكيات اإلدارية العميا كتتميز بأنيا عمى قدر عاؿو 

 .التأكد ألنيا تتعمؽ بالمستقبؿ البعيدمف عدـ 

 القرارات التكتيكي : -2

ىي قرارات تيتـ بدرجة كفاءة كفعالية كاستخداـ المكارد كتقكيـ فعالية أداء الكحدات التنظيمية 
 كتتخذ مف قبؿ المستكل اإلدارم المتكسط.

 القرارات التشغيمي : -3

زمنية قصيرة كبحاجة إلى ىي قرارات تحتكم عمى درجة عالية مف التأكد كتخص فترات 
ف المعمكمات الالزمة التخاذه ىي أتخاذ قرار بشأنو كبا  معمكمات تفصيمية كدقيقة لإلجراء المراد ك 

 معمكمات محددة كمتاحة.

 تصنيفات القرارات اإلداري :ثانيان: 

تختمؼ القرارات اإلدارية في جكىرىا كطبيعتيا بحسب المستكل اإلدارم كىناؾ أسس مختمفة      
 القرارات اإلدارية: تصنيفات يكضح التالي لتصنيؼ القرارات اإلدارية كالجدكؿ
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 أنكاع القرارات أساس التبكيب الرقـ
 قرارات التخطيط كتشمؿ التخطيط طكيؿ األجؿ مف حيث النشاط اإلدارم -1
قرارات التخطيط التكتيكي كييتـ بدرجة كفاءة كفعالية   

 أداء الكحدات التنظيميةاستخداـ المكارد كتقييـ فعالية 
 قرارات الرقابة االدارية  

قرارات الرقابة التشغيمية كتشمؿ عمميات القرارات المرتبطة   
 بتسيير العمميات اليكمية

 قرارات مبرمجة أك مييكمة مف حيث ىيكؿ المشكم  -2
 قرارات شبو مبرمجة أك شبو مييكمة  
 قرارات شبو مبرمجة أك شبو مييكمة  
 قرارات العمالة ف حيث المكاردم -3
 قرارات المكارد  
 قرارات التسييالت  
 قرارات التحكيؿ  
 قرارات البيانات  
 قرارات متكررة مف حيث طبيع  المشكم  -4
 قرارات كحيدة  
 قرارات ركتينية  
 قرارات قصيرة األجؿ  
 قرارات طكيمة األجؿ  
 إنتاجية قرارات مف حيث الكظيف  التشغيمي  -5
 قرارات تسكيقية  
 قرارات المكارد  

 (.87-86: 1227المصدر: )مطيع كآخركف، 

 تخاذ القرار:إالعكامؿ المؤثرة في عممي   7-4

تقع مسئكلية إتخاذ القرار في كافة المراحؿ السابقة عمى فرد كاحد أك جماعة كفي معظـ      
احد كنتيجة لدراية كأبحاث لجنة أك عدد مف الحاالت، يأتي القرار نتيجة لجيكد أكثر مف شخص ك 

 المجاف المعدة، كالمشكمة ليذه الغاية.
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كقد تتأثر القرارات اإلدارية بعكامؿ عديدة قد تعيقيا عف الصدكر بالصكرة الصحيحة، أك قد      
تؤدم إلى التأخر في إصدارىا، أك تمقى الكثير مف المعارضة سكاءن مف المنفذيف لعدـ تحقييا 

 (:19: 8997تيـ كمصالحيـ. كمف ىذه المؤثرات )مشرقي، لغايا

تأثير البيئة الخارجية: إف المنظمة تشكؿ خمية مف خاليا المجتمع فيي تتأثر بو مباشرة  -8
أك غير مباشرة كمف أىـ الظركؼ التي تؤثر عمى عممية إتخاذ القرار ظركؼ إقتصادية، 

جتماعية، كتقنية، كالقيـ العادات.  كسياسية، كا 
تأثير البيئة الداخمية: يتأثر القرار بالعكامؿ البيئية الداخمية في المنظمة مف حيث حجـ  -1

 المنظمة كمدل نمكىا كعدد العامميف فييا كالمتعامميف معيا.
تأثير متخذ القرار: تتصؿ عممية إتخاذ القرار بشكؿ كثيؽ بصفات الفرد النفسية  -5

بظركؼ بيئية مختمفة كاألكضاع العائمية أك  كمككنات شخصيتو كأنماط سمككو التي تتأثر
 االجتماعية أك االقتصادية.

تأثير مكاقؼ اتخاذ القرار: تختمؼ مكاقؼ إتخاذ القرار اإلدارم مف حيث تأكد اإلدارة أك  -8
 متخذ القرار مف النتائج المتكقعة لمقرار.

 الصعكبات التي تعترض عممي  إتخاذ القرار:* 

ك المشكالت التي تعترض أم قرار ميما كاف ىك عدـ كجكد أم قرار مف أىـ الصعكبات أ     
يرضي الجميع بشكؿ كامؿ كلكنو يمثؿ عمى األقؿ أحسف الحمكؿ ضمف الظركؼ كالمؤثرات الراىنة 

 (:51: 8997كيمكف إجماؿ ىذه العكائؽ )مشرقي، 

 عدـ إدراؾ المشكمة كتحديدىا بدقة -8
 ي يمكف أف تتحقؽ باتخاذ القرار.عدـ القدرة عمى تحديد األىداؼ الت -1
 البيئة التي يعمؿ فييا المؤسسة بغية إمكانية التعرؼ عمى مزايا كعيكب البديؿ المتكقع. -5
 شخصية متخذ القرار -8
 نقص المعمكمات كالخكؼ مف اتخاذ القرارات. -3
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 فكائد تكافر المعمكمات لمتخذم القرارات اإلداري :* 

 :(16: 1288دير متخذ القرار )إسماعيؿ، فكائد تكافر المعمكمات لمم

 القدرة عمى االستفادة مف المعمكمات كالخبرات التي تحققت مف قبؿ. -8
 ترشيد كتنسيؽ جيكد البحث كالتطكر عمى ضكء المعمكمات المتاحة. -1
 تكفير أساليب كبدائؿ حديثة لحؿ المشكالت، كتكفؿ الحد منيا في المستقبؿ. -5
 لمشكالت.بناء قاعدة معرفية عريضة لحؿ ا -8
 رفع مستكل فعالية كفاءة األنشطة الفنية التي تقـك بيا المنظمات. -3
 ضماف سالمة القرارات. -6

 تخاذ القرارات:إات المحاسبي  في عممي  مالمعمك  أىمي  8-4

. أساسيا عمى يتخذ التي المعمكمات جكدة مدل عمى كبير بشكؿ اإلدارم القرار فاعمية تعتمد     
 غير قرار صدكر تكقع الطبيعي فمف دقيقة، غير أك خاطئة أك مالئمة يرغ المعمكمات كانت فإذا

 إلي اإلدارة كتحتاج .القرار فاعمية ازدادت كمما المعمكمات جكدة تحسنت كمما أنو كما سميـ،
 القرارات اتخاذ ممارسة سمطة خالؿ مف كفعالية، بكفاءة كظائفيا ألداء المحاسبية المعمكمات
 مف التحقؽ إلي اإلنتاج مدير يحتاج: المثاؿ سبيؿ فعمي. اإلدارية كاقؼالم مختمؼ في المختمفة
 أم إلي معرفة في يرغب التسكيؽ كمدير المستيدفة، السمع إنتاج في كالعمالة المكارد استخداـ كفاءة
 اإلدارة احتياجات مف كغيرىا المستيدفة، المبيعات برامج تحقيؽ أمكف مدل

(http://www.ibtesama.com/vb/2/2/2013.) 

ف عممية إتخاذ القرارات عممية أساسية كميمة في حياة أم تنظيـ أك مؤسسة، كىي الشغؿ       كا 
الشاغؿ لممديريف، كمحكر أساسي مف محاكر أنشطتيـ اإلدارية. كىي مثؿ عممية االتصاالت، 

كبيرة أك تتغمغؿ كتتداخؿ في كؿ مظير مف مظاىر األعماؿ اإلدارية لممنظمة كالمدير يتخذ قرارات 
صغيرة، كركتينية أك إستراتيجية تتعمؽ بكظائؼ التخطيط كالتنظيـ كالتكظيؼ كالقيادة كالرقابة كغيرىا 

 (.38: 1282مف العمميات اإلدارية )عمياف، 

كلـ تعد عممية اتخاذ القرار تعتمد عمى التجربة كالخطأ أك التخميف، بؿ أصبحت تستند إلى      
الكصكؿ إلى قرارات أكثر كفاءة كدقة كمكضكعية كمنطقية، لتسيـ في مناىج كأساليب عممية بيدؼ 
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حؿ المشكالت المختمفة التي تكاجو اإلدارة باالعتماد عمى التحميؿ الكمي لمبيانات كالمعمكمات، 
الذم يجعؿ الحمكؿ أكثر معقكلية. كتزداد أىمية كخطكرة اتخاذ القرارات كمما تضخـ حجـ التنظيـ 

 (.38: 1282اط كالخدمات التي يقدميا لمجميكر )عمياف، كتعددت مجاالت النش

كتمثؿ عممية صنع لقرارات اإلدارية دكران محكريان مف أدكار ككظائؼ المدير. ففي أم منظمة،      
حككمية أـ أىمية، صناعية أـ تجارية أك خدمية، تتخذ يكميان العديد مف القرارات في شتى المجاالت، 

أك التسكيؽ أك المالية أك غيرىا، كمف ناحية أخرل ال تقتصر عممية سكاء في مجاالت اإلنتاج 
صنع القرارات اإلدارية عمى كظيفة دكف غيرىا مف الكظائؼ اإلدارية، بؿ تتغمغؿ في التخطيط 

 (.113: 1228كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة )حريـ، 

يا تأثير كبير عمى درجة كمف المسمـ بو أف درجة جكدة المعمكمات المتاحة لمتخذ القرار ل     
جكدة القرار الذم يتخذه، فكمما زادت درجة جكدة تمؾ المعمكمات كاف اختيار متخذ القرار أفضؿ 

 (.31: 1228كالعكس صحيح )الدالىمة، 

كعمى الرغـ مف أىمية المعمكمات المحاسبية الكاردة في التقارير المالية لمتخذم القرارات      
عمكمات تكاجو العديد مف الصعكبات  أف عممية إيصاؿ ىذه المإالّ كخصكصان الخارجيف منيـ، 

 .(888-887: 1229)المجيمي، 

كيتطمب كجكد ىـر معمكماتي يتفؽ مع طبيعة المعمكمات الالزمة لكؿ مستكل مف مستكيات 
 صنع القرار لتكفير المعمكمات التفصيمية كالدكرية لممستكيات اإلدارية الدنيا كمعمكمات عامة كشاممة
كحديثة مف المصادر الداخمية كالخارجية لممستكيات اإلدارية العميا فيجب أف يزكد كؿ مستكل مف 
المستكيات اإلدارية المالئمة لعممية اتخاذ القرار بالشكؿ المالئـ كفي الكقت المناسب )الرماحي، 

1229 :13.) 

 :كيتككف ىـر المعمكمات مف خمس مستكيات ىي 
 المستكل األكؿ: -1

األنظمة التشغيمية في قاعدة اليـر المعمكمات كيمثؿ نظاـ المعمكمات الكظائؼ  ىك مستكل
 األساسية التي تتعمؽ بسير العمميات أم يتـ تسجيؿ كمعالجة البيانات فييا.
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 المستكل الثاني: -2

جؿ الصكرة االقتصادية ليذه المعمكمات يجب استخداـ أىك مستكل نظاـ المحاسبة كمف 
 عف الكحدات الكمية. الكحدات النقدية لتعبر

 المستكل الثالث: -3

ىك مستكل التقارير المالية كالرقابية حيث تستخدـ معطيات المستكل األكؿ كالثاني في 
إعداد التقارير المالية كالتخطيطية كالتشغيمية كالرقابية كالتحميؿ كتقكيـ األداء في كافة األقساـ 

عادة صياغة البياإبشكؿ عاـ فتقكـ بعممية  نات كالمعمكمات المخزنة في المستكل األكؿ ختيار كا 
 كالثاني كحسب الحاجة إلى المعمكمات لممراكز اإلدارية المختمفة كىي عمى شكؿ تقارير.

 المستكل الرابع: -4

المعمكمات الكظيفية أم باإلضافة إلى معمكمات المستكيات األكلى  أنظمةىك مستكل 
 ا.يحيطة بنحتاج إلى معمكمات خارجية مف السكؽ كالبيئة الم

 المستكل الخامس: -5

ختيار بعض إجؿ دعـ القرارات اإلستراتيجية يتـ أتخاذ القرارات فمف ا  ىك مستكل التخطيط ك 
المعمكمات اليامة المكجكدة في المستكيات األربع األكلى السابقة لكضعيا ضمف إطار النماذج 

 تخاذ القرارات.ا  الرياضية كالكمية لعمميات التخطيط ك 

 لمعمكمات المحاسبي  في إتخاذ القرارات اإلداري :إستخداـ ا* 

تخاذ القرارات اإلدارية إلى ا  صنع ك في تصنؼ المعمكمات المحاسبية، مف حيث عالقتيا 
(: المعمكمات المالئمة التخاذ القرارات 886: 1227نكعيف ىما )الفضؿ، كآخركف، 

قرارات بأنيا المعمكمات كيقصد بالمعمكمات المالئمة التخاذ ال كالمعمكمات غير المالئـ.
خر. كتكصؼ ىذه المعمكمات بأنيا معمكمات ة المتكقعة التي تختمؼ مف بديؿ آلالمستقبمي

تفاضمية بمعنى أنيا تميز كؿ بديؿ عف البدائؿ األخرل المتاحة لمتخذ القرار كيمكف في ضكءه 
 المفاضمة قيما بيف البدائؿ.
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 ار:ص حي  المعمكمات المحاسبي  لتخاذ القر  9-4

يتمثؿ في تكفير المعمكمات المناسبة التخاذ القرارات في  ف اليدؼ النيائي ألم نظاـ محاسبيإ
الكقت المناسب، كحتى يمكف اتخاذ قرارات صائبة، فانو مف الضركرم أف يككف ىناؾ مدخالت مف 

ما أف المعمكمات، كطالما أف القرارات تؤثر في عالـ الكاقع، فاف المدخالت مف المعمكمات، كطال
القرارات تؤثر في عالـ الكاقع، فاف المدخالت مف المعمكمات تأتي مف إرساؿ أك ترجمة أك تكصيؿ 
ظركؼ كأحكاؿ العالـ الكاقعي بصكرة مالئمة لصانع القرار، كميما كانت طبيعة العالـ الكاقعي فإننا 

تجرم فيو لف ندركو حتى يمكننا الحصكؿ عمى معمكمات عف ظركفو كأحكالو كاألحداث التي 
 (.18: 8998)لكندم، 

كما أف المعمكمات الجيدة ىي المعمكمات الصالحة التخاذ القرار ككمما إرتفعت درجة جكدة 
المعمكمات زادت إمكانات استخداميا التخاذ القرار. إال أف مستكل صالحية المعمكمات المحاسبية 

دلكالت ىذه المعمكمات كنكعية التخاذ القرار يختمؼ كفقان الختالؼ المنيج العممي في تفسير م
الفركض العممية التي تحكـ إعداد كعرض ىذه المعمكمات كنكعية المعمكمات كيمكف القكؿ بأف 

 (:86: 1228ىناؾ ثالثة مستكيات لصالحية المعمكمات المحاسبية التخاذ القرار ىي )البحيصي، 

 الص حي  الكصفي :  -1

عرض األنشطة الماضية لممشركع كنتائجيا ككذلؾ  ا قدرة المعمكمات المحاسبية عمىيكيقصد ب
عرض المركز المالي الحالي لممشركع. كيتـ ذلؾ مف خالؿ إعداد القكائـ كالتقارير المالية مف كاقع 

 قؿ درجة الصالحية.أالدفاتر كالسجالت. كتعتبر الصالحية الكصفية 

 الص حي  التكضيحي : -2

كضيح كشرح التغيرات التي تطرأ مف فئة ألخرل ا قدرة المعمكمات المحاسبية عمى تيكيقصد ب
أك تفسير آثار حدث معيف عمى النتائج. كيككف ذلؾ مف خالؿ التحميؿ المالي كدراسة العالقات 
المتنكعة بيف المككنات المختمفة لمقكائـ المالية. كتعتبر الصالحية التكضيحية أعمى درجات 

 الصالحية.
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 الص حي  التنبؤي : -3

تخاذ القرارات المتعمقة بأحدث مستقبمية كذلؾ مف إالمعمكمات عمى تسييؿ كيقصد بيا قدرة 
خالؿ الربط بيف داللة المعمكمات المحاسبية كالظكاىر االقتصادية المختمفة باستخداـ نماذج التنبؤ 

 المختمفة.
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 المقدم : 1-5

مجتمػػػػع الدراسػػػػة كعينتيػػػػا، ككػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػة ك يتنػػػػاكؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ كصػػػػفان لمػػػػنيج الدراسػػػػة،      
لإلجػراءات التػي قػػاـ  ف ىػذا الفصػؿ كصػفان المسػتخدمة كطػرؽ إعػدادىا، كصػدقيا كثباتيػا، كمػا يتضػػم
المعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اعتمػػد الباحػػث  بيػػا الباحػػث فػػي تقنػػيف أدكات الدراسػػة كتطبيقيػػا، كأخيػػران 

 عمييا في تحميؿ الدراسة .

  :منيجي  الدراس  2-5

لى يمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في النياية إ     
نتائج تتعمؽ بالمكضكع محؿ الدراسة، كىك األسمكب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحث، إضافة 

 إلى أنو العمـ الذم يعني بكيفية إجراء البحكث العممية.  

ف الباحث يعرؼ مسبقان جكانب كأبعاد الظاىرة مكضع الدراسة مف خالؿ إطالعو عمى إكحيث      
كضكع البحث، كيسعى الباحث لمكصكؿ إلى دراسة مدل مالءمة الدراسات السابقة المتعمقة بم

رارات، كىذا يتكافؽ مع قمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم ال
المنيج الكصفي التحميمي الذم ييدؼ إلى تكفير البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع البحث 

ف المنيج الكصفي التحميمي يتـ مف خالؿ الرجكع لمكثائؽ إث لتفسيرىا كالكقكؼ عمى دالالتيا، كحي
المختمفة كالكتب كالصحؼ كالمجالت كغيرىا مف المكاد التي يثبت صدقيا بيدؼ تحميميا لمكصكؿ 

عتمد عمى ىذا المنيج لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية إإلى أىداؼ البحث، فإف الباحث 
أفضؿ كأدؽ لمظاىرة مكضع الدراسة، كما أنو سيستخدـ  حكؿ مشكمة البحث، كلتحقيؽ تصكر

 أسمكب  الحصر الشامؿ  كسيستخدـ االستبانة في جمع البيانات األكلية .

 :طرؽ جمع البيانات 

 اعتمد الباحث عمى نكعيف مف البيانات

 :البيانات األكلي  -1
البحػث كحصػر لدراسػة بعػض مفػردات  اسػتباناتكذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتكزيع      

كتجميػػع المعمكمػػات الالزمػػة فػػي مكضػػكع البحػػث، كمػػف ثػػـ تفريغيػػا كتحميميػػا باسػػتخداـ برنػػامج 
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SPSS   (Statistical Package for Social Science)   اإلحصػػائي كاسػػتخداـ
االختبػػارات اإلحصػػائية المناسػػبة بيػػدؼ الكصػػكؿ لػػدالالت ذات قيمػػة كمؤشػػرات تػػدعـ مكضػػكع 

 الدراسة.

 :ت الثانكي البيانا -2

 كتمت مراجعة الكتب كالدكريات كالمنشكرات الخاصة أك المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة، كالتي     
تتعمؽ بدراسة مدل مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم 

مي، كينكم الباحث مف رارات، كأية مراجع قد يرل الباحث أنيا تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عمقال
خالؿ المجكء لممصادر الثانكية في الدراسة، التعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السميمة في كتابة 

 الدراسات، ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ الدراسة.

 مجتمع كعين  الدراس : 3-5

ة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية كيكضح الشركات المدرج عمى الدراسة مجتمع يشمؿ     
( شركة 88كتتككف عينة الدراسة مف ) الشركات مكزعة حسب القطاعات، أعداد( 1الممحؽ رقـ )

ف يتـ تكزيعيا عمى متخذم أالشركات كتمت اإلشارة ب ىذه مف شركة لكؿ مدرجة كتـ تكزيع استبانو
 ىذه الشامؿ إلجراء الحصر أسمكب خدمناكبذلؾ نككف قد است القرارات اإلدارية لدل الشركة،

تككف نسبة االستجابة عمى ىذه   كبذلؾ ( استبانو،88كقد تمكننا مف الحصكؿ عمى ) الدراسة،
لتحقؽ الشركط  %(، كبعد تفحص االستبانات لـ يتـ استبعاد أم منيا نظران 83االستبانات تقارب )
    .المطمكبة لإلجابة

 أداة الدراس : 4-5

 ـ االستبانو إلى جزأيف كما يمي: قد تـ تقسيل

كيتككف مف بالبيانات الشخصية كبيانات عف الشركات : يتككف مف معمكمات تتعمؽ الجزء األكؿ -8
 فقرات 6

يتناكؿ مدل مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات  الجزء الثاني: -1
 مي:رارات كتـ تقسيمو إلى أربعة محاكر كما يقمتخذم ال
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مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية المحكر األكؿ:  - أ
 . ةفقر  81االلكتركنية  كيتككف مف 

 مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبيةالثاني: المحكر  - أ
 ةفقر  88االلكتركنية  كيتككف مف 

 يـ لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبيةمدل تكفر خاصية القابمية لمفالمحكر الثالث:  - ب
 فقرات. 9االلكتركنية  كيتككف مف 

مدل تكفر خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة لمخرجات أنظمة المعمكمات المحكر الرابع:  - ت
 فقرات. 8 كيتككف مف  المحاسبية االلكتركنية

كالدرجة  مكافؽ بشدةني " تع3إجابات حيث الدرجة " 3كقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة مككنة مف 
 (.8غير مكافؽ بشدة كما ىك مكضح بجدكؿ رقـ )" تعني 8"

 (8) جدكؿ رقـ
 مقياس اإلجابات

 قميم ن جدان  قميم  متكسط  كبيرة كبيرةن جدان  درج  المكافق 

 1 2 3 4 5 الدرج 

 :الستبانوصدؽ كثبات  5-5

(، 819: 8993ت لقياسو )العساؼ، صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعد     
لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية،  االستبانو"شمكؿ  كما يقصد بالصدؽ

)عبيدات  ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا"
 كما يمي: (، كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة879 :1228 ،كآخركف

 بطريقتيف. االستبانو: تـ التأكد مف صدؽ فقرات الستبانوصدؽ فقرات  أكلن:

 (الستبانوالصدؽ الظاىرم لألداة )صدؽ  -1
قػػاـ الباحػػث بعػػرض أداة الدراسػػة فػػي صػػكرتيا األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف تألفػػت مػػف      

الجامعػػة اإلسػػالمية كجامعػػة األزىػػر ( أعضػػاء مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي كميػػة التجػػارة  ب3)
( أسػػماء 5كجامعػػة األقصػػى متخصصػػيف فػػي المحاسػػبة كاإلدارة  كاإلحصػػاء. كيكضػػح الممحػػؽ رقػػـ )

المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكػيـ أداة الدراسػة. كقػد طمػب الباحػث مػف المحكمػيف إبػداء آرائيػـ 
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صػياغة العبػارات كمػدل مناسػبة  في مدل مالءمة العبارات لقياس ما كضعت ألجمػو، كمػدل كضػكح
كمػدل كفايػػة العبػارات لتغطيػػة كػؿ محػكر مػػف محػاكر متغيػػرات  كػؿ عبػارة لممحػػكر الػذم ينتمػػي إليػو.

مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا،  الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو ضركريان 
ائيػػػػػػـ فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالبيانػػػػػػات األكليػػػػػػة أك إضػػػػػػافة عبػػػػػػارات جديػػػػػػدة ألداة الدراسػػػػػػة، ككػػػػػػذلؾ إبػػػػػػداء آر 

)الخصائص الشخصية كالكظيفية المطمكبة مف المبحكثيف(، إلى جانب مقياس ليكرت المستخدـ فػي 
 االستبانة.

يف، حيػػث تػػـ تعػػديؿ صػػياغة مػػقػػاـ الباحػػث بػػإجراء التعػػديالت التػػي اتفػػؽ عمييػػا معظػػـ المحكك      
 . آخر محكرإلى  حكرمأك تصنيؼ فقرة مف  فقرة حذؼأك  العباراتبعض 

 :صدؽ التساؽ الداخمي لفقرات الستبان  -2
عمػػى عينػػة الدراسػػة االسػػتطالعية البػػال  حجميػػا  االسػػتبانوتػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات      
 مفردة، كذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمجزء التابعة لو كما يمي.  13

ت المحكر األكؿ: مدل تكفر خاصي  الم ءم  لمخرجات أنظم  المعمكمات الصدؽ الداخمي لفقرا
 المحاسبي  اللكتركني .

( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر األكؿ كالمعدؿ الكمي 1جدكؿ رقـ )يبيف ال     
ف القيمة إث حي (،2.23لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

الجدكلية كالتي تساكم  rكبر مف قيمة أالمحسكبة  rكقيمة  2.23قؿ مف أاالحتمالية لكؿ فقرة 
 .، كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر األكؿ صادقة لما كضعت لقياسو2.596
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 (1جدكؿ رقـ )

الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر األكؿ: مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات أنظمة المعمكمات 
 محاسبية االلكتركنية  ال

معامؿ  الفقرة رقـ
 الرتباط 

القيم  
 الحتمالي 

تتمتع المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية بأف ليا قدرة  8
 تنبؤية باألحداث المستقبمية.

0.694 0.000 

 0.000 0.797 تنتج األنظمة االلكتركنية معمكمات محاسبية تتسـ بالشفافية. 1

5 
تساعد المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية في تقييـ 

 األحداث التي حدثت في الماضي.
0.798 0.000 

8 
تساىـ األنظمة االلكتركنية في تكفير معمكمات محاسبية عف التكقعات 

 الحالية كالمستقبمية.
0.730 0.000 

3 
المحاسبية في الكقت األنظمة االلكتركنية تسيـ في إيصاؿ المعمكمات 

 0.000 0.889 المناسب. 

6 
تساىـ األنظمة االلكتركنية في إنتاج معمكمات محاسبية تخفض درجة 

 المخاطرة.
0.878 0.000 

7 
تمّكف المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية مف تقييـ 

 صحة التكقعات الماضية.
0.859 0.000 

8 
عمكمات المحاسبية االلكتركنية بشكؿ مباشر في تؤثر مخرجات أنظمة الم

 القرارات المتخذة.
0.891 0.000 

9 
لممعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية مقدرة عمى إحداث 

 تغيير في اتجاه القرار.
0.756 0.000 

82 
بناءن عمى مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية يمكف إعادة تقييـ القرارات 

 تخذة.الم
0.833 0.000 

88 
تعتبر مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية قادرة عمى التكيؼ مع الظركؼ 

 البيئية المتغيرة.
0.762 0.000 

81 
تساىـ األنظمة االلكتركنية في إنتاج معمكمات محاسبية فكرية كمفيدة التخاذ 

 0.001 0.620 القرار اإلدارم.

 2.596"  تساكم 15كدرجة حرية " 2.23الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 



79 

الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الثاني: مدل تكفر خاصي  المكثكقي  لمخرجات أنظم  المعمكمات 
 المحاسبي  اللكتركني .  

( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني كالمعدؿ الكمي 5جدكؿ رقـ )يبيف ال     
ف القيمة إحيث  (،2.23معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )لفقراتو، كالذم يبيف أف 
الجدكلية كالتي تساكم  rكبر مف قيمة أالمحسكبة  rكقيمة  2.23قؿ مف أاالحتمالية لكؿ فقرة 

 .،  كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الثاني صادقة لما كضعت لقياسو2.596
 (5جدكؿ رقـ )

الثاني: مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات أنظمة المعمكمات  الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر
 المحاسبية االلكتركنية

معامؿ  الفقرة رقـ
 الرتباط

القيم  
 الحتمالي 

8 
تتميز مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية بأنيا تقدـ حقائؽ 

 صادقة دكف حذؼ أك تغيير.
0.807 0.000 

1 
بية المستخرجة مف أنظمة المعمكمات المحاسبية تتمتع المعمكمات المحاس

 االلكتركنية بأمانة عرض تمؾ المعمكمات. 
0.869 0.000 

5 
تساىـ األنظمة االلكتركنية في تكفير معمكمات محاسبية تتسـ بالحيادية كعدـ 

 التحيز ألم طرؼ مف األطراؼ سكاءن الداخمية أك الخارجية.
0.822 0.000 

لمعمكمات المحاسبية االلكتركنية بأنيا كاممة كغير تتسـ مخرجات أنظمة ا 8
 منقكصة.

0.726 0.000 

3 
تخمك المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية مف التحيز في 

 عمميات القياس.
0.866 0.000 

6 
 تتميز مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية

 ييا.بصحتيا كسالمتيا كيمكف االعتماد عم
0.828 0.000 

7 
عرض مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية بشكؿ خالي مف 

 0.000 0.813 األخطاء الميمة.

 0.000 0.763 تكفر األنظمة االلكتركنية معمكمات محاسبية تطابؽ الكاقع الحالي. 8

9 
تعمؿ األنظمة االلكتركنية عمى تكفير معمكمات محاسبية متطابقة مع 

 اجات متخذم القرارات اإلدارية.احتي
0.862 0.000 

82 
إمكانية التحقؽ مف مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية متكافرة 

 بدرجة عالية.
0.776 0.000 

88 
يتـ عرض التقارير كالقكائـ المالية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية حسب 

 المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا.
0.769 0.000 

 2.596"  تساكم 15كدرجة حرية " 2.23الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الثالث: مدل تكفر خاصي  القابمي  لمفيـ لمخرجات أنظم  
 المعمكمات المحاسبي  اللكتركني .  

محكر الثالث كالمعدؿ الكمي ( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات ال8جدكؿ رقـ )يبيف ال     
ف القيمة إ(، حيث 2.23لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

الجدكلية كالتي تساكم  rكبر مف قيمة أالمحسكبة  rكقيمة  2.23قؿ مف أاالحتمالية لكؿ فقرة 
 .لقياسو، كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الثالث صادقة لما كضعت 2.596

 (8جدكؿ رقـ )

الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الثالث: مدل تكفر خاصية القابمية لمفيـ لمخرجات أنظمة 
 المعمكمات المحاسبية االلكتركنية

معامؿ  الفقرة رقـ
 الرتباط 

القيم  
 الحتمالي 

8 
تساىـ األنظمة االلكتركنية في تقديـ معمكمات المحاسبية تساعد في ترشيد 

 0.000 0.875 لقرارات.اتخاذ ا

1 
االعتماد عمى األنظمة االلكتركنية يساىـ في تقديـ معمكمات محاسبية 

 بصكرة كاضحة كمفيكمة.
0.886 0.000 

5 
يساىـ استخداـ األنظمة االلكتركنية في تقديـ معمكمات محاسبية تمّكف مف 

 اتخاذ القرارات المناسبة.
0.810 0.000 

8 
لكتركنية في تقديـ معمكمات محاسبية بصكرة يساىـ استخداـ األنظمة اال

 سمسمة كسيمة.
0.868 0.000 

يساىـ فيـ المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية في  3
 جعؿ اتخاذ القرارات أمران ميسران.

0.802 0.000 

6 
فيـ مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية يتطمب معرفة 

 ي تتعامؿ معيا تمؾ األنظمة. باألعماؿ الت
0.811 0.000 

7 
تظير التقارير كالقكائـ المالية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية بالتبكيب 

 كالتصنيؼ المحاسبي السميـ. 
0.832 0.000 

8 
تحتكل التقارير كالقكائـ المالية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية عمى 

 0.000 0.826 القرارات اإلدارية.إيضاحات كجداكؿ مفيكمة لمتخذم 

9 
يتـ عرض مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية بعيدان عمى التكرار 

 كاالزدكاجية.
0.765 0.000 

 2.596"  تساكم 15كدرجة حرية " 2.23الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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مقارن  لمخرجات الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الرابع: مدل تكفر خاصي  الثبات كالقابمي  لم
 أنظم  المعمكمات المحاسبي  اللكتركني .  

( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الرابع كالمعدؿ الكمي 3جدكؿ رقـ )يبيف ال     
ف القيمة إحيث  (،2.23لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

الجدكلية كالتي تساكم  rكبر مف قيمة أالمحسكبة  rكقيمة  2.23قؿ مف أة االحتمالية لكؿ فقر 
 .، كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الرابع صادقة لما كضعت لقياسو2.596

 (3جدكؿ رقـ )

الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الرابع: مدل تكفر خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة لمخرجات أنظمة 
 لكتركنيةالمعمكمات المحاسبية اال

معامؿ  الفقرة رقـ
 الرتباط 

القيم  
 الحتمالي 

8 
يتـ إتباع نفس الطرؽ كالسياسات المحاسبية المطبقة عمى األحداث المالية 
المماثمة مف سنة إلى أخرل مف خالؿ أنظمة المعمكمات المحاسبية 

 االلكتركنية.
0.823 0.000 

ميات المالية مف سنة إلى يتـ عرض نفس البنكد المحاسبية كتصنيفاتيا لمعم 1
 أخرل مف خالؿ أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية.

0.885 0.000 

5 
يتـ االلتزاـ بمبدأ الثبات في نشر التقارير كالقكائـ المالية المعدة بكاسطة 

 األنظمة االلكتركنية.
0.780 0.000 

8 
تتسـ بالكضكح إف المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية 

 كاالختصار مما يساعد عمى إجراء مقارنات بينيا.
0.791 0.000 

3 
تتميز المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية بإمكانية 

 0.000 0.871 االستفادة منيا في المقارنة بيف نتائج السنكات المختمفة.

6 
االلكتركنية بإمكانية  تتسـ المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة
 االستفادة منيا في المقارنة بيف نتائج الشركات األخرل.

0.727 0.000 

7 
تساعد أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في إجراء مقارنات لممعمكمات 

 المحاسبية بشكؿ جيد كدقيؽ.
0.915 0.000 

8 
مقارنة الكاقع تمّكف مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية مف 

 الفعمي مع ما ىك مخطط لو.
0.817 0.000 

 2.596"  تساكم 15كدرجة حرية " 2.23الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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  صدؽ التساؽ البنائي لمحاكر الدراس: 
( معامالت االرتباط بيف معدؿ كػؿ محػكر مػف محػاكر الدراسػة مػع المعػدؿ 6جدكؿ رقـ )يبيف ال     

، 2.23سػػتبانة كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة الكمػػي لفقػػرات اال
الجدكليػػة  rكبػػر مػػف قيمػػة أالمحسػػكبة  rكقيمػػة  2.23قػػؿ مػػف أف القيمػػة االحتماليػػة لكػػؿ فقػػرة إحيػػث 

 .2.596كالتي تساكم 

 (6جدكؿ رقـ )

 لفقرات االستبانة معامؿ االرتباط بيف معدؿ كؿ محكر مف محاكر الدراسة مع المعدؿ الكمي

 المحكر
 العنكاف

معامؿ 
 الرتباط

القيم  
 الحتمالي 

مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية  األكؿ
 االلكتركنية

0.943 0.000 

مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية  الثاني
 االلكتركنية

0.953 0.000 

ل تكفر خاصية القابمية لمفيـ لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية مد الثالث
 االلكتركنية

0.959 0.000 

مدل تكفر خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة لمخرجات أنظمة المعمكمات  الرابع
 المحاسبية االلكتركنية

0.950 0.000 

 2.596"  تساكم 15كدرجة حرية " 2.23الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 :Reliabilityثبات فقرات الستبان  ثانيان: 

لػك تكػرر تطبيقيػا  يعنػي التأكػد مػف أف اإلجابػة سػتككف كاحػدة تقريبػان يػذا أما ثبات أداة الدراسػة ف     
(. كقػػد أجػػرل الباحػػث خطػػكات 852: 8993)العسػػاؼ،  متباعػػدة عمػػى األشػػخاص ذاتيػػـ فػػي أكقػػات

 ريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.الثبات عمى العينة االستطالعية نفسيا بط

 : Split-Half Coefficientطريق  التجزئ  النصفي   -8
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية الرتبة      

سبيرماف براكف لمتصحيح  لكؿ بعد كقد تـ تصحيح معامالت االرتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط
(Spearman-Brown Coefficient :حسب المعادلة التالية ) 
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معامؿ الثبات = 
1

2

ر

( أف ىناؾ معامؿ ثبات 7كقد بيف جدكؿ رقـ ) (حيث ر معامؿ االرتباط) ر

 .مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة االستبانةلفقرات  كبير نسبيان 

 (7جدكؿ رقـ )
 معامؿ الثبات )طريقة التجزئة النصفية(

 المحكر
 عنكاف المحكر 

 

 التجزئ  النصفي 
عدد 
 الفقرات

معامؿ 
 الرتباط

معامؿ الرتباط 
 المصحح

القيم  
 الحتمالي 

 األكؿ
مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات 

 0.0000 0.9365 0.8806 81 أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية

 الثاني
مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات 

 أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية
11 0.7415 0.8516 0.0000 

 الثالث
مدل تكفر خاصية القابمية لمفيـ لمخرجات 

 أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية
9 0.8585 0.9239 0.0000 

 الرابع
ية لممقارنة مدل تكفر خاصية الثبات كالقابم

لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية 
 االلكتركنية

8 0.8396 0.9128 0.0000 

 0.0000 0.9671 0.9363 40 جميع المحاكر 
 2.596"  تساكم 15كدرجة حرية " 2.23الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 :Cronbach's Alphaطريق  ألفا كركنباخ   -2

، كيتضح الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثباتاستخدـ      
( أف معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ 8جدكؿ رقـ )ال مف

 .طمأنينة
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 (8جدكؿ رقـ )
 كركنباخ( كألفامعامؿ الثبات )طريقة 

عدد  عنكاف المحكر المحكر
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كركنباخ

مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية  األكؿ
 االلكتركنية  

81 0.9373 

مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية  الثاني
 االلكتركنية  

11 0.9459 

كمات المحاسبية مدل تكفر خاصية القابمية لمفيـ لمخرجات أنظمة المعم الثالث
 االلكتركنية 

9 0.9387 

مدل تكفر خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة لمخرجات أنظمة المعمكمات  الرابع
 0.9322 8 المحاسبية االلكتركنية

 0.9800 40 جميع الفقرات 

 المعالجات اإلحصائي : 6-5

تػػػػـ تجميعيػػػػا، فقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ العديػػػػد مػػػػف لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة كتحميػػػػؿ البيانػػػػات التػػػػي ك      
 Statisticalاألسػػػػاليب اإلحصػػػػائية المناسػػػػبة باسػػػػتخداـ الحػػػػـز اإلحصػػػػائية لمعمػػػػكـ االجتماعيػػػػة

Package for Social Science (SPSS)   كفيمػا يمػي مجمكعػة مػف األسػاليب اإلحصػائية
 المستخدمة في تحميؿ البيانات:

دخاؿ البيانات إلى ال -8 مكافؽ بدرجة  8حاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي )تـ ترميز كا 
مكافؽ بدرجة  3مكافؽ بدرجة كبيرةن،  8مكافؽ بدرجة متكسطة،  5مكافؽ بدرجة قميمة،  1، جدان  قميمةن 

كبيرةن جدان(، كلتحديد طكؿ فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدكد الدنيا كالعميا( المستخدـ في محاكر 
(، ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصكؿ عمى 8=8-3) دلالدراسة، تـ حساب الم

في المقياس )كىي  قؿ قيمةأ(، بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى 2.8=3÷8طكؿ الفقرة أم )
( يكضح أطكاؿ 9الكاحد الصحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى لمفترة األكلى كىكذا كجدكؿ رقـ )

 الفترات كما يمي:
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 (9) جدكؿ رقـ

 اإلجابات أطكاؿ

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الفترة

 كبيرةن جدان  كبيرة متكسط  قميم  قميم ن جدان  درج  المكافق 

 5 4 3 2 1 الكزف

تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة كتحديد  -1
 ات المحاكر الرئيسة التي تتضمنيا أداة الدراسةاستجابات أفرادىا تجاه عبار 

كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد الدراسة عف  Meanالحسابي المتكسط  -5
كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب 

 (.89 :8996أعمى متكسط حسابي )كشؾ، 
لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ   (Standard Deviation)االنحراؼ المعيارم تـ استخداـ  -8

استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ محكر مف المحاكر 
الرئيسية عف متكسطيا الحسابي، كيالحظ أف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في 

متغيرات الدراسة إلى جانب المحاكر الرئيسية،  استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات
فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس )إذا 

 يعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا( يذا فأعمى ف كاف االنحراؼ المعيارم كاحد صحيحان 
 اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -3
 مؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات معا -6
 معادلة سبيرماف براكف لمثبات -7
 -1سمرنكؼ لمعرفة نكع البيانات ىؿ تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال )-اختبار ككلكمجركؼ -8

Sample K-S) 
لمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة  One sample T testلمتكسط عينة كاحدة   tاختبار  -9

 " 5كالمتكسط الحيادم "
 لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف tار اختب -82
 تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثالث متكسطات فأكثر  -88
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 الفصؿ السادس

 نتائج الدراس  الميداني  كتفسيرىا
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 الفصؿ السادس

 نتائج الدراس  الميداني  كتفسيرىا
 

 اختبار التكزيع الطبيعي 1-5

 الكصؼ اإلحصائي لعين  الدراس  2-5

 الشخصي  ياناتتحميؿ الب 1-2-6

 الدراس  اختبار فرضيات 2-2-6
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 ((Sample K-S -1)سمرنكؼ   -اختبار التكزيع الطبيعي )اختبار ككلمجركؼ 1-6

سمرنكؼ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال كىك  -اختبار ككلمجركؼ يتـ عرض     
الختبارات المعممية تشترط أف يككف تكزيع ف معظـ ااختبار ضركرم في حالة اختبار الفرضيات أل

ف القيمة االحتمالية لكؿ محكر إ( نتائج االختبار حيث 82. كيكضح الجدكؿ رقـ )ان طبيعيالبيانات 
( كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي كيجب sig.05.0) 2.23أكبر مف 

 استخداـ االختبارات المعمميو.

 (82جدكؿ رقـ )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اختبار التكزيع الطبيعي

عدد  عنكاف المحكر المحكر
 الفقرات

القيم   Zقيم  
 الحتمالي 

مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات أنظمة المعمكمات  األكؿ
 المحاسبية االلكتركنية  

81 0.597 0.868 

لمعمكمات مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات أنظمة ا الثاني
 0.796 0.648 11 المحاسبية االلكتركنية  

مدل تكفر خاصية القابمية لمفيـ لمخرجات أنظمة المعمكمات  الثالث
 المحاسبية االلكتركنية 

9 0.813 0.523 

مدل تكفر خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة لمخرجات أنظمة  الرابع
 المعمكمات المحاسبية االلكتركنية

8 0.739 0.646 

 0.903 0.569 40 جميع الفقرات 

 الكصؼ اإلحصائي لعين  الدراس   2-6

 تحميؿ البيانات الشخصي : 1-2-6

 الدرج  العممي : -1

% مف عينة الدراسة درجتيـ العممية "بكالكريكس"، 63.9( أف 88جدكؿ رقـ )اليبيف      
درجتيـ العممية  الدراسة% مف عينة 8.9% مف عينة الدراسة درجتيـ العممية "ماجستير"، ك19.5ك
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كيتضح مما سبؽ أف جميع أفراد العينة مف حممة الشيادات العممية، كىـ قادريف عمى  ،"دكتكراه"
عطاء اإلجابات الصحيحة.  تفيـ فقرات االستبانو كا 

 (88جدكؿ رقـ )

 الدرجة العممية تكزيع عينة الدراسة حسب متغير

 

 التخصص: -2

% مف 87.8% مف عينة الدراسة متخصصيف "محاسبة"، ك68.5( أف 81جدكؿ رقـ )اليبيف      
% مف عينة الدراسة متخصصيف "عمكـ مالية 7.5عينة الدراسة متخصصيف "إدارة أعماؿ"، ك

)إدارة مالية، إحصاء، أنظمة  "تخصصات أخرل"مف ينة الدراسة % مف ع7.5كمصرفية"، ك
معمكمات(، كيتضح مما سبؽ أف جميع أفراد العينة مف تخصص المحاسبة، كعميو يتكافر المعرفة 
لدل المبحكثيف بمبادئ كقكاعد اتخاذ القرارات كقدرتيـ عمى تفيـ مخرجات أنظمة المعمكمات 

جابة فقرات االستبانو.  المحاسبية كا 

 (81جدكؿ رقـ )

 التخصص  تكزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسب  المئكي  التكرار التخصص
 68.5 18 محاسبة

 87.8 7 إدارة أعماؿ
 7.5 5 عمـك مالية كمصرفية

 7.5 5 أخرل
 100.0 41 المجمكع

 

 النسب  المئكي  التكرار الدرج  العممي 
 63.9 17 لكريكسبكا

 19.5 81 ماجستير
 8.9 1 دكتكراه

 100.0 41 المجمكع
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 المسمى الكظيفي: -3

يفي "مدير عاـ"، % مف عينة الدراسة مسماىـ الكظ89.3( أف 85جدكؿ رقـ )اليبيف      
% مف عينة الدراسة مسماىـ 58.7% مف عينة الدراسة مسماىـ الكظيفي "مدير فرع"، ك16.8ك

، يتضح مما سبؽ أف "مسميات أخرل" تحمؿسة % مف عينة الدرا11.2الكظيفي "مدير تنفيذم"، ك
شاركتيـ في معظـ أفراد العينة يحتمكف مكاقع متميزة كغالبيتيـ مدراء عامكف كمدراء كىذا يؤكد م

 عممية اتخاذ القرارات اإلدارية.

 (85جدكؿ رقـ )

 المسمى الكظيفي تكزيع عينة الدراسة حسب متغير

 

 

 الخبرة العممي : -4

 3% مف عينة الدراسة بمغت الخبرة العممية ليـ "أقؿ مف 88.6( أف 88جدكؿ رقـ )ال يبيف     
% مف 58.8سنكات"، ك 82 -3% مف عينة الدراسة بمغت الخبرة العممية ليـ "11.2سنكات"، ك

رة % مف عينة الدراسة بمغت الخب19.5سنة"، ك 83 -88عينة الدراسة بمغت الخبرة العممية ليـ "
 82، كيتضح مما سبؽ أف غالبية أفراد العينة لدييـ خبرة تزيد عف سنة فأكثر" 86العممية ليـ "

 سنكات في العمؿ، مما يعزز الحصكؿ عمى بيانات أكثر دقة كمكضكعية مف خالؿ االستبانات.

 

 

 

 النسب  المئكي  التكرار المسمى الكظيفي
 89.3 8 مدير عاـ
 16.8 88 مدير فرع

 58.7 85 مدير تنفيذم
 11.2 9 أخرل

 100.0 41 المجمكع
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 (88جدكؿ رقـ )

 الخبرة العممية  تكزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسب  المئكي  التكرار الخبرة العممي 
 88.6 6 سنكات 3ؿ مف أق
 11.2 9 سنكات 82 -3
 58.8 88 سنة 83 -88
 19.5 81 سنة فأكثر 86

 100.0 41 المجمكع
 

 مدل المشارك  في عممي  اتخاذ القرارات: -5

عممية اتخاذ القرارات  % مف عينة الدراسة يشارككف في89.3( أف 83جدكؿ رقـ )اليبيف      
% مف 19.5في عممية اتخاذ القرارات "غالبان"، ك سة يشارككف% مف عينة الدرا59.2"دائمان"، ك

في  % مف عينة الدراسة يشارككف81.1عينة الدراسة يشارككف في عممية اتخاذ القرارات "أحيانان"، ك
عمى  % مف أفراد العينة يشارككف39، كيتضح مما سبؽ أف ما يقارب "عممية اتخاذ القرارات "نادران 

كىذا يدؿ عمى قدرة المبحكثيف عمى إجابة  ممية اتخاذ القرارات اإلداريةبشكؿ دائـ في عك  األغمب
 فقرات االستبانو بشكؿ جيد.

 (83جدكؿ رقـ )

 مدل المشاركة في عممية اتخاذ القرارات
 النسب  المئكي  التكرار مدل المشارك  في عممي  اتخاذ القرارات

 89.3 8 دائمان 
 59.2 86 غالبان 
 19.5 81 أحيانان 
 81.1 3 ران ناد

 100.0 41 المجمكع
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 نشاط الشرك  -6

% 16.8عمؿ ضمف "قطاع صناعة"، كت% مف الشركات 88.6( أف 86جدكؿ رقـ )اليبيف      
 عمؿ ضمف "قطاع استثمار"،ت% مف الشركات 89.3عمؿ ضمف "قطاع خدمات"، كتمف الشركات 

عمؿ ضمف "قطاع تكات % مف الشر 11.2"، كتأميفعمؿ ضمف "قطاع ت% مف الشركات 87.8ك
 بنكؾ كخدمات مصرفية". 

 (86جدكؿ رقـ )

 نشاط الشركة

 النسب  المئكي  التكرار نشاط الشرك 
 88.6 6 قطاع صناعة
 16.8 88 قطاع خدمات
 89.3 8 قطاع استثمار

 87.8 7 تأميفقطاع 
 11.2 9 قطاع بنكؾ كخدمات مصرفية

 100.0 41 المجمكع
 

  تحميؿ فقرات الدراس 
 ( لتحميػػؿ فقػػرات االسػػتبانة،One Sample T testلمعينػػة الكاحػػدة ) Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار     

كبػر أالمحسػكبة  tكتككف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفػراد العينػة يكافقػكف عمػى محتكاىػا إذا كانػت قيمػة 
كبػر أي كالػكزف النسػب 2.23قؿ مف أ القيمة االحتمالية )أك 2.02الجدكلية  كالتي تساكم  tمف قيمة 

 t%(، كتككف الفقػرة سػمبية بمعنػى أف أفػراد العينػة ال يكافقػكف عمػى محتكاىػا إذا كانػت قيمػة  62مف 
 2.23قػػؿ مػػف أ)أك القيمػػة االحتماليػػة  2.02-الجدكليػػة كالتػي تسػػاكم  tالمحسػكبة أصػػغر مػػف قيمػػة 

كل الداللػة ليػا إذا كػاف مسػتمتكسػطة %(، كتكػكف آراء العينػة فػي الفقػرة  62قؿ مػف أكالكزف النسبي 
 .2.23كبر مف أ
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 اختبار فرضيات الدراس : 2-2-6

الفرضي  األكلى: ل يتكافر لدل مخرجات أنظم  المعمكمات المحاسبي  اللكتركني  خاصي  
الم ءم  لتمبي متطمبات متخذم القرارات اإلداري  في الشركات المدرج  في بكرص  فمسطيف 

 .05.0لألكراؽ المالي  عند مستكل دلل  
( كالذم يبيف آراء أفراد 87جدكؿ رقـ )اللمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في  t تـ استخداـ اختبار     

األكؿ )مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات أنظمة المعمكمات  عينة الدراسة في فقرات المحكر
 .المحاسبية االلكتركنية(

، كالكزف 8.88سط الحسابي لجميع فقرات المحكر األكؿ  تساكم كبصفة عامة يتبيف أف المتك      
المحسكبة تساكم  t%" كقيمة 62"المتكسط  % كىي أكبر مف الكزف النسبي81.83النسبي  يساكم 

 2.222كالقيمة االحتمالية تساكم   1.21 الجدكلية كالتي تساكم tكىي أكبر مف قيمة  81.159
نو يتكافر لدل مخرجات أنظمة أمما يدؿ عمى  ،2.382رم ، كاالنحراؼ المعيا2.23كىي أقؿ مف 

المعمكمات المحاسبية االلكتركنية خاصية المالءمة لتمبي متطمبات متخذم القرارات اإلدارية في 
 .05.0الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية عند مستكل داللة 

 بالفرضي  األكلى: كي حظ مف تحميؿ الفقرات الخاص 
"األنظمػػػة االلكتركنيػػػة تسػػػيـ فػػػي إيصػػػاؿ المعمكمػػػات المحاسػػػبية فػػػي ف أعمػػػى نسػػػبة كانػػػت لمفقػػػرة إ -8

كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى مسػػػاىمة أنظمػػػة المعمكمػػػات  %،86.58، حيػػػث بمغػػػت النسػػػبة الكقػػػت المناسػػػب"
رات اإلداريػة في إيصاؿ المعمكمات المطمكبة لمتخذم القػرابدرجة كبيرة جدان  االلكتركنية المحاسبية

، "األنظمػػة االلكتركنيػػة تنػػتج معمكمػػات محاسػػبية تتسػػـ بالشػػفافية، يمييػػا الفقػػرة "فػػي الكقػػت المناسػػب
المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية تساعد في تقييـ األحػداث "الفقرة كأيضان 

 ".التي حدثت في الماضي
تعتبر قادرة االلكتركنية مة المعمكمات المحاسبية "مخرجات أنظقؿ نسبة كانت لمفقرة أفيما أف  -1

 %.78.83، حيث بمغت النسبة عمى التكيؼ مع الظركؼ البيئية المتغيرة"
ف المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف أنظمة المعمكمات المحاسبية أيتضح مف تحميؿ الفقرات ب -5

 %. 81.83 تمثؿجدان  كبيرةااللكتركنية يتكافر فييا خاصية المالءمة بنسبة 
أنظمة المعمكمات المحاسبية بأف مما سبؽ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة " -8

االلكتركنية يتكافر في المعمكمات المستخرجة منيا خاصية المالءمة لتمبي متطمبات متخذم 
 القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية".

(، 1229، كدراسة )الداية، (1229دراسة )المجيمي، مع ما أ شير إليو في نتيجة ال هكما تتفؽ ىذ
 (.1226كدراسة )رحاحمو كصياـ، 
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 (87جدكؿ رقـ )
تحميؿ فقرات المحكر األكؿ: مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية 

 االلكتركنية  

 الفقرة رقـ
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8 
تتمتع المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة 

 االلكتركنية بأف ليا قدرة تنبؤية باألحداث المستقبمية.
3.93 0.848 78.54 6.996 0.000 

10 

1 
تنتج األنظمة االلكتركنية معمكمات محاسبية تتسـ 

 بالشفافية.
4.29 0.642 85.85 12.892 0.000 

2 

5 
تساعد المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة 
 االلكتركنية في تقييـ األحداث التي حدثت في الماضي.

4.24 0.734 84.88 10.849 0.000 
3 

8 
تساىـ األنظمة االلكتركنية في تكفير معمكمات 

 محاسبية عف التكقعات الحالية كالمستقبمية.
3.90 0.831 78.05 6.955 0.000 

11 

3 
األنظمة االلكتركنية تسيـ في إيصاؿ المعمكمات 

 المحاسبية في الكقت المناسب. 
4.32 0.650 86.34 12.983 0.000 

1 

6 
تساىـ األنظمة االلكتركنية في إنتاج معمكمات محاسبية 

 تخفض درجة المخاطرة.
4.15 0.727 82.93 10.101 0.000 

6 

7 
سبية المستخرجة مف األنظمة تمّكف المعمكمات المحا

 االلكتركنية مف تقييـ صحة التكقعات الماضية.
4.13 0.883 82.50 8.062 0.000 

7 

8 
تؤثر مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية 

 بشكؿ مباشر في القرارات المتخذة.
4.12 0.714 82.44 10.062 0.000 

8 

9 
نظمة لممعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األ

 االلكتركنية مقدرة عمى إحداث تغيير في اتجاه القرار.
4.07 0.848 81.46 8.101 0.000 

9 

82 
بناءن عمى مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية يمكف 

 إعادة تقييـ القرارات المتخذة.
4.17 0.803 83.41 9.333 0.000 

5 

88 
تعتبر مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية قادرة عمى 

 كيؼ مع الظركؼ البيئية المتغيرة.الت
3.71 0.750 74.15 6.040 0.000 

12 

81 
تساىـ األنظمة االلكتركنية في إنتاج معمكمات محاسبية 

 فكرية كمفيدة التخاذ القرار اإلدارم.
4.24 0.799 84.88 9.964 0.000 

4 

  0.000 12.239 82.15 0.580 4.11 جميع الفقرات 

 1.21" تساكم 82كدرجة حرية " 2.23كل داللة الجدكلية عند مست tقيمة 
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الفرضي  الثاني : ل يتكافر لدل مخرجات أنظم  المعمكمات المحاسبي  اللكتركني  خاصي  
المكثكقي  لتمبي متطمبات متخذم القرارات اإلداري  في الشركات المدرج  في بكرص  فمسطيف 

 .05.0لألكراؽ المالي  عند مستكل دلل  

( كالذم يبيف آراء أفراد 88لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار      
عينة الدراسة في فقرات المحكر الثاني )مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات أنظمة المعمكمات 

 .المحاسبية االلكتركنية(

، كالكزف 8.28فقرات المحكر الثاني تساكم  كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع     
المحسكبة تساكم  t%" كقيمة 62" المتكسط% كىي أكبر مف الكزف النسبي  82.11النسبي يساكم 

كىي  2.222كالقيمة االحتمالية تساكم  1.21 الجدكلية كالتي تساكم tكىي أكبر مف قيمة  9.881
نو يتكافر لدل مخرجات أنظمة أعمى مما يدؿ  ،2.723، كاالنحراؼ المعيارم 2.23أقؿ مف 

المعمكمات المحاسبية االلكتركنية خاصية المكثكقية لتمبي متطمبات متخذم القرارات اإلدارية في 
 .05.0الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية عند مستكل داللة 

 :كي حظ مف تحميؿ الفقرات الخاص  بالفرضي  الثاني 

 "يػػػػتـ عػػػػػرض التقػػػػػارير كالقػػػػكائـ الماليػػػػػة المسػػػػتخرجة مػػػػػف األنظمػػػػػةف أعمػػػػى نسػػػػػبة كانػػػػت لمفقػػػػػرة إ -8
%، كىػذا يػدؿ 88.88، حيث بمغت النسبة "االلكتركنية حسب المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا

معالجػة العمميػات الماليػة، في  االلكتركنية أنظمة المعمكمات المحاسبية مدل دقة كعدـ تحيزعمى 
األنظمػػػة االلكتركنيػػػة تسػػػاىـ فػػػي تػػػكفير معمكمػػػات محاسػػػبية تتسػػػـ بالحياديػػػة كعػػػدـ يمييػػػا الفقػػػرة "ك 

األنظمػػة االلكتركنيػػة تػػكفر "، كأيضػػان "التحيػػز ألم طػػرؼ مػػف األطػػراؼ سػػكاءن الداخميػػة أك الخارجيػػة
 معمكمات محاسبية تطابؽ الكاقع الحالي".

معمكمات المحاسبية االلكتركنية تتسـ بأنيا مخرجات أنظمة ال"قؿ نسبة كانت لمفقرة أفيما أف  -1
 %.77.27، حيث بمغت النسبة "كاممة كغير منقكصة

ف المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف أنظمة المعمكمات أيتضح مف تحميؿ الفقرات بك  -5
 %. 82.11تمثؿ  كبيرةبنسبة  المكثكقيةالمحاسبية االلكتركنية يتكافر فييا خاصية 

أنظمة المعمكمات المحاسبية بأف ة الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة "مما سبؽ نرفض الفرضي -8
لتمبي متطمبات متخذم  المكثكقيةااللكتركنية يتكافر في المعمكمات المستخرجة منيا خاصية 

 القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية".
 (.1227، كدراسة )جربكع، (1281، دىمافدراسة )ي مع ما أ شير إليو فنتيجة كما تتفؽ ىذه ال
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 (88جدكؿ رقـ )
 تحميؿ فقرات المحكر الثاني: مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات أنظمة المعمكمات 

 المحاسبية االلكتركنية

 الفقرة رقـ
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8 
مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية  تتميز

 بأنيا تقدـ حقائؽ صادقة دكف حذؼ أك تغيير.
3.95 0.893 79.02 6.820 0.000 

9 

1 
تتمتع المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف أنظمة 
المعمكمات المحاسبية االلكتركنية بأمانة عرض تمؾ 

 المعمكمات. 
4.00 0.894 80.00 7.159 0.000 

5 

5 
تساىـ األنظمة االلكتركنية في تكفير معمكمات محاسبية 
تتسـ بالحيادية كعدـ التحيز ألم طرؼ مف األطراؼ سكاءن 

 الداخمية أك الخارجية.
4.12 0.714 82.44 10.062 0.000 

2 

8 
تتسـ مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية 

 بأنيا كاممة كغير منقكصة.
3.85 0.853 77.07 6.406 0.000 

11 

3 
تخمك المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة 

 االلكتركنية مف التحيز في عمميات القياس.
3.98 0.908 79.51 6.880 0.000 

8 

6 
 تتميز مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية

 بصحتيا كسالمتيا كيمكف االعتماد عمييا.
4.00 0.922 80.00 6.945 0.000 

6 

7 
عرض مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية 

 بشكؿ خالي مف األخطاء الميمة.
3.93 0.905 78.54 6.556 0.000 

10 

8 
تكفر األنظمة االلكتركنية معمكمات محاسبية تطابؽ الكاقع 

 الحالي.
4.02 0.821 80.49 7.987 0.000 

3 

9 
محاسبية تعمؿ األنظمة االلكتركنية عمى تكفير معمكمات 

 متطابقة مع احتياجات متخذم القرارات اإلدارية.
4.02 0.790 80.49 8.301 0.000 

4 

82 
إمكانية التحقؽ مف مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية 

 االلكتركنية متكافرة بدرجة عالية.
4.00 0.975 80.00 6.569 0.000 

7 

88 
نظمة يتـ عرض التقارير كالقكائـ المالية المستخرجة مف األ
 االلكتركنية حسب المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا.

4.24 0.916 84.88 8.695 0.000 
1 

  0.000 9.182 80.22 0.705 4.01 جميع الفقرات 

 1.21" تساكم 82كدرجة حرية " 2.23الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
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اسبي  اللكتركني  خاصي  القابمي  الفرضي  الثالث : ل يتكافر لدل مخرجات أنظم  المعمكمات المح
لمفيـ لتمبي متطمبات متخذم القرارات اإلداري  في الشركات المدرج  في بكرص  فمسطيف لألكراؽ 

 .05.0مستكل دلل   المالي  عند

أفراد ( كالذم يبيف آراء 89لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار      
عينة الدراسة في فقرات المحكر الثالث )مدل تكفر خاصية القابمية لمفيـ لمخرجات أنظمة 

 .المعمكمات المحاسبية االلكتركنية(
، كالكزف 8.88كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث تساكم      

المحسكبة تساكم  t%" كقيمة 62" كسطالمت% كىي أكبر مف الكزف النسبي 85.38النسبي يساكم 
 2.222كالقيمة االحتمالية تساكم  1.21  الجدكلية كالتي تساكم tكىي أكبر مف قيمة  81.181

نو يتكافر لدل مخرجات أنظمة أمما يدؿ عمى  ،2.687، كاالنحراؼ المعيارم 2.23كىي أقؿ  مف 
مبي متطمبات متخذم القرارات اإلدارية في المعمكمات المحاسبية االلكتركنية خاصية القابمية لمفيـ لت

 .05.0الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية عند مستكل داللة 

 كي حظ مف تحميؿ الفقرات الخاص  بالفرضي  الثالث :
عد األنظمػة االلكتركنيػة تسػاىـ فػي تقػديـ معمكمػات محاسػبية تسػا"ف أعمى نسبة كانػت لمفقػرة إ -8

أف مخرجػػػات %، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 87.51، حيػػػث بمغػػػت النسػػػبة "فػػػي ترشػػػيد اتخػػػاذ القػػػرارات
تمبي احتياجات متخذم القرارات اإلدارية، يمييا الفقرة  االلكتركنية أنظمة المعمكمات المحاسبية

فيـ مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية يتطمػب معرفػة باألعمػاؿ التػي تتعامػؿ "
يـ المعمكمػات المحاسػبية المسػتخرجة مػف األنظمػة "يساىـ ف ككذلؾ الفقرة"، ؾ األنظمةمعيا تم

االعتمػػػاد عمػػػى األنظمػػػة  ، كأيضػػػان ""االلكتركنيػػػة يسػػػاىـ فػػػي جعػػػؿ اتخػػػاذ القػػػرارات أمػػػران ميسػػػران 
 ".االلكتركنية يساىـ في تقديـ معمكمات محاسبية بصكرة كاضحة كمفيكمة

يتـ عرض مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية بعيدان عمى "قؿ نسبة كانت لمفقرة أفيما أف  -1
 %.88.86، حيث بمغت النسبة "التكرار كاالزدكاجية

ف المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف أنظمة المعمكمات أيتضح مف تحميؿ الفقرات بك  -5
 %. 85.38تمثؿ  كبيرة جدان بنسبة  القابمية لمفيـالمحاسبية االلكتركنية يتكافر فييا خاصية 

أنظمة المعمكمات المحاسبية بأف مما سبؽ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة " -8
لتمبي متطمبات  القابمية لمفيـااللكتركنية يتكافر في المعمكمات المستخرجة منيا خاصية 

 متخذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية".
، كدراسة )رحاحمو كصياـ، (1227، جربكعدراسة )مع ما أ شير إليو في نتيجة ذه الكما تتفؽ ى

 (.1226(، كدراسة )شبير، 1226
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 (89جدكؿ رقـ )
تحميؿ فقرات المحكر الثالث: مدل تكفر خاصية القابمية لمفيـ لمخرجات أنظمة المعمكمات 

 المحاسبية االلكتركنية  

 الفقرة رقـ
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8 
تساىـ األنظمة االلكتركنية في تقديـ معمكمات 

 محاسبية تساعد في ترشيد اتخاذ القرارات.
4.37 0.662 87.32 13.218 0.000 

1 

1 
االعتماد عمى األنظمة االلكتركنية يساىـ في تقديـ 

 كمة.معمكمات محاسبية بصكرة كاضحة كمفي
4.15 0.882 82.93 8.322 0.000 

5 

5 
يساىـ استخداـ األنظمة االلكتركنية في تقديـ 
معمكمات محاسبية تمّكف مف اتخاذ القرارات 

 المناسبة.
4.17 0.704 83.41 10.654 0.000 

4 

8 
يساىـ استخداـ األنظمة االلكتركنية في تقديـ 

 معمكمات محاسبية بصكرة سمسمة كسيمة.
4.15 0.654 82.93 11.219 0.000 

6 

3 
يساىـ فيـ المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف 
األنظمة االلكتركنية في جعؿ اتخاذ القرارات أمران 

 ميسران.
4.22 0.690 84.39 11.323 0.000 

3 

6 
فيـ مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية 
االلكتركنية يتطمب معرفة باألعماؿ التي تتعامؿ 

 . معيا تمؾ األنظمة
4.27 0.775 85.37 10.474 0.000 

2 

7 
تظير التقارير كالقكائـ المالية المستخرجة مف 
األنظمة االلكتركنية بالتبكيب كالتصنيؼ المحاسبي 

 السميـ. 
4.15 0.823 82.93 8.914 0.000 

7 

8 
تحتكل التقارير كالقكائـ المالية المستخرجة مف 
األنظمة االلكتركنية عمى إيضاحات كجداكؿ 

 مفيكمة لمتخذم القرارات اإلدارية.
4.07 0.877 81.46 7.833 0.000 

8 

9 
يتـ عرض مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية 

 بعيدان عمى التكرار كاالزدكاجية.
4.07 0.905 81.46 7.591 0.000 

9 

  0.000 12.242 83.58 0.617 4.18 جميع الفقرات 

 1.21" تساكم 82درجة حرية "ك  2.23الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
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الفرضي  الرابع : ل يتكافر لدل مخرجات أنظم  المعمكمات المحاسبي  اللكتركني  خاصي  الثبات 
كالقابمي  لممقارن  لتمبي متطمبات متخذم القرارات اإلداري  في الشركات المدرج  في بكرص  

 05.0فمسطيف لألكراؽ المالي  عند مستكل دلل  
( كالذم يبيف آراء أفراد 12لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار      

عينة الدراسة في فقرات المحكر الرابع )مدل تكفر خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة لمخرجات أنظمة 
 .المعمكمات المحاسبية االلكتركنية(

، كالكزف 8.87سط الحسابي لجميع فقرات المحكر الرابع تساكم كبصفة عامة يتبيف أف المتك      
المحسكبة تساكم  t%" كقيمة 62" المتكسط% كىي أكبر مف الكزف النسبي  85.88النسبي يساكم 

 2.222كالقيمة االحتمالية تساكم  1.21  الجدكلية كالتي تساكم tكىي أكبر مف قيمة  88.898
نو يتكافر لدل مخرجات أنظمة أمما يدؿ عمى  ،2.631رم ، كاالنحراؼ المعيا2.23كىي أقؿ مف 

المعمكمات المحاسبية االلكتركنية خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة لتمبي متطمبات متخذم القرارات 
 .05.0اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية عند مستكل داللة 

 يؿ الفقرات الخاص  بالفرضي  الرابع :كي حظ مف تحم
يتـ االلتزاـ بمبدأ الثبات في نشر التقارير كالقكائـ المالية المعدة "ف أعمى نسبة كانت لمفقرة إ -8

أنظمة أف مخرجات %، كىذا يدؿ عمى 86.58، حيث بمغت النسبة "بكاسطة األنظمة االلكتركنية
الفترات  رعب لقكائـ المالية يتحقؽ فييا مبدأ الثباتمف التقارير كاااللكتركنية  المعمكمات المحاسبية

"يتـ إتباع نفس الطرؽ كالسياسات ؿ عممية المقارنات بيف البيانات المالية، يمييا الفقرة يالمالية لتسي
المحاسبية المطبقة عمى األحداث المالية المماثمة مف سنة إلى أخرل مف خالؿ أنظمة المعمكمات 

المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية ، ككذلؾ الفقرة ""المحاسبية االلكتركنية
تمّكف مخرجات ، كأيضان ""تتميز بإمكانية االستفادة منيا في المقارنة بيف نتائج السنكات المختمفة

 ."أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية مف مقارنة الكاقع الفعمي مع ما ىك مخطط لو
المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية تتسـ "بة كانت لمفقرة قؿ نسأفيما أف  -1

 %.88.86، حيث بمغت النسبة "بإمكانية االستفادة منيا في المقارنة بيف نتائج الشركات األخرل
ف المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف أنظمة المعمكمات أيتضح مف تحميؿ الفقرات بك  -5

تمثؿ كبيرة جدان بنسبة  كالقابمية لممقارنة الثبات ية يتكافر فييا خاصيةالمحاسبية االلكتركن
85.88 .% 

أنظمة المعمكمات المحاسبية بأف مما سبؽ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة " -8
لتمبي متطمبات  كالقابمية لممقارنة الثبات االلكتركنية يتكافر في المعمكمات المستخرجة منيا خاصية

 ذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية".متخ
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، كدراسة )رحاحمو كصياـ، (1227، جربكعدراسة )مع ما أ شير إليو في نتيجة ال كما تتفؽ ىذه
 (.1226(، كدراسة )شبير، 1226

 (12جدكؿ رقـ )
ية لممقارنة لمخرجات أنظمة تحميؿ فقرات المحكر الرابع: مدل تكفر خاصية الثبات كالقابم

   اللكتركني المعمكمات المحاسبية 

 الفقرة رقـ
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8 
يتـ إتباع نفس الطرؽ كالسياسات المحاسبية المطبقة عمى 
األحداث المالية المماثمة مف سنة إلى أخرل مف خالؿ 

 نظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية.أ
4.24 0.767 84.88 10.378 0.000 2 

1 
يتـ عرض نفس البنكد المحاسبية كتصنيفاتيا لمعمميات 
المالية مف سنة إلى أخرل مف خالؿ أنظمة المعمكمات 

 المحاسبية االلكتركنية.
4.12 0.781 82.44 9.200 0.000 5 

5 
نشر التقارير كالقكائـ المالية يتـ االلتزاـ بمبدأ الثبات في 

 المعدة بكاسطة األنظمة االلكتركنية.
4.32 0.756 86.34 11.151 0.000 1 

8 
إف المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة 
االلكتركنية تتسـ بالكضكح كاالختصار مما يساعد عمى 

 إجراء مقارنات بينيا.
4.10 0.700 81.95 10.037 0.000 6 

3 
لمعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة تتميز ا

االلكتركنية بإمكانية االستفادة منيا في المقارنة بيف نتائج 
 السنكات المختمفة.

4.24 0.799 84.88 9.964 0.000 3 

6 
تتسـ المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة 
االلكتركنية بإمكانية االستفادة منيا في المقارنة بيف نتائج 

 شركات األخرل.ال
4.07 0.818 81.46 8.398 0.000 8 

7 
تساعد أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في إجراء 

 مقارنات لممعمكمات المحاسبية بشكؿ جيد كدقيؽ.
4.10 0.768 81.95 9.148 0.000 7 

8 
تمّكف مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية 

 ما ىك مخطط لو. مف مقارنة الكاقع الفعمي مع
4.17 0.863 83.41 8.684 0.000 4 

  0.000 11.491 83.41 0.652 4.17 جميع الفقرات 
 1.21" تساكم 82كدرجة حرية " 2.23الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
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مدل مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية تحميؿ جميع مجالت الدراس : 
 .راراتقاللمتطمبات متخذم 

( كالذم يبيف آراء أفراد 18لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار      
حسب الكزف النسبي لكؿ محكر كيتبيف أف المتكسط  عينة الدراسة في محاكر الدراسة مرتبة  تنازليان 

كبر مف الكزف أىي % ك  81.12، كالكزف النسبي يساكم 8.88الحسابي لجميع المحاكر يساكم
الجدكلية كالتي  tكبر مف قيمة أكىي  88.715المحسكبة تساكم   t%" كقيمة 62" المتكسطالنسبي 
، كاالنحراؼ المعيارم 2.23قؿ مف أكىي 0.000 ، كالقيمة االحتمالية تساكم 1.21تساكم 
طمبات مما يدؿ عمى مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمت ،2.626
 .راراتقمتخذم ال

 :الدراس  محاكر جميع كي حظ مف تحميؿ

أنظمػة المعمكمػات أف مخرجػات ، كىػذا يػدؿ عمػى "لخاصية القابمية لمفيػـف أعمى نسبة كانت إ -8
 .االلكتركنية تتسـ بالقابمية لمفيـ المحاسبية

 .يمييا خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة -1
 ككذلؾ خاصية المالءمة.  -5
 .بة لخاصية المكثكقيةفيما أقؿ نس -8
ف المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف أنظمة أب جميع مجاالت الدراسةيتضح مف تحميؿ ك  -3

الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية بنسبة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية يتكافر فييا 
 . %81.12كبيرة جدان تمثؿ 

أنظمة المعمكمات المحاسبية بأف ديمة "مما سبؽ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية الب -6
لتمبي  الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبيةااللكتركنية يتكافر في المعمكمات المستخرجة 

متطمبات متخذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ 
 المالية".

 ,Alaboodدراسة )ك  ،(1281اف، )دىم دراسةمع ما أ شير إليو في  النتائج كما تتفؽ ىذه

(، كدراسة )رحاحمو كصياـ، 1227( كدراسة )جربكع، 1229، كدراسة )المجيمي، (2012
1226.)  
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 (18جدكؿ رقـ )
مدل مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات ) تحميؿ محاكر الدراسة
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مدل تكفر خاصية المالءمة لمخرجات أنظمة  األكؿ
 المعمكمات المحاسبية االلكتركنية  

4.11 0.580 82.15 12.239 0.000 
3 

مدل تكفر خاصية المكثكقية لمخرجات أنظمة  الثاني
 نية  المعمكمات المحاسبية االلكترك 

4.01 0.705 80.22 9.182 0.000 4 

مدل تكفر خاصية القابمية لمفيـ لمخرجات  الثالث
 أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية 

4.18 0.617 83.58 12.242 0.000 
1 

مدل تكفر خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة  الرابع
لمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية 

 االلكتركنية
4.17 0.652 83.41 11.491 0.000 

2 

  0.000 11.723 82.20 0.606 4.11 جميع الفقرات 
 1.21" تساكم 82كدرجة حرية " 2.23الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 

في استجابة عينة   05.0: تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الفرضي  الخامس 
رارات قأنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم ال الدراسة حكؿ مالءمة مخرجات

تعزل لممتغيرات الشخصية التالية: )الدرجة العممية، التخصص، المسمى الكظيفي، الخبرة العممية، 
 .مدل المشاركة في عممية اتخاذ القرارات، نشاط الشركة(

 كينبثؽ مف ىذه الفرضي  الفرضيات الفرعي  التالي :
في استجابة عينة الدراسة  حكؿ   05.0د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل تكج -8

تعزل  القراراتمالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم 
 إلى الدرجة العممية.

عينة الدراسة حكؿ مالءمة  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ في آراء     
مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى الدرجة 

 F( ك يتبيف أف قيمة 11. كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0العممية  عند مستكل داللة  
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الجدكلية كالتي تساكم   Fي أقؿ مف قيمة كى  2.538المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  
مما يدؿ  ،2.23كىي أكبر مف   2.685، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 5.18

عمى عدـ كجكد فركؽ في استجابة عينة الدراسة حكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات 
رجة العممية عند مستكل داللة المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى الد

05.0. 

 (11جدكؿ رقـ )
بيف إجابات المبحكثيف حكؿ مالءمة مخرجات  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

 أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى الدرجة العممية

بايفمصدر الت عنكاف المحكر مجمكع  
 المربعات

درج  
 الحري 

متكسط 
 المربعات

 قيم 
" F " 

القيم  
 الحتمالي 

مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات 
المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات 

 راراتقمتخذم ال

 0.146 2 0.292 بيف المجمكعات
0.385 

 
0.683 

 
داخؿ 

 المجمكعات
14.405 38 0.379 

  40 14.697 المجمكع
 5.18تساكم  2.23" كمستكل داللة 58، 1الجدكلية عند درجة حرية " Fمة قي

في استجابة عينة الدراسة  حكؿ   05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1
رارات تعزل قمالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم ال

 إلى التخصص.
استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة حكؿ مالءمة  تـ     

مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى التخصص 
المحسكبة  F ( كيتبيف أف قيمة15. كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0عند مستكل داللة 

، كما 1.86الجدكلية كالتي تساكم  Fكىي أقؿ مف قيمة  2.668لجميع المحاكر مجتمعة تساكم 
مما يدؿ عمى عدـ  ،2.23كىي أكبر مف  2.388أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 

كجكد فركؽ في استجابة عينة الدراسة حكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية 
 .05.0لكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى التخصص عند مستكل داللة اال
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 (15جدكؿ رقـ )
بيف إجابات المبحكثيف حكؿ مالءمة  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

 التخصص مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى

مجمكع  مصدر التبايف عنكاف المحكر
 المربعات

درج  
 الحري 

متكسط 
 المربعات

 قيم 
" F " 

القيم  
 الحتمالي 

مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات 
المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات 

 القراراتمتخذم 

 0.249 3 0.747 بيف المجمكعات
0.661 

 
0.581 

 
داخؿ 

 المجمكعات
13.950 37 0.377 

  40 14.697 المجمكع
 1.86تساكم  2.23" كمستكل داللة 57، 5الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

في استجابة عينة الدراسة  حكؿ   05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -5
ارات تعزل ر قمالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم ال

 إلى المسمى الكظيفي.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة حكؿ مالءمة      

مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى المسمى 
 F( كيتبيف أف قيمة 18النتائج مبينة في جدكؿ رقـ ). ك 05.0الكظيفي عند مستكل داللة 

 الجدكلية كالتي تساكم Fكىي أقؿ مف قيمة  2.892المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم 
مما يدؿ  ،2.23كىي أكبر مف   2.925، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 1.86

كؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات عمى عدـ كجكد فركؽ في استجابة عينة الدراسة ح
المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى المسمى الكظيفي عند مستكل داللة 

05.0. 
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 (18جدكؿ رقـ )
بيف إجابات المبحكثيف حكؿ مالءمة مخرجات  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

 المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى المسمى الكظيفيأنظمة المعمكمات 

مجمكع  مصدر التبايف عنكاف المحكر
 المربعات

درج  
 الحري 

متكسط 
 المربعات

 قيم 
" F " 

القيم  
 الحتمالي 

مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات 
المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات 

 راراتقمتخذم ال

تبيف المجمكعا  0.222 3 0.074 
0.190 

 
0.903 

 
داخؿ 

 المجمكعات
14.475 37 0.391 

  40 14.697 المجمكع
 1.86تساكم  2.23" كمستكل داللة 57، 5الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

في استجابة عينة الدراسة  حكؿ   05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -8
رارات تعزل قرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم المالءمة مخ

 إلى الخبرة العممية.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة حكؿ مالءمة      

ل إلى الخبرة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعز 
 F( كيتبيف أف قيمة 13. كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0العممية عند مستكل داللة  

 الجدكلية كالتي تساكم Fكىي أقؿ مف قيمة  8.321المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم 
مما يدؿ  ،2.23بر مف كىي أك  2.152، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 1.86

عمى عدـ كجكد فركؽ في استجابة عينة الدراسة حكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات 
المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى الخبرة العممية عند مستكل داللة 

05.0. 
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 (13جدكؿ رقـ )
بيف إجابات المبحكثيف حكؿ مالءمة مخرجات  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

 أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى الخبرة العممية

مجمكع  مصدر التبايف عنكاف المحكر
 المربعات

درج  
 الحري 

متكسط 
 المربعات

 قيم 
" F " 

القيم  
 الحتمالي 

معمكمات مالءمة مخرجات أنظمة ال
المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات 

 راراتقمتخذم ال

 0.532 3 1.595 بيف المجمكعات
1.502 

 
0.230 

 
داخؿ 

 المجمكعات
13.102 37 0.354 

  40 14.697 المجمكع
 1.86تساكم  2.23" كمستكل داللة 57، 5الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

في استجابة عينة الدراسة  حكؿ   05.0تكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مس -3
رارات تعزل قمالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم ال

 إلى المشاركة في عممية اتخاذ القرارات.
حكؿ مالءمة  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة     

مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى المشاركة 
( كيتبيف 16. كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )05.0في عممية اتخاذ القرارات عند مستكل داللة 

الجدكلية كالتي  Fأقؿ مف قيمة  كىي 8.23المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  Fأف قيمة 
 مما ،2.23كىي أكبر مف  2.828، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 1.86تساكم

يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ في استجابة عينة الدراسة حكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات 
ة في عممية اتخاذ القرارات عند المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى المشارك

 .05.0مستكل داللة 
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 (16جدكؿ رقـ )
بيف إجابات المبحكثيف حكؿ مالءمة  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى المشاركة 
 تخاذ القراراتفي عممية ا

مجمكع  مصدر التبايف عنكاف المحكر
 المربعات

درج  
 الحري 

متكسط 
 المربعات

 قيم 
" F " 

القيم  
 الحتمالي 

مالءمة مخرجات أنظمة 
المعمكمات المحاسبية االلكتركنية 

 راراتقلمتطمبات متخذم ال

بيف 
 المجمكعات

1.108 3 0.369 
1.005 

 
0.401 

 
داخؿ 

 المجمكعات
13.590 37 0.367 

  40 14.697 المجمكع
 1.86تساكم  2.23" كمستكل داللة 57، 5الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 

في استجابة عينة الدراسة  حكؿ   05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -6
رارات تعزل قم المالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذ

 إلى نشاط الشركة.
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ في آراء عينة الدراسة حكؿ مالءمة      

مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى نشاط 
 F( كيتبيف أف قيمة 17لنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ). كا05.0الشركة عند مستكل داللة

الجدكلية كالتي تساكم   Fكىي أقؿ مف قيمة   2.788المحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم 
مما يدؿ   ،2.23كىي أكبر مف   2.378، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاكر تساكم 1.65

حكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات  عمى عدـ كجكد فركؽ في استجابة عينة الدراسة
المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم القرارات تعزل إلى نشاط الشركة عند مستكل داللة 

05.0. 
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 (17جدكؿ رقـ )
بيف إجابات المبحكثيف حكؿ مالءمة  (One Way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم 

رارات تعزل إلى نشاط قت المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم المخرجات أنظمة المعمكما
 الشركة

 مصدر التبايف عنكاف المحكر
مجمكع 
 المربعات

درج  
 الحري 

متكسط 
 المربعات

 قيم 

" F " 

القيم  
 الحتمالي 

مالءمة مخرجات أنظمة 
المعمكمات المحاسبية االلكتركنية 

 راراتقلمتطمبات متخذم ال

بيف 
 المجمكعات

1.118 4 0.279 

0.741 

 

0.571 

 
داخؿ 

 المجمكعات
13.580 36 0.377 

  40 14.697 المجمكع

 1.65تساكم  2.23" كمستكل داللة 56، 81الجدكلية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 النتائج 1-7

في ضكء التحميالت النظرية كالعممية لمدراسة التي أجريت عمى الشركات المدرجة في بكرصة      
التعرؼ عمى مدل مساىمة أنظمة المعمكمات المحاسبية فمسطيف لألكراؽ المالية، كالتي تيدؼ إلى 

يتكافر فييا  كالتقارير كالقكائـ المالية المعمكمات المحاسبية مفمخرجاتيا  االلكتركنية في جعؿ
 لتمبي احتياجات متخذم القرارات اإلدارية. لممعمكمات المحاسبية النكعيةالخصائص 

 مف المعمكماتمخرجاتيا  مالءمةفي  ةااللكتركني المحاسبية تساىـ أنظمة المعمكمات -8
ا الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في فيي يتكافرحيث  كالتقارير كالقكائـ المالية،

 الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لالكراؽ المالية.
اعتماد كثقة متخذم القرارات اإلدارية بمخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية  -1

 عند عممية اتخاذ القرارات في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية.
المستخرجة مف أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية  المحاسبية في المعمكماتيتكافر  -5

الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية التي تمبي احتياجات متخذم القرارات اإلدارية 
 بنسب كبيرة جدان، كيتضح مف تحميؿ مجاالت الدراسة بأف:

 %(85.38خاصية القابمية لمفيـ تمثؿ أعمى نسبة كىي ) - أ
 %(85.88ييا خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة، تمثؿ نسبة )يم - ب
 %(81.83ككذلؾ خاصية المالءمة، تمثؿ نسبة ) - ت
 %(82.11كأيضان خاصية المكثكقية، تمثؿ نسبة ) - ث
تتحقؽ في مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية خاصية المالءمة لتمبي  -8

 ف إجابات أفراد العينة:احتياجات متخذم القرارات اإلدارية، كيتضح م
االلكتركنية في إيصاؿ المعمكمات المحاسبية في الكقت  المعمكمات المحاسبية أنظمةتساىـ  - أ

 .المناسب
 .االلكتركنية تنتج معمكمات محاسبية تتسـ بالشفافيةالمعمكمات المحاسبية أنظمة  - ب
لكتركنية في اال المعمكمات المحاسبية المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف أنظمةتساعد  - ت

 .تقييـ األحداث التي حدثت في الماضي
في مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية خاصية المكثكقية لتمبي  تتحقؽ -3

 احتياجات متخذم القرارات اإلدارية، كيتضح مف إجابات أفراد العينة:
االلكتركنية  سبيةالمعمكمات المحا يتـ عرض التقارير كالقكائـ المالية المستخرجة مف أنظمة - أ

 .حسب المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا
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االلكتركنية في تكفير معمكمات محاسبية تتسـ بالحيادية  المعمكمات المحاسبية أنظمةتساىـ  - ب
 .كعدـ التحيز ألم طرؼ مف األطراؼ سكاءن الداخمية أك الخارجية

 .تطابؽ الكاقع الحالي ات محاسبيةااللكتركنية تكفر معمكم المعمكمات المحاسبية أنظمة - ت
بمية لمفيـ لتمبي افي مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية خاصية الق ؽتتحق -6

 احتياجات متخذم القرارات اإلدارية، يتضح مف إجابات أفراد العينة:
االلكتركنية في تقديـ معمكمات المحاسبية تساعد في المعمكمات المحاسبية أنظمة تساىـ  - أ

 .ذ القراراتترشيد اتخا
فيـ مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية يتطمب معرفة باألعماؿ التي تتعامؿ  - ب

 .معيا تمؾ األنظمة
يساىـ االلكتركنية  المعمكمات المحاسبية يـ المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف أنظمةف - ت

 .في جعؿ اتخاذ القرارات أمران ميسران 
االلكتركنية يساىـ في تقديـ معمكمات محاسبية ت المحاسبية المعمكمااالعتماد عمى أنظمة  - ث

 .بصكرة كاضحة كمفيكمة
تتحقؽ في مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية خاصية الثبات كالقابمية  -7

 لممقارنة لتمبي احتياجات متخذم القرارات اإلدارية، كيتضح مف إجابات أفراد العينة:
المعمكمات  ت في نشر التقارير كالقكائـ المالية المعدة بكاسطة أنظمةيتـ االلتزاـ بمبدأ الثبا - أ

 .االلكتركنية المحاسبية
يتـ إتباع نفس الطرؽ كالسياسات المحاسبية المطبقة عمى األحداث المالية المماثمة مف سنة  - ب

 .إلى أخرل مف خالؿ أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية
االلكتركنية  المعمكمات المحاسبية مستخرجة مف أنظمةالمعمكمات المحاسبية التتميز  - ت

 .بإمكانية االستفادة منيا في المقارنة بيف نتائج السنكات المختمفة
تمّكف مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية مف مقارنة الكاقع الفعمي مع ما ىك  - ث

 .مخطط لو
في استجابة عينة الدراسة حكؿ  05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ال  -8

رارات تعزل قمالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم ال
لممتغيرات الشخصية التالية: )الدرجة العممية، التخصص، المسمى الكظيفي، الخبرة 

 .(مدل المشاركة في عممية اتخاذ القرارات، العممية
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في استجابة عينة الدراسة   05.0كؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل تكجد فر ال  -9
رارات قحكؿ مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية لمتطمبات متخذم ال

 .تعزل إلى نشاط الشركة
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 التكصيات 2-7

 :تيباآلكصى ن، نتائج الدراسةفي ضكء ما أسفرت عنو 

ضركرة تكفير المزيد مف المتطمبات األساسية كالضركرية لمخرجات أنظمة المعمكمات      
مف المعمكمات كالتقارير كالقكائـ المالية لتساىـ بشكؿ أكبر في تكفير  االلكتركنية المحاسبية

ي الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية لتمبي متخذم القرارات اإلدارية في الشركات المدرجة ف
 :إلى بالنسبة ،بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية

كبر عف أالعمؿ عمى تكفير معمكمات محاسبية تساىـ بشكؿ  ضركرة: خاصية المالءمة -8
مكانية التكقعات المستقبمية كليا قدرة تنبؤية باإلحداث المستقبمية  تقييـ صحة التكقعات كا 

 الماضية كالقدرة عمى التكيؼ مع الظركؼ البيئة المتغيرة.

كغير منقكصة  اكتماؿ أكثر العمؿ عمى استخراج معمكمات محاسبية ضركرة خاصية المكثكقية: -1
 كخالية مف األخطاء الميمة.

خاصية القابمية لمفيـ: ضركرة العمؿ عمى استخراج تقارير كقكائـ مالية تتبع بشكؿ أدؽ  -5
تـ عرضيا بعيدان مفيكمة بشكؿ أكثر لمتخذم القرارات كي كجداكؿلمتصنيؼ كالتبكيب المحاسبي 

 عف االزدكاجية كالتكرار.

خاصية الثبات كالقابمية لممقارنة: ضركرة العمؿ عمى إمكانية استخراج تقارير كقكائـ مالية قابمة  -8
 لممقارنة بشكؿ أكثر دقو مع نتائج الشركات المشابية كأكثر اختصاران. 
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 الدراسات المستقبمي  3-7

محاسبية االلكتركنية في الشركات المدرجة في بكرصة مدل استخداـ أنظمة المعمكمات ال -8
 .فمسطيف لألكراؽ المالية

 .مدل استخداـ أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في المؤسسات األىمية -1

 .مدل مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في المصارؼ المحمية -5

 .المحاسبية االلكتركنية في المؤسسات األىميةمدل مالءمة مخرجات أنظمة المعمكمات  -8
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 لمراجعقائم  ا

 أكلن: العربي 

، نظـ المعمكمات المحاسبي (، 1228أبكخضرة، حساـ عبد اهلل، كعشيش، حسف سمير ) -
 .عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع

رشيد القرارات اإلداري  في (، دكر نظـ المعمكمات المحاسبي  في ت1226حمد، بساـ محمكد )أ -
منشات األعماؿ الفمسطيني  "دراس  تطبيقي  عمى الشركات المساىم  الخصكصي  المحدكدة 

 . فمسطيف، الجامعية اإلسالمية غزة، غير منشكرة رسالة ماجستير، في قطاع غزة
خصائص نظـ المعمكمات كأثرىا في تحديد خيار المنافس  (، 1288إسماعيؿ، عماد احمد ) -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية ستراتيجي في اإلدارتيف العميا كالكسطىال
 غزة، فمسطيف.

 ،جكدة المعمكمات المحاسبية كصالحيتيا التخاذ القرار(، 1228البحيصي، عصاـ محمد ) -
 .86-83، 81، عالمحاسب الفمسطيني مجمة

المعمكمات اإلدارية في جكدة  (، دكر نظـ1229جرادات، عبد الناصر احمد، كآخركف ) -
مجمة جامعة صناعة القرارات اإلدارية "دراسة تطبيقية في بنؾ اإلسكاف لمتجارة كالتمكيؿ"، 

 .95-75، 8، ع58ة، ـتشريف لمبحكث كالدراسات العممي
، المحاسب الفمسطيني مجمة، جكدة المعمكمات المحاسبية(، 1228) يكسؼ محمد، جربكع -

 .85-82، 81ع
 .، عماف: مؤسسة الكراؽ لمنشرنظري  المحاسب (، 1228سؼ محمكد )جربكع، يك  -
(، مجاالت مساىمة المعمكمات المحاسبية بالقكائـ المالية في 1227جربكع، يكسؼ محمكد ) -

، مجمة الجامعة اإلسالميةتحسيف القرارات اإلدارية لمشركات المساىمة العامة في فمسطيف، 
 .333-328، 81،ع83ـ

الككيت: المحاسب  المالي : مبادئ القياس كاإلفصاح المحاسبي، (، 1225)جعفر، عبد اإللو  -
 مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع.

عماف: دار المحاسب  اإلداري : التخطيط كالرقاب  كصنع القرار، (، 1288جمعة، احمد حممي ) -
 الصفا لمنشر كالتكزيع.

، مدخؿ تطبيقي معاصر نظـ المعمكمات المحاسبي :(، 1227جمعة، احمد حممي، كآخركف ) -
 .عماف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع
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، عماف: دار الحامد أسس المحاسب  المالي (، 1228الحارس، أسامة، كحناف، رضكاف حمكه ) -
 لمنشر كالتكزيع.

، عماف: دار الحامد سمكؾ األفراد كالجماعات في منظمات األعماؿ(، 1228حريـ، حسيف ) -
 لمنشر كالتكزيع.

 ، عماف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.مدخؿ النظري  المحاسبي (، 1229حمكه )حناف، رضكاف  -
اثر استخداـ نظـ المعمكمات المحاسبي  عمى جكدة البيانات (، 1229) منذر يحيى، الداية -

، الجامعية اإلسالمية غير منشكرة رسالة ماجستير، المالي  في قطاع الخدمات في قطاع غزة
 . فمسطيفغزة، 

نظـ المعمكمات المحاسبي  (، 1228لمقصكد، كعبد المطيؼ، ناصر نكر الديف )دبياف، عبد ا -
 ، اإلسكندرية: الدار الجامعية.كتكنكلكجيا المعمكمات

، نظـ المعمكمات المحاسبي  كتكنكلكجيا المعمكمات(، 1228الدالىمة، سميماف مصطفى ) -
 عماف: مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع.

، اإلسكندرية: المكتب مبادئ المحاسب  المالي (، 1228) الدىراكم، كماؿ الديف مصطفى -
 الجامعي الحديث.

، نظـ المعمكمات المحاسبي (، 1221الدىراكم، كماؿ الديف مصطفى، كمحمد، سمير خميؿ ) -
 .اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة

فاعمي  نظـ المعمكمات المحاسبي  المحكسب  في تحقيؽ (، 1281دىماف، أسامة كماؿ ) -
 ، الجامعية اإلسالمية غزة، قطاع غزة. غير منشكرة رسالة ماجستير، دة التقارير المالي جك 

(، الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كفقا لنشرة مجمي 8993الربيدم، محمد عمي ) -
 .17-16، 71، عمجمة المحاسب القانكني العربي، FASBمعايير المحاسبة المالية 

دكر نظاـ المعمكمات في اتخاذ القرارات في المؤسسات (، 1229) احمد صالح، اليزايمة -
دمشؽ لمعمـك "، مجمة جامعة دراسة ميدانية في المؤسسات العامة لمحافظة اربد" الحككمية

 .828-579، 8ع، 13ـ، االقتصادية كالقانكنية

راسة د" دكر المعمكمات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار(، 1227) محيي الديف، حمزة -
، 15ـ، دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية"، مجمة جامعة تطبيقية في سكؽ عماف لألكراؽ المالية

 .878-883، 8ع
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(، مدل مالءمة مخرجات النظـ المحاسبية 1226كصياـ، كليد زكريا ) ،رحاحمو، محمد ياسيف -
، 55ة، ـلعمكـ اإلداري، دراسات، ااآللية لمتطمبات متخذم القرارات في البنكؾ التجارية األردنية

 .188-167، 1ع
اثر استخداـ الحاسكب عمى خصائص المعمكمات (، " 1229الرفاعي، خميؿ، كآخركف ) -

 بحث مقدـ إلى"، المحاسبي  مف كجي  نظر المستثمريف: دراس  حال  سكؽ عماف المالي
، جامعة 18th  Nov. 1229المؤتمر العممي الدكلي السابع لكمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية. 

  الزرقاء الخاصة. األردف.
، عماف: دار تصميـ نظـ المعمكمات المحاسبي (، 1229الرماحي، نكاؼ محمد عباس ) -

 .الصفاء لمنشر كالتكزيع
، نظـ المعمكمات المحاسبي (، 1288الرمحي، نضاؿ محمكد، كالذيبة، زياد عبد الحميـ ) -

 .عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع
اثر التحكؿ في نظـ المعمكمات المحاسبي  "دراس  (، 1227 احمد عبد اليادم )الزعانيف، عال -

، الجامعية اإلسالمية غزة، غير منشكرة رسالة ماجستير"، تطبيقي  في كزارة المالي  الفمسطيني 
 . فمسطيف

، عماف: دار زىراف نظري  القرارات اإلداري (، 1228الساعد، رشاد، كعمي، عمي حسيف ) -
 .كزيعلمنشر كالت

(، دكر المعمكمات المحاسبي  في اتخاذ القرارات اإلداري  1226شبير، احمد عبد اليادم ) -
، غير منشكرة رسالة ماجستير"، "دراس  تطبيقي  عمى الشركات المساىم  العام  في فمسطيف

 . فمسطيفالجامعية اإلسالمية غزة، 
لكتركني  "دراس  تطبيقي  مخاطر نظـ المعمكمات ال (، 1226) حرية شعباف محمد، الشريؼ -

، الجامعية اإلسالمية غزة، غير منشكرة رسالة ماجستير، عمى المصارؼ العامم  في قطاع غزة
 . فمسطيف

، أطركحة دكتكراه غير التكجو الجديد نحك معايير اإلب غ المالي (،1228صالح، حكاس ) -
 منشكرة، جامعة الجزائر، الجزائر.

عماف: دار ، البحث العممي، مفيكمو، أدكاتو، كأساليبو ،(1228) كآخركفعبيدات، ذكقاف،  -
 .الفكر

، المدخؿ إلى البحث في العمـك السمككي  في العمـك السمككي ، (8993) صالح حمد ،العساؼ -
 .الرياض: مكتبة العبيكاف

 ، عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.العمميات اإلداري (، 1282عمياف، ربحي مصطفى ) -
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(، دكر نظـ المعمكمات اإلداري  المحكسب  في عممي  صنع 1228حمكد )غنيـ، ماىر احمد م -
، الجامعية اإلسالمية غزة، غير منشكرة رسالة ماجستير، القرارات في بمديات  قطاع غزة

 . فمسطيف
 ، عماف: مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع.المحاسب  المتكسط (، 1221فداغ، فداغ ) -
 ، عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.اسب  اإلداري المح(، 1227الفضؿ، مؤيد، كآخركف ) -
، عماف: مكتبة دار نظـ المعمكمات المحاسبي  الحاسكبي (، 1225قاسـ، عبد الرازؽ محمد ) -

 .الثقافة لمنشر كالتكزيع
عماف: مكتبة ، تحميؿ كتصميـ نظـ المعمكمات المحاسبي (، 1228قاسـ، عبد الرازؽ محمد ) -

 كزيع.دار الثقافة لمنشر كالت
تصميـ نظـ المعمكمات اإلداري  (، 1282القاضي، زياد عبد الكريـ، كأبك زلطة، محمد خميؿ ) -

 عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع.كالمحاسبي ، 
(، دراس  كتقييـ نظاـ المعمكمات المحاسبي  اللكتركني  1227قاعكد، عدناف محمد محمد ) -

رسالة ، قي  عمى الشركات المساىم  في محافظات غزةفي الشركات المساىم  "دراس  تطبي
 . ، فمسطيف، الجامعية اإلسالمية غزةغير منشكرة ماجستير

مبادئ اإلحصاء كاستخداماتيا في مجالت الخدم  (، 6991كشؾ، محمد بيجت ) -
 .، اإلسكندرية: دار الطباعة الحرةالجتماعي 

المحاسبية كأساس لترشيد القرارات، (، مدل صالحية المعمكمات 8998لكندم، فييـ صالح ) -
 .51-18، 827عمجمة المحاسب القانكني العربي، 

(، المحاسب  اإلداري : المفاىيـ 1228المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف العدد الثاني ) -
 .عماف: مطابع الشمساألساسي ، 

، اتيجيات العممياتإدارة كاستر (، 1228المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف العدد الرابع ) -
 عماف: مطابع الشمس.

خصائص المعمكمات المحاسبي  كأثرىا في اتخاذ (، 1227المجيمي، ناصر محمد عمي ) -
، جامعة الحاج لخضر، غير منشكرة رسالة ماجستير"، القرارات "دراس  حال  مؤسس  اقتصادي 

 . الجزائر
كاإلفصاح عنيا عمى كفاءة  أثر جكدة المعمكمات المحاسبي (، 1282المدلؿ، إيماف حسف ) -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية غزة، سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالي 
 فمسطيف.
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دكر المعمكمات المحاسبية التي تقدميا التقارير المرحمية في (، 1226) عبد الرحمف، مرعي -
، 1، ع11ة، ـالقانكنيمجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية ك "، اتخاذ القرارات االستثمارية

888-129. 
 ، عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.نظري  القرارات اإلداري  (،8997مشرقي، حسف عمي ) -
، التأصيؿ النظرم لمممارسات الميني  المحاسبي (، 1228مطر، محمد، كالسكيطي، مكسى ) -

 عماف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.
معمكمات المحاسبي  اللكتركني  في تحسيف قياس (، دكر نظـ ال1281المطيرم، عمى مانع ) -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط، مخاطر الئتماف في البنكؾ الككيتي 
 األردف.

، عماف: مكتبة المجتمع العربي نظـ المعمكمات المحاسبي (، 1227مطيع، ياسر، كآخركف ) -
 .لمنشر كالتكزيع

نظـ المعمكمات المحاسبي  لتخاذ القرارات (، 1221) مكسككؼ، ستيفيف، كسيمكف، مارؾ -
 ، الرياض: دار المريخ لمنشر.)ترجم  كماؿ الديف سعيد(

(، العكامؿ المؤثرة في نظاـ المعمكمات المحاسبي كدكره في اتخاذ القرارات 1229ميده، إبراىيـ ) -
معة دمشؽ لمعمـك مجمة جااإلستراتيجية "دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية األردنية"، 

 .383-313، 8، ع13ة، ـاالقتصادية كالقانكني
(، مدل أىمية نظـ المعمكمات المحاسبية في اتخاذ القرارات 1281النعامي، عمي سميماف ) -

اإلدارية "دراسة تطبيقية عمى الشركات الصغيرة كالمؤسسات االجتماعية التي ال تيدؼ إلى 
 .871-883، 1، عة فمسطيف لألبحاث كالدراسات"، مجمة جامعتحقيؽ األرباح في قطاع غزة

- http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_359197.html 

- http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_265893.html 

- http://world-acc.net/vb/attachment.php?attachmentid=79&d..  
 

 

 

 

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_265893.html
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 ( 1ممحؽ رقـ ) 

  الستبان نمكذج 

 





 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 غزة  –الجامع  اإلس مي  
 عمادة الدراسات العميػا   

 كميػػ  التجػػػارة 
 قسـ المحاسب  كالتمكيؿ 

 

 السػػػػادة المحترمكف

 تحية طيبة كبعد،،،

 معمكمات المحاسبي بعنكاف: مدل م ءم  مخرجات أنظم  ال استبانو لدراس  بحثالمكضكع/ 
 لمتطمبات متخذم القرارات اإلداري  اللكتركني 

الرجاء مف سيادتكـ المكافقة عمى تعبئة االستبانو المرفقة بدقة كمكضكعية لممسميات اإلدارية     
 )عضك مجمس إدارة، مدير عاـ، مدير فرع، مدير تنفيذم( خدمةن ليذه الدراسة التي تيدؼ إلى

 مخرجاتيا مف مة أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية في جعؿالتعرؼ عمى مدل مساى
 لممعمكمات المحاسبية الجيدةيتكافر فييا الخصائص  كالتقارير كالقكائـ المالية المعمكمات المحاسبية

)دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في بكرصة  لتمبي احتياجات متخذم القرارات اإلدارية
لية(، كذلؾ كبحث تكميمي الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في فمسطيف لألكراؽ الما
 المحاسبة كالتمكيؿ.

كنحف عمى يقيفو تاـ بأّنكـ خير مصدر لمحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة ككنكـ أصحاب خبرة 
ّف حرصكـ عمى تقديـ المعمكمات الكافية سيؤدم إلى تقييـ أفضؿ  كاختصاص عمى مدل طكيؿ. كا 

 يـ التكصيات لمكضكع الدراسة.النتائج كتقد

 عممان باف كافة المعمكمات التي سيتـ الحصكؿ سكؼ تستخدـ فقط ألغراض البحث العممي. 

   ثالباح

 اح س  سمير رمضاف العبد





 المجمكع  األكلى: البيانات العام 

 :التالية العبارات مف لكؿ المناسب البديؿ حكؿ ( x ) عالمة كضع الرجاء

 يانات الشخصي أكلن: الب

 الدرج  العممي : -1

 )     ( دكتكراه ماجستير)     (  بكالكريكس)     (   دبمـك)     ( 

 التخصص: -2

 )    ( عمـك مالية كمصرفية  إدارة أعماؿ )     (    محاسبة)     ( 

 ------------------------)     ( أخرل حدد    اقتصاد)     ( 

 المسمى الكظيفي: -3

  )     ( مدير فرع   مدير عاـ )     (  عضك مجمس إدارة(   )   

 ------------------------)     ( أخرل حدد   مدير تنفيذم)     ( 

 الخبرة العممي : -4

 سنكات 82 -3)     (  سنكات 3أقؿ مف )     ( 

 سنة فأكثر 86)     (   سنة 83 -88)     ( 

 قرارات:مدل المشارك  في عممي  اتخاذ ال -5

 )     ( نادران   أحيانان )     (   غالبان )     (   دائمان )     ( 

 ثانيان: نشاط الشرك 

 )     ( قطاع استثمار  قطاع خدمات)     (   قطاع صناعة)     ( 

 )     ( قطاع بنكؾ كخدمات مصرفية  قطاع تأميف)     ( 





 ضياتالمجمكع  الثاني : البيانات المتعمق  بالفر 

متطمبات متخذم لتمبي  خاصي  الم ءم  لدل مخرجات أنظم  المعمكمات المحاسبي  اللكتركني ل يتكافر  :الفرضي  األكلى
 اإلداري القرارات 

 درج  المكافق   
كبيرةن  الفقرة ـ

 جدان 
 قميم ن جدان  قميم  متكسط  كبيرة

ف ليا أكتركنية باالل األنظمةتتمتع المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف  8
 .المستقبمية باألحداثقدرة تنبؤية 

     

      .تنتج األنظمة االلكتركنية معمكمات محاسبية تتسـ بالشفافية 1
االلكتركنية في  األنظمةالمستخرجة مف  المحاسبية تساعد المعمكمات 5

 .التي حدثت في الماضي األحداثتقييـ 
     

تكفير معمكمات محاسبية عف التكقعات  تساىـ األنظمة االلكتركنية في 8
 .الحالية كالمستقبمية

     

األنظمة االلكتركنية تسيـ في إيصاؿ المعمكمات المحاسبية في الكقت  3
  .المناسب

     

تساىـ األنظمة االلكتركنية في إنتاج معمكمات محاسبية تخفض درجة  6
 .المخاطرة

     

االلكتركنية مف تقييـ  األنظمةرجة مف المستخ المحاسبية تمّكف المعمكمات 7
 الماضية.صحة التكقعات 

     

مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية بشكؿ مباشر في  تؤثر 8
 المتخذة.القرارات 

     

االلكتركنية مقدرة عمى  األنظمةلممعمكمات المحاسبية المستخرجة مف  9
 تغيير في اتجاه القرار. إحداث

     

بناءن عمى مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية يمكف إعادة تقييـ  82
 القرارات المتخذة.

     

تعتبر مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية قادرة عمى التكيؼ مع  88
 الظركؼ البيئية المتغيرة.

     

تساىـ األنظمة االلكتركنية في إنتاج معمكمات محاسبية فكرية كمفيدة  81
 ار اإلدارم.التخاذ القر 

     

 

 

 





متطمبات متخذم لتمبي  خاصي  المكثكقي  لدل مخرجات أنظم  المعمكمات المحاسبي  اللكتركني ل يتكافر   :الثاني الفرضي 
 اإلداري القرارات 

 درج  المكافق   
كبيرةن  الفقرة ـ

 جدان 
قميم ن  قميم  متكسط  كبيرة

 جدان 
اسبية االلكتركنية بأنيا تقدـ مخرجات أنظمة المعمكمات المح تتميز 8

 حقائؽ صادقة دكف حذؼ أك تغيير.
     

المعمكمات  أنظمةالمعمكمات المحاسبية المستخرجة مف  تتمتع 1
  .المحاسبية االلكتركنية بأمانة عرض تمؾ المعمكمات

     

في تكفير معمكمات محاسبية تتسـ نظمة االلكتركنية األ تساىـ 5
بالحيادية كعدـ التحيز ألم طرؼ مف األطراؼ سكاءن الداخمية أك 

 .الخارجية

     

تتسـ مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية بأنيا كاممة  8
 .كغير منقكصة

     

تخمك المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية مف  3
 التحيز في عمميات القياس.

     

 االلكتركنية المحاسبية ميز مخرجات أنظمة المعمكماتتت 6
 بصحتيا كسالمتيا كيمكف االعتماد عمييا.

     

بشكؿ خالي مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية  عرض 7
 .مف األخطاء الميمة

     

      تكفر األنظمة االلكتركنية معمكمات محاسبية تطابؽ الكاقع الحالي. 8
األنظمة االلكتركنية عمى تكفير معمكمات محاسبية متطابقة مع تعمؿ  9

 احتياجات متخذم القرارات اإلدارية.
     

إمكانية التحقؽ مف مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية  82
 متكافرة بدرجة عالية.

     

نية يتـ عرض التقارير كالقكائـ المالية المستخرجة مف األنظمة االلكترك  88
 حسب المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا.

     

 

 

 

 

 





متطمبات لتمبي  خاصي  القابمي  لمفيـ لدل مخرجات أنظم  المعمكمات المحاسبي  اللكتركني ل يتكافر  : الثالث الفرضي 
 اإلداري متخذم القرارات 

 درج  المكافق   

كبيرةن  الفقرة ـ
 جدان 

قميم ن  قميم  متكسط  كبيرة
 جدان 

في معمكمات محاسبية تساعد  في تقديـاألنظمة االلكتركنية  تساىـ 8
 .قراراتالاتخاذ  ترشيد

     

يساىـ في تقديـ معمكمات محاسبية  االعتماد عمى األنظمة االلكتركنية 1
 .بصكرة كاضحة كمفيكمة

     

نظمة االلكتركنية في تقديـ معمكمات محاسبية األاستخداـ يساىـ  5
 .تخاذ القرارات المناسبةمف ا تمّكف

     

نظمة االلكتركنية في تقديـ معمكمات محاسبية األاستخداـ يساىـ  8
 .بصكرة سمسمة كسيمة

     

االلكتركنية  األنظمةفيـ المعمكمات المحاسبية المستخرجة مف يساىـ  3
 .ميسران  أمران في جعؿ اتخاذ القرارات 

     

اسبية االلكتركنية يتطمب معرفة فيـ مخرجات أنظمة المعمكمات المح 6
  .باألعماؿ التي تتعامؿ معيا تمؾ األنظمة

     

تظير التقارير كالقكائـ المالية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية  7
 بالتبكيب كالتصنيؼ المحاسبي السميـ. 

     

تحتكل التقارير كالقكائـ المالية المستخرجة مف األنظمة االلكتركنية  8
 يضاحات كجداكؿ مفيكمة لمتخذم القرارات اإلدارية.عمى إ

     

يتـ عرض مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية بعيدان عمى التكرار  9
 كاالزدكاجية.

     

 

 

 





ي لتمب خاصي  الثبات كالقابمي  لممقارن  لدل مخرجات أنظم  المعمكمات المحاسبي  اللكتركني ل يتكافر  :الرابع  الفرضي 
 اإلداري متطمبات متخذم القرارات 

 درج  المكافق   

كبيرةن  الفقرة ـ
 جدان 

قميم ن  قميم  متكسط  كبيرة
 جدان 

السياسات المحاسبية المطبقة عمى األحداث الطرؽ ك إتباع نفس يتـ  8
مف خالؿ أنظمة المعمكمات  المالية المماثمة مف سنة إلى أخرل

 .المحاسبية االلكتركنية

     

ـ عرض نفس البنكد المحاسبية كتصنيفاتيا لمعمميات المالية مف يت 1
 .سنة إلى أخرل مف خالؿ أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية

     

القكائـ المالية المعدة ك  التقارير نشر الثبات فييتـ االلتزاـ بمبدأ  5
 .االلكتركنية األنظمةبكاسطة 

     

 االلكتركنية تتسـ األنظمةخرجة مف المعمكمات المحاسبية المست إف 8
 .مقارنات بينيا إجراءاالختصار مما يساعد عمى ك  بالكضكح

     

االلكتركنية  األنظمةالمستخرجة مف  المحاسبية المعمكمات تتميز 3
 .منيا في المقارنة بيف نتائج السنكات المختمفة االستفادة بإمكانية

     

االلكتركنية  األنظمةرجة مف المستخ المحاسبية تتسـ المعمكمات 6
 األخرل.منيا في المقارنة بيف نتائج الشركات  االستفادة بإمكانية

     

مقارنات  إجراءالمعمكمات المحاسبية االلكتركنية في  أنظمةتساعد  7
 .لممعمكمات المحاسبية بشكؿ جيد كدقيؽ

     

مقارنة تمّكف مخرجات أنظمة المعمكمات المحاسبية االلكتركنية مف  8
 الكاقع الفعمي مع ما ىك مخطط لو.

     

 

 مع تحيات الباحث،،،

 





 

 

 

 ( 2ممحؽ رقـ ) 

مكزع  حسب  المدرج  في بكرص  فمسطيف أعداد الشركات
 القطاعات

 د الشركاتاعدأ اسـ القطاع

 88 صناعة

 85 خدمات

 8 استثمار

 7 ميفأت

 9 بنكؾ كخدمات مصرفية

 48 المجمكع

 

 

 





 ( 3حؽ رقـ ) مم

 أسماء السادة المحكميف

 السـ
الدرج  
 التخصص العممي 

المسمى الكظيفي 
 مكاف العمؿ كاألكاديمي

 محاسبة دكتكراه عمي شاىيف - أ
نائب رئيس الجامعة 

لمشئكف اإلدارية كالمالية 
 كمحاضر أكاديمي

 الجامعة اإلسالمية

 محاسبة دكتكراه حمدم زعرب - ب
نائب عميد كمية التجارة 

 الجامعة اإلسالمية ر أكاديميكمحاض

 الجامعة اإلسالمية محاضر أكاديمي إحصاء دكتكراه نافذ بركات - ت

 إدارة دكتكراه  اهللنضاؿ عبد - ث
عميد كمية العمكـ 
 اإلدارية كالمالية

 جامعة األقصى

 جامعة األزىر محاضر أكاديمي محاسبة دكتكراه جبر الداعكر - ج

 


