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. إلتمام هذه الدراسة فله الحمد و له الشكر علي فضله و امتنانـه              

ــريم  و ا ــولنا الكــ ــول رســ ــن قــ ــا مــ   نطالقــ
نشكر الـدكتور عـصام     ية  بدا" من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا      " 
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التي أثـرت هـذه     و توجيهاته الكريمة    إرشاداته القيمة   خبراته و   
و نشكر كذلك الدكتور حمدي زعرب و الدكتور سـامي          الدراسة  

 لشركات لذان تفضال علينا بمناقشة الدراسة باإلضافة أبو ناصر الل

و المؤسسات التي ساعدتنا في الحصول علي المعلومات الالزمـة          
ـ           لدراسة، ا هإلتمام هذ  ة  و أيضا نشكر كل من ساهم و سـاعد بأي

استشارة و معلومة بهذه الدراسة، كما و أتقدم بالـشكر الجزيـل            
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  الملخص
ستخدام نظم المعلومات المحاسبية علـي جـودة        هدفت هذه الرسالة إلي تقييم اثر ا      

البيانات المالية لشركات قطاع الخدمات في قطاع غزة ، كذلك عملت علي قياس و       
تقدير الجدوى االقتصادية من استخدام نظم المعلومـات المحاسـبية فـي قطـاع              
الخدمات في قطاع غزة ، باإلضافة إلي معرفة المعوقات و مشاكل استخدام نظـم              

ات المحاسبية في قطاع الخدمات في قطاع غزة، و من اجل تحقيق أهداف             المعلوم
هذه الدراسة و استكمال الجانب التطبيقي فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي            
للحصول علي البيانات المتعلقة بالجانب النظري ، كما تم استخدام اإلستبانة لجمع            

، و من ثم تفريغها و تحليلها باسـتخدام  البيانات األولية المتعلقة بموضوع الدراسة  
 اإلحصائي و اسـتخدام االختبـارات و المعالجـات اإلحـصائية      SPSSبرنامج 

المناسبة بهدف الوصول إلي دالالت ذات نتيجة تدعم موضوع الدراسة ، حيث تم             
توزيع اإلستبانة علي كافة المحاسبين في شركات قطاع الخدمات في قطاع غـزة             

  .وائم الماليةالذين يعدون الق
  

و لقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج منها أن حجم الشركة مـن حيـث      
عدد العاملين و حجم اإليرادات و حجم رأس المال له اكبر األثر علـي اسـتخدام            
الشركة لنظم المعلومات المحاسبية ، كذلك إن استخدام نظم المعلومات المحاسـبية           

لنوعية للبيانات المالية و زيادة جـودة تلـك         سوف يؤدي إلي تحقيق الخصائص ا     
البيانات من حيث دقة البيانات و مالئمتها و إمكانية االعتماد عليهـا و الحـصول               

  .عليها في الوقت المناسب
  

 شركات الخدمات في قطاع غـزة  :و قد قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها     
ـ  فـضل أن  يذات رأس المال و عدد العمال و اإليرادات الكبيرة           ستخدام نظـم   ت

المعلومات المحاسبية المتطورة و ذلك للحصول علي اكبر فائدة من تلك الـنظم ،              
عمل علي استثمار جزء من إيراداتها في تطوير        أن ت علي شركات قطاع الخدمات     

نظم المعلومات المحاسبية ، و ذلك لتقديم خدمة أفضل ممـا يـؤدي إلـي زيـادة      
  .إيرادات الشركة
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Abstract 
 

 This study aims to evaluate the effect of using  
accounting information systems  on quality of financial 
information for service sector company in Gaza strip . Also , in 
order to measure and evaluate feasibility of using accounting 
information system in service sector in Gaza Strip , in order to 
know constraints and problems of using accounting information 
system in service sector in Gaza Strip . To achieve objectives of 
this study and complete practical part, we used analytical and 
descriptive approach , for collecting data related to theoretical 
part . We used questioner to collect primary data related subject 
of this study , and analyzes data by SPSS statistical program and 
use of statistical processors and tests , for getting signs to 
support subject of study , the questioner distributed for all 
accountant in service sector company in Gaza Strip who prepare 
financial statements.  
 
 The study revealed that , size of company , revenue level 
and size of capital has important effect to company using of 
accounting information system . Also using of accounting 
information system will lead to perform quality characteristics 
of financial information and increase quality of that information  
such as accuracy , relevance , reliability and timelines of 
information. 
 
 The study provided a set of recommendations the most 
important from them : service company in Gaza Strip that has 
big capital , number of workers and revenue they recommended   
to apply  advanced accounting information system for reaching 
the greatest benefits from that systems, service sector company 
must invest part of revenues to develop accounting information 
system, to provide best services to increase revenue company. 
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 مقدمة 
إن التطورات  العديدة والمستمرة التي تحدث في مجال األعمال في العالم  بصورة 

 وما ينتج من بيانات بكميات و في مجال التكنولوجيا و نظم المعلومات بشكل خاص عامة 
 الجودة و الفائدة  فيها معايير حققتينبغي معالجتها وتهيئتها كمعلومات يمكن أن تهائلة 

 إعادة إلى والتطور الكبير األعمالقد أدى ظهور العولمة والتغيرات في بيئة  لمستخدميها،
النظر في المعالجات المحاسبية ، وذلك نتيجة لوجود الحواسيب المتضمنة على االنترنت 

 الذي جعل من األمراسعة االنتشار ، ومن خالل التجارة االلكترونية، وعمليات الحوسبة و
 األمور تعقيدا ، وأوجب قيام المحاسبين بضرورة التكيف ومجاراة أكثرالمعلومات المالية 

 المتغيرة بشكل األعمالنترنت ، للتأقلم مع بيئة الجديدة بزيادة معرفتهم في مجال الحاسوب واإل
  .االعتبار تأثير بيئة تكنولوجيا المعلومات على مهنة المحاسبة والتدقيق بعين  األخذمستمر ، و

(http://www.minshawi.com/other/drzyadh.htm) 
طلب من الوحدات االقتصادية أن يكون لديها نظماً للمعلومات تختص بكل مجال يقد 

د المنافسة كذلك وجو. ها وصوالً إلى تحقيق أهدافها العامة يمن المجاالت التي تمارس ف
 و ما يشهده قطاع الخدمات الذي سوف يتم التركيز عليه األعمالالشديدة و المتزايدة في بيئة 

م الدور الذي تقوم ي ، لذلك البد من تقياألخيرةفي هذه الدراسة من تطورات كبيرة في العقود 
 و ما األدوات المعلومات التي تقدمها تلك جودةعلي   تأثيربه نظم المعلومات  المحاسبية من 

 لتكنولوجيا المعلومات دور جوهري في .الفائدة المتحصلة من تلك التكنولوجيا المستخدمة
تحقيق حزمة متنوعة و متكاملة من القدرات و المزايا التي تدعم بصورة مباشرة استراتيجيات 

لمنافسة كما فمن خالل هذه التكنولوجيا تستطيع المنشأة تطبيق استراتيجيات ا. المنشأة التنافسية
 باإلضافةالتميز و التركيز  و  مثل استراتيجيات قيادة خفض التكاليف  )Porter(ذج وفي نم
 تكنولوجيا المعلومات تستطيع تقديم قوة دفع قوية باتجاه صياغة و تطبيق استراتيجيات أن إلي

يف  تتحقق دون توظأنو تحسين الجودة و الكفاءة ، كل هذه المزايا ال يمكن  االبتكار
  .ةأتكنولوجيا المعلومات لضمان الجودة في البيانان المالية التي يمكن تقديمها للمنش

  )2003 آخرونقدورة و (

 المعلومات المحاسـبية علـي جـودة    نظم تقوم به ذي الاألثر هذه الدراسة تم تقييم      ل فمن خال 
  .المعلومات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة

  

  

http://www.minshawi.com/other/drzyadh.htm)
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   :الدراسةمشكلة 
 أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات   حولالدراسةور مشكلة تتمح

المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة و مدي قدرة نظم المعلومات المحاسبية على توفير 
البيانات المالية الواجب تقديمها لحل مشكلة جودة البيانات المالية التي هي جوهر المحاسبة 

یمكن حصر عناصر مشكلة الدراسة  من استخدام النظام المحاسبي، و األساسيدف المالية و اله
  .بإیجاد أجوبة عن األسئلة التالیة

  
ما هو واقع استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في قطاع  .1

  ؟غزة
 عملية استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية أثرتهل  .2

 ؟شركات في قطاع الخدمات في قطاع غزةلل

هل يوجد جدوى اقتصادية من استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع   .3
  الخدمات في قطاع غزة؟

استخدام نظم المعلومات المحاسبية في قطاع الخدمات في معوقات و مشاكل ما هي  .4
  قطاع غزة؟

 
  

  :أهمية الدراسة 
تناول موضوع يخص قطاع كبير و مهم في االقتصاد  تأنها الدراسة في أهميةتكمن 

 ،كذلك فهي تعالج موضوع علي قدر كبير من األهمية الذي يعني بها كل مستثمرالفلسطيني 
 في ظل و باإلضافة إلي ندرة الدراسات التي تخص هذا الموضوع في البيئة الفلسطينية ،

ية  في مجال  استخدام التكنولوجيا  و الدولاإلقليمية المحلية و األسواقالتنافس الشديد في 
الحديثة  المتاحة كان البد من دراسة هذا الموضوع دراسة علمية متفحصة و الوقوف علي 

، و كذلك تقييم الجدوى االقتصادية من يجابيات و السلبيات من استخدام تلك التكنولوجيااإل
تقدمة في استخدام النظم لماستخدام نظم المعلومات المحاسبية، حتى نتمكن من مواكبة الدول ا

   .الحديثة 
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  :أهداف الدراسة 
  : ما يليإليتهدف هذه الدراسة 

واقع استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية في شركات قطاع توضيح و معرفة   •
  .الخدمات في قطاع غزة

تقييم  اثر عملية استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية  •
 .كات في قطاع الخدمات في قطاع غزةللشر

في قطاع  االقتصادية من استخدام نظم المعلومات المحاسبية الجدوى قياس و تقدير  •
  .الخدمات في قطاع غزة

 استخدام نظم المعلومات المحاسبية في قطاع الخدمات في معرفة  معوقات و مشاكل  •
   .قطاع غزة

  

  :فرضيات الدراسة

إلجابة على مشكلة منه لن الفرضيات في محاولة عتمد الباحث على مجموعة ما
  -:الدراسة وأهدافها والتي تشمل

  :الفرضية األولى
عدد العاملين و حجم رأس (هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم المؤسسة من حيث 

فيها و بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع ) المال و حجم اإليرادات
  .قطاع غزةالخدمات في 

  
  :الفرضية الثانية

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية و جودة البيانات 
  .الصادرة عن شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

  
  :الفرضية الثالثة

 شركات أرباحهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية و زيادة 
  .طاع الخدمات في قطاع غزةق
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  :الفرضية الرابعة
هناك معوقات تحد من قدرة شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة علي استخدام نظم 

  :المعلومات المحاسبية تعود إلي
  .قلة كفاءة العاملين في قطاع الخدمات  §
  .مقاومة العاملين في الشركة الستخدام نظم المعلومات المحاسبية §
 .الخاص بالتكنولوجيا الحديثةقلة التمويل   §
 .ارتفاع تكلفة االستثمار في نظم المعلومات المحاسبية §

عدم القناعة بأهمية توفير البيانات المحاسبية المستخرجة من هذه  §
  لنظما

  

  مجتمع الدراسة والعينة
  و البالغ العاملة في قطاع غزة شمل مجتمع الدراسة جميع  شركات قطاع الخدمات 

، و لصعوبة الحصول علي دليل شامل لتلك الشركات بسبب تعطل العديد   شركة170عددها
تلك من المصادر عن العمل و الحصار القائم علي قطاع غزة  قام الباحث بعملية مسح شامل ل

 و قد كانت العينة المستهدفة في اإلستبانة هم المحاسبون  العاملة في قطاع غزة ، الشركات
  .الذين يعدون القوائم المالية

  

  منهجية الدراسة
 الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونـه مـن أكثـر               قام  
م الباحـث باسـتخدام المـصادر     قا كما   ،استخداما في الدراسات االجتماعية واإلنسانية     المناهج

 الثانوية والتي تشمل األدبيات التي كتبت عن موضوع البحث وكذلك ما تم نشره مـن أبحـاث             
 وكذلك القوانين والتشريعات المرتبطـة بموضـوع        علمية ومقاالت في الدوريات المتخصصة    

  .الدراسة
تم تصميمها وتوزيعها فقد تم ذلك من خالل استبانه  وفيما يتعلق بالمصادر األولية 

 لما تتميز به االستبانة من توفير الوقت والجهد وتغطية حجم العينة دراسة لغرض الخصيصاً
 راعى في تصميم االستبانة األسئلة ذات النهايات المغلقة وذلك  و قدمنية معقولةفي فترة ز

كبر قدر من البيانات لتغطية ألسهولة اإلجابة عليها من قبل المبحوثين والحصول على 
موضوع الدراسة وأيضا لسهولة تحليلها وتوفيرها للوقت والتكلفة للباحث وتجنب التأثير على 

 الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من قام الحرية لإلجابة على االستبيان، همن وإعطائيالمستجوب
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 تم احتساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  اإلحصائي SPSSخالل استخدم برنامج 
  . اختبارات إحصائية مناسبة وضرورية لموضوع البحثأيو
 

  :دراسات سابقة
 

   )2002(دراسة دهمش و أبو زر
  ".والتأهيل المحاسبي  تكنولوجيا المعلومات  بين المعرفةةإدار" 

لقد تطرق هذا البحث إلى أهمية إدارة المعرفة وتطورها والمبادئ التي تقوم عليها وعالقتها    
ثر ذلك على التأهيل المحاسبي باستخدام األنظمة المحوسبة، ومعايير أبتكنولوجيا المعلومات، و

كما تطرق إلى التجارة اإللكترونية .   األعمال التجاريةالتطوير والتطبيق للنظم المستخدمة في
وتبني   .هايلإوالمشاكل الناجمة عن تطبيق إدارة المعرفة ونظمها واالنتقادات الموجهة 

اإلرشادات والتوجيهات العالمية  لمتطلبات تأهيل المحاسبين، من خالل التزويد ببرامج 
عاهد التجارية باستخدام وتطبيق تكنولوجيا التدريس والتأهيل المحاسبي في الجامعات والم

المعلومات وأمنها، والذكاء االصطناعي والبشري من خالل إنشاء وبناء وتقديم المعرفة 
أهليات ذات مستوى رفيع لتلبية  جل تزويد المجتمع بكفاءات وقدرات وأوإدارتها، من 

  .لوماتية والمعرفةمتطلبات المحاسبة الجديدة المتمثلة في عالم وعصر اإلبداع والمع
 إلى أن تكنولوجيا المعلومات ما هي إال المحرك الرئيسي في رفع مستوى الدراسة ت وأشار

والتي أحدثت تحوالً كبيراً في الدور الجديد للمحاسبين . الجودة الشاملة لألعمال وإدارة المعرفة
هم بكفاءة واقتدار، لكي يصبحوا أكثر فاعلية في خدمة اإلدارة، ومواجهة المستجدات على مهنت

  .مما ينعكس على نجاح أعمال المنظمات وتبادل المعرفة وإدارتها
هناك العديد من التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة والتدقيق منذ و قد خلصت الدراسة أن 

مطلع القرن الواحد والعشرين ، يتمثل بتكنولوجيا المعلومات ، والجودة الشاملة ، وإدارة 
وتعتبر تكنولوجيا المعلومات المحرك الرئيسي في . ى سبيل المثال وليس الحصر المعرفة عل

حيث توفر التكنولوجيا األدوات الجديدة التي . صياغة كل من الجودة الشاملة وإدارة المعرفة 
أحدثت تحوال كبيرا في دور المحاسبين والمدققين ليصبحوا أكثر فاعلية من دورهم التقليدي ، 

ارات الحاسوبية ومواجهة المستجدات على مهنتهم بكفاءة واقتدار ، مما ينعكس باستخدام المه
  .على نجاح أعمال المنظمات وتبادل المعرفة وإدارتها 

يقع دور النهوض بالمهنة ورفع مستواها على الجامعات والمعاهد المتخصصة بتدريس 
واجهة التحديات والتغيرات جل تلبية ما هو مطلوب منها لمأالمحاسبة والجمعيات المهنية ، من 

ن دور إدارة المعرفة في أقسام المحاسبة في كليات إدارة األعمال أو. والمستجدات الجديدة 
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يجب أن يرتبط وبشكل وثيق مع برنامج تطبيق التكنولوجيا ونظم المعلومات الحديثة ، من 
ية ، ومن خالل لكترونخالل تدريب طلبة المحاسبة على تكنولوجيا المعلومات والتجارة اإل

جل أنماذج تطبيقية ونظرية موضوعة بشكل جيد ، لغرض دمجها في المواد المحاسبية من 
وهذا . تأهيل محاسبي متقدم ومتطور ، يتماشى مع متطلبات عصر المعلومات واالنترنت 

األمر يتطلب تأهيل مدرسي المحاسبة في كليات إدارة األعمال ليكونوا قادرين على القيام بهذه 
المهمة، ورفع مستواها لتلعب دورها الجديد ، وإال فال فائدة من الخدمات المحاسبية إذا ما 

  .اقتصرت على النواحي التقليدية 
وال يكتب لهذا الدور النجاح إال إذا طبقت إدارة المعرفة وتبادلها بين الطلبة والمدربين 

حقيق دور المحاسب الدولي والمشاركة الفعالة، من اجل اإلبداع والتميز، والوصول إلى ت
 وإال سوف يفوتنا الركب ونبقى في مؤخرة – محاسب القرن الواحد والعشرين -) العالمي(

  .القطار
  

  )2003(دراسة القشي و دهمش 
مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية والموثوقية في ظل "  

  " التجارة اإللكترونية
  :لى ما يليهدفت الدراسة إ

التعرف على المشاكل التي تواجه أنظمة المعلومات المحاسبية في ظل استخدام التجارة  •
  .اإللكترونية

  . اإللكترونيةتطوير نموذج للربط بين نظام المعلومات المحاسبي والتجارة •
اقتراح بعض التوصيات المناسبة والكفيلة بتقوية النظام المحاسبي الذي يتم ربطه     •

  .اإللكترونية بالتجارة
  :توصل إلى االستنتاجات التالية تم الوقد

 أثرت على جميع المجاالت المهنية بشكل أن التجارة اإللكترونية كتقنية متطورة جداً .1
  .عام وعلى مهنتي المحاسبة والتدقيق بشكل خاص

أن التجارة اإللكترونية تعمل في بيئة فريدة من نوعها بحيث أن جميع العمليات التي  .2
  .من خاللها عمليات غير ملموسة الطابع تفتقد آللية التوثيق في أغلب مراحلهاتتم 

أن الطبيعة غير الملموسة للتجارة اإللكترونية وغياب التوثيق ألغلب عملياتها ساهما  .3
بشكل مباشر في إيجاد مشكلتين رئيسيتين واجهتا مهنتي المحاسبة والتدقيق يمكن 

  :تلخيصهما بالتالي
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  .العتراف باإليراد المتولد من عمليات التجارة اإللكترونيةآلية التحقق وا §
  .آلية تخصيص الضرائب على مبيعات وإيرادات عمليات التجارة اإللكترونية §

أن بعض هيئات المحاسبة والتدقيق قد تنبهت لمشاكل التجارة اإللكترونية  .4
رافقة لبيئة وضرورة تأهيل منتسبيها بالتقنيات الفنية لمواجهة المشاكل الجديدة الم

  .التجارة اإللكترونية
إلى حقيقة مفادها أن نظرية المحاسبة وبشكلها الحالي لم ت الدراسة توصل .5

تستطع معالجة آلية التحقق واالعتراف باإليرادات المتولدة عبر عمليات التجارة 
  .اإللكترونية

إلى حقيقة أخرى مفادها بأنه يمكن حل كثير من المشاكل ت الدراسة توصل .6
افقة للتجارة اإللكترونية بشكل عام ومشكلتي االعتراف باإليراد والتخصيص المر

الضريبي بشكل خاص إن تمكنا من توفير سياسات وإجراءات عملية تساهم في 
تحقيق األمان والموثوقية والتوكيدية لمخرجات النظام المحاسبي المتعامل 

  .بالتجارة اإللكترونية
ة والتوكيدية ال يمكن تحقيقه إال من خالل  توفير كل من األمان والموثوقيأن .7

لكتروني على اإلإنشاء وتطوير نظام ربط بين نظام الشركة المحاسبي وموقعها 
شبكة االنترنيت ، وذلك ضمن سياسات وإجراءات تقنية ومحاسبية تعتمدها 

 .الشركة ويتم التدقيق عليها من جهة خارجية مؤهلة محاسبيا وتكنولوجيا
  

   )2003(اسين دراسة قدور و ي
نموذج مقترح لدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات علي االستخدام األمثل للموارد في " 

  " المنشأة
تم خالل هذه الدراسة اختيار النموذج المقترح من خالل إجراء مسح نظري لعدة نماذج في 

رضيات حقل تكنولوجيا المعلومات لغرض قياس القدرة التطبيقية للنموذج المقترح في ظل ف
اد بيانات ماعت.محددة لهيكلة السوق و أهداف المنتج في المدى القصير و المدى الطويل

  .تسويقية لسلع ذات مرونة مختلفة و كانت النتائج تتماشى مع منطق النظرية االقتصادية
ن ما يحصل عليه المنتج من خفض التكلفة التسويقية ألهذه الدراسة تتلخص ب  الشاملةةالنتيج

تغيير تكنولوجيا المعلومات يتناسب طرديا مع مرونة الطلب بشرط ثبات مرونة نتيجة ل
 من خالل دراسة دالعرض و يمكن قياس فعالية النموذج المقترح على االستخدام األمثل للموار

تحليل اقتصاديات اإلنتاج وذلك باستخدام دالة الكلفة المتضمنة عالقة اإلنتاج بالكلفة في المدى 
  .الطويل 
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  ) 2006(راسة الشريف د
دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في "مخاطر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية " 

  ".قطاع غزة
تهدف هذه الدراسة إلي التعرف على المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المحاسبية 

سباب التي تؤدي االلكترونية في المصارف الفلسطينية في قطاع غزة ، و التعرف على أهم األ
  . تلك المخاطرعإلي حدوث تلك المخاطر و اإلجراءات التي تحول دون و وقو

  : أهمهاجو قد تم التوصل إلي مجموعة من النتائ
أوضحت الدراسة قلة عدد موظفي تكنولوجيا المعلومات في  المصارف العاملة في  .1

لحاسوب بينما قطاع غزة حيث يعتمد الفروع على موظف واحد مهمته تشغيل أنظمة ا
الموظفين المختصين يكون مكانهم في المراكز الرئيسية للفروع و غالبا ما توجد في 

  .الضفة الغربية
اإلدارة الجيدة تستطيع أن تقلل أو تحد من حدوث المخاطر التي تواجه نظم المعلومات  .2

  .المحاسبية لدى المصارف
 حدوث مخاطر نظم المعلومات من النظم المعلوماتية يقلل من إمكانيةأتطبيق إجراءات  .3

  .المحاسبية
  

   )2007(دراسة قاعود 
دراسة و تقييم نظام المعلومات المحاسبية االلكترونية في الشركات الفلسطينية دراسة " 

   . "تطبيقية على الشركات المساهمة في محافظات غزة
ية في الشركات وقد جاءت هذه الدراسة للبحث في تقييم نظم المعلومات المحاسبية االلكترون

المساهمة في فلسطين و ذلك بهدف التعرف على واقعها من حيث مدى توفير مواصفات 
 و اإلمكانات الالزمة لتلبية حاجات و رغبات المستخدمين، و كذلك ةالجودة ، و توفر القدر

مدى مواكبتها للتطورات التكنولوجية ، و كذلك وضع تصور واضح يساعد في تقييمها ، 
  .وصيات المناسبة بالخصوص وتقديم الت

و من خالل مراجعة األبحاث العلمية في هذا المجال تم صياغة نموذج الدراسة و فرضياتها و 
 شركة مساهمة في 150تصميم استبانة لجميع البيانات و قد تألفت عينة الدراسة من 
  :محافظات غزة بفلسطين ، وقد كشفت عملية تحليل البيانات ما يلي 

  .الجودة في نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية و بدرجات متفاوتةتوفير خصائص  •
  .توفير عنصر مسايرة التطور، و الكفاءة و الخبرة لدي شركات البرمجة •
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 في نظم المعلومات المحاسبية ةتوجد عالقة ارتباط قوية بين توفر خصائص الجود •
  .مستخدمينااللكترونية، و قدرة هذه النظم على تلبية حاجات و رغبات ال

بين نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية من حيث توفر اختالفات يوجد تفاوت و  •
 .مواصفات و خصائص الجودة فيها

 
 

  :الدراسات األجنبية
  )Jong-Min Choe, Jinjoo Lee) 1993دراسة 

 Factors affecting relationships between the contextual variables 
and the information characteristics of accounting information 

systems  
و هي عبارة عن جهد استكشافي الختبار تجريبي لمعرفة تفاعل العوامل المؤثرة بين 
المتغيرات المقترنة و خصائص البيانات في نظم المعلومات المحاسبية في المستويات الفرعية 

 هذه الدراسة تبين أن هناك عالقة انسجام واضحة بين المتغيرات المقترنة و لو من خال. 
ي نظم المعلومات المحاسبية في الهيكليات التنظيمية و الوصف الوظيفي ، خصائص البيانات ف

كذلك فان العوامل المؤثرة مثل مشاركة المستخدمين في العملية التطويرية و مشاركة اإلدارة 
 الموظفين و وجود لجنة توجيه لها اثر كبير علي ونالعليا و قدرات نظم معلومات شؤ
لبيانات في نظم المعلومات المحاسبية مثل مستوى المعلومات المتغيرات المقترنة و خصائص ا

  .و تجمعاتها
  

  )J-M Choe )2002دراسة 
 of  The organizational learning effects management accounting 

information under advanced manufacturing technology. 
تنظيمي علي معلومات االنجازات الغير ثير التعليم الأدرس تيو هي عبارة عن اختبار تجريبي 

 Management( نظم المعلومات المحاسبية إدارةمالية و التي يتم تزويدها بواسطة 

Accounting Information System(  .المستهدف هو  فإنو من خالل هذه الدراسة 
  . و سرعة تزويد التقارير المالية بوجود تسهيل التعليم تهنظام التكلفة و استمراري

علومات  نظم المإدارة تم اختبار العالقة بين مستوي التكنولوجيا الصناعية المتطورة و أوالً
يجابية قوية بين مستوى التكنولوجيا إ هناك عالقة أن أظهرتختبارية المحاسبية ، و النتيجة اإل

ذلك  المنهجية، كاألنظمةو من خالل . الصناعية المتطورة و بيانات االنجازات الغير مالية 
نجازات الغير  تأثير العالقة بين مستوى التكنولوجيا الصناعية المتطورة و بيانات اإلأثبتت
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 كان مستوى إذاو كانت نتيجة البحث تقترح . ة أنجازات المنشإمالية و تسهيالت التعليم علي 
نجازات من خالل ن هناك زيادة في اإلإالتكنولوجيا الصناعية المتطورة في بند البيانات ف

 يقدم كمية كبيرة من البيانات و أنن نظام التكاليف المستهدف يجب إالتعليم التنظيمي ، كذلك ف
 .  تستخدم باستمرار و بسرعةأنيجب 

ن التعليم التنظيمي الفعال يعتمد على بند المعلومات ذات العالقة كما انه يعتمد إو في النهاية ف
  .ة للتعليمم المدعاآللياتعلى كفاءة 

  
  

التجارة اإللكترونية والمشاكل الناجمة عن  تطرقت الدراسات السابقة إلي لقد  ***
وتبني اإلرشادات والتوجيهات العالمية    .تطبيق إدارة المعرفة ونظمها واالنتقادات الموجهة لها

أن تكنولوجيا المعلومات ما هي إال المحرك و خلصت الدراسة  ، لمتطلبات تأهيل المحاسبين
 ، كذلك بحثت دراسات أخري توى الجودة الشاملة لألعمال وإدارة المعرفةالرئيس في رفع مس

، و قد المشاكل التي تواجه أنظمة المعلومات المحاسبية في ظل استخدام التجارة اإللكترونية
أن التجارة اإللكترونية كتقنية متطورة جدا أثرت على جميع المجاالت توصلت الدراسة إلي 

 أخري ، و قد تحدثت دراسات هنتي المحاسبة والتدقيق بشكل خاصالمهنية بشكل عام وعلى م
علي المخاطر علي المخاطر التي تواجه نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في المصارف 

 النظم المعلوماتية إجراءات تطبيق أن إليالفلسطينية في قطاع غزة، و قد توصلت الدراسة 
 تقييم أخريلومات المحاسبية ، و تناولت دراسات  حدوث مخاطر نظم المعإمكانيةيقلل من 
المحاسبية االلكترونية في الشركات الفلسطينية في الشركات المساهمة علومات منظم ال

 خصائص الجودة في نظم أن إليالفلسطينية و التعرف علي واقعها و قد خلصت الدراسة  
وتة ، و ما يميز هذه الدراسة المعلومات المحاسبية االلكترونية موجودة و لكن بدرجات متفا

 تتحدث عن قطاع لم تتناوله الدراسات السابقة حسب علم الباحث و هو قطاع أنهاعن سابقاتها 
 لكل مستخدم للبيانات المالية و هو جودة تلك الخدمات كذلك فهي تناولت جانب مهم جداً

 من نوعها في المجتمع ياألولالبيانات و التي تستخدم التخاذ القرارات االقتصادية كذلك فهي 
  .الفلسطيني

  
  
  
  
  



 

 - 12 -

 

  الفصل الثاني
  نظم المعلومات المحاسبية

 
 
 
  المقدمة •
 تعريف النظام  •

  مدخل النظم •
  أنواع النظم •
 الخصائص األولية لنظام المعلومات •

 تطور نظام المعلومات المحاسبي في المشروع •

 المحاسبة كنظام معلومات •
 أهداف النظام المحاسبي •

 علومات المحاسبيةمكونات نظام الم •

 مميزات نظم المعلومات المحاسبية •
  مخرجات النظام المحاسبي  •
  دور نظام المعلومات المحاسبي في عملية اتخاذ القرارات •
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  :المقدمة 
  

 أصبحت أنظمة المعلومات تحتـل       ةنتيجة للتطورات التكنولوجية واالقتصادية والعولم    
ث تطورت أنظمة المعلومات بخطـى سـريعة         ذات أهمية في كل المجاالت ،حي       مكانة واسعة 

فقد استخدمت هذه األنظمة في المـستويات         المستويات اإلدارية ،    وتعددت تطبيقاتها في جميع   
اإلستراتيجية ، فأنظمة المعلومات المحاسبية تحقق العديد من المزايا وذلك            و  الفنيةالتشغيلية و 

 .ستخدمي المعلومات المحاسبية من خالل ما توفره من معلومات هامة لجميع طوائف م

إن المعلومات التي تنتجها األنظمة تعد مورد أساسي من مـوارد المنظمـات علـى             
 أو  ةلييمختلف أشكالها ، فهي العمود الفقري للقرارات المالية سـواء كانـت قـرارات تـشغ               

يـزة  حيث أن هذه القرارات تساهم في رفع أداء المنظمـة وتحقـق م             ،ية  استثمارية أو تمويل  
تنافسية تنعكس إيجابيا على القيمة السوقية للمنظمة ومـن ثـم تعظـيم ثـروة المـساهمين ،                  

  .واستمرارها في القطاع الذي تعمل فيه 
و تساعد نظم المعلومات المحاسبية علي التطور نحو تصميم تلك النظم بكفاءة عاليـة              

ومات التي يحتاجونها عند    بحيث توفر لمستخدمي القرارات اإلدارية علي مختلف مواقعهم المعل        
   .اتخاذهم للقرارات في مختلف المجاالت و في جميع فروع النشاط االقتصادي

  ) .58-55،ص 1999لوندي ، (
 االقتصادية التنمية عملية تحقيق على قادرة شاملة خطة لوضع السعي من انطالقاًو 

 عملية في األساس رتعتب ألنها الشفافية ومعطيات متطلبات توفير من واالجتماعية، البد
 على االعتماد تستوجب التطوير ال عملية من المقبلة والمرحلة والمالي،  االقتصادي اإلصالح
 أكثر محاسبية معلومات توفير يجب بل ،والتخطيط للرقابة بسيطة ومحاسبية مالية معلومات

 األداء يميلتق الرقابة عملية تطوير على قدرة  أكثر مالية ومؤشرات ومصداقية وسرعة دقة
 وتكنولوجيا االلكترونية النظم على بذلك معتمدةً،  المطلوب المستوى إلى به والوصول
  .االتصاالت

  ) .149، ص  2005 آخرين ،  زيود ، و( 
  

لقد أصبح استثمار التكنولوجيا الحديثة و استخدامها االستخدام األمثل له األثر الواضـح             و  
  .كبر أسرعة و دقة و إنجاز األعمال بكفاءة و فعالية فأصبح العمل أكثر ،  في مجال األعمال
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  : System تعرف النظام •
لقد أصبح العمل في الوقت الحالي يعتمد بشكل كبير علي األساليب العلميـة المتطـورة و                

يمكن تعريف  ن العمل يسير من خالل نظم و سياسات واضحة ، و            إالنظريات الحديثة ، لذلك ف    
و  مـع بعـضها      تتكامـل  التي    أو األجزاء    مجموعة من العناصر  هو  " النظام بشكل عام بأنه     

  ". تحكمها عالقات و آليات معينة و في نطاق محدد بقصد تحقيق هدف معين
  ).27 ، ص 2002الحسنية ،(

التي تكون إمـا  مجموعة من العناصر التي تشكل ما يدعي بمكونات النظام       "فالنظام عبارة عن    
لحواسب أو الشاشات أو خطوط االتـصال و الـورق و أدوات        عبارة عن مكونات مادية مثل ا     

الكتابة و الطباعة أو مكونات معنوية مثل البرامج و الملفات و األنظمة و القوانين و التعليمات                
و العالقات هي كل ما يعمل علي ربط مكونات النظام مع بعضها بحيث تشكل هذه العناصـر                 

و  . )17 ،ص 2003قاسـم ،   (" ة من الوظـائف   منظومة نافعة تؤدي وظيفة معينة أو مجموع      
طالما أن النظام يشكل و يكون ألداء وظيفة معينة أو مجموعة من الوظائف فان لكـل نظـام                  

مـواد خـام،   (هدف يعمل علي تحقيقه فنظام اإلنتاج يحتوي علي مجموعـة مـن العناصـر             
عـد و تعليمـات     التي تربط مع بعضها و تعمل ضـمن قوا        ) التجهيزات و المعدات ، العاملين    

بهدف إنتاج السلع، أما خصائص النظام فهي عبارة عن صفات عناصر النظـام التـي تأخـذ                 
  . مجموعة مختلفة من القيم المادية و الوصفية لتعبر عن حالة النظام

  
  

نـه مجموعـة مـن      أإن مصطلح نظام عند استخدامه مع عمليات منشاة األعمال يعرف علي            
بعبارة أخري فالنظـام    . امل بغرض مشترك لتحقيق هدف معين       العناصر أو األجزاء التي تتك    

  :عبارة عن 
 حيث يجب أن يحتوي النظام علي عديد مـن   Elementsمجموعة عناصر   . 1

  .األجزاء و المكونات
 حيث يجب أن تكون هناك عالقات منطقية بين  Integratedعناصر متكاملة  . 2

  .كل أجزاء النظام تتسم بالتوافق
  Common Purpose toرك لتحقيـق هـدف معـين    أنها ذات غرض مشت . 3

Achieve an Objective   يتم تصميم النظام لتحقيق هدف معين أو لتحقيـق 
عدة أهداف ، فكافة العناصر تعمل لتحقيق الهدف من النظام بدال من أن تعمل              

و يجب أن تتسم العالقة بـين     . لتحقيق أهداف منفصلة خاصة بكل عنصر فيها      
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كامل ، و بتلك الوسـيلة يحـول النظـام المـدخالت إلـي        عناصر النظام بالت  
 تتم عملية   حتىمخرجات و تضبط إليه التحكم ذلك النظام و تتحكم في عملياته            

 .التحول بشكل مالئم

  ).3 ، ص 2005لطفي ،(
نواة األساسية التي ينطلق العمل من خاللهـا حتـى يـتم        ال أن النظام هو      يتضح   مما سبق 

التي تم وضعها من قبل اإلدارة ، و من خالل معرفة طبيعة الـنظم و        نجاز األهداف   إتحقيق و   
 عنها ، فيجب علينا توضيح مدخل النظم الواجب توفرها ليـصبح النظـام   ةتكوين فكرة واضح  

  .متكامل و يحقق الهدف الذي تم تصميم النظام من اجله
  
  System Aproach  :مدخل األنظمة •

  
نجازها لتحقيق بعـض  إوينها و لكن لهذه النظم مداخل تم لقد تم التعرف علي النظم و طبيعة تك   

نه طريقة للنظر إلي األهداف كأنظمة و لـه         أيمكن تعريف مدخل األنظمة علي      األهداف لذلك   
   : )74 ، ص 1992الفيومي ،   ( كما وضحها عديد من التبعات

   
ـ         Goalsللنظام هدف أو مجموعة من األهداف        -1 در  التي يسعي إلي تحقيقها و علـي ق

  .الدقة في تحديد الهدف من النظام علي قدر الرشد في استغالل و متابعة موارده
 تقـوم بعمليـات التخطـيط و التنـسيق و الرقابـة و       Managementللنظام إدارة  -2

 .تخصيص الموارد بين األنظمة الفرعية ووضع األهداف و متابعة تنفيذها 

 فانه من الـضروري   Subsystemsحيث يتكون النظام من عناصر متداخلة متعددة  -3
تحليل هذه العناصر و يتضمن ذلك تفهم للتداخل بينها و العالقات مع البيئة التي يعمـل    

 .بها النظام

 ووظائف و أهداف تختلف عن تلك الخاصـة بمكوناتـه    Resourcesللنظام موارد  -4
لذلك يجب تفهم النظام و التعرف علي أهداف عناصـره و دراسـة             ) أنظمته الفرعية (
 .آلثار المترتبة عليهاا

 لذلك يجب التعرف علي عالقاتـه   Supersystemsكبر منه أالنظام جزء من أنظمة  -5
 .باألنظمة األكبر
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و علي ذلك ، فان مـدخل األنظمـة يعتبـر    . هم  النظام معرفة بعديد من الميادين   فو يتطلب ت  
النظام كوحدة متكاملة و    مدخل يستخدم لتحليل عناصر النظام و تجميع هذه المعلومات لربطها ب          

.  منها شمل منه و الذي يعتبر جزءاً      األ لتفهم العالقات بين النظام و أنظمته الفرعية و باألنظمة        
الغرض من النظام و هيكله و عملياته و مدخالته و          بن ذلك يرتبط    إو علي المستوي التنفيذي ف    

  .مخرجاته
  

  :أنواع النظام •
لف تكوين النظام من بيئة إلي أخري و من هدف          إن النظام المكون من عدة عناصر ، يخت       

آلخر حسب الحاجة  المصمم لتحقيقها ،  و هناك عدة أنواع من النظم و فيمـا يلـي تعريـف             
  .ختصر بها م

  Open Systemالنظام المفتوح  . 1

  :هو النظام الذي يؤثر و يتأثر في البيئة التي يعمل بها و يتميز ببعض الخصائص منها 
  .ت تبادلية بينه و بين بيئته يتميز بعالقا-أ
  . يعدل مدخالته و عملياته علي ضوء مخرجاته بواسطة التغذية الراجعة-ب
  . عناصر مترابطة و متداخلة-ج
  
  Closed Systemالنظام المغلق  . 2

هو النظام المعزول عن البيئة التي يعمل بها ، فعالقته مع البيئة محدودة جداً أو معدومة، فهـو      
  .أثر بالبيئة التي يعمل بها ال يؤثر و ال يت

  Manual Systemالنظام اليدوي . 3

و هو النظام الذي يتم فيه معالجة المدخالت و تشغيل النظام من أجل إنتاج المخرجات بشكل 
يدوي و بمعني آخر هو النظام الذي بمقتضاه يتم تسجيل و تبويب و تحليل مدخالته بهدف 

  .طريق العمل اليدويإنتاج تقارير و كشوفات و ملخصات عن 
 Computerized System النظام اآللي .4

و هو النظام الذي يتم فيه إجراء عمليات التحويل الكترونياً أو ألياً ، عن طريق االعتماد علي 
إذ توفر هذه . مجموعة برامج ذات تكنولوجيا عالية صممت خصيصاً لخدمة ذلك النظام

 طريق أجهزة الحاسب اآللي المتطورة دون الحاجة إلي البرامج البيئة المناسبة للمستخدمين عن
  . كما يوفر هذا النظام معلومات آنية لجميع األطراف ذات العالقة. العمل اليدوي 

   .)19-18 ، 2003، ياسين ( 
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  :طبيعة نظام المعلومات  •
المدخل الذي يتعامل مـع المـشروع كوحـدة ، و           "عرف ديكي و أراي نظام المعلومات بأنه        

 النظام من مجموعة من األنظمة و التي تعمل معا لتوفير معلومات دقيقة و في توقيـت                 يتكون
   "مناسب التخاذ القرارات اإلدارية و التي تقود إلي تنظيم أهداف المشروع الكلية 

  )2001صالح الدين ، عبد المنعم مبارك ، (  
ها بشكل منتظم مـن     و يعرف نظام المعلومات بأنه مجموعة من المكونات المربوطة مع بعض          

أجل إنتاج المعلومات المفيدة و إيصال هذه المعلومات إلي المستخدمين بالشكل المالئم و الوقت              
و المكونـات الرئيـسية لنظـام       . المناسب من اجل مساعدتهم في أداء الوظائف الموكلة إليهم        

  ) :19-18 ، ص 2003قاسم ، ( حسب هي) 1-1(المعلومات كما يتضح من الشكل 
هي عبارة عن المفردات و المعطيـات التـي توصـف األحـداث و              ) : Input(لمدخالت  ا  

 .الموجودات و التي تدخل النظام

  .و هي تمثل النتائج التي يعمل النظام علي الوصول إليها) : Output(المخرجات  •
و هي عبارة عن الجانب الفني من النظام و هي عبارة عن            ) : Processing(المعالجة •

 العمليات الحسابية و المنطقية التي تجـري علـي المـدخالت بغـرض              مجموعة من 
  .الوصول إلي المخرجات

هي مجموعة من اإلجراءات و القواعد تهدف إلـي التحقـق       ) : Controlling(الرقابة •
من أن النتائج النهائية التي تم الوصـول إليهـا تتماشـي مـع األهـداف و الخطـط              

  .الموضوعة مسبقا
و تهدف إلي توفير أداة إرشادية ألنـشطة النظـام و   ) : Feed Back(التغذية العكسية •

يم نتائج عمل النظام و تصحيح األهداف إذا كان هناك عيوب في أهداف              يتعمل علي تق  
 . النظام

  
  
  
  

  
  

  مكونات نظام المعلومات) 1.2(الشكل 
  )19 ، ص 2003قاسم ، (

 التغذیة العكسیة

4 
 المعالجة

5 
 المخرجات

3 
 المدخالت

 الرقابة

 مستخدمو
 المعلومات

 البیئة
 المحیطة
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ت األعمال و التي يمكن و ساهم انتشار الحاسوب إلي تطور نظم المعلومات في منظما
  :تقسيمها إلي ثالثة مراحل 

في الستينات من القرن الماضي و التي بدأ فيها استخدام نظم تشغيل : المرحلة األولي  .1
البيانات و التي تهدف إلي ميكنة عملية تشغيل البيانات بغرض تطوير الكفاءة 

  .التشغيلية
ارية و التي هدفت لالسـتفادة مـن        و هي مرحلة نظم المعلومات اإلد     : المرحلة الثانية    . 2

  .البيانات المتراكمة من المرحلة السابقة لزيادة فعالية و إشباع حاجاتها من المعلومات
و هي مرحلة نظم المعلومات اإلسـتراتيجية و الـذي يهـدف إلـي              : المرحلة الثالثة    . 3

  .جل تطوير القدرة التنافسية لمنظمات األعمال أاستخدام نظم المعلومات من 
  ).160 ، ص 2006لبحيصي ، ا(

   لنظام المعلومات ةالخصائص األولي •
كمـا   الواجب توافرها في النظام السليم للمعلومـات         ةتمثل الخصائص التالية الصفات األساسي    

  )28الصعيدي ، جبر ، ص (بينها 
  :توافق النظام مع البيئة المحيطة به  -1

ظام هو أمر ضروري حتى تتم      إن تفاعل مكونات النظام مع بعضها البعض داخل حدود الن         
 عمليات التشغيل الالزمة للوصول إلى المعلومات وتحقيق الهدف من النظام ولكن ذلـك ال             
يمكن تخيل حدوثه دون أن تكون هناك عناصر مرتبطة بالبيئة المحيطة بالنشاط تتمثل في              

ــدخالت  ــع و (الم ــن الواق ــات ع ــشط البيان ــصاديةاألن ــشروعة االقت ــى )  للم وف
وعلى ذلك فانه يجـب عنـد       ) لمستخدميها  ة  لمعلومات عن نتائج هذه األنشط    ا(المخرجات

الظروف البيئية التي يعمل فيها النظام سواء مـن          ةتعميم نظام المعلومات وتطويره مراعا    
  .حيث نوعية المدخالت والمخرجات واحتياجات مستخدميها 

  :م والنظم الفرعية ظتسلسل مستويات الن -2
اسبي هو جزء من النظام الشامل للمعلومات الذي يحتـوى علـى            إن نظام المعلومات المح   

وفيـه يتـضح موقـع النظـام        ) 2-1(مجموعه من األنظمة الفرعية األساسية راجع شكل      
من األنظمة الفرعية األخرى للمعلومـات كنظـام   )1مستوى(الفرعي للمعلومات المحاسبية    

الخ ويتكون النظام الفرعي    ... المعلومات عن النتائج وعن التسويق والمشتريات و األفراد         
و التي تشمل   ) 2مستوى  (للمعلومات المحاسبية من مجموعه من األنظمة الفرعية الوسطى         

الخدمات الفنية ونظام التشغيل اآللي ونظام البرمجة والنظم ويشتمل كـل مـن النظـامين               
تـصميم  تسلسل أمراً حيويـاً عنـد   الويعتبر هذا  ) 3مستوى  (األخريين على أنظمة فرعيه     
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 التفاعل بين األنظمة الفرعية سواء على المستوى الواحد         النظام وتطويره فهي تمثل أساس    
  . أو على المستوى األعلى أو األدنى ضمانا لديناميكية النظام و توازنه الداخلي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .تسلسل مستويات النظم) 2.2(شكل 
  )27الصعيدي ، جبر، ،ص (

  

تطویر  
 النظم

تطویر 
 البرامج

تنفیذ 
 البرامج

 

 

 اإلنتاج

 المحاسبة المشتریات

 التسویق

 اإلفراد

 
خدمات 

 فنیة

نظام 
 التشغیل

النظم 
 البرمجیة

حفظ 
 المعلومات

تشغیل 
 البیانات

تجمیع 
 البیانات
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  : بين األنظمة الفرعية خطوط االتصال  -3
من الضروري لكي يقوم  النظام بوظائفه األساسية و أنشطته المختلفة بكفاية و فعاليـة أن                

 بين األنظمة الفرعية و التي تمثـل   Communicationيحدد في النظام خطوط االتصال 
. حلقات الوصل التي تتدفق عبرها المـدخالت و المخرجـات بـين األنظمـة الفرعيـة                 

ات نظام معين تكون مدخالت نظام آخر و لذلك فان التفاعـل الـسليم بـين هـذه                فمخرج
  .األنظمة يعتمد علي خطوط االتصال التي تحكم العالقة المتبادلة بينها

  ) :المرتدة(التغذية العكسية -4
من الصفات األساسية لنظم المعلومات قدرتها على التعديل وفقا للظـروف الناتجـة مـن               

هذه الظروف يجب أن يسمح لها بالتأثير على أنشطة النظام ويتم ذلـك             التفاعل مع البيئة و   
عـن طريـق اسـترجاع المعلومـات مـن          Feedbackباستخدام أسلوب التغذية المرتدة     

مستخدميها الذين قدمت لهم مع أخذ أرائهم عن تلك المعلومـات  مـن حيـث مالءمتهـا                  
  .ة أخرى وفعاليتها وفى اتخاذ القرارات  و إرجاعها إلى معديها مر

وتساعد التغذية المرتدة بذلك على إعادة  تقييم العمل الذي يقوم به النظـام وتحديـد أيـة                  
الوصول إلى نتـائج     قصور في المدخالت أو المخرجات أو عمليات تشغيل النظام على أن          

ن تعرض المعلومـات    أسليمة من استخدام هذا األسلوب يجب أن تتم في الوقت المناسب و           
  )29الصعيدي ، جبر، ص (. يقة المناسبة لرفع مستوى أدائهالمرتدة بالطر

  :مراعاة العالقة بين قيمة المعلومات وتكلفة الحصول عليها-5
  . كبر من التكلفةأ إن الحصول على مزيد من المعلومات يتطلب قدراً

ولذلك  يجب أن تتناسب تكلفة المعلومات التي يقدمها النظام مـع القيمـة المتوقعـة مـن                 
م هذه المعلومات بحيث يكون لنظام المعلومات  ككل قيمة متوقعة اقتصادية بالنسبة             استخدا

  .لمستخدمي المعلومات 
   :توقيت استخراج المعلومات -6

يجب أن يتوافر في نظام المعلومات القدرة على اإلمداد بالمعلومات الالزمة فـي الوقـت               
صف االسـتمرارية أو تتـصف      المناسب لمتخذي القرارات سواء أكانت هذه المعلومات تت       

ن التأخير في إعداد المعلومات يقلل مـن قيمتهـا       إباالرتباط بمواقف خاصة غير متكررة ف     
  )29الصعيدي ، جبر، ص ( .إلى حد كبير وقد يجعلها غير ذات فائدة في حاالت معينة

   التوجيه السليم للمعلومات -7
باألسـلوب الـسليم هـو الهـدف     إن المعلومات تمثل مخرجات النظام وتعديلها وتوجيهها      

ن عملية توجيه المعلومات يجب أن تخضع لحظة محددة تأخـذ           إالنهائي من النظام ولذلك ف    
  :في االعتبار ما يلي 
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مناسبة المعلومات لنوعية مستخدمي المعلومات بحيث ال تقدم المعلومات ألشخاص قد            •
  .ال يهتمون بها

ية إضافة لمعلومات لن يحتاجهـا متخـذ        مراعاة تقديم المعلومات بالقدر الكافي دون أ       •
  .القرار

  .عدم ازدواجية تقديم المعلومات لنفس األشخاص •
  .مراعاة درجة تفصيل المعلومات وفقا الحتياج متخذ القرار وطبيعة نظرته للمشكلة •
توضيح درجة الدقة في إعداد المعلومات و معامالت الثقة في استخدامها خاصة فـي               •

  .فهم متخذ القرار قدرتها علي االستخدامالحاالت التنبؤية حتى يت
  : التناسب بين قدرة النظام و حجم عملياته -8
إمكانيات نظام المعلومات و قدرته عي استيعاب و توليد المعلومات أمر أساسي ن معرفة إ

و يرتبط تحديد قدرة النظام بدراسة إمكانية الوحدة االقتصادية و . لتحقيق كفاية أداء النظام 
ياتها و تنوع بياناتها ، بحيث يتم تصميم نظام المعلومات  وفقا لحجم الوحدة حجم عمل

، فمن )سواء نظم المعلومات اليدوية أو اآللية أو الحاسبات االلكترونية(االقتصادية و إمكانياتها 
كبر من حجم العمليات التي تحتاجه أو أغير االقتصادي ألي مشروع أن يضع نظاما ذا قدرة 

  .ك العكس من ذل
  : تفهم أسلوب االستفادة من المعلومات -9

إن قيمة المعلومات ترتبط ارتباطا كليا بالقدرة علي االستفادة منها في اتخاذ القرار و لذلك فان 
علي مصمم النظام أن يراعي فيه توافر القدرة علي إعداد المعلومات وفقا لألساليب العلمية 

أو استخدام أساليب التحليل الرياضي أو اإلحصائي المتطورة سواء بإعداد النماذج التنبؤية 
للمعلومات و ذلك لتحقيق اكبر قدر من استفادة  مستخدمي المعلومات في اتخاذ القرارات و 

  . إصدار أحكامهم
  )29، ص  جبرالصعيدي ،(
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  :تطور نظام المعلومات المحاسبي في المشروع  •
 األخيرة نتيجة لكبر حجـم المـشروعات و         أدت زيادة الحاجة إلي المعلومات في السنوات      

تشعب أغراضها و التطورات التكنولوجية المذهلة إلي إحداث تغيرات أثرت في طريقة اإلدارة             
  :و بالتالي علي نظم المعلومات التي يصبح لها تأثير مباشر علي مهنة المحاسبة حيث 

  .لماليةكان يغلب علي البيانات التي تتولد عن النظام المحاسبي الصفة ا  - أ
  .معظم األحداث المنشأة للبيانات كانت عبارة عن معامالت   -  ب
البيانات المحاسبة لم تكن معدة لخدمة أغراض التخطيط أو لقيـاس األداء و مقارنتـه                 -  ت

  .باألهداف المحددة مقدما
و علي الرغم من وجود أنظمة فرعية للموازنات التخطيطية و التكاليف المعياريـة إال              -  ث

نت تركز علي البيانات المالية و االعتمـاد الكلـي علـي البيانـات     أن هذه األنظمة كا 
  .التاريخية

كان يعاب علي البيانات التي تتولد عن النظام المحاسبي بأنها ال تصلح لخدمة أغراض                - ج
اتخاذ القرارات اإلدارية و التنبؤ باحتياجات اإلدارة و من زيادة أرباحهـا أو توسـيع               

 .نشاطها

 ليس جديدا حيث أخذ هذا المدخل يتطور منذ نهاية الحرب العالميـة             إن مدخل نظم المعلومات   
الثانية ، حتى وصل إلي ما نحن عليه اآلن من إدخال التطورات التكنولوجية في إعداد و لقـد                  

م هو العنصر الجديد في العملية و لقد كانت المحاسـبة تمثـل نظـام المعلومـات           اأصبح النظ 
ات و المعلومات الالزمة لترشيد اإلدارة في اتخاذ القـرار أمـا        الرئيسي الذي يهتم بإعداد البيان    

أغلب النظم الفرعية كالموازنات التخطيطية نظم رسمية تنشأ إلمداد اإلدارة بالمعلومـات فـي              
حالة عدم قدرة النظم المحاسبية علي توفير البيانات و المعلومات المتخصصة و قد أدي هـذا                

ت تأخذ الـصفة الرسـمية و   صبحنظم المعلومات الفرعية أ  التطور في نظم المعلومات إلي أن       
بذلك أصبح لدي الوحدة االقتصادية عدة نظم فرعية كل منها يخدم غرضـا معينـا و يمكـن                  

  :بصفة عامة تبويب نظم المعلومات حسب الوظيفة علي سبيل المثال 
  .نظم التقارير المحاسبية •
  .نظم محاسبة المسؤولية  •
  .نظم محاسبية الربحية •
  . م معلومات التسويقنظ •

  )3 ، ص 2004هاللي ،(
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  :المحاسبة كنظام معلومات 
  

  Accounting Information System- (تعريف نظم المعلومات المحاسبية •
AIS(  

تعتبر نظم المعلومات المحاسبية في الوقت الحاضر الجهة المسؤولة عن تـوفير المعلومـات               
 و األطراف األخرى ، و عليه يمكن تعريـف نظـم   المالية و الكمية لجميع اإلدارات و األقسام  

 و  (Accumulate)احد مكونات تنظيم إداري يخـتص بجمـع   " : المعلومات المحاسبية بأنها 
ــب  ــة  (Classify) تبوي ــل )  (Processو معالج ــيل  (Analyze)و تحلي  و توص

(Communicate)   الداخليـة و   المعلومات المادية و الكمية التخاذ القرارات إلي األطـراف
   )49-47 ، ص 1997الدهراوي ، ( ." الخارجية 

 ال يتجزأ من التنظيم اإلداري المعـروف  اًو لذلك نجد أن نظم المعلومات المحاسبية تعتبر جزء    
حد مكونـات  أ حيث يمكن القول أن نظم المعلومات المحاسبية  MISبنظام المعلومات اإلدارية 

 بتوفير البيانات  و المعلومات التي تؤثر علـي نـشاطات   نظم المعلومات اإلدارية ، الذي يعني 
جل اتخاذ قـرارات صـحيحة      أالشركة ككل ، و جميع المعلومات المالئمة و الموضوعية من           

  .و الشكل التالي يوضح هذه العالقة. تساعد الشركة علي تحقيق األهداف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خرىيوضح عالقة النظام باألنظمة الفرعية األ) 3.2(شكل رقم   
     )47 ، ص  1997الدهراوي ،(

   
  

  

 نظام المعلومات

 نظام المعلومات
 الھندسیة

 نظام المعلومات
 المحاسبیة

 نظام المعلومات
 اإلنتاجیة

 نظام المعلومات
لتسویقیةا  

 نظام المواد
 و المخازن

 نظام
 الرواتب و األجور

 نظام محاسبة
 التكالیف

 نظام المحاسبة
 العامة

 نظام الموازنات
 التقدیریة
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يمكن النظر إلي وظيفة المحاسبة كنظام تتكون من ثالث أجزاء ، المدخالت و تتمثل في 
  :البيانات التي تتدفق خالل نظام المعلومات المحاسبي و تأتي من ثالثة مصادر 

ات خرى بالمشروع مثل اإليداع األاألنشطة االقتصادية مع األفراد أو األنظمة  - أ
و السحب من الحسابات الجارية في بنك أو تحصيل األقساط و دفع 

  .مين أالتعويضات في شركة ت
شطة المشروع الداخلية مثل دفع المرتبات للعاملين أو استخدام الموارد نأ  - ب

  .الموجودة بالمشروع 
 اإلدارية السابقة  و التي تفيد تالتغذية العكسية و التي تتمثل في ناتج القرارا  - ت

 تشغيل البيانات و تتمثل في سين كفاءة العمليات في الدورات التاليةفي تح
و هناك العديد من العمليات . العمليات الخاصة بتحويل البيانات إلي معلومات 

 ، ص 1997الدهراوي ،  (اكما وضحهالتي قد يتم تشغيل البيانات من خاللها 
47-49( :  

  
 

  Collectionالتجميع   -1

 في إحضار البيانات و تجميعها من مصادرها األولية سواء من خارج و تتمثل هذه العملية
  .الوحدة االقتصادية أو من داخلها أو في صورة تغذية عكسية

  Classification التصنيف -2

و يتم طبقا لهذه العملية فصل البيانات الخاصة بنشاط معين إلي أنواع مختلفة فمثال بيانات 
نات خاصة باستالم البضاعة و أخري بإصدار أوامر نشاط المخزون قد تقسم إلي بيا

  .الشراء و كذلك قد يتم التصنيف بتجميع البيانات ذات الصفة المشتركة في مجموعة واحدة
  Sorting الترتيب -3

فقد يتم ترتيب البيانات الخاصة . و يتم ترتيب البيانات في الملفات وفقا ألساس معين 
أو قد يتم ترتيب فواتير المشتريات وفقا لرقم .  العميل بحسابات العمالء وفقا لرقم حساب

  .الفاتورة و هكذا
  Summerization التلخيص -4

فمثال قد يتم . و يتم بهذه العملية إضافة مجموعة من البيانات و عرضها في تقرير واحد 
تلخيص عملية اإليداعات في الحسابات الجارية يوميا في تقرير واحد إجمالي بدالً من 

و يكون الغرض . رضها في صورة تفصيلية تشمل كل اإليداعات التي تمت خالل اليوم ع
  .من التلخيص عادة هو إعطاء فكرة إجمالية لمستخدمي البيانات عن أنشطة معينة
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  Calculation الحساب -5

و تشمل العمليات الحسابية التي تجري علي البيانات مثل الجمع و الطرح و الضرب و 
فمثال احتساب أقساط استهالك األصول الثابتة أو مخصصات الديون . فه القسمة و خال

و تشغيل البيانات الخاصة بالقرارات . المشكوك فيها قد تحتاج إلي عمليات حسابية مختلفة 
اإلدارية قد تحتاج إلي نماذج رياضية معقدة مثل البرمجة الخطية و أسلوب المدخالت و 

  .المخرجات و غيرها
 Comparison  المقارنة-6

و تتمثل عملية المقارنة بإظهار أوجه الشبه أو الخالف بين مجموعات مختلفة من البيانات 
فمثال قد يتم المقارنة بين البيانات الخاصة بالبضاعة المستلمة في كشف االستالم و بين . 

  . الموجودة بأمر الشراء حتى يتم التأكد من مطابقاتهم األشياءالبيانات الخاصة بذات
  
  Storing التخزين -7

و تتم بهذه العملية حفظ البيانات في ملفات خاصة تمهيدا الستخدامها في الوقت المناسب 
و تختلف طريقة التخزين . مستقبالً أو تمهيداً إلجراء بعض العمليات عليها في المستقبل 

 ملفات أو ففي النظام اليدوي يتم التخزين في. في النظام اليدوي عنه في النظام اآللي 
شرائط أو اسطوانات . دفاتر ورقية بينما في النظام اآللي فتكون أداة التخزين بطاقات مثقبة

  .ممغنطة
  Retrieval االسترجاع -8

فبعد تخزين البيانات لفترة ما يتم استرجاعها و . و ترتبط هذه العملية بعملية التخزين 
  .مليات أخري عليهاإحضارها من الملفات الخاصة الستخدامها أو إجراء ع

  
  أهداف النظام المحاسبي •

النظام المحاسبي ليس هدفا بحد ذاته تسعى اإلدارة إلي تطبيقه فحسب إنما هو وسيلة لتحقيـق                 
  .بعض األهداف 

  )2007جعفر ، عبد اإلله ، (
صال الرسمية في المشروع ومن ثم فان من مهامه         تإن النظام المحاسبي يعتبر شبكة اإل     كذلك ف 
 مهـامهم   لك لمعاونتهم في أداء    ذ  إنتاج البيانات وتقديمها إلى المنفذين في المشروع و        الرئيسية
لك فان  النظام المحاسبي يجب أن يتم تصميمه بصوره تمكن مـن        وعلى ذ  الفرعية  و األساسية

  : تساعد على  البيانات التيإنتاج
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ا وتتمثل هـذه    أدوات تحقيقه  الفرعية في المشروع بوسائل و      و  األساسية ربط األهداف  -1
 .األدوات في التقارير المرتبطة بالقرارات الخاصة الوسائل و

 يم أداء يعرض وتحليل نتائج أعمال المشروع بحيث يتمكن القائمين على إداراته من تق            -2
 . المختلفة بهاألنشطة

 من سجالت ومستندات يعتبـر وسـيلة        ن النظام المحاسبي بمكوناته   إك ف  على ذل  تأسيساً و
 النظـام المحاسـبي المـصمم    ةج البيانات ممثله في التقارير وحتى تتحقق فاعلي      ة إلنتا رإدا

  :هداف التالية األإلنتاج هذه التقارير فانه يجب أن يرتبط ب
  .اف المشروعدإنتاج التقارير الالزمة لخدمه أه  - أ
   .قة  في اإلعداد والنتائج بياناته وتقاريره الديجب أن تتوافر في  -  ب
    .ي الوقت المناسبيجب أن تقدم التقارير ف  -  ت
يجب أن يحقق النظام المحاسبي  اشتراطات الرقابة الداخلية الالزمة لحمايـة أصـول                -  ث

  .المشروع ورفع كفاءة أدائها
  .يجب أن تتناسب تكلفة النظام وتكلفه إنتاج بياناته مع األهداف المطلوبة منها  - ج

  .وسوف نناقش فيما يلي األهداف السابقة بالتفصيل 

  :لتقارير المطلوبة إنتاج ا: أوال 

تعتبر التقارير بأنواعها المختلفة هي النتائج النهائية للنظام المحاسـبي ومـصمم النظـام               
هـو    شان مصمموا اآلالت والتجهيزات يجب عليه أن يبدأ من ما           ذلك المحاسبي شانه في  

تحديد من نقطه    يبدأ   فمصمم اآللة يبدأ بتحديد مكونات النظام      ال المطلوب من النظام أوال و    
لك الحال  فـي تـصميم       الغرض من هذه اآللة وعلى ضوء ذلك يمكنه تحديد مكوناتها كذ          

 يجب علينا التعرف أوال على التقارير المطلوبة من النظـام  ونوعيتهـا              المحاسبيالنظام  
، و مدي كفاية هذه التفصيالت للوفاء باحتياجـات اإلدارة          وتفصيالت البيانات الواردة بها     

  .المشروعلتحقيق أهداف 
  )12 ، ص 1975محمود ، السيد ، (
  

  : من النظام المحاسبي إليةو تنقسم التقارير المطلوب
  : تقارير مالية -1

و تتمثل هذه التقارير في قائمة المركز المالي للمشروع و قائمة الدخل كتقارير عـن األداء      
 األداء المخطـط    الماضي ، و كذلك الموازنات التخطيطية بأنواعها المختلفة كتقارير عـن          
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و علي مصمم النظام المحاسبي بشان هذه التقارير دراسة مكوناتهـا و تحديـد              . مستقبال  
نقاط التوافق و االختالف بين تقارير األداء الماضي و المخطط بهدف بيان إمكانيـة عقـد         

كذلك عليه تحديد درجة كفاية التفاصـيل الـواردة بهـذه           . مقارنة بين التخطيط و التنفيذ      
عالوة علي ذلك فان مـن مهامـه أيـضا          . قارير للوفاء باحتياجات اإلدارة من البيانات     الت

دراسة إمكانية استخالص نتائج و تحليالت مالية من هذه التقارير بهدف اتخـاذ قـرارات               
و يعني ذلك هل يمكن من خالل هذه التقارير تحديـد خطـوط             . إدارية و تمويلية مستقلة     

ربحة ؟ أو تحديد القدرة المالية للوفاء بااللتزامات المستقبلة ، أو           اإلنتاج المربحة و غير الم    
تقدير االحتياجات المالية و مصادر تمويلها ؟ و لتحقيق ذلك يقوم مصمم النظام المحاسـبي         
الجديد بعقد لقاءات مع العاملين بالمشروع لتقدير احتياجاتهم من البيانات في هذه التقـارير              

  .لمالية علي الوفاء بها، و مدي قدرة التقارير ا
  : تقارير بيانية و إحصائية -2

و تتمثل هذه التقارير في كشوف الحركة الدورية لمختلف نواحي النشاط في المـشروع ،               
مثال ذلك كشوف حركة المخازن من الواردات من المـستلزمات الـسلعية و المنـصرف             

دين و كـشوف حركـة   منها، و كشوف حركة المتحصالت من العمالء و التسديدات للمور  
و تهتم إدارة المشروع بمثل هذه التقارير ألنهـا         . النقدية بالبنك و الصندوق و ما إلي ذلك         

و هـذه  . توضح لها خطوات سير العمل بالمشروع و كفاية أداء كل قـسم مـن أقـسامه        
 التقارير من المفضل أن تكون مقارنة باألداء المخطط عن الفترة المعد عنها التقرير و ذلك              

و علـي مـصمم   . حتى تتمكن إدارة المشروع من متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية المقـررة          
النظام المحاسبي دراسة مثل هذه التقارير و التأكد من مدي دقة البيانات الـواردة بهـا و                 

  .تفصيالتها باإلضافة إلي تحديد التوقيت المالئم إلنهائها  و تدفقها إلي الجهة التي تحتاجها
  )17-10، ص 1993 آخرين ، دبيان، و(

  :تقارير التشغيل اليومية و األسبوعية   -3

 بـاألداء المعيـاري       و تمثل هذه التقارير بيانات عن سير العمل اليومي في المشروع مقارناً           
المحدد ، و ذلك لتحديد االنحرافات عن المعايير الموضوعة و تحليل هذه االنحرافـات لبيـان                

و يتم إعداد ملخصات أسبوعية عن هذه التقارير لرفعها إلي          . تهاأسبابها ووضع الحلول لمعالج   
و إذا كانت التقـارير الماليـة و البيانيـة تـرتبط بالنظـام              . المستويات الرقابية المتخصصة    
ن تقارير التشغيل تتحدد من خالل احد فروع هذا النظام و هـو  إالمحاسبي المالي بصفة عامة ف  
ن وجود مثل هذه التقـارير يـرتبط بالمنـشات    إو لذلك ف  . رية  نظام التكاليف و المحاسبة اإلدا    
 التجارية و المالية و مع ذلك فانه في ظل وجود إمكانية            بالمنشآتالصناعية أكثر من ارتباطها     
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ن هذه التقارير يمكن أن تكون مجاال لدراسـة         إلمعايير األداء في المنشات التجارية و المالية ف       
ن علـي مـصمم   إو بصدد مثل هذه التقارير ف     .  هذه المنشات    مصمم النظام المحاسبي في مثل    

النظام دراستها من حيث دقة البيانات الواردة بها و مالءمتها للغرض مـن هـذه التقـارير و                  
  .توقيت تقديمها و ثبات أسس إعدادها

  
   :رالدقة في إعداد التقاري : اًنيثا

 كفـاءة النظـام المحاسـبي بجـودة         ترتبط كفاءة تصميم اآللة بجودة إنتاجها ، و كذلك ترتبط         
و معيار الجودة في التقارير هو دقة البيانات الواردة بها و معنـي ذلـك    . التقارير التي ينتجها    

أن الدقة في إعداد التقارير و بياناتها تمثل هدفا هاما من األهداف التي يسعي النظام المحاسبي                
خالل توافر عدة عناصر من بينها التـوازن        و تتحقق الدقة في التقارير المنتجة من        . لتحقيقها  

المحاسبي ، و وجود نظام محدد للتوجيه المحاسبي ، و خطوات للمراجعـة الداخليـة تـشمل                  
التحقق من صحة القيد و الترحيل ، وتلخيص العمليات المختلفة ، بحيث تكون التقارير الماليـة         

له و لعل هدف الدقة يعتبر من أهـم        ممثال صادقا لحقيقة المركز المالي للمشروع و نتيجة أعما        
ن عدم توافره قد يؤدي إلي اتخاذ المشروع لقرارات خاطئـة       أهداف النظام المحاسبي و ذلك أل     

  .نجازهاتقوده إلي الفشل في أداء المهام التي يسعي إل
و يعتبر الخطأ في إعداد التقارير و عدم توفر الدقة فيها نتاجـا الرتبـاط النظـام المحاسـبي              

ن الخطأ في العمليات الحسابية أو في التوجيه المحاسـبي          اد القائمين علي تشغيله ذلك أل     باألفر
ن من مهـام مـصمم النظـام        إيعتبر هو السبب الحقيقي لعدم توافر الدقة المطلوبة و من ثم ف           

المحاسبي و ضع الوسائل و األدوات التي تكفل اكتشاف مثل هذه األخطاء فـور  وقوعهـا و                  
  .جتهاتحديد  أسس معال

و قد يري البعض أن توافر الحاسبات اآللية قد يلغي مثل هذه األخطاء و يحقق الدقة المحاسبية                 
المطلوبة إال أن هذا القول غير سليم حيث أن تشغيل مثل هذه الحاسـبات و مـدها بالبيانـات                   

  .سوف يتم ابتداء بواسطة األفراد األمر الذي يجعل احتمال حدوث هذه األخطاء قائما
  )7 ، ص 2006وننج ، جري(

  :توقيت تقديم التقارير : ثالثا 
و . يعتبر وصول البيانات في الوقت المناسب أمراً هاما بالنسبة للقائمين علي إدارة المـشروع              

ن السرعة فـي إنجـاز و تقـديم         إإذا اعتبرنا الدقة من األهداف الجوهرية للنظام المحاسبي ف        
 يسبق   قد ي آن واحد ، بل إن البعض يري أن السرعة هدف          البيانات تعتبر أمراً مالزماً للدقة ف     

الدقة في الترتيب فوصول بيانات عن التكلفة في الوقت المناسب يساعد اإلدارة علـي اتخـاذ                
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قرارات التسعير و عقد الصفقات دون خشية الوقوع في مخاطر غير محسوبة و كـذلك فـان                 
حمي إدارة المشروع من اتخاذ قـرارات       توافر بيانات عن الهيكل المالي للمشروع في حينها ي        

فقد تبرم اإلدارة عقود بقروض و بفوائد كبيرة دون حاجة المشروع إلـي         . تمويلية غير سليمة    
  .مثل هذه القروض و ذلك في غيبة البيانات الالزمة لتفادي ذلك 

 و تحقيقا لهدف السرعة تلجأ الكثير من المشروعات إلي السعي للحصول علي تجهيزات آليـة              
غيـر أن   . بتكاليف باهضة بهدف تسجيل العمليات المالية و إنتاج التقارير في أوقات وجيـزة              

مثل هذا األمر قد ال يكون ضرورياً في جميع الحـاالت و إنمـا يجـب أوالً تـدبير النظـام                     
المحاسبي الذي يحقق إلدارة المشروع سرعة الحصول علي احتياجاته من البيانات الدقيقة فـي      

اسب يتساوي في هذا الموضوع المشروعات صغيرة الحجم و المشروعات الكبيـرة            الوقت المن 
  .و ذلك لخطورة اتخاذ أية قرارات دون اإلستناد إلي بيانات متعلقة بها

 ن من مهام مصمم النظام المحاسبي التحقق من قدرة النظام الموضوع علي            إ علي ذلك ف   و بناء
عن نتيجة أعمـال المـشروع و مركـزه         "  شهرية أسبوعية أو "إخراج بيانات و تقارير دورية      

. و قد يحتاج األمر في بعض أنواع النفقـات          . المالي مقارنة بالبيانات المخططة لنفس الفترة       
لوضع تقديرات تقريبية لها إال أن مثل هذه الحاالت يمكن معالجتها في نهاية الفترة المالية دون                

دارة المشروع يعتبر ضروريا حتى يتم اتخـاذ  صعوبة تذكر ، كما أن إيضاح مثل هذا األمر إل         
  .القرارات المناسبة لذلك 

  )17-10، ص 1993دبيان، و آخرين ، (
  

  :توافر وسائل الرقابة الداخلية في النظام : رابعا 
مجموعة النظم الموضوعة للرقابة داخل المشروع سواء لرقابة النواحي         "تمثل الرقابة الداخلية    
  "ة و التي توضع في سبيل سالمة العمل في المنشاة من جميع نواحيهالمالية أو غير المالي

  )47 ، ص1963،الصحن (
 و كذلك لضمان الحماية الكافية لممتلكات المشروع و دقة البيانات المحاسبية و كفاءة التشغيل              

و حيث أن النظام المحاسبي بصفة عامة يهدف إلي إنتاج البيانـات الدقيقـة و               . داخل المنشاة   
اضحة و كذلك حماية أموال المشروع و الرقابة عليها، لذلك فان تـوافر أسـاليب الرقابـة                 الو

  .الداخلية و شروطها و يعتبر هدفا من أهداف النظام المحاسبي الجيد
و تحقق و سائل الرقابة الداخلية ال يقتصر علي تصميم النمـاذج و المـستندات المحاسـبية و             

ل كافة سبل العمل بالمشروع، ذلك ألنها تـرتبط بكفـاءة           تحديد مساراتها فحسب بل يمتد ليشم     
هيئة العمال و الموظفين ، و تقسيم العمل داخل المشروع و تحديد معايير لألداء لكـل مهمـة                  
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داخل المشروع ، ووجود إثبات لألعمال المنجزة ، و تحقيق مراجعة كل عمل ينجز ، و توافر                 
اع ، هذا باإلضافة إلي الدقة في تسجيل البيانـات         الحماية المادية  لممتلكات المشروع من الضي      

و حيث أن الوسائل و االشتراطات تمتد لتشمل كافة نواحي العمل بالمشروع كمـا              . المحاسبية  
سبق ذكره لذلك فإنها تعتبر من مسئولية إدارة المشروع أكثر من اعتبارها من مهـام مـصمم                

م المحاسبي في هذا الصدد هو التأكد مـن  النظام المحاسبي ، و علي ذلك فان دور مصمم النظا  
ضرورة تحقيق الرقابة الداخلية و توافر سبلها ، و عليه أن يوجه نظـر اإلدارة إلـي نـواحي         

و . القصور أو الضعف في نظام الرقابة الداخلية ، و أن يقدم الحلول المقترحة لمعالجة ذلـك                 
د نظـام  الئم لتشغيله ، ذلك الن وجو    هو بعلمه هذا يحقق للنظام المحاسبي الموضوع المناخ الم        

فال يوجد  .  نظم الرقابة الداخلية سوف يكون غير ذي موضوع        محاسبي سليم و دقيق في غياب     
أي معني أو فائدة من االحتفاظ بسجالت دقيقة و بالتالي إنتاج تقارير دقيقة و سريعة في ظـل                   

 المحاسبي هـو حمايـة      وجود فرص لضياع أموال المشروع و تسربها، ذلك الن هدف النظام          
أموال المشروع و العمل علي تنميتها و زيادتها و ليس الهدف منه توفير سـجالت و تقـارير                  

  .ن مثل هذه التقارير هي وسيلة للهدف األساسي السابق ذكرهدقيقة فحسب ، أل
  

  : تحقيق التوازن بين تكلفة النظام و أهدافه : خامسا 
لمترتبة علي تنفيذ النظام المحاسبي و األهـداف المرجـوة          يعتبر تحقيق التوازن بين التكاليف ا     

و يعني ذلك أن دراسـة و قيـاس     . منه أمراً هاماً يجب أن يوليه مصمم النظام عنايته الخاصة         
التكاليف المترتبة علي تطبيق النظام و مقارنتها باألهداف المتوقعة منه و قدرة المشروع علـي    

  . يترتب عليها إعادة النظر في إدخال النظام الجديداستيعابها تعتبر من العوامل التي قد
  :و تتم دراسة اعتبار التكلفة في هذا المجال من ناحيتين

تمثل التكاليف المتعلقة بإدخال النظام الجديد و مقارنتها بالتكلفـة الحاليـة    :  الناحية األولي -1
  .لنظام المستحدثللنظام القائم إليضاح مدي الوفر أو التكلفة اإلضافية المرتبطة با

 دراسة و تقييم اآلثار المترتبة علي إدخال النظـام الجديـد مـن حيـث                : الناحية الثانية    -2
الحصول علي بيانات و تقارير دقيقة و سريعة و فعالية هذه البيانات و التقارير في رفع عائـد                  

اً ، إال أن    المشروع من استغالل أمواله و إذا كان الجانب األول يتميز بـسهولة قياسـه نـسبي               
و علي  . الجانب الثاني يعتمد في دراسته علي قدر كبير من التقدير و التنبؤ  بالنتائج المستقبلة                

ذلك فان مهمة مصمم النظام في هذا الصدد وضع دراسته المتعلقة بتكلفة النظـام أمـام إدارة                 
بعض التعديالت في   المشروع ، و عليها أن تقرر قبول إدخال النظام الجديد أو االكتفاء بإجراء              

و تقرر اإلدارة مثل هذا األمر بعد إعادة النظر فـي حجمهـا و احتياجاتـه  و                  . النظام القائم   
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و من األخطاء الشائعة في هذا المجال  و التي يقـع          . قدرته علي استيعاب تكلفة النظام الجديد       
ف مسايرة العـصر    فيها القائمون علي إدارة المشروعات االرتباط بأنظمة محاسبية جديدة بهد         

و يحدث ذلك   . دون النظر إلي قدرة المشروع علي استيعاب تكلفة النظام و اقتصاديات تشغيله             
بالنسبة إلدخال أنظمة التشغيل اآللي للبيانات حيث أن مثل هذه األنظمة سريعة التطور بصورة              

و قبل البدء فـي     قد تؤدي إلي أن يصبح التجهيز اآللي للبيانات متقادما فور تركيبه بالمشروع             
و مثل هذا األمر يلقي علي عاتق مصمم النظام إيضاح مثل هـذه النقـاط و دراسـة       . تشغيله  

و نظـرا ألهميـة     . تكاليف إنشاء النظام ووضعها أمام إدارة المشروع التخاذ القرار المناسب           
  .اعتبار التكلفة في مجال تقييم فعالية نظم المعلومات المحاسبية

  )17-10، ص 1993 ، دبيان، و آخرين( 
  

  :مكونات نظام المعلومات المحاسبية  •
نظام المعلومات المحاسبي كأي نظام يتكون من مجموعة من العناصر لتحقيق هدفه الذي قـام               

  :ألجله ، هذه العناصر نجملها فيما يلي 
المستندات و األوراق اإلثباتية التي تؤيد العمليات المالية التـي تحـدث فـي المنـشأة        . 1

  .اديةاالقتص
  .قواعد البيانات التي تخزن فيها البيانات المالية الخاصة بالعملية المالية . 2
  .البرامج التطبيقية الحاسوبية التي تعالج البيانات لتحويلها لمعلومات مفيدة و مالئمة . 3
  .اإلجراءات المحاسبية المرسومة و المكتوبة لتسلسل العمليات المالية في المنشأة . 4
  .ع واحد أو أكثر من عناصر نظام المعلومات المحاسبياألفراد المتعاملون م . 5
 التكنولوجية المـستخدمة فـي نظـام المعلومـات          التالوسائل االلكترونية و االتصا    . 6

  .المحاسبي
و العوامل المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبية تكمن في األفراد القائمين علي هذا النظـام و       

زينها و اتخاذ القرارات باإلضافة  لألجهزة و الوسائل         عمليات تجميع البيانات و معالجتها و تخ      
المستخدمة هدف نظام المعلومات المحاسبية في الحصول علي المعلومات المحاسبية الداعمـة            

  .للقرارات
  خصائص نظام المعلومات المحاسبية  •

نظام المعلومات المحاسبي يتميز بعدة خصائص إذا ما توفرت تجعله نظاما معلوماتيـا حيويـا             
 حسب  في المنشأة المتواجد فيها ، بحيث يكون مؤديا لوظيفته التي طور ألجلها في هذه المنشأة              

  . فان )59-58حفناوي ، ص (
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  :ا هي ئالخصائص التي تؤهل نظام المعلومات المحاسبي الن يكون فاعال و كف
يجب أن يحقق نظام المعلومات المحاسبي درجة عالية من الدقة و السرعة في معالجة               . 1

 .لبيانات المالية عند تحويلها لمعلومات محاسبيةا

أن يزود اإلدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية و في الوقت المالئم التخـاذ قـرار            . 2
 .اختبار بديل من البدائل المتوفرة لإلدارة

أن يزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقيـق الرقابـة و التقيـيم ألنـشطة المنـشأة                 . 3
 .االقتصادية

ود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لمساعدتها في وظيفتها المهمة و هـي التخطـيط            أن يز  . 4
 .القصير و المتوسط و الطويل األجل ألعمال المنشأة المستقبلية

أن يكون سريعا و دقيقا في استرجاع المعلومات الكمية و الوظيفية المخزنة في قواعد               . 5
 .بياناته و ذلك عند الحاجة إليها

 الكافية عندما يتطلب األمر تحديثه و تطويره ليتالئم مع التغيـرات    أن يتصف بالمرونة   . 6
  ..الطارئة علي المنشأة

 
 :مميزات نظم المعلومات المحاسبية  •
  ،هناك من يرى أن نظام المعلومات المحاسبية هو جزء من نظام المعلومات اإلدارية .1

لمحاسبية التاريخية عتبار أن نظام المعلومات المحاسبية يهتم بقياس المعلومات ااعلى 
بغرض إعداد القوائم للجهات الخارجية بينما يهتم نظام المعلومات اإلدارية بكل 
المعلومات الالزمة لإلدارة بغرض تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة للوحدة 
االقتصادية ، وعليه فإن ذلك يمكن أن يوسع مفهوم نظام المعلومات اإلدارية ليشمل 

 علومات بالوحدة االقتصادية بما فيها نظام المعلومات المحاسبية كل نظم الم

  ) . 45، ص  2000الدهراوي ومحمد ،( 
 من القرن الماضي إال أنه    أن هذا الرأي كان سائداً منذ الخمسينات  Vaassenويرى  .2

ال يعد صحيحاً في الوقت الحاضر ، فنظام المعلومات المحاسبية قد حصل على موقعه 
اخل الوحدة االقتصادية وهو يمثل نظاماً فرعياً أساسياً ضمن النظام الكلي المناسب د

، إضافة إلى أن النظرة ) Vaassen , 2002 ,p 8(المتمثل بالوحدة االقتصادية ككل 
الحديثة حول نظام المعلومات المحاسبية هو أنه لم يعد قاصراً على االهتمام بتقديم 

: متد ليشمل أنواعاً أخرى من المعلومات مثلالمعلومات التاريخية فقط ، وإنما إ
الخاصة ( والمستقبلية ) الخاصة بالعمليات التشغيلية والرقابة (     المعلومات الحالية 

  .بحل المشكالت والتخطيط 
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ئم المالية هناك من يرى أن دور نظام المعلومات المحاسبية ليس مجرد إعداد القوا .3
 وإنما يهتم بإعداد التقارير الالزمة لجهات من قتصادية فقط ،لجهات خارج الوحدة اإل

داخل الوحدة اإلقتصادية ـ أيضاً ـ متمثلة بكافة أنواع المعلومات التي تحتاجها 
إتخاذ القرارات اإلدارية  المستويات اإلدارية المختلفة في عمليات التخطيط والرقابة و

لمحاسبية هو النظام ، وبالتالي فإن أنصار هذا الرأي يروا أن نظام المعلومات ا
  ).Vaassen , 2002 ,p 8(األساس وأن نظام المعلومات اإلدارية هو جزء منه 

هناك من يرى أن نظام المعلومات المحاسبية هو أقدم نظام عرفته المشروعات  .4
، وأنه يمثل الركيزة  ) 51، ص  1984عرفة ، ( التجاريـة والصناعية وغيرها 

األخرى في الوحدة اإلقتصادية ـ ونظام   ات المعلومة والمهمة بالنسبة لنظماألساسي
 , Glautir & Underdown: (المعلومات اإلدارية بصورة خاصة إنطالقاً من اآلتي

1977,p 21-22  (  
ـَن اإلدارة والجهـات األخــــرى              . أ إن نظام المعلومات المحاسبية هو وحده الذي يمكـ

  .وصحيحة عن الوحدة االقتصادية) متكاملة(المعنية من الحصول على صورة وصفية 
ـ        .ب م المعلومـات عـن طريـق مجموعـة          يتصل نظام المعلومات المحاسبية بغيره من نظ
  قنوات تعتبر حلقات وصل بين مصادر الحصول على المعلومـات ومـستخدمي هــذه              من

  .المعلومات ، وتشكل في مجموعها مسارات النظام الشامل للمعلومات 
ـَن نظام المعلو  . جـ   تقرب إلى    ف على أحداث المستقبل بدرجة    مات المحاسبية من التعر   يمك

كما انه يوفر المقاييس التي     د النادرة نحو االستخدام األمثل،      حٍد ما من الصحة ، وتوجيه الموار      
  .تساعد على تطوير أساليب الرقابة 

ائيـة   بواسطة النظم الفرعية األخرى توضح فـي صـورتها النه           أن المعلومات التي تنتج   . د
مالية في التخطيط االسـتراتيجي للوصـول إلـى هـدف الوحـــدة             ) مصطلحات(بدالالت  

  .االقتصادية 
   

التي ( هناك من يرى أن نظام المعلومات المحاسبية يركز فقط على المعلومات المالية  .5
، وأن نظام المعلومات اإلدارية سوف يهتــــم ) يمكن قياس آثارها بصورة مالية 

، في حين نرى أن مفهوم المعلومات ) غير المالية ( ألخرى بالمعلومات ا  
( المحاسـبية ال يقتصر على المعلومات المالية فقط وإنما يمتد ليشمل كل المعلومات 

لقد أصبح ينظر إلى أن "  بقوله   Moscoveيؤيده  وهو ما   )  اإلدارية المالية و
 المالية بعد أن كان دوره النظام المحاسبي يجب أن يقدم المعلومات المالية وغير

 ) Moscove,et al., 2001 ,p 7" (التقليدي ينحصر في تقديم المعلومات المالية فقط 
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كل "  أيضاً في تعريفه للمعلومات المحاسبية على أنها     Kircherيؤيده ، كما 
المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص األحداث اإلقتصادية التي تتم معالجتها 

ر عنها ـ بواسطة نظم المعلومات المحاسبية ـ في القوائم المالية والتقري
" ( المقدمـــة للجهات الخارجية وفي خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخلياً 

Kircher, 1967,p 538  ( عتبار أن المعلومات غير المالية تشمل كالً من ا، وعلى
ظام المعلومات المحاسبية يهتم بكل المعلومات الكمية وغير الكمية، يمكـن القول أن ن

  . من المعلومات المالية وغير المالية التي تحدث في الوحدة اإلقتصادية
هناك رأي آخر تبنته رابطة المحاسبة األمريكية من خالل إعداد تقرير يعتبر توفيقياً  .6

عتبرت أن نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات ابين اآلراء السابقة ، حين 
إلدارية نظامين مستقلين لكل منهما وظائفه ولكن يوجد تداخل بين النظامين يتمثل بـ ا
 ألن المحاسب يحتاج إلى بيانات )   Accounting Operation محاسبة العمليات (

متمثلة بنظام المعلومات (  المعلومات األخرى في الوحدة اإلقتصادية     عديدة من نظم
 ) اإلدارية 

      ).46 -45 ، 2000د ، الدهراوي و محم( 
 
  :مخرجات النظام المحاسبي  •

مخرجات : يمكن تصنيف مخرجات النظام المحاسبي بشقيه المالي و اإلداري إلي نوعين 
و يتضمن هذا النوع األول المخرجات . يومية روتينية و مخرجات معلومات تغذية عكسية 

عادية للوحدة االقتصادية سواء مع اليومية الخاصة بتوثيق النشاط و المعامالت الروتينية ال
و من أمثلة هذه . أطراف و هيئات خارج الوحدة أو بين مراكز المسؤولية داخل الوحدة 

المخرجات أوامر الشراء ، محاضر االستالم ، شيكات المدفوعات، فواتير البيع للعمالء ، 
لين ، أذونات أوامر الشحن إيصاالت صرف و إيداع نقدية، شيكات رواتب و مكافآت العام

و تعتبر البيانات التي تتضمنها هذه المخرجات المدخالت . الخ ... الموارد و المهمات 
الرئيسية لعمليات التشغيل اليومي في النظام المحاسبي بشقيه المالي و اإلداري إلخراج النوع 

ام و يحتاج مستخدمي النظ. الثاني من المخرجات و هي مخرجات معلومات التغذية العكسية
المحاسبي إلي معلومات التغذية العكسية لتنظيم و إدارة و تقسيم األنشطة داخل الوحدة 

األول خاص بتسجيل : االقتصادية ، و يمكن تصنيف هذه المعلومات العكسية إلي ثالثة أنواع 
األحداث التي تصف الماضي ، أما الثاني فيلفت النظر و يوجه االنتباه إلي شيء معين ، أما 

الثالث من المعلومات العكسية فيكون في شكل تنبؤات ترتبط باتخاذ القرارات في النوع 
المستقبل و يتم تقديم هذه األنواع الثالثة من المعلومات العكسية في شكل تقارير ينتجها النظام 
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المحاسبي و يتم تصنيفها إلي ثالث فئات عريضة بما يتمشي مع تصنيف المعلومات العكسية و 
  .شغيلية ، تقارير تخطيطية و تقارير رقابيةهي تقارير ت

   .)67، ص 1997حسين، (
  

     Operational Reports :تقارير تشغليه •
األوضاع الجاريـة للعمليـات    ن تعكس أحداث الماضي والحاالت وأوتركز هذه التقارير على    
لألفـراد  ساسي من هذه التقارير في تقـديم تـدعيم           ويتمثل الهدف األ   داخل الوحدة االقتصادية  

  التشغيلية اليومية للوحدة االقتصادية في مجال األعمال ويمكـن           ةولين عن تنفيذ األنشط   ؤالمس
  :تقسيم هذه التقارير التشغيلية بدورها إلى نوعين

  
  Status Reportsٍ:  تقارير وصفيه-أ

ـ          وتوصف هذه التقارير حاله وظروف نشاط أو        ةتشغيل معين داخل الوحدة فـي نقطـه زمني
زانية العمومية للوحدة المركز المالي لها في تاريخ معين وهـو تـاريخ             ي فمثال تصف الم   ةمعين
زانية كما تظهر تقارير المخزون الكميات المتاحة من هذا المخزون لحظه إعداد            يهذه الم  إعداد

 ةأرصدة العمالء الوضع الحـالي ألرصـد       عمارالتقارير كما تظهر تقارير التوزيع الزمني أل      
الحظ أن المعلومات المحتواة في مثل هذه التقارير تعتبر  صحيحة ومعبـره  عـن                العمالء وي 

ـ      الواقع فقط وقت إعداد هذه التقارير و       محـدودة فـي      و ةبذلك تصبح هذه المعلومات تاريخي
األوضاع  فيها من فتره إلى أخـرى   روف وظمنفعتها نظرا الستمرار عمليات الوحدة وتغير ال   

ليه التقارير على حجم نشاط  الوحدة االقتصادية فكلما كبـر حجـم             لذلك تتوقف طول فتره فعا    
  إلى التقارير كلما قصرت فتره فعاليه مثل هذه التقارير أو          ةالنشاط كلما زادت احتياجات اإلدار    

  .ةب إعداد مثل هذه التقارير على فترات متقارةبمعنى آخر كلما ازدادت الحاجة إلى ضرور
  

   Activity Reports:  تقارير النشاط-ب 

 نتيجـة  ةقتـصادي  اإلئج األحداث التي تمت داخـل الوحـدة  وهى تقارير تلخص وتعبر عن نتا     
 ،صرف من المخزون  ن الدخل وتقرير الوارد والم    ة مثل قائم  ة فتره معين  لالعمليات التشغيل خال  

أجور العـاملين قـوائم التـدفقات النقديـة      التقارير الدورية عن المبيعات  كشوفات مرتبات و   
الخ فعلى سبيل المثـال     ...نتاج وتوزيع استخدامات القوى العاملة      ملخصات أحجام وتكاليف اإل   

 في مجال األعمال إيرادات ومصروفات هذه الوحـدة خـالل          ة معين ةتلخص قائمه الدخل لوحد   
 وعلى الرغم من إعـداد هـذه        ة، األعمال عن هذه الفتر    ة بغرض تحديد نتيج   ة معين ةفتره زمني 

ـ ةيم األداء إال أنها تساعد المـديرين مـساعد  ي ألغراض  تق   اًالتقارير أساس   تخـاذ ا فـي  ة فعال
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 ير و ي  لتقارير  األداء وذلك لمقارنتها بالمعـا        ةالقرارات  فهي من ناحية تعتبر مدخالت أساسي       
 ومنذر للخطر قبل وقوعه كمـا أنهـا   ة هامة رقابيةبالتالي تصبح أدا   و  مقدماً ةنات المعد زالموا

توقع المشاكل في حينها واتخاذ القرار المالئم قبل تفـاقم           ى  تفيد في اكتشاف أو     من ناحية أخر  
ـ        قوع حتى قبل و   أو الملخـصات الخاصـة    ة  هذه المشكلة فمثال يستطيع المدير المالي بمراجع

ـ   ة سيول ةيتوقع مشكل  داع اليومي بالبنك أن يكتشف أو     ياإل بعمليات  السحب و     اتجـاه   ة في حال
 م أوقبالتالي يستطيع أن يقرر قبـل تفـا   في مقابل  زيادة في السحب و   ضاإليداعات إلى انخفا  

يتفاوض على قـرض بـشروط       ظهور هذه المشكلة أن يعدل من السياسة االئتمانية للشركة أو         
 ة مصدر آخر للتمويل من ناحية أخرى يمكن أن تكـون هـذه التقـارير أدا               أييدير   ميسره أو 

 نتاج احتساب معدل دوران المخزون و     تسويق ومدير اإل  تخطيطية فمثال يستطيع كل من مدير ال      
نتـاج مـن     التي يجب أخذها في االعتبـار عنـد تخطـيط اإل           ةامهالذي يعتبر من العوامل ال    

المعلومات التي تحتويها قائمه الدخل وتقرير الوارد والمنصرف من المخزون مـن البـضاعة              
  .التامة

  )2007محمود ، ( 
 

  Planning Reports :تقارير تخطيطية •
هناك العديد من التقارير التخطيطية التي تساعد المديرين فـي التخطـيط واتخـاذ القـرارات              

ـ     ل وعاده مابالخاصة بالمستق  Analytical ةتكون هذه التقارير فـي شـكل تقـارير تحليلي

Reports    تتـضمن التقـارير     مـا ة فترات في المستقبل فعادةتتضمن قيم تقديريه لفترة أو لعد
ـ              التحليلية  ة معلومات تفيد في إلقاء الضوء على اتجاهات مؤشرات ظروف أو عالمـات معين

داخل الوحدة وتهدف هذه التقارير إلى إمداد المديرين بفهم واضح لسلوك العمـل أو النـشاط                
الرقابة  فمثال يفيـد التقريـر الـذي          الذي يخضع إلشرافهم وذلك لتحسين عمليات التخطيط و       

ئتمانية للوحدة في مجال العمـال       اال الء في الدفع في تحديد السياسة      لسلوك العم  يتضمن تحليالً 
عات النقدية  و المدف  تحصيل حتياجات النقدية بناء على    تحليال لال  أيضا يفيد التقرير الذي يتضمن    

يـتم  فـي     عاده مـا  ، و للعمالء   منوحةمتمان ال ئاألجور والمرتبات في تخطيط سياسات اال      و
لتخطـيط   Master Budgetالكبيرة إعداد موازنة شامله رئيـسيه  قتصادية معظم الوحدات اإل

ـ     ة الرئيسي ة من هذه الموازن   ع ككل ويتفر  ةأعمال الوحد   مثـل   ة مجموعه من الموازنات الفرعي
ـ   ةخط،  ة النقدية الموازنةسماليأالموازنات  الر  ـ ة، االستخدام وتوزيـع القـوى العامل  ة موازن

 الخ وتعتمـد القـرارات       ...خطه البيع والتسويق   ،   تاج   اإلن ة موازن  ، الشراء من المواد الخام   
 ي على مثل هذه التقارير والموازنات فـيمكن أن يـؤد   إن لم يكن كلياً     كبيراً التخطيطية اعتماداً 

ـ ة  زيـاد   أو ةالتنبؤ بالمبيعات إلى قرار بالتغير في األسعار أو الدخول في أسواق جديد             ةميزاني
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 بـشراء   ةالعمالة إلى قرارات خاص    نات الخاصة باإلنتاج و   اإلعالن كما يمكن أن تؤدى المواز     
  .لك ذنتاج وما إلىإعادة جدوله اإل  جديدة أوةأصول جديدة أو تعين عمال

  
   Control Reports : تقارير رقابية •

مخطط لهـا    وفقا لما هو   على التحقق من أن العمليات تسير     ة  وهى التقارير التي تساعد اإلدار    
ـ    ي وتحديد أ   مقدماً ةالمحدد ج الفعلية مع النتائج المخططة    وذلك بمقارنه النتائ    ة اختالفـات هام

  التكاليف الفعليـة ةسباب التي أدت إليها ومن أمثلتها تقارير مقارن   األ ة وتحليلها لمعرف  ةوجوهري
ـ       ايبالتكاليف المع  ربـاح الفعليـة باألربـاح       األ ةرية في مراكز التكاليف المختلفة تقارير مقارن

 تقارير مقارنه الجودة الفعلية للمنتجات مع معـاير الجـودة           ،ز الربحية المعين  المخططة لمرك 
 ي التقارير الرقابية واضحة حيث تظهر هذه التقارير أ        وتبدو أهمية  .  وما شابه ذلك   الموضوعة

رين ويلفت نظرهم خصوصا في الحاالت التي تبدوا        يخلل في العمليات مما يستدعى اهتمام المد      
ككل ة  على الوحدة االقتصادي   قدمات إلى مشاكل خطيرة قد تؤثر بشكل كبير       متكررة أو تكون م   

 الدنيا اهتماما كبيرا في هـذه  ةاإلدار  الوسطى وةمديرو اإلدار خصوصا لذلك يهتم المديرون و 
ادى هذه المشاكل في وقت مبكر بقدر المكان مما يجنب الوحدة مـشاكل              فالتقارير حتى يمكن ت   

دات التي يمكن أن توجه إليهم من رؤسـائهم         تناقال ن العقوبات و  يديرخطيرة ويجنب هؤالء الم   
  .بسبب هذه المشاكل

   )2002المزيني ، (
  

 :مساهمة نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق أهداف المنظمة

 الجديد أو ISيستطيع نظام المعلومات في المنظمة تقديم عدد من المساهمات أو العوائد فمثال   
نظم األعمال آليا ويقلل األخطاء ويقدم خدمات جيدة ومبتكرة للزبائن، ومن هذه المعاد تجديده ي

المساهمات ما يمكن قياسه والبعض يصعب قياسه فالعوائد التي يمكن قياسها تتمثل في تخفيض 
التكاليف التي تتحملها المنظمة، أما التي يصعب قياسها فلها مردود إيجابي على القيمة السوقية 

 ويمكن تحديد هذه المنافع في   عتها ومن ثم تحسين الربحية وتحقيق ميزة تنافسيةللمنظمة وسم
  :التالي

  تقليل األخطاء .1
  زيادة المرونة  .2
  زيادة سرعة النشاط .3
  تحسين التخطيط والرقابة اإلدارية  .4
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  يادة المبيعات زفتح أسواق جديدة و .5
  الميزة التنافسية  .6
   زيادة المرونة التنظيمية  .7
  وظفين زيادة معنويات الم .8

  :نظم المعلومات ما يلي  ومن األهداف األساسية لقياس مساهمات أو منافع 
تقرير جدوى إنشاء نظام معلومات محاسبي مبني على استخدام معدات وأجهزة حديثة  •

وذلك عن طريق تجميع المنافع الصافية المقدرة لمستخدمي المعلومات ومقابلتها ، 
  .لجديد بالتكلفة الرأسمالية إلنشاء النظام ا

فقد يتطلب قسم ، تقرير جدوى إنشاء تغيير في خاصية من خصائص النظام الحالي  •
ومثل هذا التغيير يؤدي إلى تكلفة مضافة ، معين مثال معلومات بدرجة تفضيل أكثر 
  .البد وان تقابلها منفعة مضافة تبرر ذلك 

لومات التي فإذا لم يكن للمع، تقرير جدوى الحصول على معلومات معينة من عدمه  •
وفي جميع األحوال قد يكون . فال مبرر إلنتاجها ، تنتجها المحاسبة قيمة اقتصادية 

ولكن هناك ، الهدف األساسي من نظام المعلومات المحاسبي هو تعظيم الربحية 
أهداف أخرى يتوقع أن يحققها النظام المحاسبي مثل توفير خدمات أفضل أو توجيه 

  .أو تخفيض التكاليف ،  طريق بيانات التدفق العكسي العناية لظاهرة التعليم عن
 التطورات الحالية في مفاهيم قيمة المعلومات قد اتصفت بالتركيز على قيمة المعلومات من إن  

بمعنى أن نظام المعلومات المحاسبي يكون له قيمة فقط ، ناحية واحدة محددة وهي القرار 
أي تسهل اتخاذ القرار ، رارات التي يتم اتخاذها عندما تؤثر المعلومات المتولدة عنه في الق

وهذا يعني أن منفعة نظام المعلومات المحاسبي تتوقف على ، وتحسن العوائد المتوقعة منه 
  .قدرته في تخفيض عنصر عدم التأكد 

   )2005الكردي ، (
  :دور نظام المعلومات المحاسبي في عملية اتخاذ القرارات •

لومات في المشروع علي أنها وسائل الكتشاف الحقائق ذات الصلة يمكن النظر إلي أنظمة المع
فصاحب المشروع الفردي الصغير يعتمد عند اتخاذه للقرارات علي . يةربالقرارات اإلدا

غير أن مقدرة . ذاكرته و مشاهدته الشخصية ، فذاكرته تحوي ما قد يحتاج إليه من بيانات 
و نوع الخبرات التي يود متخذ القرارات أن يستند ذاكرة الفرد محدودة ، و كلما ازداد عدد 

  .إليها بصدد اتخاذه للقرارات كلما ظهرت الحاجة إلي وسائل أخري الستكمال احتياجاته
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و تزداد المشكلة تعقيدا مع حجم المشروع ، حيث ال توجد ذاكرة طبيعية للمشروع، بل ذاكرة 
رض المشروع إلي فقدان ما تجمع من و قد يتع. الموظفين الذين يعملون بأقسامه المختلفة

بيانات في ذاكرة موظفيه إذا ما قرروا ترك أعمالهم به ، لذلك تظهر الحاجة ماسة إلي أنظمة 
  .للمعلومات تقوم بتجميع و حفظ البيانات

وم جامع البيانات بمالحظة األحداث االقتصادية في المشروع ، و إرسال إشارات عنها قو ي
ذي يقوم بدوره بتفسيرها في ضوء المعلومات السابق تخزينها في ذاكرته إلي متخذ القرارات ال

فإذا كان االتصال فعاال ، فان اإلشارات التي يرسلها جامع . ، و ما يشاهده في مناخ العمل 
  . البيانات سوف تحدث نفس األثر في متخذ القرارات كما لو شاهد األحداث بنفسه

)R.J. Chambers,1969  ( 

 أخيرة قدم لنا ايجيري ، و جيديكي ، و نايت  تحليال نظريا عن العالقة بين و في دراسة
و يقوم التحليل المذكور علي تمييز . البيانات المحاسبية و عملية اتخاذ القرارات في المشروع 

  :عملية اتخاذ القرارات بثالثة عوامل رئيسية هي 
  .مدخالت القرارات . أ 

  .مخرجات القرارات . ب 
  .تاذج اتخاذ القرارانم.  ج 
  

فمدخالت القرار عبارة عن العوامل التي يستند إليها متخذ القرار بصدد اتخاذه القرار اإلداري 
أما نماذج اتخاذ . و مخرجات القرار عبارة عن القرار الذي يقوم باتخاذه مدير المشروع . 

  .ت القرارالقرارات فهي تمثل العالقة التي تربط بين القرار و مجموعة من مدخال
و تجدر اإلشارة إلي أن أحد األغراض الرئيسية إلعداد و توزيع البيانات المحاسبية هو 

 التي يقوم تمساعدة متخذ القرارات في عملية التنبؤ بقيمة المتغيرات في نماذج اتخاذ القرارا
ملية اتخاذ باالستناد إليها ، حيث أن مثل هذا التنبؤ بقيمة المتغيرات يعتبر ركنا أساسياً في ع

ن مساهمة نظام المعلومات المحاسبي تنحصر في توليد البيانات ألذلك يمكن القول ب. القرارات 
ذات الطابع االقتصادي التي يستند إليها متخذ القرارات في التنبؤ بقيمة المتغيرات في نماذج 

القتصادية تباعها في االختبار من بين استعماالت الموارد اا التي يقوم بتاتخاذ القرارا
  . المحدودة إلدارة المشروع

   .)18-16 ، ص1995أحمد ، (
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  الفصل الثالث
معايير جودة البيانات 

  المالية
 مقدمة •
 مفاهيم جودة البيانات المالية •

التي حددها مجلس معايير المحاسبة المالية خصائص  الأهم •
 : FASB األمريكي

  مة ءالمال .1
  الموثوقية  .2

 لخصائص النوعيةالمشاكل و المحددات الستخدام ا •
 الخصائص النوعية حسب معايير المحاسبة الدولية  •

  القابلية للفهم .1
  مةءالمال .2
   االعتماد علي البياناتإمكانية .3
 القابلية للمقارنة .4

  القيود علي المعلومات المالئمة و التي يمكن االعتماد عليها •
 و معايير األمريكيمقارنة بين معايير مجلس المحاسبة المالية  •

  الدوليالمحاسبة 
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  :مقدمة 
تحدد مفاهيم جودة المعلومات الخصائص التي تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة أو          

ويؤدي تحديد هذه . القواعد األساسية الواجب استخدامها لتقييم نوعية المعلومات المحاسبية
لين عند وؤلمسلين عند وضع المعايير المحاسبية، كما تساعد اوؤالخصائص إلى مساعدة المس

إعداد القوائم المالية في تقييم المعلومات المحاسبية التي تنتج من تطبيق طرق محاسبية بديلة، 
ويجب تقييم فائدة المعلومات . وفي التمييز بين ما يعتبر إيضاحا ضروريا  وماال  يعتبر كذلك

ى مساعدة المستفيدين المحاسبية على أساس أهداف القوائم المالية التي يرتكز فيها االهتمام عل
ويجب أن يوجه المحاسبون . الخارجيين الرئيسيين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمنشآت

اهتمامهم إلى هؤالء المستفيدين كما يجب أن تتجه عنايتهم إلى إعداد القوائم المالية التي 
    .تساعدهم في اتخاذ قراراتهم

من القوائم المالية ذات فائدة لمستخدمي تلك و لكي تكون المعلومات المحاسبية المستخرجة 
القوائم ، يجب أن تتصف بخصائص معينة إلي وجود مقاييس و معايير تجعل المعلومات 

  المحاسبية مفيدة لمستخدمي تلك المعلومات و ذلك لتحقيق األهداف المرغوبة
  ) .189-181 ،ص 2002، 2003الليثي ، (

ة الشفافية ، من خالل اتخاذ إجراءات إضافية بخالف وأخيرا فإن التزام الشركة بتحسين درج
ن أن تتصف بها التقارير القواعد النظامية ، يؤدى أيضا إلى زيادة درجة الجودة التي يمك

  .المالية
و سوف يقوم الباحث من خالل هذا الفصل بتوضيح أهمية وجود معايير للبيانات المالية و 

محددات المشاكل والو  في البيانات المالية ، كذلك توضيح تلك المعايير الالزم توفرها
  .الستخدام الخصائص النوعية

  
  :مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية •

إن تحديد أهداف التقارير المالية هي نقطة البداية في تطبيق منهج فائدة المعلومات المحاسبية ، 
ية، و عليه  فانه طالما أن فاألهداف هي القاعدة العامة التي عليها يتم تقييم البدائل المحاسب

هناك مجال للمفاضلة بين طرق و أساليب القياس و اإلفصاح فإنه يجب أن يتم االختيار 
  .تالمحاسبي بما يتيح أكثر المعلومات فائدة في مجال ترشيد القرارا

و يقصد بمفاهيم جودة المعلومات تلك الخصائص الرئيسية التي يجب  أن تتسم بها المعلومات 
بية المفيدة ، كما أن هذه الخصائص سوف تكون ذات فائدة كبيرة لكل من المسؤولين المحاس
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عن وضع المعايير المناسبة و كذلك المسؤولين عن إعداد التقارير المالية في تقييم نوعية 
  .المعلومات التي تنتج من تطبيق الطرق و األساليب المحاسبية البديلة

  )71 ، ص 2001جربوع ،(
  

ف بأن إدارات الشركات جميعها، ودون استثناء تعمـل كوكيـل إلدارة أعمـال              كما هو معرو  
الشركة وذلك بالنيابة عن أصحابها، ولضمان نزاهة تلك اإلدارات ظهرت نظريـة المحاسـبة              

Accounting Theory   لتحكم تلك العالقة بمبادئ محاسبية عديدة تلزم الـشركات بتـسجيل 
  . نزاهة العمل ضمن نظام محاسبي محددجميع عملياتها ضمن قواعد وأصول تضمن

تعتبر المعلومات المحاسبية من أهم مقومات اتخاذ القرار وبالذات عندما تتوافر فيهـا معـايير               
مة والوقتية، واإلفصاح الكافي أو األمثـل واألهميـة النـسبية،           ءجودة المعلومات، ومنها المال   
  .انتها، وإمكانية الثقة بها واالعتماد عليهاة المعلومات وأميداحي وقابلية المعلومات للمقارنة، و

  )1997 ، تغريد  ،أبو الفرج( 
  

وباالعتماد على نظرية المحاسبة أخذت عدة مجالس محاسبية متخصصة على عاتقها إصدار 
المعايير المحاسبية المختلفة التي توجه وتلزم إدارة الشركة بالتقيد بإصداراتها في عملية القياس 

ها ما تم فيليات التجارية التي تقوم عليها، وصوال إلى قوائم مالية يتوفر واالعتراف بالعم
االتفاق على تسميته بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وبذلك يستطيع متخذ القرار 
االعتماد على تلك القوائم المالية والتي يجب أن تكون مدققة من طرف خارجي مستقل يشهد 

التقيد بجميع معايير المحاسبة المنصوص عليها من قبل المجالس بأن إدارة الشركة قامت ب
  .المختصة

  )6 ، ص 2004القشي ،الخطيب،  (
ومن الحقائق المذكورة أعاله، توجهت مجالس معايير المحاسبة المتخصصة وعلـى رأسـها              

 IASB ومجلس معايير المحاسـبة الدوليـة        FASBمجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي      
  .صدار معايير عديدة تساهم في توفير الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةنحو إ

من المهم جدا أن نتذكر، بأن المعلومات المحاسبية النابعة من النظام المحاسبي يجب أن تتمتـع     
  .بعدة خصائص معينة، لكي تكون مفيدة لصاحب القرار ، الذي في النهاية أعدت من اجله
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   : FASBمعلومات المحاسبية وفق الخصائص النوعية لل •
"  بعنـوان    1980 عـام    FASBالصادر عن هيئة معايير المحاسبة المالية       / 2/يعد البيان رقم    

فقـد اعتمـد     . أهميـة  شـمولية و     األكثرالدراسة  " الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية     
FASB  أهمها علي مجموعة دراسات سابقة رائدة:   

"  للمحاسـبة  األساسيةبيان حول النظرية "  بعنوان  AAA للمحاسبة يةاألمريكدراسة الجمعية 
   .1966عام 

المفاهيم "  بعنوان   AICPA للمحاسبين القانونيين    األمريكيالصادر عن المعهد    / 4/البيان رقم   
   .1970عام  " األعمال المحاسبية التي تحكم القوائم المالية لمنشات المبادئ و األساسية

 للمحاسبين القـانونيين  األمريكي الصادر عن المعهد  TRUEBLOODوبلود دراسة لجنة تر
AICPA  1973عام "  القوائم المالية أهداف"  بعنوان.   

  )184 ، ص 2003حنان ، حلوة ، (
ات ، ومن   ـوقد حاولت عدة جهات محاسبية متخصصة تحديد ماهية خصائص وجودة المعلوم          

ت من قبل مجلس معايير المحاسبة الماليـة األمريكـي           النتائج التي تم التوصل إليها كان      أفضل
FASB         الخصائص النوعيـة للمعلومـات    ) (2( وذلك حين قام بإصدار المفهوم المحاسبي رقم

والمفـاهيم  ) 1(جاء لسد الفجوة بين المفهـوم رقـم         ) 2(فالمفهوم المحاسبي رقم    ). "المحاسبية
عتراف والقياس واإلفصاح لعناصر القوائم     األخرى الالحقة ، والذي قام بتغطية شاملة آللية اال        

هي الخـصائص التـي يجـب أن تتمتـع بهـا           ما:  السؤال التالي  نمحاوال اإلجابة ع  . المالية
  "المعلومات المحاسبية لتصبح ناجعة؟

 (Schroeder, 2001)  
  

  :هيFASBأهم هذه الخصائص التي حددها مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي 
  (Relevance)ومات مالءمة المعل -1
  (Reliability)إمكانية االعتماد على المعلومات أو درجة الثقة بها  -2

  
   : Relevanceمة ءالمال

ومن األمور المهمة ، أن مستوى جودة المعلومات ال يعتمد فقط على الخصائص الذاتية 
( رارات بل يعتمد أيضا على خصائص تتعلق بمتخذي الق) الموثوقية  المالءمة و( للمعلومات 

  ). مستخدمي المعلومات 
 مثل طبيعة ،وتعتمد فائدة المعلومات لمتخذ القرار على عوامل كثيرة تتعلق بمجال االستخدام

القرارات التي يواجهها وطبيعة النموذج القراري المستخدم ، وطبيعة ومصادر المعلومات التي 
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مقدرة على تحليل المعلومات ، يحتاجها ، ومقدار ونوعية المعلومات السابقة المتوفرة ، وال
  .ومستوى الفهم واإلدراك المتوفرة لدى متخذ القرار

  
نجد أن خاصية فائدة  )1-2(وقبل المضي بشرح جميع الخصائص ، وبالنظر للشكل 

المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات تأتي على قمة الخصائص وتمثل هذه الخاصية 
ولكي تكون المعلومات  .صية المالءمة وخاصية الموثوقية القاعدة العامة التي تعتمد على خا

  : مالئمة يلزم توافر مجموعة من الخصائص الفرعية
  ).التوقيت المالئم( وصول المعلومات إلى مستخدميها في الوقت المناسب  -1
  .يكون للمعلومات قدرة تنبؤية -2
  . يكون للمعلومات قدرة على التغذية المرتدة -3

 المعلومات والوثوق بها يلزم أيضا توفر مجموعة من الخصائص ولكي يمكن االعتماد على
  :(Hendriksen, 1992)الفرعية هي

إعداد المعلومات بحيث تعبر بصدق عن الظواهر التي يفترض أن تعبر عنها  -1
  ).صدق تمثيل الظواهر واألحداث(

  .أن تكون المعلومات قابلة لإلثبات وباإلمكان التحقق من سالمتها  -2
معلومات للمقارنة وما يتطلبه ذلك من ثبات في تطبيق الطرق واألساليب المحاسبية قابلية الإن 

  .الموثوقية  تي المالءمة ويتعتبر خاصية متداخلة مع خاص
  : الخصائص السابقة هما الستخدامهناك محددان رئيسيان 

  اختبار مستوى األهمية  -1
 العائد /  اختبار التكلفة  -2
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  ت المحاسبية مستخدمو المعلوما

  
  المحدد الرئيسي

  
   للمستخدمين-تحديد النوعية 

  
  
  

  الخصائص األولية التخاذ القرار
  

  الخصائص الفرعية
  
  
  
  
  
  

  . خصائص البيانات المالية*)1.3(الشكل رقم 
Hendriksen , 1992, P 132) (  

إن األهمية النسبية  ).خالف الخصائص السابقة على ( يغلب على هذين القيدين الصفة الكمية 
فعادة ما .لكل خاصية سوف تحددها ظروف الحال كما أنها سوف تختلف من شخص إلى آخر

  إن قابلية المعلومات للفهم ال تعتمد . يحدد مستخدم القرار طبيعة وأهمية المعلومات بالنسبة له
ا على خصائص أخرى تتعلق على الخصائص المتعلقة بذات المعلومات بل تعتمد أيض

بمستخدمي المعلومات المحاسبية مثل مستوى التعليم، واإلدراك وكمية المعلومات السابقة 
المتوفرة لديهم، هذا ما يفسر لنا كون خاصية قابلية المعلومات للفهم كحلقة وصل بين 

ة لذلك يقع على عاتق معدي التقارير المالي. خصائص المعلومات وخصائص مستخدميها 
  .مهمة المواءمة بين الرغبات والصفات المتعددة والمتباينة لمستخدمي هذه التقارير

                                                
  

كمثال ، مدى (متخذو القرار وخصائصھم 
)مقدرتھم على فھم المعلومات السابقة  

                التكلفة>المنفعة                   

   لفهم املعلوماتالقابلية

  الفائدة يف اختاذ القرار

 مالءمة المعلومات  الثقة يف املعلومات

  صدق التعبري
تغذیة 
 مرتدة

التوقیت قدرة 
 المالئم

التثبت من 
 المعلومة

 الحیادیة

)تساقبما في ذلك اال(القابلیة للمقارنة   
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  : الموثوقية مفهوما المالءمة و

تعني وجود ارتباط منطقي بين المعلومات وبين القرار موضوع " :خاصية المالءمة : أوال
ر في اتجاه أي بمعنى قدرة المعلومات على إحداث تغيي.. )1990الشيرازي، (  "الدراسة
  .  القرار 

  :المعلومات المحاسبية المالئمة تمكن مستخدميها من إن 
تكوين توقعات عن النتائج التي سوف تترتب على األحداث الماضية أو الحاضرة أو  -1

  ..المستقبلية 
وهذا يعني أن . إحداث تغيير في هذه التوقعاتأو تعزيز التوقعات الحالية  -2

   .التأكد بالنسبة للقرار محل الدراسة  تغيير درجةالمعلومات المالئمة تؤدي إلى
تحسين قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل وتعزيز أو  -3

  .تصحيح التوقعات السابقة والحالية 
  .تقييم نتائج القرارات التي بنيت على هذه القرارات  -4

إذ . التأكد لصالح التوقيت المناسبتتميز التضحية بشيء من الدقة الحسابية ودرجة من عدم 
أن عملية اتخاذ القرارات دائماً محددة بفترة زمنية معينة ، لذلك فإن المعلومات المالئمة هي 
تلك التي تتوفر في الوقت المناسب حتى لو كان ذلك على حساب الدقة في عملية القياس أو 

  .مدى التأكد من صحة المقاييس الناتجة 
مة تتكون من الخصائص الثانوية أو ءن مفهوم أو خاصية المالأنستنتج ب أنمما تقدم يمكن 
  :الفرعية التالية

. في الوقت المناسب  مستخدميهاإلى أي وصول المعلومات المعدة –التوقيت المالئم  -1
 مستخدميها كلما  إلىات المحاسبيةـــ أنه كلما زادت سرعة توصيل المعلومإذ

وكلما زاد التأخير في .  على قراراتهم المتنوعةالتأثير في كان االحتمال كبيراً
توصيل المعلومات كلما كانت الثقة أكبر بأن المعلومات ال تعتبر مالئمة أو 

 يمكن التضحية بها  ، ودقتها ،لذلك فان درجة معينة من صحة المعلومات. صحيحة
ويمكن التضحية بشيء من الدقة لصالح التوقيت .لغرض زيادة توقيت المعلومات

. تكون دائما محددة بفترة معينة) أو القرار نفسه(المناسب الن عملية اتخاذ القرار 
 ولو كان  ،بس المناوقت هي تلك التي تتوفر في ال ،ن المعلومات المالئمةإلذلك ف

 أو مدى التأكد من صحة المقاييس الناتجة  ،اب الثقة في عملية القياسسذلك على ح
(Hendriksen, 1992).  
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، وبالتالي تمكين تنبؤية وتعني احتواء المعلومات على قدرة – ؤعلى التنبالقدرة  -2
مستخدمي المعلومات من التنبؤ أو تقدير المستقبل وتكوين صورة احتمالية 

فالمعلومة الجيدة هي التي تمكن المستخدم من تكوين التوقعات عن . عنه) تقديرية(
  .هذا المجال وقدراته في إمكاناتهالنتائج المستقبلية وتحسين 

 (Hendriksen, 1992).  
   

 ويقصد بذلك احتواء المعلومات على خاصية تمكن –التقييم  إعادة  القدرة على  -3
تخدمها من التقييم االرتدادي أو التغذية العكسية أو المرتدة من خالل المعلومات سم

التي ينتجها نظام المعلومات والتي تساهم في تحسين وتطوير نوعية مخرجات 
 لذا. النظام وقدرته على التكيف في الظروف البيئية المتغيرة باستمرار) علوماتم(

هي التي تمكن متخذ القرار من تعزيز  يمكن القول أن المعلومات المالئمة
 تغيير فيها وتقييم نتائج القرارات السابقة إحداثالتوقعـات الحالية أو 

(Hendriksen, 1992)  
  

 في أن القرار الذي ينوي مستخدم المعلومات المحاسبية اتخاذه ، المالءمة وتكمن أهمية خاصية
فنقطة البدء باتخاذ القرار هي . له أهميته وخطورته سواء كان هذا المستخدم مديرا أو مستثمرا

فإضافة إلى . مة المعلومات التي توفرت له بالنسبة للقرار تحت الدراسةءالم مدى صحة و
 على جانب  فانه يهتم كذلك ويركزولة التي تتمتع بها الشركةمعرفة درجة السيل اهتمام المدير

 المحققة من قبل باألرباحنه يهتم إأما المستثمر ف.  المتداولة والخصوم المتداولة األصول
 فيها أو ن ما يهمه هو معرفة ربحية الشركة التي يمتلك أسهماًإلذلك ف. الشركة حاليا ومستقبال
  . ينوي االستثمار فيها

 إنتاجعدد مستخدمي التقارير المالية، واختالف أهدافهم يجعل مهمة المحاسب المتضمنة ولكن ت
ومع ذلك، فان المحاسب يلعب دورا كبيرا في .   اليسيرباألمرمين معلومات مالئمة ليس تأو

العدالة، و كالصدق في التعبير، األخالقيةتوفير المعلومات المحاسبية مسترشدا بالمفاهيم 
  .لخ التي تعتبر أساسية بالنسبة لمهنتهإ ...الوضوح،وعدم التحيز، و، صاف واإلنالحق، و
   

  . تتعلق خاصية الموثوقية بأمانة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها: خاصية الموثوقية :ثانيا
المدققة يعول عليها أكثر من الحسابات غير ) المعلومات المحاسبية(من البديهي أن الحسابات 

 درجة إن.  كانت األخيرة متطابقة شكال ومضمونا مع الحسابات المدققةوإن المدققة حتى
 الموضوعية أو طرق أو أسس لألدلةالوثوق بالمعلومات المحاسبية تعتبر انعكاسا واضحا 
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ولكي تتصف المعلومات المحاسبية بالموثوقية . القياس السليمة التي بنيت عليها تلك المعلومات
 واألعراف المحاسبية التي تحكم العمل بالمبادئة ثابتة فيما يتعلق  أسس محاسبيإرساءينبغي 

  .المحاسبي، وكذلك  تطوير أسس قياس موحدة ومقبولة وعملية
ولكي يمكن االعتماد على المعلومات والوثوق بها يلزم أيضا توافر ثالث خصائص فرعية 

  . حيادية المعلومات )جـ(إمكانية التثبت من المعلومات ) ب(الصدق في التمثيل ) أ (:هي
) المعلومات(وجود درجة عالية من التطابق بين المقاييـس ويعني  الصدق في التمثيل  - أ

 المعلومات بحيث تعبر بصدق عن إعدادبعبارة أخرى، . والظواهر المراد التقرير عنها
. ل الجوهر وليس الشكل يفالعبرة هنا بصدق تمث.  صدق تمثيل الظواهر واألحداث-الظواهر

ينبغي مراعاة تجنب نوعين من أنواع التحيز وهما ي تكون المعلومات معبر عنها بصدق لكو
:  

 نتائج إلى أي طريقة القياس سواء كانت توصل – تحيز في عملية القياس -
  .موضوعية أم ال

غير التحيز مقصود و التحيز الإلىوهذا النوع يقسم  تحيز القائم بعملية القياس  -
تحيز بنوعيه يتطلب أن تكون المعلومات على أكبر إن التحرر من ال. مقصودال

 لم يسقط من االعتبار أي من الظواهر هأي التأكد من أن. قدر ممكن من االكتمال 
الهامة عند إعداد التقارير المالية من ناحية ، وهناك اعتبارات األهمية النسبية وما 

نها من ناحية بل قياسها واإلفصاح عقتستلزمه من وجوب دراسة جدوى المعلومة 
  .أخرى

شرط توفر  يالمحاسبالمفهوم تعني في و إمكانية التحقق والتثبت من المعلومات  - ب
وهذه الخاصية تعني أن النتائج التي يتوصل إليها شخص . الموضوعية في أي قياس علمي 

 آخر باستخدام  شخصمعين باستخدام أساليب معينة للقياس واإلفصاح يستطيع أن يتوصل إليها
أما إمكانية التثبت من المعلومات فهي خاصية تحقق لنا تجنب ذلك النوع من . ساليب نفس األ

التحيـز المتعلق بشخصية القائم بعملية القياس ، ولكن هذه الخاصية ال تعتبر كافية لتحقيق 
الثقة في المعلومات ألن المعلومة قد ال تكون صادقة في التعبير عن مضمون الظواهر المراد 

أي ينبغي التفرقة بين القدرة على التثبت من المقاييس ذاتها وبين . إلفصاح عنها قياسها وا
  .القدرة على التثبت من صحة التطبيق لطريقة القياس

  :ذات أهمية على مستويين وتعتبر هذه الخاصية  حيادية المعلومات  -ج
  .مستوى األجهزة المسؤولة عن تنظيم السياسة المحاسبية -
  . عن إعداد التقارير المالية مستوى المسؤولين  -
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هو :" التحيز في عملية القياس علي النحو التالي  FASBتعرف هيئة معايير المحاسبة المالية 
 يكون أن ، بدال من آخر من جانب أكثرميل للقياس بان يحدث ما يعبر عنه علي جانب 

حيز يمثل قدرة و هكذا فان الخلو من الت" . الحدوث متساوي االحتمال علي كال الجانبين 
  . قياس علي تقديم وصف دقيق للخاصية المعنيةإجراء

  )184 ، ص 2003حنان ، (
  

  :المشاكل والمحددات الستخدام الخصائص النوعية  •
 المالءمة أي (الخصائص الرئيسة للمعلومات المحاسبية احتماالت التعارض بين  -1

ة الوثوق بها، فمثال مة المعلومات ودرجء ال يوجد توافق بين مالإذ. )الموثوقية و
مة ولكنها غير موثوق بها، أو أنها ئ كانت مالإذاقد ترفض معلومة معينة أو تقبل 

أرقام التكلفة التاريخية تتمتع بدرجة عالية من الثقة ف. مةئموثوق بها ولكنها غير مال
لخلوها من التحيز ، إال أن األرقام التاريخية تتمتع بدرجة منخفضة من المالءمة 

  .  للواقع الفعلي- أو تمثيال- األرقام أقل ارتباطا لك ألن ت
التوقيت المالئم والقدرة كالتعارض بين  احتماالت التعارض بين الخصائص الفرعية -2

قت المناسب ولكنها ال وفقد تصل المعلومة في ال، للمعلومات المحاسبيةالتنبؤية 
كذلك ، أن السرعة . ريخيةاـ عالية، كما في حالة أرقام التكلفة التتنبؤيةتملك قدرة 

  .غالباً ما يكون على حساب درجة الدقة واالكتمال وعدم التأكد المعلومات إعدادفي 
 ألنها قد ال ليست كل المعلومات المالئمة والموثوق بها تعتبر معلومات مفيدة -3

ذو و ايدفمعتبر إن البند ي) اختبار مستوى األهمية . ( تكون ذات أهمية نسبية تذكر
نسبية إذا أدى حذفه أو اإلفصاح عنة بطريقة محرفة إلى التأثير على متخذ أهمية 
  .القرار

 .تكون تكلفة الحصول على المعلومات أكبر من العائـد المتوقع منهاكذلك قد  -4
 بأهداففالمعلومات التي ال ترتبط ارتباطا وثيقا . )العائد / اختبار التكلفة (

 اإلفصاح إلىومات مهمة وليس هناك ما يدعو مستخدمي القوائم المالية ال تعتبر معل
 التكلفة والعائد هي أن المعلومات محدد القاعدة العامة فيما يتعلق باختبار إن. عنها

ن إ فوإال زادت منفعتها عن كلفتها إذا إال وتوزيعها إنتاجهاالمحاسبية يجب عدم 
 عن فصاحاإل وذلك بسبب  ، عن تلك المعلومةاإلفصاحالشركة تتكبد خسارة عند 

  .معلومات كلفتها تفوق منفعتها
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يواجه  مستخدمها أن إالمة وموثوق بها ئمات المحاسبية مالوقد تكون المعل -5
على .  وتحليلها واستخدامها في نموذج القرار الذي يواجهه ،صعوبة فهمها

الرغم من أن المعلومات ينبغي أن تكون مفهومة، وصفة الفهم هذه تعكسها 
 ولكن هناك عدد. وضوح التي تتميز بها المعلومات المنشورةخصائص السهولة وال

كبير من المستخدمين يمتلكون مستويات استيعاب وتعليم مختلفة وكذلك أهداف 
لذلك يقع . مختلفة ومتعددة مما يجعل من هذه المهمة صعبة للغاية بالنسبة للمحاسب

بين التوفيق  مهمة  باعتباره الجهة التي تعد التقارير الماليةالمحاسبعلى عاتق 
الرغبات والصفات المتعددة والمتباينة لمستخدمي المعلومات المحاسبية التي تحتويها 

  .تلك التقارير
 ما يهتم به مستخدمو فإن. بالرغم من أهمية المقارنة في عملية اتخاذ القرار -6

 المحاسبية مقارنة المعلومات الخاصة بشركة معينة مع شركات مشابهة تالمعلوما
 أن عملية إال.  هذه الشركةإليهمنافسة أو مع القطاع الصناعي الذي تنتمي أو 

 الشركات لتزمالمقارنة سواء المكانية أو الزمانية قد ال تكون ذات جدوى عندما ال ت
 وعدم تغيير الطرق المحاسبية بمجرد االتساق أو تماثلبسياسة ال) أو الشركة(

 عن هذا اإلفصاح يضرورفإنه من ال الرغبة في التغيير وعند تغيير تلك الطرق
 المترتبة نتيجة هذا التغيير على الوضع المالي ونتيجة النشاط واآلثارالتغيير 

  .   للشركة ذات العالقة
  )71 ، ص 2001 جربوع ،(
  

  : حسب معايير المحاسبة الدوليةالخصائص النوعية للبيانات المالية •

المعلومات الواردة بالبيانات الماليـة     تتمثل الخصائص النوعية في الصفات التي تجعل         •
 وهناك أربعة خصائص نوعية أساسـية هـي القابليـة للفهـم و            .  مفيدة للمستخدمين 

جمعيـة المحاسـبين و     (.والقابليـة للمقارنـة   ) الوثـوق (مة و إمكانية االعتماد     ءالمال
   .34-28 ، ص 1996المراجعين الكويتية، 

  القابلية للفهم .1

 جانب المستخدمين أحد أهم الخصائص التي يجب توافرها في تعتبر القابلية للفهم من
ن على وولهذا الغرض فإنه يفترض بأن يكون المستخدم. المعلومات الواردة بالبيانات المالية

بالمحاسبة، وأن يكون لديهم الرغبة لدراسة  علم كاف باألنشطة التجارية واالقتصادية و
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استبعاد أية معلومات تتعلق بمسائل معقدة وتعتبر نه ال يجوز إومع ذلك ف. المعلومات بعناية
مالئمة لعملية اتخاذ القرارات االقتصادية بمعرفة المستخدمين بحجة أنه قد يصعب على بعض 

  .المستخدمين فهمها

  المالءمة .2

وتعتبر . كي تكون المعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون مالئمة الحتياجات متخذي  القرارات
للمستخدمين إذا كان لها تأثير على القرارات االقتصادية التي يتخذونها، المعلومات مالئمة 

وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم األحداث الماضية والحالية و المستقبلية أو تعزيز أو 
  .تعديل ما سبق التوصل إليه من تقييم

ى سبيل فعل.  للمعلومات وقدرتها علي تعزيز التوقعاتالتنبؤيةهناك تداخل بين القدرة  •
المثال، تعتبر المعلومات عن قيمة ومكونات الموجودات التي بحوزة المنشاة ذات 
فائدة للمستخدمين في محاولتهم للتنبؤ بمدى قدرة المنشاة على استغالل الفرص 
. المتاحة في المستقبل، وكذلك مقدرتها على مواجهة المواقف المناوئة أو المعاكسة

 التوقعات الماضية، كما هو الحال عند إعادة زتعزيوتلعب نفس المعلومات دورا في 
  .هيكلة المنشأة وناتج عملياتها المخططة

في الماضي ) نتائج األعمال (تستخدم المعلومات المتعلقة بالمركز المالي واألداء  •
كأساس للتنبؤ بالمركز المالي واألداء في المستقبل باإلضافة إلى أية أمور أخرى تهم 

ة مباشرة مثل أرباح األسهم والرواتب وتحركات أسعار األسهم المستخدمين  بصور
وال يشترط ألن تكون . ومدى قدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها

 أن تكون صراحة في صورة تنبؤات، ومع ذلك فانه يمكن تنبؤيةللمعلومات قدرة 
الل أسلوب عرض تحسين القدرة على عمل تنبؤات باستخدام البيانات المالية من خ

فعلى سبيل المثال يمكن زيادة . واألحداث الماضية المعلومات المتعلقة بالعمليات
 بالدخل عن طريق اإلفصاح بصورة مستقلة عن بنود الدخل التنبؤيةالقدرة 

 .والمصروفات غير العادية وغير المتكررة
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  األهمية النسبية •

ففي بعض الحاالت تكون طبيعة . سبيةتتأثر مالءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها الن
المعلومات وحدها كافية لتحديد مالءمتها، فمثال قد تؤثر التقارير المتعلقة بأحد القطاعات 
الجديدة بالمنشأة على تقدير المخاطر والفرص التي تواجهها المنشأة بغض النظر عن األهمية 

وفي حاالت أخرى يكون من . التقريرالنسبية للنتائج التي حققها ذلك القطاع خالل الفترة محل 
الضروري معرفة كل من طبيعة المعلومات وأهميتها النسبية، مثال ذلك قيمة كل صنف من 

  .األصناف الرئيسية للمخزون 

تعتبر المعلومات هامة نسبيا إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يكون له تأثير على القرارات 
وتتوقف األهمية النسبية . ن اعتمادا على البيانات الماليةاالقتصادية التي يتخذها المستخدمو

على حجم البند أو الخطأ وفي ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه ولذا فإن األهمية النسبية 
 من كونها خاصية نوعية يجب توافرها في المعلومات أكثر أو نقطة فاصلة  قاطعاًتعتبر حداً

  .لكي تكون نافعة

حاسبية فقط بالمعلومات التي تؤثر علي القرارات التي يتخذها المستخدمين تهتم التقارير الم
و هذه الصفة للمعلومات المحاسبية تعني انه لكي يتم تحري الدقة قيما يتعلق . للقوائم المالية 

بالبيانات الواجب اإلفصاح عنها ، فان البند يجب أن يكون ذات أهمية نسبية بحيث أن 
و تعتمد درجة التأثير علي حجم و طبيعة البند . المستخدمين تتأثر به ، القرارات التي يتخذها 

  .و الظروف التي يتم فيها استخدام التقدير الشخصي

  )37 ، ص 2001الدهراوي ، (

  إمكانية االعتماد أو الوثوق في المعلومات المالية  - ت

وتعتبر . ، أي يمكن االعتماد عليهاالوثوق بها نه يجب إلكي تكون المعلومات مفيدة ف
 إذا كانت خالية من األخطاء المادية والتحيز ويمكن االعتماد عليها  هابالمعلومات موثوق 

  .بواسطة المستخدمين في التمثيل بصدق عما تمثله أو ما يتوقع أن تمثله بدرجة معقولة

ها بدرجة عالية بسبب طبيعتها أو مدلولها بمة ولكن غير موثوق ءقد تكون المعلومات مال
مثال ذلك حالة مطالبة بالتعويض عن أضرار الزالت . ة قد تجعل االعتراف بها مضلاللدرج

موضع نزاع قانوني من حيث إثبات الحالة أو قيمتها، وفي مثل هذه الحاالت قد يكون من غير 
قد يكون من المناسب نه لمطالبة بالكامل بالميزانية، فألالمناسب أن تعترف المنشأة بقيمة ا

  .يمة المطالبة والظروف المحيطة بهااإلفصاح عن ق
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  التمثيل الصادق •

لكي تكون المعلومات موثوق فيها فإنها يجب أن تمثل بصدق العمليات وغيرها من األحداث 
نه يجب أن تمثل الميزانية بصدق إلذا ف. التي تمثلها أو يفترض أن تمثلها بدرجة معقولة

مطلوباتها وحقوقا مالية للمنشأة في  تها واألحداث وغيرها التي ينتج عنها مجودا العمليات و
  .تاريخ الميزانية والتي تستوفى معايير التحقق

تتعرض معظم المعلومات المالية لبعض مخاطر كونها قد ال تمثل بأمانة تامة العمليات 
وال يرجع ذلك إلى التحيز بقدر ما يرجع أساسا إلى . واألحداث التي تهدف إلى تمثيلها

ما في تحديد العمليات واألحداث األخرى التي يجب قياسها أو في تطبيق صعوبات متأصلة إ
 أساليب القياس والعرض المستخدمة لتوصيل المعلومات التي تنطوي عليها تلك العمليات و

وفي حاالت معينة قد تكون عملية قياس اآلثار المالية لبعض البنود غير مؤكدة . األحداث
ومن أمثلة ذلك . موما إلى عدم االعتراف بها بالبيانات الماليةبدرجة كبيرة مما يدفع المنشأة ع

أنه قد يتكون شهرة محل للمنشاة بمرور الوقت إال أن هناك بصفة عامة صعوبة في تحديد أو 
قياس تلك الشهرة بطريقة موثوق فيها، ومع ذلك فانه في حاالت أخرى قد يكون من المناسب 

  .طر األخطاء المتعلقة باالعتراف بتلك البنود وقياسهااالعتراف بالبنود مع اإلفصاح عن مخا

  تغليب الجوهر على الشكل •

لكي تمثل المعلومات بصدق العمليات وغيرها من األحداث التي تمثلها فانه من الضروري 
المحاسبة عن تلك العمليات واألحداث طبقا لجوهرها وواقعها االقتصادي وليس فقط طبقا 

. طابق جوهر العمليات واألحداث في كافة األحوال مع شكها القانونيلشكها القانوني، إذ ال يت
 بنقل ملكية أحد الموجودات إلى طرف آخر بحيث تآالمنشفعلى سبيل المثال، قد تقوم إحدى 

تظهر المستندات بوضوح انتقال الملكية إلى الطرف اآلخر، ومع ذلك قد تكون هناك اتفاقيات 
أة في االستفادة بالمنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بين الطرفين تضمن استمرار المنش

 حقيقة كلفي مثل هذه الحاالت ال يجب االعتراف بعملية بيع حيث ال يعكس ش. باألصل
  ).بافتراض أنه كانت هناك عملية أصال(العملية التي تمت 

   الحيادية •

جـب مراعاتهـا لـدي      و هذا العنصر ذو صلة وثيقة بمبدأ الموضوعية ، و له أهمية خاصة ي             
 أوضـاع  القوائم المالية المنشورة و ذلك بالحرص علي ان تظهر تلك البيانـات حقيقـة                إعداد

 و تـشكل  .الشركة المصدرة للبيانات كما هي ليس بالصورة التي تحقق رغبـة فئـة معينـة                



 

 - 54 -

قهـا  خاصيتا الموثوقية و المالئمة معا المعيار الذي يحدد قيمة المنفعـة أو اإلفـادة التـي يحق               
  .مستخدم المعلومات المحاسبية 

 )334 ، ص 2008مطر ، السويطي ، (

  )الحيطة والحذر(التحفظ  •

يواجه معدي البيانات المالية حاالت عدم التأكد التي تحيط بالعديد من المواقف، منها إمكانية 
عدد حاالت  تحصيل الديون المشكوك فيها والعمر اإلنتاجي المتوقع للتجهيزات والمعدات و

ويتم األخذ بالحسبان حاالت عدم التأكد . المطالبات المتوقع حدوثها عن الكفاالت والضمانات
هذه عن طريق اإلفصاح عن طبيعتها ومداها، وبتطبيق أساس التحفظ عند إعداد البيانات 

والتحفظ هو مراعاة لمحرجة معقولة من الحذر عن ممارسة السلطات التقديرية . المالية
إلى التقديرات في ظل ظروف عدم للتأكد بحيث ال يكون هناك مبالغة في الالزمة للتوصل 

ومع ذلك . تقدير قيم الموجودات أو الدخل أو تشير المطلوبات والمصروفات بأقل مما يجب
يجب مراعاة أال يؤدي تطبيق أساس التحفظ على سبيل المثال إلى خلق احتياطيات سرية أو 

للتعمد للموجودات والدخل أو التضخيم المتعمد مخصصات بأكثر مما يجب أو التخفيض 
للمطلوبات والمصروفات حيث سيؤدي ذلك إلى عدم حيادية البيانات المالية ومن ثم فقدانها 

  .لخاصية الوثوق بها ولمكانية االعتماد عليها

  االكتمال •

ة في حدود لمالية موثوقا بها فإنها يجب أن تكون مكتملالمعلومات الواردة بالبيانات اكون تلكي 
فقد يؤدي حذف بعض المعلومات إلى جعل . ما تسمح به اعتبارات األهمية النسبية للتكلفة

  .البيانات المالية مزيفة ومضللة ومن ثم تفقد مصداقيتها وال تكون مالئمة

  القابلية للمقارنة -4

ية على يجب أن يكون مستخدمي البيانات المالية قادرين على إجراء مقارنات للبيانات المال
ممر الفترات الزمنية المختلفة، وذلك لتحديد بعض االتجاهات المتعلقة بمركز المنشأة المالي 

كما يجب أن يكونوا أيضا قادرين على مقارنة البيانات المالية لمختلف المنشات وذلك . وأدائها
ومن ثم . لمنشاتلتقييم المركز المالي واألداء النسبي وكذلك التغيرات في المراكز المالية لتلك ا

فإن طريقة القياس والعرض لألثر المالي للعمليات واألحداث المتشابهة يجب أن تكون متسقة 
على مر الزمن بالنسبة للمنشأة الواحدة، كما يجب إعدادها أيضا بطريقة متسقة بالنسبة 

  )9 ، ص 2001المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، (.للمنشات المختلفة 
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ج الهامة للقابلية للمقارنة كأحد الخصائص النوعية هي إعالم مستخدمي البيانات من النتائ
المالية بالسياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد تلك البيانات وأية تغيرات تحدت في تلك 

ويحتاج مستخدمو البيانات المالية ألن . السياسات وكذلك اآلثار المترتبة على تلك التغيرات
 على التعرف على االختالفات في السياسات المحاسبية التي اتبعتها نفس المنشأة يكونوا قادرين

في معالجة العمليات واألحداث المتشابهة من فترة إلى أخرى وكذلك على مستوى المنشات 
ومما يساعد على تحقيق خاصية القابلية للمقارنة أن يتم االلتزام بما جاء بالمعايير . المختلفة

  .لية، بما في ذلك اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة بواسطة المنشاةالمحاسبية الدو

يجب عدم الخلط بين الحاجة إلى القابلية للمقارنة وبين مجرد التوحيد كما يجب أال يسمح لها 
ة في أإنه من غير المناسب أن تستمر المنش. ن تكون عائقا لألخذ بمعايير محاسبية مطورةأب

حاسبية معينة في المحاسبة على عملية أو حدث إذا ما كانت تلك السياسة ال استخدام سياسة م
تتفق مع خاصيتي المالءمة و إمكانية االعتماد على المعلومات أو الوثوق فيها، كما أنه من 
غير المناسب أيضا عدم تغيير السياسات المحاسبية المتبعة إذا كانت هناك سياسات محاسبية 

  .األحداث المالية مة ومصداقية في التعبير عن العمليات أوأخرى بديلة أكثر مالء

استجابة لرغبة مستخدمي البيانات المالية في مقارنة المركز المالي ونتائج األعمال والتغيرات 
في المركز المالي للمنشاة الواحدة من فترة ألخرى، فإنه يجب أن تظهر البيانات المالية 

  .بقةالمعلومات المماثلة للفترات السا

   :القيود على المعلومات المالئمة والتي يمكن االعتماد عليها •

  التوقيت المالئم

وقد تحتاج .  قد تفقد المعلومات مالءمتها إذا حدث تأخير غير ضروري في التقرير عنها
اإلدارة إلى المالءمة بين المزايا النسبية الناتجة عن توفير المعلومات في الوقت المناسب من 

ة إلى توفير خاصية إمكانية االعتماد على المعلومات والوثوق بها من جهة جهة والحاج
وقد يتطلب توفير المعلومات في توقيت مناسب في العديد من الحاالت التقرير عن . أخري

عملية أو حدث ما قبل معرفة كافة أبعاد تلك العملية أو الحدث مما يؤثر سلبا على الثقة في 
وعلى العكس من ذلك إذ أن تأخير التقرير عن العملية أو . تماد عليها االعإمكانية المعلومات و

الحدث لحين معرفة كافة األبعاد المتعلقة بالعملية أو الحدث يزيد كثيرا من الثقة في المعلومات 
. ولكنها تصبح قليلة الفائدة في مساعدة المستخدمين على اتخاذ القرارات في غضون ذلك
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بين مالءمة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها يجب دائما أخذ ولتحقيق نوع من التوازن 
احتياجات عملية اتخاذ القرارات االقتصادية من المعلومات في الحسبان ومحاولة الوفاء بذلك 

  .بقدر اإلمكان 

  المواءمة بين التكلفة والعائد

 تفوق منفعة إذ يجب أن. تعتبر المواءمة بين التكلفة والعائد قيدا وليست خاصية نوعية
إال أن تقييم المنافع والتكلفة تعتمد بشكل كبير على التقدير . المعلومات تكلفة إعدادها

وقد . الشخصي، باإلضافة إلى أن تكلفة إعداد المعلومات ال يتحملها بالضرورة من يستفيد بها
 سبيل يستفيد من المعلومات بعض المستخدمين الذين لم تعد من أجلهم تلك المعلومات، فعلى

المثال، فإن توفير معلومات إضافية إلى المقرضين قد يؤدي إلى تخفيض تكلفة االقتراض 
ومع ذلك . العائد على حالة معينة/ ولهذه األسباب فإنه يصعب تطبيق اختبار التكلفة . للمنشأة

فإن واضعي المعايير المحاسبية بصفة خاصة وكذا القائمين على إعداد البيانات المالية 
  .خدمي تلك البيانات يجب أن يكونوا على بينة من هذا القيدومست

  المواءمة بين الخصائص النوعية للمعلومات

وبصفة . عادة ما يتبين ضرورة إقامة التوازن أو المواءمة بين الخصائص النوعية للمعلومات
عامة يجب إيجاد نوع من التوازن المناسب بين تلك الخصائص من أجل تحقيق أهداف 

وتخضع عملية تحديد األهمية النسبية للخصائص في الحاالت المختلفة للحكم . ات الماليةالبيان
  .والتقدير المهني

  العرض العادل/ الصورة العادلة والحقيقية 

عادة ما توصف البيانات المالية بأنها تظهر الصورة العادلة والحقيقية أو تعرض بأمانة المركز 
وبالرغم من أن هذا اإلطار ال . ركز المالي لمنشاة معينةالمالي واألداء والتغيرات في الم

يتعرض مباشرة لتلك المفاهيم إال أن تطبيق كل من الخصائص النوعية الرئيسية والمعايير 
المحاسبية المناسبة عادة ما يؤدي إلى الحصول على بيانات مالية تظهر ما هو  مفهوم بصفة 

  .و عدالة عرض تلك المعلوماتعامة على أنه الصورة العادلة والحقيقية أ

 و معايير  FASB مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكيمقارنة بين معايير 
مجموعة من مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي لقد اصدر  :المحاسبة الدولية 

دولية المعايير التي يجب أن تتوافر في البيانات المالية كي تكون ذا فائدة كذلك هناك معايير 
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كما هي موضحة في تشترط بعض الخصائص و سوف نقوم بمقارنة بين تلك الخصائص 
   :)1.3( الجدول 

   ) 1.3( الجدول 
 و معايير  FASB مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكيمقارنة بين معايير 

  المحاسبة الدولية
مجلس معايير المحاسبة   الخصائص  م

  المالية األمريكي
  ليةالمحاسبة الدو

  الخصائص األساسية  
  .مالءمة المعلومات   1

  
x  x 

إمكانية االعتماد على المعلومات أو درجة الثقة   2
  .بها

x x 

  القابلية للفهم   3

  

  x 

 x    القابلية للمقارنة  4

  الخصائص الثانوية  
 x x  التوقيت المالئم   1
 x x  القدرة التنبؤية  2
   x  التغذية المرتدة  3
 x x  لظواهر و األحداثصدق تمثيل ا  4
   x  أن تكون المعلومات قابلة لإلثبات  5
 x  x  حيادية المعلومات  6
 x    األهمية النسبية  7
 x    تغليب الجوهر علي الشكل   8
 x    الحيطة و الحذر  9

 x    االكتمال  10
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لقد تبين من خالل الجدول السابق أن هناك توافق بين خاصيتين أساسيتين و هما خاصية 

 بها و قد زادت معايير إمكانية االعتماد على المعلومات أو درجة الثقةمة المعلومات  و مالء
المحاسبة الدولية خاصيتين أخريان و هما القابلية للفهم و القابلية للمقارنة  ، و قد زادت 
معايير المحاسبة الدولية خاصيتين إضافيتين و هي القابلية للمقارنة و القابلية للفهم و هي 

  .افة تزيد من جودة البيانات المالية المقدمة و فق المعايير الدوليةإض
أما الخصائص الثانوية فهناك إضافة كبيرة من معايير المحاسبة الدولية مما يؤدي إلي زيادة 
كبيرة في فائدة البيانات المالية ، فقد توافقت الخصائص في خاصية التوقيت المالئم و القدرة 

مجلس معايير ل الظواهر و األحداث و حيادية المعلومات ، و قد زاد التنبؤية و صدق تمثي
 خاصيتي التغذية المرتدة و أن تكون المعلومات قابلة لإلثبات ، و المحاسبة المالية األمريكي

في المقابل زادت معايير المحاسبة الدولية خاصية األهمية النسبية و تغليب الجوهر علي 
الكتمال ، و لكن يجب أن تتوافر مجموعة من تلك الخصائص الشكل و الحيطة و الحذر و ا

  .السابقة كي يمكن الحكم علي البيانات المالية بأنها ذات فائدة لمتخذي القرار
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  الفصل الرابع
واقع قطاع الخدمات في 

  قطاع غزة
  المقدمة •
  مفهوم وطبيعة الخدمة  •
  خصائص وسمات الخدمات  •
  الخدماتاألسس التي يستند إليها عند تصنيف  •
  معايير الحكم على جودة الخدمة  •
أهمية تحقيق كل من الفاعلية و الكفاءة في قطاع الخدمات بالدول  •

  النامية
  واقع قطاع الخدمات في قطاع غزة  •
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  :مقدمة 
يعتبر قطاع الخدمات من القطاعات الهامة التي يلزم توافرها لنجاح المشروعات   

عجالت التنمية االقتصادية سريعا إلي األمام ، و قد أثبتت المختلفة في تحقيق أهدافها ، و دفع 
الدراسات أيضا أن هناك عالقة طردية بين التقدم االقتصادي و االجتماعي من ناحية و بين 

 مجموع السكان العاملين من ناحية أخري ، حيث يترتب ىنسبة المشتغلين بقطاع الخدمات إل
  .القومي زيادة نسبة العاملين بهذا القطاع  زيادة نصيب قطاع الخدمات من الناتج ىعل
   )430 ، ص 1985خطاب ،(
  

  :مفهوم وطبيعة الخدمة 
أي نشاط أو سلسلة من األنشطة ذات طبيعة غير ملموسة في " يمكن تعريف الخدمة علي أنها 

العادة و لكن ليس ضروريا أن تحدث عن طريق التفاعل بين المستهلك و موظفي الخدمة أو 
  " مادية أو السلع أو األنظمة و التي يتم تقديمها كحلول لمشاكل العميل الموارد ال

  )17 ، ص 2002الضمور ، (
النشاط غير الملموس ، الذي يهدف أساساً إلى إشباع "يمكن تعريف الخدمة على أنها  و 

ووفقاً ". رغبات ومتطلبات العمالء ، بحيث ال يرتبط هذا النشاط ببيع سلعة أو خدمة أخرى 
ا التعريف تتضمن الخدمات كالً من الخدمات المهنية ، مثل المحاماة ، والمحاسبة ، لهذ

والخدمات الصحية ، وكذلك الخدمات المالية ، مثل خدمات البنوك ، والنقل ، واإلسكان ، 
  .الخ...والنظافة ، والخدمات التعليمية 

 الذي شراؤه ليس لذلك عند الحديث عن الخدمات ، فإننا نتعامل مع شيء غير ملموس و
بالضرورة أن ينتج عنه ملكية ، بمعني نقل مادي للشيء أو حيازته و لكن عند إنتاجه أو أثناء 

  .ذلك نحصل علي منافع أو فوائد
  

  :خصائص وسمات الخدمات 
عموما إن الخدمات غير الملموسة و الطبيعة غير الملموسة للخدمات هي األكثر هيمنة في 

 ، و يمكن حصر الخصائص األساسية ىإلي الخصائص األخرتعريف الخدمات ، إضافة 
  :للخدمات عن  السلع الملموسة ، فيما يلي 

باألصل الخدمات غير ملموسة ، أي من الصعب تذوقها ، و اإلحساس بها ، و رؤيتها  .1
فاالتجاهات و . ، أو شمها أو سماعها قبل شرائها و هذا  أهم  ما يميزها عن السلعة 

م البحث عنها قبل الحصول عليها ، و تكرار الشراء قد يعتمد علي اآلراء حولها يت
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الخبرة السابقة ، و المستهلك قد يحصل علي شيء مادي ملموس ليمثل الخدمة  ، لكن 
 . ن شراء الخدمة هو شراء شيء غير ملموسإفي النهاية ف

ي تقديمها و نعني بالتالزمية درجة االرتباط بين الخدمة ذاتها و بين الشخص الذي يتول .2
، أي من الصعب أحيانا فصل الخدمات عن شخصية البائع مقدمها لذلك فان أداء 
خدمة معينة قد يحدث جزئيا أو كليا في لحظة وقت استهالكها ، فالسلع تنتج و تباع و 

 .تستهلك ، أما الخدمات فهي تباع و من ثم تنتج و تستهلك

خدمات متجانسة لكل العمالء ، حيث صعوبة تنميط الخدمة ، بمعنى عدم إمكانية تقديم  .3
  .يختلف أداء مقدم الخدمة من فرد إلى آخر ، ومن وقت آلخر 

فنائية الخدمة ، بمعنى تالشى الخدمة بعد تقديمها ، ومن ثم عدم إمكانية تخزينها  .4
  .لالستفادة من نتائجها مرة أخرى 

 كما هو الحال في الخدمة ال تحتاج إلى االستخدام الكثيف لقنوات التوزيع المادية ، .5
السلع المادية ، وهو ما يؤكد على أهمية االتصال المباشر بين شركات الخدمات 

  .وعمالئها 
 فالمستفيد ،ه ال يستطيع نقل ملكيتها إليهنّإعندما يستعمل المستفيد الخدمة ف : الملكية .6

يشتري فقط حق استخدام الخدمة؛ مثل استئجار موقف سيارات لمدة ساعتين من 
 .  الزمن

  . والمناسباتتعدم ثبات الطلب على الخدمات في كل األوقا .7
   )2005، ناصر ، األشقر(
  

  : أنواع الخدمات  •
 فهم طبيعة مشروعات الخدمات يتم من  خالل التعرف علي طبيعة الخدمة التي إن  

تقدمها هذه المشروعات ، نظرا النعكاس ذلك علي النظام المحاسبي المناسب لها ، و يمكن 
 التي تقدم الخدمة األفراد أو التجهيزات أنواع الخدمات من حيث طبيعة تقديم الخدمة ، و تقسيم

  : علي النحو التالي 
  :خدمات تعتمد علي التجهيزات 

 مثل اآللية من الخدمات كاملة يبدأ هذه الخدمات شكال تدريجيا تأخذو  .1
تجهيزات مع  لغسيل السيارات ، ثم الخدمات التي تعتمد علي الاآلليةالمحطات 

استخدام عمال تشغيل غير مهرة مثل خدمات الغسيل و التنظيف الجاف و 
 مع اآللية خدمات تعتمد علي التجهيزات أخيراخدمات الهاتف و البرق ، و 
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استخدام عمال تشغيل مهرة مثل خدمات النقل البحري و الجوي و خدمات 
   .اآلليالحاسب 

   :األفرادخدمات تعتمد علي  .2
 من الخدمات التي تستخدم قوي يبدأ أيضاالخدمات شكال تدريجيا  هذه تأخذو 

عاملة غير ماهرة مثل خدمات الحراسة ثم خدمات  تستخدم قوي عاملة ماهرة 
 مهنيين مثل خدمات أو أخصائيينمثل الخدمات الفندقية ثم خدمات تستخدم 

  .المراجعة و المحاسبة و المحاماة و الهندسة و غيرها
 مشروعات الخدمات بمقابل دفع قيمة الخدمة و هي جميع الخدمات سالفة  تندرجأنو يمكن 

 تجمع بين أو آلخر تنتقل هذه المشروعات من تقسيم أنالذكر في هذا التقسيم كما يمكن 
 أنها الخدمات الفندقية تعتمد علي العنصر البشري أي أن المثال نجد سبيلفعلي الشكلين ، 

 في المطبخ ، و اآللية هذا ال يمنع من استخدام التجهيزات  ، ولكناألفرادخدمات تعتمد علي 
 في عملية الحجز ، ومع ذلك فان العنصر اآللية في قسم االستقبال باستخدام الحاسبات أيضا

 أن إلي اإلشارةو تجدر .  العوامل التي تحدد مدي نجاح هذه الصناعةأهمالبشري ما زال  
مية و الخدمات الصحية و الخدمات الحكومية باعتبارها التقسيم السابق ال يشمل الخدمات التعلي

بدون مقابل أي بدون دفع مبلغ من المال كما هو الحال في الخدمات (خدمات غير تجارية 
تصنيفات الخدمات  ) 4-1(  و يوضح الشكل رقم)التجارية التي يتضمنها التقسيم سالف الذكر

.  
  )13-12 ، ص 1992،  ، السحيريمصطفى(
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  تصنيف الخدمات) 1.4( شكل رقم 
  )13 ، ص 1992مصطفى ، السحيري، (

  :األسس التي يستند إليها عند تصنيف الخدمات ، وهى
  

 حيث يمكن تقسيم الخدمات طبقاً لنوع السوق أو العمالء أو المؤسسات : نوع السوق •
التسويقي طبقاً لهذا النوع من وكثيراً ما يختلف المزيج . التي تقدم لها هذه الخدمات 

  .التقسيم للخدمة المقدمة 
 حيث هناك العديد من الخدمات التي تحتاج في تقديمها إلى توفر : درجة كثافة العمل •

المهارات والخبرات في مقدمي هذه الخدمات ، مثل خدمات التعليم والبنوك وشركات 
هؤالء العاملين أثناء تقديم وكثيراً ما تتوقف درجة رضا العميل على سلوك . الطيران
  .الخدمة 

 حيث هناك بعض الخدمات التي يتزايد فيها اتصال العمالء : درجة اتصال العمالء •
ولذلك . بشركات هذه الخدمات ، مثل خدمات الفنادق والجامعات والخدمات الصحية 

تجھیزات اآللیةخدمات تعتمد علي ال  

خدمات تجاریة مقابل دفع 
 مبلغ من المال

خدمات غیر تجاریة بدون 
دفع مقابل نقدي كخدمات 

  األمن و الصحة

خ      دمات آلی      ة 
اتوماتیكی            ة (
مث    ل خ    دمات )

المحطات اآللیة  
لغ                        سیل 

  السیارات

خدمات تستخدم  
عم    ال ت    شغیل  
غیر مھ رة مث ل     
خ                      دمات 
التنظی             ف و  

  الغسیل

تستخدم خدمات  
عم      ال مھ      رة 
مث     ل خ     دمات  
الحاس                    ب 

  االلكتروني

خ      دمات آلی      ة 
اتوماتیكی            ة (
مث    ل خ    دمات )

المحطات اآللیة  
لغ                        سیل 

  السیارات

خدمات تستخدم  
عم    ال ت    شغیل  
غیر مھ رة مث ل     
خ                      دمات 
التنظی             ف و  

  الغسیل

خدمات تستخدم  
عم      ال مھ      رة 
مث     ل خ     دمات  
الحاس                    ب 

  االلكتروني

 خدمات تعتمد علي األفراد

 الخدمات
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الخ في ...المباني  يساهم المظهر المادي للتسهيالت المرتبطة بالخدمة ، مثل النظافة و
  .تقييم العميل لجودة هذه الخدمات 

 حيث تميل بعض الخدمات إلى التعقيد ، مثل الخدمات : مستوى مهارة مقدم الخدمة •
الحرفية والمهنية ، ولذلك فعادة ما يختار العميل مقدم مثل هذه الخدمات بدرجة من 

  .التأني والدراسة 
 إلى الربحية ، تختلف عن حيث أن تسويق الخدمات التي تهدف:  هدف مقدم الخدمة •

  .تسويق تلك الخدمات التي ال تهدف إلى الربحية
 حيث أن هناك بعض : درجة خضوع الخدمة للتشريعات والقوانين الحكومية •

 ، ت ، مثل خدمات البنوك والكهرباءالخدمات التي تخضع بدرجة كبيرة لهذه التشريعا
  .ين ، مثل خدمات النظافة بينما هناك خدمات أخرى تخضع بدرجة أقل لهذه القوان

  :معايير الحكم على جودة الخدمة  •
غالباً ما يحكم العميل على جودة الخدمة المقدمة على أساس أداء هذه الخدمة ، طالما أن 
الخدمة كما أوضحنا شئ غير ملموس ، ويوضح الجدول التالي عشر معايير أساسية يمكن أن 

  :دمة يستخدمها العميل لتقييم جودة الخدمة المق
  المعايير المستخدمة للحكم على جودة الخدمة 

  معايير الحكم علي جودة الخدمة) 1.4(جدول رقم 
 أمثـــــــــلة المعيـــــــار

 إمكانية االعتماد على الخدمة -1
 أي التجانس في األداء: 

  . الفاتورة دقيقة وسليمة -
  . االحتفاظ بسجالت دقيقة -
 . وقت الخدمة بدون تأخير-

أي :  االستجابة السريعة -2
رغبة واستعداد الموظف لتقديم 

 .الخدمة 

  . إرسال بيان الصفقة حاالً بالبريد -
  . عمل مكالمات تليفونية سريعة للعميل -
 . تقديم الخدمات الفورية بميعاد سابق -

أي توفر المهارات :  الكفاءة -3
 .والمعرفة لدى الموظف 

  تصال توفر المعلومات لدى أفراد اال-
  . توفر المهارات لدى أفراد العمليات-
 . توفر القدرات البحثية بالمنظمة -

أي سهولة :  إمكانية التعامل -4
 .االتصال والتعامل 

  . وقت االنتظار ليس طويالً -
  . أوقات ميسرة ألداء الخدمة -
 . مواقع أداء خدمة مناسبة -
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أي طريقة :  األدب واللطف -5
دب التعامل من حيث األ

  .والصداقة والود 

  . مظهر جيد ولباقة -
  . استقبال حار -

أي تزويد العمالء :  االتصال -6
  .بالمعلومات واالستماع إليهم 

  . شرح طبيعة الخدمة وأهميتها -
  . توضيح تكلفة وأسعار الخدمة -
 . التأكيد على حل مشكالت العمالء-

أي مدى الثقة : السمعة والثقة -7
  .مانةوالمصداقية واأل

  . اسم الشركة وسمعتها -
  . الخصائص الشخصية للعاملين -
  . طريقة العرض البيعى -

أي التحرر من :  األمان -8
  الخطر والخوف والشك

  . األمن المادي -
  . األمن المالي -
  . السرية أي خصوصية العميل -

أي :  فهم احتياجات العميل-9
  .معرفة رغباته ودوافعه 

  .مالء  معرفة مطالب الع-
  . إعطاء اهتمام شخصي لكل حالة -
  . إدراك أهمية العميل المنتظم -

أي الدليل :  الدليل الملموس -10
  .المادي عن الخدمة 

  . التسهيالت المادية -
  . مظهر األفراد -
  . األدوات والمعدات المستخدمة -

  
  :اتها المقدمة وعليه ، يمكن ألي منشأة أن تستخدم الخطوات التالية لتحسين جودة خدم

  .وضع المعايير والمستويات النمطية للخدمات المقدمة  .1
  .أهمية مراعاة اشتراك جميع المديرين في جهود تحسين الخدمات المقدمة  .2
  .العمل على تنمية مهارات مقدمي الخدمة بشكل مستمر  .3
داء تقييم األداء في مجال تقديم الخدمات المقدمة للتأكد من الممارسة الجيدة لهذا األ .4

  .في ضوء المخطط له ، ومع تحديد إجراءات التصحيح المطلوبة إذا لزم األمر 
  .وضع السياسات المناسبة لحل مشكالت العمالء التي قد تطرأ على وجه السرعة  .5
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  :      أهمية تحقيق كل من الفاعلية و الكفاءة في قطاع الخدمات بالدول النامية 
  

 و كفاءة قطاع الخدمات بصفة عامة بالدول النامية و تظهر أهمية االهتمام بفاعلية  
لما دلت عليه الدراسات الخاصة باقتصاديات هذه الدول من أن الخدمات العامة بها تتصف 

نه قد تناولتها فترات من العجز الشديد يجعلها محال أو . بالتخلف و القصور في األداء 
لون إلي تقرير وين و هنا يلجأ المسؤللشكوى المريرة ، و النقد المستمر من جانب المواطن

أوجه العالج السريع التي قد تساعد علي تخفيف حدة الشعور بتخلف هذه الخدمات و لكنها ال 
  .تعالج جذور المشكلة

و لهذا فانه من الضروري التعرف علي العوامل التي أدت إلي انخفاض كفاءة األداء بهذا 
  . تحقيق الكفاءة و الفاعلية بهالقطاع ، حيث أن هذا يلقي ضوءا علي أهمية

  : أوال 
أدت ثورة األماني و التطلعات التي اجتاحت دول العالم عقب الحربين العالميتين إلي ضرورة 
قيام الحكومات بالدول النامية بتحمل عبء تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية لهذه الدول 

ة للتنمية االقتصادية و االجتماعية و قد أدي ذلك إلي قيام الحكومات بوضع خطط طموح. 
  .تتفق و آمال الجماهير

إال أن العمل بالجهاز الحكومي بهذه الدول لم يتطور بالقدر الذي يعطيه الدفعة القوية لتحقيق 
و كانت النتيجة أن النتائج التي يحققها الجهاز التنفيذي سواء علي صورة سلعة . هذه الخطط 

  .ل الطموح الذي صورته تلك الخططمنتجة أو خدمة مقدمة ال تقاب
و قد أدي فقدان التوازن بين األهداف القومية التي يلزم النظام بتحقيقها و طاقة هذا النظام علي 
تحقيق النتائج الموصلة لهذه األهداف إلي إحساس الجماهير بحالة من االستياء العام من أداء 

  .ة منه بل يمتد ليشمل النتائج المتوقعيالنظام البيروقراط
  :ثانيا 

تتميز بعض أنواع الخدمات بأنها ذات طبيعة احتكارية مثل خدمة المواصالت السلكية و 
الالسلكية ، و المياه النقية، و الكهرباء، و النقل ، و هي أنواع الخدمات التي يطلق عليها 

  .خدمات المنافع العامة التقليدية
ارات كبيرة خاصة في المراحل األولي و تتميز مشروعات هذه الخدمات بأنها تتطلب استثم

للتنمية كما تتصف بعدم قابليتها للتجزئة ، و هذا يضع قيدا أمام نموها بالنسبة لمعظم الدول 
  .النامية
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س األموال الالزمة للتنمية االقتصادية ، وفقد أدي ما تعانيه معظم هذه الدول من نقص رؤ
 لتحقيق النمو ةعوقها من تدبير األموال الالزمباإلضافة إلي  ما تجابهه من مشكالت اقتصادية ت

االقتصادي إلي ضالة حجم االستثمارات المخصصة لهذه المشروعات مما يعتبر من األسباب 
  .الرئيسية النخفاض كفاءة األداء بها 

و تحقق منظمات خدمات المنافع العامة إيرادات من الخدمة التي تقدمها ، إال أن مقياس 
المنظمات يختلف عن المنظمات التجارية األخرى في أن اإليراد المحقق اإليرادات في بعض 

كما أن اإلدارة ال تتمتع بالحرية في اتخاذ . الخ .. يحصل إما بفرض ضريبة أو رسم 
عدم ارتباط اإليرادات بأدائها و القرارات الخاصة بأجور هذه الخدمات  و هذا يؤدي إلي 

  .نتائجها في معظم األوقات
سواء " للمستهلك فانه يدفع الرسم أو االشتراك المقرر للخدمة إذا أراد أن يستخدمها و بالنسبة

كما أن المستهلك إذا لم يكن راضيا عن الخدمة التي تقدم " استخدمها أم لم يستخدمها بعد ذلك 
له مثل خدمة التليفون أو المياه أو الكهرباء ، فال توجد جهة بديلة يمكن أن يلجا إليها للحصول 

  .منها علي نفس الخدمة نظرا للطبيعة االحتكارية التي تتصف بها هذه المنظمات
  

  :ثالثا 
و . تتميز منظمات الخدمات أيضا بان هناك اتصاال دائما و مباشرا بينها و بين المواطنين 

لذلك فإنها تتعرض لكثير من النقد من جانب وسائل اإلعالم و ذلك بالمقارنة بمنظمات األعمال 
و يؤدي ذلك إلي إلقاء كثير من الضغوط علي المديرين في هذه المنظمات ، و . األخرى

و مثل هذا المناخ يؤدي إلي . رغبتهم في الحصول علي نتائج سريعة و مرئية و محسوسة 
التركيز علي األهداف القصيرة األجل دون األهداف الطويلة األجل مما يؤثر علي فاعلية هذه 

  .المنظمات
 لنا حاجة منظمات الخدمات بصفة عامة و خدمات المنافع العامة بصفة خاصة مما سبق يتبين

لكل من الفاعلية و الكفاءة ، نظرا للطبيعة االحتكارية التي تتمتع بها ، و أثرها في تحقيق 
أهداف النمو االقتصادي و االجتماعي و الرفاهية العامة للمجتمع و مفهوم الكفاءة اإلنتاجية 

. الحصول علي أقصي إنتاج ممكن باستخدام كميات محددة من تلك العناصر يتبلور في إمكان 
 ىو لذا فهو مقياس يصور مدي كفاءة عملية تحويل المدخالت من مواد و عمل و رأس مال إل

  .مخرجات تتمثل في سلع أو خدمات
   )430-435 ، ص 1985خطاب ،(
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   :واقع قطاع الخدمات في قطاع غزة •
  

ن حالة الحصار واإلغالق التي مارستها السياسة أادي بيالحظ المراقب االقتص  
 وحتى 28/9/2000اإلسرائيلية تجاه االقتصاد الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى ابتداء من 

اآلن كان لها تأثيرات كبيرة على كافة القطاعات االقتصادية الفلسطينية، ذلك بسبب حالة 
طيني من جهة واإلسرائيلي من جهة أخرى، حيث لم الترابط والتشابك القائم بين االقتصاد الفلس

في تعزيز )  ، المرحلة االنتقالية التفاقية أوسلو2000-1993(تفلح السنوات السبع األخيرة 
استقاللية االقتصاد الفلسطيني عن االقتصاد اإلسرائيلي أو تعزيز العمق العربي واإلسالمي 

 اتفاق باريس أسهمجانب اإلسرائيلي ، حيث لهذا االقتصاد وبالتالي فك حالة الترابط مع ال
االقتصادي وما تبعه من اتفاقيات ثنائية سواء مع دول السوق األوروبية أو مع الواليات 
المتحدة األمريكية في تعميق حالة االستهالك لدى االقتصاد الفلسطيني وأدى إلى إضعاف قدرة 

أصحاب رؤوس األموال إلى التخلي أو المنتج الفلسطيني على المنافسة ، مما دفع بالعديد من 
تجنب مجال الصناعة من مخططاتهم االستثمارية في فلسطين وبالتالي البحث عن االستثمار 

   .ذي طابع  الربح السريع كاإلنشاءات والخدمات والتجارة
  )2000 ، البيرة–غرفة تجارة وصناعة محافظة رام اهللا  (
  

ا و م القطاعات تقدأكثرزة يجده من  قطاع الخدمات في قطاع غإلي الناظر إن  
 القطاعات استخداما للبرمجيات و الحاسوب و أكثر هاستخداما للتكنولوجيا الحديثة كون

تكنولوجيا المعلومات ، فان أي شركة في هذا العصر تعمل في مجال تقديم الخدمة للمستهلك 
ق العمل من اجل تقديم  سوي تنافس فأن تستطيع حتىالبد لها من استخدام احدث التكنولوجيا 

  .حتى تستطيع البقاء و االستمرار في المنافسة  خدمة لزبائنها أفضل
  

حدث البرامج االلكترونية في مجال أالشركات العاملة في قطاع غزة تستخدم   
المحاسبة و اإلدارة  ، حيث أنها تستخدم البرامج الخاصة المصممة باستخدام لغات البرمجة 

مثل االوراكل و األصيل و األكسس و اإلكسل و كذلك برامج خاصة الحديثة و المختلفة 
  .مصممة خصيصا النجاز بعض األهداف الخاصة 
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أصبح قطاع الخدمات في قطاع غزة من أكثر القطاعات تطورا و ذلك لسرعة لقد   
 ما ينتقل بين الدول خاصة في قطاع غزة الذي نالتقدم التكنولوجي العالمي الذي سرعا

 تحصل أن الحديثة و ذلك بسبب العولمة ، حيث تستطيع الشركات االتكنولوجيميع يستوعب ج
   .نترنت علي احدث البرمجيات من خالل اإل
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الخامسالفصل   

 الطريقة واإلجراءات
 منهجية الدراسة •
 مجتمع  وعينة الدراسة •
 صدق وثبات االستبانة •
المعالجات اإلحصائية • 
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  مقدمة 

صفاً لمنهج الدراسة ، واألفراد مجتمع الدراسـة وعينتهـا ، وكـذلك أداة              يتناول هذا الفصل و   
الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتـضمن هـذا الفـصل وصـفا                 
لإلجراءات التي قام بها  الباحث في تقنين أدوات الدراسـة وتطبيقهـا ، وأخيـرا المعالجـات         

  .في تحليل الدراسة اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها 
  

   منهجية الدراسة 

والـذي يعـرف   لمنهج الوصفي التحليلي  ا من اجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام       
حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما        أبأنه طريقة في البحث تتناول      

، معهـا فيـصفها ويحللهـا       هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل           
وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جـودة البيانـات               
المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة ،و سوف تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين مـن                

:البيانات 
  .البيانات األولية-1

 لدراسة بعض مفردات البحث وحصر      تاناوذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبي      
ومن ثـم تفريغهـا وتحليلهـا باسـتخدام       ، وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث     

اإلحصائي واسـتخدام   SPSS   (Statistical Package for Social Science)برنامج 
االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لـدالالت ذات قيمـة ومؤشـرات تـدعم              

  .وع الدراسة موض
  

 .البيانات الثانوية-2

م الباحث بمراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو المتعلقـة بالموضـوع قيـد                اق
الدراسة، والتي  تتعلق بأثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية فـي               

نها تسهم فـي إثـراء الدراسـة    قطاع الخدمات في قطاع غزة ، وأية مراجع قد يرى الباحث أ        
بشكل علمي، وينوي الباحث من خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة، التعـرف علـى               
األسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تـصور عـام عـن آخـر                  

  .المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة 
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  مجتمع وعينة  الدراسة 
  و البـالغ     العاملة في قطـاع غـزة       ع الدراسة جميع  شركات قطاع الخدمات في         شمل مجتم 

، و لصعوبة الحصول علي دليل شامل لتلك الشركات بسبب تعطل العديـد               شركة 170عددها
تلـك  من المصادر عن العمل و الحصار القائم علي قطاع غزة  قام الباحث بعملية مسح شامل ل          

وقد تم توزيع االستبانات على جميع أفراد عينة الدراسـة ،              العاملة في قطاع غزة ،     الشركات
 استبانات نظرا لعـدم تحقـق   6 استبانة ، وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد       151وتم استرداد   

 145الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة            
  .تهدفة في اإلستبانة هم المحاسبون الذين يعدون القوائم المالية ، و قد كانت العينة المسستبانةإ

  
  :أداة الدراسة 

  
  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1

 .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات -2

 . االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرفتعديل -3

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النـصح              -4

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب -5

ولقـد تـم    ، يانات الالزمة للدراسـة  توزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع الب        -6

  : كما يلي قسمين إلى ةستبانتقسيم اإل

× 10 

أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية  

 :تقسيمه إلى أربعة محاور كما يلي في قطاع الخدمات في قطاع غزة وتم 

ü  عـدد العـاملين و   (حجم المؤسسة من حيث العالقة بين  يناقش   : المحور األول
فيها و بين اسـتخدام نظـم المعلومـات         ) حجم رأس المال و حجم اإليرادات     

  فقرات7 ،  ويتكون من المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة
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ü  بين استخدام نظـم المعلومـات المحاسـبية و         قة  يناقش العال  : المحور الثاني
 ،  ويتكون    جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة         

 . فقرات9من 

ü  بين استخدام نظـم المعلومـات المحاسـبية و      يناقش العالقة    : المحور الثالث
  فقرات6 ، ويتكون من زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

ü المعوقات التي تحد من قدرة شركات قطاع الخـدمات         ین اقش  :  الرابع المحور
 5 ویتك ون م ن   ، في قطاع غزة علي استخدام نظـم المعلومـات المحاسـبية          

 .اتفقر

  )1.5(وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  وفق مقياس ليكارت الخماسي حسب جدول رقم 
  

  
  )1.5(جدول رقم 

  مقياس ليكارت الخماسي
  ارفض بشدة  أرفض  محايد  موافق  ق بشدةمواف  التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة

  
  

  :والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يلي

  : و الوظیفیة الشخصیةالبیانات: أوًال 

  )2.5(جدول رقم 
  الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  
  النسبة المئویة  التكرار  

  79.3  115  ذكر
  20.7  30  أنثى
  100.0  145  جموعالم
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 :الجنس -

معظم أفراد العینة من الذكور، و ھي نتیجة طبیعیة نظرا الن المجتم ع    أن   )2.5(یبین جدول رقم    

  .الفلسطیني مجتمع محافظ فانھ یمیل إلي عمل الذكور أكثر من اإلناث

  
  )3.5(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
  

  ویةالنسبة المئ  التكرار  العمر

  41.4  60  30اقل من 
30-40  63  43.4  
41-50  17  11.7  

  3.4  5  50اكبر من 
  100.0  145  المجموع

 :العمر-

 و هذا يـشير   س نة  40 أف راد العین ة ھ م دون    % 80 أن أكثر م ن  )3.5( جدول رقم نستنتج من   
  .إلي أن معظم العاملين في شركات قطاع الخدمات هم من الشباب 

 

  )5. 4(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدرجة العلمية

  
  النسبة المئویة  التكرار  الدرجة العلمية

  13.8  20  دبلوم        
  73.8  107بكالوريوس     

  11.7  17  ماجستير
  0.7  1  دكتوراه
  100.0  145  المجموع
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  :الدرجة العلمية -

و لكن ین جمیع المؤھالت العلمیة ،  أن أفراد عینة الدراسة موزعون  ب    )5. 4(یوضح جدول رقم    
المالحظ أن أكثر المحاسبين من حملة شهادة البكالوريوس و هذا يوضح أن اغلب المحاسـبين               

 مـن   % 1 نسبة اقل مـن  في قطاع غزة هم ممن يحملون شهادة البكالوريوس ، و لكن هناك        
 .ت العلمية العليايحملون الشهادات العليا ، مما يشير إلي  أنهم يتطلعون إلكمال الدرجا

  )5. 5(جدول رقم 

   التخصصتوزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئویة  التكرار  التخصص

  66.2  96محاسبة      
  22.1  32إدارة أعمال      

  6.2  9  اقتصاد      
  5.5  8  أخرى

  100.0  145  المجموع

  :التخصص -

 المحاسبة ، تخصصد العينة هم من من افر % 66أن أكثر من      )5. 5(یبین ج دول رق م      
  و هي نتيجة طبيعية الن إعداد التقارير المحاسبية تحتاج إلي متخصصون في المحاسبة،

 و هذا يدل علي أن معظم العاملين في شركات قطاع الخدمات من المتخصـصين فـي                
    .المحاسبة

  )6.5(جدول رقم 
   الخبرة العمليةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئویة  التكرار  ة العملية الخبر

  25.5  37   سنوات3اقل من 
  28.3  41    سنوات     3-6
  24.1  35   سنة10- سنة 7

  17.2  25 سنة      15 - سنة 11
  4.8  7   سنة15أكثر من 
  100.0  145  المجموع
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  :الخبرة العملية  -

أصحاب الخبرة العمليـة  من أفراد العينة هم من  % 78أن    إل ي   )6.5( جدول رقم    یشیر
 سنوات ،   مما يشير إلي أن أفراد العينة يتمتعون بخبرة جيدة تعبر عـن                10 إلي   1من  

  .آراء صحيحة في اإلجابة علي اإلستبانة
  
 

  )7.5(جدول رقم 
   سنة التأسيستوزيع الشركات حسب متغير

  النسبة المئویة  التكرار  سنة تأسيس الشركة

  20.7  30   فاقل1990سنة 
  48.3  70  1995سنة - 1991 سنة
  17.9  26  2000سنة -1996سنة 
  13.1  19  2008 سنة – 2001سنة 

  100.0  145  المجموع

  
 :سنة تأسيس الشركة 

قد تأسست بـين   نصف الشركات في قط اع  غ زة    ما یقارب  أن   )7.5(یبین جدول رقم    
ة  أي أنها تملك خبرة في سوق العمل كافيـة لتمـر بالـدور             1995 و   1991عامي  

 .االقتصادية العامة 

  
  )8.5(جدول رقم 

   عدد العمالتوزيع الشركات حسب متغير
  النسبة المئویة  التكرار  عدد العمال

  53.1  77   عامل فاقل20
  37.2  54   عامل50 – عامل 21
  9.7  14   عامل فأكثر51

  100.0  145  المجموع
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  :عدد العمال-
زعة من حيث عدد العمال إلي جميـع        شركات قطاع الخدمات مو     أن )8.5( جدول رقم    يوضح

الفئات و لكن أكثر من نصف الشركات تحتاج إلي عدد عمال قليل و هـي بطبيعـة شـركات              
  .الخدمات التي ال تحتاج إلي عدد كبير من الموظفين 

  
  )9.5(جدول رقم 

   حجم رأس المالتوزيع الشركات حسب متغير
  النسبة المئویة  التكرار  حجم رأس المال

  13.8  20  $100000اقل من 

100000 $- 200000$  18  12.4  

  73.8  107  $200000أكثر من 

  100.0  145  المجموع
  
  : حجم رأس المال  -  
 

أن عينة الدراسة توزعت بين جميع الفئات حيـث أن أفـراد العينـة             )9.5(يشير  جدول رقم     
 قطـاع   مـن شـركات    % 73إلي  أن  أكثر مـن        شملت الثالث محاور و لكن المالحظ أن        

و هذا يشير إلـي أن شـركات        $ 200000الخدمات في قطاع غزة تمتلك رأس مال أكثر من          
  . إلي رأس مال كبير لتلبية متطلبات السوقالخدمات تحتاج
                

  )10.5(جدول رقم 
   نظام المعلومات المستخدمتوزيع الشركات حسب متغير
  یةالنسبة المئو  التكرار  نظام المعلومات المستخدم

  2.1  3  يدوي
  17.9  26  نصف إلكتروني

  80.0  116  إلكتروني
  100.0  145  المجموع
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  : نظام المعلومات المستخدم -
 

أن عينة الدراسة شملت جميع أنواع البـرامج المـستخدمة فـي             )5-10(يوضح  جدول رقم     
دم نظام الكتروني ،    من الشركات تستخ  % 80 أن أكثر من     المجتمع الفلسطيني و لكن الواضح      

مما يدل علي أن مفردات العينة علي درجة كبيـرة مـن اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة و                   
  .االلكترونية في تنفيذ أعمالها

        
  )11.5(جدول رقم 
   نوع نظام المعلومات المستخدمتوزيع الشركات حسب متغير

  النسبة المئویة  التكرار  

  25.5  37  أكسس
  44.8  65  أوراكل
  29.7  43  اكسل

  100.0  145  المجموع
  
 :نوع نظام المعلومات المستخدم  -

أن شركات الخدمات موزعة من حيث استخدام البرامج االلكترونيـة        )11.5(یب ین ج دول رق م       
إلي جميع البرامج و لكن الواضح أن أكثر العينة ممن يستخدمون برنامج االوراكل األكثر دقة               

  . اعتماد الشركات علي النظم الجاهزة للعمل في مجال المحاسبةو حداثة ، و هذا يشير إلي
  

  :صدق وثبات االستبيان
  :تم تقنين  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي

v تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين : صدق فقرات االستبيان.  

   :صدق المحكمين )1

أعضاء من أعضاء الهيئـة     ) 10(من المحكمين تألفت من     على مجموعة   االستبيان  تم عرض   
التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  متخصصين في المحاسبة واإلدارة  واإلحصاء             
وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضـوء                

  .هذا الغرضمقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده ل
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  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2

 30تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها             
مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة لـه كمـا               

  . يلي
عدد العاملين و حجـم رأس      (حجم المؤسسة من حيث     : ولالصدق الداخلي لفقرات المحور األ    

  )المال و حجم اإليرادات
  )12.5(جدول رقم 

عدد العاملين و حجم رأس (حجم المؤسسة من حيث : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول 
  )المال و حجم اإليرادات

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

شكل فعال فـي مـدي اسـتخدام نظـم          إن حجم الشركة يساهم ب      11
 0.037 0.382  .المعلومات المحاسبية في الشركة

يوجد عالقة طردية بين حجم الشركة و تطور نظـم المعلومـات       12
 0.000 0.639  .المحاسبية المستخدمة

يوجد عالقة طردية بين حجم االستثمار فـي نظـم المعلومـات              13
 0.006 0.493  .المحاسبية و زيادة اإليرادات

الشركات ذات الحجم الكبير تستخدم نظـم معلومـات محاسـبية             14
 0.039 0.379  .متطورة مقارنة مع الشركات األصغر حجما

استخدام نظم المعلومات المحاسـبية فـي شـركات قطـاع            إن    15
 0.042 0.373   .ر هام لزيادة اإليراداتشمؤالخدمات 

لي نظم المعلومـات    زيادة اإليرادات تؤدي إلى زيادة االعتماد ع        16
 0.000 0.762  .المحاسبية

إن الشركة ذات عدد العمال الكبير تستلزم استخدام نظم معلومات            17
 0.002 0.536  .محاسبي

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

حجـم  ( ر األول  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المحـو   )12.5(جدول رقم   
 والمعدل الكلي لفقراته    )عدد العاملين و حجم رأس المال و حجم اإليرادات        (المؤسسة من حيث    

،حيث إن مـستوى   )0.05(،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        
 تـساوي    الجدولية والتـي   r المحسوبة اكبر من قسمة      r وقيمة   0.05الداللة لكل فقرة اقل من      

  ،  وبذلك تعتبر فقرات المحور األول  صادقة لما وضعت لقياسه0.361
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 جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخـدمات         :الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني    

   في قطاع غزة
  )13.5(جدول رقم 

مات جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخد: الثاني الصدق الداخلي لفقرات المحور 
  في قطاع غزة

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلي زيادة جودة   18
 0.000 0.851  .البيانات المالية 

يؤثر نوع نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة علي جودة البيانات   19
  .المالية 

0.376 0.040 

 علي نظم المعلومات المحاسبية تزداد جودة كلما زاد االعتماد  20
  .البيانات المالية الصادرة

0.750 0.000 

الخبرة العملية في استخدام نظم المعلومات المحاسبية لها تأثير قوي   21
  .علي جودة البيانات المالية

0.565 0.001 

يؤدي استخدام نظم المعلومات المحاسبية إلى تحقيق درجة أعلى من   22
  . والترابط بين البيانات المحاسبية المستخرجة من هذه النظمالتكامل

0.588 0.001 

23  
إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يوفر مجموعة من اإلجراءات 
الرقابية لضمان سالمة القرارات المتخذة وكشف األخطاء في حال 

  .حدوثها
0.752 0.000 

لى ترشيد عمليات إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إ  24
 0.000 0.709  .اتخاذ القرارات مما يؤثر بشكٍل واضح على صحة هذه القرارات

أنظمة المعلومات المحاسبية تزيد من كمية و دقة البيانات المالية   25
  الصادرة

0.708 0.000 

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية تساهم بشكل كبير في حل   26
  .المشاكل في الشركة

0.555 0.001 

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

جـودة  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور الثـاني            )13.5(جدول رقم   
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي      ) البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة        

، حيث إن مـستوى الداللـة    )0.05(رتباط المبينة دالة عند مستوى داللة يبين أن معامالت اال  
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،   0.361 الجدولية والتي تـساوي      r المحسوبة اكبر من قسمة      r وقيمة   0.05لكل فقرة اقل من     
  وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه

  
  ت قطاع الخدمات في قطاع غزةزيادة ربحية شركا: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث

  
  )14.5 (جدول رقم 

  زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث
معامل   الفقرة  مسلسل

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

27  
يؤدي استخدام نظم المعلومات المحاسبية إلى ترشيد قرارات اإلنفاق 

يؤدي إلى تخفيض هذه المصاريف وزيادة االيرادي والرأسمالي مما 
  .األرباح

0.756 0.000 

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلي تخفيض   28
  .المصروفات التشغيلية و زيادة الربحية

0.617 0.000 

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يساهم بشكٍل واضح في التنبؤ   29
 0.000 0.742  .شركةباألرباح الحالية والمستقبلية لل

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يساهم بشكٍل واضح في زيادة   30
  .أرباح الشركة بشكل منتظم

0.836 0.000 

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلى تخفيض درجة   31
  .المخاطرة وبالتالي زيادة الربحية

0.672 0.000 

32  
وافر البدائل المتعددة فإن استخدام في ضوء التطورات المتسارعة وت

نظم المعلومات المحاسبية يعتبر البديل األفضل لترشيد قرارات 
  اإلنفاق وزيادة األرباح

0.668 0.000 

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
زيـادة  (محور الثالـث    يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ال         )14.5 (جدول رقم   

والمعدل الكلـي لفقراتـه ،  والـذي يبـين أن      ) ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة      
، حيث إن مستوى الداللة لكل فقـرة         )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        

بـذلك  ،   و0.361 الجدولية والتي تـساوي  r المحسوبة اكبر من قسمة   r وقيمة   0.05اقل من   
  تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه

المعوقات التي تحد من قدرة شركات قطاع الخـدمات       : الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع    
  في قطاع غزة علي استخدام نظم المعلومات المحاسبية
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  )15.5(جدول رقم 
 قدرة شركات قطاع الخدمات المعوقات التي تحد من: الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع 

  في قطاع غزة علي استخدام نظم المعلومات المحاسبية
معامل   الفقرة  مسلسل

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

من أهم معوقات استخدام نظم المعلومات المحاسبية قلة كفاءة   33
  .العاملين في  شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

0.785 0.000 

ظمة المعلومات المحاسبية تحد من القدرة على التكلفة المرتفعة ألن  34
  استخدامها

0.488 0.006 

35  
من أهم معوقات استخدام نظم المعلومات المحاسبية ارتفاع تكلفة 

االستثمار في هذه النظم بالمقارنة مع فائدة استخدام البيانات 
  .المستخرجة منها

0.706 0.000 

محاسبية عدم الثقة من أهم معوقات استخدام نظم المعلومات ال  36
  .المطلقة في البيانات المحاسبية المستخرجة من هذه النظم

0.552 0.002 

يرتبط تطور أنظمة المعلومات المستخدمة بتطور اإلمكانات البشرية   37
 0.036 0.384  في الشركات

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
المعوقـات  (بين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع     ي )15.5(جدول رقم   

التي تحد من قدرة شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة علـي اسـتخدام نظـم المعلومـات            
والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى              ) المحاسبية

 المحسوبة اكبر مـن     r وقيمة   0.05ى الداللة لكل فقرة اقل من       ، حيث إن مستو    )0.05(داللة  
،   وبذلك تعتبر فقرات المحور الربـع  صـادقة لمـا              0.361 الجدولية والتي تساوي     rقسمة  

  وضعت لقياسه
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  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة •
  

   )16.5( جدول رقم 
  اسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانةمعامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدر

  
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  حمتوى احملور  احملور

عدد العاملين و حجم رأس (حجم المؤسسة من حيث   األول
  )المال و حجم اإليرادات

0.534 0.002 

جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخدمات في   الثاني
  قطاع غزة

0.818 0.000 

 0.000 0.650  زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة  الثالث

المعوقات التي تحد من قدرة شركات قطاع الخدمات في   الرابع
  قطاع غزة علي استخدام نظم المعلومات المحاسبية

0.586 0.001 

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

ين معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسـة مـع             يب  )16.5( جدول رقم   

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          المعدل الكلي لفقرات االستبانة     
 r المحسوبة اكبر من قـسمة       r وقيمة   0.05 ، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من           0.05

  0.361الجدولية والتي تساوي 
  

  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 
 همـا طريقـة     نوقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطـريقتي          

  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
  
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسـون  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

تبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرتبة لكل بعد وقد  تـم تـصحيح              بين معدل األسئلة الفردية الر    
-Spearman(معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح               

Brown Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  
=   معامل الثبات   

1
2
ر+

 يبـين أن هنـاك   )17.5(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان
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  )17.5(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  التجزئة النصفية

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
  المعنوية

عدد العاملين و (حجم المؤسسة من حيث   األول
  ) رأس المال و حجم اإليراداتحجم

7 0.6024 0.7519 0.000 

جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع   الثاني
  الخدمات في قطاع غزة

9 0.5945 0.7457 0.000 

زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في   الثالث
  قطاع غزة

6 0.5931 0.7446 0.000 

  الرابع
المعوقات التي تحد من قدرة شركات 

خدمات في قطاع غزة علي قطاع ال
  استخدام نظم المعلومات المحاسبية

5 0.6284 0.7718 0.000 

 0.000 0.7598 0.6127 27  جميع الفقرات  

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -2

قياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين          استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ ل     
  .أن معامالت الثبات مرتفعة )18.5(جدول رقم 

  )18.5(جدول رقم 

  )طريقة والفا كرونباخ( معامل الثبات 

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

 و عدد العاملين و حجم رأس المال(حجم المؤسسة من حيث   األول
  )حجم اإليرادات

7 0.7892 

جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخدمات في قطاع   الثاني
  غزة

9 0.8248 

 0.8115 6  زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة  الثالث

المعوقات التي تحد من قدرة شركات قطاع الخدمات في قطاع   الرابع
  سبيةغزة علي استخدام نظم المعلومات المحا

5 0.7895 

 0.7932 27  جميع الفقرات  
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  :المعالجات اإلحصائية

 اإلحـصائي وتـم اسـتخدام       SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج          
  :االختبارات اإلحصائية التالية

 النسب المئوية والتكرارات -1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 اط بيرسون لقياس صدق الفقرات معامل ارتب -3

  معادلة سبيرمان براون للثبات -4
سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال           -اختبار كولومجروف  -5

 )1- Sample K-S(  

 One sample T test لمتوسط عينة واحدة  tاختبار  -6

  للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتينtاختبار  -7

 ن األحادي للفروق بين ثالث عينات مستقلة فأكثراختبار تحليل التباي -8

  اختبار شفيه للفروق المتعددة مثنى بين المتوسطات للعينات -9
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  السادسالفصل 

نتائج الدراسة الميدانية 

  وتفسيرها

 اختبار التوزيع الطبيعي •

 تحليل فقرات وفرضيات الدراسة •
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  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي
 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو            -سنعرض اختبار كولمجروف  

اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون               
 الداللة   نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى     ) 19(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0(  0.05لكل قسم اكبر من  >sig ( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
  .ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  
  )6. 1(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي
  

عدد   عنوان المحور الجزء
  الداللةقيمة مستوى Zقيمة   الفقرات

  األول
عدد العاملين و حجم    (حجم المؤسسة من حيث     

  )رأس المال و حجم اإليرادات
7 1.124 0.160 

  الثاني
جودة البيانات الصادرة عن شـركات قطـاع        

  الخدمات في قطاع غزة
9 0.690 0.729 

  الثالث
زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع       

  غزة
6 0.731 0.660 

  الرابع

التي تحد من قدرة شـركات قطـاع    المعوقات  
الخدمات في قطاع غزة علي اسـتخدام نظـم         

  المعلومات المحاسبية

5 0.842 0.478 

 0.428 0.875 27  جميع الفقرات  
  

  تحليل فقرات الدراسة

لتحليـل فقـرات االسـتبانة ،    ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 
 المحسوبة  tى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة             وتكون الفقرة ايجابية بمعن   

 والوزن النسبي   0.05أو مستوى الداللة اقل من      (1.98 الجدولية  والتي تساوي      tاكبر من قيمة    
، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون علـى محتواهـا إذا                % )60اكبر من   

أو مستوى الداللـة  (1.98- الجدولية والتي تساوي   tصغر من قيمة  المحسوبة أ  tكانت قيمة     
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، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كـان   % )60 والوزن النسبي اقل من     0.05اقل من   
  0.05مستوى الداللة لها اكبر من 

  
ل عدد العاملين و حجم رأس الما(تأثير حجم المؤسسة من حيث : تحلیل فق رات المح ور األول     

استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخـدمات فـي            في   )و حجم اإليرادات  
  قطاع غزة

  )6. 2(جدول رقم 
عدد العاملين و حجم رأس المال (تأثير حجم المؤسسة من حيث : تحليل فقرات المحور األول

ات في استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدم في )و حجم اإليرادات
 . قطاع غزة

 الفقرات م

بي
سا
الح

سط 
متو
ال

ري 
عيا
الم

اف 
حر
االن

  

بي
نس
ال

زن 
الو

  

مة 
قي

t 

اللة
الد

وى 
ست
م

 

11  
إن حجم الشركة يساهم بشكل فعال في مدي استخدام 

 0.000 30.603 89.38 0.578 4.47  .نظم المعلومات المحاسبية في الشركة

14  
 الشركات ذات الحجم الكبير تستخدم نظم معلومات
محاسبية متطورة مقارنة مع الشركات األصغر 

  .حجما
4.34 0.711 86.90 22.782 0.000 

17  
إن الشركة ذات عدد العمال الكبير تستلزم استخدام 

 0.000 20.240 85.52 0.759 4.28  .نظم معلومات محاسبي

15  
استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات  إن 

 0.000 23.786 84.28 0.614 4.21   .اإليراداتر هام لزيادة شمؤقطاع الخدمات 

12  
يوجد عالقة طردية بين حجم الشركة و تطور نظم 

 0.000 19.408 81.52 0.668 4.08  .المعلومات  المحاسبية المستخدمة

13  
يوجد عالقة طردية بين حجم االستثمار في نظم 

 0.000 18.018 80.69 0.691 4.03  .المعلومات المحاسبية و زيادة اإليرادات

16  
زيادة اإليرادات تؤدي إلى زيادة االعتماد علي نظم 

 0.000 19.092 79.59 0.618 3.98  .المعلومات المحاسبية

 0.000 40.963 83.98 0.352 4.20  جميع الفقرات 
  1.98تساوي " 144" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 والـذي يبـين آراء       )6. 2( الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         للعينة tتم استخدام اختبار    
عدد العاملين و حجـم     (تأثير حجم المؤسسة من حيث      : أفراد عينة الدراسة في المحور األول       

استخدام نظم المعلومات المحاسبية فـي شـركات قطـاع           في   )رأس المال و حجم اإليرادات    
  : ب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي مرتبة  تنازليا حس الخدمات في قطاع غزة
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"   المحـسوبة تـساوي   tوقيمـة   %" 89.38"  بلغ الـوزن النـسبي         "  11" في الفقرة  رقم     
إن حجـم   "   مما يدل علـى أن       0.05وهي اقل من    " 0.000"  ومستوى الداللة   "  30.603

  "ة الشركة يساهم بشكل فعال في مدي استخدام نظم المعلومات المحاسبية في الشرك
"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمة  %" 86.90"  بلغ الوزن النسبي        "  14" في الفقرة  رقم      -

 مما يدل " 0.000"   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من    "  " ومستوى الداللة   "  22.782
الشركات ذات الحجم الكبير تستخدم نظم معلومات محاسبية متطورة مقارنة مـع           "  على أن   

  ."ماالشركات األصغر حج
"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 85.52"  بلغ الوزن النسبي       "  17"في الفقرة  رقم      -

إن "   ممـا يـدل علـى أن         0.05وهي اقل مـن     " 0.000"  ومستوى الداللة   "  20.240
 " الشركة ذات عدد العمال الكبير تستلزم استخدام نظم معلومات محاسبي 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 84.28" ي     بلغ الوزن النسب   "  15" في الفقرة  رقم      -
اسـتخدام   إن "   مما يدل على   0.05وهي اقل من    " 0.000"  ومستوى الداللة   "  23.786

  " ر هام لزيادة اإليراداتشمؤنظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات 

"  بة تـساوي     المحـسو  tوقيمـة   %" 81.52"  بلغ الوزن النسبي        "  12"في الفقرة  رقم      -
يوجـد  "   مما يدل على أنـه       0.05وهي اقل من    " 0.000"  ومستوى الداللة   "  19.408

 " عالقة طردية بين حجم الشركة و تطور نظم المعلومات  المحاسبية المستخدمة 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 80.69"  بلغ الوزن النسبي       "  13" في الفقرة  رقم      -
يوجـد  "   مما يدل علـى أنـه       0.05وهي اقل من     " 0.000" لة  ومستوى الدال "  18.018

 " عالقة طردية بين حجم االستثمار في نظم المعلومات المحاسبية و زيادة اإليرادات 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 79.59"  بلغ الوزن النسبي        "  16"في الفقرة  رقم      -
زيـادة  "   أن   هـذا يوضـح      0.05وهي اقل من      " 0.000"ومستوى الداللة   "  19.092

 " اإليرادات تؤدي إلى زيادة االعتماد علي نظم المعلومات المحاسبية 

تأثير حجم المؤسسة   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول           
استخدام نظم المعلومـات     في   )عدد العاملين و حجم رأس المال و حجم اإليرادات        (من حيث   
 ، و الـوزن النـسبي        4.20تـساوي   ) ة في شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة       المحاسبي
  المحـسوبة  tوقيمـة   % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايـد          % 83.98يساوي  
، و مـستوى الداللـة   1.98 الجدولية والتي تساوي  t  وهي اكبر من قيمة 40.963تساوي  
عـدد  (تأثير حجم المؤسسة من حيـث       لى   مما يدل ع   0.05   وهي اقل  من        0.000تساوي  

استخدام نظم المعلومات المحاسـبية فـي    في   )العاملين و حجم رأس المال و حجم اإليرادات       
   بصورة فاعلةشركات قطاع الخدمات في قطاع غزة
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جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخـدمات فـي      تأثير: تحلیل فقرات المح ور الث اني     
  نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في قطاع غزةاستخدام  في قطاع غزة

  )6. 3 (جدول رقم 
 )جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخدمات في غزة(تحليل فقرات المحور الثاني 
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ومات المحاسبية يـؤدي إلـي      إن استخدام نظم المعل     18
 0.000 32.814 90.21 0.554 4.51  .زيادة جودة البيانات المالية 

الخبرة العملية في استخدام نظم المعلومات المحاسبية         21
 0.000 22.678 85.93 0.688 4.30  .لها تأثير قوي علي جودة البيانات المالية

22  
قيق يؤدي استخدام نظم المعلومات المحاسبية إلى تح      

درجة أعلى من التكامل والتـرابط بـين البيانـات           
  .المحاسبية المستخرجة من هذه النظم

4.28 0.618 85.52 24.867 0.000 

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية تساهم بـشكل          26
 0.000 21.018 84.69 0.707 4.23  .كبير في حل المشاكل في الشركة

23  
بية يوفر مجموعة   إن استخدام نظم المعلومات المحاس    

من اإلجراءات الرقابية لضمان سـالمة القـرارات        
  .المتخذة وكشف األخطاء في حال حدوثها

4.18 0.684 83.59 20.767 0.000 

أنظمة المعلومات المحاسبية تزيد من كميـة و دقـة            25
 0.000 18.087 83.03 0.767 4.15  البيانات المالية الصادرة

المحاسبية المستخدمة علي   يؤثر نوع نظم المعلومات       19
 0.000 22.950 82.90 0.601 4.14  .جودة البيانات المالية 

كلما زاد االعتماد علي نظم المعلومـات المحاسـبية           20
 0.000 19.145 82.21 0.698 4.11  .تزداد جودة البيانات المالية الصادرة

24  
إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يـؤدي إلـى         

اتخاذ القرارات ممـا يـؤثر بـشكٍل        ترشيد عمليات   
  .واضح على صحة هذه القرارات

4.05 0.776 80.97 16.271 0.000 

 0.000 40.879 84.34 0.358 4.22  جميع الفقرات  
  1.98تساوي " 144" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 والـذي يبـين آراء      )6. 3 (ي جدول رقم     للعينة الواحدة والنتائج مبينة ف     tتم استخدام اختبار    
جودة البيانات الصادرة عن شركات قطـاع الخـدمات   (أفراد عينة الدراسة في المحور الثاني       

  :  مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي)في قطاع غزة
 "  المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 90.21"  بلغ الوزن النسبي        "  18"في الفقرة  رقم      -

إن اسـتخدام  "   مما يدل علـى  0.05وهي اقل من  " 0.000" ومستوى الداللة  "  32.814
 " نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلي زيادة جودة البيانات المالية 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 85.93"  بلغ الوزن النسبي       "  21" في الفقرة  رقم      -
الخبـرة  "   مما يدل علـى أن       0.05اقل من   وهي  " 0.000"  ومستوى الداللة   "  22.678

 " العملية في استخدام نظم المعلومات المحاسبية لها تأثير قوي علي جودة البيانات المالية 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 85.52"  بلغ الوزن النسبي        "  22"في الفقرة  رقم      -
اسـتخدام نظـم   "   أن   مما يدل علـى    0.05وهي اقل من    "  " ومستوى الداللة   "  24.867

المعلومات المحاسبية يؤدي إلى تحقيق درجة أعلى من التكامـل والتـرابط بـين البيانـات             
 " المحاسبية المستخرجة من هذه النظم 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 84.69"  بلغ الوزن النسبي        "  26"في الفقرة  رقم      -
إن  "  و يـشير ذلـك إلـي         0.05وهي اقل مـن      " 0.000" ومستوى الداللة   "  21.018

 " استخدام نظم المعلومات المحاسبية تساهم بشكل كبير في حل المشاكل في الشركة 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 83.59"  بلغ الوزن النسبي       "  23" في الفقرة  رقم      -
إن اسـتخدام  "   مما يدل علـى  0.05وهي اقل من  " 0.000" ومستوى الداللة  "  20.767

م المعلومات المحاسبية يوفر مجموعة من اإلجراءات الرقابية لضمان سالمة القـرارات            نظ
 " المتخذة وكشف األخطاء في حال حدوثها 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 83.03"  بلغ الوزن النسبي       "  25" في الفقرة  رقم      -
أنظمـة   "   مما يدل علـى أن     0.05وهي اقل من     " 0.000" ومستوى الداللة   "  18.087

 " المعلومات المحاسبية تزيد من كمية و دقة البيانات المالية الصادرة 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 82.90"  بلغ الوزن النسبي        "  19"في الفقرة  رقم      -
نوع نظـم   "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من     " 0.000" ومستوى الداللة   "  22.950

 " دمة يؤثر علي جودة البيانات المالية المعلومات المحاسبية المستخ

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 82.21"  بلغ الوزن النسبي        "  20"في الفقرة  رقم      -
كلمـا زاد  "   مما يدل علـى أن       0.05وهي اقل من    " 0.000" ومستوى الداللة   "  19.145

 " الصادرة االعتماد علي نظم المعلومات المحاسبية تزداد جودة البيانات المالية 
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"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 80.97"  بلغ الوزن النسبي        "  24"في الفقرة  رقم      -
إن استخدام  "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من     " 0.000" ومستوى الداللة   "  16.271

نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلى ترشيد عمليات اتخاذ القرارات مما يؤثر بشكٍل واضـح           
 " هذه القرارات على صحة 

جودة البيانات الـصادرة     (الث اني وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور          
 ، و الـوزن النـسبي  يـساوي           4.22تـساوي   )  عن شركات قطاع الخدمات في قطاع غـزة       

 40.879 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        % 84.34
   وهـي     0.000، و مستوى الداللة تساوي      1.98 الجدولية والتي تساوي       t اكبر من قيمة     وهي

استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخـدمات   مما يدل على أن   0.05اقل  من    
   جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخدمات في قطاع غزةفي تؤثر ايجابيا  في قطاع غزة

  )6. 4(جدول رقم 
زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة  وتأثيرها في (تحليل فقرات المحور الثالث

 )استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة
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27  
علومات المحاسبية إلـى ترشـيد      يؤدي استخدام نظم الم   

قرارات اإلنفاق االيرادي والرأسمالي مما يـؤدي إلـى         
  .تخفيض هذه المصاريف وزيادة األرباح

4.14 0.697 82.90 19.778 0.000 

32  
في ضوء التطورات المتسارعة وتوافر البدائل المتعددة       
فإن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يعتبـر البـديل         

   قرارات اإلنفاق وزيادة األرباحاألفضل لترشيد
4.09 0.634 81.79 20.704 0.000 

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يـساهم بـشكٍل           29
 0.000 15.330 79.31 0.758 3.97  .واضح في التنبؤ باألرباح الحالية والمستقبلية للشركة

إن استخدام نظم المعلومـات المحاسـبية يـؤدي إلـي        28
 0.000 16.969 78.34 0.651 3.92  .ت التشغيلية و زيادة الربحيةتخفيض المصروفا

إن استخدام نظم المعلومـات المحاسـبية يـؤدي إلـى        31
 0.000 13.651 76.69 0.736 3.83  .تخفيض درجة المخاطرة وبالتالي زيادة الربحية

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يـساهم بـشكٍل           30
 0.000 10.717 75.72 0.883 3.79  .كة بشكل منتظمواضح في زيادة أرباح الشر

 0.000 25.067 79.13 0.459 3.96  جميع الفقرات 
  1.98تساوي " 144" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 والـذي يبـين آراء       )6. 4(جدول رقم    للعينة الواحدة والنتائج مبينة في       tتم استخدام اختبار    

زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطـاع غـزة          (ينة الدراسة في المحور الثالث      أفراد ع 
) وتأثيرها في استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في قطـاع غـزة            

  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
"   المحـسوبة تـساوي      tقيمـة   و%" 82.90"  بلغ الوزن النسبي        "  27"في الفقرة  رقم      -

استخدام نظم  "   أن   و ذلك يبين   0.05وهي اقل من     " 0.000" ومستوى الداللة   "  19.778
المعلومات المحاسبية يؤدي إلى ترشيد قرارات اإلنفاق االيرادي والرأسمالي مما يؤدي إلـى        

 " تخفيض هذه المصاريف وزيادة األرباح 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 81.79"  النسبي      بلغ الوزن  "  32" في الفقرة  رقم      -
في ضـوء  "   مما يدل على أنه   0.05وهي اقل من     " 0.000" ومستوى الداللة   "  20.704

التطورات المتسارعة وتوافر البدائل المتعددة فإن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يعتبـر            
  " البديل األفضل لترشيد قرارات اإلنفاق وزيادة األرباح

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 79.31"  بلغ الوزن النسبي       "  29" في الفقرة  رقم      -
إن استخدام نظم    "  و هذا يثبت   0.05وهي اقل من     " 0.000" ومستوى الداللة   "  15.330

 " المعلومات المحاسبية يساهم بشكٍل واضح في التنبؤ باألرباح الحالية والمستقبلية للشركة 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 78.34"  بلغ الوزن النسبي        "  28" رقم   في الفقرة    -
إن اسـتخدام    "  مما يشير إلي     0.05وهي اقل من     " 0.000" ومستوى الداللة   "  16.969

 " نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلي تخفيض المصروفات التشغيلية و زيادة الربحية 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 76.69" النسبي     بلغ الوزن     "  31"في الفقرة  رقم      -
إن استخدام  "   مما يدل على أن      0.05وهي اقل من     " 0.000" ومستوى الداللة   "  13.651

 " نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلى تخفيض درجة المخاطرة وبالتالي زيادة الربحية 

"   المحـسوبة تـساوي      tمـة   وقي%" 75.72"  بلغ الوزن النسبي       "  30" في الفقرة  رقم      -
إن اسـتخدام    "  و هذا يوضح     0.05وهي اقل من     " 0.000" ومستوى الداللة   "  10.717

 " نظم المعلومات المحاسبية يساهم بشكٍل واضح في زيادة أرباح الشركة بشكل منتظم 

  
 

ات زيادة ربحية شـرك   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث           
استخدام نظم المعلومات المحاسـبية فـي شـركات قطـاع      في )قطاع الخدمات في قطاع غزة   

وهي اكبر مـن      % 79.13 ، و الوزن النسبي  يساوي        3.96تساوي  ) الخدمات في قطاع غزة   
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 t وهي اكبر من قيمـة       25.067 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 60" الوزن النسبي المحايد    
 ممـا   0.05   وهي اقل  من        0.000، و مستوى الداللة تساوي      1.98الجدولية والتي تساوي      

 استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في قطـاع غـزة            يدل على أن    
  في زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة   تؤثر ايجابيا

  

طاع الخدمات في قطـاع  معوقات التي تحد من قدرة شركات قال:تحلی ل فق رات المح ور الراب ع      
  غزة علي استخدام نظم المعلومات المحاسبية

  )6. 5 (دول رقم ج
معوقات التي تحد من قدرة شركات قطاع الخدمات في قطاع ال(تحليل فقرات المحور الرابع

 )غزة علي استخدام نظم المعلومات المحاسبية
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33  
من أهم معوقات استخدام نظم المعلومات المحاسبية       
قلة كفاءة العاملين في  شركات قطاع الخدمات فـي     

  .قطاع غزة
3.38 0.958 67.59 4.768 0.000 3 

التكلفة المرتفعة ألنظمة المعلومات المحاسبية تحـد         34
 4 0.000 4.874 67.45 0.920 3.37  من القدرة على استخدامها

35  
من أهم معوقات استخدام نظم المعلومات المحاسبية       
إرتفاع تكلفة االستثمار في هذه النظم بالمقارنة مـع         

  .فائدة استخدام البيانات المستخرجة منها
3.71 0.905 74.21 9.456 0.000 2 

36  
من أهم معوقات استخدام نظم المعلومات المحاسبية       

بيانات المحاسبية المستخرجة   عدم الثقة المطلقة في ال    
  .من هذه النظم

3.08 1.007 61.52 0.907 0.366 5 

يرتبط تطور أنظمة المعلومات المستخدمة بتطـور         37
 1 0.000 13.589 79.72 0.874 3.99  اإلمكانات البشرية في الشركات

  0.000 11.129 70.10 0.546 3.50  جميع الفقرات 

  1.98تساوي " 144" و درجة حرية " 0.05" لة  الجدولية عند مستوى دال tقيمة 
  

والذي يبين آراء أفراد    )6. 5 ( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    
معوقات التي تحد من قدرة شركات قطاع الخـدمات فـي           ال(عينة الدراسة في المحور الرابع      
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مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكـل        ) ةقطاع غزة علي استخدام نظم المعلومات المحاسبي      
  : فقرة كما يلي

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 79.72"  بلغ الوزن النسبي       "  37" في الفقرة  رقم      -
يـرتبط  "   مما يدل على أنـه       0.05وهي اقل من    " 0.000"  ومستوى الداللة   "  13.589

 " شرية في الشركات تطور أنظمة المعلومات المستخدمة بتطور اإلمكانات الب

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 74.21"  بلغ الوزن النسبي       "  35" في الفقرة  رقم      -
من أهـم    "  و هذا يشير إلي أن     0.05وهي اقل من    " 0.000"  ومستوى الداللة   "  9.456

ـ             ة معوقات استخدام نظم المعلومات المحاسبية إرتفاع تكلفة االستثمار في هذه النظم بالمقارن
 " مع فائدة استخدام البيانات المستخرجة منها 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 67.59"  بلغ الوزن النسبي       "  33" في الفقرة  رقم      -
مـن أهـم   "   مما يدل علـى أن   0.05وهي اقل من     " 0.000" ومستوى الداللة   "  4.768

ي  شركات قطاع الخـدمات      معوقات استخدام نظم المعلومات المحاسبية قلة كفاءة العاملين ف        
 " في قطاع غزة 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 67.45"  بلغ الوزن النسبي       "  34" في الفقرة  رقم      -
التكلفـة   "  و هـذا يوضـح أن      0.05وهي اقل من    " 0.000"  ومستوى الداللة   "  4.874

 " المرتفعة ألنظمة المعلومات المحاسبية تحد من القدرة على استخدامها 

"   المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   %" 61.52"  بلغ الوزن النسبي       "  36" ي الفقرة  رقم     ف -
من أهم عدم   "   يدل على أن     و 0.05وهي اكبر من    " 0.366"  ومستوى الداللة   "  0.907

الثقة المطلقة في البيانات المحاسبية المستخرجة من هذه النظم تعتبر من  معوقات اسـتخدام               
 " سبية  بصورة متوسطةنظم المعلومات المحا

معوقات التـي تحـد   ال(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع          
 )من قدرة شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة علي استخدام نظـم المعلومـات المحاسـبية               

 "وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايـد      % 70.10، و الوزن النسبي  يساوي       3.50تساوي    
 الجدولية والتـي تـساوي    t  وهي اكبر من قيمة 11.129 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60

 ممـا يـدل علـى أن هنـاك          0.05   وهي اقل  من        0.000، و مستوى الداللة تساوي      1.98
 قدرة شركات قطاع الخدمات فـي قطـاع         جودة مخرجات النظام و       من تضعف معوقات جدية   

   المحاسبيةغزة علي استخدام نظم المعلومات
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  جميع المحاور

  )6.6(جدول رقم 
 تحليل محاور الدراسة

 المحور م

ــط 
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t 

اللة
الد

وى 
ست
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1 

عدد العاملين  (حجم المؤسسة من حيث     
 0.000 40.963 83.98 0.352 4.20  )و حجم رأس المال و حجم اإليرادات

2 

درة عن شـركات    جودة البيانات الصا  
 0.000 40.879 84.34 0.358 4.22  قطاع الخدمات في قطاع غزة

3 

زيادة ربحية شركات قطاع الخـدمات      
 0.000 25.067 79.13 0.459 3.96  في قطاع غزة

4 

المعوقات التي تحد من قدرة شـركات       
قطاع الخدمات في قطاع غـزة علـي        

  استخدام نظم المعلومات المحاسبية
3.50 0.546 70.10 11.129 0.000 

 0.000 44.372 80.45 0.277 4.02  جميع المحاور 

  

 والذي يبين آراء أفـراد  )6.6( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار    
عينة الدراسة في محاور الدراسة المتعلقة بأثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جـودة              

قطاع الخدمات في قطاع غزة مرتبة  تنازليا حسب الـوزن النـسبي لكـل           البيانات المالية في    
  : محور كما يلي

جودة البيانات الـصادرة عـن      "  بلغ الوزن النسبي آلراء أفراد عينة الدراسة في محور             -
،  بينما بلغ قيمة الوزن النسبي لمحـور      %84.34 " شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة     

" )د العـاملين و حجـم رأس المـال و حجـم اإليـرادات         عد(حجم المؤسسة من حيث     "  
زيـادة ربحيـة شـركات    "  وقيمة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في محور       %  83.98

، أما قيمة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في         % 79.13 "  قطاع الخدمات في قطاع غزة    
 قطـاع غـزة علـي       المعوقات التي تحد من قدرة شركات قطاع الخدمات فـي         "  محور  

  %70.10تساوي  " استخدام نظم المعلومات المحاسبية
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، 4.02تـساوي    وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبيان مجتمعة           
 tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        % 80.45و الوزن النسبي  يساوي      

، و  1.98 الجدوليـة والتـي تـساوي          tمـة     وهي اكبر من قي     44.372المحسوبة تساوي   
 مما يدل على أنـه هنـاك أثـر جيـد     0.05   وهي اقل  من        0.000مستوى الداللة تساوي    

  .الستخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في غزة

  اختبار فرضيات الدراسة
بين حجم المؤسسة مـن    α=05.0وى داللة ايجابية عند مست  عالقة  توجد  : الفرضية األولى 

فيهـا و بـين اسـتخدام نظـم         ) عدد العاملين و حجم رأس المال و حجم اإليـرادات         (حيث  
   المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

  )7.6(جدول رقم 
أس المال و حجم عدد العاملين و حجم ر(حجم المؤسسة من حيث معامل االرتباط بين 

فيها و بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في ) اإليرادات
  قطاع غزة

  حجم المؤسسة  اإلحصاءات  المحور
 0.651  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة
  استخدام نظم المعلومات المحاسبية في 
  شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

 145  حجم العينة

  0.161يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 143"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

عـدد العـاملين و حجـم    (حجم المؤسسة من حيث استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين  
فيها و بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع          ) رأس المال و حجم اإليرادات    

 )7.6( والنتائج مبينة في جـدول رقـم         α=05.0 عند مستوى داللة     ةالخدمات في قطاع غز   
 r ، كمـا أن قيمـة   0.05 وهي اقـل مـن    0.000والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي        

، مما يدل على 0.161 الجدولية والتي تساوي  r  وهي اكبر من قيمة 0.651المحسوبة تساوي 
عدد العاملين و حجم رأس المال و حجـم         (حجم المؤسسة من حيث     ن  وجود عالقة  ايجابية بي    

فيها و بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في قطاع             ) اإليرادات
  α=05.0 عند مستوى داللة غزة

كلما زاد عدد   لقد تبين وجود عالقة ايجابية و هذا يوضح أن حجم المؤسسة له اثر واضح ألنه                
العمال في الشركة أصبحت الحاجة ملحة لوجود نظم معلومات متطورة لتيـسير العمـل بـين           
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العدد الكبير من الموظفين في الشركة و كذلك جودة الخدمة المقدمة للعمالء ، كذلك حجم رأس              
المال له اثر كبير خاصة في سوق المنافسة الكبير في قطـاع الخـدمات ممـا يحـتم وجـود        

وجيا متطورة ليبقي الشركة في فلك المنافسة و تنمية رأس المال ، أما بالنسبة إليـرادات                تكنول
الشركة فكلما زادت اإليرادات أصبح المجال اكبر الستثمار جزء مـن هـذه اإليـرادات فـي        
تكنولوجيا و نظم المعلومات التي لها اكبر األثر في تحقيق اإليرادات،  فهي عمليـة تكامليـة                 

  .المؤسسةلدورة عمل 
جـودة البيانـات    بـين     α=05.0ايجابية عند مستوى داللة     عالقة  توجد  : الثانيةالفرضية  

 و بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية       الصادرة عن شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة       
   في هذه الشركات

  )8.6(جدول رقم 
د العاملين و حجم رأس المال و حجم عد(حجم المؤسسة من حيث معامل االرتباط بين 

فيها و بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في ) اإليرادات
  قطاع غزة

  جودة البيانات الصادرة عن  اإلحصاءات  المحور
  شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

 0.722  معامل االرتباط
 0.000  مستوى الداللة

  استخدام نظم المعلومات المحاسبية في
 145  حجم العينة   غزةشركات قطاع الخدمات في قطاع

  0.161يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 143"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخدمات       استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين       
 عند مستوى داللـة     مات المحاسبية في هذه الشركات    في قطاع غزة و بين استخدام نظم المعلو       

05.0=α       والذي يبين أن قيمة مستوى الداللـة تـساوي          )8.6( والنتائج مبينة في جدول رقم 
  r  وهي اكبر من قيمـة  0.722 المحسوبة تساوي r ، كما أن قيمة 0.05 وهي اقل من 0.00

جودة البيانات الصادرة   على وجود عالقة  ايجابية بين       ، مما يدل    0.161الجدولية والتي تساوي    
عن شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة و بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية في هـذه                

  α=05.0 عند مستوى داللة الشركات
  

 اسـتخدام   لقد تبين من خالل استطالع آراء العينة أن هناك عالقة ايجابية بين جودة البيانات و              
نظم المعلومات المحاسبية في قطاع الخدمات ، و ذلك يؤكد أن البيانات المالية الصادرة عـن                
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الشركات باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي أكثر دقة و تتوفر في الوقت المناسب و بالـشكل               
المناسب ، فهي توفر الكثير من الجهد و الوقت للحصول علي البيانات و كذلك نـستطيع مـن               

  .خاللها توفير كم كبير من البيانات المالية التي هي جوهر سوق العمل اليوم
  

زيادة ربحية شركات   بين    α=05.0ايجابية عند مستوى داللة     عالقة  توجد  : الفرضية الثالثة 
 و بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية في شـركات قطـاع            قطاع الخدمات في قطاع غزة    

   في قطاع غزةالخدمات 
  )9.6(جدول رقم 

زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة و بين استخدام نظم معامل االرتباط بين 
  المعلومات المحاسبية في هذه الشركات

زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في   اإلحصاءات  المحور
  قطاع غزة

معامل 
 0.676  االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

  استخدام نظم المعلومات المحاسبية في
  ت في قطاع غزةشركات قطاع الخدما

 145  حجم العينة

  0.161يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 143"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة        استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين       
 α=05.0عنـد مـستوى داللـة        المحاسبية في هذه الشركات   و بين استخدام نظم المعلومات      
 وهـي   0.000والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي        ) 9.6(والنتائج مبينة في جدول رقم      

 الجدوليـة   r  وهي اكبر مـن قيمـة   0.676 المحسوبة تساوي r ، كما أن قيمة 0.05اقل من 
زيادة ربحيـة شـركات قطـاع     وجود عالقة  ايجابية بين ، مما يدل على0.161والتي تساوي  

عنـد   الخدمات في قطاع غزة و بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية فـي هـذه الـشركات        
  α=05.0مستوى داللة 

من خالل استطالع آراء عينة الدراسة تبين أن استخدام نظم المعلومات المحاسـبية لـه أكبـر         
ة ربحية الشركات و ذلك من خالل توفير البيانـات الماليـة الـضرورية لعمـل             األثر في زياد  

الشركة ، باإلضافة إلي زيادة جودة الخدمة المقدمة للعمالء مما يؤدي إلي زيـادة كبيـرة فـي              
  .نصيب الشركة في السوق و المنافسة و بالتالي عائد اكبر للشركة
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 فـي آراء   α=05.0ائية عند مستوى داللة      فروق ذات داللة إحص    دال توج  : الفرضية الرابعة 
أفراد عينة الدراسة حول  أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في               

الجـنس، العمـر، الدرجـة    ( الشخـصية   تقطاع الخدمات في قطاع غزة يعزى إلى  المتغيرا        
ويشتق مـن   ).س المال، نظام المعلومات المستخدم    العلمية، التخصص، الخبرة العملية، حجم رأ     

  :هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
 في آراء أفـراد عينـة   α=05.0 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة د ال توج -4.1

ـ        اع الدراسة حول  أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات الماليـة فـي قط
 .الخدمات في قطاع غزة يعزى إلى  الجنس

  )10.6(جدول رقم 
حسب للفروق بين إجابات المبحوثين حول أثر استخدام نظم المعلومات  tنتائج  اختبار 

  للجنسيعزى المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة 
المتوسط   العدد  الجنس  المحور

  الحسابي
االنحراف 

مستوى  tقيمة   عياريالم
  الداللة

عدد العـاملين و    (حجم المؤسسة من حيث      0.3432 4.19 115  ذكر
 0.3911 4.22 30  أنثى  )حجم رأس المال و حجم اإليرادات

-0.431 0.667 

جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع        0.3428 4.24 115  ذكر
 0.4105 4.14 30  أنثى  الخدمات في قطاع غزة

1.309 0.193 

زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات فـي        0.4775 3.93 115  ذكر
 0.3743 4.05 30  أنثى  قطاع غزة

-1.257 0.211 

المعوقات التي تحد من قدرة شركات قطاع        0.5227 3.50 115  ذكر
الخدمات في قطاع غزة علي استخدام نظم       

 0.6384 3.51 30  أنثى  المعلومات المحاسبية
-0.021 0.984 

  جميع المحاور 0.2726 4.02 115  ذكر
 0.3005 4.02 30  أنثى

-0.049 0.961 

  1.98 تساوي0.05ومستوى داللة " 143" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 للفرق بين متوسطي آراء أفراد عينة الدراسة حـول  tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار      
سبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع          أثر استخدام نظم المعلومات المحا    

 المحـسوبة   t والذي يبـين أن قيمـة   )10.6(غزة تعزى للجنس والنتائج مبينة في جدول رقم    
 ، وكذلك بلغـت قيمـة   1.98 الجدولية والتي تساوي tالمطلقة في جميع المحاور اقل من قيمة    
 مما يعني  عـدم وجـود فـروق ذات داللـة             0.05مستوى الداللة لجميع المحاور اكبر من       

  إحصائية في آراء افرد العينة حول كل محور من محاور الدراسة
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 0.049 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تـساوي     tوبصفة عامة يتبين أن القيمة المطلقة       
، كما أن قيمة مستوى الداللـة لجميـع   1.98 الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة 

 مما يدل على عدم وجـود فـروق ذات داللـة    0.05  وهي اكبر من     0.961اور تساوي   المح
 في آراء أفراد عينة الدراسة حول  أثر استخدام نظـم     α=05.0إحصائية عند مستوى داللة     

المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة يعزى إلى               
  الجنس
 ف ي آراء أف راد عین ة الدراس ة     α=05.0عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إح صائیة  دال توج 

أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات     ح ول     
  .العمریعزى إلى في قطاع غزة 

  
  )11.6(جدول رقم 

 بين إجابات المبحوثين حول  أثر (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع 

  غزة يعزى إلى العمر
مجموع   مصدر التباین  عنوان المحور  المحور

  المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.2093 3 0.6279  بين المجموعات

  األول 0.1224 141 17.2617  داخل المجموعات
عـدد  ( المؤسسة من حيـث       حجم

العاملين و حجم رأس المال و حجم       
  144 17.8897 المجموع  )اإليرادات

1.710 
 

0.168 
 

 0.1816 3 0.5449  بين المجموعات

  الثاني 0.1274 141 17.9571  داخل المجموعات
جودة البيانات الصادرة عن شركات     

 قطاع الخدمات في قطاع غزة
  144 18.5020 المجموع

1.426 
 

0.238 
 

 0.0577 3 0.1731  بين المجموعات

  الثالث 0.2143 141 30.2169  داخل المجموعات
زيــادة ربحيــة شــركات قطــاع 

 الخدمات في قطاع غزة
  144 30.3900 المجموع

0.269 
 

0.847 
 

 0.0378 3 0.1133  بين المجموعات

 الرابع 0.3039 141 42.8533  داخل المجموعات

المعوقات التي تحـد مـن قـدرة        
شركات قطاع الخدمات في قطـاع      
غزة علي استخدام نظم المعلومات     

 المحاسبية
  144 42.9666 المجموع

0.124 
 

0.946 
 

 0.0774 3 0.2323  بين المجموعات

 0.0770 141 10.8549  داخل المجموعات

  
  جميع المحاور

  144 11.0872 المجموع

1.006 
 

0.392 
 

  2.67 تساوي 0.05ومستوى داللة " 141، 3" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
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أثر ح ول     تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين            
 علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع          استخدام نظم المعلومات المحاسبية   

والذي يبين أن قيمة مستوى  )11.6( ، والنتائج مبينة في جدول رقم    یع زى إل ى العم ر     غزة  
 المحسوبة لكل محور    F  وكذلك بلغت قيمة      0.05الداللة لكل محور من المحاور اكبر من        

 مما يدل على عدم وجود فروق       3.12 الجدولية والتي تساوي     Fمن المحاور اقل من قيمة      
  في إجابات المبحوثين في كل محور من  المحاور يعزى للعمر

 ف ي آراء أف راد عین ة الدراس ة     α=05.0عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إح صائیة  دال توج 

 الخـدمات  أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع   ح ول     
  .الدرجة العلميةیعزى إلى في قطاع غزة 

  وهي   1.006 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي       Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      
 ، كما أن قيمة مـستوى الداللـة لجميـع           2.67 الجدولية والتي تساوي     Fاقل من قيمة    

وق بـين   مما يدل  على عدم وجـود فـر         0.05  وهي اكبر من      0.392المحاور تساوي   
إجابات المبحوثين حول  أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علـي جـودة البيانـات     

  المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة يعزى إلى العمر
  
  

أثر ح ول     تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين            
 جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع         استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي    

 والـذي يبـين أن      )12.6(الدرجة العلمية ، والنتائج مبينة في جدول رقم         یع زى إل ى     غزة  
 F  وكـذلك بلغـت قيمـة         0.05قيمة مستوى الداللة لكل محور من المحاور اكبر مـن           

 مما يـدل    2.67اوي   الجدولية والتي تس   Fالمحسوبة لكل محور من المحاور اقل من قيمة         
على عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين في كل محور من  المحاور يعزى للدرجـة                

  العلمية
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  )12.6(جدول رقم 
 بين إجابات المبحوثين حول  أثر (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

 قطاع الخدمات في قطاع استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في
  الدرجة العلميةغزة يعزى إلى 

  
مجموع   مصدر التباین  عنوان المحور  المحور

  المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.1551 3 0.4653  بين المجموعات

  األول 0.1236 141 17.4244  داخل المجموعات
عـدد  (حجم المؤسـسة مـن حيـث        

العاملين و حجم رأس المال و حجـم        
  144 17.8897 المجموع  )اإليرادات

1.255 
 

0.292 
 

 0.0949 3 0.2847  بين المجموعات

  الثاني 0.1292 141 18.2173  داخل المجموعات
جودة البيانات الصادرة عن شـركات      

 قطاع الخدمات في قطاع غزة
  144 18.5020 المجموع

0.735 
 

0.533 
 

 0.1504 3 0.4511  بين المجموعات

  ثالثال 0.2123 141 29.9389  داخل المجموعات
زيادة ربحية شركات قطاع الخـدمات     

 في قطاع غزة
  144 30.3900 المجموع

0.708 
 

0.549 
 

 0.0871 3 0.2612  ين المجموعاتب

 الرابع 0.3029 141 42.7054  داخل المجموعات
المعوقات التي تحد من قدرة شركات      
قطاع الخدمات في قطاع غزة علـي       

  144 42.9666 المجموع استخدام نظم المعلومات المحاسبية

0.287 
 

0.834 
 

 0.0507 3 0.1521  بين المجموعات

 0.0776 141 10.9351  داخل المجموعات

  
 جميع المحاور

  144 11.0872 المجموع

0.654 
 

0.582 
 

  2.67 تساوي 0.05ومستوى داللة " 141، 3"ة حرية  الجدولية عند درجFقيمة 
   وهي    0.654 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي     Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      

، كما أن قيمة مـستوى الداللـة لجميـع          2.67 الجدولية والتي تساوي     Fاقل من قيمة    
بـين   وج ود ف روق   مما يدل  علـى عـدم   0.05  وهي اكبر من     0.582المحاور تساوي   

أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علـي جـودة البيانـات       حول    إجابات المبحوثين   
  الدرجة العلميةیعزى إلى المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة 

 ف ي آراء أف راد عین ة الدراس ة     α=05.0عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إح صائیة  دال توج 

نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات   أثر استخدام   ح ول     
  .التخصصیعزى إلى في قطاع غزة 
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تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حول  أثر              
 قطاع  استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في           

 والذي يبـين أن قيمـة    )13.6(غزة يعزى إلى التخصص ، والنتائج مبينة في جدول رقم           
 المحـسوبة  F  وكذلك بلغت قيمـة   0.05مستوى الداللة لكل محور من المحاور اكبر من         

 مما يدل على عـدم      2.67 الجدولية والتي تساوي     Fلكل محور من المحاور اقل من قيمة        
  حوثين في كل محور من  المحاور يعزى التخصصوجود فروق في إجابات المب

  )13.6(جدول رقم 
 بين إجابات المبحوثين حول  أثر (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع 
  غزة يعزى إلى التخصص

مجموع   در التباينمص  عنوان المحور  المحور
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.0787 3 0.2361  بين المجموعات

  األول 0.1252 141 17.6536  داخل المجموعات
عدد (حجم المؤسسة من حيث     

العاملين و حجم رأس المال و      
  144 17.8897 المجموع  )حجم اإليرادات

0.629 
 

0.598 
 

 0.2648 3 0.7944  بين المجموعات

  الثاني 0.1256 141 17.7076  داخل المجموعات
جودة البيانات الصادرة عـن      
شركات قطاع الخـدمات فـي      

  144 18.5020 المجموع قطاع غزة

2.109 
 

0.102 
 

 0.4023 3 1.2068  بين المجموعات

  الثالث 0.2070 141 29.1833  داخل المجموعات
زيادة ربحية شـركات قطـاع      

 الخدمات في قطاع غزة
  144 30.3900 المجموع

1.944 
 

0.125 
 

 0.2782 3 0.8345  بين المجموعات

 الرابع 0.2988 141 42.1321  داخل المجموعات

المعوقات التي تحد من قـدرة      
شركات قطاع الخـدمات فـي      
قطاع غزة علي استخدام نظـم     

 المعلومات المحاسبية
  144 42.9666 المجموع

0.931 
 

0.428 
 

 0.1376 3 0.4127  بين المجموعات

 0.0757 141 10.6746  داخل المجموعات
  

 جميع المحاور
  144 11.0872 المجموع

1.817 
 

0.147 
 

  2.67 تساوي 0.05ومستوى داللة " 141، 3" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
  وهي   1.817لمحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي       ا Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      

 ، كما أن قيمة مـستوى الداللـة لجميـع           2.67 الجدولية والتي تساوي   Fاقل من قيمة    
 مما يدل  على عدم وجـود فـروق بـين           0.05 وهي اكبر من     0.147المحاور تساوي     
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لبيانـات  إجابات المبحوثين حول  أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علـي جـودة ا   
  المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة يعزى إلى التخصص

 ف ي آراء أف راد عین ة الدراس ة     α=05.0عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إح صائیة  دال توج 

أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات     ح ول     
  الخبرة العملية ى إلى یعزفي قطاع غزة 

  )14.6(جدول رقم 
 بين إجابات المبحوثين حول  أثر (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع 
  غزة يعزى إلى الخبرة العملية

مجموع   مصدر التباین  عنوان المحور  المحور
  المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.2927 4 1.1708  بين المجموعات
  األول 0.1194 140 16.7188  داخل المجموعات

حجم المؤسسة من حيـث     
عدد العاملين و حجم رأس    (

  144 17.8897 المجموع  )المال و حجم اإليرادات

2.451 
 

0.049 
 

 0.1082 4 0.4328  بين المجموعات
  الثاني 0.1291 140 18.0692  داخل المجموعات

جودة البيانات الصادرة عن    
شركات قطاع الخدمات في    

  144 18.5020 المجموع قطاع غزة

0.838 
 

0.503 
 

 0.4227 4 1.6907  بين المجموعات
زيادة ربحية شركات قطاع      الثالث 0.2050 140 28.6994  داخل المجموعات

  144 30.3900 المجموع الخدمات في قطاع غزة

2.062 
 

0.089 
 

 0.2637 4 1.0549  بين المجموعات
 0.2994 140 41.9117  داخل المجموعات

 الرابع

المعوقات التي تحـد مـن      
ــاع   ــركات قط ــدرة ش ق
الخدمات في قطاع غـزة     
ــم   ــتخدام نظ ــي اس عل

 المعلومات المحاسبية

  144 42.9666 المجموع

0.881 
 

0.477 
 

 0.0463 4 0.1851  بين المجموعات

 0.0779 140 10.9022  داخل المجموعات

  
 جميع المحاور

  144 11.0872 المجموع

0.594 
 

0.667 
 

  2.44 تساوي 0.05ومستوى داللة " 140، 4" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
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  )15.6(جدول رقم 
  المتعددةه للمقارنات ياختبار شف

  
الفــرق بــين    المجال

  المتوسطين
 3اقل مـن    

  سنوات
 10-7   سنوات3-6

  سنوات
11-15 
  سنة

أكثر مـن   
   سنة15

ــن  ــل م  3اق
 0.194 0.054 0.006- 0.150-   سنوات

 *0.344 0.204 0.144  0.150   سنوات3-6

 0.200 0.060  0.144- 0.006  ت سنوا7-10

 0.140  0.060- 0.204- 0.054-   سنة11-15

ــم  حجـــ
المؤســسة  
ــث  ــن حي م

ــدد ( عـــ
ــاملين و  الع
ــم رأس  حج
المال و حجم   

  )اإليرادات

 15أكثر مـن    
  0.140- 0.200- *0.344- 0.194-  سنة

 
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حـول  أثـر                

لية في قطاع الخدمات فـي قطـاع        استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات الما       
والذي يبـين أن قيمـة      ) 14.6(غزة يعزى إلى الخبرة العملية ، والنتائج مبينة في جدول رقم            

عدد العاملين و حجم رأس المـال و حجـم          (حجم المؤسسة من حيث     " مستوى الداللة لمحور    
 2.451  المحـسوبة تـساوي  F كما أن قيمة 0.05 وهي اقل من    0.049يساوي  )" اإليرادات

 مما يدل على وجود فـروق ذات داللـة          2.44 الجدولية والتي تساوي     Fوهي اكبر من قيمة     
عدد العاملين و حجم رأس المـال  (حجم المؤسسة من حيث     "  في   0.05إحصائية عند مستوى    

أن الفـروق   ) 15.6(ويبين اختبار شفيه جدول رقم      .  يعزى للخبرة العملية   )"و حجم اإليرادات  
والفـروق لـصالح فئـة      "  سنة   15أكثر من   " و فئة الخبرة    "   سنوات   6-3" رة  فئة الخب بين  

  "  سنوات 6-3" الخبرة 

 المحسوبة  F  وكذلك بلغت قيمة      0.05 أما قيمة مستوى الداللة لبقية المحاور األخرى اكبر من          
 مما يدل علـى     2.44 الجدولية والتي تساوي     Fلكل محور من المحاور  األخرى اقل من قيمة          

عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين في كل محور من  المحاور األخرى يعـزى الخبـرة                 
  العملية
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 وهي اقل   0.594 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي         Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      
، كما أن قيمة مستوى الداللـة لجميـع المحـاور           2.44 الجدولية والتي تساوي     Fمن قيمة   
بين إجابات المبحـوثين  وجود ف روق   مما يدل  على عدم  0.05 اكبر من     وهي 0.667تساوي  
أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات             ح ول     

  الخبرة العمليةیعزى إلى في قطاع غزة 
راء أف راد عین ة الدراس ة     ف ي آ α=05.0عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إح صائیة  دال توج 

أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات     ح ول     
 حجم رأس المالیعزى إلى في قطاع غزة 

  )16.6(جدول رقم 
 بين إجابات المبحوثين حول  أثر (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
محاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع استخدام نظم المعلومات ال

  حجم رأس المالغزة يعزى إلى 
مجموع   مصدر التباین  عنوان المحورالمحور

  المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.6627 2 1.3254  بين المجموعات

  األول 0.1166 142 16.5643  داخل المجموعات
عدد العاملين  (حجم المؤسسة من حيث     

  )و حجم رأس المال و حجم اإليرادات
  144 17.8897 المجموع

5.681 
 

0.004 
 

 0.1473 2 0.2945  بين المجموعات

  الثاني 0.1282 142 18.2075  داخل المجموعات
جودة البيانات الصادرة عن شـركات      

 قطاع الخدمات في قطاع غزة
  144 18.5020 المجموع

1.149 
 

0.320 
 

 0.1441 2 0.2883  بين المجموعات

  الثالث 0.2120 142 30.1017  داخل المجموعات
زيادة ربحية شركات قطاع الخـدمات      

 في قطاع غزة
  144 30.3900 المجموع

0.680 
 

0.508 
 

 0.0196 2 0.0392  بين المجموعات

 الرابع 0.3023 142 42.9274  داخل المجموعات
المعوقات التي تحد من قدرة شـركات       
قطاع الخدمات في قطاع غـزة علـي       

  144 42.9666 المجموع استخدام نظم المعلومات المحاسبية

0.065 
 

0.937 
 

 0.1430 2 0.2859  بين المجموعات

 0.0761 142 10.8013  داخل المجموعات

  
 جميع المحاور

  144 11.0872 المجموع

1.880 
 

0.156 
 

  3.06 تساوي 0.05ومستوى داللة " 142، 2" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
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  )17.6(جدول رقم 
  ه للمقارنات المتعددةياختبار شف

اقل من   الفرق بين المتوسطين  المجال
100000$  

100000 $- 
200000$  

أكثر من 
200000$.  

 *0.277- 0.187-   $100000اقل من 

100000 $- 200000$  0.187  -0.090 

حجم المؤسسة من 
عدد العاملين و (حيث 

 حجم رأس المال و
  )حجم اإليرادات

  .$200000أكثر من 
  

0.277* 0.090  

  
  

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحـوثين حـول  أثـر      
الية في قطاع الخدمات في قطاع غزة       استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات الم       

والـذي يبـين أن قيمـة      ) 16.6(يعزى إلى حجم رأس المال ، والنتائج مبينة في جدول رقـم             
عدد العاملين و حجم رأس المـال و حجـم          (حجم المؤسسة من حيث     " مستوى الداللة لمحور    

 5.681  المحـسوبة تـساوي    F كما أن قيمة     0.05 وهي اقل من     0.004يساوي  )" اإليرادات
 مما يدل على وجود فـروق ذات داللـة          3.06 الجدولية والتي تساوي     Fوهي اكبر من قيمة     

عدد العاملين و حجم رأس المال و       (حجم المؤسسة من حيث     "  في   0.05إحصائية عند مستوى    
أن الفـروق   ) 17.6(ويبين اختبار شفيه جدول رقم      .  يعزى لحجم رأس المال    )"حجم اإليرادات 

  "$200000" والفروق لصالح الفئة " $200000" و الفئة "  $100000اقل من " بين الفئة 
 المحسوبة  F  وكذلك بلغت قيمة      0.05 أما قيمة مستوى الداللة لبقية المحاور األخرى اكبر من          

 مما يدل علـى     3.06 الجدولية والتي تساوي     Fلكل محور من المحاور  األخرى اقل من قيمة          
 المبحوثين في كل محور من  المحاور األخرى يعزى لحجم رأس            عدم وجود فروق في إجابات    

  المال
  وهي اقل    1.880 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي       Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      

 ، كما أن قيمة مستوى الداللـة لجميـع المحـاور         3.06 الجدولية والتي تساوي     Fمن قيمة   
على عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين        مما يدل      0.05  وهي اكبر من      0.156تساوي  

حول  أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات               
  في قطاع غزة يعزى إلى حجم رأس المال
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 ف ي آراء أف راد عین ة الدراس ة     α=05.0عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إح صائیة  دال توج 

أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات     ح ول     
 .نظام المعلومات المستخدمیعزى إلى في قطاع غزة 

  )18.6(جدول رقم 
 بين إجابات المبحوثين حول  أثر (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي 
  نظام المعلومات المستخدمغزة يعزى إلى 

  3.06 تساوي 0.05ومستوى داللة " 142، 2" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
  
  
  
  
  

مجموع   مصدر التباین  عنوان المحور  المحور
  المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.5923 2 1.1846  بين المجموعات

  األول 0.1176 142 16.7050  داخل المجموعات
عدد (حجم المؤسسة من حيث     

العاملين و حجم رأس المال و      
  144 17.8897 المجموع  )حجم اإليرادات

5.035 
 

0.008 
 

 0.0765 2 0.1530  بين المجموعات

  الثاني 0.1292 142 18.3490  داخل المجموعات
جودة البيانات الـصادرة عـن    
شركات قطاع الخـدمات فـي      

  144 18.5020 المجموع قطاع غزة

0.592 
 

0.555 
 

 0.8338 2 1.6677  بين المجموعات

  الثالث 0.2023 142 28.7223  داخل المجموعات
زيادة ربحية شـركات قطـاع      

 الخدمات في قطاع غزة
  144 30.3900 المجموع

4.122 
 

0.018 
 

 0.2130 2 0.4259  بين المجموعات

 الرابع 0.2996 142 42.5407  داخل المجموعات

المعوقات التي تحد من قـدرة      
شركات قطاع الخـدمات فـي      

ستخدام نظـم   قطاع غزة علي ا   
 المعلومات المحاسبية

  144 42.9666 المجموع

0.711 
 

0.493 
 

 0.2153 2 0.4305  بين المجموعات

 0.0750 142 10.6567  داخل المجموعات

  
 جميع المحاور

  144 11.0872 المجموع

2.868 
 

0.060 
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  )19.6(جدول رقم 
  ه للمقارنات المتعددةياختبار شف

الفرق بين   المجال
  المتوسطين

نصف   يدوي
  إلكتروني

  إلكتروني

 0.149- 0.084   يدوي

عدد العاملين و (حجم المؤسسة من حيث  *0.233-  0.084-  نصف إلكتروني
  )حجم رأس المال و حجم اإليرادات

  *0.233 0.149  إلكتروني

 0.224 0.485   يدوي

زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في  *0.261-  0.485-  نصف إلكتروني
  قطاع غزة

  *0.261 0.223-  إلكتروني

لمبحـوثين حـول  أثـر    تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات ا  
استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة              

والـذي يبـين أن   ) 18.6(يعزى إلى نظام المعلومات المستخدم ، والنتائج مبينة في جدول رقم            
 المال و حجم عدد العاملين و حجم رأس   (حجم المؤسسة من حيث     " قيمة مستوى الداللة لمحور     

 5.035 المحـسوبة تـساوي      F كما أن قيمة     0.05 وهي اقل من     0.008يساوي  )" اإليرادات
 مما يدل على وجود فـروق ذات داللـة          3.06 الجدولية والتي تساوي     Fوهي اكبر من قيمة     

عدد العاملين و حجم رأس المال و       (حجم المؤسسة من حيث     "  في   0.05إحصائية عند مستوى    
) 19.6(ويبين اختبار شفيه جدول رقـم  .  يعزى إلى نظام المعلومات المستخدم )"تحجم اإليرادا 

  "الكتروني" والفروق لصالح الفئة " نصف الكتروني" الكتروني  و الفئة " أن الفروق بين الفئة 
" زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطـاع غـزة           " كما أن قيمة مستوى الداللة لمحور       

 وهي اكبر مـن  4.122 المحسوبة تساوي F كما أن قيمة 0.05قل من  وهي ا  0.018يساوي  
 مما يدل على وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           3.06 الجدولية والتي تساوي     Fقيمة  

 يعـزى إلـى نظـام    "زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة "  في 0.05مستوى  
الكترونـي   " أن الفروق بين الفئة     ) 19.6 (ويبين اختبار شفيه جدول رقم    . المعلومات المستخدم 

  "الكتروني" والفروق لصالح الفئة " نصف الكتروني" و الفئة 
 المحسوبة  F  وكذلك بلغت قيمة      0.05 أما قيمة مستوى الداللة لبقية المحاور األخرى اكبر من          

ل علـى    مما يد  3.06 الجدولية والتي تساوي     Fلكل محور من المحاور  األخرى اقل من قيمة          
عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين في كل محور من  المحاور األخـرى يعـزى لنظـام                  

  المعلومات المستخدم
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  وهي اقل    2.868 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي       Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      
 ، كما أن قيمة مستوى الداللـة لجميـع المحـاور            3.06 الجدولية والتي تساوي   Fمن قيمة   

بين إجابات المبحوثين   وج ود ف روق      مما يدل  على عدم       0.05  وهي اكبر من      0.060ساوي  ت
أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات             ح ول     

  نظام المعلومات المستخدمیعزى إلى في قطاع غزة 
 ف ي آراء أف راد عین ة الدراس ة     α=05.0عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إح صائیة  دال توج 

أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات     ح ول     
 نوع نظام المعلومات المستخدمیعزى إلى في قطاع غزة 

  )20.6(جدول رقم 
وثين حول  أثر  بين إجابات المبح(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع 
  نوع نظام المعلومات المستخدمغزة يعزى إلى 

مجموع   مصدر التباین  عنوان المحور  المحور
  المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 1.1259 2 2.2519  بين المجموعات
  األول 0.1101 142 15.6378  داخل المجموعات

عدد (من حيث   حجم المؤسسة   
العاملين و حجم رأس المال و      

  144 17.8897 المجموع  )حجم اإليرادات

10.224 
 

0.000 
 

 0.0941 2 0.1881  بين المجموعات
  الثاني 0.1290 142 18.3139  داخل المجموعات

جودة البيانات الـصادرة عـن      
شركات قطاع الخـدمات فـي      

  144 18.5020 المجموع قطاع غزة

0.729 
 

0.484 
 

 0.8447 2 1.6895  بين المجموعات
  الثالث 0.2021 142 28.7006  داخل المجموعات

زيادة ربحية شـركات قطـاع      
  144 30.3900 المجموع الخدمات في قطاع غزة

4.179 
 

0.017 
 

 0.5070 2 1.0140  بين المجموعات
 0.2954 142 41.9527  داخل المجموعات

 الرابع

ت التي تحد من قـدرة      المعوقا
شركات قطاع الخـدمات فـي      
قطاع غزة علي استخدام نظـم      

 المعلومات المحاسبية
  144 42.9666 المجموع

1.716 
 

0.183 
 

 0.4318 2 0.8637  بين المجموعات
 0.0720 142 10.2236  داخل المجموعات

  
 جمیع المحاور

  144 11.0872 المجموع

5.998 
 

0.003 
 

  3.06 تساوي 0.05ومستوى داللة " 142، 2" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
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  )21.6(جدول رقم 
  ه للمقارنات المتعددةياختبار شف

الفرق بين   المجال
  المتوسطين

  اكسل  أوراكل  أكسس

 *0.303 0.053   أكسس

لين و حجـم    عدد العـام  (حجم المؤسسة من حيث      0.249  0.053-  أوراكل
  )رأس المال و حجم اإليرادات

- *0.303-  اكسل
0.249  

 *0.289 0.127   أكسس

  زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة 0.162  0.127-  أوراكل
- *0.289-  اكسل

0.162  

 *0.187 0.032   أكسس

  جمیع المحاور 0.155  0.032-  أوراكل
- *0.187-  اكسل

0.155  

                                                     

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحـوثين حـول  أثـر      
ة استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غز             

والذي يبـين   ) 20.6(يعزى إلى نوع نظام المعلومات المستخدم ، والنتائج مبينة في جدول رقم             
عدد العاملين و حجم رأس المـال و      (حجم المؤسسة من حيث     " أن قيمة مستوى الداللة لمحور      

 المحـسوبة تـساوي   F كمـا أن قيمـة   0.05 وهي اقل من   0.000يساوي  )" حجم اإليرادات 
 مما يدل على وجود فروق ذات       3.06 الجدولية والتي تساوي     Fمن قيمة    وهي اكبر    10.224

عدد العاملين و حجـم رأس      (حجم المؤسسة من حيث     "  في   0.05داللة إحصائية عند مستوى     
   يعزى لنوع نظام المعلومات المستخدم)"المال و حجم اإليرادات

" اكـسل " و الفئـة  "  كـسس أ" أن الفروق بين الفئـة      ) 21.6(ويبين اختبار شفيه جدول رقم      . 
  "أكسس" والفروق لصالح الفئة 

" زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطـاع غـزة           " كما أن قيمة مستوى الداللة لمحور       
 وهي اكبر مـن  4.179 المحسوبة تساوي F كما أن قيمة 0.05 وهي اقل من   0.017يساوي  

وق ذات داللـة إحـصائية عنـد       مما يدل على وجود فر     3.06 الجدولية والتي تساوي     Fقيمة  
 يعزى إلـى لنـوع      "زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة         "  في   0.05مستوى  

  نظام المعلومات المستخدم
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والفروق " اكسل" و الفئة   "  أكسس" أن الفروق بين الفئة      )21.6(ويبين اختبار شفيه جدول رقم      

  "أكسس" لصالح الفئة 

 المحسوبة  F  وكذلك بلغت قيمة      0.05بقية المحاور األخرى اكبر من       أما قيمة مستوى الداللة ل    
 مما يدل علـى     3.06 الجدولية والتي تساوي     Fلكل محور من المحاور  األخرى اقل من قيمة          

عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين في كل محور من  المحاور األخرى يعزى لنوع نظام                
  .المعلومات المستخدم
 وهي اكبر   5.998 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي       F أن قيمة    وبصفة عامة يتبين  

، كما أن قيمة مستوى الداللـة لجميـع المحـاور           3.06 الجدولية والتي تساوي     Fمن قيمة   
ح ول   بين إجابات المبحوثين    وج ود ف روق      مما يدل  على      0.05  وهي اقل من      0.003تساوي  

 جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات فـي          أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي     
أن  )21.6(نوع نظام المعلومات المستخدم ويبين اختبار شفيه جدول رقم          یع زى إل ى     قطاع غزة   

  اكسس" والفروق لصالح الفئة " اكسل" و الفئة "  اكسس" الفروق بين الفئة 
  

 ف ي آراء أف راد عین ة الدراس ة     α=05.0عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إح صائیة  دال توج 

أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات     ح ول     
 عدد العمالیعزى إلى في قطاع غزة 
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  )22.6(جدول رقم 
 بين إجابات المبحوثين حول  أثر (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع 
  عدد العمالغزة يعزى إلى 

  مصدر التباين  عنوان المحور  المحور
مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.5397 2 1.0794  بين المجموعات

  األول 0.1184 142 16.8102  داخل المجموعات
عدد (حجم المؤسسة من حيث     

المال و  العاملين و حجم رأس     
  144 17.8897 المجموع  )حجم اإليرادات

4.559 
 

0.012 
 

 0.0804 2 0.1607  بين المجموعات

  الثاني 0.1292 142 18.3413  تداخل المجموعا
جودة البيانات الـصادرة عـن      
شركات قطاع الخـدمات فـي      

  144 18.5020 المجموع قطاع غزة

0.622 
 

0.538 
 

 0.3269 2 0.6539  بين المجموعات

  الثالث 0.2094 142 29.7362  داخل المجموعات
زيادة ربحية شـركات قطـاع      

 الخدمات في قطاع غزة
  144 30.3900 المجموع

1.561 
 

0.213 
 

 0.8147 2 1.6294  بين المجموعات

 الرابع 0.2911 142 41.3372  داخل المجموعات

المعوقات التي تحد من قـدرة      
خـدمات فـي    شركات قطاع ال  

قطاع غزة علي استخدام نظـم      
 المعلومات المحاسبية

  144 42.9666 المجموع

2.799 
 

0.064 
 

 0.1748 2 0.3495  بين المجموعات

 0.0756 142 10.7377  داخل المجموعات

  
 جميع المحاور

  144 11.0872 المجموع

2.311 
 

0.103 
 

  3.06 تساوي 0.05ومستوى داللة " 142، 2" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
  )23.6(جدول رقم 

  ه للمقارنات المتعددةياختبار شف

الفرق بين   المجال
  المتوسطين

 عامل 20
  فاقل

 – عامل 21
   عامل50

 عامل 51
  فأكثر

 0.049 0.169-    عامل فاقل20

 50 – عامل 21
عدد العاملين و (حجم المؤسسة من حيث  *0.218  0.169  عامل

  )جم رأس المال و حجم اإليراداتح
  *0.218- 0.049-   عامل فأكثر51
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تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحـوثين حـول  أثـر      
نات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة        استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيا      

 والذي يبين أن قيمـة مـستوى        )22.6(يعزى إلى لعدد العمال ، والنتائج مبينة في جدول رقم           
)" عدد العاملين و حجم رأس المال و حجم اإليرادات        (حجم المؤسسة من حيث     " الداللة لمحور   

 وهي اكبر مـن  4.559تساوي  المحسوبة F كما أن قيمة 0.05 وهي اقل من   0.012يساوي  
 مما يدل على وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           3.06 الجدولية والتي تساوي     Fقيمة  

عدد العـاملين و حجـم رأس المـال و حجـم            (حجم المؤسسة من حيث     "  في   0.05مستوى  
   يعزى لعدد العمال)"اإليرادات

 21" و الفئة   "  فاكثر عامل   50 " أن الفروق بين الفئة    )23.6(ويبين اختبار شفيه جدول رقم      . 
  " عامل50 -21" والفروق لصالح الفئة "  عامل50عامل إلى 

 المحسوبة  F  وكذلك بلغت قيمة      0.05 أما قيمة مستوى الداللة لبقية المحاور األخرى اكبر من          
 مما يدل علـى     3.06 الجدولية والتي تساوي     Fلكل محور من المحاور  األخرى اقل من قيمة          

جود فروق في إجابات المبحوثين في كل محور من  المحاور األخـرى يعـزى لعـدد                 عدم و 
  العمال

 وهي اقل   2.311 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي         Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      
 ، كما أن قيمة مستوى الداللـة لجميـع المحـاور            3.06 الجدولية والتي تساوي   Fمن قيمة   
بين إجابات المبحوثين   وج ود ف روق      مما يدل  على عدم       0.05  وهي اكبر من      0.103تساوي  
أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات             ح ول     

  عدد العمالیعزى إلى في قطاع غزة 
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  السابعالفصل 

النتائج و 

 التوصيات 
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  النتائج : أوال 
ي مجموعة من النتائج التي تعتبر في مجملها خالصة التحليالت          لقد توصلت هذه الدراسة إل    

  .و المناقشات باإلضافة التي النتائج الخاصة باختبار الفرضيات 

لقد تبين أن حجم الشركة من حيث عدد العـاملين و حجـم رأس المـال و حجـم          . 1

لما اإليرادات له اكبر األثر علي استخدام الشركة لنظم المعلومات المحاسبية ألنه ك           

 . زادت تلك العوامل أصبحت الحاجة ملحة الستخدام نظم المعلومات المحاسبية

شركات الخدمات التي تستخدم نظم معلومات محاسبية تـستطيع الحـصول علـي              . 2

بيانات مالية ذات جودة عالية تساعد متخذي القرار فـي الـشركة علـي اتخـاذ                 

 .القرارات السليمة

وف يؤدي في النهاية إلي تحقيق الخـصائص        استخدام نظم المعلومات المحاسبية س     . 3

النوعية للبيانات المالية و زيادة جودة تلك البيانات مـن حيـث دقـة البيانـات و                 

 .مالئمتها و إمكانية االعتماد عليها و توفرها في الوقت المناسب 

 المـصروفات و زيـادة      خفـض  نظم المعلومات المحاسبية يـؤدي إلـي         استخدام . 4

 ذلك لتوفير العديد من المـصروفات باسـتخدام النظـام         اإليرادات بشكل واضح و   

  . زيادة جودة الخدمة المقدمة للعمالءإلي تؤدي اليدوي كذلك

استثمارات الشركة في تطوير أنظمتها المحاسبية سوف يعود علي الشركة بأربـاح             . 5

 . حجم االستثماراتاكبر من

 متطـورة فـي     شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة تستخدم تكنولوجيا حديثة و          . 6

 .إنجاز عملياتها اليومية و إعداد التقارير المالية
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ال تستخدم شركات الخدمات في قطاع  غزة السياسات االقتـصادية الحديثـة فـي           . 7

 . في الشركات الكبري المسجلة في سوق فلسطين لألوراق الماليةإالالسوق المالي 

ر كبير من التـدريب     العاملين في مجال المحاسبة في قطاع الخدمات ليسوا علي قد          . 8

و الممارسة علي البرامج المحاسبية الحديثة المستخدمة في انجاز العمليات و إعداد            

 .التقارير المالية

أغلب مستخدمي نظم المعلومات ليس لديهم دراية واسعة بفائدة و أهمية اسـتخدام              . 9

 .تلك النظم علي جودة البيانات المالية

خدام نظم المعلومات المحاسـبية فـي       توجد العديد من المعوقات تحد من است       . 10

 :قطاع الخدمات في قطاع غزة و هي 

i .  قلة كفاءة العاملين في قطاع الخدمات.  
ii . مقاومة العاملين في الشركة الستخدام نظم المعلومات المحاسبية.  
iii. قلة التمويل  الخاص بالتكنولوجيا الحديثة. 

iv . ارتفاع تكلفة االستثمار في نظم المعلومات المحاسبية. 

v . القناعة بأهمية توفير البيانات المحاسبية المستخرجة من هـذه          عدم 
  لنظما

  

  

  

  

  

  



 

 - 119 -

  التوصيات : ثانيا 

 إدارة  في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة فإن الباحـث يوصـي           

  :  بما يليشركات الخدمات

شركات قطاع الخدمات ذات رأس المال و عدد العمال و اإليرادات الكبيرة يجـب               . 1

اد علي نظم المعلومات المحاسبية المتطورة و ذلـك حتـى تـستطيع             عليها االعتم 

 .الحصول علي المعلومات ذات فائدة كبيرة

للحصول علي تقارير مالية علي قدر من الجودة طبقا لخصائص البيانـات الماليـة         . 2

البد من العمل ضمن برمجيات محاسبية  مالئمة للتقارير المطلوبـة لمـستخدمي             

 .القوائم المالية

 في تطوير نظـم     شركات قطاع الخدمات   ة استثمار جزء كبير من إيرادات     ضرور . 3

المعلومات المحاسبية ، و ذلك لتقديم خدمة أفضل مما يؤدي إلي زيادة اإليـرادات              

 .المالية للشركة

علي شركات قطاع الخدمات استخدام احدث برامج المحاسبة للحصول علي أفضل            . 4

 .التقارير المالية

مات أن تركز في عملية اختيار الموظفين علـي األفـراد           علي شركات قطاع الخد    . 5

المتخصصين، و أصحاب الخبرة في نظم المعلومات المحاسبية و ذلـك لمواكبـة             

  .المنافسة في سوق العمل 

 تطبق السياسات المالية و المحاسبية الحديثـة فـي   أنعلي شركات قطاع الخدمات   . 6

 .علومات المحاسبية  و خاصة في مجال تكنولوجيا  نظم الماألعمالسوق 
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 شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة أن تخضع العاملين لديها فـي مجـال               ىعل . 7

المحاسبة إلي دورات تدريبية تختص بالحديث من البـرامج المحاسـبية ، و ذلـك          

 .للتواصل مع احدث البرمجيات في سوق العمل

خاصة بنظم  عقد مؤتمرات علمية    العمل علي   الجمعيات المهنية في مجال المحاسبة       . 8

 .المعلومات المحاسبية و نقل كل جديد في السوق العالمية

 تضعفجل التغلب علي المعوقات التي      أعلي شركات قطاع الخدمات أن تعمل من         . 9

من استخدام نظم المعلومات المحاسبية و ذلك بدراستها من ناحية علمية حتى يتبين             

 .نتج من ذلكيجابية التي تمدي الفائدة من استخدامها و اآلثار اإل

علي شركات قطاع الخدمات نشر الوعي بأهمية اسـتخدام نظـم المعلومـات             . 10

تلـك  المحاسبية بين العاملين في الشركة من خالل النشرات الدورية التـي تبـين              

 .األهمية 
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  :الدراسات المستقبلية 
ظم توصي الدراسة بمتابعة الحث في هذا المجال لالرتقاء بمستوي االهتمام بن

المعلومات المحاسبية و ذلك للحصول علي اكبر قدر من الفائدة الستخدام نظم 
القيام ببعض المعلومات المحاسبية علي المستوي الوطني و تقترح الدراسة 

  :المواضيع و أهمها 
  .تقييم دور نظم المعلومات المحاسبية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية -
 .اسبية لبيئة المحاسبة في فلسطينمدي مالئمة نظم المعلومات المح -

اثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية في زيادة جودة الخدمة المقدمة في  -
 .قطاع غزة
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  .7، معايير التقارير المالية الدولية دليل التطبيق ، ص ) 2006(جريوننج ، هيني ،  •

، النظم المحاسبية في البنوك و شركات التـامين  ، دار            ) 2007(جعفر ، عبد االله ،       •
  .1دن ، طالمناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، االر

" نظم المعلومات المحاسبية مدخل تطبيقي معاصـر      "،  )2003 (آخرونجمعة أحمد،و    •
 .1و التوزيع ، ط دار المناهج للنشر

، معايير المحاسـبة الدوليـة ، ص       ) 1996(جمعية المحاسبين و المراجعين الكويتية،       •
28-34.  

ـ         • األردن ص /شر حفناوي، محمد يوسف ، نظم المعلومات المحاسبية ،  دار وائـل للن
58-59. 

   . 67، نظم المعلومات المحاسبية ، ص ) 1997(حسين ، أحمد ،  •
 ، ص   1، النموذج المحاسبي المعاصر ، دار وائل للنـشر ط           ) 2003(حنان ، حلوة ،    •

184.  

،جمعيـة المحاسـبين القـانونيين       مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية     ، مأمون  ، حمدان •
 . السورية



 

 - 124 -
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  .18-16شباب الجامعة ، النسخة األخيرة، 
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   .البيرة في ظل سياسة الحصار–االقتصادية بمحافظة رام اهللا 

، دراسة و تقييم نظام المعلومات المحاسبية االلكترونية في         ) 2007(قاعود ، عدنان ،      •
الشركات الفلسطينية دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة في محافظات غزة،رسالة          

 .ير غير منشورة، مكتبة الجامعة االسالميةماجست

،  19-18، نظم المعلومات المحاسـبية الحاسـوبية،ص         )2003( قاسم،عبد الرازق،  •
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 ، الدار الجامعية    3، مراجعة و تدقيق نظم المعلومات ، ص         ) 2005(لطفي ، امين ،      •
  .االسكندرية ، مصر

، اثر تكنولوجيا المعلومات علي المجـاالت الجديـدة         ) 1999(لوندي ، فهيم صالح ،       •
اللكترونية، مجلة المجمـع العربـي للمحاسـبين     لمراجعة نظنم المعلومات المحاسبية ا    

 . ، عمان االردن58-55 ، ص 1999 ، الربع الرابع، 112القانونيين، العدد 

، مباديء المحاسـبة ،دار الكتـاب الحـديث         ) 2008(محمد كمال ، احمد عبد اهللا ،         •
 .36-31للنشر، ص 

شات الخدمية ،   ، المحاسبة في المن   ) 1992( مصطفى ، صادق ، السحيري ، الهادي ،        •
  .13 – 12ص 

، التأصيل النظري للممارسـات المهنيـة       ) 2008(مطر، محمد، السيوطي ، موسى ،        •
  . 334 ، ص 2المحاسبية ، دار وائل للنشر ، ط

 ،   12، تصميم النظام المحاسبي في المنشات الماليـة ،ص          ) 1975(محمود ، السيد ،      •
 .مصر 

مـات المحاسـبية و متطلبـات التجـارة         ، نظـام المعلو    ) 2007( محمود ، امجد ،    •
 .االلكترونية ، رسالة دكتوراة غير منشورة 

دور التسويق في تفعيل النقل الـسككي فـي         ) 2005(ناصر ، محمد، االشقر، فراس،     •
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  .)3(العدد ) 27(د سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجل
،ورشـة  3، تصميم و تقييم نظم المعلومات المحاسبية،ص         )  2004( هاللي ،حسين،  •

 .عمل ،مصر
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  )1(ملحق رقم                      
بسم ا الرمحن الرحيم                 

  غزة                                            -الجامعة اإلسالمية
  كلية الدراسات العليا

  ماجستير محاسبة و تمويل
  

 
  ...األخ الكريم، األخت الكريمة 

  ...السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 
  ...أما بعد 

  
  :يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية على شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة بعنوان 

 

 

، لـذا   ويـل تطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتم       وذلك كبحث أكاديمي لم   

نأمل من سيادتكم اإلجابة على أسئلة االستبانة بدقة، حيث أن صحة نتائج الدراسة تعتمد بدرجة               

، علمـا بـان   إن تعاونكم معنا یعزز البحث العلمي ف ي فل سطین    وكبيرة على دقة إجاباتكم ،    

  .البيانات الواردة في هذه االستبانة لن تستخدم سوى ألغراض الدراسة العلمية فقط

  

  تفضلوا بقبول فائق االحرتامو 

  
                                                           الباحث

  نذر حييى الداية                                                                  م
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  : األسئلة الشخصية-أ
 .ذكر           أنثى :         الجنس  . 1

  .50        اكبر من 50-41        40-30        30ل من اق:         العمر . 2

 .دبلوم        بكالوريوس     ماجستير      دكتوراه :       الدرجة العلمية . 3

  -----محاسبة      إدارة أعمال      اقتصاد      أخرى حددها:       التخصص . 4

 الخبرة العملية  . 5

   .15      أكثر من 15 -11     10-7      6-3      3قل من   ا

  .------------: سنة تأسيس الشركة  . 6

  .-----------------: عدد العمال  . 7

 :  حجم رأس المال  . 8

  .$200000أكثر من $      200000 -$ 100000$      100000     اقل من 
  :نظام المعلومات المستخدم  . 9

  .    إلكتروني     يدوي             نصف إلكتروني          
  :نوع نظام المعلومات المستخدم  . 10

  .       أكسس            أوراكل                      اكسل 
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين حجـم المؤسـسة    :  األسئلة الخاصة بالفرضية األولى    -ب

م نظـم  فيهـا و بـين اسـتخدا   ) عدد العاملين و حجم رأس المال و حجم اإليرادات     (من حيث   
 .المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

  موافق  األسئلة  م
  ارفض  أرفض  محايد  موافق  بشدة

  شدة

إن حجم الشركة يساهم بشكل فعال في مـدي اسـتخدام             11
  .نظم المعلومات المحاسبية في الشركة

          

يوجد عالقة طردية بين حجم الـشركة و تطـور نظـم        12
  .لمحاسبية المستخدمةالمعلومات  ا

          

يوجد عالقة طردية بين حجـم االسـتثمار فـي نظـم              13
  .المعلومات المحاسبية و زيادة اإليرادات

          

الشركات ذات الحجم الكبير تـستخدم نظـم معلومـات            14
  .محاسبية متطورة مقارنة مع الشركات األصغر حجما
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 شـركات  استخدام نظم المعلومات المحاسـبية فـي   إن    15
   .ر هام لزيادة اإليراداتشمؤقطاع الخدمات 

          

زيادة اإليرادات تؤدي إلى زيادة االعتماد علـي نظـم             16
  .المعلومات المحاسبية

          

إن الشركة ذات عدد العمال الكبير تستلزم استخدام نظم           17
  .معلومات محاسبي

          

  
ة إحصائية بين استخدام نظـم المعلومـات        هناك عالقة ذات دالل   :  أسئلة الفرضية الثانية     –ج  

  .المحاسبية و جودة البيانات الصادرة عن شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

  موافق  األسئلة  م
  ارفض  أرفض  محايد  موافق  بشدة

  شدة

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلي زيـادة           18
  .جودة البيانات المالية 

          

لومات المحاسبية المـستخدمة علـي      يؤثر نوع نظم المع     19
  .جودة البيانات المالية 

          

كلما زاد االعتماد علي نظم المعلومات المحاسبية تزداد           20
  .جودة البيانات المالية الصادرة

          

الخبرة العملية في استخدام نظم المعلومات المحاسبية لها          21
  .تأثير قوي علي جودة البيانات المالية

          

22  
ؤدي استخدام نظم المعلومات المحاسبية إلـى تحقيـق         ي

درجة أعلى من التكامل والترابط بين البيانات المحاسبية        
  .المستخرجة من هذه النظم

          

23  
إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يوفر مجموعة من        
اإلجراءات الرقابية لضمان سالمة القـرارات المتخـذة        

  .وكشف األخطاء في حال حدوثها

          

24  
إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلى ترشـيد   
عمليات اتخاذ القرارات مما يؤثر بشكٍل واضـح علـى          

  .صحة هذه القرارات

          

أنظمة المعلومات المحاسبية تزيد مـن كميـة و دقـة             25
  البيانات المالية الصادرة

          

كل كبير  إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية تساهم بش        26
  .في حل المشاكل في الشركة
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هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اسـتخدام نظـم المعلومـات            :  أسئلة الفرضية الثالثة   -د
  .المحاسبية و زيادة ربحية شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

  موافق  األسئلة  م
  ارفض  أرفض  محايد  موافق  بشدة

  شدة

27  
لمحاسبية إلـى ترشـيد     يؤدي استخدام نظم المعلومات ا    

قرارات اإلنفاق االيرادي والرأسمالي مما يـؤدي إلـى         
  .تخفيض هذه المصاريف وزيادة األرباح

          

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلي تخفيض          28
  .المصروفات التشغيلية و زيادة الربحية

          

إن استخدام نظم المعلومات المحاسـبية يـساهم بـشكٍل            29
  .ضح في التنبؤ باألرباح الحالية والمستقبلية للشركةوا

          

إن استخدام نظم المعلومات المحاسـبية يـساهم بـشكٍل            30
  .واضح في زيادة أرباح الشركة بشكل منتظم

          

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلى تخفيض          31
  .درجة المخاطرة وبالتالي زيادة الربحية

          

32  
ء التطورات المتسارعة وتوافر البدائل المتعـددة       في ضو 

فإن استخدام نظم المعلومات المحاسـبية يعتبـر البـديل     
  األفضل لترشيد قرارات اإلنفاق وزيادة األرباح

          

  
هناك معوقات تحد من قدرة شركات قطاع الخدمات في         :  األسئلة الخاصة بالفرضية الرابعة    -ه

  :لومات المحاسبية تعود إليقطاع غزة علي استخدام نظم المع
  .قلة كفاءة العاملين في قطاع الخدمات  §
  .مقاومة العاملين في الشركة الستخدام نظم المعلومات المحاسبية §
 .قلة التمويل  الخاص بالتكنولوجيا الحديثة §

 .ارتفاع تكلفة االستثمار في نظم المعلومات المحاسبية §

ية المـستخرجة مـن هـذه    عدم القناعة بأهمية توفير البيانات المحاسب    §
 لنظما

  موافق  األسئلة  م
  ارفض  أرفض  محايد  موافق  بشدة

  شدة

من أهم معوقات استخدام نظم المعلومات المحاسـبية قلـة            33
  .كفاءة العاملين في  شركات قطاع الخدمات في قطاع غزة

          

التكلفة المرتفعة ألنظمة المعلومات المحاسبية تحد من القدرة        34
  هاعلى استخدام
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35  
من أهم معوقات استخدام نظم المعلومات المحاسبية إرتفاع        
تكلفة االستثمار في هذه النظم بالمقارنة مع فائدة اسـتخدام          

  .البيانات المستخرجة منها

          

36  
من أهم معوقات استخدام نظم المعلومات المحاسـبية عـدم       
ه الثقة المطلقة في البيانات المحاسبية المستخرجة مـن هـذ         

  .النظم

          

يرتبط تطور أنظمة المعلومات المستخدمة بتطور اإلمكانات         37
  البشرية في الشركات

          

  

  : رتب المعوقات التي تواجھ استخدام نظم المعلومات المحاسبیة من األكثر أھمیة إلي األقل-38

   األقل أھمیة-3 اقل أھمیة   -2األكثر أھمیة   -1

  .ع الخدمات قلة كفاءة العاملين في قطا §
  .مقاومة العاملين في الشركة الستخدام نظم المعلومات المحاسبية §
 .قلة التمويل الخاص بالتكنولوجيا الحديثة §

 .ارتفاع تكلفة االستثمار في نظم المعلومات المحاسبية §

عدم القناعة بأهمية توفير البيانات المحاسبية المـستخرجة مـن هـذه        §
  .النظم

لزیادة الفائدة من استخدام نظم المعلومات المحاسبیة عل ي ج ودة   مناسبا أرجو التكرم بذكر ما تجده  

  : و لم یتم ذكرھا ضمن األسئلة السابقةالبیانات المالیة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  ، أو 0599277593:  االتصال علي الرقم التاليجى یر اإلستبانة وجد أي استفسار حول نإ

monther2009@yahoo.com    يعبر البرید االلكترون :      

  حسن تعاونكم معنا ،،،مشاكرين لك

 

mailto:monther2009@yahoo.com
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)2(ملحق رقم   

اإلستبانة محكمي  

 م االسم التخصص

 1 عصام البحيصي. د دكتوراه في المحاسبة

 2 سلسالم ح. د  دكتوراه في المحاسبة

 3 يوسف بحر. د اإلدارةدكتوراه في 

 4 نافذ بركات. د اإلحصاءدكتوراه في 

 5 رشدي وادي . د اإلدارةدكتوراه في 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


