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 ملخص الدراسة

تخفيض درجـة    في المحاسبية      هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه المعلومات        
على اتخـاذ   اإلدارة   وإعداد قائمة بالمعايير التي تساعد    ، عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات     

باإلضافة إلى معرفة طبيعة وقوة العالقـة بـين جـودة           ، رات اإلدارية في ظل هذه الظروف     القرا
 الخـصائص  دراسةو، اتخاذ القراراتالمعلومات المحاسبية والظروف والمتغيرات المحيطة بعملية 

وذلـك مـن   ، ةاإلداري االحتياجات لمواجهة المحاسبية المعلومات في مراعاتها يجب التي والمتطلبات
  .على البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة خالل تطبيق الدراسة

 ذات السابقة والدراسات األدبيات على بالموضوع البيانات المتعلقة جمع في الباحث اعتمدو قد    
 أما .للدراسة النظري اإلطار شكلت والتي الثانوية على البيانات الحصول تم خاللها ومن الصلة،
الغرض، حيث تم توزيعها على عينة  لهذا تصميمها تم إعداد استبانة على اعتمد فقد العملي اإلطار

 الباحث وقام ،الدراسةمفردة تم اختيارها بأسلوب الحصر الشامل لمجتمع ) 116(الدراسة البالغة 
الدراسة  فرضيات واختبار الالزمة اإلحصائية وإجراء التحليالت التحليلي الوصفي المنهج باستخدام

  .SPSSباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 
 أن المعلومات المحاسبية تساعد متخذي      )1:     وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها       

 التجارية العاملة بقطاع غزة على تخفيض حالة عدم التأكد المحيطـة بعمليـة              القرارات في البنوك  
توافر خصائص الجودة في المعلومـات   )2. وبالتالي اتخاذ قرارات رشيدة، اتخاذ القرارات اإلدارية  

 في البنوك    عدم التأكد  المحاسبية التي يتم االعتماد عليها في اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل ظروف           
استخدام البنوك التجارية لألسلوب العلمي بشكل كبير وكـافي         عدم   )3. رية العاملة بقطاع غزة   التجا

خصوصا األساليب الكمية وبحـوث     ، في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد         
  .العمليات

علـى إجـراء    زيادة االهتمام بالمعلومات المحاسبية التي تساعد        )1:    ومن أهم توصيات الدراسة   
ووضع الموازنات التخطيطية والمعيارية لتحسين مستوى األداء في        ، المقارنات والتنبؤات المستقبلية  

 .  ولتمكن اإلدارة من  اكتشاف االنحرافات وتحليل أسـبابها ومعالجتهـا          ، الوظائف اإلدارية المختلفة  
ومحاولـة  ، يل البيئة المحيطـة   ضرورة اهتمام اإلدارة بان يتم اتخاذ القرارات اإلدارية بعد تحل         ) 2

االستفادة منها بما يمكن أن يساهم في تحقيق كل من كفاءة نظم المعلومـات المحاسـبية وفاعليتهـا         
االعتماد على الطرق العلميـة فـي        )3. وبالتالي إنتاج معلومات محاسبية ذات كفاءة وجودة عالية       

حيث تتيح هذه الطرق عدة معـايير       ، وخاصة في ظل ظروف عدم التأكد     ، اتخاذ القرارات اإلدارية  
واختيار الطرق التي تتالءم مع الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخـاذ           ، يمكن االعتماد عليها  

  . القرارات
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Abstract  
The Role of Accounting Information In Managerial Decision- 

Making Under Uncertainty 
 

     This study aimed to identify the role of accounting information in reducing 
the degree of uncertainty that surrounding decision-making process, and 
prepare a list of criteria that help the management to make decisions under 
these circumstances, in addition to know the nature and strength of the 
relationship between the quality of accounting information and the 
circumstances and variables surrounding decision-making process, and to 
study the characteristics and requirements that must be taken into account in 
the accounting information to meet the managerial requirements, By applying 
the study on the commercial banks operating in the Gaza Strip. 
    To fulfill the objectives of this study and to answer its questions, the 
researcher investigated previous literature related to the subject of the study. 
Through this literature, the researcher was able to get secondary data which 
constituted the conceptual framework of the study. As for the practical 
framework, the researcher used a questionnaire designed for this purpose. 
they were distributed to sample of (116) employees, who have  been selected 
on the basis of a comprehensive coverage. The researcher used the descriptive 
analytical method and conducted the needed statistical analysis and tested the 
study hypotheses, by using SPSS for data analysis and interpretation. 
 

     The study concluded with the following results:1) the accounting 
information Helps decision makers in the commercial banks to reduce the 
uncertainty surrounding the decision-making process. 2) The accounting 
information used in decision making under uncertainty has the characteristic 
and the major requirements. 3) The using of the scientific method in decision-
making under uncertainty is not enough in commercial banks, especially 
quantitative methods and operations research. 
 

    The main recommendations of the study: 1)Increasing attention to 
accounting information that helps the management to make comparisons and 
future predictions, and setting the planning and the standard budgeting to 
improve level of performance in various administrative functions, and enable 
management to detect deviations and analysis of its causes and treatment.     
2) The management must make decisions after analyzing the surrounding 
environment, and try to take advantage of what could contribute to the 
achievement of the accounting information systems efficiency and 
effectiveness. 3) Depending on scientific methods in decision-making, 
especially under uncertainty, where allowing several criteria can be relied 
upon, and choosing the methods that suit with the circumstances and variables 
surrounding the decision-making process. 
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  وتعطرت روحي بكمال وصفه ورسمه  ،من تزين اسمي بجمال حروف اسمه إلى

  رفيقه في الفردوس األعلىأكون  يكون شفيعي يوم القيامة وان إلى من أرجو أن

  )صلى اهللا عليه وسلم(  محمدنبينا وحبيبنا
  

  زنبق ناعم ابيضبها في قلبي  من غرست حإلى

  بهرأ وأزهر جاء ربيع العمر إذاحتى 

  أمي الغالية... مقبال ومتبركا يديك أتواضع بين 
  

  إلى من سقى في نفسي بعرق جبينه الطاهر معنى الرجولة والوفاء

أبي الغالي ... لى قلبيإيا أحب رجل  إليك  
  

  جبلت عروقي بطيب ثراها وتلونت حياتي بلون رايتها من إلى

  فلسطين الحرة... إلى من حملتني وتحملتني 
  

  شهدائنا األبرار... إلى من عزفوا بدمائهم لحن البطولة والكبرياء 

  أسرانا األحرار... إلى تلك األسود الرابضة خلف القضبان 
 

  عزوفة المشاعرأة الشوق وعنفوان الحب وإلى لهف

  ...هـ نبض الحياة وروح الروح إلى
  

  ... بكل وجداني من أحبوني وأحببتهم كِلإلى

  ...  عنواني للمستقبل وأوالدي الوفية زوجتي...إليك
 

   في الجامعة اإلسالمية وزمالئيإليكم يا أساتذتي

  

  .....أهدي ثمرة جهدي 
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        كتابه الكريم في انزل والذي النعم علينا تتم بشكره الذي الوهاب، المعطي هللا الحمد    

 الصالة أفضل محمد سيدنا البشير الهادي على والسالم والصالة ،)ألزيدنكم شكرتم لئن(
  .الدراسة هذه إتمام على وأعانني وفقني الذي وتعالي سبحانه اهللا أشكر.  والتسليم

 ألستاذي وتقديري ووالئي شكري بخالص أتقدم أن رهشك بعد لي يطيب كما    
 علي يبخل لم الذي الدراسة على المشرف عصام محمد البحيصي /الدكتور الفاضل
 إخراج تم أن إلى التوجيهات من الكثير لي قدم والذي وصبره، ووقته وعلمه بنصحه

   . إلى النورالدراسة هذه
 ماهر /لدكتورا أعضاء لجنة المناقشة للسادة الشكر بخالص أتقدم أن يسرني كما    

  على تكرمهم بالموافقة على مناقشتي في هذه يوسف عاشور/ والدكتور درغام
  .الدراسة

 هذه إنجاح وإتمام على وساعد ساهم من لكل والعرفان الشكر بجزيل وأتقدم كما    
 على عبد الكريم فرج اهللا/ والدكتورسيف الدين عودة/الدكتور بالذكر وأخص الدراسة

كل زمالئي واشكر .  مساعدتهم الجليلة والقيمة في تحكيم االستبيان والتحليل اإلحصائي
  ...وأساتذتي في الجامعة اإلسالمية

 األولى الجامعية  الدرجةمنحتني التي اإلسالمية للجامعة بشكري أتقدم  وكذلك  
 .... اهللا شاء إن الثانية العلمية الدرجة بهذا وتمنحني

 لوجهك خالصا هذا عملي يكون وأن والفالح، السداد أسألك إني اللهم تامالخ وفي   
 ميزان وفي واإلسالمية، العربية وأمتنا فلسطين بلدنا شأن لرفعة ومسخرا الكريم
  .القيامة يوم حسناتنا

                                                                               א  
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  الموضوع
  رقم

  الصفحة

  أ  صفحة العنوان 
  ب  آية قرآنية 
  ت  ملخص الدراسة باللغة العربية 
  ث  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية 
  ج  اإلهداء 
  ح  شكر وتقدير 
  خ  قائمة المحتويات 
  ر  قائمة الجداول 
  س  قائمة األشكال والرسوم البيانية 
  س  قائمة المالحق 

  

  الفصل األول

  ر العام للدراسةاإلطا

  2  مقدمة الدراسة 

  3  مشكلة الدراسة 

  3  أهداف الدراسة 

  4  أهمية الدراسة 

  4  فرضيات الدراسة 

  6  حدود الدراسة 

  6  الدراسات السابقة 
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  :   Introduction  الدراسةمقدمة
 في تحديـد فعاليـة   مهم لها دور  التي من عناصر اإلنتاجمهما لقد أصبحت المعلومة عنصرا     
معلومات من أجل السيطرة على الكم   إلى تصميم وبناء أنظمةنشات لذلك اتجهت الم،ةأنشءة الموكفا

  نظمأقدم وأهمة من يالمحاسبنظم المعلومات تعد ونشاة، الضرورية إلدارة الم الهائل من المعلومات

 .للمعلومة  فهي أحد المصادر الرئيسةنشاة المعلومات في الم

بمثابة ذاكرة مرنة وواسعة لصناع القـرار فـي المنـشات    يعتبر  محاسبيإن نظام المعلومات ال    
، بحيث يمكنهم هذا النظام من معرفة الوضعية التاريخية والحالية والمـستقبلية لمنـشاتهم            ، المختلفة

فهو وسيلة للترجمة والتعبيـر عـن       ، وذلك الن نظام المعلومات المحاسبي يعكس الواقع االقتصادي       
ة وذلك عن طريق تقديم وحفظ وتكييـف المعلومـات الماليـة بـشكل مالئـم               األحداث االقتصادي 

  ).3 ص:2003جمعة وآخرون،(
    كما ويعتبر هذا النظام من أهم األنظمة المنتجة للمعلومات المحاسبية التي تـسهم فـي ترشـيد                 

 وبالتالي علـى رفاهيـة      ،روتهاومساندة القرارات االقتصادية التي تؤثر على موارد المجتمعات وث        
، حيث يرتبط النظام المحاسبي بعالقة وثيقة الصلة بالعمليات اإلدارية          )1997،كحالة وحنان (أفرادها  
 مما يسهم في ترشيد القرارات ويجعل العملية اإلدارية أكثر فاعلية في تلبيـة احتياجـات                ،المختلفة

  ).   2 ص:2006،احمد ( ورفع مستوى األداء لتحقيق األهداف،إدارة المنشاة
دارة وأثبتت الدراسات والتجارب الحديثة أن نظام المعلومات المحاسبي هو خير نظام يمكن لـإل                 

، مثـل   )2010سليمان، (مفيدة لعملية اتخاذ القرار   كمدخالت غنية و  ، االعتماد عليه وعلى مخرجاته   
امة في فلسطين تعتمـد علـى       التي بينت أن إدارات الشركات المساهمة الع      ) 2007،جربوع(دراسة  

، ودراسـة   ليـة فـي اتخـاذ القـرارات اإلداريـة         المعلومات المحاسبية المستمدة من القـوائم الما      
والتي أوضحت أن المعلومات المحاسبية لها دور مهما وحيويا عند اتخاذ القـرارات             ) 2006،شبير(

ناك عالقـة عاليـة بـين       التي أثبتت أن ه    )2010،موسى(اإلدارية في الشركات المساهمة، ودراسة    
االعتماد على المعلومات المحاسبية للعميل وترشيد قرارات السياسات االئتمانيـة فـي المـصارف              

   .التجارية
ونظرا ألهمية المعلومات المحاسبية كأداة فعالـة ومرتكـزا أساسـيا فـي اتخـاذ القـرارات                     

يطها درجة كبيرة من عدم      خصوصا في اتخاذ القرارات اإلدارية التي يح       )57ص: 1990،عصفور(
 موضوع اتخاذ القرارات    التطرق إلى  فكرة الدراسة التي سنقوم فيها ب      فقد تولدت لدى الباحث   ، التأكد

ومساعدة اإلدارة على استخدام معايير معينة تمكنها من اتخاذ         ، في ظل ظروف عدم التأكد الخالص     
يق الدراسة على البنوك العاملة بقطـاع       وذلك بتطب ، القرارات األكثر رشداً ضمن إمكانياتها المتاحة     

  .غزة
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  :Problem Statement الدراسةمشكلة 
تتمثل مشكلة الدراسة في معرفة دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل              

خصوصا في قطاع غزة حيث الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة وأجواء          ، ظروف عدم التأكد  
تجد حيث  ، التي تعيشها المؤسسات نتيجة لالحتالل وسياساته والحصار الذي يفرضه        عدم االستقرار   

حيـث ال يـستطيع     ، في ظل ظروف عدم التأكد    إدارة المنشاة نفسها في مواجهة عملية اتخاذ قرار         
من هنا  ،  المترتبة عليه   النتائج أو تحديد ، لحدث المنتظر وقوعه  متخذ القرار التنبؤ على وجه الدقة با      

  .لدى الباحث الفكرة في التطرق لهذه المشكلة في بيئة األعمال في قطاع غزةتولد 
  

  :الرئيس التالي تتمحور مشكلة الدراسة في السؤال
  

   في ظل ظروف عدم التأكد؟ اإلدارية ما هو دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات

  :وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 
 رات في ظل ظروف عدم التأكد؟على اتخاذ القرااإلدارة  التي تساعد معاييرلا ما هي -1

 لـإلدارة   الالزمـة   المحاسـبية  المعلومـات  توفير    بإمكان نظام المعلومات المحاسبي    هل -2
  تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية؟ل

 عمليـة  في عليها االعتماد يتم التي بيةالمحاس المعلومات في المطلوبة الخصائص تتوافر هل -3

  البنوك العاملة في قطاع غزة؟في اإلدارية القرارات اتخاذ

جودة المعلومات المحاسبية والظروف والمتغيـرات المحيطـة          العالقة بين   طبيعة ما هي  -4
 ؟بعملية اتخاذ القرارات في البنوك العاملة بقطاع غزة

 المعلومات دور حول )a=0.05(توى داللة عند مس إحصائية ذات داللة فروقهل توجد  -5

في البنوك العاملة بقطاع   في ظل ظروف عدم التأكداإلدارية القرارات اتخاذ في  المحاسبية
 ،العلمـي  التخصص ،العلمي المؤهل ،الوظيفي سمىالم( المتغيرات من كل إلى عزىت غزة

 ؟)الخبرة سنوات
  

  :Research Objectives أهداف الدراسة
 : الدراسة إلى تحقيق األهداف التاليةتسعى هذه

رات اإلدارية في ظل ظروف عدم      على اتخاذ القرا  اإلدارة   إعداد قائمة بالمعايير التي تساعد     -1
 .التأكد

تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية        في  المحاسبية المعلوماتالذي تعلبه    دورال معرفة -2
 .اتخاذ القرارات اإلدارية
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 المالئمـة  المحاسـبية  المعلومـات  فـي  مراعاتها يجب التي لباتوالمتط الخصائص دراسة -3
 . البنوك العاملة في قطاع غزةفي اإلدارية االحتياجات لمواجهة

جودة المعلومات المحاسبية والظروف والمتغيرات المحيطة       العالقة بين طبيعة وقوة   معرفة   -4
 . بعملية اتخاذ القرارات في البنوك العاملة بقطاع غزة

 فـي   المحاسـبية  المعلومات  دورإذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية حولمعرفة ما  -5
 إلى عزىت في البنوك العاملة بقطاع غزة  في ظل ظروف عدم التأكداإلدارية القرارات اتخاذ

  .)الخبرة سنوات ،العلمي التخصص ،العلمي المؤهل ،الوظيفي سمىالم( المتغيرات من كل
  
  

  :Research Importance أهمية الدراسة
  :يلي  من خالل ماالدراسة أهمية تبرز

  اإلدارية في ظل   تتسليط الضوء على أهمية المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارا          -1
خصوصا في قطاع غزة الذي يشهد ظروف عدم تأكـد فـي اتخـاذ               ،ظروف عدم التأكد  

  .مستقرة التي يعاني منهاالغير ظروف لالقرارات اإلدارية نتيجة ل
 علمية  س فيها على أس   ت وعملية اتخاذ القرارا   ،بنوك الدراسة في تطوير إدارة ال     هسهم هذ ت -2

 .وعملية ألداء واجباتها بكفاءة وفاعلية وتحقيق أهدافها المنشودة

 ومتخذي القرار فيها من استخدام المعلومات المحاسبية        ،البنوكزيادة مستوى استفادة إدارة      -3
 .ظل ظروف عدم التأكدفي اتخاذ القرارات اإلدارية في 

قد تسهم هذه الدراسة في لفت انتباه الباحثين للقيام بالعديد من الدراسـات والبحـوث فـي                  -4
مجال استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل ظـروف عـدم              

 .خصوصا مع ندرة الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع، التأكد في كافة المؤسسات
 

  : Hypothesis يات الدراسةفرض
 :                حاول الباحث التحقق من صحة الفرضيات التاليةتساؤالت الدراسة في إطار   

تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة عدم التأكـد المحيطـة              -1
  .بعملية اتخاذ القرارات

 اتخـاذ  فـي  عليهـا  االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في المطلوبة الخصائص تتوافر -2
  . البنوك العاملة بقطاع غزةفي   في ظل ظروف عدم التأكداإلدارية القرارات

الظروف والمتغيرات المحيطـة  وجودة المعلومات المحاسبية   بينارتباطية عالقة توجد ال -3
 .غزةبعملية اتخاذ القرارات في البنوك العاملة بقطاع 
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 المعلومـات  حـول دور  )a=0.05( عند مستوى داللة إحصائية داللة ذاتفروق  توجد ال -4

في البنـوك    في ظل ظروف عدم التأكداإلدارية القرارات اتخاذفي   المساعدةفي المحاسبية
 ،العلمـي  المؤهـل  ،الـوظيفي مسمى ال( المتغيرات من كل إلى عزىت العاملة بقطاع غزة

 .)الخبرة سنوات ،العلمي التخصص

  

    :Previous Studies الدراسات السابقة
 لقد هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات فـي               

ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باالطالع علـى العديـد مـن الدراسـات              ، ظل ظروف عدم التأكد   
يمكـن عـرض هـذه      و، والبحوث السابقة المتعلقة بدور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات        

  : الدراسات بحسب التسلسل الزمني
  
  :)Arabic Studies الدراسات العربية (/أوال

  

دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات في ظل        "بعنوان   ):2010، سليمان( دراسة   -1

 " ظروف عدم التأكد

دارية فـي ظـل     هدفت الدراسة إلى توضيح اثر استخدام المعايير الخاصة باتخاذ القرارات اإل          
ن أهميـة   بيـا و، الالزمة لتحليل المعطيات والظروف المصاحبة لهذه القرارات       ظروف عدم التأكد  

المنـشأة   أربـاح التي تتماشى مع ظروفها وإمكانياتها بحيث تـنعكس علـى           إتباع اإلدارة للمعايير    
واعتمـدت   ،ة الـسوري  وتم تطبيق الدراسة على إحدى الشركات الصناعية      ، ومركزها المالي ايجابيا  

مين أفكار المراجع العلميـة  اخالل استقراء مضالباحثة في إجراء دراستها على المنهج الوصفي من        
تم انجـازه مـن     الذي  القسم العملي من الدراسة     وإتباع المنهج التحليلي في     ، والمجالت والدوريات 
  .وذلك عن طريق نموذج تم تصميمه خصيصا للدراسة، خالل الدراسة الميدانية

ليست كافة طرق أو معايير اتخاذ القرارات في ظل ظروف عـدم             )1:ومن أهم نتائج الدراسة    
 الناتجة عن الطريقة المستخدمة     رباح الشركة بشكل يفوق األ    أرباحالتأكد تؤدي بالضرورة إلى زيادة      

قدرة معايير اتخاذ القرارات في ظل ظروف عدم التأكد علـى تحـسين              )2. أصالً من قبل الشركة   
 .ية القرار المتخذنوع

عدم االعتماد على الطرق التقليدية في اتخاذ القـرارات ومـا            )1:الدراسةومن أهم توصيات     
 وال ، ألنها على األغلب ال تصب في المصلحة النهائية للـشركة ،تتضمنه من مراعاة لبعض الزبائن 

تخـاذ القـرارات    االعتماد على الطرق العلميـة فـي ا        )2 .ها للحد األقصى بالضرورة   ترفع أرباح 
 .حيث تتيح هذه الطرق أربعة معايير يمكن االعتمـاد عليهـا          ، وخاصة في ظل ظروف عدم التأكد     



  اإلطــــــــــــار العــــــــــام للدراســــــــة : فصل األولال                                                  

7 
 

حيث ال يمكن دائماً االعتماد على الطريقة التي        ، اختيار الطرق التي تتالءم مع الظروف المحيطة      )3
  .تعطي أعلى ربح ممكن

  
حاسـبية فـي ترشـيد القـرارات        دور المعلومات الم  "بعنوان   ):2010، موسى( دراسة   -2

 "االئتمانية

 الدراسة إلى التعرف على دور المعلومات المحاسبية فـي ترشـيد القـرارات المتعلقـة                هدفت   
وكذلك التعرف على مدى وجود     ،  حيث طبقت على البنوك العاملة بقطاع غزة       ،االئتمانية بالسياسات

سـنوات  ، مى الوظيفي، المؤهل العلمـي    المس، الجنس(فروق في الدراسة موضع البحث وفقا لمتغير      
 وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين       ،)مكان العمل ، نشاط البنك ، جنسية البنك ، العمر، الخبرة

في قسم التسهيالت االئتمانية ومدراء الفروع والمراقبين في البنوك في قطاع غزة والبـالغ عـددها                
الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلـى  ولتحقيق هدف الدراسة استخدم  .  فرعا ومكتب  )34(

وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت على أساس أسلوب الحـصر الـشامل              ، نتائج الدراسة 
  . موظفا وموظفة)102(مقدارها 

هناك عالقة بين االعتماد على المعلومات المحاسبية للعميل وترشيد          )1:     ومن أهم نتائج الدراسة   
، هناك عالقة بين تحليل المؤشرات والنسب الماليـة        )2. اسات االئتمانية بدرجة عالية   قرارات السي 

  .وتحليل قائمة التدفقات النقدية ألنشطة العميل وترشيد السياسات االئتمانية بدرجة عالية
 المحاسـبية  المعلومـات  تحليـل  على الخبرة لديه كادر تأهيل )1:   ومن أهم توصيات الدراسة   

 يمكن مدققة معلومات بتقديم الشركات البنوك إلزام ضرورة )2 .االئتمانية السياسات لترشيد بالتدريب

 .بها والوثوق عليها االعتماد

  

مقترح تحليلي للتنبؤ المحاسبي بالتعثر المالي في ظـل          "بعنوان   :)2010 ،احمد( دراسة   -3

  "ظروف المخاطرة وعدم التأكد
ة البيانات المحاسبية والدور المتعـاظم لهـا كـأدوات          إبراز وتوضيح أهمي  هدفت الدراسة إلى    

، مال في الماضي والحاضر والمستقبل    ومقاييس موضوعية تعكس حقيقة الوضع المالي لمنشآت األع       
وذلك عن طريق تحليل تلك البيانات ومعالجتها للتوصل إلى مؤشرات رائده تعمل كأنظمـة إنـذار                

بؤ به قبل وقوعه مما يزيد من كفاءة وفعالية المحاسـبة            التعثر والتن  اكتشافمبكر ولها القدرة على     
. كأداة لخدمة مستخدمي التقارير المالية في إتخاذ قراراتهم و لخدمة قضايا المجتمع بصورة أشـمل              

 واالفتراضـات وهدفت الدراسة إلى محاولة وضع إطار نظري يـشمل المفـاهيم واألهـداف              كما  
) نمـوذج (ة لموضوع التنبؤ بالتعثر، وذلك بوضع مدخل        الموضوعية والجوانب اإلجرائية والتطبيقي   
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، انكمي تحليلي لقياس التعثر والتنبؤ به ليتم اإلسترشاد به وتطبيقه في منشآت قطاع األعمال بالسود              
المنهج التاريخي بإستعراض الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، والمنهج         واعتمد الباحث على    

مجتمـع  تبريرها منطقياً، والمنهج اإلستقرائي بتجميع البيانات مـن         اإلستنباطي بوضع الفرضيات و   
  .الدراسة وتحليلها

أنه فـي ظل ظروف المخـاطرة وعدم التأكد التـي تكتنـف بيئـة              )1:ومن أهم نتائج الدراسة   
األعمال فإن إشارات اإلنذار المبكر التي توفرها أنظمة التنبؤ بالتعثر مع وجود إستجابة ســريعة               

 .رة لهذه اإلشارات يجنب المنشأة من حدوث التعثر أو يقلل مـن آثاره السالبة علـى األقل              من اإلدا 
 أن النموذج التحليلي المعد بواسطة الباحثة للتنبؤ بالتعثر قد حقق أغراضه وأن له قابلية للتطبيق                )2

  .في مختلف قطاعات األعمال بالسودان 
دخل المحاسبة عن التعثر في منشآت األعمال ة تطبيق مر ضرو)1:الدراسةومن أهم توصيات     

 وذلك لتفعيل دور المحاسبة كأداة لخدمة المجتمع وكوسيلة رقابية ،بإستخدام النماذج التنبؤية التحليلية
  .على األموال وعلى اإلقتصاد القومي عموماً

  

ويل ترشيد قرارات التم  دور المعلومات المحاسبية في     "بعنوان  ): 2006، الحسين( دراسة   -4

 "بالمصارف التجارية السودانية

 االسـتفادة  إلي التعرف على خصائص البيانات والمعلومات المحاسبية وكيفية          ه الدراسة هدفت هذ    
درمـان   أمدراسة حالـة بنـك      وذلك ب ،  المؤسسات المصرفية  في قرار منح التمويل     اتخاذ فيمنها  

المحاسـبية لزيـادة فعاليـة      المعلومات   استخدام مدي فعالية    كما هدفت إلى التعرف على    و، الوطني
تساعد متخذ القرار في الكشف عن المخـاطر        التي   مصادر المعلومات    باإلضافة إلى معرفة   ،القرار

 إجراءات يجب أن يقـوم بهـا متخـذ          وهل هناك ، مقدرة العميل بالوفاء بالتزاماته   المتمثلة في عدم    
الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتوصـل      واستخدم  ، لتأكد من صحة ومصداقية المعلومات    القرار ل 

  .استخدم الباحث استبانة تم توزيعها على عينة من مجتمع الدراسةحيث ، لنتائج الدراسة
أن البت في طلب التمويل ال يعتمد فقط على األرقام أو المعلومات             )1: لدراسةنتائج ا أهم  ومن       

نما يتطلب الحصول على معلومات أخـري مثـل         وإ، التي تفصح عنها القوائم المالية لنشاط العميل      
قلة الكوادر البـشرية     )2 .السياسات النقدية والتمويلية وغيرها   ، سوق السلعة والظروف االقتصادية   

ة لعملية اتخاذ قرار مـنح      المصاحب المؤهلة وعدم تواجدها بالقدر الكافي يزيد من مخاطر عدم التأكد         
 .التمويل

على إدارة االستثمار التحري من مصداقية وصحة المعلومـات          )1:الدراسة توصياتومن أهم        
وذلك عن طريق الزيـارات الميدانيـة وتتبـع         ، سها يتم قبول أو رفض طلب التمويل      التي على أسا  

 ضرورة حـسن    )2 . هذا المجال  في بأشخاص ذو خبرة     واالستعانة والسياسية   االقتصاديةاألحداث  
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 اسـتخدام ورفع كفـاءة    ، ام بالعمل المصرفي على أفضل درجة     ي الكوادر البشرية المؤهلة للق    اختيار
كبة عـصر    األجهزة الحديثة لموا   استخدام )3 .والمادية عن طريق تدريب العاملين    الموارد البشرية   

  .العولمة وثورة المعلومات
   
 " اإلدارية ت دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارا"بعنوان ):  2006 ،شبير(دراسة  -5

 فـي  تفت هذه الدراسة إلى تحديد وبيان دور المعلومات المحاسبية فـي اتخـاذ القـرارا               وهد    
 فـي  مراعاتها يجب التي والمتطلبات الخصائص ودراسة ،الشركات المساهمة العامة في فلسطين

 فـي  العامـة  المـساهمة  الشركات في اإلدارية للوفاء باالحتياجات المالئمة المحاسبية المعلومات
حيث تم تطبيـق  ،  وتكونت عينة الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة بقطاع غزة. فلسطين

  . التحليليأداة الدراسة والمتمثلة باستبيان تم تصميمه لهذا الغرض، وتم استخدام المنهج الوصفي
لقـرارات  أن المعلومات المحاسبية لها دور هام وحيوي عند اتخاذ ا         )1:لدراسةنتائج ا أهم  ومن       

تتوفر الخصائص والمتطلبـات األساسـية فـي المعلومـات          ) 2. اإلدارية في الشركات المساهمة   
هناك اعتماد كبير على القـوائم      ) 3. المحاسبية التي يتم االعتماد عليها في اتخاذ القرارات اإلدارية        

  .يةاإلدارالمالية في الحصول منها على معلومات محاسبية تستخدم في اتخاذ القرارات 
ضرورة التوسع في استخدام المعلومات المحاسبية في عمليـات         ) 1:الدراسة توصياتومن أهم       

دعم اإلدارة العليـا لـدوائر اإلدارة       ) 2 .التخطيط بكافه أنواعها ورسم السياسات المستقبلية للشركة      
العلمي والمعرفي في   المالية وتزويدها بالكفاءات والخبرات لتساعد العاملين فيها باالرتقاء بمستواهم          

 .مجال المحاسبية لتقديم معلومات ومخرجات ذات دقة وموضوعية عالية

  

 ذ اتخـا  فـي دور البيانات والمعلومـات المحاسـبية       "بعنوان  ): 2004، عبودي(دراسة   -6 

  " المؤسسات المصرفيةفيقرارات التمويل 

 المحاسبية وكيفية االستفادة     التعرف علي خصائص البيانات والمعلومات     إلى هذه الدراسة    تهدف    
 ، وتسليط الضوء علي مخـاطر  السودانيةنح التمويل في المؤسسات المصرفية    منها في اتخاذ قرار م    

الوصـفي  المـنهج   الباحث في إجراء الدراسة على       اعتمدوقد  . رالتمويل وكيفية تجنب تلك المخاط    
،  للدراسـة نمـوذج ك التعاوني اإلسالمي بنك التنميةتم اختيار مستند علي دراسة الحالة، والتحليلي ال 
  .دارة العامة لالستثمار والمتابعة أسلوب المقابلة مع قسم اإلواستخدم

  إن سالمة ودقة التحليالت المالية للقوائم المالية لنشاط العميـل تعـد            )1: لدراسةنتائج ا أهم  ومن     
مـد فقـط علـي األرقـام أو         البت في طلب التمويل ال يعت      )2. أساس بناء قرار التمويل المصرفي    
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المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية لنشاط العميل وإنما يتطلب الحـصول علـي معلومـات                
 . إضافية مثل سوق السلع، الظروف االقتصادية ، السياسة التمويلية وغيرها 

للـسالمة  ا  ستخدامات األموال في البنك تحقيق    ن إدارة موارد وا   يحست )1:لدراسةا توصياتومن أهم   
 االلتزام بتنويع محفظة التمويل للبنك وذلك بهـدف توزيـع           )2. بر عائد ممكن  المالية ووصوال ألك  

اع اقتصادي معـين أو     المخاطر وتجنب مخاطر التركيز علي منطقة جغرافية معينة أو نشاط أو قط           
  .عمالء بعينهم

  

 "رقابة اإلدارية المعلومات المحاسبية في الدور" بعنوان ):2000، السعدي(دراسة  -7

 دور المعلومات المحاسبية في الرقابة اإلدارية باستخدام النظريـة           إلى توضيح  لدراسةا تهدف     
ومعرفة المعلومات المحاسبية بتفهم واقعي،      الدراسة نظم    رطية لمعرفة كيف تطبق المنشأة محل     الش

ات المحاسبية وأثر العوامـل      وما هو االستخدام اإلداري للمعلوم     ،السبب لهذا المستوى من التطبيق    
 الخطـوط   حيث تم تطبيق الدراسة على    ،  في تفسير ذلك االستخدام الحالي     المتغير للنظرية الشرطية  
 .الجوية العربية السعودية

األول دراسة نظرية تركز على مفهوم المعلومـات المحاسـبية          :  على جانبين  مل الدراسة ت     وتش
ـ     وماتفي االستخدام اإلداري لتلك المعل    واستخدامها وأثر العوامل المتغيرة      ة ، وعلى مفهـوم الرقاب
والثاني دراسة تطبيقية تستهدف وصف نظم الرقابة اإلداريـة         . اإلدارية وخصائص القطاع الخدمي   

 وأثـر العوامـل     ،استخدام اإلدارة للمعلومات المحاسبية   لياً في المنشأة ثم التعرف على       المتوفرة حا 
 واعتمـدت هـذه     . لتلك المعلومـات   ت المحاسبية واالستخدام اإلداري   الشرطية على نظم المعلوما   

  وذلـك  ، اإلجابات المفتوحة صممت خصيصا لغـرض الدراسـة         استبانه ذات أسلوب   الدراسة على 
  . من المستويات اإلدارية بالمنشأةللحصول على إجابات عينة

محاسبية قليل في تلك المنـشاة      أن االستخدام اإلداري للمعلومات ال     )1: لدراسةنتائج ا أهم  ومن       
كما أن   )2. وان نظم المعلومات المحاسبية المطبقة بها ليست متقدمة ومتطورة بالمستوى المطلوب          

هناك تأثير للعوامل الشرطية في ذلك االستخدام اإلداري للمعلومات المحاسبية ويختلف ذلك التـأثير              
الجهـا لكـي تزيـد فاعليـة المعلومـات      من عامل آلخر األمر الذي يتطلب تدارك هذه النقاط وع       

  .المحاسبية
تفعيل نظم المعلومات المحاسبية في المنـشاة محـل الدراسـة           ) 1:لدراسةا توصياتومن أهم        

عزل تأثير العوامـل الـشرطية      ) 2. والعمل على تصميم نظم جديدة تواكب التطورات التكنولوجية       
ادة فاعلية المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات       على االستخدام اإلداري للمعلومات المحاسبية لزي     

  .جيدة
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  :Foreign Studies  الدراسات األجنبية/ ثانيا 
  (Heidhues and Patel, 2008) دراسة -1

(The Role of Accounting Information in Decision-Making Processes in               
a German Dairy Cooperative) 

ه الدراسة إلى معرفة دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات وتحديد العالقـة                 وهدفت هذ 
حيث درس الباحثان جميـع الجوانـب       ، وذلك بدراسة حالة مصنع األلبان األلماني التعاوني      ، بينهما

 وذلك لمعرفة كيـف     ،السياسية واالقتصادية والثقافية المتعلقة بصنع القرار من جانب كبار المديرين         
ن مجلس اإلدارة وكبار المديرين يستخدمون المعلومات المحاسبية كجزء من عملية صنع القـرار              أ

واالهم من ذلك معرفة كيف يتأثر هذا االستخدام للمعلومات المحاسبية في بيئة فريـدة              ، الخاصة بهم 
د الباحثـان فـي     واعتم، من نوعها كبيئة ألمانيا السياسية والثقافية واالجتماعية والقانونية والتاريخية        

جمع البيانات على المقابالت مع عينة من مدراء وأعضاء مجلـس اإلدارة فـي مـصنع األلبـان                  
وخطـط  ، باإلضافة إلى جمع البيانات من خالل الفحـص المـستندي للتقـارير الماليـة             ، التعاوني
  .  والموازنات، االستثمار

وان هنـاك عـدة     ،  اتخاذ القـرارات      وقد أظهرت النتائج أن هناك دور للمعلومات المحاسبية في        
وأوصـى الباحثـان    . ية كالعوامل الثقافية والشخـصية    عوامل تؤثر على تفسير المعلومات المحاسب     

بضرورة تحليل البيئة المحيطة بعملية اتخاذ القرارات التي لها اثر كبير على نوعية البيانات الالزمة               
  .التخاذ القرارات وعلى متخذي القرارات أنفسهم

  
  

  )et. al, 2008) ,Sirisom دراسة -2
(The accounting information received, its utilization to enhance Thai 
executive decision making and the effect of personal characteristics) 

 ومعرفـة   ،ه الدراسة إلى معرفة دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات التنفيذية             هدفت هذ 
مع األخذ باالعتبار الخصائص الشخصية التي من الممكـن أن تـؤثر            ، استخدامات تلك المعلومات  

وقد تم جمع البيانـات     ، )نفس المعلومات يمكن استخدامها بشكل مختلف من قبل المستخدمين        (عليها
 109 شركة تايالندية حيث تم اسـتعادة        400 استبيان تم توزيعه على مدراء تنفيذيين في         عن طريق 

 وأظهرت النتائج أن الخصائص الشخصية لمـستخدمي المعلومـات          . ٪ 36,33استبانة منها بمعدل    
واتفق معظم المـدراء التنفيـذيين أنهـم يـستخدمون          ، المحاسبية تؤثر على عملية اتخاذ القرارات     

باإلضافة إلى أن المدراء التنفيذيين الذين يعتمـدون        ، لمحاسبية لدعم قراراتهم وتعزيزها   المعلومات ا 
على التفكير في اتخاذ قراراتهم يستخدمون المعلومات المحاسبية بشكل اكبر من أولئك المدراء الذين              

 وأوصى الباحثون بضرورة اخـذ طبيعـة المعلومـات          .يعتمدون على الحدس في اتخاذ القرارات     
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وذلك عند تصميم نظـم     ، حاسبية والخصائص الشخصية لمستخدمي هذه المعلومات في االعتبار       الم
  . المعلومات المحاسبية حتى تكون متطورة وذات فاعلية

  
  

   )Kattan, et.al, 2007 ( دراسة-3
(Reliance on management accounting under environmental uncertainty: 
The case of Palestine) 

 هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير العوامل الخارجية على تصميم وتطبيق أنظمـة المحاسـبة                  
. ب في مستويات عدم التأكد    في تنمية اقتصاد البلدان والتي شهدت في الفترة األخيرة تذبذ         اإلدارية و 

 ف ظـرو   حيث هناك المزيد مـن     ،)فلسطين(خصوصا بتطبيق الدراسة على بلد قيد التطوير والبناء       
  .م التأكد بسبب التقلبات السياسيةعد
عن طريق المقابالت والبيانات    وقام بجمع البيانات     ،وقد قام الباحث بدراسة حالة شركة فلسطينية         
،  حدثت بها تغييرات بيئية كبيرة     حيث أن هذه الفترة   ، ) سنوات 10(يخية التي حدثت على مدى      التار

المحاسـبة  ت  اريهذه التغييرات والـى أي مـدى تـأث        وحاول الباحث معرفة مدى استجابة الشركة ل      
وقد خلصت الدراسة إلى أن المحاسبة اإلدارية وأنظمة الرقابة المـستخدمة    . اإلدارية في الشركة بها   

 أكثر أساسية   لكنها أصبحت ، البيئي والسياسي داخل الشركة هي أكثر ميكانيكية في أوقات االستقرار         
اسة قدمت نظرة ثاقبة عن دور المحاسبة اإلداريـة وأنظمـة           وان هذه الدر   .في ظروف عدم التأكد   

 واثـر ذلـك علـى       ،الرقابة في ظل ظروف عدم التأكد النابعة من التغيرات في النظام الـسياسي            
  . والتي بدورها تؤثر على الشركات العاملة في تلك األسواق،التغيرات في األسواق وهياكلها

  
  

    (Boydy and Cox, 2002) دراسة-4
(Optimal decision making using cost accounting information) 

    هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة نتائج أربعة نظم مختلفة لمحاسبة التكاليف المستخدمة في اإلنتاج                     
التكاليف على أسـاس    ، التكاليف المباشرة ، التكاليف على أساس النشاط   ، محاسبة التكاليف التقليدية  (

وذلك لمعرفة مدى استخدام المدراء للمعلومات المحاسبية الخاصة بالتكـاليف فـي اتخـاذ              ) اإلنتاج
باإلضافة إلى تحديد ما إذا كان المدراء يستخدمون هذه المعلومات          ، القرارات وأي هذه النظم أفضل    

وقد تم تصميم الدراسة لتشمل مسح لمديري       ، بشكل صحيح أم ال؟ وما هي اآلثار المترتبة على ذلك         
لتصنيع لتحديد ما هي القرارات التي تعتمد على المعلومات المحاسبية الخاصة بالتكاليف وذلك عن              ا

باإلضافة إلى عمل نموذج محاكاة لتحديد نتائج       ،  مدير تصنيع  600طريق استبيان وزع على حوالي      
باحثان انه مع   ومن أهم النتائج التي خرج بها ال      . القرارات ومقارنة النتائج باستخدام البرمجة الخطية     

 وبالتالي من المهم أن يستخدم المـدراء معلومـات          ،تزايد التنافس في بيئة األعمال تزداد المخاطر      
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وحتى يكون هناك نظام تكاليف يـزود معلومـات مفيـدة           . محاسبية جيدة ومناسبة التخاذ قراراتهم    
ة بالمنتجـات و عـدم      التخاذ القرارات الرشيدة أوصى الباحثان بضرورة االنتباه للمتغيرات الخاص        

  .تخصيص التكاليف
  

  )Hopkins and et.al, 1998(  دراسة-5
(The Impact Of Information Use On Decision Making In The  
Pharmaceutical Industry) 

 الصناعات شركات في القرارات صناعة في المعلومات استخدام أثر قياس إلى الدراسة هذه هدفت    

حيث استخدم ، المجال هذا في تعمل شركة 24 على الدراسة طبقت حيث ،المتحدة ملكةالم في الدوائية
 على محدد أثر لها المعلومات أن إلى الدراسة خلصت وقد .الباحثون استبيان وزع على عينة الدراسة

 المعرفة إلى أضافت المعلومات أن الدراسة أكدت كما باالستمرارية، تتصف كانت إذا القرارات اتخاذ

 من ومكنتهم الحقائق بعض عن وعوضتهم ذاكرتهم بتحديث قامت أنها كما ،المديرين لدى لموجودةا

 وقصرت محددة، استراتيجيات دعم في ساعدت أنها كما ،عالقة كانت التي القرارات من العديد اتخاذ

 مورباأل المتعلقة النظريات بعض في الفهم وعدم الغموض وأزالت المشاريع لتطوير الالزم الوقت

 على ساعدت لكونها باإلضافة ،حولهم يدور لما وعيا أكثر المدراء جعلت أنها على عالوة ،الطبية

 في أسهمت المعلومات أن أيضا الدراسة إليها خلصت التي النتائج ومن، جديدة تكنولوجيا ابتكار

 أن هو الدراسة حسب األعظم األثر وأن الشركة، صورة وحسنت الزبائن مع العالقة تحسين

  .العمل وقت إضاعة وجنبتهم الضعيفة والقرارات السلبية اآلثار تجنب من مكنتهم المعلومات
  
  

  :Comment on the Previous Studies  تعقيب على الدراسات السابقة
      يتضح من العرض السابق للدراسات والبحوث التي اهتمت بدور المعلومات المحاسـبية فـي              

  :اتخاذ القرارات ما يلي
           جريــت هــذه الدراســات فــي فتــرات زمنيــة متباينــة فكــان أولهــا دراســة أ -1

)Hopkins and et.al, 1998( ، وآخرها دراسة موسى)معظمها فـي  وكان، )2010 
مات  ما يدل بشكل واضح على تزايد االهتمام بدور المعلو         21العقد األول من القرن ال      

  .المحاسبية في اتخاذ القرارات
ت السابقة في أماكن متعددة فمنها ما أجريت في فلسطين كدراسة موسى            أجريت الدراسا  -2

ومنها ما أجريت فـي     ، )2010(ومنها ما اجري في سوريا كدراسة سليمان        ، )2010(
ومنها ما اجري في الـسودان كدراسـة عبـودي          ، )2000(السعودية كدراسة السعدي    

، )(Heidhues and Patel, 2008ومنها ما اجري فـي ألمانيـا دراسـة    ، )2004(
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         ودراسـة ، التـي أجريـت فـي بريطانيـا    ) Hopkins and et.al, 1998(ودراسة 
et. al, 2008) ( Sirisom andوغيرها من الدراسات،  في تايالند. 

لمعلومات المحاسبية في اتخاذ القـرارات      اهتمت بعض الدراسات بالتعرف على دور ا       -3
وتميزت عنها دراسـة سـليمان    ، )2004 (الخاصة بالتمويل المصرفي كدراسة عبودي    

حيث درست دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في ظـل            ) 2010(
 للتنبؤ المحاسبي بالتعثر المـالي    ) 2010(احمد  وقد تناولت دراسة    ، ظروف عدم التأكد  

 . في ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد

 وذلك حسب الهدف من هـذه       ،تنوعت األدوات التي استخدمت في الدراسات والبحوث       -4
 .الدراسات فمنها ما استخدم استبيانات ومنها ما استخدم نماذج خاصة بدراسته

 الوصـفي  المـنهج استخدام  في السابقة الدراسات  بعضمع الحالية الدراسة اشتركت -5
 مـن  فروضها  اختبار صحةفي إحصائية أساليب عدة استخدامباإلضافة إلى  ،التحليلي
كما أنها اتفقـت   ،سبيرمان ارتباط ومعامل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري :بينها
 . في استخدام االستبيان كأداة للدراسة بعضهامع

 القرارات ذاتخا في المحاسبية ودورها أهمية المعلومات السابقة كشفت معظم الدراسات -6
 مع الدراسة تتفق هذه الدراسات أن تبين كما المستثمرين، أو للمديرين كانت سواء
يتم  الذي األساسي الركن باعتبارها المحاسبية المعلومات موضوع تناول في الحالية

إال أنها تختلف مع بعضها في بيئة التطبيق والمجتمع ، القرارات اتخاذ عند استخدامها
 .بقطاع غزةالبنوك العاملة  لدراسة عليه وهوالذي تم تطبيق ا

 ظل في الفلسطينية البيئة في المصارف قطاع على بالتركيز الحالية الدراسة تتميز -7
 التي تزداد فيها ظروف عدم التأكد المحيطة المعقدة والسياسية االقتصادية الظروف

 انطالق نقطة لتكون حيويتها الحالية الدراسة على يضفي ما وهذا ،بعملية اتخاذ القرارات
، الفلسطيني االقتصاد قلب يشكل والذي المهم القطاع هذا تتناول الحقة دراسات نحو

ت أفاد وقد ،وذلك من زوايا وجوانب أخرى تعود بالفائدة على المجتمع الفلسطيني
 تكوين عند الباحث يخدم نظري أساس بمثابة تعتبر أنها في الباحث الدراسات السابقة

 والمحتوى الدراسة أبعاد عن جيدة فكرة للباحث تقدم وأنها لدراسته، ريالنظ اإلطار
  .الدراسة فرضيات تكوين في الباحث تساعدكذلك و ،اله العلمي
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    : Introductionمقدمة
 النـشاطات  لجميع بالنسبة االنطالق نقطة وهي دارية،اإل القيادة عمل جوهر اإلدارية القرارات تعد   

 اتخاذ توقف أن كما . الخارجية بيئتها مع وتفاعلها عالقاتها وفي بل ،المنشأة داخل تتم التي والتصرفات

 أهميـة  وتـزداد  والتصرفات، النشاطات وتوقف العمل تعطيل إلى يؤدي نوعها كان مهما القرارات

 اتـصالها  وكثـر  نـشاطاتها،  نـواحي  وتشعبت اإلدارية المنظمة جمح كبر كلما القرارات وخطورة

    ).10ص 1998: كنعان،(بالجمهور
الحقيقة التـي     بسبب ،المنظمات المختلفة تعلق أهمية كبيرة على عمليات اتخاذ القرارات        كما أن      

لتي أدخلـت  بسبب التطورات ا هذه العملية أهمية متزايدة  وتكتسب،ن القرار الخاطئ له تكلفةتقول أ
أنها أصبحت حديث الـساعة فـي         حتى ،ع المعلومات وتحليلها وتصنيفها وتخزينها    على طرق جم  

 كما جـذبت هـذه العمليـة        ،متعددة امج التدريب في دول    وبر ،قاعات الدروس والمؤتمرات العلمية   
ت كالهندسة والطـب والمحاسـبة والرياضـيا    ية متعددةلماهتمام العديد من األطراف في ميادين ع

  .الخ.......واإلحصاء
 زاويته الستخدامها في الوصول إلى حلـول للمـشاكل التـي    كل ينظر إلى اتخاذ القرارات من   

 ،التنظـيم ، وترتبط عملية اتخاذ القرارات ارتباطا مباشـرا بوظـائف اإلدارة كـالتخطيط            .تواجهها
يتم في كل نشاط من      ية كما  فهي عملية تتم في كل مستوى من المستويات التنظيم         ، والرقابة ،التوجيه

مديري اإلدارات سواء في اإلنتاج أو التسويق  فالمدير العام والمشرف على العمال. أنشطة المنظمات
وعملية اتخاذ القرار بهـذا الـشمول تمثـل     .اتخاذ القرارات ره يواجهون ظروفا تتطلب منهميأو غ

 حتـى أن هـذا      ، والرقابة ، التوجيه ،تنظيم ال ،يستخدمها المديرون في التخطيط    اإلدارة الرئيسية التي  
، عثمان وبوفليسي (الكتاب إلى القول أن اإلدارة ما هي إال عملية اتخاذ القرارات الشمول دفع بعض

  .)4ص: 2009
 الجيـدة فـي تطـوير    اإلدارية الذي تقوم فيه القرارات  األساسيالدور  بناءا على ما سبق وعلى         

 مالءمـة لمختلـف   األكثرر كافة المعلومات المناسبة وفي الوقت       حيث توف ،  الحديثة األعمالمنشات  
   .اإلداريةوذلك لدعم جميع المهام والوظائف ، اإلداريةالمستويات 

 المعرفة الـشاملة بكافـة المفـاهيم        إلتاحة ، متكامل أساس بناء    الباحث حاوليوفي هذا الفصل س      
 ، لكافة المـستفيدين والمتخصـصين     لتأكدا في ظل ظروف عدم      اإلدارية التخاذ القرارات    األساسية
  .اإلدارية تفاهم مشترك بينهم في كافة مراحل وظروف اتخاذ القرارات أسلوب إلنشاء

، حيث سنتناول في المبحث األول القـرارات اإلداريـة        ،  مباحث أربعةتوي هذا الفصل على     ويح   
مبحث الثالث سنتناول فيه الظروف     وال، اإلداريةية اتخاذ القرارات    ملوالمبحث الثاني سنتناول فيه ع    
 المبحث الرابع واألخير سنتناول فيه اتخاذ القرارات اإلداريـة          أما، المحيطة بعملية اتخاذ القرارات   

  .التأكدفي ظل ظروف عدم 
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  المبحث األول

  القرارات اإلدارية
Managerial Decision  

  : The Concept of Decision-Making القرارات اتخاذ مفهوم
ووسيلتها األساسية في تحقيق أهداف المنظمة، وهـو يـسهم           ،يعد القرار جوهر العملية اإلدارية       

بشكل أساسي في تمكين المنظمة من مواصلة أنشطتها اإلدارية بكفاءة وفاعلية، سـيما أن القـرار                
وي يعتمد أساسا على توقع المستقبل، القصير والمتوسط والبعيد، ويتحقق في محتواه تصور لما ينط             

وتعتمد كفاءة المدير في ممارسة وظائفه في المنظمة على القرار          . عليه المستقبل من توقعات معينة    
   .)140ص: 1998، حريم وحداد( الناجح الذي يتخذه في المواقف المختلفة

إن الوسائل التقليدية في اعتماد مجرد الخبرة الشخصية واستخدام التجربة والخطأ لم تعد قـادرة                  
يق أهداف المنظمة التي تستلزم القرارات السديدة في مجاالت استثمار المـوارد البـشرية              على تحق 

والمادية والمالية المتاحة، فالبد إذن من أن يمثل القرار مرتكزا فاعال في تمكـين اإلدارة مـن أن                  
   . يئة ومسايرة روح العصر والوفاء بمتطلبات الب،تلعب دورها في استثمار التطورات التكنولوجية

 نظرية قـادرة علـى تحقيـق المنظمـة           على تحديد مرتكزات فكرية وبناء     وقد شجع ذلك العمل     
ـ         ةة اتخاذ القرار القادر    من خالل عملي   ،ألهدافها ل مـع    على تمكين اإلدارة من التعامل بـشكل فاع

 ،منظمة، ومن هنا برزت أهمية القرار ودوره في تحقيق النمو والتطور لل           المتغيرات البيئية المختلفة  
، وغالبا ما يحقق القرار العلمي الرصـين  العلمية الواضحة في اتخاذ القرارمن خالل اعتماد الرؤية     

  التـي ال   ، اقل قياسا بالقرارات غير العلميـة      ةأعلى انجاز مادي ومعنوي للمنظمة بجهد أدنى وكلف       
  ).2007،سالم (ترتكز على األساليب العلمية

  :التعريفات هذه بعض يلي فيما والباحثين ونورد لكتابا بين القرار تعريفوقد تعدد    
 األفـضل  البديل اختيار عملية بأنها " القرارات صنع عملية) 251 ص:1997، الراوي(حيث عرف 

 من اختيارها يتم التصرفات من مجموعة أو تصرف عن عبارة" هي أو" البدائل من مجموعة بين من

  " .الممكنة البدائل من عدد بين
 فـي  المتاحـة  البدائل بين المدرك االختيار" بأنه القرار فيعرف )117 ص:1994، الهواري (   أما

 مـن  األمثل الحل واختيار معينة مشكلة لمواجهة بديلة حلول بين المفاضلة عملية "هو أو "معين موقف

رى  )165 ص:1992، ديـسلر (معه ويتفق ، "بينها اذ  في رارات  أن اتخ ة  "هي  الق ار  عملي ين  االختي  ب

ة  العمل  اليبأس  ذلك  ،"البديل ا  وآ ة  أن ")327 ص:1991، واالس و  سيزالقي (  عرفه اذ  عملي  اتخ
ار  تتضمن  القرار ين  االختي دائل  ب  اتخـاذ  عملية  فيعرفون)287ص :2001،ونينو الشامي (أما  ."الب

 وأ محتملـين  بـديلين  بين من واحد لبديل المعايير بعض أساس على القائم االختيار" بأنها القرارات
 أو الحل عن يعبر" اإلداري فالقرار القرار، اتخاذ وعملية اإلداري القرار بين ميزا  كما أنهما،"رأكث
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 القرار اتخاذ أما ."معينة مشكلة مع للتعامل وذلك، حلول أو بدائل عدة بين من اختياره يتم الذي البديل
 الوصـول  بهدف القرار متخذ يستخدمها التي المتتابعة العملية الخطوات من مجموعة فهو "اإلداري

   ."األمثل القرار اختيار إلى

 الذي النجاح وأن ،اإلدارية العملية محور هي القرارات اتخاذ أن عمليةمما سبق  الباحث ستنتجوي   
 كما ويمكن اسـتنتاج  .المناسبة القرارات اتخاذ على قيادتها وكفاءة قدرة على يتوقف منظمة أية تحققه
 أثناء في والمشكالت لمواجهة المواقف المنظمة الطريقة " بأنها القرارات تخاذا شامل عملية تعريف

 من مناسبة األكثر البديل واختيار، المناسبة البدائل وإيجاد الكافية المعلومات توفير طريق عن العمل

  ."الموقف وظروفه حسب المرغوب الهدف تحقيق سبيل في بينها،
  

  :The Importance of Decisions-Making ات القراراتخاذأهمية  
 األساسـية  اإلدارة وظـائف  مـن  وظيفةعد كت و، هي محور العملية اإلداريةات   إن اتخاذ القرار

 مـن  سلـسلة  إال هـي  ما واإلدارة ،الرحى من القطب محل اإلدارية العملية في محلها زية،كوالمر
 األخـرى  العامـة  الوظائف مختلف إلى تنصرف التي القرارات،  واتخاذالمشكالت تحليل :عمليات
 القيـادة  التنظـيم،  التخطيط، جديدة، معلومات إنتاج المعلومات، معالجة المعلومات، جمع ك :لإلدارة
 إدارة التـسويق،  إدارة اإلنتاج، إدارة :)المثال سبيل على( األعمال منظمات وفي ،الرقابة والتوجيه
 التدريب إدارة العلمي، البحث إدارة العامة، لعالقاتا إدارة المالية، اإلدارة ،واألفراد البشرية الموارد
وذلك الن عملية اتخاذ القرارات  ،الوظائف هذه مختلف تنفيذ يتوقف اإلداري القرار وعلى .وغيرها

 وهي تتخذ قرارات بشأن الهيكل التنظيمي       ،اإلدارة ونشاطاتها  عملية متداخلة في جميع وظائف    هي  
  إنجاح العمـل أو تـدميره  هفاتخاذ القرار من شأن. ت واألقساماإلدارا ونوعه وحجمه وأسس تقسيم

  . )9ص: 2005،شمس الدين(
 ومتغلغلة مستمرة عمليةهي  القرارات اتخاذ عملية أن )287ص :2001 ،ونينو الشامي (يرى    و
ـ  والتوجيه والتنظيم كالتخطيط لإلدارة األساسية الوظائف في  وظـائف  نـشاطات  كـذلك  ،ةوالرقاب

 اتخـاذ  عمليـة  نتيجـة  هـو  وجودها أن بل لوحدها، توجد أن يمكن ال واألفراد واإلنتاج كالتسويق
 قائـد  أو مـشرف  أو مـدير  كل بها ويقوم اإلدارية المستويات جميع في تنتشر أنها كما. القرارات
  .المنظمة في محتمل موضوع كل مع ويتعامل

 والمـستمرة،  اليوميـة  العمليات من القرارات اتخاذ عملية بأن )2ص :1997 ي،فمشر(ويتفق معه 
  تخطـيط  ال إذ والرقابـة،  والتوجيـه  بالتنظيم ومرورا بالتخطيط بدءا اإلدارية المراحل كل وتتضمن
  .الوظائف لباقي بالنسبة األمر وكذلك ،القصير أو البعيد للمدى كان سواء ،بذلك قرار اتخاذ بدون

 محتملـة  معينـة  موقف أو حاالت لمواجهة أو قائمة مشكالت لمعالجة القرارات اتخاذ عملية وتتم  
  .مرسومة أهداف لتحقيق أو الوقوع
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  :   ويرى الباحث أن أهمية اتخاذ القرارات تبرز في النقاط التالية
 القـرار  اتخاذ على المدير قدرة حيث إنب ،للمدير الجوهرية المهام من القرارات اتخاذ عتبري 

 . االدارى التنظيم أعضاء من غيره عن تميزه التي هي
 أحيانا بينها التعارض ووجود ،الحديثة االداريه التنظيمات تشهدها التي األهداف وتعقد تعدد 

 القـرارات  من العديد ذاتخا يتطلب وهذا االداريه، القيادات تواجه التي المشاكل من زاد مما
 . المشاكل هذه لمواجهه

  . كله العمل ويتوقف بل االداريه، العملية تتوقف القرارات اتخاذ عملية بدون 
  

  :Characteristics of Managerial Decisions  اإلداريةخصائص القرارات
  : خصائص القرارات اإلدارية تتمثل فيإن 21)ص : 2001الساعد، وحسين(يرى     

 الحد وليس المعقول الحد إلى بالوصول تقبل هاحيث إن ،بالواقعية تتصف القرار اتخاذ عملية  إن-1
  .األقصى

 يقوم باتخاذ الذي الشخص سلوكيات عن المنبثقة اإلنسانية بالعوامل تتأثر القرار اتخاذ عمليةإن   -2
  .باتخاذه يقومون الذين األشخاص أو القرار

  :فيرى أن هناك خصائص أخرى تتمثل في) 87ص: 1998، كنعان(أما    
 الخبـرة  بزيادة كفاءته ادةوزي وتنميته القرار لتصويب مجال وجود أي :للترشيد القرار  قابلية-1
    .الصواب إلى أقرب قرار هناك وإنما بالمائة، مائة صائب قرار هناك ليس أنه بمعنى مجاله، في
 مـن  مستقاة معلومات على بناء القرار اتخاذ يتم : المستقبل إلى الماضي من تمتد عمليةأنها  -2

  .المستقبل في يحدث أن متوقع هو ومما الماضي
 اإلعـداد  فـي  مـشترك  جهد إلى القرار اتخاذ عملية تحتاج :المشترك الجماعي جهدبال  التأثر-3

 .القرار وتنفيذ وتقييمها وتحليلها المعلومات وجمع والتحضير،
 وإن وإجراءاتها، خطواتها في تتشابه القرار اتخاذ عملية أن عموميةعني الت : العمومية والشمول-4

 يشغلون من جميع في القرارات اتخاذ على القدرة توافر :ي الشمول فيعنأما .اتخاذها ظروف اختلفت
  .والدنيا والوسطى العليا مستوياتها اختالف على اإلدارية المناصب

 مرحلة من تنتقل كونها من القرارات اتخاذ عملية في الصفة هذه تتضح :واالستمرار  الديناميكية-5
 تتغيـر  المـشكلة  طبيعـة  لكون اإلضافةب القرار، محل المشكلة لحل المنشود للهدف وصوال ألخرى

 وظواهرها المشكلة بين التمييز من ليتمكن التغير هذا متابعة القرار متخذ على يفرض مما باستمرار
  .السليم للتشخيص ليتوصل وأسبابها وأعراضها

  :  فأوضح بعض الخصائص كما يلي)124ص: 1994، مسلم(أما 
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 محـددة  إستراتيجية إتباع خالل من وذلك ،لمشاكلل  حلدإيجا إلى دائما تسعى اإلدارية  القرارات-1
  .منها األنسب الختيار مختلفة بدائل عدة وضع عن للبحث

 الـذي  التكيفـي  السلوك بين للتمييز محاولة في اإلداري األسلوب إتباع القرارات اتخاذ يتضمن -2
  .عليها الحصول توقعمال لنتائجا وبين ،للقرارات الفعلية النتائج مع والتكيف التوفيق محاولة إلى يسعى

 اتخاذ عملية إن :   ويرى الباحث أن هناك بعض الخصائص األخرى لعملية اتخاذ القرارات تتمثل في
 تشمل حيث وشاملة ،اختالف تخصصاتها على المنظمات معظم تشمل أنها يعني وهذا ،عامة القرار
 الخطـوات  مجموعـة  مـن  نتتكـو  عمليـة   كمـا أنهـا  .المنظمات في اإلدارية المناصب جميع

  .بها المحيطة البيئية بالعوامل تتأثر عملية أنهاباإلضافة إلى .المتتابعة
  

  :Kinds of Management Decisions أنواع القرارات اإلدارية
 قاعـدة  اعتبارها يمكن التي اإلدارية القرارات أنواع تحديد حول اإلدارة علماء بين اختالف هناك   
 مـن  عـدد  حول مختلفة اجتهادات ظهور إلى أدى مما ،والظروف األحوال جميع على تطبق عامة
  .ةمختلف واصطالحات مسميات تحمل القرارات أنواع

القرارات اإلدارية إلى عدة تصنيفات كما تظهر في ) 46ص: 2007مطيع وآخرون،(فقد صنف    
  )2.1(جدول                             :الجدول التالي

  ت اإلداريةتصنيفات القرارا

  ةـــــأمثل  راراتــواع القــأن  أساس التبويب
قرارات التخطيط االستراتيجي وتشمل 

  التخطيط طويل األجل
  الدخول إلى أسواق جديدة

قرارات التخطيط التكتيكي ويهتم بدرجة كفاءة 

وفعالية استخدام الموارد وتقييم وفعالية أداء 

  .ةالوحدات التنظيمي

  قرارات تحديد األسعار

  تقييم المديرين لتحفيزهم  قرارات الرقابة اإلدارية

من حيث النشاط 

  اإلداري

قرارات الرقابة التشغيلية وتشمل عمليات 

  القرارات المرتبطة بتسيير العمليات اليومية
  قرار إعادة شراء مادة أولية

  اعتماد سقف االئتمان للعمالء  قرارات مبرمجة أو مهيكلة
من حيث هيكل 

  قرارات شبه مبرمجة أو شبه مهيكلة  المشكلة
تحديد أسعار المنتجات أو اختيار موظف إلحدى

  الوظائف اإلدارية المهمة

  استئجار عمالة  قرارات العمالة

  من حيث الموارد  رفع مستوى جودة المواد  قرارات الموارد

  بناء مصنع جديد  قرارات التسهيالت
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  )2.1(جدول -تابع 
  داريةتصنيفات القرارات اإل

  أمثلـــــة  أنــواع القــرارات  أساس التبويب

  إصدار أسهم  قرارات التحويل
  

  الحصول على بيانات اقتصادية  قرارات البيانات

  إعداد قائمة المركز المالية السنوية  قرارات متكررة

  االندماج مع شركة أخرى  قرارات وحيدة

  رواتب للموظفينتحديد ال  قرارات روتينية

  تحديد موقع مخزن جديد  قرارات معقدة

  االقتراض عن طريق الكمبياالت  قرارات قصيرة األجل

من حيث طبيعة 

  المشكلة

  اقتناء اله جديدة  قرارات طويلة األجل

  اختيار طريقة تقييم المخزون  قرارات محاسبية

  قرارات تحديد حجم اإلنتاج  قرارات إنتاجية

  توزيع مندوبي المبيعات على مناطق البيع   تسويقيةقرارات

من حيث الوظيفة 

  التشغيلية

  تحديد مستوى مخزون األمان  قرارات المواد

  ).46ص: 2007مطيع وآخرون،: (المصدر

 تـوفر  درجـة  حـسب  تـصنف  إداريـة  ت أن هناك قرارا)37 ص:1997، مشرفي(ويضيف    
 : وذلك كما يلي، المعلومات

 التأكد ظروف في تتخذ التي هي :Decisions Under Certainty دالتأك حالة في القرارات -1

 ونتائجه القرار آثار وبالتالي القرارات، صنع عملية في المؤثرة والعوامل المتغيرات طبيعة من التام
 .مسبقة بصورة معروفة تكون

 وحاالت ظروف في تتخذ التي هي Decisions Under Risk : المخاطرة حالة في القرارات -2

 فـي  الحدوث المحتملة والمتغيرات الظروف يقدر أن القرار متخذ على فإن وبالتالي الوقوع، محتملة
  .حدوثها احتمال درجة وكذلك المستقبل،

 تقوم ما غالبا التي هي Decisions Under Uncertainty : التأكد عدم حالة في القرارات -3

 الظروف تحديد اإلدارة على عبويص وسياسته، العامة المشروع أهداف تحديد عند العليا اإلدارة بها
  .بها التنبؤ صعوبة وبالتالي كافية، معلومات توفر عدم بسبب حدوثها، أو ها وجود المتوقع

 حيـث يمكـن     ، للقرارات اإلدارية  صنف أخر فيضيف  ) 136ص: 2003، وأبو زيد  عليان(أما      
    :وذلك كما يلي، لمتخذها القيادي للنمط وفقا اتصنيفه
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 القائد قبل من اتخاذها يتم القرارات وهذه  Autocratic Decisions :وتوقراطيةاأل القرارات -1

 فـي  يـضع  وال اتخاذها، في للمشاركة فرصة إعطائهم دون مرؤوسيه على ويعلنها ،انفرادي بشكل
 .فيه والعاملين التنظيم على سلبا يؤثر مما المتخذ، القرار نحو المرؤوسين فعلة رد اعتباره

 في العاملين إشراك خالل من اتخاذها ويتم  Democratic Decisions :لديمقراطيةا القرارات -2

 القرار، اتخاذ سلطة مرؤوسيه مع القائد بتقاسم القرارات هذه وتتميز التنظيم، من المختلفة المستويات
 وعـدم  للقـرار  قبـولهم  علـى  تـساعد  المرؤوسين مشاركة ألن وذلك ورشدها، القرارات وفعالية

  .إصدارها بعد معارضتها
  

  : Factors influencing in Decision-Makingاتبعض العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار
  :هناك عدة عوامل تؤثر في اتخاذ القرار نذكر منها ما يلي   
     المـدير  هـو  القرار اتخاذ عملية في تؤثر التي العوامل أهم :Decision Makerالقرار  متخذ-1

 المغامرة، حب االجتماعية، النشأة لتعليم، ا مستوى السابقة، خبرته عمره، حيث نم نفسه القرار متخذ
 واألخالقية، واألدبية الدينية المعتقدات المختلفة، القرارات من االستفادة على القدرة المبادأة، االبتكار،
  ).2ص: 2001عاشور، ( والتحمل الصبر على قدرته

مما ال شك فيه أن أي قرار يتخذ وينفـذ   :Goals of the Organization  أهداف المنظمة-2
البد وأن يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف المنظمة أو الهيئة أو المجتمع المتخـذ فيـه القـرار،                   
فأهداف المنظمة أو الهيئة مثالً هو محور التوجيه األساسي لكل العمليات بها، لـذلك فـان بـؤرة                  

  .نسب الوسائل التي يبدو أنها سوف تحقق أهداف المنظمةاالهتمام في اتخاذ القرار هي اختيار أ
 مـن  ،تعتبر ثقافة المجتمـع  :Culture of the Community  الثقافة السائدة في المجتمع-3

 تباشر نشاطها فـي     وإنمااألمور الهامة التي تتصل بعملية اتخاذ القرار، فالمنظمة ال تقوم في فراغ             
  .ن مراعاة األطر االجتماعية والثقافية للمجتمع عند اتخاذ القرارومن ثم فال بد م. المجتمع وللمجتمع

 : الواقع ومكنوناته من الحقائق والمعلومات المتاحة-4
 Reality and its Mastery of Facts and Information Available  

 بـل يجـب أن يؤخـذ فـي          ،ال يكفي المحتوى القيمي أو المحتوى األخالقي كما يسميه البعض            
 أن  ويـرى بعـض البـاحثين     . رجحه من وسيلة أو بديل على بـديل       عتبار الحقيقة والواقع وما ت    اال

ه ي ألنها بكل تأكيد تصف حالة مـستقبل       ،القرارات هي شيء أكبر من مجرد افتراضات تصف الواقع        
هناك تفضيل لها على حالة أخرى وتوجه السلوك نحو البديل المختار، ومعنى هذا باختصار أن لها                

  .ى أخالقي باإلضافة إلى محتواها الواقعيمحتو
 السلوكي لمتخذ القـرار فـي   اإلطاريمكن تحديد  : Behavioral Factors العوامل السلوكية-5

  : ثالثة جوانب هي
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 والتي يمكن من خاللها     ،ويتعلق بالبواعث النفسية لدى الفرد ومدى معقوليتها      : الجانب األول  
  .ذ قرارهتفسير السلوك النفسي للفرد في اتخا

 حيث تعتبر المصدر األساسـي الـذي يوجـه          ،ويتصل بالبيئة النفسية للفرد   : الجانب الثاني  
  .الشخص إلى اختيار القرار من بين البدائل التي أمامه، ومن ثم كان اتخاذه له

 ،تحديد األهداف له   : للفرد من خالل   النفسيةه في خلق البيئة     تدور التنظيم ذا  : الجانب الثالث  
المعلومـات  مد التنظـيم ب   ، فرص للممارسة اإلدارية واكتساب الخبرة داخل التنظيم       ال إتاحة

 . مع منحه القدر الالزم من السلطةلتنظيم المسؤوليات لإسناد، دائلبوالبيانات وال
  : العوامل البيئية-6

 هناك مجموعة من العوامل و القيود التي تؤثر في فعالية القرارات الصادرة عن الظـروف البيئيـة     
انسجام القـرار مـع     ، طبيعة النظام السياسي واالقتصادي السائد في الدولة      :(المحيطة بالقرار أهمها  

والمقرر عند اتخاذه القرار يتـأثر بـبعض        ).التقدم التكنولوجي ، النصوص التشريعية ، الصالح العام 
القدرة على التفكير   العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على فاعليته، ومن أهم العوامل الداخلية،            

والتصور والطاقة والخبرة واالتجاهات والخلفية والقيم وهذه األخيـرة تتـأثر جزئيـا بمراكـزهم               
وأما العوامل الخارجية فهي تنحصر في كل من المرؤوسين والزمالء والرؤساء، حيث ال             . التنظيمية

   . العناصر هذهيكون القرار سليما إال إذا تم التوفيق بين
  ):35ص: 2000، المنصور(تتالي يوضح العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القراراوالشكل ال

  )2.1(شكل 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  .)35ص: 2000، المنصور: (المصدر
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  المبحث الثاني

  عملية اتخاذ القرارات اإلدارية
Decision-Making Process 

  

وعدم  لقرارات بشعور من الشكإن اتخاذ القرارات هو نشاط إنساني مركب، وتبدأ عملية اتخاذ ا   
أحد الحلول التي   من جانب متخذ القرار حول ما يجب عمله حيال مشكلة ما، وتنتهي باختيارالتأكد

  .حل للمشكلة المطروحة ، وبذلك تساعد في الوصول إلىالتأكديتوقع أن تزيل حالة الشك وعدم 
 وأن قـرارات،  متخذ بأنه المدير فيوص كما اإلدارة، قلب بأنها القرارات اتخاذ عملية توصفو   

 ومن، اإلداري التنظيم أعضاء من غيره عن يميزه الذي هو ذلك في وحقه القرارات اتخاذ على قدرته
 يتوقف منظمة أية تحققه الذي النجاح وأن اإلدارية العملية محور هي القرارات اتخاذ عملية فإن هنا
  .لمناسبةا القرارات اتخاذ على قيادتها وكفاءة قدرة على
 في مهامها يعتمد على التزامها      اإلدارة نجاح   أن )25ص: 2009،الطراونة وعبيدات (حيث يرى      

وهذا يسهل عليها عمليات التخطيط     ، بتطبيق كافة خطوات عملية اتخاذ القرارات بشكل علمي ودقيق        
يتناسـب مـع    والتنفيذ والرقابة وكذلك مواجهة الحاالت الطارئة واستغالل الفرص المتاحة بـشكل            

  . الجهة متخذة القرارأهداف
   

  :The Concept of Decision-Making Process  عملية اتخاذ القراراتمفهوم
 حل وتبني اختيار القرار اتخاذ بموجبها يتم التي االختيار عملية إلى عملية اتخاذ القرارات  شيرت   

 يبغـي  هـدف  إلى استنادا هذه االختيار عملية وتتم ،البديلة الحلول من عدد بين من ما لمشكلة معين
 األمـر  مختلفة وضغوط متباينة عوامل تأثير وتحت محددة وشروط قيود ضمن تحقيقه، القرار متخذ
 الكمية المؤشرات اختيار في والحذر الدقة تستوجب و،باألخطار ومحفوفة صعبة عملية يجعلها الذي

  .فيذهتن وسبل صنعه وقواعد وقيوده القرار ألهداف والكيفية
 خطوات متتابعة  أو هناك سلسلة    إنيعني  " عملية"لفظ   أن   )38ص: 2001، جمعة وآخرون (أشارو   
وتعتبـر عمليـة اتخـاذ      .  تحقيق هدف معين   أو نتيجة معينة    إلى تؤدي   أن عناصر والتي يمكن     أو

غم وعلى الـر  .  بما يسهل اتخاذ قرار معين     إتباعهاالقرارات بمثابة سلسلة من الخطوات التي يجب        
  :من وجود مداخل مختلفة التخاذ القرارات فان النمط العام يشتمل على ثالثة خطوات رئيسية وهي

  . Identify the problemكلةالتعرف على المش 
  .Identify the alternatives available تحديد البدائل المتاحة 
  . Evaluation the alternatives available األفضلتقييم البدائل المتاحة لتحديد البديل  
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 أهميتها من الخطوات التي قد يرى متخذ القرارات         آخر هذه القائمة أي عدد      إلى يضاف   أنويمكن    
  . قرار سليم من وجهة نظرهإلىللوصول 

 نجد ناحيث إن ،المدير وظيفة لب هي القرار اتخاذ عملية أن) 165ص: 1992ديسلر، ( ويرى    
 منها كال نجد لإلدارة الرئيسية الوظائف هي والرقابة والقيادة اداألفر والتنظيم وإدارة التخطيط أن

  .األهداف ووضع الخطة لتنفيذ وذلك بوضوح بالقرارات يتصل
 البـديل  اختيـار  عمليـة  " هي القرارات اتخاذ عملية  فيرى أن)251ص: 1997 الراوي،(   أما 
 يـتم  التصرفات من موعةمج أو تصرف عن عبارة "هي أو" البدائل من مجموعة بين من األفضل
 ."ة الممكن البدائل من عدد بين من اختيارها

 " بأنهـا  القرارات اتخاذ عمليةل) في المبحث السابق تم ذكره (شامل تعريف الباحث ج وقد استنت   
 الكافيـة  المعلومات توفير طريق عن العمل أثناء في والمشكالت لمواجهة المواقف المنظمة الطريقة
 المرغـوب  الهدف تحقيق سبيل في بينها، من مناسبة األكثر البديل واختيار، المناسبة البدائل وإيجاد
  ."الموقف وظروفه حسب

  

  :Stages of Decision-Making مراحل اتخاذ القرارات
تبدأ من لحظة بروز المشكلة اإلدارية إلـى        ، تمر عملية صنع القرارات بمراحل متعددة ومتتالية         

عـن طريـق    ،  التطبيق وتقييم نتائجه    باختيار الحل األفضل ووضعه موضع     وتنتهي، حيز االهتمام 
 من أوائل من قسم عملية صـنع   Simon  ويعتبر،المعلومات المرتدة وتصحيحه في حال الضرورة

  :فقد قسم عملية صنع القرارات إلى المراحل التالية، القرارات إلى مراحل أو أنشطة
  . ماتمرحلة البحث واالستطالع وجمع المعلو 
  .مرحلة التصميم، وهي عملية البحث عن بدائل مختلفة 
 فـي مرحلـة     إليهـا  اختيار بديل معين من البدائل التي سبق التوصل          أيمرحلة االختيار،    

  .)(H. Simon, 1957, p: 12 التصميم

 كـذلك   ولكن هذه الخطوات الثالثة ال تغطي في الحقيقة عملية اتخاذ القرار بكاملها، ولكي تكون                
  .نبغي أن تمر بمراحل عديدةي

 أربـع  تتـضمن  القرار اتخاذ عملية أن افترضحيث  )165ص: 1992، ديسلر(لكن اختلف معه    

 واتفق معه في ذلـك  ،النهائي القرار اتخاذ البدائل، تحليل البدائل، تنمية المشكلة، تحديد  :هي خطوات
 تنفيذ هيو خامسة خطوة أضاف )143ص: 1995، عسكر (أما . )47ص: 2007 مطيع وآخرون،(

  .القرار
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 المنظمة محيط إلى القرارات اتخاذ عملية بها تمر التي الخطوات عدد تحديد في التباين هذا ويرجع   

 مراحـل  في البحث عند تطرح التي اآلراء تعدد من الرغم وعلى. معا االثنين أو الخارجي أو الداخلي

 التـي  والمهـام  النشاطات طبيعة حول اتفاق شبه كهنا فان اإلدارية القرارات اتخاذ عملية وخطوات

  .)100ص: 1983، ياغي( العموم حيث من العملية تتطلبها

  وخطوات    إن تمر بعدة مراحل      اإلدارية ينبغي   عملية اتخاذ القرارات  ويرى الباحث عموما أن        
القائمة  ج المشكالت  تعال أن التي يمكن   تهدف في النهاية إلى الوصول إلى القرارات الصائبة         منطقية

  : وهذه المراحل نجملها فيما يلي بالكفاءة المطلوبة

  :Identify the Problem  تحديد المشكلة/أوال

الخطوة األولى في عملية إتخاذ القرارات تتمثل في إدراك أو تحسس اإلدارة بوجود مشكلة ما،                   
أي أنها عبـارة    ".  يجب أن يكون   إنحراف أو عدم توازن بين ما هو كائن وبين ما         : " والمشكلة هي 

وعند تحديد   .عن الخلل الذي يتواجد نتيجة إختالف الحالة القائمة عن الحالة المرغوب في وجودها            
 وليس األعراض الظاهرة التـي      ،المشكلة يجب التعمق في دراستها لمعرفة جوهر المشكلة الحقيقي        

رار أن يكتسب الخبرة والدراية الالزمتين      على متخذ الق  وتوحي لإلدارة على أنها المشكلة الرئيسية،       
لترتيب هذه المشاكل بحسب األولوية من ناحية، ولتحديد نوعية المشاكل التي تعترض سير العمـل               

  . في منظمته من ناحية أخرى

  :  Identify the Alternativesتحديد البدائل /ثانيا

، اتخاذهـا حلول أو القرارات التي يمكـن   بنجاح أمكن تحديد بدائل الالخطوة السابقة إذا تم إنجاز       
   .ذلك أن التشخيص السليم يحدد المشكلة ويحصرها في نطاق واضح

 وجـود  ويـشترط  المشكلة لمعالجة والمتوافرة الممكنة البدائل على التعرف يتم المرحلة هذه فيو   

 عمليـة  تسهيل ويمكن  ،قرار اتخاذ يمثل ال الوحيد أنه بسبب واحد بديل اختيار ألن األقل على بديلين

الخـشروم  ( الجديـدة  األفكـار  من عدد أكبر تقديم على يشجع أسلوب استخدام خالل من البدائل تقديم
أن  و . أن تكون له القدرة على حـل المـشكلة         ترط في الحل البديل   ويش .)282ص: 1998، ومرسي

  .يكون في حدود الموارد وإلمكانات المتاحة

  : Alternatives Evaluation )لةالمفاض(تقييم البدائل / ثالثا

 ومساهمتها وعيوبها مزاياها حيث من البدائل هذه بمقارنة القرار متخذ يبدأ البدائل، تحديد تم أن بعد   

 وتعتبـر  . بالمنظمـة  المحيطة البيئية للظروف مالءمتها حيث ومن المشكلة، وحل الهدف تحقيق في

           . المستقبل في إال تظهر ال والعيوب المزايا الن بالمستقبل، التنبؤ عملية بطبيعتها البدائل تقييم مرحلة
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 المعوقات هذه واهم بديل كل نتائج على التعرف من تحد أو تمنع معوقات هناك أن البعض ويرى    

  .)100ص: 1983، ياغي( بالمستقبل النتائج وتعلق الوقت وطول المعلومات، نقص هو

 درجـة   ، الوقـت  ،التكلفـة (  تعتمد على مجموعة مـن المعـايير         وعملية التقييم هذه يجب أن        
كما يجب على متخذ القرار أن       .المرتبطة باألهداف المحددة بشكل مسبق    )  المتوقع ربح ال ،المخاطرة

   . الداخلية منها والخارجية،يراعي عند إجراء عملية التقييم والمفاضلة بين البدائل المتغيرات البيئية

  :Choosing the Best Alternative ديل األفضلاختيار الب/ رابعا

 مطيع وآخـرون،  (  أو يحقق الهدف المطلوب انجازه     ،وهو ذلك البديل الذي يحقق المعيار المحدد         
 فالبديل المختار   ،اإلداريوتعتبر تلك الخطوة من أدق وأهم خطوات اتخاذ القرار          ). 48ص: 2007

وترجع صعوبة اختيار البديل األمثـل      ، لية المتاحة  ضوء الظروف واإلمكانيات الفع    في يجب أن يتم  
  :لالعتبارات التالية

   يـرتبط بشخـصية وهـدف متخـذ        شخـصي  عملية االختيار بالعديد من العوامل بعضها        تأثر-1
  بيئـي  وبعـضها    ،العلمـي  يرتبط بتطبيق أسلوب البحث      موضوعي وبعضها   ،القرار والمتأثرين به  

  .وضوع اتخاذ القرارنابع من الخصائص البيئية المحيطة بم

  ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل بديل لدراستها وتحليلها بغـرض تقيـيم كـل              -2
  . ضوء مزاياه وعيوبه واحتماالتهفيبديل 

  البد من مراعاة المتغيرات اإليجابية والسلبية الناتجة عن تطبيـق كـل بـديل وأثرهـا علـى                 -3
  .يةأهداف المنظمة وبيئة القرار الخارج

   القـرارات األخـرى  هـي  ومـا   ،مدى التوافق والتعارض بين كل بديل وما يسبقه من قرارات         -4
   . حالة اختيارهفيالواجب اتخاذها 

  :Decision-Making اراتخاذ القر/ خامسا

   .)(Laudon, 2002, p: 83 التنفيـذ  موضـع  االختيـار  عليه وقع الذي البديل تضع أنوتعني     
  :يليرحلة مراعاة ما ويتطلب نجاح تلك الم

   من وضوح مضمون القرار وأهدافه وتعريف كل منفذ بواجباتـه ومـسئولياته وسـلطاته              التأكد-1
  . تنفيذ القرارفيوعالقته باآلخرين ودوره ومكانه 

   بالمنظمة جيد وقادر على القيام بمسئولية التنفيـذ وتتـوافر لديـه            اإلداري من أن التنظيم     التأكد-2
  .إمكانيات االتصال
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   وقد يتطلب ذلك صدور عدد من القـرارات الفرعيـة إلـى            ،توفير المستلزمات المادية الالزمة   -3
  . الفعالـة  ةلكفاءا بحيث تتوافر للمنظمة     ،جانب توفير اإلمكانيات البشرية بالتعيين والتدريب أو النقل       

ـ  فـي  بحيث ال يبدأ     ،ترتيب مراحل وإجراءات التنفيذ طبقا لتتابعها وأولوياتها      -4   ة إال بعـد    مرحل
  .تنفيذ المرحلة السابقة لها 

   يمكـن بهـا    والتـي  ،أن توضع المعايير والمقاييس الالزمة من حيث التكاليف والوقت والنتائج         -5
  .قياس نتائج التنفيذ

    : Followed up the Decision Implementationالقرار تنفيذ متابعة/ سادسا

 تحديـد  يتم كما القرار، متخذ من قبل اختياره تم الذي الحل لتنفيذ خطة وضع المرحلة هذه في ويتم   

 مسئولية وتحديد بالتنفيذ، تكليفهم تم الذين والعاملين ومراحل التنفيذ الحل، تنفيذ سيستغرقه الذي الوقت

 التنفيـذ  لمراقبـة  استعمالها يمكن التي والوسائل الحل تطبيق بها التي سيتم والطريقة منهم واحد كل

 ووضع الحل أثناء مشكالت من يستجد قد ما مراعاة إلى باإلضافة نجاحه، تقيس درجة التي والمعايير

  ).435ص: 1998عامر وعبد الوهاب، ( .وعالجها لمواجهتها خطة مناسبة

  ):cooke and stack, 1991, p10(والشكل التالي يوضح خطوات اتخاذ القرار اإلداري  
  )2.2 (شكل

  خطوات اتخاذ القرار اإلداري

  .)cooke and stack, 1991, p10( :درالمص
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  :Decision Analysisتحليل القرارات 
ويعتمـد اختيـار    ،  عملية تحليل القرارات تتطلب وضعها بشكل معين يسهل عملية تحليلهـا           إن    

 حجمه ومـدى تـوافر المعلومـات        أو تمثيل القرار على طبيعة القرار       أوالشكل المناسب لصياغة    
: 2009 ،وعبيـدات ، الطراونـة ( : المستخدمة بهـذا المجـال     األساليب أهمومن  ، الالزمة الختياره 

  )27ص
  Decisions Matrixمصفوفة القرارات  -1
  Decisions Treeشجرة القرارات  -2

  
  :Decision Matrixمصفوفة القرارات / أوال

  : رئيسية هيأجزاء عةأربتتكون مصفوفة القرارات غالبا من     
تمثل الظروف المختلفة التي قـد يواجههـا    :State of Nature -البيئة–حاالت الطبيعة   - أ

 .والتي وال شك يكون لها ور في اتخاذ قرار دون غيره، متخذ القرار

وهي عبارة عن مجموعة الطرق التي يمكن بواسطتها تحقيـق          : Alternatives البدائل   - ب
 . مجموعة منهاأووبعد المفاضلة يما بينها قد يختار احدها . ر متخذ القراأهداف أوهدف 

 المنفعة الناتجة عن كـل  أو التكاليف أو المردودات بأنها ويمكن تعريفها   :Results النتائج - ت
 .من البدائل تحت كل حالة من حاالت الطبيعة

 وهي نسب التوقعات المعطاة لحـدوث كـل مـن حـاالت             :Probabilities االحتماالت - ث
 من خالل   أو،  خبرة غيرنا السابقة   أوويمكن تحديد هذه االحتماالت بناء على خبرتنا        ، يعةالطب

 بناء علـى تقـديرات متخـذ        أو ،البحوث والدراسات السابقة التي تقوم بها جهات متخصصة       
 . المجردةالقرار

  
  :Decisions Treeشجرة القرارات / ثانيا

، حـاالت الطبيعـة   ، ر متضمنا على بدائل القرار    تمثل شجرة القرار مخطط لمراحل اتخاذ القرا         
فضال عن المكاسب والخسائر المتحققة في حالة اتخاذ قـرار          ، االحتماالت الخاصة بحاالت الطبيعة   

وغالبا ما تستعمل هذه الطريقة عند اتخاذ قـرار بـشان            ).75ص: 2007، الصفار والتميمي (معين  
ف عن مصفوفة القرارات في انه يمكن اسـتعمالها          متعددة المراحل وتختل   أوالمشاكل كبيرة الحجم    

  .لمعالجة المشاكل البسيطة والمعقدة بينما تساعد مصفوفة القرارات في حل المشاكل البسيطة فقط
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  المبحث الثالث

  الظروف المحيطة بعملية اتخاذ القرارات
Circumstances surrounding Decisions-

Making 
  

ار من العوامل التي تعيق عملية إصدار القرارات السليمة في الوقـت             التردد في اتخاذ القر    يعد    
ويعود التردد في اتخاذ القرارات إلى العالقـة التـي          . مما يؤثر على المشكلة وكفاية حلها     ، المناسب

. وهذه العالقة تقوم على المعلومات المرصودة للمستقبل ودرجة دقتها        ، ترتبط بين القرار والمستقبل   
مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات     ، ون هذه العمليات غير معلومة النتائج بدقة في المستقبل        وغالبا ما تك  

والشكل التالي يوضح حاالت اتخاذ      ،التأكد ودرجة عدم    التأكدفي ظروف مختلفة تتراوح بين درجة       
  )51ص: 2000، المنصور(: القرارات

  )2.3(شكل 
  

  )51ص: 2000، المنصور: (المصدر   
     

وتعتمد هذه الحاالت علـى     ، الثة حاالت أو ظروف رئيسية يتم في ظلها اتخاذ القرارات         هناك ث و  
 ،الطراونة وعبيدات  (:كما يراها وهذه الحاالت   ، توفر أو عدم توفر احتماالت حدوث حاالت الطبيعة       

  )28ص: 2009
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  Certainty       التأكدحاالت  -1

 Uncertainty  التأكدحاالت عدم  -2

  Risk طرة حالة المخا -3

  :والجدول التالي يوضح معايير ظروف اتخاذ القرارات
  )2.2( جدول

  معايير ظروف اتخاذ القرارات

  )28ص: 2009، الطراونة وعبيدات: (المصدر

  

   :Decision-Making Under Certainty التأكداتخاذ القرار في حالة / أوال
 في هده الحالة تكون المعلومات كافية وأكيدة لدى القرار وتسمح له بمعرفة نتائج قـراره وبعـد           

 حيث تتوافر المعرفة الكاملة للظروف التي يـتم         ،هدا القرار من أسهل القرارات التي تمايز اتخاذها       
 أي ال يوجد تأثير للعالم الخارجي على النتائج فنكون متأكدين من نتيجة كل بديل               ،اتخاذ القرار فيها  

 وإذا ،ر أقل البدائل تكلفـة فإذا كانت المشكلة تتعلق بالوصول إلى الحد األدنى من التكاليف فإننا نختا      
  .كانت تتعلق بالحصول على الحد األقصى من األرباح فإننا نختار أعلى البدائل ربحا

، مستقرة وبسيطة ) الظروف(فان حالة التأكد تكون فيها بيئة القرار      ، وكما يظهر في الشكل السابق       
بقى خالل فترة اتخاذ القرار      والتي ت  ،حيث تحتوي على عدد قليل من العوامل والمؤثرات المتشابهة        

 ،يتم اتخاذ القرارات في حال التأكد إذا ما كان هناك حالة واحدة للطبيعة لكل قـرار                و ،وخالل تنفيذه 
في هذه الحالة تكون مـشكلة اتخـاذ        حيث  . ويكون احتمال حدوث حالة الطبيعة هذه مساوياً للواحد       

 .)43-41صص  : 2003جمعة وآخـرون،    (ربح  القرار هي بمثابة اختيار البديل الذي يحقق أعلى         
في هذه الحالة يكون متخذ القرار على معرفـة ودرايـة دقيقـة بـالظروف البيئيـة المحيطـة                   و

وتتحقق هذه الحالة حينما ال يكون هناك شك إطالقاً بالنسبة للحدث            .)14ص: 2003، دبيان(بالقرار
التالي فـي هـذه الحالـة تتكـون     وب.  واحد للحدث الممكن حدوثهربحوحينما يكون هناك   ، المتوقع

والهدف هنا هو اختيـار البـديل   ،  المتوقعربح من عمودين أحدهما للبدائل واألخر لل     ربحمصفوفة ال 

  )ب(         البيئة 
  معقــــدة  بسيطـــة  )أ(البيئة 

  بيئة مستقرة بسيطة  مستقــرة
  )حالة التأكد(

  بيئة مستقرة معقدة
  )حالة المخاطرة(

  بيئة متغيرة بسيطة  متغيـــرة
  )بين المخاطرة وعدم التأكد(

  متغيرة ومعقدةبيئة 
  )حالة عدم التأكد(
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تكـون كـل المعلومـات      و. )32ص: 1993 وعبد العال،  نور(  أو اقل تكلفة   ربحالذي يحقق أقصى    
وبالتـالي  ،  التباس وأغموض   مع وجود استقرار وعدم      ،الالزمة التخاذ القرار معروفة بتأكد كامل     

قد تتوفر لبعض القرارات معلومات كاملة بـشكل محـدد ال            .تكون النتائج مضمونة ومؤكدة كذلك    
ويعتبر متخذ القرار في حالة تأكد إذا كان في اإلمكـان تحديـد             . تتخلله أي من ظروف عدم التأكد     

  . النتائج من هذه القرارات بدقة كاملة
انه في حالة التأكد التام يستطيع متخذو ) Ivancevich , Mattewson, 2002, P: 533(ويرى    

 يمتلك متخذو القـرار الفرصـة   كما. محتملة والنتائج المترتبة عليها  القرار معرفة جميع الخيارات ال    
الختيار البديل الذي يحقق أفضل النتائج أو امثل الحلول وبعقالنية تامة، في تعظيم الربح أو تقليـل                 

  . غيرهاالتكاليف أو
 وكذلك في مجـال     ،أن القرارات الروتينية تتصف بحالة التأكد     : وفي مجال األعمال يمكن القول        

االستثمار يمكن القول أن قرار االستثمار في شهادات االستثمار يمكن أن يتخذ على ضوء معلومات               
بديل أو تـصرف    وهذا يعني أن يكون لكل      .  وتاريخ السداد وشروطه   ربحكاملة وشبه مؤكدة عن ال    

 وبالتالي فهو يختـار البـديل       ،نتيجة واحدة واحتمال واحد يكون متخذ القرار متأكد من نتيجة قراره          
  .الذي يصاحبه أفضل النتائج وهذه الحالة هي حالة نظرية بحتة وغير موجودة في الحياة العملية

 

  : Decision-Making Under Risk اتخاذ القرار في حالة المخاطرة/ ثانيا
يجب أن تتوفر معلومات جزئية للظاهرة محل اتخاذ القرار، ورغم أن القرار المتخذ يكون فـي                   

إن هذه الحالة   . ظل نقص المعلومات لكن تسمح لإلداري بتقدير نتائج قراره ولو على وجه االحتمال            
حتمـال  يمكن استعمال هذه األخيرة كنمـوذج اال      لذلك  ، لخبرات والمعلومات السابقة  تستعمل تراكم ا  

وتحسب القيمة المتوقعة لكل قرار     . كمعيار التخاذ القرار، حيث تحدد توقع حدوث كل نتيجة محتملة         
التي تحقق أكبـر    ) البديل(ويتم اختيار القرار    . مجموع حدث كل حالة في احتمال حدوثها      : كما يلي 

  . قيمة متوقعة
 من العوامل والمؤثرات التي تؤثر      وتكون بيئة القرار هنا مستقرة ومعقدة وتحتوي على عدد كبير            

وهذه العوامل تكون مختلفة ولكنها تبقى ثابتة خالل عملية اتخـاذ القـرار             ، على عملية اتخاذ القرار   
 .)53ص: 2000المنصور، ( وأثناء تنفيذ القرار كما في القرارات التشغيلية

  : ثالث شروط أساسية األمر      ويتطلب هذا
  .أي لم تتغير. ؤثرات ساكنةغالبا ما تكون الظرف والم 
  .يواجه كل قرار أكثر من نتيجة واحدة 
 .توفر خبرات واسعة ومعلومات سابقة يمكن استعمالها في تحديد احتمال كل نتيجة ممكنة 
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أن القرارات المتخذة في حالة المخاطرة تتميز بان بيئـة القـرار            ) 80ص: 2010،طعمة(ويرى     
،  نوعين مـن المـؤثرات     تأثير البيئة واقعة تحت     إن إذ، يشوبها نوع من الغموض وعدم الوضوح     

  :وهي
  :Internal Effects ثرات الداخليةؤالم  - أ

 األمـر خاصة عندما يتعلـق     ، وهي الظروف التي تكون تحت سيطرة متخذ القرار في المنشاة             
  ...).،ةالتشغيلية المتاحوالطاقة ،  العاملةواأليدي، األوليةكالمواد  ( اإلنتاجباستخدام عناصر 

  :External Effects المؤثرات الخارجية  - ب
لكنها تتعلق بظروف غير    ، وهي الظروف التي تكون خارجة عن سيطرة متخذ القرار في المنشاة             

،  المجهـزة  دالمواأسعار  ،  من قبل المجهز   األولية تجهيز المواد    أوقات(مثال ذلك   ، واضحة للمنشاة 
  ).هبوب الرياح والعواصف، األمطارهطول ،  الحرارةوالظروف المناخية السائدة كارتفاع درجات

مـشروع  (كـان يكـون     ، األفضلفان متخذ القرار ومن اجل اختيار البديل        ، تقدم  على ما  وتأسيسا
يلجـا  ، ...)،مستوى تخزيني معين  ،  تسويقية إستراتيجية،  تنافسية إستراتيجية، إنتاجيةخطة  ، إنتاجي
 إلـى  الذي يؤدي في النهاية األفضلتساعده على اختيار البديل    التي   رالمعايي االستعانة بعدد من     إلى

  :ومن هذه المعايير.  تقليل التكاليف المرتبط بهذا القرارأوتعظيم العائد 
 Expected Monetary Value (EMV)معيار القيمة المالية المتوقعة  -1

 Expected Opportunity Loss (EOL)معيار خسارة الفرصة البديلة المتوقعة  -2

 (EVPI) معيار القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة -3
Value Of Perfect Information   Expected  

عند اتخاذ القرارات في حالة المخاطرة       فيرى انه    )43-41صص  : 2003جمعة وآخرون،   (أما     
و تكـون   ، تكون كل إستراتيجية مصحوبة بعدة نتائج محتملة في ظل حـاالت مختلفـة للطبيعـة              

 المعلومات عن   حيث إن و. احتماالت حدوث كل حالة من حاالت الطبيعة معروفة لمتخذي القرارات         
حالة الطبيعة هي معلومات احتمالية فإن اختيار إستراتيجية معينة يتوقف علـى القيمـة المتوقعـة                

إذا كان  ف. أي يتوقف اختيار إستراتيجية معينة على الهدف المرغوب تحقيقه          . للنتائج المترتبة عليها  
بينمـا  ، الهدف هو تحقيق أقصى ربح مثالً نختار اإلستراتيجية التي تحقق أعلى قيمة متوقعة للربح             

 . التكلفةتخفيضنختار اإلستراتيجية التي تحقق أدنى قيمة متوقعة في حال الرغبة في 
  

   :Decision-Making Under Uncertainty التأكداتخاذ القرار في حالة عدم / ثالثا
ه الوضعية تتميز بغياب تام للمعلومات، فيكون متخذ القرار في هذه الظروف فـي وضـعية                هذ   

 المخاطرة، بمعنى أنه يقوم بتقدير االحتماالت واتخاذ القرار بالمفاضلة بين مختلف البدائل المتاحـة              
  . مع العلم أنه على دراية بكل البيانات المتعلقة باألرباح والنتائج
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التأكد في اتخاذ القرار عندما ال يتمكن متخذ القرار من تحديد احتماالت تحقق             وتتحقق حالة عدم       
أما لعدم توفر البيانات أو صـعوبة الحـصول         ، أي حالة من حاالت المستقبل المحيط ببدائل القرار       

: 2004،  والفـضل العبيـدي ( عليها وارتفاع تكلفتها أو عدم معرفة متخذ القـرار بهـذه البيانـات            
  ).382ص

إن متخذ القرار في هذه الحالة ال يمتلك        حيث أوضح   ) 85-71ص  : 2003:مشرفي( معه   فقويت  
 . وإنما يستخدم تقديراته الشخصية وخبراتـه الـسابقة        ،أي معلومات عن الظروف المحيطة بالقرار     

حيث ال يستطيع تحديد أو توقع احتماالت تحقق كل حالة من حاالت الطبيعة وهنا يلجأ إلى استعمال                 
  .ير الشخصية وهي معايير مستخدمة ومتعارف عليها في دنيا األعمال التجاريةالمعاي

 ولكن يجب باستمرار التفكير     ،ال شك أن حاالت التأكد التام قد ال تكون واقعية في بعض الحاالت              
وذلك ألن متخذ القرار قد يواجه إمكانية حدوث أحداث متعددة فـي الحيـاة              ، في حاالت المخاطرة  

أي  .رتكز التمييز بين درجات عدم التأكد حول درجة الموضوعية في تحديد االحتماالت           وي. العملية
فـإن  ، أنه إذا كان متخذ القرارات يعرف مقدماً احتمال حدوث كل حدث من األحـداث المتوقعـة               

  . وذلك بسبب الخيرة السابقة أو البراهين الرياضيةً,تخصيصه لالحتماالت سيكون موضوعيا
 وفي غياب أي بـراهين رياضـية      ،  هناك خبرة سابقة لتحديد االحتماالت المختلفة      أما إذا لم يكن     

  .)32ص: 1993نور وعبد العال،  (فإنه ينبغي تحديد هذه االحتماالت بطريقة شخصية، لذلك
وبالتالي فإن النتائج المتوقع    ، حيث ال تتوافر معلومات كافية وصحيحة     ، ي حالة الغموض التام   فو   

 لبل وال يمكن صياغتها على شـك      ، ن هذا النوع من القرارات تكون غير مؤكدة       عليها م  الحصول
 ألنـه   ، ولذا ينبغي على اإلدارة تحاشي صنع قرارات في ظل ظروف غير مؤكدة            ،توزيع احتمالي 

ولكن قـد ال يمكـن      ، وبذلك فإن هذا الموقف غير مرغوب فيه      ، يمكن أن تؤدي إلى كارثة للمنظمة     
البحث عن معلومات مناسبة تسمح باالنتقال من حالة عدم التأكد التـام إلـى              تحاشيه لذا فإنه ينبغي     

  . حالة المخاطرة ليمكن صنع القرار المناسب
    

عملية اتخاذ القرار مثل    ب  االعتبار عند القيام    في التي يجب أن تؤخذ   معايير  عدد من ال   هناك   وتوجد 
وحساب القيمة المتوقعة بناءا علـى      ، عتمادا على الرأي الشخصي والخبرة    احتمال حدوث أي بديل ا    

  :وتتلخص هذه المعايير بما يلي .ذلك
  

  Optimistic Criteriaمعيار التفاؤل  -1
 Wald Criteria) معيار التشاؤم(معيار والد  -2

 Savage Criteria) معيار الندم(معيار سافاج  -3

 Laplace Criteria) معيار العقالنية(معيار البالس  -4
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   Horwitez Criteria) واقعيةمعيار ال(معيار هورويتز -5
، إسماعيل والبريكـي  ( القرار  اتخاذ والشكل التالي يوضح اتخاذ القرارات اإلدارية حسب ظروف          

  ):2ص: 2009
  )2.4(شكل 

   القرار اتخاذاتخاذ القرارات اإلدارية حسب ظروف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)2ص: 2009، إسماعيل والبريكي: (المصدر

 المخاطرة عدم التأآد حالة التأآد

  عدم وجود احتماالت  وجود احتماالت  عائد واحد لكل بديل

  نموذج المصفوفة والتحليل الحدي وجود معايير قرار التصنيع أو الشراء

  تحديد البدائل

 العقالنية الندم

  تحديد العوائد

 تحديد األحداث

  البديل األمثل

 تعظيم أدنى عائد  تعظيم أقصى عائد

  

 خاذ القراراتخاذ القرارات اإلدارية حسب ظروف ات

 إعداد المصفوفة



  القرارات اإلدارية يف ظل ظروف عدم التأكد: الفصل الثاني                                              

 36

  

  )2ص: 2010 ،سليمان( :لظروف المحيطة بعملية اتخاذ القراراتمقارنة بين ا
  )2.3(جدول 

  مقارنة بين الظروف المحيطة بعملية اتخاذ القرارات

 دـدم التأكـة عـحال رة ـة المخاطـحال دــة التأكـحال وجه المقارنة

 واقعية الحالة

تعتبر حالة التأكد حالة نظرية 

تقع إال في الظروف  بحتة ال

 ةالمثالي

تعتبر حالة المخاطرة من 

الحاالت الواقعية األقل انتشاراً 

تعتبر حالة عدم التأكد من 

 الحاالت الواقعية األكثر انتشاراً

معرفة البدائل 

 ونتائجها

معرفة تامة و دقيقة لكل بديل 

متاح ونتائجه من قبل متخذ 

 القرار

يكون متخذ القرار على دراية 

ا بكافة البدائل المتاحة ونتائجه

 الممكنة واحتماالت حدوثها

في هذه الحالة ال تتوافر أي 

معلومات مؤكدة أو احتمالية أمام 

متخذ القرار عن إمكانية تحقيق 

أي من النتائج المختلفة المتوقع 

حدوثها لكل بديل قراري في 

 المستقبل

 عدد نتائج كل بديل

يتميز كل قرار بوجود نتيجة 

أي يكون متخذ ، واحدة له 

ي حالة التأكد إذا كان القرار ف

احتمال حدوث حدث معين 

يساوي الواحد تقريباً مما 

 ينفي حدوث أي أحداث أخرى

 بديل بوجود أويتميز كل قرار 

. أكثر من نتيجة واحدة له 

أي يكون متخذ القرار في 

حالة عدم التأكد إذا كان هناك 

احتماالت مختلفة لحدوث كل 

 نتيجة

 االحتماالت في هذه الحالة غير

معروفة و كنتيجة لذلك ال يمكن 

 تحديد القيمة المتوقعة

دقة التنبؤ باألحداث

في ظل ظروف التأكد ال يكون 

لدى متخذ القرار شك حول 

وبالتالي ال ، الحدث المتوقع 

يكون لدينا سوى ربح واحد 

 لكل بديل من البدائل المتاحة

ال يستطيع متخذ القرارات 

التنبؤ بوجه الدقة بالحدث 

 ظر حدوثهالمنت

هي الحالة التي ال يمكن لمتخذ 

القرارات التنبؤ بوجه الدقة 

وفي ، بالحدث المنتظر حدوثه 

نفس الوقت ال يستطيع تحديد 

احتمال لحدوث كل حدث من 

األحداث المناظرة لكل بديل من 

 البدائل المختلفة
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  )2.3(جدول  -تابع
  اتمقارنة بين الظروف المحيطة بعملية اتخاذ القرار

 دـدم التأكـة عـحال رة ـة المخاطـحال دــة التأكـحال وجه المقارنة

تأثير العالم 

الخارجي على 

 النتائج

يتميز القرار في هذه الحالة 

بعدم وجود تأثير مبهم للعالم 

الخارجي على النتائج 

أي أن متخذ ، المتوخاة 

القرار متأكد من كل خطوة 

 يقوم بها

ير القرار يتأثر ويتغير مع تغ

، البيئة المحيطة بالمشروع

، واالختراعات، كالتقدم التقني

الحوادث الطبيعية ، تطور السوق

السياسات االقتصادية التي ، 

ترسمها الدولة والوضع 

 وغيرها..... ،االقتصادي الدولي

ال يمتلك متخذ القرار أي دراية 

لخارجي على  العالم اتأثيرحول 

 .اتنتائج البدائل القرار

ل درجة كما

 المعلومات

تتوفر لدى متخذ القرار 

معلومات كاملة و تامة عن 

 بعملية كافة المحيطة األوضاع

 .اتخاذ القرار

ال يمتلك متخذ القرار 

معلومات كاملة كما في الحالة 

ولكن لديه معلومات ، السابقة 

تمكنه من تقدير احتماالت 

 .حدوث الظروف البيئية

فإن المعلومات المتاحة لصناعة 

رات في مثل هذه الحاالت القرا

مما ، تكون عند حدها األدنى 

يجعلها عند المعالجة أصعب 

مواقف صناعة القرارات على 

 اإلطالق

طريقة اتخاذ 

 القرارات

 مصفوفة ربح و إنشاءيتم 

هي تتكون من عمودين 

أحدهما للبدائل و األخر للربح 

و الهدف هنا هو ، المتوقع 

اختيار البديل الذي يحقق 

 بح أو اقل تكلفةأقصى ر

والتخاذ القرار يقوم المدير 

باعتماد أحد المعيارين 

المستخدمين تحت هذه الحالة 

و هما معيار القيمة النقدية 

ومعيار الخسارة ، المتوقعة

 .المتوقعة

وبالتالي فإن النتائج المتوقع 

الحصول عليها من هذا النوع 

، من القرارات تكون غير مؤكدة 

ا على بل و ال يمكن صياغته

 توزيع احتمالي و لذا ينبغي لشك

على اإلدارة تحاشي صنع 

قرارات في ظل ظروف غير 

مؤكدة ألنه يمكن أن تؤدي إلى 

وبذلك فإن هذا ، كارثة للمنظمة 

ولكن، الموقف غير مرغوب فيه 

قد ال يمكن تحاشيه لذا فإنه 

ينبغي البحث عن معلومات 

مناسبة تسمح باالنتقال من حالة 

 التام إلى حالة عدم التأكد

المخاطرة ليمكن صنع القرار 

 المناسب
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  المبحث الرابع

>>و المعايير الخاصة بها التأكدالقرارات في ظل ظروف عدم 
Decisions Under Uncertainty and Their 

Own Standards 
  

  : The Concept of Uncertaintyالتأكدمفهوم حالة عدم 
يخلق ما يسمى بحالـة عـدم       ، األحداث وقوع   أو األشياء متخذ القرار من حصول      تأكد عدم   إن   

وبالتالي يقود هذا الموقـف     ، واألحداث األشياءأي عدم وضوح    ، اليقين التام لدى متخذي القرارات    
 التام  التأكدوقد سميت هذه القرارات بقرارات حالة عدم        .  التام في اتخاذ القرار    التأكد حالة عدم    إلى

كـل حالـة مـن حـاالت     ) حدوث(ار عن المعلومات االحتمالية تحقق   نظرا لعدم معرفة متخذ القر    
 :)المؤثرات(  نوعين من العوامل     تأثير هذه البيئة تقع تحت      إن إذ، الطبيعة المستهدفة في بيئة القرار    

  )99ص: 2010 طعمة،(
 Factors of Uncertainty on theالـداخلي  التام علـى المـستوى   التأكدعوامل عدم  -1

Internal Level.  
 Factors of Uncertainty on theالخـارجي  التام علـى المـستوى   التأكدعوامل عدم  -2

External Level. 
 القرارات شـيوعا واسـتخداما فـي الحيـاة          أكثر التام تعد من     التأكد القرارات في حالة عدم      إن   

  :يأتيوتتميز هذه القرارات بما ، العملية
  .دفة من حالة من حاالت الطبيعة المستهأكثروجود  -1
 .عدم معرفة متخذ القرار عن احتمالية حدوث كل حالة من حاالت الطبيعة -2

  

  :التأكدالمعايير المستخدمة في اتخاذ القرارات في ظروف عدم 
Decision Making Under Uncertainty Criteria  

ديـد  والتي تلعب دورا فاعال فـي تح      ، هناك عدد كبير من المعايير التي تدعم القرارات المتخذة            
  :يأتينذكر منها ما ، األفضلالبديل 
  Optimistic Criteriaالتفاؤل  معيار-1

 Wald Criteria) التشاؤم معيار(معيار والد -2

 Savage Criteria) الندم معيار(معيار سافاج -3

 Laplace Criteria )معيار العقالنية(معيار البالس -4

   Horwitez Criteria )معيار الواقعية(معيار هورويتز-5



  القرارات اإلدارية يف ظل ظروف عدم التأكد: الفصل الثاني                                              

 39

والتـي  ، لو كان لدينا مصفوفة القرارات التالية ألحد البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة           : مثال
تحت ثـالث مـن     ، السندات واألسهم والودائع  : تمثل مردودات االستثمار في ثالثة مجاالت هي      

  . لحاالت الطبيعة أو الظروف االقتصادية الممكنة الحدوث والمطلوب هو تحديد البديل األمث
  )2.4(جدول 

  مصفوفة القرارات ألحد البنوك التجارية
  حاالت الطبيعة المستهدفة

  البدائل
  التضخم  الركود  النمو االقتصادي

  4  8  14  السندات
  3  3.30  3.85  األسهم
  10  10  10  الودائع

     

 اتخـاذ  أنهـا  أساس فان هذه الحالة تعامل على    ، احتماالت حاالت الطبيعة ليست معروفة هنا      بما أن 
  :نفة الذكرخمس آوفيما يلي توضيح لكيفية تحليلها باستخدام الطرق ال. التأكدقرار في ظل عدم 

  :Optimistic Criteriaمعيار التفاؤل / أوال

يستخدم معيار التفاؤل من قبل متخذ القرار لتدعيم القرار المتخذ من قبله فـي حالـة مـشاكل                      
  : هماأساسيين ويكون معيار التفاؤل على نوعين ،)Simplex Decision(القرارات المبسطة 

  :Maxi max عائد أقصى معيار -1

تمثل تدفقات نقديـة  ) Decision Matrix( عائد عندما تكون مصفوفة القرارأقصىيستخدم معيار 
 بموجب المعيـار علـى      األفضلويتم تحديد البديل    ، ...)عوائد،، إيرادات (األعمالداخلة لمنظمات   
  :مرحلتين هما

 . في مصفوفة القرارإستراتيجية أولكل بديل ) max (إيرادتحديد اكبر  

 .األولىمن بين القيم المختارة في المرحلة ) Max (إيراداختيار اكبر  

  . القيمة التي تم تحديدها في المرحلة الثانيةأساس على األفضلوعلية يتم اختيار البديل 

  : على المعيار وإيجاد ناتج كما يليباستخدام بيانات المثال السابق يمكن تطبيقها
  )2.5(جدول 

 أقصى عائدتعظيم مصفوفة القرار لمعيار 

  Maxi maxمعيار أقصى عائد   حاالت الطبيعة المستهدفة
  البدائل

  العوائد المتوقعة  التضخم  الركود  النمو االقتصادي

  14  4  8  14  السندات
  3.85  3  3.30  3.85  األسهم
  10  10  10  10  الودائع
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  .14 ألنها تحقق لنا أعلى مردود وهو سنداتهنا نختار الو
  

  :Mini min تكلفة أدنىمعيار  -2
جـة  ريستخدم هذا المعيار عندما تكون البيانات الواردة في مصفوفة القرار تمثل تدفقات نقدية خا                

هـذا   بموجـب    األفضل يتم تحديد البديل     إذ، ...)تكاليف، نفقات،   ( على هيئة    األعمالمن منظمات   
  : هماأيضاالمعيار على مرحلتين 

 . في مصفوفة القرارإستراتيجية أولكل بديل ) min(تحديد اقل تكلفة  

 .األولىمن بين القيم المختارة في المرحلة ) Min(اختيار اقل تكلفة  

  . القيمة التي تم تحديدها في المرحلة الثانيةأساس على األفضلوعلية يتم اختيار البديل 

  :انات المثال السابق يمكن تطبيقها على المعيار وإيجاد ناتج كما يليوباستخدام بي
  )2.6(جدول 

  مصفوفة القرار لمعيار أدنى تكلفة

  Mini minمعيار أدنى تكلفة   حاالت الطبيعة المستهدفة
  البدائل

   المتوقعةالتكاليف  التضخم  الركود  النمو االقتصادي

  4  4  8  14  السندات
  3  3  3.30  3.85  األسهم
  10  10  10  10  الودائع

  .3وهنا نختار األسهم ألنها ينتج عنها أقل تكلفة وهي 
  

 :Wald Criteria) معيار التشاؤم(معيار والد / ثانيا
ويستخدم هذا المعيار ،  والدأبراهامباسم واضعه ) Pessimistic Criteria(يعرف معيار التشاؤم   

 حـاالت   أسـوء  متخذ القرار يفترض في حدوث       إن إذ، من قبل متخذ القرار لتدعيم القرار من قبله       
  : هماأساسيينويكون معيار التشاؤم على نوعين ، الطبيعة المستهدفة

  :Maxi min عائد أدنىمعيار تعظيم  -1

 األعماليستخدم هذا المعيار عندما تكون بيانات مصفوفة القرار تمثل تدفقات نقدية داخلة لمنظمات              
 بموجب هذا المعيار علـى مـرحلتين        األفضلويتم تحديد البديل    ، ...)، عوائد،   إيرادات(على هيئة   

  :هما

  . في مصفوفة القرارإستراتيجية أولكل بديل ) min (اإليراداتتحديد اقل  
  .األولىالمرحلة  في إستراتيجية أولكل بديل ) Max (اإليراداتاكبر اختيار  

  .ديدها في المرحلة الثانية القيمة التي تم تحأساس على األفضلوعلية يتم اختيار البديل 
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  :وباستخدام بيانات المثال السابق يمكن تطبيقها على المعيار وإيجاد ناتج كما يلي
  )2.7(جدول 

  أدنى عائدتعظيم مصفوفة القرار لمعيار 

  Maxi minمعيار تعظيم أدنى عائد   حاالت الطبيعة المستهدفة
  البدائل

  متوقعةالعوائد ال  التضخم  الركود  النمو االقتصادي

  4  4  8  14  السندات
  3  3  3.30  3.85  األسهم
  10  10  10  10  الودائع

  

  .10وهنا نختار الودائع ألنها تحقق لنا أعلى مردود وهو 
  

  :Mini max تخفيض اكبر تكلفةمعيار  -2

يستخدم هذا المعيار عندما تكون بيانات مصفوفة القرار تمثل تدفقات نقدية خارجة مـن منظمـات                
 أيضا بموجبه على مرحلتين     األفضل يتم تحديد البديل     إذ، ...)تكاليف، نفقات،   (ل   على شك  األعمال

  :هما
 .لكل بديل أو إستراتيجية في مصفوفة القرار) max(تحديد اكبر تكلفة  

  .لكل بديل أو إستراتيجية في المرحلة األولى) Min(اختيار اقل تكلفة  
  .التي تم تحديدها في المرحلة الثانيةوعلية يتم اختيار البديل األفضل على أساس القيمة 

  :وباستخدام بيانات المثال السابق يمكن تطبيقها على المعيار وإيجاد ناتج كما يلي
  )2.8(جدول 

  مصفوفة القرار لمعيار تخفيض اكبر تكلفة

  Mini maxمعيار تخفيض اكبر تكلفة   حاالت الطبيعة المستهدفة
  البدائل

  التكاليف المتوقعة  مالتضخ  الركود  النمو االقتصادي

  14  4  8  14  السندات
  3.85  3  3.30  3.85  األسهم
  10  10  10  10  الودائع

  .3.85 ألنها ينتج عنها أقل تكلفة وهي سهموهنا نختار اال
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 :Savage Criteria) معيار الندم(معيار سافاج / ثالثا
م هذا المعيار من قبل متخـذ  ويستخد، باسم واضعه سافاج Regret Criteriaيعرف معيار الندم    

 أو إيرادات كانت البيانات الواردة في مصفوفة القرار تمثل         إذا في حالة    األفضلالقرار لتحديد البديل    
وطبقا لهذا المعيار يحاول متخذ القرار تقليل كلفة الندم على فقدان الفرصـة نتيجـة عـدم                 . تكاليف

ويتم تطبيق المعيـار بتحويـل      ،  ينبغي تجنبها   تحمل تكاليف كان   أو ،تحقيق ربح كان ينبغي تحقيقه    
 قيمة فيه وفـي حالـة       أعلىمن  ) حالة طبيعة (وذلك بطرح قيم كل عمود      ،  ندم إلىمصفوفة العوائد   

كون المصفوفة تكاليف تقوم بطرح اقل تكلفة في كل عمود من باقي قـيم العمـود وبعـد تكـوين                    
  هو الذي يحقق اقل نـدم      األفضليكون البديل    كل بديل و   أمام ندم   أعلىمصفوفة الندم نقوم باختيار     

  ).385ص: 2004، العبيدي والفضل(
  :وفيما يلي توضيح لخطوات هذه الطريقة باستخدام نفس المثال  
وكذلك ،  في العمود الثاني   10و، األول في العمود    14 قيمة في كل عمود وهي       أعلىتحديد    - أ

 . في العمود الثالث10

 .نتائج في مصفوفة الندم قيمة به ووضع الأعلىطرح القيم في كل عمود من   - ب

وهنا نأخذ أعلى قيمة في كـل       ، تحديد أعلى ندم لكل من البدائل تحت جميع حاالت الطبيعة           - ت
 .صف

  العمود الثالث                 العمود الثاني                  العمود األول        
             14-14=0                    10-8=2                   10-4=6  
             14-3.85=10.15           10-3.3=6.7              10-3=7  
             14-10=4                    10-10=0                 10-10=0  

  )2.9(جدول 
  مصفوفة القرار لمعيار سافاج

 
هما يحققان اقل ونفس    حيث إن ، تحديد اقل ندم ويتمثل في اختيار أي من السندات أو الودائع            - ث

  .المستوى من الندم
  

  Savageمعيار سافاج   حاالت الطبيعة المستهدفة
  البدائل

  وقعةالعوائد المت التضخم الركود النمو االقتصادي

  6  6  2  0  السندات
  10.15  7  6.7  10.15  األسهم
  4  0  0  4  الودائع
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 :Laplace Criteria) معيار العقالنية(معيار البالس / رابعا
 بموجب هـذا المعيـار      األفضلتم اختيار البديل    وي، Laplaceيعرف هذا المعيار باسم واضعه         

 المستخدم في اتخاذ القرارات في حالة       EMV المطبقة في معيار القيمة المالية المتوقعة        اآلليةبنفس  
س القيمـة    جميع حاالت الطبيعة المستهدفة تحـدث بـنف        أنوهو  ، ولكن باختالف بسيط  ، المخاطرة
 نظرا لعدم معرفة متخذ القـرار المـسبقة عـن           ، تحدث االحتمالية متساوية   آخربمعنى  ، االحتمالية

  .المعلومات الحتمالية حدوث كل حالة من حاالت الطبيعة المستهدفة في بيئة القرار
 اقـل   أسـاس وعلى  ، اإليرادات مالية متوقعة في حالة      قيمة ألكبر وفقا   األفضل اختيار البديل    مويت  

  .قيمة مالية متوقعة في حالة التكاليف
، عطي احتماالت متساوية لحاالت الطبيعـة     ت Laplace معيار   أوفي حالة االحتماالت المتساوية     و  

وبما انه  . وذلك بان نقسم واحد صحيح على مجموع حاالت الطبيعة لتحديد احتمال حدوث كل منهما             
وبعد تحديد االحتمـاالت   ، 3/1دوث كل منهما يساوي     يوجد لدينا ثالثة حاالت طبيعية فان احتمال ح       

وتـسمى هـذه    ، نقوم بضرب المردودات لكل بديل باحتمال حالة الطبيعة المرتبطة بذلك المـردود           
ثم نجمع النتائج لنحصل على قيم المردودات المتوقعة لكل بـديل ونختـار             ، النتيجة بالقيمة المتوقعة  

  :كما يظهر في الجدول التالي في حالة الربح وذلك األعلى أي األفضل
  )2.10(جدول 

  مصفوفة القرار لمعيار البالس

   Laplaceمعيار البالس   حاالت الطبيعة المستهدفة
  البدائل

  العوائد المتوقعة  التضخم  الركود  النمو االقتصادي

  8.66)= 4+8+14(0.333  4  8  14  السندات
  10.15)= 3+3.3+3.85(0.333  3  3.30  3.85  األسهم
  10)= 10+10+10(0.333  10  10  10  ائعالود

  

  .10.15 مردود وهو أعلى تحقق لنا ألنها سهموهنا نختار اال
  

  : Horwitez Criteria) معيار الواقعية(معيار هورويتز/ خامسا
 معيـار المعـدل   أو،  باسم واضعه لونيد هـورويتز Reality Criteriaيعرف معيار الواقعية    

 أقـصى  إستراتيجية يتم الجمع بين خصائص إذ، The Weighted Average Criteriaالموزون 
الـصفار  ( المتـشائم  Maxi min عائـد  أدنى تعظيم إستراتيجيةوبين ،  المتفائلMaxi maxعائد 

  .)58ص: 2007 ،والتميمي
  : الخطوات التاليةإتباع بموجب هذا المعيار يتم األفضلوالختيار البديل 
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  . في مصفوفة القرارإستراتيجية أو لكل بديل Maxتحديد اكبر قيمة  -1
 . في مصفوفة القرارإستراتيجية أو لكل بديل Minتحديد اقل قيمة  -2

 ).معامل احتمال الواقعية(اعتمادا على ، تحديد نسبة التفاؤل ونسبة التشاؤم -3

،  بنسبة التفـاؤل   اإليرادات في حالة    األفضل باعتبارها هي    Max يتم ضرب اكبر قيمة      -أ -4
 .وجمع حصيلة نواتج الرقمين لكل بديل، بة التشاؤم بنسMinوضرب اقلها 

،  في حالة التكـاليف بنـسبة التفـاؤل        األفضل باعتبارها هي    Min يتم ضرب اقل قيمة      -       ب
  .وجمع حصيلة نواتج الرقمين لكل بديل،  بنسبة التشاؤمMax أكبرهاوضرب 

  :أساس على األفضل يتم اختيار البديل -5    
  .اإليرادات من بين جميع النتائج في حالة Maxة  اكبر قيم-       أ
   . من بين جميع النتائج في حالة التكاليفMin اقل قيمة -       ب

  : مختصرة وذلك عن طريقأخرى وفق هذا المعيار بطريقة األفضلكما يمكن اختيار البديل    
 أو كـأوزان ه المعـامالت    وتعتبر هذ ، )معامالت للتفاؤل والتشاؤم   (تحديد معامل المعيار الواقعي     

 افترضـنا   فإذا ،%100نسب لكل من الحالتين ويقوم متخذ القرار بتحديدها بحيث يكون مجموعها            
وبعد تحديد هـذه    ، %40%=60-%100فان معامل التشاؤم هو     % 60 معامل التفاؤل هو     إنمثال  

ذلك النتائج التـي تـم       التي تم اختيارها في حالة التفاؤل بمعامله وك        النتائجالمعامالت نقوم بضرب    
اختيارها في حالة التشاؤم بمعامله ومن ثم نجمع ناتج العمليتين لكل من البـدائل ونختـار البـديل                  

  .)32ص: 2009 ،الطراونة وعبيدات( األفضل

  :وباستخدام بيانات المثال السابق يمكن تطبيقها على المعيار وإيجاد ناتج كما يلي
  )2.11(جدول 

   الواقعيةمصفوفة القرار لمعيار

  Horwitezمعيار الواقعية 
  النتائج في حالة التشاؤم  النتائج في حالة التفاؤل  البدائل

  العوائد المتوقعة

  10)=4(0.40)+14(0.60  4  14  السندات
  3.51)=3(0.40)+3.85(0.60  3  3.85  األسهم
  10)=10(0.40)+10(0.60  10  10  الودائع

  

  .10ما يحققان نفس المردود وهو وهنا نختار الودائع أو السندات ألنه
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    : Introductionمقدمة
ها أهم مصادر المعلومـات  حيث إن، تعتبر المحاسبة من أهم وأقدم نظم المعلومات ضمن المنظمة         

التي تحتاجها كافة المستويات اإلدارية والمستخدمين الخارجيين لالعتماد عليهـا كأسـاس التخـاذ              
في تحويل البيانات الماليـة      دورا   حيث تلعب ، )13ص: 2007، مطيع وآخرون (الرشيدة  القرارات  

ومن هنا يعتبر نظام المعلومات المحاسبي بمثابة       ، إلى معلومات ضرورية التخاذ القرارات المختلفة     
بحيث يمكنهم هذا النظـام مـن معرفـة         ، ذاكرة مرنة وواسعة لصناع القرار في المنشات المختلفة       

  ).3ص: 2007، رونجمعة وآخ(الوضعية التاريخية والحالية والمستقبلية لمشاتهم 
 ذات المعلومات هذه تكون أن ضرورة وإنما ذاته، حد في هدفا ليس المحاسبية المعلومات توفير إن   

 وفائدتها بالمعلومات المنفعة ترتبط وأن  المعلومات، مستخدمي جانب من منه االستفادة يمكن محتوى
 هـي  المحاسـبية  معلومـات فال ،)146ص: 2007،حمزة(  والقوائم التقارير معدي نظر وجهة من

 الفنية والوسيلة النقدية، وغير ونفقاتها النقدية وأداءها المالي وضعها الشركات بها تقدم التي الوسيلة
 ومعـدة  مالئمة تكون أن يجب والتي التقارير المالية، هي المحاسبية المعلومات لتوصيل المستخدمة
 القـرارات  اتخاذ في واستخدامها عليها، عتماديمكن اال حتى الكافية المصداقية تتضمن جيدة بطريقة
  .المناسبة

 أنواعهـا  بكافـة    اإلداريـة ونظرا الن المعلومات المحاسبية لها دور كبير في اتخاذ القـرارات               
ومستوياتها فقد تم اختيار المادة العلمية لهذا الفصل بصورة خاصة لتعكس هذا الدور الكبير والمهم               

 الموضوعات التي قام الباحث بالتركيز عليها في هـذا الفـصل تـم              أنكما  ، للمعلومات المحاسبية 
 المحاسبية  تالمعلوما لتفهم دور    كأساس واإلجراءاتلمفاهيم والخصائص   ااختيارها لتغطي بشمولية    

  .التأكد في ظل ظروف عدم اإلداريةفي اتخاذ القرارات 
 يتنـاول   األولالمبحـث   : مباحـث الثة   ث إلىتم تبويب هذا الفصل بما يحوي من مادة علمية          قد  و  

 الواجـب   والـشروط  ومستخدميها   وأنواعها وأهميتها وخصائصها   االمعلومات المحاسبية ومفهومه  
 المبحث الثـاني فيتنـاول دور المعلومـات         أما. والفرق بينها وبين البيانات والمعرفة     ،فرها فيها اتو

.  التخاذ القـرارات   كأساسالمحاسبية   وصالحيات المعلومات    اإلداريةالمحاسبية في اتخاذ القرارات     
 في ظـل    اإلدارية فيتناول دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات         واألخير المبحث الثالث    أما

   . التأكدظروف عدم 
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  :المبحث األول

  ة ـــات المحاسبيـــالمعلوم
Accounting Information  

  :Information and Data البيانات والمعلومات
، "المعلومـات "و" البيانـات "من العنوان السابق مصطلحين هامين جدا لنظم المعلومات وهما          يتض   

ي الحياة العملية كمترادفين لوصف شيء واحد على الـرغم          فوعادة ما يستخدم هذين المصطلحين      
 لذلك يتطلب األمر في     ،)25 ص :1997، حسين(من االختالف الشديد في مفهوم ومعنى كل منهما         

 التحديد الواضح لمعنـى     يث عن المعلومات المحاسبية ودورها في عملية اتخاذ القرارات        بداية الحد 
هم الصحيح لمعنى   حتى يمكن الحصول على الف    ، "المعلومات"و" البيانات"ومفهوم كل من مصطلحي     

  . تشغيل البيانات
   :Dataالبيانات 

فهـي غيـر    ، الت لنظام المعلومات  تعد البيانات المواد الخام التي يتم تجميعها واستخدامها كمدخ           
حتى يـتم   ، )14 ص :2008، عشيش و  خضرة أبو( معالجة وتغيير  إلىمفيدة في حد ذاتها بل تحتاج       

 أوكما وتعتبر البيانات مجموعة من الرمـوز        ، استخراج المنتج النهائي لهذا النظام وهي المعلومات      
  .)22ص: 2002، اوي وسميرالدهدر(  خارج المشروعأوالكلمات التي يتم تجميعها من داخل 

ـ كو أو المعالجة، أو المحللة أو المفسرة غير األعداد أو األرقام انه كوDataالبيانات  تعرف   و  انه
 غيـر  تكـون  البيانات أن أي ).40ص: 1999، الراوي( النظام بواسطة معالجتها بالمطلو األرقام
 ويتم القرار، اتخاذ عملية في  الرسمي الصعيد على تستعمل ال انهأ كما القيمة، محدودة وغير منظمة

  .النظام مدخالت وتعتبر كبيرة وبكميات مختلفة مصادر من عليها الحصول
 مبوبـة  غيـر  أولية وإشارات حقائق أن البيانات تعبر عن) 8ص 1993: الرازق، عبد(   ويرى 

 وبالتـالي  ،اتالقرار اتخاذ في أثر لها وليس كبيرة بدرجة داللة تاريخية ذات وهي ،منظمة وغير
 عـن  مـستقلة  وتقديرات وحقائق قيم صورة في البيانات  وتكون.بسيطة اقتصادية قيمة ذات فهي

  .المباشر لالستخدام الحاالت من في كثير معدة غير وهي البعض بعضها
مجموعة من الحقـائق أو الرسـائل أو   " أن البيانات هي ) cascio and awad,1981(ويرى    

  ".ء أو االتجاهات أي أنها تمثل المادة األولية للمعلوماتاإلرشادات أو اآلرا
المواد الخام التي حينما تعالج ينـتج منهـا         هي  "ومن التعريفات السابقة يمكننا القول بان البيانات           

 إلـى  تحـول    أن بعد   إالوهي في العادة ال قيمة لها       ، )المعلومات( السلع المصنعة    أوالمنتج النهائي   
 اإلنـسان معالجتها ومن ثم تحليل محتواها ثم وضعها بصورة تمكن          :  من خالل  لكذ ويتم   ،معلومات

  :من استخدامها ومثال على ذلك
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 إال معلومـات  أنهالكن قد ال يقبل مدير المبيعات كل هذه على        . والمبالغ المسجلة ، الكميات، األسماء
يـد قيمـة المبيعـات      مثال تحد .  تنظم بصورة معقولة وترتب بشكل يوضح طبيعة المبيعات        نأبعد  

  .بحسب المنتج والنوع ومنطقة المبيعات واسم البائع
  :Informationالمعلومات 

مع تعدد الكتابات عن المعلومات وأنظمتها إال انه ما زال هناك اختالف في الرأي حول المفهوم                   
 البيانـات  "المعلومات على أنها ) Demski,1978: p4(فمثال يعرف ديمسكي " ، العلمي لهذا اللفظ

مقيـاس  " ويذكر ماكدونف أن المعلومات هـي       ، "التي يمكن أن تغير من تقديرات متخذ القرارات         
المعلومات ) Devis,1974: p31(ويعرف ". متخذ قرار معين في موقف محدد لقيمة رسالة معينة ل

قـة بـالنواتج    فهي تغير االحتماالت المتعل   ، تخفض عدم التأكد  " من حيث عالقتها بعدم التأكد بأنها       
  ." وبالتالي فهي تؤثر على القيمة في عملية اتخاذ القرار،المتوقعة في موقف قراري معين

ـ            أنها  وتعرف كذلك على     رز والتحليـل    البيانات التي تمت معالجتها بطريقة محددة كمـا فـي الف
مـشرفي،  (  العمليات المختلفة لتعطي معنى كامل يمكن من استخدامها        وإجراءوالتبويب والتلخيص   

  ).53ص: 1997
 ذات بـصورة  ووضعها معالجتها تمت بيانات عن عبارة "أنهافيرى ) O’Brien,1990,p6(أما     

    "احتياجاتهم لتقابل المعنيين لألشخاص ومعنى فائدة
تعبـر عـن    " ها  حيث إن  السابقة يمكن استخالص تعريف شامل للمعلومات        اتومن خالل التعريف     

 والذي يمكن من خالله اتخاذ القرارات اإلدارية بأقل مخاطرة واكبر           ،لمعلوماتالمنتج النهائي نظام ا   
يل البيانات والتي تعتبر ذات منفعة في تحقيق أهـداف          لكما تعبر عن المعرفة المستقاة من تح      ، عائد

  ".المؤسسة 
 هنـاك  أن جليا لنا يتضح والمعلومات البيانات من لكل السابقة التعاريف خالل منوبشكل عام و   

 حـين  في الخام، المادة تعتبر التي البيانات من إنتاجها يتم المعلومات ذلك أن. بينهما وطيدة عالقة
  .النهائي المنتج المعلومات تعتبر

  :الفرق بين المعلومات والبيانات

The Difference Between Data And Information  
  :ي النقطتين التاليتين الفرق بين البيانات والمعلومات يتمثل فيمكن القول إن 

  :Criterion Of The Person Benefiting  معيار الشخص المتلقي -1

يتم التمييز بين البيانات والمعلومات وفق هذا المعيار باالعتمـاد علـى الـشخص المتلقـي                   
أما ، ، فعندما تقوم البيانات حالة عدم اليقين عند الشخص المتلقي تتحول إلى معلومات            )المستفيد(
،  لم تؤد البيانات أي إضافة معرفية لدى الشخص المتلقي فتبقى مصنفة في إطـار البيانـات                إذا
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وسمي هذا المعيار بمعيار الشخص المتلقي الن ما يمكن اعتباره بيانات بالنسبة لشخص معـين               
  . )15ص: 2003، قاسم (. يعتبر معلومات بالنسبة للشخص اآلخر والعكس صحيحأنيمكن 

  :The link  االرتباط -2

 من قبل الشخص    بشأنه حدث معين يراد منه اتخاذ قرار        أوأي ارتباط البيانات بمشكلة معينة         
 على قرار سـابق     التأكيد أو تكون باتخاذ قرار سليم      أن أما فهي   ، معلومات إلىالمستفيد لتتحول   

  .)15 ص:2009 ،الرماحي( . تعديلهأو تغييره أو سليم بأنه
   :التالي الجدول خالل من المصطلحين بين التمييز يمكنفيرى انه ) 41ص: 1999، الراوي( أما   

  )3.1( جدول
  .البيانات والمعلومات بين للمقارنة الرئيسية التلمجاا

 اتــــالمعلوم  اتــــالبيان  ةـوجه المقارن

 تنظيمي هيكل في منظمة تنظيمي هيكل في منظمة غير الترتيب

 بالضبط مةالقي محدودة القيمة محدودة غير القيمة

الرسمي وغير الصعيدين الرسمي على تستعمل الصعيد الرسمي على تستعمل ال االستعمال

 المصادر محددة المصادر متعددة المصدر

 عالية منخفضة الدقة

 مخرجات مدخالت الموقع

 البيانات بحجم مقارنة نسبيا صغيرة جدا كبيرة الحجم

  )41ص: 1999، الراوي: (المصدر

  :Knowledgeالمعرفة
 من مفهوم المعلومات من حيث التعقيد فهي حصيلة االمتزاج الخفي           األعلىالمعرفة هي المستوى       

فنحن نتلقى المعلومات ونمزجها بما     . بين المعلومات والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم       
بق على هذا المـزيج مـا       ثم نط ، تدركه حواسنا ونقارنها بما تختزنه عقولنا من واقع الخبرة السابقة         

 استخالصنا لمفاهيم جديدة    أو النتائج والقرارات    إلى وصوال   األشياء الحكم على    أساليببحوزتنا من   
  ).16ص: 2003، قاسم(

 أو رصيد خبرة ومعلومات وتجارب ودراسات فـرد         أو حصيلة   أنهاوتعرف المعرفة كذلك على       
  .)7ص:2008، يسى وزبيرع( مجتمع معين في وقت محددأو األفرادمجموعة من 

 كانت المعلومـات   فإذا، ومن خالل هذا التعريف يتضح الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة            
فالمعرفة هي حصيلة ما يمتلكـه      ، هي ناتج تصنيع البيانات فان المعرفة هي ناتج تصنيع المعلومات         
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وبتعبيـر  .  معين وفي وقت معين     المجتمع من معلومات وعلم وثقافة في مجال       أو المؤسسة   أوالفرد  
 . فان المعرفة هي حصيلة المتزاج ثالث عناصر هي المعلومات والخبرة والحكمـة البـشرية              آخر

   :والشكل التالي يوضح الفرق بين المعلومات والبيانات والمعرفة
  )3.1(شكل 

  الفرق بين المعلومات والبيانات والمعرفة

  
  
  
  
  
  
  
  )7ص:2008عيسى وزبير، : (المصدر

  

  : The Concept Of Accounting Informationمفهوم المعلومات المحاسبية 
سواء علـى   ،  للنظام المتكامل التخاذ القرارات    األساسية األركانتعتبر المعلومات المحاسبية احد        

 وجـود   أسـباب  أهـم  من   إنبل  . وحدة اقتصادية مشتقة عنها    على مستوى أي     أومستوى المنشاة   
حيث يقوم  ،  التخاذ القرارات  أساس توفر معلومات تعتبر     أنها المستمر يتمثل في     المحاسبة وتطورها 

 لمواجهـة   أو بمـستوياتها المختلقـة      اإلدارةالمحاسب بتوفير المعلومات المناسبة سواء لمواجهـة        
      ).28ص : 1998، لوندي( الخارجية لترشيد عملية اتخاذ القرارات األطرافاحتياجات 

 أو استداللية   ألغراضومعالجتها  ، ت المحاسبية من البيانات التي تم استرجاعها      تتكون المعلوما و   
وتكون المعلومات المحاسبية كمية كالقوائم الماليـة       .  التخاذ القرار  أو للتنبؤ   كأساس أو الرأي إلبداء
ائمـة   المحتجزة وقائمة التدفقات النقديـة وق      األرباحقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة       : مثل

والتـي تـوفر     عن التنفيذ الفعلي للموازنات التقديريـة        األداءالتغيرات في المركز المالي وتقارير      
 :2007، وآخـرون جمعـة   ( في المؤسسة    واألنشطة لألعمال الفعلي األداءمعلومات مسترجعة عن    

  ).8ص
 كميـة  نظمة بصورةوالم المبوبة النهائية والحقائق القيم من مجموعة المحاسبية المعلومات وتمثل   

 واإلدارات األفراد في سلوك مباشر تأثير ذات وهي تبادلية، بعالقات بعضها مع ترتبط والتي ووصفية

 وظيفـة  فـإن  هنـا  ومـن  .لمـستخدميها  تحققها التي للمنفعة وفقًا االقتصادية قيمتها وتزداد المختلفة

 المعلومات المعرفة

 الحكمة البشرية

 الخبرات

 البيانات معالجة وتحويل
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 التـي  التأكـد  عدم حالة لتخفيض اتالقرار متخذي لدى المعرفة زيادة في تتمثل المحاسبية المعلومات

  ).13ص :2003 قاسم، (ةالمختلف لوظائفهم أدائهم في يواجهونها
مجموعة البيانات التي تم جمعهـا       أن المعلومات المحاسبية تمثل   ) 9 ص :2000، عطية(ويرى     
رجـات  مخوهي تمثل ال  ، بالنسبة للمستخدمين ) مفيدة(إعدادها بالطريقة التي جعلتها قابلة لالستخدام       و

  . ولها تأثير في اتخاذ القرارات المختلفة في نظام المعلومات المحاسبي
البيانات التي تمت معالجتهـا للحـصول       ":  المعلومات المحاسبية هي   أن الباحث يرى    وهكذا فان    

ويتعـين  ،  في عملية اتخاذ القرارات والتنبؤ بالمـستقبل       كأساستستخدم  ، على مؤشرات ذات معنى   
ومدى اختـصارها   ، جهةفيها من     التفصيل إلى هذه المعلومات من حيث الحاجة       عدادإالتوازن في   

  ." لكي تكون ذات داللة ومنفعة لمتخذي القرارأخرىعلى شكل دالالت رقمية مركزة من جهة 
  

  :المحاسبية المعلوماتالشروط الواجب توافرها في 
Conditions Of Accounting Information 

 لنشاطالموجودة في ا التأكد عدم وحالة المعرفة نقص من المحاسبية المعلومات إلى الحاجة تنشأ   
 هـو الـتخلص مـن تلـك     الجهات إلى المعلومات وتقديم توفير من الهدف فإن وبذلك االقتصادي،

 إجـراء  بعـد  معلومات إلى المحاسبية البيانات تتحول أن الضروري من ليس فإنه وبذلك ،األمور
 عند )األقل على أحدهما أو( مهمين شرطين بتحقيق ذلك يرتبط أصبح بل، ليهاع التشغيلية العمليات
 )29ص :2003، السقا والحبيتي( :وهما القرار متخذ قبل من استخدامها
 خالل من وذلك القرار، متخذ لدى التأكد عدم درجة من تقلل أن يجب الناتجة المعلومات إن 

 .القرار متخذ مأما المتاحة البدائل عدد تقليل
 تحقيـق  عدم حالة في وذلك القرار، متخذ معرفة من تزيد أن يجب الناتجة المعلومات إن 

 فـي  أخـرى  قرارات اتخاذ في المضافة المعرفة من االستفادة يمكن حيث األول، الشرط
 .المستقبل

 ت،معلوما بمثابة البيانات على التشغيلية العمليات ناتج يكون أن يمكن فال ذلك، يتحقق لم إذا أما  
 .جديد من النظام في كمدخالت واستخدامها خزنها يمكن  "مرتبة بيانات"  اعتبارها يمكنبل 
 اآلتي الشكل خالل من المحاسبية والمعلومات البيانات بين العالقة توضيح يمكن سبق ما على اوبناء

            :)29ص :2003، السقا والحبيتي(
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  )3.2(شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )29ص :2003، قا والحبيتيالس: (المصدر
  

 : أهمية المعلومات المحاسبية
The Importance Of Accounting Information  

تعد المحاسبة من أهم فروع المعرفة اإلنسانية التي تهتم بتوليد وإنتاج بيانـات ومعلومـات ذات                   
ظواهر أو مظاهر   وعادة ما تتعلق البيانات والمعلومات المحاسبية بمواضيع أو         . خصائص اقتصادية 

وخاصة في شان اتخاذ قـرارات منتجـة        ، وتخدم ذوي العالقة بها أو ذوي المصالح فيها       ، اقتصادية
  ). 7ص: 1993، مرعي(آلثار اقتصادية على موارد الوحدات االقتصادية والمجتمع 

تـرة   ولكن المحاسبين انـشغلوا لف     ، لنظام المعلومات  أساسا المحاسبة بصفة عامة هي      أنوالواقع     
 المحاسـبية   األسـاليب  الميل الن تـصبح      إلى بدورها   أدتطويلة بالعالقات المالية الخارجية التي      

 على القوائم والتقارير الخارجية الموجهـة       أساسا وانصب االهتمام    ،متخصصة ومهنية بدرجة كبيرة   
 المحاسبة  واتخذت، األخرى الخارجية   واألطراف الملكية والدائنين والمستثمرين     أصحاب إلى أساسا
 Elbert احـد الكتـاب وهـو    أنوقد انعكس هذا الوضع على المحاسـب لدرجـة   ،  جامداإطارا

Hubbard       مجعـد ، مسالم، رجل تجاوز منتصف العمر    " بأنه وصف محاسب القرن التاسع عشر ،
هـادئ  ، مؤدب في اتصاالته ولكنـه ال يـستجيب       ، له عينين كعيني الحوت   ، ال يرتبط ، سلبي، ذكي

ح وتنقصه العاطفـة ور ، متحجر له قلب من معدن السلكا،  جبس التجيير  أود االسمنت   ومشكل كعمو 
  ).John Sizer, 1973(نقال عن ) 3ص: 1987، حجازي(المرح 
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 ومنذ بداية الخمسينيات تغير االهتمام في المحاسبة مـن التركيـز علـى العمليـات التاريخيـة                   
ولم تعـد الوظيفـة المحاسـبية       ،  المنشاة ألنشطة  نواحي التخطيط والرقابة   إلىوالعالقات الخارجية   

 التقارير والقوائم التقليديـة     إعدادمجرد مخزن هائل للبيانات والمعلومات تقتصر االستفادة منه على          
 يطلق علـى المحاسـبة بحـق      وأصبح جديدة   وآفاق أبعاد إلى امتدت الوظيفة    وإنما،  جامد إطارفي  

 المحاسب شريكا أصبح كما The intelligence arm of management لإلدارةذراع المعلومات 
ك الرقمـي فـي فريـق       ي المحاسب هو الشر   أنومن التعبيرات الشائعة في هذا المجال       ، اإلدارةفي  

ونتيجة لذلك تغيـرت الـصورة   ، The Figure Partner in the management team اإلدارة
ر من الكتاب صورا مشرقة للمحاسب فـي         الكثي وأورد،  عن المحاسب  األذهانالقاتمة الملتصقة في    

فني وماهر بدرجة "  المحاسب اإلداري الحديث بأنه Joseph Duganوقد وصف ، العصر الحديث
ويتوقـع أن يتـأثر أو يـستجيب        ، يكره التوجيهات التفـصيلية   ، متفائل، ذكي، واثق، مثقف، عالية

 واختيار البدائل ويعبـر عـن       يرغب في مواجهة البدائل ويتطلب حرية في تصميم عمله        ، ويستنير
  .)4ص: 1987، حجازي" (ويرفض أن يعمل تحت روتين ممل أو أوامر ال تقبل المناقشة، نفسه
والحاجة إليها في العصر الحديث نتيجـة لعديـد مـن            وقد ازدادت أهمية المعلومات المحاسبية       

يسبق لها مثيل فـي حيـاة        نعيش ثورة علمية في جميع المجاالت لم         ناحيث إن ، العوامل والمتغيرات 
   . البشرية

وبالتالي ، وتنوع وتغير سبل تحقيقها   ،  تعقد الحاجات والمصالح وتشابكها    إلى تلك الثورة    أدتوقد     
 إلـى  ذلك بالتبعية وأدى.  معلومات مفيدة وصالحة عن كل متغيراتها ومؤثراتها ونتائجها   إلىالحاجة  

،  االقتصادية المتاحة للوحدات االقتصادية والمجتمـع       الموارد إدارة قوية وملحوظة على طريقة      آثار
ومتابعـة كفـاءة    ،  االستخدام البديلة  أوجه إلىواتخاذ القرارات السليمة في شان تحصيلها وتوجيهها        

  .استخدامها وفعالية استخدامها في تحقيق النتائج المرغوبة من هذا االستخدام
تصادية والبيئية والتنظيميـة والـسلوكية المتـشابكة    ونتيجة للتغيرات االجتماعية والسياسية واالق    

 تولد حاجـات    إلى ذلك   أدىوالتي حدثت مع الثورة العلمية      ،  اقتصادية معقدة ومتداخلة   آلثارالمنتجة  
وذلك لفهم هذه المتغيـرات     ،  بيانات ومعلومات محاسبية ذات خصائص ونوعيات متعددة       إلىجديدة  

 ما يحقق المصالح االقتصادية واالجتماعيـة العامـة         إلىجيهها   والتحكم فيها وتو   وآثارهاومثيراتها  
   . والخاصة 

 البيئيـة  بالعوامـل  وتـؤثر  تتأثر اجتماعي كعلمأن المحاسبة ) 14ص: 1998، الخطيب(ويرى    

 ،البيئـة  تلـك  في تؤثر وكذلك االجتماعية و السياسية و واالقتصادية بالعوامل تتأثر فهي بها المحيطة
 اتخاذ في تساعدهم التي المحاسبية بالمعلومات واألفراد الهيئات بتزويد الفعال دورها خالل من وذلك

 إعادة واألفراد الهيئات هؤالء يستطيع وبالتالي ،واإلدارية والسياسية واالجتماعية االقتصادية القرارات

  .المحيطة البيئة تشكيل
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 تحليلهم للبيانـات المعلوماتيـة      تلعب المعلومات التي يستخلصها المديرون من     ومن جهة أخرى       
 في مساعدتهم في مباشرتهم لمهامهم الكفيلـة        أساسيا المعلومات المحاسبية دورا     أنظمةالمتولدة عن   

  .)14 ص:1992، الفيوميوعبد العال ( المنظمات أهدافبتحقيق 

ن القـرارات   فقد ازدادت أهمية المعلومات المحاسبية كوسيلة أساسية وأداة فعالة التخاذ العديد م              
 والتي تتطلب منهم الحصول على معلومات محاسبية دقيقة و موثوقة عن            ،التي يتخذها المستثمرون  

ن قراراتهم تتأثر سلباً أو إيجاباً بمدى دقة        ألذلك  و، الوحدات االقتصادية التي يرغبون االستثمار فيها     
، عبـد المـنعم    (وعية قياسها المعلومات المحاسبية وتوقيت الحصول عليها ودرجة الثقة فيها وموض        

  .)30ص: 2000
ويعتبر عدم توفر المعلومات المحاسبية الكافية والمناسبة ذات العالقة والمعلومات الصحيحة التي              

 والقصور في الموازنات التخطيطيـة      اإلدارية فشل الكثير من القرارات      أسباب أهميعتمد عليها من    
 على سـالمة    األولى يتوقف بالدرجة    اإلداريعالية القرار    سالمة وف  حيث إن . األداءوالرقابة وتقييم   

  ).10-9 ص ص:2007، جمعة وآخرون(ودقة وكفاية المعلومات التي يبنى عليها القرار
 الوحـدة  تساعد ألنها إليها، الحاجة شدة    ويرى الباحث أن أهمية المعلومات المحاسبية تكمن في

 المـدراء  كما أنها تمكـن  المرجوة، األهداف تحقق التي القرارات الصحيحة اتخاذ في االقتصادية
 ،أهميـة  أكثر أصبحت وبالتالي ودقيق، سليم بشكل ومسؤولياتهم أداء واجباتهم من القرار ومتخذي
 والكيـف،  الكـم  حيث من مالءمتها بمدى قيمتها وتحدد قيمة، ذات اقتصادية اعتبرت موارد ألنها

 والبـدائل  األهـداف  فـي  الـدائم  والتطور التغيير ةبسرع يتصف التي األعمال في بيئة والتوقيت
 علـى  والرقابة التخطيط القرار متخذو ليستطيع  للمعلومات دائم تدفق يكون ويجب أن والوسائل،
  . اقتصادية وحدة ألي المالي المركز وقياس نشاط نتيجة تحديد باإلضافة إلى ،األعمال

    

  :Types Of Accounting Information المحاسبية المعلومات أنواع
  )33ص :2003، السقا والحبيتي( :يلي كما المحاسبية المعلومات أنواع تبويب يمكن
 Historical Information (Financial).) مالية( تاريخية معلومات .1

  Planning-Control Information. والرقابة التخطيط عن معلومات .2

  Information For Solution Of Problems.المشكالت لحل معلومات .3

  :Historical Information (Financial) )مالية( تاريخية معلومات -1
 االقتصادية العمليات نتيجة تحدث التي االقتصادية لألحداث سجل بتوفير تختص معلومات وهي   
 مالية فترة عن )ةخسار أو ربح من (النشاط نتيجة وقياس لتحديد االقتصادية، الوحدة تمارسها التي
 الوفـاء  ومـدى  ،االقتـصادية  الوحدة سيولة لبيان معين تاريخ في المالي المركز وعرض معينة

 يعنـي  وبما حدوثها، بعد واإليرادات التكاليف بتسجيل تهتم المعلومات هذه أن ويالحظ. بالتزاماتها
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 جيالخار االستخدام على تركز أنها كما وقعت، كما االقتصادية باألحداث تتعلق فعلية معلومات أنها
 .أكبر بصورة) الخارجية الجهات قبل من(
  Planning-Control Information: والرقابة التخطيط عن معلومات -2

 مجاالت وتحديد األداء تحسين وفرص مجاالت إلى اإلدارة اهتمام بتوجيه تختص معلومات وهي   
 ذلك ويتم المناسب، وقتال في لمعالجتها المناسبة القرارات واتخاذ لتشخيصها الكفاءة انخفاض أوجه
 حيث المعيارية، والتكاليف التخطيطية الموازنات برامج عدادإل الالزمة التقديرات وضع خالل من
 عـن  فضال مقبلة، تاريخية لحظة في االقتصادية للوحدة المالي الوضع التخطيطية الموازنات تبرز

     .محاسبيا مساءلتهم الجماليات فراداأل مسؤولية وتحديد األداء وتقييم الرقابة أغراض في استخدامها
   .مستوى لكل المحاسبة عملية تسهيلل النشاط لمستويات المسبق بالتحديد فتهتم المعيارية التكاليف أما
  : Information For Problems Solution المشكالت لحل  معلومات-3

 أي( الروتينية غير لألمور ةضروري وتعتبر بينها، واالختيار القرارات بدائل بتقييم تتعلق وهي   
 بعـدم  تتـسم  فهي وبذلك، )خاصة محاسبية تقارير أو خاصة محاسبية تحليالت إجراء تتطلب التي

  .األجل طويل التخطيط في المعلومات هذه تستخدم ما وعادة. الدورية
يوجد نوعان من المعلومات المحاسـبية، أحـدهما إجبـاري           انه   )22ص: 1988قاسم،  (ويرى      
  :وذلك كما يلي، خر اختياريواآل

 تكـون مطلوبـة بقـوة    :Compulsory Information المعلومات المحاسبية اإلجبارية -1 
القانون، متمثال في إلزام الوحدات االقتصادية بمسك الدفاتر وحفظ السجالت، والمـستندات وإنتـاج           

  .التقارير المالية
بيعة العمل في الوحـدات االقتـصادية فـي         وهناك أيضا معلومات محاسبية إجبارية تستلزمها ط         

  .مجال األعمال، مثل المعلومات المحاسبية عن األجور والمرتبات، والعمالء والمورديـن
 مثل أنظمة الموازنـات، وأنظمـة   :Optional Information  معلومات محاسبية اختيارية-2

  .محاسبة المسؤولية، والتقارير الخاصة لإلدارة الداخلية
  

  :Characteristics of Accounting Information  المحاسبية معلوماتال خصائص
 مـن  مجموعة هناك فإن مستخدميها، قبل من لها المرجوة الفائدة المحاسبية المعلومات تتحقق لكي   

ـ  هذه لقعوتت المحاسبية، المعلومات بها تتسم أن يجب التي )الصفات أو السمات( الخواص  اصوالخ

 . المحاسبية المعلومات من الفائدة تحقق مدى على الحكم خاللها من يمكن نوعية بمعايير

 1980 سـنة  في2 رقم المفاهيم قائمة بإصدار ( FASB ) المالية المحاسبة معايير مجلس قام وقد   

 Qualitative Characteristic of  المحاسـبية  للمعلومـات  النوعيـة  الخـصائص  بعنـوان 

Accounting Information ، والفرعيـة  الرئيـسية  الخـواص  من مجموعة خاللها نم أوضح 
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 يمكـن  والتـي  المحاسبية المعلومات إنتاج على المحددات أو القيود إلى إضافة ،المحاسبية للمعلومات

  )33ص :2003، السقا والحبيتي( :اآلتي الشكل خالل من تلخيصها
  )3.3(شكل 

  المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )33ص :2003، السقا والحبيتي( :المصدر
 هـم حيـث إن ، القـرارات  متخذو  همالمحاسبية المعلومات مستخدمي أن السابق الشكل من يتضح   

 الحكـم  يكـون  ولكي المختلفة، القرارات اتخذا في مساعدتهم في المحاسبية المعلومات على يعتمدون

 القرار متخذ بها يتسم أن يجب التي ن الصفاتم مجموعة هناك فإن المحاسبية المعلومات على عادال

 : الصفات هذه المحاسبية، ومن المعلومات باستخدام يقوم الذي

  ).اإلدراك( المعلومات محتوى فهم على القدرة .1

 مـن  أعدت التي والمالئمة المناسبة القرارات في للمعلومات الصحيح االستخدام على القدرة .2

 .المعلومات تلك أجلها
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 .سابقة فترة خالل المحاسبية المعلومات أنواع مع بالتعامل المتعلقة والزمنية عيةالنو الخبرة .3

 االستخدام، لذلك ومهيأ مناسب قرار بمتخذ يتحدد أن يجب المحاسبية المعلومات استخدام فإن وعليه   

 أن يمكـن  لما األدنى الحد يفهم ال شخص قبل من المحاسبية المعلومات تستخدم أن المعقول غير فمن

 .. المعلومـات  تلك نشوء كيفية أو المستخدمة المصطلحات حيث من (المحاسبية المعلومات عنه تعبر

  .غير جيدة بأنها المستخدم ذلك خالل من المحاسبية المعلومات على الحكم يتم ثم ومن ، )الخ
  : هما اسبيةالمح المعلومات بإنتاج القيام إمكانية يحددان رئيسيين )شرطين (قيدين يوجد  انهكما  
  :Economic Feasibility  االقتصادية الجدوى -1

ضـرورة   إلىوبالتالي فان ذلك يؤدي     ،  المعلومات المحاسبية توظيف موارد معينة     إنتاجيتطلب     
 نولذلك فعلى متخذ القرار أن يـواز      ، معرفة المنافع التي تنتج عن تكلفة توفير مثل هذه المعلومات         

 المنفعة التي سوف تعود على المنـشاة مـن تلـك            أو والفائدة   ،معلوماتبين تكلفة الحصول على ال    
  : ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية،وهو ما يعرف بقيمة المعلومات، المعلومات المضافة

  تكلفة الحصول عليها–منفعة المعلومات = القيمة المضافة للمعلومات 

فهي ضـرورية   ، رية للمحاسب ومستخدم المعلومات   وتعتبر التكلفة االقتصادية للمعلومات ضرو       
  .للمحاسب الن تحديد تكلفة إنتاج المعلومات تمثل معيارا مالئما لقياس كفاءة وفعالية نظم المعلومات

أما بالنسبة للمـستخدم    . وبالتالي تمكن المحاسب من اختيار النظام الذي يوفر المعلومات بتكلفة اقل          
ن يوازن بين ما يدفعه في سبيل الحصول على مستوى معين مـن             فان هذه الخاصية تساعده على أ     

 المعلومات وبين المنافع التي يتوقع أن يحصل عليها نتيجة استخدامه لذلك المستوى من المعلومـات        
 .)26ص: 1995، الربيدي(

 :للمعلومات النسبية األهمية -2
The Relative Importance of Information   

 بنظـر  األخـذ  مـع  آخر، دون معين شخص قبل من القرار اتخاذ على تأثيرال على قدرتها ومدى   

 ووزنهـا  المعلومـات  نوعية على اعتمادا آخر، إلى شخص من التأثير ذلك اختالف إمكانية االعتبار

 .الخ .. أخرى قرارات أو بمعلومات عالقتها ومدى إليها تنتمي التي المجموعة ضمن النسبي

 القـرارات  علـى  تأثير له يكون أن يمكن تحريفها أو حذفها كان إذا نسبيا هامة المعلومات تعتبر   
 حجم على النسبية األهمية وتتوقف .المالية البيانات على اعتمادا المستخدمون يتخذها التي االقتصادية

  حـداً  تعتبـر  النسبية األهمية فإن ولذا ،تحريفه أو بحذفه الخاصة الظروف ظل وفي الخطأ أو البند
 تكـون  لكـي  المعلومـات  فـي  توافرها يجب نوعية خاصية كونها من أكثر فاصلة نقطة أو قاطعاً
  .)37ص2001: الدهراوي،(.نافعة
 مالحظة خالل من الخواص هذه تصنيف يمكن ، المحاسبية للمعلومات النوعية الخواص ولمناقشة   

 : اآلتية الخواص إلى السابق الشكل
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 :Basic Characteristic  األساسية الخاصية /أوالً
 وكمـا  ، Decision Usefulnessالقـرارات  اتخـاذ  في المحاسبية المعلومات بفائدة تتعلق وهي   

 أحـدهما  أو( أساسين شرطين خالل من تتحقق أن يمكن المحاسبية المعلومات فائدة فإن سابقًا أوضحنا

 زيـادة  في المساهمة أو / و القرار متخذ لدى التأكد عدم حاالت تقليل في المساهمة : هما) األقل على

  .القرار متخذ لدى المعرفة درجة
 : The main Characteristics ةالرئيسي الخصائص /ثانياً
  : هما رئيسيتين بخاصتين تتعلق وهي

 Relevance :المالءمة  -1

 تحقيق ويمكن القرار، متخذ الستخدامات ومناسبة مالئمة المحاسبية المعلومات تكون أن يجب حيث   

 تلـك  تساهم عندما المحاسبية المعلومات من القرار متخذ استفادة مدى معرفة خالل من الخاصية ههذ

 المتخذ القرار يمثل الذي األمثل البديل تحديد في والمساهمة أمامه المتاحة البدائل تقليل في المعلومات

 : اآلتي خالل من المالءمة خاصية تحقيق يمكن وعليه

 Timeliness:  المناسب الزمني التوقيت  - أ

 إذ إنه كلما زادت سرعة. أي وصول المعلومات المعدة إلى مستخدميها في الوقت المناسب   

قـراراتهم   توصيل المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها كان االحتمال كبيرا في التأثير علـى 
 تعتبـر  ال المعلومات وكلما زاد التأخير في توصيل المعلومات كانت الثقة أكبر بأن. المتنوعة
  . مالئمة

 Predictive Value:  التنبؤية القيمة  -  ب

 لهـا  التي القرارات اتخاذ في منها استفادة تحقيق إمكانية المحاسبية للمعلومات تكون أن أي         

إن مستخدم المعلومات المحاسبية ) 26ص: 1995، الربيدي(ويرى . المستقبلية بالتنبؤات عالقة
ولـذلك فـان المعلومـات      ، صراحة أو ضمنا نوعا من التنبـؤ      عند اتخاذه ألي قرار يمارس      

  .المحاسبية التي تكون لها اكبر قدرة تنبؤية بنسبة لحادث معين هي أفضل لهذا الغرض المحدد
  Feed Back Value: الرقابية القيمة  -  ت

 العكسية يةالتغذ خالل من والتقييم الرقابة في االستخدام إمكانية المحاسبية للمعلومات تكون أن أي     

  Feed Back الخ .. الكفاية عدم أو االستخدام سوء عن تنتج أن يمكن التي األخطاء وتصحيح. 
  

 Reliability : الثقة -2

 )القـرار  متخذ (المحاسبية المعلومات مستخدم لدى االطمئنان حالة خلق إمكانية بمدى تتعلق وهي   
ى تكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون موثوقة إذا وحت ،المختلفة قراراته اتخاذ في عليها عتمدي لكي
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وكان بإمكـان المـستخدمين االعتمـاد عليهـا         ، كانت خالية من األخطاء الجوهرية الهامة والتحيز      
 : كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه حسب التالي

 : Representational Faithfulness التعبير صدق  - أ

 وخالية وأمينة سليمة بصورة بها الخاصة األحداث عن معبرة المحاسبية المعلومات تكون أن أي  
 تعبـر المعلومـات   أن انـه يجـب   )46ص: 2001،البحيصي(ويرى . متعمد تالعب أي من

  . التي تمثلهاواألحداث عن الواقع الفعلي للمنشات وأمانةالمحاسبية بصدق 
 :  Neutrality)عدم التحيز(الحياد   -  ب

 أو بعدالـة    أو تحدد وترفع بها التقـارير دون محابـاة          أن الحقائق يجب    أنيعني عدم التحيز      
 الفنية المحاسبية المستخدمة في تشغيل البيانات       األساليب أن أيضا ويعني هذا المعيار     ،بإنصاف
 أما المعلومات المغرضة أي التـي       ، تكون بعيدة عن التحيز    أن وتجهيز المعلومات يجب     وإعداد

ولكنها نادرا ما تقبل للتقـارير      ، تعد لغرض معين قد تكون مفيدة جدا ونافعة لالستخدام الداخلي         
 ) 28ص: 1998، لوندي( .الخارجية

 : Verifiabilityالتحقق قابلية  -  ت

توفر القابلية للتحقق درجة عالية من التأكد بـان المعلومـات المحاسـبية تمثـل األحـداث                   
اسبة األمريكية في هذه الخاصية على أساس انه إذا قام أشخاص           وتنظر جمعية المح  ، االقتصادية

وهـذا يتطلـب    ، مؤهلون بفحص نفس البيانات أو السجالت فإنهم يتوصلون إلى نتائج متطابقة          
ارتكاز المعلومات المحاسبية على قواعد قياس موضوعية تعمل من خالل مفاهيم محددة تجنبـا              

  .)26ص: 1995، بيديرال. (للبس أو التأويل
  

 تندرج تحث خاصية الثقـة      أخرى هناك خصائص    أن) 11-10ص ص   : 2001،جربوع(ويرى    
  : وهي كالتالي

  :Substance over Legal Form  الجوهر فوق الشكل القانوني  - أ

 تمثلهـا   أنها التي يفهم    األخرى واألحداثلكي تمثل المعلومات تمثيال صادقا العمليات المالية          
مت المعالجة المحاسبية لها وقدمت طبقـا لجوهرهـا وحقيقتهـا            تكون قد ت   أنفمن الضروري   

  .االقتصادية وليس لمجرد شكلها القانوني
  : Prudence and Caution الحيطة والحذر - ب
ي ظـل عـدم     فيقصد بالحيطة والحذر تبني درجة من الحذر في وضع التقديرات المطلوبة               

تقليل متعمد لألصول أو مبالغة متعمـدة        بحيث ال ينتج عنها تضخيم لألصول والدخل أو          ،التأكد
وعليه ال تمتلك خاصـية     ، لاللتزامات والمصروفات حيث عندها ال تكون القوائم المالية محايدة        

  .الموثوقية
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  :Completeness  االكتمال -  ت

حتى تكون المعلومات الواردة بالقوائم المالية يجب أن تكون كاملة ضمن حدود األهمية النسبية              
ذف المعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة ومضللة وهكذا تصبح غير موثوقة وغير            والتكلفة أي ح  

  .مالئمة
 

 Secondary Characteristics  الثانوية الخصائص .ثالثاً
  : باآلتي تتعلق وهي

  Consistency : الثبات .1

 المعلومـات  وتوصـيل  قياس في المعتمدة واألساليب الطرق نفس استخدام على الثبات تعني وهي   

 ذلك أخذ يتم لكي ذلك عن التنويه فيجب تغيير أي إلى الحاجة دعت ما وإذا ألخرى، فترة من محاسبيةال

 . المستخدم قبل من االعتبار بنظر

  : Comparabilityالمقارنة قابلية .2

 الوحدة لنفس وأخرى مالية فترة بين المقارنات إجراء على القدرة المحاسبية للمعلومات يكون أن أي   

 .النشاط نفس ضمن أخرى اقتصادية وحدات مع المقارنة أو يةاالقتصاد

 من أكبر فائدة تحققت كلما بالثبات متميزة المحاسبية واألساليب الطرق كانت كلما انه الواضح ومن   

 تطبيـق  فـي الثبات أن ) 27ص: 1995، الربيدي( ويرى .المقارنة ألغراض المحاسبية المعلومات
 ويـساعد علـى عمـل       ،ائدة المعلومات المحاسـبية   فالقواعد المحاسبية من فترة ألخرى يزيد من        

  .المقارنات بين نتائج أعمال المنشاة من سنة ألخرى أو بين نتائج المنشاة والمنشات المماثلة
  

ألمريكي إال أن   وإذا كانت المعايير السابقة قد حددتها إحدى اللجان المنبثقة عن مجمع المحاسبين ا              
  ):30ص: 1998، لوندي(البعض أضاف معايير أخرى مثل 

   :Ability to Understand  القابلية للفهم .1
فال بـد أن    ، نها مناسبة ويمكن االعتماد عليها     كو إلى باإلضافةحتى تصبح المعلومات نافعة       

، خاصية المالءمة فالقابلية للفهم خاصية ضرورية يجب أن تحتل نفس أهمية           ،لفهمتكون قابلة ل  
  . وفهمناها تمامااه ال يمكن الحكم على المعلومات بأنها مالءمة إال إذا ادركناهحيث إن

 :Realism  الواقعية .2

وحـال  ، تعني هذه الخاصية أن تعبر المعلومات المحاسبية عـن الواقـع حـال إعـدادها                 
 زيادة منفعة المعلومـات     كما أن الواقعية تساعد على    ، فالواقع يتغير بتغير الزمن   ، استخدامها
وهذا يعني أن المعلومات الواقعية تحمل درجة اكبر من المنفعة التي تـساهم فـي               ، المحاسبية

ترشيد عملية اتخاذ القرارات بخالف المعلومات التي تبتعد عن الواقعية والتـي ينـتج عنهـا                
  .معلومات غير صائبة
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  :المحاسبيةنوعية للمعلومات محددات استخدام الخصائص ال وأ قيود
Limitations of  using the Specific Characteristics of Accounting 
Information 

            : )أي المالءمة والموثوقية(الرئيسة للمعلومات المحاسبية  احتماالت التعارض بين الخصائص -1
معلومة معينة أو تقبل مالءمة المعلومات ودرجة الوثوق بها، فمثال قد ترفض  إذ ال يوجد توافق بين

 فأرقـام التكلفـة   .  ولكنها غير موثوق بها، أو أنها موثوق بها ولكنها غير مالئمة           ،مالئمة إذا كانت 
تتمتـع بدرجـة     التاريخية تتمتع بدرجة عالية من الثقة لخلوها من التحيز، إال أن األرقام التاريخية            

  .الفعلي  للواقع- تمثيال أو– ألن تلك األرقام أقل ارتباطا ،منخفضة من المالءمة
والقدرة التنبؤيـة   احتماالت التعارض بين الخصائص الفرعية كالتعارض بين التوقيت المالئم -2

ال تملك قدرة تنبؤية عاليـة،        ولكنها ، فقد تصل المعلومة في الوقت المناسب      :للمعلومات المحاسبية 
 إعداد المعلومات غالباً ما تكون علـى  في كذلك فإن السرعة. كما في حالة أرقام التكلفة التـاريخية

 تتحقق حتى العناصر تلك كافة بين يجب التوفيق  وبالتالي.ددرجة الدقة واالكتمال وعدم التأكحساب 

   ).Wolk,et.al, 2000 (المالءمة
تكـون ذات    ألنها قـد ال :ليست كل المعلومات المالئمة والموثوق بها تعتبر معلومات مفيدة -3

نـسبية إذا أدى حذفـه أو    إن البند يعد مفيدا وذا أهمية) اختبار مستوى األهمية(كر أهمية نسبية تذ
  .اإلفصاح عنة بطريقة محرفة إلى التأثير على متخذ القرار

/ التكلفة  اختبار  (كذلك قد تكون تكلفة الحصول على المعلومات أكبر من العائـد المتوقع منها              -4

يجب  لق باختبار محدد التكلفة والعائد هي أن المعلومات المحاسبيةالقاعدة العامة فيما يتع  إن:)العائد
خسارة عند اإلفـصاح   عدم إنتاجها وتوزيعها إال إذا زادت منفعتها عن كلفتها وإال فإن الشركة تتكبد

 .منفعتها عن تلك المعلومة، وذلك بسبب اإلفصاح عن معلومات كلفتها تفوق

مستخدمها صعوبة فهمها،    ئمة وموثوق بها إال أنه تواجه     قد تكون المعلومات المحاسبية مال     -5 

الرغم من أن المعلومـات ينبغـي أن         على :وتحليلها واستخدامها في نموذج القرار الذي يواجهه      
 ،يمتلكون مستويات استيعاب وتعلـيم مختلفـة   لكن هناك عدد كبير من المستخدمين. تكون مفهومة

لذلك يقـع  . المهمة صعبة للغاية بالنسبة للمحاسب ن هذهوكذلك أهداف مختلفة ومتعددة مما يجعل م
التي تعد التقارير المالية مهمة التوفيق بين الرغبات والـصفات         على عاتق المحاسب باعتباره الجهة    

  .لمستخدمي المعلومات المحاسبية التي تحتويها تلك التقارير المتعددة والمتباينة
 إال أن عملية المقارنة سـواء المكانيـة أو  تخاذ القرار،المقارنة في عملية ا بالرغم من أهمية -6

أو االتساق وعـدم تغييـر    بسياسة التماثل الزمانية قد ال تكون ذات جدوى عندما ال تلتزم الشركات
الطرق فإنه من الضروري اإلفـصاح   الطرق المحاسبية بمجرد الرغبة في التغيير وعند تغيير تلك

  .  نتيجة هذا التغييرعن هذا التغيير واآلثار المترتبة
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  المبحث الثاني

>>القرارات اإلدارية في اتخاذة دور المعلومات المحاسبي
The Role Of Accounting Information 

In Decisions Making 
  

  :اإلدارية القرارات اتخاذ عملية في المحاسبية دور المعلومات
The Role Of Accounting Information In Decisions Making  

 لهـا  األمثل واالستغالل التحكم أن إذ هامة، ثروة المعاصر الوقت في المحاسبية المعلومات تعد   
 ويعتبـر  .والمؤسسات الشركات وتطور لالستمرار وضمانًا ،المستقبلية للخطط ونجاحا أرباحا يحقق
 وفعـاال  هاما رادو النظام هذا ويلعب للمعلومات، الكلي النظام من جزءا المحاسبية المعلومات نظام
 الوقـت  فـي  وصحيحة ودقيقة جاهزة بمعلومات القرارات اتخاذ مستويات مختلف تزويد في يتمثل

 طريـق  عـن  المعلومات هذه توفير ويتم اإلدارية، القرارات مختلف اتخاذ في لمساعدتهم المناسب
 سـالمة  في إيجابي دور لها يكون أن يمكن المحاسبية المعلومات أن كما . المالية والقوائم التقارير
 الالزمـة  المعلومـات  تـوفير  من يأتي الدور وهذا التنمية، خطط نجاح ثم ومن اإلدارية القرارات
  ).52ص: 2001، لعماري(ومتابعتها  وتنفيذها الخطط هذه إلعداد

 الـذكاء  علـى  ٪ 10 و المعلومـات  على ٪ 90 بنسبة يعتمد جيد قرار اتخاذ بأن يقول من هناك   
 أجـل  من هو المعلومات على للحصول الرئيسي والغرض معلومات تتطلب فكل القرارات واإللهام،
  .)77ص: 2008، عيسى وزبير (وتثبيتها وتنفيذها إلى القرارات للوصول استخدامها

من البديهي أن درجة جودة المعلومات المتوافرة لمتخذ القرار لها تأثير كبير على درجة جودة                و   
األمر الذي  ، ما زادت درجة جودة تلك المعلومات كان اختيار متخذ القرار أفضل          فكل، القرار المتخذ   

يعني ضرورة أن تبحث اإلدارة باستمرار عن أفضل المعلومات فيما يتعلـق باألهـداف و النتـائج       
فالمعلومات تزيد من معرفة متخذ القرار وتقلل من جوانب المخـاطرة           . المتوقعة للتصرفات البديلة  

وفي حقيقة األمر فإن اتخاذ القرارات والمعلومات موضوعان مرتبطـان  . خاذ القرارات المرتبطة بات 
  .)44ص، 2000، زامل (ال يمكن التعرض ألحدهما دون اآلخر

فالمدراء ،  المعلومات في جميع المنشات    إلى المدراء يحتاجون    أن) 52ص: 1987،خشبة(ويرى     
 يتحدد  إداريونجاح أي عمل    ، اإلداريةم وظائفهم    مها بأداءبجميع مستوياتهم يقومون بصفة مستمرة      
ويعتمد ذلك على احتياجات المديرين للمعلومات بـصورة  ، بمدى تنفيذهم هذه الوظائف بطريقة جيدة  

 يكون اتخاذ القرار    أن ويجب   ، تتضمن اتخاذ قرار   اإلدارية كل وظيفة من الوظائف      حيث إن ، مناسبة
 قـرار ضـعيف     إلىفسوف يؤدي ذلك    ، ات المدير ضعيفة   كانت معلوم  فإذا، مدعما بمعلومات جيدة  

  . المرجوةاألهداف اإلداري يحقق العمل لن وبالتالي، ذه المعلومات الرديئةيصبح ضحية ه
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 أفـضل ويمكن القول بان المعلومات ذات الجودة العالية في يد من يستخدمها بكفاءة ستحقق لـه                  
 الكـفء   اإلداري واألداء، اإلداريـة  لألنشطة الفعال   األداء إلىوالقرارات الجيدة ستقوده    ، القرارات
وهكذا تصبح المعلومات وسيلة الربط بين جميع       ،  المنشاة ألهداف بلوغ النجاح المنشود     إلىسيؤدي  
  . المنشاةأجزاء

 اتخاذ في المحاسبية المعلومات دور توضيح يمكن انه )262-259 ص ص1999، الراوي(وأشار 
  :التالي النحو على القرارات
ـ  الموازنات إعداد -     أ  تمثل والتي  :Preparation of Budgets- Planning  ةالتخطيطي

 عـن  المسؤولية وتحدد تفصيلية أهداف بشكل العامة األهداف تعكس والتي المستقبلية العمليات خطة
 . للرقابة ومعيارا لألداء مقياسا وتعتبر تفصيلي هدف كل

  Design of Accounting Information Systems :اسبيةالمح المعلومات نظم تصميم -ب    

 ويتوقف ،االقتصادي النشاط وطبيعة المحاسبية للوحدات الموضوع التنظيم أساس على تصمم حيث
 : رئيسيين عاملين على المحاسبية النظم تصميم

 .المحاسبية العلمية المبادئ 
 لتنفيـذ  ا إتباعه الواجب والسياسات واإلجراءات القواعد في تتمثل التي ،المحاسبية األساليب 

 .المحاسبية المبادئ
 كافـة  تـسجيل  المرحلـة  هذه وتتضمن : Registration Processes العمليات تسجيل -ج   

 إلـى  أساسا تؤدي التي ،المحاسبية المعلومات نظام مدخالت المرحلة هذه وتمثل ،وتبويبها العمليات
  .مالية قوائم صورة في النظام هذا مخرجات إنتاج

  :الموازنة تنفيذ ومراقبة المراجعة -د   
Audit and Monitor the Implementation of the Budget   

 المؤسـسة  حقـوق  ضمان ذلك في بما ،بالمؤسسة تمت التي اإلجراءات تقييم إلى المراجعة دف وته
  .المالية القوائم قةود المعلومات ونظام المحاسبية القيود سالمة من والتأكد أصولها على والمحافظة

 
  :المالية القوائم وتفسير تحليل -  هـ

Analysis and Interpretation of Financial Statements   
 عناصرها، على تطرأ التي التغيرات وإظهار أجزائها بين العالقات وتحديد المالية القوائم فحص يتم

  .المستقبلية والسياسات الخطط ورسم واالستثمارية الجارية اإلدارية القرارات أغراض لخدمة وذلك
 المعلومات المحاسبية ذات أهمية بالغة للجهـات الداخليـة          فيرى أن  )9ص: 2008، ظاهر(أما     

حيث تساعدهم على اتخاذ قـرارات تقـع        ، للمنشاة كالمدراء ورؤساء األقسام والمشرفين وما شابه      
  :ضمن المجاالت التالية
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  :Long Term Planning التخطيط طويل األجل -1

 إدارة تتعتبر مهمة التخطيط طويل األجل وعمل االستراتيجيات للمنشاة من أهم أعمال ومسؤوليا              
وتلعب المعلومات المحاسبية هنا دورا بارزا في تزويد إدارة         ، المنشاة لتحقيق األهداف المنشودة لها    

دارة علـى تقيـيم المعلومـات       بحيث تـساعد اإل   ، المنشاة بتقارير عن التوقعات المستقبلية المختلفة     
  .والعمل على اختيار أفضل بديل ووضعه في الخطة طويل األجل، الموجودة بهذه التقارير

 Organizing, Directing and Allocatingالتنظـيم والتوجيـه وتوزيـع المـوارد     -2

Resources:  

عـاتق ومـسؤولية     منشاة هي محدودة بطبيعتها فانه تقع علـى          بأي الموارد الموجودة    حيث إن    
وتتعلق مهام  .  كفاءة وفعالية ممكنة   بأقصىالمدراء توزيع هذه الموارد النادرة واستعمالها في المنشاة         

 المنـشاة   أهـداف التنظيم والتوجيه وتوزيع الموارد بعملية تنفيذ الخطط الموضوعة للتوصل علـى            
 إلـى  محاسبية دقيقة للتوصـل      وان القرارات المتعلقة بالمهام المذكورة تتطلب معلومات      . المرسومة

  .اتخاذ القرارات السليمة
  :Performance and Control Evaluationتقييم االنجاز والرقابة  -3

،  المنشاة بمعرفة كيفية تنفيذ الخطط المرسومة ومدى صالحيتها ومـدى مالءمتهـا            إدارةترغب     
نته مع الخطط المرسـومة لمعرفـة        عادة معلومات عن االنجاز الفعلي الذي يتم مقار        اإلدارةوتتسلم  

وتتم الرقابـة وتقيـيم االنجـاز فـي         . وتقييم االنحرافات بين االنجاز الفعلي والتوقعات الموضوعة      
 نظـام  في المنشات الكبيرة فال بد مـن وجـود           أما. المنشات الصغيرة بالمالحظة الشخصية للمدير    

 وإعدادت ومعرفة مراكز المسؤوليات      الموازنا إعداد ويتم ذلك عن طريق      ،معلومات منهجي للتقييم  
إعـداد الموازنـات    وتلعب المعلومات المحاسبية دورا بارزا ومهمـا فـي          ، تقارير وتقييم االنجاز  

   .المتنوعة وتقارير تقييم انجاز العاملين وأقسام المنشاة المختلفة
  

     )       13ص: 1987، حجـازي (نقـال عـن   ) Simon and others(   من ناحيـة أخـرى يـرى    
، Score Keepingأن المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية تستخدم في تسجيل االنجـازات  

وبمعنـى  ، Problem Solvingوحل المشاكل ، Attention Directingوتوجيه أو جذب االنتباه 
ى مـا مـد   : " التاليـة  األسـئلة  على   اإلجابة فان المعلومات التي تتضمنها التقارير تستخدم في         آخر

 أنفيرى انه من الناحية السلوكية نجـد         )Ackoff (أما، "ما هو الحل؟  "، "ما هي المشكلة؟  "، "التقدم؟
  . وتوجيه وحفز الشخص الذي يتلقى التقاريرإلعالمالمعلومات التي تتضمنها التقارير ضرورية 

ر ن المعلومات المحاسبية تؤثر في توقعـات صـانع القـرا          بأ ذلك   إلى) Marschak (ويضيف   
 عنـدما  آخروبمعنى ، بحيث يصبح العائد المتوقع من القرار اكبر ما يمكن   ،  القادمة لألحداثبالنسبة  
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 المعلومـات التـي     أساسعلى  ( يحسب احتماالت حدوث واقعة معينة       أنيكون بوسع صانع القرار     
  .مكنة مرارات عديدةق لتقييم النتائج المتوقعة من أفضلفانه يكون في مركز ) تتضمنها التقارير

فيرى إن المعلومات تساعد في توضيح رؤية صانع القـرار وتحـسين أو تنميـة               ) Mock(أما     
وباإلضافة إلى ذلك فان المعلومات تـؤدي إلـى زيـادة    ، إدراكه بالقوى التي توثر في موقف معين     

تفيد كما  ،  وتساهم بصورة مباشرة في عملية االختيار بين بدائل التحرك         ، القرار عفاعلية تحرك صان  
  . المعلومات أيضا في إنعاش ذاكرة صانع القرار

  

، إن عملية اتخاذ القرارات تعتمد في كل مراحلها على ما يتوفر لدى متخذ القرار من معلومـات                   
، نور وعبد العـال    (األمر الذي يتطلب ضرورة مراعاة المبادئ التالية عند تصميم نظام المعلومات          

  :)33ص: 1993
أو ، فبدون المعلومات يصعب تحديد المشكلة    .  أساساً ضرورياً التخاذ القرارات    تعتبر المعلومات  -1

  .كما يصعب تحديد معايير المفاضلة بين البدائل. تحديد بدائل الحل
أو يمكن تجميع البيانات الالزمة وتحويلها      ، يجب أن تكون المعلومات مالءمة للقرار المعروض       -2

  .إلى معلومات مالءمة
   .ع المعلومات المتعلقة بالموقف القراري  قبل تحديد البدائل أو تقييم تلك البدائلأن يتم تجمي -3
، تتوقف الحاجة إلى معلومات دقيقة عن األساليب المستخدمة لقياس منـافع البـدائل المختلفـة               -4

ن وال شـك أ    . أو المنافع النسبية المحددة للبدائل المتاحة      ربحوالوزن النسبي للمعلومات عند قياس ال     
مـدى اسـتجابة النمـوذج       هذا يتطلب إجراء تحليل الحساسية بالنسبة لبعض المؤشرات لمعرفـة         

  .ومن ثم تقدير درجة الدقة المطلوبة في كل منها، المستخدم للتغيرات في كل من تلك المؤشرات
 فإنه يمكن تفويضه إلى مستوى إداري أقل      . إذا أمكن تنميط الخطوات الالزمة التخاذ قرار معين        -5

  . المنخفضربحمع ضرورة استبعاد البدائل ذات ال، أو يمكن برمجته ليؤدى بالحاسب اآللي
  

المحاسبية لها دور كبير وبـالغ األهميـة فـي العمليـة             أن المعلومات مما سبق    ويرى الباحث    
 قيقوتح مهامها إلنجاز اإلدارة بيد فاعلة وأداة أساسية وسيلة كونها حيث تكمن أهميتها في، اإلدارية

 تتوقف كما ،لوظائفها أدائها على قدرتها بل وتحدد منشاة، أي إلدارة المحركتعتبر كما أنها  .اأهدافه

 تحقيقًـا  والمتابعـة  والرقابة للتخطيط الالزمة وجودة المعلومات وفرة مدى على اإلدارة فعالية درجة

  .المرجوة ألهدافها
 وتخفـيض  المعرفـة  زيادة يتمثل في أخرى ماتمعلو أية كمثل المحاسبية المعلومات دور أنكما    

 القرار متخذ مساعدة شأنها فمن أو مالية كمية تكون والمعلومات البيانات هذه وألن ،التأكد عدم مخاطر

 وتقلل القرار متخذ معرفة من تزيد  فالمعلومات،شخصية أو وصفية كانت لو مما فعالية أكثر بصورة

  .  القراراتباتخاذ المرتبطة المخاطرة جوانب من
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  المبحث الثالث

في ظل  دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية

>>ظروف عدم التأكد
The Role Of Accounting Information In 

Decisions Making Under Uncertainty 
  

 :Circumstances Of Decision-Making القرار اتخاذ حاالت وظروف
 جالنتـائ  مـن  القـرار  متخـذ  أو اإلدارة دكتأ درجة حيث من اإلداري رارالق اتخاذ مواقف تختلف   

 المحيطـة  والظروف العوامل حيث من للمشكلة الطبيعية الحالة بالموقف هنا ويقصد ،رللقرا المتوقعة

 علماء ميز وقد .عنها لإلدارة المتوفرة المعلومات ودقة البيانات شمولية ومدى عليها المؤثرة بالمشكلة،

 :اإلداري القرار اتخاذ وحاالت لمواقف رئيسية حاالت ثالثة أو مواقف ثالثة بين ةاإلدار

  Certainty State : التام دكالتأ حالة -1

 واألحـداث  والظـروف  العوامـل  نـوع  يدكوتأ دقة بكل القرار، متخذ فيها يعلم التي الحالة وهي   
 مسبقا يعلم ماك. القرار لتنفيذ المستقبلية ةالفتر خالل المشكلة في فعلها وتفعل ستسود التي والمتغيرات

 ومن بالمستقبل تامة دراية على القرار متخذ إن آخر وبمعنى ،القرار تنفيذ عليها سيترتب التي النتائج

 حلهـا  ونتائج المشكلة على والكيفية الكمية وتأثيراتها يتهاكوسلو المتغيرات بأنواع اليقين علم يعلم ثم

   .ذاك أو الشكل بهذا
  Risk State : المخاطرة حالة -2

 أن يمكن التي والمتغيرات والعوامل بالظروف العلم تمام يعلم القرار متخذ أن الحالة، هذه تفترض   

 علـى  التنبؤ يمكنه وال يعلم ال ولكنه المشكلة، على تؤثر والتي القرار يغطيها التي الفترة خالل تحدث

 احتمـال  يعلـم  بل تنفيذه، خالل القرار مؤشرات تغير تواتجاها وقوعه، المنتظر بالحدث الدقة وجه

   .المتوقعة لألحداث احتمالي توزيع بتكوين وذلك ،التغير واحتماالت ومجال الحدث وقوع
 
   Uncertainty State: دكالتأ عدم حالة -3

 Decision under Complete  اتخاذ القرار فـي ظـل ظـروف عـدم التأكـد الكامـل      إن   

Uncertainty  المخـاطرة،    اتخاذ القرار في ظل ظروف التأكد التـام أو منتبر أكثر صعوبة يع
حيـث ال   ، حيث تتخذ القرارات في ظل الظروف غير المؤكدة على أساس من الغمـوض الكامـل              

هذا النـوع مـن     وبالتالي فإن النتائج المتوقع الحصول عليها من،تتوافر معلومات كافية وصحيحة
ولذا ينبغـي علـى     ،  بل وال يمكن صياغتها على شكل توزيع احتمالي        القرارات تكون غير مؤكدة،   

إلى كارثة للمنظمة،     ألنه يمكن أن تؤدي    ،اإلدارة تحاشي اتخاذ قرارات في ظل ظروف غير مؤكدة        
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لذا فإنه ينبغـي البحـث عـن      ولكن قد ال يمكن تحاشيه.وبذلك فإن هذا الموقف غير مرغوب فيه
 ليمكن اتخـاذ    ،هذه إلى حالة المخاطرة    ل من حالة عدم التأكد الكامل     معلومات مناسبة تسمح باالنتقا   

الحصول على المزيد من المعلومات وعلى النحـو   وبالطبع فإن اإلدارة تطمع في، القرار المناسب
  .تيسر ذلك الصحيح لالنتقال إلى حالة التأكد إن

 وهـذه   ،أسـاس االحتمـاالت   يعتمد متخذ القرار على مجموعة من المعايير التي ال تبنى على            و   
 أدنى مكاسـب ضـائعة،     ومعيار المعايير هي معيار تعظيم أقصى عائد ومعيار تعظيم أدنى عائد،         

ومعيار االحتماالت المتساوية، كل هذه المعايير تعتمد على مجموعة من الفروض ويتوقف اختيـار              
وهل هـو متفائـل أو       ،كل منها على السلوك الشخصي لمتخذ القرار في كونه ميال للمخاطر أم ال            

  . وذلك من خالل البيانات المحاسبية التي ترشد عملية اتخاذ القرارات،متشائم أو محايد
  

جمعـة  ( حيـث عرفهـا      ،وقد تعرفنا في بداية هذا الفصل على تعريف المعلومات المحاسـبية             
 أو الـرأي،  اءدإب ومعالجتها ألغراض استرجاعها تم التي البيانات من بأنها تتكون) 2003، وآخرون

 فـإن  وهكذا المالية، كالقوائم رقمية، المحاسبية المعلومات وتكون القرارات، التخاذ أو للتنبؤ، كأساس

 تـستخدم  معنـى  ذات مؤشرات على للحصول معالجتها تمت التي البيانات هي المحاسبية المعلومات

 فـي  دورهـا  ويتمثـل  القرارات اتخاذ في وتفيد بالمستقبل، والتنبؤ القرارات اتخاذ عملية في كأساس

  .البدائل تتضمنه الذي التأكد عدم مقدار وتخفيض البدائل، عدد تخفيض
 كميـة  بصورة والمنظمة المبوبة النهائية والحقائق القيم من مجموعة المحاسبية المعلومات وتمثل   

 واإلدارات فراداأل سلوك في مباشر تأثير ذات وهي تبادلية، بعالقات بعضها مع ترتبط والتي ووصفية

 وظيفـة  فـإن  هنـا  ومـن  لمستخدميها، تحققها التي للمنفعة وفقاً االقتصادية قيمتها وتزداد ، المختلفة

 التي التأكد عدم حالة لتخفيض القرارات متخذي لدى المعرفة زيادة في تتمثل المحاسبية المعلومات

  )13ص 1997: قاسم،( المختلفة لوظائفهم أدائهم في يواجهونها
حالـة عـدم     ومن هذين التعريفين نجد أهمية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات وتخفيض            

 على التنبؤ بـالظروف     اإلدارةوذلك عن طريق مساعدة     ، التأكد التي تصاحب عملية اتخاذ القرارات     
  . اإلداريةالمستقبلية وتخفيض عدد البدائل لحل المشاكل 

 اتخـاذ  عمليـة  تـسهيل  فـي  أساسيا دورا تلعبمعلومات الأن ) 23ص: 2003، العيسى( ؤكدوي  

 القـرار   متخـذ إمداد طريق عن القرار اتخاذ بعملية المحيطة التأكد عدم درجة وذلك بتقليل القرارات

  .المستقبلية التوقعات لبناء المعرفة على العلمي المبني باألساس
 لحالـة  نتيجة المحاسبية اتالمعلوم على الطلب  ازديادإن) 59-56ص ص: 1980، عبده (  وأشار

  المنـشأة  داخـل  االقتـصادي  النشاط بأوجه الخاصة دقة المعلومات من التأكد عدم على المبنية القلق
 للحـاالت  تبعـاً  للمعلومات االحتياج  كما أن اختالف.المحاسبية االحتياج للمعلومات في الهام العامل
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 ،آلخر شخص من يختلف المحاسبية للمعلومات اجفإن االحتي لذلك والمعرفة، التأكد عدم من المختلفة
 لكـل  المقدمـة  المحاسبية المعلومات تتناسب أن المهم ومن من األشخاص، ألخرى مجموعة من أو

  .المطلوب التأثير سلوكه على حتى تؤثر احتياجه مع شخص
ـ ) 130ص: 2002، وآخرون الحناوي(ويرى    د أهمية المعلومات المحاسبية في حاالت عدم التأك

 تـوافر  حيـث إن ، ككل االقتصاد المستوى ناحيةالتي تواجه متخذي القرار من ناحية أخرى وهي 

 بين تحقيق التوازن حيث من ،المال رأس بسوق الخاصة اآللية تحقيق في هاما دورا يلعب المعلومات

 السوق حجم عليه زيادة يترتب مما ،باالستثمار يتعلق فيما التأكد عدم درجة وتخفيض ،والخطر العائد

 التنميـة  تحقيـق أهـداف   إلـى  النهايـة  في ذلك ويؤدي التعامل حجم وزيادة المتعاملين عدد وزيادة

  .االقتصادية
 فـي  يتمثل أخرى معلومات أية شأن شأنها المحاسبية والمعلومات البيانات دور أن   ويرى الباحث 

 فمن مالية أو كمية تكون لمعلوماتوا البيانات هذه وألن . التأكد عدم مخاطر وتخفيض المعرفة زيادة

 ذلـك  إلـى  أضف . شخصية أو وصفية كانت لو مما فعالية أكثر بصورة القرار متخذ مساعدة شأنها

 المـشكلة  دراسـة  عند وهامة مفيدة تجعلها معينة بخصائص المحاسبية والمعلومات البيانات تتصف

قية والمالئمـة والتوقيـت المناسـب    ومن هذه الخصائص الموثو و حيالها القرار واتخاذ ومعالجتها
 سنركز  أننا إال عرجنا على هذه الخصائص في المبحث السابق         أنناومع  ، والمنفعة والحيطة والحذر  

  : في بعض هذه الخصائص كما يليالتأكدعلى جانب عدم 
 التأكد عدم حاالت المالية البيانات معدي يواجه :Prudence and Caution  الحيطة والحذر 

 المتوقع اإلنتاجي والعمر ،فيها المشكوك الديون تحصيل إمكانية منها المواقف، من بالعديد يطتح التي

 األخذ ويتم .والضمانات الكفاالت عن حدوثها المتوقع المطالبات حاالت عدد و والمعدات للتجهيزات

الحيطـة  خاصية  وبتطبيق ومداها، طبيعتها عن اإلفصاح طريق عن هذه التأكد عدم حاالت بالحسبان
 ممارسـة  عـن  الحـذر  من معقولة لمحرجة مراعاة هو والتحفظ .المالية البيانات إعداد عند والحذر

 هنـاك  يكون ال بحيث للتأكد عدم ظروف ظل في التقديرات إلى للتوصل الالزمة التقديرية السلطات

  .يجب مما بأقل والمصروفات المطلوبات تشير أو الدخل أو الموجودات قيم تقدير في مبالغة
 المعلومات فإن ،وموثوقة فائدة ذات المحاسبية المعلومات تكون حتى :Reliability  الموثوقية 

 حـاالت  في والحذر الحيطة توخي يجب كما. التحيز من خالية أي محايدة تكون أن يجب تحويها التي

  .والعمليات األحداث من لكثير والمالزمة المحيطة التأكد عدم
 األساسية العناصر كأحد التوقيت دور يبرز: Relevance and Timing  التوقيتالمالءمة و 

 مفيدة المحاسبية المعلومات تكون فلن بالمالءمة، تتصف لكي المحاسبية المعلومات في توفرها الواجب

 فـإذا  .(Kam ,1990) القـرارات  اتخـاذ  عملية بمتغيرات المتعلق التأكد عدم من تقلل كانت إذا إال



 دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات اإلدارية يف ظل ظروف عدم التأكد: الفصل الثالث                                                      

 69

 قـادرة  تكون أن منطقيا يفترض فإنه ،المفيدة المعلومات خصائص المحاسبية ماتالمعلو في توافرت

  .أفضل قرارات اتخاذ على ومساعدته القرار متخذ لدى التأكد عدم تقليل في أهدافها تحقيق على
 التأكد عدم حالة من التقليل في يتمثل المعلومات دورأن ) 29-28ص ص : 1998، قاسم( ويرى    

 سوف أنها أي نفعا، أكثر أو ضرراً أقل قرار اتخاذ على قادراً تجعله أن يفترض وبالتالي ،المستفيد عند

 نظريـة  أدبيات في يوجدو. القرار اتخاذ عملية عن الناجمة الخسائر تقليل أو األرباح زيادة إلى تؤدي

 .المتوقع الربح في بالزيادة تتمثل المعلومات منفعة لقياس طريقة القرارات

 والزيـادة  المعلومـات،  توفر نتيجة القرار عن الناجمة )المنفعة (الفائدة هو هنا بالربح صودوالمق   

 )عالمنـاف  أو( األرباح عادةً وتقاس .الزيادة هذه أنتجت التي المعلومات قيمة تمثل الربح في اإلضافية
   .نقدية بوحدات القرار عن الناتجة
 ففـي  التأكـد،  عدم وحالة التام التأكد حالة بين التمييز تمي المعلومات، لقيمة الكمي للقياس بالنسبة   و

 منفعـة  بـين  المقارنة خالل من المعلومات قيمة فتقاس تامة، معلومات توفر عند أي التام التأكد حالة

 اتخـاذ  يتم بأن تسمح التامة المعلومات ألن وذلك المعلومات، تلك على الحصول وتكاليف المعلومات

 .القرار التخاذ حاجة فيها تنشأ مرة كل في األمثل القرار

 حالة من التقليل هو المعلومات دور فإن تامة، معلومات توفر عدم أي التام، التأكد عدم حالة في أما   

 وتتمثـل  المعلومـات،  قيمة حساب عند االعتبار بعين المخاطرة درجة أخذ يجب وبالتالي التأكد، عدم

  .لالبدي هذا تحقق باحتمال مضروباً ديلالب عن الناجمة بالمنافع المخاطرة درجة
  

 قيمـة  علـى  بالتركيز اتصفت قد المعلومات قيمة مفاهيم في الحالية التطورات نويرى الباحث أ   

 قيمـة  له يكون المحاسبي المعلومات نظام أن بمعنى القرار، وهي محددة واحدة من ناحية المعلومات

 القرار وتحسن اتخاذ تسهل أي اتخاذها، يتم التي لقراراتا في عنه المتولدة المعلومات تؤثر فقط عندما

 تخفـيض  في على قدرته تتوقف المحاسبي المعلومات نظام منفعة أن يعني وهذا منه، المتوقعة العوائد

  . التأكد عدم عنصر
 علـى  تـؤثر  التـي  والمتغيـرات  الظروف كافة في التحكم صعوبة رغم   عموما يمكننا القول انه 

 وحـل  القرارات اتخاذ في العلمي المنهاج إتباع فإن القرارات متخذي تواجه التي داريةاإل المشكالت

 تـوفر  عـدم  من الناتجة التأكد عدم حالة وتخفيض المخاطر لتقليص األمثل الطريق يعتبر المشكالت

 لالزمةا المعلومات كفاية لعدم نتيجة التأكد عدم حالة تنشأ و .المنهجية والخطوات المالئمة، المعلومات

 التـي  المالئمـة  المعلومات توفير في المحاسبي النظام دور ويتمثل المتاحة، البدائل من بديل الختيار

 والكمية الرياضية األساليب استخدام ويمكن اإلداري القرار لترشيد التأكد عدم حالة تخفيض في تسهم

  .وغيرها العمليات وبحوث
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  :دم التأآددور المعلومات المحاسبية في تخفيض درجة ع
The Role of Accounting Information in reducing the Degree of 
Uncertainty  

  :التخطيط  مرحلةفي المحاسبية المعلومات دور -1
  The Role of Accounting Information in Planning Stage  

 تحديـد منـاطق   من يمكنها مما ،المستقبل إلي أنظارها ويسلط اإلدارة لدى الوعي التخطيط يخلق   

 ظـروف  دراسة إلي يحتاج فالتخطيط المناسب، الوقت وفي حيالها سبةالمنا القرارات واتخاذ المشاكل

 مـن  ويقلل ،المتاحة الفرص مع التعامل عند أفضل موقف في اإلدارة تضع الدراسة وهذه ،المستقبل

  .المفاجآت حدوث احتماالت
 فـي  العليـا  اإلدارة بواسطة تتم التي واإلجراءات النشاطات من مجموعة التخطيط عملية  وتمثل  

 السياسات ورسم المطلوبة، الموارد على للحصول الالزمة البرامج ووضع األهداف، لتحديد المشروع

، الحسن أبو (المشروع أهداف لتحقيق عليها والمحافظة واستخدامها الموارد تلك في للتحكم الضرورية
 مواجهـة  فـي  تـساعد  حيـث  المشروعات نجاح لتحقيق ضرورية التخطيط فعملية) 4ص: 1996

  .تواجهها التي التأكد عدم حالة عن الناتجة المخاطرة درجة وخفض للمنشأة المستقبلية الظروف
 اإلدارية الوظائف في عنها االستغناء يمكن ال أساسياً ومرتكزاً فنية أداة المحاسبية المعلومات وتعتبر  

 في التخطيط ألغراض تستخدم كما التنفيذ قبل ما مراحل في لتخطيطا ألغراض تستخدم فهي المختلفة

 األنـشطة  بالمعلومات الالزمة والمالئمة عن اإلدارة إمدادوذلك عن طريق ، التشغيل بعد ما مرحلة
 إداري قـرار  أي التخـاذ  عنهـا  غنـى  ال أداة فهـي  بالتاليو ،والعمليات المراد وضع الخطط لها

  .)57ص: 1990،عصفور(
  

 :ور المعلومات المحاسبية في التنبؤد -2
The Role of Accounting Information in Predicting  

التخطيط ووضع االفتراضات حـول أحـداث       "على أنه    التنبؤ)  177ص: 1997،أيوب(عرفت     
 وبالتالي فهو العملية التي يعتمد عليـه        ،المستقبل باستخدام تقنيات خاصة عبر فترات زمنية مختلفة       

  ."رون أو متخذو القرارات في تطوير االفتراضات حول أوضاع المستقبلالمدي
 اسـتعمال  بهـا  يمكـن  التـي  الوسيلة بالتنبؤ يقصدانه ) 306ص: 2002الفضل ونور، (ويرى    

 التخطيط في تستخدم التوقعات هذه وأن المستقبل، ونتائج توقع أحداث في والحاضر الماضي معلومات

عدم  حالة وتخفيض التنبؤية مقدرتها في تتمثل إنما المعلومات جودة أن ؤكدالم  ومن.القرارات واتخاذ
 أو كمـدخالت  المالية بالمراكز التنبؤ نماذج مثل التنبؤ لنماذج كمدخالت استخدامها عند وذلك، التأكد

  .اإلدارية القرارات بدائل بين من االختبار لنماذج
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 المؤسسة والبيئة الخارجية والتـي تتميـز بعـدم         التنبؤ حلقة وصل بين    أساليب أونماذج  وتعتبر     
فالتنبؤ يساعد على صنع قرارات ذات بعد زماني ومكـاني نظـرا للـدور      لدى متخذ القرار،التأكد

 إال متخذ القرار ما هـو       أن يقال   أصبح حتى   واإلستراتيجية القارات التكتيكية    اتخاذالكبير والهام في    
  .مستهلك لمعلومات ينتجها جهاز التنبؤ

  

  : التخاذ القرارات األساليب الكميةدور المعلومات المحاسبية في
The Role of Accounting Information in Quantitative Analysis  

 تتفاعل مع المجتمع وتعبيرا رقميـا صـادقا قـدر           أنسبة بوصفها علما اجتماعيا يجب       المحا إن  
وعـن المراكـز    ، أخرىلمجتمع فترة مالية بعد      عن التقدم المادي للوحدات االقتصادية في ا       اإلمكان

 مع تقديم قدر مناسب ومتطور للمعلومـات        ،المالية لهذه الوحدات االقتصادية في نهاية هذه الفترات       
 هذا الدور وان تساير التقدم      أداءولكي يتسنى للمحاسبة    .  في اتخاذ قراراتها   اإلدارةالمحاسبية لترشيد   

 تحـل   أن إلـى وان تـسعى    ،  الكمية باألساليب تمتزج   أنيجب  ، العلمي الموجود والمنتظر مستقبال   
 اسـتخدام هـذه     حيث إن ، الفردية المحاسبية  محل االجتهادات    واإلحصائية الرياضية    القياس أساليب
 باألسـاليب ويقـصد   ، األساليب توسيع مداركهم ليتمكنوا من فهم تلك        إلى يدفع المحاسبين    األساليب

ويمكن انتقاء بعض   ،  بحوث العمليات  وأساليب واإلحصائيةالرياضية  الكمية جميع الوسائل والطرق     
 التفاضـل والتكامـل ونظريـة       وأساليب واستخدامها في المحاسبة كالنماذج الرياضية       األساليبهذه  

  .)182ص: 1999، رمو(المجموعات والمصفوفات الجبرية 
 أيـضا ولكن يتضمن ذلك    ، اضيةيقصد بالتحليل الكمي فقط استخدام المعادالت والنماذج الري       وال     

والمعلومـات المحاسـبية    ، )المـدخالت (تحديد نوعية البيانـات المحاسـبية     ) في مجال المحاسبة  (
  .ووسائل وأساليب صياغة المشكلة باستخدام المفاهيم المحاسبية للتكاليف واإليرادات، )المخرجات(

ختلف قيم كل المتغيرات في مواقـف       وت، فلكل مشكلة يراد اتخاذ قرار بشأنها تكلفة وإيراد وعائد          
. وذلك االختالف في الحاالت يجعل من المشكلة في غالبية األحوال مشكلة معقـدة            . وحاالت معينة 

ولذلك تتدخل النماذج الرياضية والكمية لتخفيض حجم المشكلة وتلخصها وتجعل منها مشكلة مبسطة             
ونمـاذج  ، ونمـاذج االحتمـاالت   ، يـة نموذج البرمجـة الخط   : ومن أمثلة تلك النماذج   . يسهل حلها 

وغيرهـا   )مثل مقاييس التشتت واالرتباط واالنحدار    (والنماذج اإلحصائية   ، المدخالت والمخرجات 
  . تعتبر معاونة للمحاسب في الوصول إلى نتائج منطقية التيمن أمثلة تلك النماذج

ومات المحاسبية إلى زيـادة     أدى توظيف األساليب الكمية في تطوير نظم المعل       انه  ويمكننا القول      
قدرة هذه النظم على التكيف والتأقلم السريع مع بيئة العمل في المؤسسة، من خالل تـوفير وسـائل    

صادية فعالة لخزن واسترجاع ومعالجة البيانات، ثم تقديمها إلى متخـذي القـرار فـي الوقـت                 قتا
  . متخـذ القـرارلدى) البدائل( كما ساهمت في تقليل حاالت عدم التأكد  .المناسب
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   : Kinds of Decision-Making Models القرارات اتخاذ نماذج أنواع
 المشاكل حل لالستخدام في تصلح التي الرياضية أو الكمية النماذج من مجموعة الكمية األساليب تقدم  

 الحلـول  تكون حتى المشكلة المطروحة، لخواص مالئماً المعتمد النموذج يكون أن وينبغي . اإلدارية

 فـي  كمدخالت المؤثرة والمعلومات العوامل لتصنيف  تبعاً.اإلدارة تساعد وفائدة مغزى ذات الناتجة

 التام التأكد ظروف الرئيسية عواملها على تسري نماذج إلى النماذج يتم تصنيف القرارات اتخاذ نماذج

 ص ص :2001 )2( لعربيا المجمع جمعية( :كالتالي وذلك التأكد عدم بحالة عواملها تتصف ونماذج
12-14 (  

  )3.2( جدول
  الكمية األساليب نماذج أهم

                متغيرات المشكلة

  نوع المشكلة
  ظروف عدم التأكد  ظروف التأكد

   شجرة القرارات-   نماذج الحاالت أو السيناريوهات-  بسيطة

  معقدة

   نماذج الحاالت -

   البرمجة الخطية وبرمجة -

   الوحدات التامة-

   المحاكاة-

  ديناميكية

   نماذج المخزون-

  "برت" نماذج -

   البرمجة الديناميكية-

   نماذج المخزون-

   نماذج خطوط االنتظار-

   سالسل ماركوف-

   البرمجة الديناميكية-

  .) 14-12  ص ص:2001 )2(العربي  المجمع جمعية: (المصدر

 : Simple Models البسيطة النماذج -1

 ،التحليـل  ألغـراض  وذلـك  القرارات التخاذ نموذج أي بناء عند لمشكالتا جميع تبسيط يجب   
، للحـل  بدائل وبضعة المتغيرات من قليالً عدداً يتطلب بناؤه كان إذا بسيطاً، نموذجاً النموذج ويسمى
 .جداً هامة إدارية مشكالت لحل اعتمدت ولو حتى جداً مفيدة البسيطة النماذج وتعد

  : Complex Models المعقدة النماذج -2

 نواجـه  أو الهامـة،  المتغيرات أو العوامل من كبيراً عدداً نواجه اإلدارية المشكالت من كثير في   

 .البدائل من كبيرة مجموعة
 : Dynamic Models الديناميكية المشكالت أو الديناميكية النماذج -3

 المترابطـة  القرارات من تتابع وجود وهو التعقيد، من خاصاً نوعاً الديناميكية المشكالت تتضمن   
 .زمنية دورات عدة عبر
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  :Introductionمقدمة 

  
قرارات اإلدارية في ظل ظروف عـدم  دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ ال الفصل هذا يتناول    
 أربعـة ويتكون هـذا الفـصل مـن        . وذلك بتطبيق الدراسة على البنوك العاملة بقطاع غزة       ، التأكد
  :مباحث

 مـنهج  هذا المبحـث  سيتناول حيث الباحث، تبعهايس التي الدراسة وإجراءات منهجية: المبحث األول
 باإلضافة العينة، وتحديد اختيار وكيفية الدراسة، مجتمع وتحديد البيانات، جمع وطرق المتبع، الدراسة

 وقيـاس  المختارة،ة العين أفراد على وزع ياناستب في والمتمثلة الدراسة أداة إعداد خطوات شرح إلى

 النتائج في والدقة الثقة يعزز بما فقراته ووضوح سالمة من التأكد اجل من ا االستبيانهذ وثبات صدق

 التـي  اإلحـصائية  واالختبارات األساليب تحديدكما ويتناول هذا المبحث . اعليه الحصول سيتم لتيا

تحليل خـصائص العينـة   : أما المبحث الثاني، فرضياتها واختبار الدراسة نتائج تحليل في ستستخدم
وسنتناول في تحليل خصائص أفراد العينة التي تم دراستها والتي جمع البيانات عنها بواسطة الجزء               

حيث سـنقوم   ، أداة الدراسة فيتناول تحليل ومناقشة فقرات     :  المبحث الثالث  أما. بياناألول من االست  
بعرض النتائج وتحليل فرضيات البحث وتحليل استجابات أفراد عينة البحث على المقياس المستخدم             

 وذلك فيما يتعلق بكل فرضية على حدة وبمـا يحقـق أهـداف              ،SPSSبواسطة النظام اإلحصائي    
  .فة إلى المبحث الرابع واألخير والذي سيتم فيه اختبار الفرضيات الخاصة بالدراسة  باإلضاالبحث
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  Banks in Palestine : فلسطين في المصارف
 مـن  قامت العديـد ) ومراقبتها المصارف ترخيص صالحية لها كسلطة( النقد سلطة استالم    منذ

 المنـاطق الفلـسطينية   في عاملة كانت التي افروعه افتتاح بإعادة إما واألجنبية العربية المصارف
 المـصارف خاصة  جديدة، مصارف ترخيص إلى باإلضافة لها، ة جديد فروع بترخيص أو سابقا،

  )14ص : 2007عودة،(الوطنية 
 كافـة  إلـى  المـصرفية  الخدمة إيصال لضمان الكبيرة األهمية الفلسطينية النقد سلطة أولت قد   و

 الكثافـة  ذات المنـاطق  في الفروع انتشار بزيادة السماح طريق عن طينفلس في السكانية التجمعات
 الجديـدة  البنوك من العديد افتتاح على الطلب تزايد وقد االقتصادي، النشاط ذات والمناطق السكانية
  .)62ص: 2005، الكحلوت (العاملة البنوك لبعض جديدة فروع افتتاح إلى إضافة

 فـي  إحـصائية  آخـر  حـسب ( مـصرف  )18(مـن   نيالفلـسطي  المـصرفي  الجهاز   ويتكون
 عـدد  بلغ فيما ،فرعا )29(غزه  قطاع محافظات في العاملة الفروع حيث بلغ عدد، )31/12/2010

 )115( الغربيـة  الـضفة  محافظات في العاملة الفروع عدد وبلغ  مكاتب،)13(فيها  العاملة المكاتب
  .كتبام (55) فيها المكاتب العاملة عدد بلغ فيما فرعا،

وضح عدد الفروع والمكاتب لكل من البنوك الوطنية واألجنبية العاملة في غـزة             ي  والجدول التالي   
  :والضفة الغربية

  )4.1(جدول 
  عدد فروع ومكاتب البنوك الوطنية  واألجنبية العاملة في غزة والضفة الغربية
  عدد الفروع والمكاتب

  اسم البنك  م
سنة 

  لضفة ا  غزة  التأسيس
  المجموع

  42  31  11  1960  )م.ع.م (فلسطينبنك   1

  6  5  1  1994  التجاري الفلسطيني  2

  12  11  1  1995   الفلسطينياالستثمار  3

  10  8  2  1995  اإلسالمي العربي  4

  17  14  3  1995  بنك القدس  5

  15  9  6  1995   الفلسطينياإلسالمي  6

  1  1  -  1996  العربي الفلسطيني لالستثمار  7

  6  6  -  2006   لتمويل المشاريع الصغيرةبنك الرفاه  8

  23  21  2  1994  البنك العربي  9

  19  14  5  1986   عمان- القاهرة  10
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  )4.1( جدول -تابع 
  عدد فروع ومكاتب البنوك الوطنية  واألجنبية العاملة في غزة والضفة الغربية

  عدد الفروع والمكاتب
  اسم البنك  م

سنة 

  الضفة   غزة  التأسيس
  المجموع

  31  24  7  1994  األردن 11

  6  4  2  1994  العقاري المصري العربي 12

  3  3  -  1994  البنك التجاري األردني 13

  5  5  -  1995  األهلي األردني 14

  1  1  -  1995   لالدخار واالستثماراإلتحاد 15

  12  10  2  1995  اإلسكان للتجارة والتمويل 16

  2  2  -  1995  األردني الكويتي 17

18 H.S.B.C  1998  -  1  1  

  103  85  18  مجموع فروع ومكاتب البنوك العربية واألجنبية في غزة والضفة

  109  85  24  مجموع فروع ومكاتب البنوك الوطنية في غزة والضفة
  

  .31/12/2010إعداد الباحث باالعتماد على إحصائية سلطة النقد في : المصدر

  

   :تطورات القطاع المصرفي في فلسطين

Developments in the Banking Sector in Palestine  
 العربية الدول من غيره مع بالمقارنة جهازا متطورا الفلسطيني المصرفي الجهاز يعتبر لقد كان   

 النقـد  مجلـس (عامـة   نقدية وهيئة) الجنيه الفلسطيني(وطنية  عملة لفلسطين كان حيث ،المحيطة

 سببت فلسطين بدولة لحقت التي المتتالية زماتولكن األ فلسطين، عموم لحكومة التابع )الفلسطيني

 عـام  فلسطين نكبة حلت حيث السياسية، الكوارث عالوة على االقتصادية الكوارث من الكثير لها

  .)134ص: 2003، عاشور(ن النسيا عالم إلى المنظم المصرفي الفلسطيني الجهاز وانتقل ، 1948
 شـهدت المؤسـسات المـصرفية       1994ية في عـام     إال انه وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطين         

قـصيرة،   فترة زمنيـة  خالل المصرفية الخدمات تدفق الفترة هذه بداية حيث شهدت، تطورا جذريا
  :ويمكن توضيح ذلك كالتالي، ويدلل على ذلك عدد البنوك التجارية الكبير والمتزايد بعد تلك الفترة

  1994 عـام  مصرفين عن عددها ارتفع حيث الوطنية، المصارف عدد في الكبير التطور 
 عام في) 9 (من ومكاتبها فروعها عدد ارتفع كما ، 2010عام نهاية في مصارف) 8 (إلى
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 المصارف مع مقارنة األعلى وهي ، 2010 عام نهاية في ومكتبا فرعا) 109 (إلى  1994
 وإعطائهـا  ،الوطنية المصارف تشجيع في النقد سلطة سياسة يعكس وهذا األخرى، الوافدة
 قـدوم  مـع  حديثًا تأسست أنها أيضا الوطنية المصارف على ويالحظ التفرع، في األولوية
 تـم  ثـم  السابق في تعمل كانت التي واألجنبية العربية المصارف بخالف الوطنية، السلطة
 الفلـسطينية  المـصارف  حداثـة  يعني وهذا الوطنية، السلطة عهد في فروعها افتتاح إعادة

 .األردنية المصارف خاصة الوافدة بالمصارف مقارنة سياستهاو وخبرتها
) 8 (إلـى  1994 عام مصارف) 4 (من فلسطين في العاملة األردنية المصارف عدد ارتفع 

 1997 عام ومكتب فرع 22 من فروعها عدد ارتفع بينما ، 2010 عام نهاية في مصارف

 فـي  عاملـة  كانت صارفالم هذه وأغلب ،2010 عام يةانه في ومكتب فرع  )96 (إلى
 .فروعها افتتاح أعادت ثم ، 1967النكسة عام عشية فلسطين

حتـى   1994 عام واحد مصرف على فلسطين في العاملة المصرية المصارف عدد اقتصر 
إلـى   1994 عام فرع ومكتب) 2 (من  ارتفعومكاتبها فروعها عدد بينما ،2010 عام يةانه
 .2010 عام يةانه في ومكتب فرع) 6(
 جرنـدليز  بنـك  همـا  مصرفين على اقتصرت فقد فلسطين في العاملة األجنبية مصارفال 

 فرعوله ، HSBC األوسط للشرق البريطاني والبنك و، 2002 عام في فروعه أغلق والذي
  .الغربية الضفة في فقط واحد
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  المبحث األول

  المنهجية واإلجراءات
The Methodology and Procedures  

  :Study Methodology منهجية الدراسة
    لما كان هدف الدراسة هو التعرف على دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات في ظـل                

 الباحث بإتبـاع المـنهج      قام، ظروف عدم التأكد وذلك بالتطبيق على المصارف العاملة بقطاع غزة         
، ف إلى دراسة الظـاهرة وذلك الن المنهج الوصفي التحليلي يهد   ، الوصفي التحليلي في هذه الدراسة    

تم الحصول  كما  ، صول إلى النتائج والتوصيات   وجمع الحقائق والمعلومات عنها ومن ثم تحليلها للو       
  :ومصادر البيانات األولية وذلك كما يليعلى البيانات عن طريق المصادر الثانوية 

  : Secondary Data الثانويةمصادر البيانات  -1

والمراجع العربيـة   ، ريق المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب     تم الحصول على البيانات عن ط     
والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسـة والمجـالت        ، والدوريات والمقاالت ، واألجنبية

  .وبعض المواقع ذات الصلة على شبكة االنترنت ،العلمية والمهنية المتخصصة
  :Primary Data مصادر البيانات األولية -2

الباحـث   قامو، ول على المصادر األولية من خالل تصميم استبيان كاده رئيسية للبحث          تم الحص 
  .  اإلحصائيSPSSبتفريغ وتحليل االستبيان من خالل برنامج 

  

  :The Study Community  مجتمع الدراسة
 أو األفـراد  جميـع  بأنه ) "223ص: 2003، وآخرون عبيدات (ذكر كما الدراسة بمجتمع يقصد    

  جميـع  مـن  مجتمع الدراسـة تكونيو، "البحث مشكلة موضوع يكونون الذين األشياء أو اصاألشخ
  فـرع  )29(إجمـالي   بنك تجاري بعدد    ) 11( البنوك العاملة بقطاع غزة والبالغ عددها        العاملين في 

كما أوردها الموقع الرسمي لسلطة النقـد        31/12/2010 آخر إحصائية لسلطة النقد بتاريخ    حسب  (
www.pma.ps( ،     تـم  وقـد   ،  قطاع غزة  زعة في كافة محافظات   حيث إن هذه البنوك وفروعها مو
  .ة مجتمع الدراستمثل عينة الدراسة على تتوزيع استبيانا

  

  : The Study Sample عينة الدراسة

 : The Reconnaissance Sample االستطالعية العينة
ـ ،الدراسة معمجت من مفردة )30( من مكونة استطالعية عينة اختيار تم     ا تم توزيع االستبيان عليه
 على كل من بنك فلـسطين وبنـك القـدس            هذه االستبيانات  وزعتوقد   ،استبيان) 30 (استرجاعو
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 صـدق  مـن  للتحقق اإلحصائي التحليل عليها أجري وقد. بنك اإلسالمي الفلسطيني وبنك األردنالو

     . انياالستب
  :The Applied sample  العينة التي أجريت عليها الدراسة

  :   قام الباحث بتحديد عينة الدراسة من حيث طريقة اختيار العينة وحجمها كما يلي
  : Sample Size حجم العينة-1

 ورؤساء ،والمراقبين، الفروع/ ونواب مدراء البنوك، الفروع/البنوك مدراء الدراسة عينة شمل    ت

 يكون نصيب كل بنك من عينة الدراسة هـو          بحيث،  المحاسبة في البنوك العاملة بقطاع غزة      أقسام
، الفـرع / استبيانات لكل فرع، توزع على مدير البنك       4عدد  () 4(عدد فروع كل بنك مضروبا في       

، وبذلك تكون العينة قد غطـت معظـم         )والمراقب ورئيس قسم المحاسبة   ، الفرع/البنك ونائب مدير 
 مفردة) 116 ( حيث بلغ عدد أفراد العينة     ،ةسوتم اختيار العينة تبعا لمتغيرات الدرا     ، مجتمع الدراسة 

  عـدد اسـترجاع  تـم   وقد. مفردة من أفراد العينةلكل انياستب وزعحيث ، فرع) 29(  منأخذهاتم 
 لألبحـاث  قياسا عالية نسبة وهي، )%90.5 (هي للردود المئوية النسبة تكون وبذلك ،استبيان) 105(

  :ذلكوالجدول التالي يوضح  .المماثلة
  )4.2(جدول 
  واالستبيانات الموزعة والمستردةعدد فروع البنوك في قطاع غزة 

  عدد الفروع  اســم البنــك  م
االستبيانات 

  الموزعة

االستبيانات 

   المستردة
 النسبة المئوية

 28.6%  30  32  8  )م.ع.م (فلسطينبنك   1

 3.8%  4  4  1  التجاري الفلسطيني  2

 3.8%  4  4  1   الفلسطينياالستثمار  3

 7.6%  8  8  2  سالمي العربياإل  4

 6.7%  7  8  2  بنك القدس  5

 19.0%  20  20  5   الفلسطينياإلسالمي  6

 0.0  0  4  1  البنك العربي  7

 16.2%  17  20  5   عمان- القاهرة   8

 3.8%  4  4  1  األردن  9

 7.6%  8  8  2  اإلسكان للتجارة والتمويل  10

 2.9%  3  4  1  العقاري المصري العربي  11

  100.0%  105  116  29  المجمـــــــوع

  .باالعتماد على آخر إحصائية للبنوك صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية الباحث إعداد: المصدر
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  : Methods for Sample Selecting طريقة اختيار العينة-2

 ممثلة لتكون المستخدمة اإلحصائية األساليب كأحد بطريقة المسح الشامل  الدراسة    تم اختيار عينة
بحيث تـشمل  ، موظف) 116 ( مقدارهاالعينات اختيار في العلمي البحث لقواعد وفقاً الدراسة علمجتم

  . 2010/2011وذلك في العام الدراسي  ،جميع البنوك العاملة بقطاع غزة
  

  :    Study Toolأداة الدراسة
 راتلقـرا    لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على دور المعلومات المحاسبية في اتخـاذ ا             

قام الباحث ببناء وتصميم استبيان الدراسة مستفيدا من األدبيات          ، في ظل ظروف عدم التأكد     اإلدارية
  .السابقة المشابهة واستشارة ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال في الحقل األكاديمي والمهني

ـ     الجزء األول يستخدم  :  على جزأين  االستبيانشتمل  قد ا  و   ات الشخـصية عـن      في جمـع البيان
الجنس، والخبـرة العمليـة،     ، والعمر، و  الذي يعملون فيه، والمؤهل العلمي     البنك   جنسيةالمبحوثين ك 
 الجزء الثاني ، أما   التعرف على خصائص مجتمع الدراسة    في  فيد   الوظيفي، وهي بيانات ت    والمسمى

محاسبية في اتخـاذ    إلى التعرف على دور المعلومات ال      فهو عبارة عن مقياس يهدف       االستبيانمن  
وقد احتوى هذا الجزء على مجموعة من الفقـرات          . في ظل ظروف عدم التأكد      اإلدارية القرارات

تساعد المعلومات   " وهي    بالفرضية األولى  )16-1(فقرة، حيث تعلقت الفقرات من      ) 46 (لغ عددها ب
ـ             ، "اذ القـرارات  المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعمليـة اتخ

 المحاسبية المعلومات في  الجودة خصائص تتوافر" وهي   بالفرضية الثانية)31-17(والفقرات من 

 )46-32(، والفقرات مـن   "التأكد ظل عدم في اإلدارية القرارات اتخاذ في عليها االعتماد يتم التي
حاسبية والظروف والمتغيـرات    بين جودة المعلومات الم   االرتباطية  العالقة  "  وهي   بالفرضية الثالثة 

   ".المحيطة بعملية اتخاذ القرارات
وضع أسئلة تغطي كافـة جوانـب الدراسـة         وعند وضع هذه االستبيان تم األخذ بعين االعتبار            

 أن مراعـاة مـع   ، وتلبي جميع المتطلبات والمتغيرات ذات التأثير على فرضيات الدراسة        ، النظرية
 تم وقد .تحليلها وسهولة عليها اإلجابة وسرعة لسهولة مغلقة نهايات وذات واضحة األسئلة معظم تكون
 فيه غموض أي وتوضيح انياالستب لشرح وذلك ،العينة أفراد على شخصيا اتانياالستباغلب  توزيع

   .عليه اإلجابة في الجدية ومراعاة
  

 مـن  فقـرة ل  المكون من خمس درجات لتحديد أهمية ك الخماسيليكرت مقياس استخدام تم وقد   
  : التاليجدولال حسب االستبيان لفقرات المبحوثين استجابات لقياس وذلك، ستبيان االفقرات
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  )4.3(جدول 
   الخماسيليكرت مقياس درجات

  غير موافق  حايدم  موافق  موافق بشدة  االستجابة
غير موافق 

  بشدة

  1  2  3  4  5  الدرجة

     
 إلعطاء الوسط الحسابي مدلوال باستخدام المقيـاس        تم وضع مقياس ترتيبي لهده األرقام     انه   كما    

حيث تبنت الدراسة المعيار الذي     ، ادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج      ف وذلك لالست  ،الترتيبي لألهمية 
، 2008: عبد الفتـاح (ذكره عز عبد الفتاح للحكم على االتجاه عند استخدام مقياس ليكرت الخماسي  

    : يوضح ذلك)4.4(رقم والجدول التالي ) 539
  )4.4(جدول 

  األهمية النسبية للوسط الحسابي الوزن النسبي وتحديدمقياس 
األهمية النسبية لدرجات   الوسط الحسابي  الوزن النسبي

  المقياس
درجات المقياس 

  من  إلى  من  إلى   في الدراسةةالمستخدم

 4.20  5.00  %84  %100  موافق بشدة  درجة آبيرة جدا

 3.40 4.19  % 68  %83.8 موافق درجة آبيرة

 2.60  3.39 %52  %67.8 محايد درجة متوسطة

  1.80  2.59 %36 %51.8 غير موافق  صغيرةدرجة

  1.00  1.79  % 20  %35.8  غير موافق بشدة   صغيرة جدادرجة

   )539، 2008: عبد الفتاح (:المصدر

  :المعيار التالي تم إعداد هذا الجدول وفق وقد
  )قيمة أدنى – قيمة أعلى  (4 = 1-5 = المدى 
 )حسب مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في الدراسة (5 = الفئات عدد 

 ) اكبر قيمة في المقياس ÷المدى  (0.8 = 5÷4 = الفئة طول 

 وذلـك ، )صحيح واحد وهي المقياس بداية( المقياس في قيمة أقل إلى )0.8(القيمة هذه إضافة 

  .الخلية لهذه األعلى الحد لتحديد
 واألهمية النسبية لهـا  ،فقرة من الفقرات لكل الحسابية المتوسطات قيم تصنيف باإلمكان بحأص وهكذا

  .كما ظهر في الجدول السابق
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  :التالي النحو  علىإعداد االستبيان تم ،مجال الدراسة في المتخصصين من عدد رأي استطالع وبعد
The Development of Study Tool (Questionnaire) 

 أولـي  انياستب إعدادومن ثم ، مجال الرئيسية لالستبيان والفقرات الخاصة بكل االتمج تحديد ال-1

  .والمعلومات البيانات جمع في استخدامه أجل من
  . مراعاة قواعد البحث العلمي عند إعداد هذا االستبيان من موضوعية وشمول-2
 .اتالبيان لجمع مالءمته مدى اختبار اجل من المشرف ان علىيعرض االستب -3

 .المشرف يراه ما حسب أولي بشكل انياالستب تعديل -4

، النصح واإلرشـاد  بتقديم بدورهم قاموا والذين المحكمين، من مجموعة ان علىياالستب عرض تم -5
 ).2رقم ملحق(الالزمة وإجراء التعديالت 

 .مجتمعها على الدراسة تطبيق المراد البنوك موافقة على الحصول تم -6

 . األداة وثبات صدق لفحص انيستبالل أولية ميدانية استطالعية ةدراس إجراء -7

 الالزمـة  البيانـات  لجمع العينة أفراد جميع على ه توزيعثم، النهائية صورته في انياالستب إعداد -8

  . اإلحصائي التحليل وإجراء جمعه ثم ،)1رقم ملحق(للدراسة 
  

  : Study Procedures إجراءات الدراسة
في اتخاذ القرارات اإلدارية في ظـل   المحاسبية المعلومات دور حول استبانة بإعداد الباحث قام -1

 .غزة قطاع في العاملة البنوك على تطبيقية دراسة : ظروف عدم التأكد

 انات،ياالستب توزيع في الباحث مهمة لتسهيل بغزة اإلسالمية الجامعة من كتاب على الحصول  تم-2

 .الدراسة ينةع أفراد على الدراسة وإجراء

بنك فلسطين وبنك القدس والبنـك  : وهي بنوك ةأربع في االستطالعية العينة على ياناالستب وزع -3
تعمل في البنـوك   مفردة) 30 (من االستطالعية العينة وتكونت ، اإلسالمي الفلسطيني وبنك األردن

 .المذكورة أعاله

 استرجاع تم حيث ،موظف يعمل في البنوك ) 116(البالغة  عينة أفراد على ياناالستب توزيع تم -4

ويجدر اإلشارة هنا أن البنك العربي اعتذر عن تعبئة االستبيانات التي تم تـسليمها   ان،ياستب )105(
باإلضافة إلى أن   ،  وذلك ألسباب خاصة به كما أوضح لنا مكتب مدير البنك في مدينة غزة             ،إلدارته

 ، على كافة االستبيانات التي تم تسليمها إلدارة البنك        هناك بعض البنوك الخاضعة للدراسة لم نحصل      
وذلك بسبب عدم وجود كافة المسميات الوظيفية في الفروع أو بسبب مماطلة بعض أفـراد العينـة                 

أما بالنسبة لألخطاء التي تحتويها االستبيانات المستردة فهـي معدومـة ويعـزو             ، بتعبئة االستبيان 
 . والمهني لعينة الدراسةالباحث ذلك إلى المستوى التعليمي
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 باسـتخدام  اآللي الحاسب في وتفريغها المبحوثين من استعادها التي ياناتاالستب بيانات إدخال تم -5

   . والحصول على النتائجإحصائيا بياناتها لتحليل ، SPSSاإلحصائي البرنامج
  

   : Study Tool Validity أداه الدراسةصدق 
 صدق من بالتأكد الباحث وقام لقياسه، وضعت ان مايأسئلة اإلستب ستقي ان أنيبصدق اإلستب يقصد   

  :بطريقتين انياإلستب
 : Referees Validity المحكمين  صدق-1

محاسـبة  ال فـي  متخصصين) 6 (من تألفت المحكمين من مجموعة على انياإلستب الباحث عرض   
سترشاد بآرائهم في مدى مناسـبة  لالوذلك ، (2) رقم بالملحق المحكمين وأسماء ،واإلحصاء واإلدارة
 اسـتجاب  وقـد  للهدف منها، وكذلك للتأكد من صحة الصياغة اللغوية ووضوحها، انيإلستبفقرات ا
 فـي  االسـتبيان  خرج وبذلك، بعض الفقراتل إضافة أو حذف أو تعديل من المحكمين آلراء الباحث
  .1 ) رقم الملحق انظر (النهائية صورته

  

  :  Questionnaire Validityالمقياس صدق -2
 

  :Internal Validity  الداخلي االتساق /أوال

 والدرجـة  ان،ياإلستب فقرات من فقرة كل درجات بين االرتباط قوة الداخلي االتساق بصدق ويقصد   
ـ ،األهـداف  لقياس المقياس فقرات صدق مدى يقيس أي ،إليه تنتمي الذي الرئيسي مجاللل الكلية م  وت
مـن خـارج    مفردة) 30(حجمها البالغ الدراسة عينة على االستبيان لفقرات اخليالد االتساق حساب

   :يلي كما له التابعة جالللم الكلية والدرجة فقرة كل بين االرتباط معامالت بحساب وذلك ،عينة البحث
  )4.5(جدول 

   األولمجاللل لكل فقرة مع الدرجة الكلية االرتباط ومستوى الداللةمعامالت 

الداللةمستوى  معامل االرتباط ةرقـــــــــــــــــالفالرقم  

1 
تساهم المعلومات المحاسبية في مصرفكم في تخفيض درجة عدم التأكد التـي            

  .تحيط بمتخذي القرارات
0.746 0.000 

2 
التخطيط وتحديـد   عملية في في مصرفكم المحاسبية المعلومات يمكن استخدام

  .األهداف والسياسات العامة
0.486 0.006 

3 
 القرارات اإلداريـة  في ترشيد اتخاذ مصرفكم في المحاسبية المعلومات تساهم

  .فاعليتها من وتعزيزها والتأكد
0.622 0.000 

 0.001 0.570  .أدوات اتخاذ القرار من األساليب الكمية كأداة مصرفكم يستخدم 4

5 
ت اتخـاذ  أدوا من وبحوث العمليات كأداة الرياضية األساليب مصرفكم يستخدم

 .القرار
0.594 0.001 
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  )4.5(جدول  -تابع 
   األولمجال لكل فقرة مع الدرجة الكلية للاالرتباط ومستوى الداللةمعامالت 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقـــــــــــــــــرةالرقم

6 
 التـي  المالئمة المعلومات توفير في مصرفكم المحاسبي في النظام دور يتمثل
  . القرار لترشيد اتخاذ التأكد عدم تخفيض حالة في تسهم

0.638 0.000 

7 
 في حل المشكالت يساهم في خفض من مصرفكم استخدام األسلوب العلمي في

  .حالة عدم التأكد التي تواجه متخذي القرار
0.692 0.000 

8 
 بصورة مصرفكم القرار في متخذ أو المالية والمعلومات الكمية تساعد البيانات

  .شخصية أو وصفية كانت لو مما فعالية أكثر
0.409 0.025 

9 

 وبالتـالي ، التأكـد  عـدم  حالة من التقليل  فيمصرفكم تساهم المعلومات في
 عـن  الناجمة الخسائر تقليل األرباح أو بزيادة إلى قرارات  أن تؤدي يفترض
  .القرار اتخاذ عملية

0.768 0.000 

10 
 تخفيض في على قدرته مصرفكم ي فيالمحاسب المعلومات نظام تتوقف منفعة

 . التأكد عدم درجة
0.618 0.000 

11 
 يمكـن  ال أساسـياً  ومرتكزاً فنية أداة مصرفكم المحاسبية في المعلومات تعتبر

  اإلدارية في الوظائف عنها االستغناء
0.805 0.000 

12 
  في حالة عدم التأكد على الـسلوك مصرفكم يعتمد اتخاذ القرارات اإلدارية في

  ).هل هو متفائل أم متشائم(الشخصي لمتخذ القرار
0.429 0.018 

13 
 بتخفيض عدد البدائل المتاحـة حـول   مصرفكم تقوم المعلومات المحاسبية في

  .مشكلة إدارية معينة
0.555 0.001 

14 
 طريـق   عملية اتخاذ القرارات عـن مصرفكم تسهل المعلومات المحاسبية في

  .المستقبلية التوقعات لبناء المعرفة على يالعلمي المبن باألساس إمدادها
0.781 0.000 

15 
 إيجـابي  دور لها يكون أن يمكن  مصرفكم المحاسبية في اعتقد أن المعلومات

  .التنمية خطط نجاح ثم ومن ،اإلدارية والتشغيلية سالمة القرارات في
0.621 0.000 

16 

يـد االحتمـاالت     تساعد فـي تحد    مصرفكماعتقد أن المعلومات المحاسبية في      

الخاصة بكل بديل من البدائل المتاحة أمـام        ) احتمال حدوث األحداث المتوقعة   (

  .متخذ القرار

0.743 0.000 

  

 تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على       " األول   المجاليتضح من الجدول السابق أن          
 الفقرات جميع مع طرديا ارتباطا تبطمر "تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات

 عنـد  إحـصائيا  دالة وجميعها، )0.805-0.409 (بين االرتباط معامالت وتراوحت، تقيسه التي
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 يعنـي  مما ،بمجالها األول المجال تقيس التي الفقرات ارتباط على وتدل ،)0.05 (مستوى معنوية
  . قياسه في أساسية وهي ،تقيسه الذي المجال مع داخليا متسقة أنها

  )4.6(جدول 
   الثانيمجالل لكل فقرة مع الدرجة الكلية لاالرتباط ومستوى الداللةمعامالت 

 مستوى الداللةرتباط االمعامل  ةرالفقـــــــــــــــــالرقم

1 
 تنبؤيـة تـساعد   قدرة ذات معلومات  مصرفكم  فيالمحاسبية المعلومات توفر

  .تخفيض درجة عدم التأكد في اإلدارة
0.635 0.000 

2 
 وعدم بالموضوعية المصرف الذي تعمل به لدى المحاسبية المعلومات تتميز

 .التحيز
0.768 0.000 

 0.000 0.803  .من الدقة بدرجة المصرف الذي تعمل به المحاسبية لدى المعلومات تتصف 3

 0.000 0.644  .من الوضوح بدرجة المصرف الذي تعمل به المحاسبية لدى المعلومات تتميز 4

 0.000 0.630  .الثقة من بدرجة المصرف الذي تعمل به المحاسبية لدى المعلومات تتصف 5

 0.000 0.745 .المالءمة من بدرجة المصرف الذي تعمل به لدى المحاسبية المعلومات تتميز 6

7 
 في  مصرفكم  فيذوي العالقة لألشخاص المحاسبية الالزمة المعلومات تصل

 .المناسب الوقت
0.759 0.000 

 0.000 0.711  .بالمرونة  مصرفكم  فيالمحاسبية المستخدمة المعلومات تمتاز 8

 0.000 0.756  بالمصداقية في المصرف الذي تعمل به المحاسبية تمتاز المعلومات 9

10 
بقدرتها على تقديم تغذية عكـسية    مصرفكم  فيالمحاسبية تتصف المعلومات

 .لمتخذ القرار
0.692 0.000 

11 
 المحيطـة  التأكـد  عـدم  حـاالت  في  مصرفكم  فيوالحذر الحيطة يتم توخي

  .والعمليات األحداث من لكثير والمالزمة
0.630  0.000  

12 
 تمكـن  رقابيـة  ومؤشـرات  معايير  مصرفكم  فيالمحاسبية المعلومات توفر

  .ومعالجتها أسبابها االنحرافات وتحليل من اكتشاف اإلدارة
0.842 0.000 

13 
 التي للمشكالت الدقيق التحديد في  مصرفكم  فيالمحاسبية المعلومات تساهم

 .لمعالجتها المقترحة البدائل ووضع تواجهها اإلدارة
0.708 0.000 

14 

 علي المعلومات الحصول في  مصرفكم  فييساعد تطبيق تكنولوجيا المعلومات

 اتالقـرار  اتخـاذ  مما يؤدي إلى سـرعة  وبدقة بسرعة الالزمة المحاسبية

 .الرشيدة

0.653 0.000 

15 
 ذات )ونوعيـة  كمية(محاسبية  معلومات  مصرفكم  فيالمحاسبي النظام يوفر

 .للمنشأة المستقبلية وتصميم الخطط صياغة في اإلدارة تساعد تنبؤية قدرة
0.760 0.000 
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 لمحاسبيةا المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر " الثاني المجاليتضح من الجدول السابق أن     

 مـع  طرديا ارتباطا مرتبط  "التأكد ظل عدم في اإلدارية القرارات اتخاذ في عليها االعتماد يتم التي
 دالـة  وجميعها ، )0.842-0.630( بين االرتباط معامالت وتراوحت، تقيسه التي الفقرات جميع

ا، مجالهب  الثانيمجالال تقيس التي الفقرات ارتباط على وتدل ،)0.01( مستوى معنوية عند إحصائيا
  . قياسه في أساسية وهي ،تقيسه الذيالمجال  مع داخليا متسقة أنها يعني مما

  )4.7(جدول 
   الثالثمجالل لكل فقرة مع الدرجة الكلية لاالرتباط ومستوى الداللةمعامالت 

 مستوى الداللةرتباط االمعامل  ةرالفقـــــــــــــــــالرقم

1 
 الخاصـة  المحاسـبية  وتقديم المعلومات إعداد عند لمحيطةا البيئة تحليل يتم

 .بالمصرف الذي تعمل به
0.586 0.001 

2 
  نظـم  تخطـيط وتطـوير   عمليـات  بمتابعـة   مصرفكم العليا في اإلدارة تقوم

  .المحيطة البيئية لمواكبة التغيرات المحاسبية المعلومات
0.634 0.000 

3 
 عند إعداد وتقـديم   مصرفكم نية فيوالضوابط المه المتطلبات تحقيق يراعى

 .المحاسبية لمتخذ القرار المعلومات
0.710 0.000 

4 
 في حالة المنافسة  مصرفكم المحاسبية في إلي نوعية المعلومات الحاجة تزداد

 .األعمال بيئة في الشديدة
0.480 0.007 

5 
 يـامهم ق بناء علـى  المدراء قبل من  مصرفكم اإلدارية في القرارات اتخاذ يتم

  .خبراتهم الشخصية على وليس باالعتماد الخارجية، البيئة بتحليل
0.666 0.000 

6 
 المعلومـات   مـصرفكم  القرارات في لمتخذي المحاسبية المعلومات نظم توفر

  . المصرف مع المتعاملين تصرفات وأوضاع عن الالزمة
0.556 0.001 

7 

 ضـرورة   مصرفكم في ةالقرارات اإلداري متخذي على المحيطة البيئة تفرض
 هـذه  فـي  والتغيرات بما يتناسب المحاسبية باستمرار المعلومات نظم تطوير
 .البيئة

0.716 0.000 

8 
 األجهـزة والبرمجيـات   لتطـوير  مستمر وبشكل  مصرفكم اإلدارة في تسعى

  .وجودتها كفاءتها لرفع المعلومات المحاسبية إنتاج في المستخدمة
0.691 0.000 

9 
علمـي وعملـي    بمستوى  مصرفكم المحاسبي في المجال في املونالع يتمتع

 .منهم المطلوبة واألعمال المهام مع يتناسب
0.800 0.000 

10 

 األهـداف  ترجمـة  فـي   مـصرفكم  المحاسبية في المعلومات استخدام يساهم
 موازنـات  صورة في تنفيذية وبرامج إجراءات إلى للمنشأة والسياسات العامة

 .تخطيطية

0.685 0.000 

11 
 علـى  قراراتهـا اإلداريـة   اتخـاذ  في دائم بشكل  مصرفكم اإلدارة في تعتمد

  .المحاسبي النظام التي يوفرها المحاسبية المعلومات
0.651 0.000 
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  )4.7(جدول  –تابع 
   الثالثمجال لكل فقرة مع الدرجة الكلية للاالرتباط ومستوى الداللةمعامالت 

 مستوى الداللةمعامل االرتباط  ةالفقـــــــــــــــــرالرقم

12 
 المحاسـبية  بالسياسات واإلجراءات  المحاسبية المعلومات  وتقديمإعداد يتأثر

  .مصرفكم  فيالمنشأة في المستخدمة
0.821 0.000 

13 
 القرارات  أساليب اتخاذ تباين  مصرفكم المحاسبية في المعلومات نظم تراعي
  .القرار صنع عملية في النماذج تلك اجهاالتي تحت المعلومات طبيعة حيث من

0.509 0.004 

14 
حكمه الشخصي وخبراته السابقة عند عدم   مصرفكم يستخدم متخذ القرار في

  توفر معلومات عن البيئة المحيطة بعملية اتخاذ القرارات
0.632 0.000 

15 

علـى    مـصرفكم  فـي  اإلداريـة المختلفـة   المستويات يعتمد المسئولين في

 والمتغيـرات الداخليـة   العوامـل  من تحديد العديد  فيومات المحاسبيةالمعل
  .اتخاذهم القرارات عند والخارجية

0.639 0.000 

  

الظروف والمتغيرات المحيطـة بعمليـة اتخـاذ         "ثالث   ال المجاليتضح من الجدول السابق أن          
 التي الفقرات جميع مع ردياط ارتباطا مرتبط "القرارات وتأثيرها على جودة المعلومات المحاسبية 

مـستوى   عنـد  إحصائيا دالة وجميعها، )0.821-0.480(بين االرتباط معامالت وتراوحت، تقيسه
 متسقة أنها يعني ها، ممامجال الثالث بالمجال تقيس التي الفقرات ارتباط على وتدل ،)0.01 (معنوية
  . قياسه في أساسية وهي ،تقيسه الذيالمجال  مع داخليا

  

    :Structure Validity  الصدق البنائي/ ياثان

 األداة تريـد  التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر   
 .سـتبيان اإل لفقرات الكلية بالدرجة الدراسة مجاالت من مجال كل ارتباط مدي ويبين إليها، الوصول
ة  بالدرجة الدراسة مجاالت من مجال آل تباطار مدى )4.8( رقم التالي الجدول ويوضح رات   الكلي لفق
ام  بالهدف قويةال تهاعالقو، االستبيان وبذلك يكون الباحث قد تحقق من أن المقياس يتسم ، للدراسة  الع

   .بدرجة عالية من الصدق
  )4.8(جدول 

  انستبي والدرجة الكلية لالمجاالت من المجالكل ل  ومستوى الداللةرتباطاالمعامالت 

 مستوى الداللة رتباط المعامل ا  الــــــــــــــــــــــــــالمج  رقم

1  
تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة 

  عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات
0.928 0.00 
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  )4.8(جدول  -تابع 
  ستبيان والدرجة الكلية لالمجاالت من المجالكل ل  ومستوى الداللةرتباطاالمعامالت 

  مستوى الداللة رتباط المعامل ا  الـــــــــــــــــــــالمجـــــ  رقم

2  
 االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر

  اإلدارية في ظل عدم التأكد اتخاذ القرارات في عليها
0.961  0.00 

3  
  وتأثيرها على تخاذ القراراتالظروف والمتغيرات المحيطة بعملية ا

  جودة المعلومات المحاسبية
0.912 0.00 

 -  1.00  ان ـــرات االستبيـــفقجميــــع 

  

  : Study Tool Reliability أداه الدراسةثبات 
) 30(قام الباحث بتطبيق هذا المقياس على عينة استطالعية مكونة مـن          للتأكد من ثبات المقياس        

 الطـرق   اسـتخدم  من خارج عينة الدراسة، ومن ثم        وك العاملة بقطاع غزة   موظفي البن  من   موظفا
  :التالية
   :Split-Half Coefficient  النصفيةطريقة التجزئة -1

 ويشمل الترتيب، الفردية فقراتال األول على الجزء يشمل بحيث جزأين إلى القياس أداة تجزأ وفيها   

 ألفا معامل ثبات مثل للثبات جيدة مؤشرات قدر وجودوب الترتيب، الزوجية فقراتال على الثاني الجزء

 للتجزئـة  " جتمـان "لالرتباط ومعامل "  براونسبيرمان"ومعامل  الجزأين بين واالرتباط جزء لكل

 ويوضح الجدول رقم  .الثبات قبول يمكن ال ضعيفة كانت المؤشرات وإذا الثبات، قبول يمكن النصفية
  .تجزئة النصفيةثبات أداة القياس بطريقة ال) 4.9(

  )4.9(جدول 
  ثبات أداة القياس بطريقة التجزئة النصفية

  الجزء الثاني  األولالجزء   المؤشرات

  23 23 عدد الفقرات

  0.929 0.925 معامل ألفا

  0.880 االرتباط بين الجزأين

  0.936 "سبيرمان براون"معامل ارتباط 

  0.934 للتجزئة النصفية" جتمان"معامل 

  

أن  يتـضح  النصفية التجزئة بطريقة القياس أداة ثبات يوضح والذي السابق الجدول في روبالنظ    
األول  للجـزء  ألفـا  معامل وكان ، فقرة)23( والجزء الثاني ،فقرة )23( األول الجزء فقرات عدد
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 ،)0.880(يـساوي   الجـزأين  بين االرتباط وكان ،)0.929(الثاني  للجزء ألفا ومعامل ،)0.925(
وجميع المؤشرات ، )0.934 (النصفية للتجزئة " جتمان"ومعامل ، )0.936(بيرمان براون سمعامل و

 .السابقة تدل على ثبات عال ألداة القياس

   :Cronbach Alpha  كرونباخ–الثبات بطريقة ألفا  -2
 باإلضـافة ،  المقياس على حدة   مجاالت من   مجال كل   ثبات حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس     تم    
وهو معامل ثبات عاٍل يشير إلـى       ) 0.962(حيث بلغ معدل الثبات     ،  المقياس ككل  ثبات حساب إلى

 وجود على دلت الواحد من اقتربت وكلما، )1-0(بين  ألفا معامل قيمة وتتراوح. صالحية المقياس
، )312ص: 2002رزق اهللا،  (ثبـات  وجـود  عدم على دلت الصفر من اقتربت وكلما ،عالي ثبات
  :الدراسة  مقياسمجاالتل الثبات معامالت) 4.10(رقم  ولالجد يبينو

  )4.10(جدول 
   المقياسمجاالتمعامالت الثبات ل

 قيمة معامل ألفا  عدد الفقرات  المجـــــــــــــــــــــــال الرقم

1  
تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة 

  اتعدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرار
16  0.902  

2  
 االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر

  اإلدارية في ظل عدم التأكد اتخاذ القرارات في عليها
15  0.924  

3  
الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات وتأثيرها على  

  جودة المعلومات المحاسبية
15  0.914  

  0.962  46  انـــستبيرات االـــفقجميــــع 

  

 المستخدمة  المقياسمجاالتل ألفا معامل قيم أن إلى )4.10(رقم  الجدول في المبينة النتائج تشير   
 تتمتـع  المـستخدمة  المقاييس بأن القول يمكن وبالتالي) 0.9 (من أكبر جميعها كانت الدراسة في

  . الداخلي بالثبات
  

صـالحا   النهائيـة  صـورته  فـي  االستبيان وأصبح مقياسال وثبات صدققد تم التأكد  يكون وبذلك

  .الدراسة عينة على للتطبيق
  

  : The Statistical Methods األساليب اإلحصائية المستخدمة
 Package for the (SPSS)اإلحـصائي  التحليل برنامج خالل من ياناإلستب وتحليل تفريغتم     

Social Sciences ،هـو  ت ليكر مقياس نأل وذلك صائية الالمعلمية،اإلح االختبارات استخدام وتم 

  : التاليةاإلحصائية األدوات استخدام تم وقد ترتيبي مقياس
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 الحـسابي  والمتوسـط  الحـسابي  والمتوسط والتكرارات واإلنحرافات المعيارية المئوية  النسب-1

فـي   الباحـث  دويفي ما متغير فئات تكرار معرفة ألغراض أساسي بشكل األمر يستخدم هذا: النسبي
 .الدراسة عينة وصف

  .ياناإلستب فقرات ثبات  لمعرفة(Cronbach's Alpha)كرونباخ  ألفا اختبار -2
، درجة االرتبـاط   لقياس(Spearman Correlation Coefficient)سبيرمان  ارتباط معامل -3
 .يةالالمعلم البيانات حالة في المتغيرات بين العالقة لدراسة االختبار هذا يستخدمو

 ذات فـروق  هناك كان إذا ما  لمعرفة( Kruskal – Wallis Test) واالس – كروسكال اختبار -4

  .الترتيبية البيانات من أكثر أو مجموعات ثالث بين إحصائية داللة

  . ال أم الطبيعي التوزيع تتبع هل البيانات نوع لمعرفة سمرنوف- كولومجروف  اختبار-6
 درجة إلي وصلت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما  لمعرفة (Sign Test) اإلشارة   اختبار-7

  .ال أم 3 وهي الحياد
  

 ):سمرنوف-كولمجروف اختبار (الطبيعي التوزيع اختبار
 وهـو ، ال أم الطبيعـي  التوزيع تتبع البيانات هل لمعرفة سمرنوف - كولمجروف اختبار سنعرض   

 توزيع يكون أن تشترط المعلمية االختبارات معظم نال ،الفرضيات اختبار حالة في ضروري اختبار

مـستوى   قيمـة  أن تبين حيث االختبار نتائج  ( 4.11) رقم التالي الجدول ويوضح . اطبيعي البيانات
 التوزيـع   تتبع ال البيانات أن على يدل وهذا،  ( sig. < 0.05 )  0.05من اصغر مجال لكل  الداللة

  .معلميهالال راتاالختبا استخدام ويجب الطبيعي
  )4.11(جدول 

  لكل المجاالت) Sample K-S -1(اختبار التوزيع الطبيعي 
 مستوى الداللة zقيمة االختبار   المجـــــــــــــــــــــــال الرقم

1  
تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة 

  عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات
1.36  0.04  

2  
 االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر

  اإلدارية في ظل عدم التأكد اتخاذ القرارات في عليها
1.61  0.01  

3  
الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات وتأثيرها على  

  جودة المعلومات المحاسبية
1.36  0.04  

  0.03  1.83  انـــ االستبي مجـــــاالتجميــــع
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  المبحث الثاني

  خصائص عينة الدراسةتحليل 
Analyzing of Sample Properties  

  

من خالل البيانات العامة التي تم جمعها عن المبحوثين بواسطة الجزء األول مـن االسـتبيان،                    
  الدراسة، وذلك بهـدف التعـرف علـى        عينةوباستخدام التكرارات اإلحصائية تم تحديد خصائص       

صفات مجتمع المبحوثين من حيث التركيبة العلمية والعملية واالجتماعية، حيث إن هـذه الـصفات               
وكذلك قد  تمثل متغيرات قد يؤثر تغيرها في نتيجة هذه الدراسة إذا ما أعيد تطبيقها في وقت الحق،
اتخـذت  و ،يؤثر تغيرها في نتائج الدراسات المماثلة إذا ما طبقت على نفس مجتمع هـذه الدراسـة             

  .نتيجة هذه الدراسة كمحك لنتائجها
مى المـس :  التـالي  على الترتيب تم عرضها    المتغيرات   بعض هذه واآلتي التوزيعات التكرارية ل      

مكـان  ،  جنسية البنك  ،العمر، الجنس، سنوات الخبرة ،  التخصص العلمي  المؤهل العلمي،  ،الوظيفي
  .العمل

  

  :يالوظيف المسمى حسب العينة أفراد  توزيع-1
Distribution of Study Sample By Job Title  

  )4.12(جدول 
  الوظيفي المسمى حسب أفراد العينة توزيع

  %النسبة   العدد  المسمى الوظيفي

 24.7  26  الفرع/مدير البنك

 21.4  22 الفرع/نائب مدير البنك

 26.4  28  مراقب

 27.5  29  رئيس قسم المحاسبة
 %100.0 105  المجمـــــــوع

  

 ألفـراد  اإلداريـة  والمـستويات  الوظيفية المسميات في تنويع هناك أن )4.12( رقم جدولال يبين   
 الدراسـة  عينة أفراد معظم أن يعني مما فوق، فما قسم رئيس من اإلداري مستواهم إن حيث العينة،
 أمـور  علـى  االطـالع  مـن  يمكنهم اإلداري ومستواهم قرار،ال وأصحاب العالية الخبرة ذوي من
 وبدقـة  بوضـوح  الدراسـة  أسئلة على اإلجابة من يمكنهم مما ، غيرهم من أكثر العمل جرياتوم

   .عالية وخبرة وبمهنية
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  : العلمي المؤهل حسب العينة أفراد توزيع -2
Distribution of Study Sample By Qualifications  

  )4.13( جدول
  العلمي المؤهل حسب أفراد العينة توزيع

  %النسبة   العدد  المؤهل العلمي

 88.57 93  بكالوريوس

  11.43 12  ماجستير
  0  0  دكتوراه

 %100.0 105  المجمـــــــوع
  

نسبة بـسيطة   إن حيث العلمية المؤهالت في  بسيطتنوع هناك أن )4.13(رقم  جدول المن يتضح   
ـ  أفراد وان باقي ، الماجستير درجة حملة من هم العينة أفرادمن   درجـة  مـن حملـة   مالعينـة ه
، أما درجة الدكتوراه فال يوجد أي فرد من أفراد العينة يحمل هذه الدرجـة العلميـة               ، بكالوريوسال

الوريوس   شهادة لحملـة  فيها العمل لقبول  تشترطالبنوك معظم حيث أن وهذا أمر طبيعي  آحد  البك
 تساعد عالية ميةعل بمؤهالت يتمتعون العينة أفراد إن حيث ايجابي مدلول هذاباإلضافة إلى أن  ،أدنى
  .للواقع أقرب نتائج يعطي مما صحيحة وبطريقة بمهنية عليه واإلجابة تبياناالس أسئلة فهم في
  
  : العلمي التخصص حسب العينة أفراد توزيع -3

Distribution of Study Sample  By Scientific Specialization 
  )4.14(جدول 

 العلمي التخصص حسب العينة أفراد توزيع

  %النسبة   العدد   العلميخصصالت

 57.1 60  محاسبة
 9.5 10 علوم مالية ومصرفية

 19.0  20  إدارة
 5.7 6  اقتصاد
 8.6 9  أخرى

 %100.0 105  المجمـــــــوع
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 الغالبيـة  ولكـن  والمحاسبية اإلدارية التخصصات في تنويع هناك أن )4.14( رقم جدولال يبين    
  الدراسة مجال إن حيث ،ايجابي مدلول وهذا ، واإلداريينلمحاسبينا من هم عينةال أفراد من العظمى

 األقـدر  هـم  هاتين الفئتين وبالتالي ،يدور حول المعلومات التي يقدمها المحاسبين في خدمة اإلدارة
 وبجـودة  للواقع أقرب نتائج يعطي مما عالية بمهنية اأسئلته على واإلجابة الدراسة مشكلة فهم على
  .عالية

 
  :سنوات الخبرة  حسب العينة أفراد يع توز-4

Distribution of Study Sample By Years of Eexperience  
  )4.15(جدول 

  الخبرة  سنواتحسب العينة أفراد توزيع

 النسبة التكرار الخبرة

 12.4 13  أقل من خمس سنوات 
 38.1 40  سنوات10-5 من

 49.5 52   سنوات10أكثر من 
 %100.0 105 المجموع

  

ة كانت على مستوى خبرة عالية حيـث تبـين أن    عينة الدراسأن )4.15( رقم الجدول  مننالحظ  
تجاوز عـددهم أكثـر مـن         سنوات 10أكثر من   عملية  نسبة كبيرة من أفراد العينة يمتلكون خبرة        

أقل مـن خمـس     ذوي الخبرة    أما األفراد ،  سنوات 10-5 من يليهم ذوي الخبرة  ، نصف عدد العينة  
  .م األقل من بين عينة الدراسة فهسنوات

  

  :الجنس حسب العينة أفراد  توزيع-5
Distribution of Study Sample By Gender 

  )4.16(جدول 
  الجنسحسب العينة أفراد توزيع

  %النسبة   العدد  الجنس

 97.1 102  ذكر
 2.9 3  أنثى

 %100.0 105  المجمـــــــوع
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 نسبة بـسيطة و الذكور، من  همالدراسة مجتمع منة العظمى الغالبي أن )4.16( رقم جدولال يبين   
إلى العوامل الثقافيـة واالجتماعيـة والعـادات     ذلك يمكن إرجاع و اإلناث، من الدراسة من مجتمع

 مـن  أكثـر  الذكور عمل إلي يميل محافظ مجتمع حيث انه، نييالمجتمع الفلسط والتقاليد السائدة في
  .اإلناث

  
  : العمر حسب ةالعين أفراد  توزيع-6

Distribution of Study Sample  By Age  
  )4.17( جدول

  العمر حسب العينة أفراد توزيع
  

  %النسبة   العدد  العمر

 15.2 16   سنة30اقل من 
 50.5  53       40اقل من-30من 
 24.8  26      50اقل من -40من 

 9.5 10   سنة50أكثر من 
 %100.0 105  المجمـــــــوع

  

 مـن بـين عينـة    األعلى هي سنة 40-30 من العمرية الفئة أن )4.17( رقم الجدول من يالحظ   
  جميـع وحيـث إن ،  فهي األقل من بين عينة الدراسة سنة50أكثر من  أما الفئة العمرية، الدراسة
 أعمـارهم  تكـون  أن طبيعـي ال فمن ،األقسام ورؤساء  ونائبيهم والمراقبينالمدراء من العينة أفراد
  .خدمتهم فترة وطول لخبرتهم نتيجة الوظيفية الدرجات هذه على حصلوا أنهم حيث توسطةم
  
  :هب  يعملونذيال البنك جنسيةالعينة حسب  أفراد  توزيع-7

Distribution of Study Sample By Bank Nationality   
  )4.18(جدول 

  به يعملونذيال البنك  جنسيةحسب العينة أفراد توزيع

  %النسبة   العدد  جنسية البنك

 69.5 73  محلي
 30.5 32  أخرى

 %100.0 105  المجمـــــــوع
  



   دراسة تطبيقية-دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات يف ظل ظروف عدم التأكد : رابعالفصل ال                                             

 95

 ة بسيطة منهمنسبو ،المحلية  البنوك  أفراد العينة يعملون فيمعظم أن  )4.18 (رقم جدول اليبين    
 ، قلة البنوك التجارية العربيـة إلى ذلك الباحث ويعزو، )عربية( أخرى غير محلية بنوك يعملون في

انعدام البنوك التجارية األجنبية العاملة بقطاع غزة خصوصا في الفترة األخيـرة حيـث شـهدت                و
  .إغالق عدد من البنوك لفروعها في قطاع غزة مثل البنك العربي

  
  :العمل مكانالعينة حسب  أفراد  توزيع-8

Distribution of Study Sample By Place of Work  
  )4.19(جدول 

 مكان العمل حسب العينة أفراد توزيع
  %النسبة   العدد  مكان العمل

 16 15.2  اإلدارة الرئيسة 
 89 84.8  فرع البنك

 %100.0 105  المجمـــــــوع
  

 ،"اإلدارة الرئيسية" في  عملهممكان الدراسة عينة من  نسبة صغيرة أن )4.19( رقم جدول يبين    
ارتفـاع  ويمكن تفسير ذلك ب ،ع الخاصة بالبنوكأما النسبة األكبر من أفراد العينة يعملون في الفرو 

وفق أخر إحصائية لسلطة النقـد      (فرع  ) 29 (عدد فروع البنوك العاملة بقطاع غزة حيث بلغ عددها        
باإلضافة إلى عدد من هذه البنوك إدارتها الرئيسية موجودة إما          ، )31/12/2010 بتاريخ   ةالفلسطيني

  . فلسطينيةبالضفة الغربية أو خارج أراضي السلطة ال
  

 :يلي ما إلى التوصل الباحث استطاع العينة خصائص تحليل من
 .غزة قطاع في بنوك العاملةال في القرارات لمتخذي العلمي المستوى ارتفاع -1
 لـديهم  إدارية خبرات وجود على يدل مما عالية، بخبرة يتمتعون العينة أفراد  نصفحوالي أن -2

   .القرارات صنع عملية في وتمرسهم
مما يعنـي الكفـاءة والمـستوى    ، و الماجستيرأ حملة شهادتي البكالوريوس من العينة أفراد كل -3

  .العلمي المتميز الذي يتمتعون به
 األقدر هم هاتين الفئتين وبالتالي ، واإلداريينالمحاسبين من هم  من أفراد العينةالعظمى الغالبية -4

 وبجـودة  للواقع أقرب نتائج يعطي مما عالية بمهنية اأسئلته على واإلجابة الدراسة مشكلة فهم على
  .عالية
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  لثالمبحث الثا

  أداة الدراسةتحليل ومناقشة فقرات 
Analyzing and Discussing 

 the Questionnaire Statements 

عـدة وسـائل    استخدم الباحث   ، وتحليل فقراتها ) االستبيان(بغرض اختبار مجاالت أداة الدراسة         
باإلضـافة  ، المتوسطات الحسابية، المئوية، االنحرافات المعيارية النسب، التكرارات :لإحصائية مث

 متوسـط  كان إذا ما  لكل فقرة من فقرات المجال لمعرفة(sign test)إلى استخدام اختبار اإلشارة 
 البيانـات  حالـة  في االختبار هذا ويستخدم ال ؟، أم "3 " وهي الحياد وصل درجة قد اإلجابة درجة

  ).218 ص:1989، حمدان( الطبيعي التوزيع تتبع ال التي البيانات الكمية أو الترتيبية
  

   : Analyzing the First Field Statements  األولمجالتحليل فقرات ال

تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعمليـة             " 

   . " اإلداريةاتخاذ القرارات

 لمعرفة قدرة المعلومات المحاسـبية علـى مـساعدة متخـذي            المجالقام الباحث باستخدام هذا        
تـم رصـد   قد و ،القرارات اإلدارية على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات

  :النتائج التالية
 )4.20(جدول 

  مستوى الداللةو الحسابية والمتوسطات المعيارية  واالنحرافاتالمئوية والنسب التكرارات

االنحراف   الفقــــــــرة م
المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلشارات 
 الموجبة

اإلشارات 
 السالبة

عدد 
األصفار 

)الحياد(  
مستـوى 
 الداللـة

1 
تساهم المعلومات المحاسبية في مـصرفكم فـي تخفـيض          

  .درجة عدم التأكد التي تحيط بمتخذي القرارات
0.84 3.87 8 82 15 0.00 

2 
 عملية في في مصرفكم المحاسبية المعلومات يمكن استخدام

  .التخطيط وتحديد األهداف والسياسات العامة
0.99 3.58 16  67 22 0.00 

3 
 في ترشيد اتخاذ مصرفكم في المحاسبية المعلومات تساهم

  .فاعليتها من وتعزيزها والتأكد القرارات اإلدارية
0.81 4.07 5 87 13 0.00

4 
أدوات اتخـاذ   مـن  األساليب الكمية كأداة مصرفكم خدميست

  .القرار
1.12 3.38 22 58 25 0.00

5 
 وبحوث العمليات كأداة الرياضية األساليب مصرفكم يستخدم

  .أدوات اتخاذ القرار من
1.04 3.39 2 94 9 0.00
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  )4.20(جدول  -تابع 
  مستوى الداللةو الحسابية اتوالمتوسط المعيارية المئوية واالنحرافات والنسب التكرارات

االنحراف   الفقــــــــرة م
المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلشارات
الموجبة

اإلشارات 
 السالبة

عدد 
األصفار 

)الحياد(  
مستـوى
 الداللـة

6 

 المعلومات توفير في مصرفكم المحاسبي في النظام دور يتمثل
 د اتخاذلترشي التأكد عدم تخفيض حالة في تسهم التي المالئمة
  . القرار

0.73 4.14 4 95 6 0.00

7 

 في حـل المـشكالت   مصرفكم استخدام األسلوب العلمي في

يساهم في خفض من حالة عدم التأكد التي تواجـه متخـذي            

  .القرار

0.88 3.84 10 81 14 0.00

8 
 القرار في متخذ أو المالية والمعلومات الكمية تساعد البيانات

 .شخصية أو وصفية كانت لو مما ةفعالي أكثر بصورة مصرفكم
0.92 3.85 11 83 11 0.00

9 

 عـدم  حالـة  من التقليل فيمصرفكم  تساهم المعلومات في
 األرباح بزيادة إلى قرارات  تؤدي أن يفترض وبالتالي، التأكد

  .القرار اتخاذ عملية عن الناجمة الخسائر تقليل أو

0.99 3.69 14 75 16 0.00

10
 علـى  مصرفكم المحاسبي في المعلومات نظام تتوقف منفعة

 . التأكد عدم درجة تخفيض في قدرته
0.89 3.81 10 84 11 0.00

11
 ومرتكـزاً  فنية أداة مصرفكم المحاسبية في المعلومات تعتبر
  اإلدارية الوظائف في عنها االستغناء يمكن ال أساسياً

0.97 4.05 11 92 2 0.00

12

 في حالـة عـدم      مصرفكمة في   يعتمد اتخاذ القرارات اإلداري   

هل هو متفائل أم    (التأكد على السلوك الشخصي لمتخذ القرار     

  ).متشائم

0.90 3.51 14 62 29 0.00

13
 بتخفيض عدد البدائل مصرفكم تقوم المعلومات المحاسبية في

  .المتاحة حول مشكلة إدارية معينة
0.71 3.80 4 80 21 0.00

14

 عمليـة اتخـاذ   مـصرفكم  تسهل المعلومات المحاسبية فـي 

 علـى  المبنـي  العلمي باألساس إمدادها طريق القرارات عن
  .المستقبلية التوقعات لبناء المعرفة

0.86 3.87 8 84 13 0.00

15

 يكون أن يمكن  مصرفكم المحاسبية في اعتقد أن المعلومات
 ومن ،اإلدارية والتشغيلية القرارات سالمة في إيجابي دور لها
  . لتنميةا خطط نجاح ثم

0.87 3.91 8 86 11 0.00

16 

 تساعد في تحديد مصرفكماعتقد أن المعلومات المحاسبية في 

الخاصة بكـل   ) احتمال حدوث األحداث المتوقعة   (االحتماالت  

  .بديل من البدائل المتاحة أمام متخذ القرار

0.77 3.87 6 84 15 0.00

 0.89 3.79 - - - 0.00 
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  :التالية النتائج ظهرت الدراسة نةعي استجابات وباستعراض   
 تراوحـت بـين         مجـال  إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقـرات ال        )4.20(يشير الجدول رقم    

وفق مقياس التـدرج الخماسـي       )%82.8-%67.6( بنسبة مئوية تراوحت بين      )4.14 –3.38(
متراوحـة  ينة البحث جاءت    وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد ع       ، الذي حدده الباحث  ) ليكرت(

  .األولالمجال  على الفقرات التي تمثل كبيرةبين الدرجة المتوسطة وال
  : التالي النحو على الدراسة عينة أفراد الستجابات فقراتثالث  أعلى وكانت

  

 يتمثل : " أنعلى تنص والتي ،)4.14( بلغ  حسابيبمتوسط )6(رقم  الفقرة األولى المرتبة احتلت -1
 عـدم  تخفيض حالـة  في تسهم التي المالئمة المعلومات توفير في مصرفكم المحاسبي في ظامالن دور
 دور  يتمثـل هأن على المبحوثين لدى إجماع شبه وجود على يدل  مما،" القرار لترشيد اتخاذ التأكد
 مما يساهم في، المالئمة المعلومات توفيرفي  المصارف العاملة في قطاع غزة  فيالمحاسبي النظام

  (82.8%)  للفقـرة بلغ الوزن النـسبي   وقد، المحيطة بعملية اتخاذ القرارالتأكدخفض درجة عدم 
أنظمة محاسبية قوية في البنوك ومتابعة وتقييم لها مستمر من قبل اإلدارة            وجود  ويعزو الباحث ذلك    

، زمـة لهـا   وتوفير كل المقومات الال   باإلضافة إلى حرص اإلدارة على سالمة هذه األنظمة         ، العليا
  .لتلبي حاجاتها من المعلومات والبيانات لتساعدها في أداء عملها

 المعلومـات  تـساهم ": علـى  تـنص  والتي ،)4.07(بلغ  بمتوسط حسابي )3(رقم  الفقرة يليها -2
بلـغ   وقد، "فاعليتها من وتعزيزها والتأكد القرارات اإلدارية في ترشيد اتخاذ مصرفكم المحاسبية في

مـساهمة   علـى   المبحـوثين لدى إجماع شبه وجود على يدل مما (81.4%) للفقرةالوزن النسبي 
المعلومات المحاسبية في المصارف العاملة في قطاع غزة في ترشيد اتخـاذ القـرارات اإلداريـة                

  .وتعزيزها والتأكد من فاعليتها
 لومـات المع تعتبـر : " علـى  تـنص  والتي ،)4.05(بلغ  بمتوسط حسابي )11(رقم  فقرةالأما  -3

فقد ، "اإلدارية في الوظائف عنها االستغناء يمكن ال أساسياً ومرتكزاً فنية أداة مصرفكم المحاسبية في
لـدى   إجماع شبه وجود على يدل مما (81%) بلغ الوزن النسبي للفقرة وقد، احتلت المرتبة الثالثة

تعتبـر أداة فنيـة   ة المعلومات المحاسبية في المصارف العاملة في قطاع غـز أن  على المبحوثين
ويعزو الباحث ذلك إلى الـدور المهـم الـذي تعلبـه            ، ومرتكزا مهما في خدمة الوظائف اإلدارية     

 كميـة   أوالمعلومات المحاسبية في إمداد اإلدارة بكل ما تحتاجه من بيانات ومعلومات سواء ماليـة               
  .تساعد المدراء على فهم واضح للمشكالت اإلدارية وتحديدها بدقة

  

  : التالي النحو على الدراسة فهي عينة أفراد الستجابات فقراتثالث  خصوص أدنىب أما
األسـاليب   مـصرفكم  يستخدم : "على تنص والتي ،)3.38(بلغ  بمتوسط حسابي )4(رقم الفقرة  -1

  بلغ الوزن النـسبي للفقـرة    وقد،األخيرة فقد احتلت المرتبة " أدوات اتخاذ القرار من الكمية كأداة
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 من األساليب الكمية كأداةاستخدام  درجة متوسطة علىب  موافقة المبحوثينعلى يدل  مما(%67.6)
   . في البنوك العاملة بقطاع غزةأدوات اتخاذ القرار

 مـصرفكم  يـستخدم  : "علـى  تنص والتي ،)3.39(بلغ  بمتوسط حسابي )5(رقم الفقرة تليها  -2
 بلغ الوزن النسبي للفقـرة   وقد، " اتخاذ القرارأدوات من وبحوث العمليات كأداة الرياضية األساليب

 الرياضـية  األسـاليب اسـتخدام   على متوسطة درجة موافقة المبحوثين بعلى يدل  مما(%67.8)
  . في البنوك العاملة بقطاع غزةأدوات اتخاذ القرار من كأداةوبحوث العمليات 

يعتمد اتخـاذ القـرارات    : "ىعل تنص والتي ،)3.51(بلغ  بمتوسط حسابي )12(  الفقرة رقمأما-3
هل هـو متفائـل أم      (اإلدارية في مصرفكم في حالة عدم التأكد على السلوك الشخصي لمتخذ القرار           

 (70.2%) بلغ الوزن النسبي للفقـرة    وقد، فاحتلت أعلى مرتبة بين أدنى ثالث فقرات ،") متشائم
قرارات في البنـوك فـي اتخـاذ    اعتماد متخذي ال  على موافقة المبحوثين بشكل جيدعلى يدل مما

  .قراراتهم اإلدارية على سلوكهم الشخصي
  

تـساعد المعلومـات   " المجـال األول   فقـرات  لجميـع  الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة   

المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطـة بعمليـة اتخـاذ القـرارات             

 المحايـد  النسبي الوزن من أكبر ووه (75.8%) النسبي لها بلغ وزنوال ، )3.79 (يساوي  "اإلدارية
 أفـراد  موافقـة  على يدل مما (0.05) من أقل وهي، )0.00 (تساوي الداللة مستوى وقيمة %)67(

 المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة            مساعدة على العينة
، جربـوع ( دراسـة  إليـه  توصلت ما مع تتفق وهي كبيرةً، بصورة اريةبعملية اتخاذ القرارات اإلد

التي خلصت إلى أن هنـاك دور كبيـر         ) 2006،شبير(ودراسة، )2007، حمزة (دراسة، )2007
  .وحيوي تعلبه المعلومات المحاسبية في مساعدة اإلدارة على اتخاذ قرارات رشيدة

  

  

   : Analyzing the Second Field Statements الثاني مجالتحليل فقرات ال

 اتخاذ القـرارات  في عليها االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر" 
  . " عدم التأكد ظروفاإلدارية في ظل

مدى توافر خصائص الجودة في المعلومات المحاسـبية        قام الباحث باستخدام هذا المجال لمعرفة          
 درجة عـدم التأكـد المحيطـة    ي اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل ظروفالتي يتم االعتماد عليها ف  
  :تم رصد النتائج التاليةقد و، بعملية اتخاذ القرارات
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 )4.21(جدول 
  مستوى الداللةو الحسابية والمتوسطات المعيارية المئوية واالنحرافات والنسب التكرارات

االنحراف  ةرالفقــــــــ م
المعياري

المتوسط 
ابيالحس  

اإلشارات 
 الموجبة

اإلشارات 
 السالبة

عدد 
األصفار 

)الحياد(  
مستـوى 
 الداللـة

1 
 ذات معلومـات   مصرفكم المحاسبية في المعلومات توفر
  .تخفيض درجة عدم التأكد في تنبؤية تساعد اإلدارة قدرة

0.61 4.39 2 102 1 0.00 

2 
 المصرف الذي تعمل به المحاسبية لدى المعلومات تتميز
  .التحيز لموضوعية وعدمبا

0.62 4.49 1 100 4 0.00 

3 
 المصرف الذي تعمل به المحاسبية لدى المعلومات تتصف
  .من الدقة بدرجة

0.73 4.29 3 97 5 0.00 

4 
 المصرف الذي تعمل به المحاسبية لدى المعلومات تتميز
  .من الوضوح بدرجة

0.67 4.24 3 97 5 0.00 

5 
 المصرف الذي تعمل به دىالمحاسبية ل المعلومات تتصف
  .الثقة من بدرجة

0.76 4.38 2 94 9 0.00 

6 
 المصرف الذي تعمل به المحاسبية لدى المعلومات تتميز
 .من المالءمة بدرجة

0.91 4.26 6 93 6 0.00 

7 
ذوي  لألشـخاص  المحاسـبية الالزمـة   المعلومات تصل

  .المناسب الوقت في  مصرفكم العالقة في
0.70 4.20 3 94 8 0.00 

8 
 مـصرفكم  المحاسبية المستخدمة فـي  المعلومات تمتاز

  .بالمرونة 
0.70 4.41 2 99 4 0.00 

9 
 في المصرف الذي تعمل بـه  المحاسبية تمتاز المعلومات

  بالمصداقية
0.51 4.20 0 100 5 0.00 

10
بقدرتها علـى    مصرفكم المحاسبية في تتصف المعلومات

  .تقديم تغذية عكسية لمتخذ القرار
0.64 4.23 2 97 6 0.00 

11
 عـدم  حاالت في  مصرفكم والحذر في الحيطة يتم توخي

  .والعمليات األحداث من لكثير والمالزمة المحيطة التأكد
0.93 4.08 8 89 8 0.00 

12

 معـايير   مـصرفكم  المحاسـبية فـي   المعلومـات  توفر
االنحرافـات   من اكتـشاف  اإلدارة تمكن رقابية ومؤشرات

  .ومعالجتها ابهاأسب وتحليل

0.83 4.19 5 93 7 0.00 

13

 الدقيق التحديد في  مصرفكم المحاسبية في المعلومات تساهم
 المقترحـة  البـدائل  ووضع تواجهها اإلدارة التي للمشكالت
 .لمعالجتها

0.68 4.00 3 87 15 0.00 

14

 فـي   مـصرفكم  يساعد تطبيق تكنولوجيا المعلومات في
 وبدقة بسرعة الالزمة محاسبيةال علي المعلومات الحصول

  .الرشيدة القرارات اتخاذ مما يؤدي إلى سرعة

0.72 4.35 2 94 9 0.00 



   دراسة تطبيقية-دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات يف ظل ظروف عدم التأكد : رابعالفصل ال                                             

 101

  )4.21(جدول  -تابع 
  مستوى الداللةو الحسابية والمتوسطات المعيارية المئوية واالنحرافات والنسب التكرارات

االنحراف  الفقــــــــرة م
المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلشارات 
موجبةال  

اإلشارات 
 السالبة

عدد 
األصفار 

)الحياد(  
مستـوى 
  الداللـة

15

محاسبية  معلومات  مصرفكم  فيالمحاسبي النظام يوفر

 في اإلدارة تساعد تنبؤية قدرة ذات )ونوعية كمية(

 .للمنشأة المستقبلية وتصميم الخطط صياغة

0.84 4.33 4 94 7 0.00  

الــــــــــرات المجـــــــــع فقـــــــــجمي  0.72 4.27 -  - - 0.00 
  

  :التالية النتائج ظهرت الدراسة عينة استجابات وباستعراض
 تراوحـت بـين         مجـال  إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقـرات ال        )4.21(يشير الجدول رقم    

وفـق مقيـاس التـدرج الخماسـي         )89.8%-%80( بنسبة مئوية تراوحت بين      )4.49 –4.00(
 على  كبيرةوتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد عينة البحث جاءت           ،  حدده الباحث  الذي) ليكرت(

  .ثانيالمجال الجميع  الفقرات التي تمثل 
  : التالي النحو على الدراسة عينة أفراد الستجابات ثالث فقرات أعلى وكانت

 : "علـى أن  تنص تيوال ،)4.49(بلغ  بمتوسط حسابي )2(رقم الفقرة  األولى المرتبة كانت في -1
بلغ الوزن  وقد، "التحيز بالموضوعية وعدم المصرف الذي تعمل به المحاسبية لدى المعلومات تتميز

 المعلومـات أن  علـى  المبحـوثين  لدى إجماع شبه وجود على يدل مما،  (89.8%)النسبي للفقرة
ويعـزو الباحـث   ، التحيز بالموضوعية وعدم تتميز المصارف العاملة في قطاع غزةفي المحاسبية 

أنظمة وقوانين صارمة في البنوك باإلضافة إلى الرقابة اإلدارية والمالية الكبيرة التي              وجود ذلك إلى 
  .تحد من تحيز المعلومات المحاسبية وعدم موضوعيتها

المحاسبية  المعلومات تمتاز : "على تنص والتي ،)4.41(بلغ  بمتوسط حسابي )8(رقم الفقرة  أما -2
 بلغ الوزن النـسبي للفقـرة    وقد، فقد كانت في المرتبة الثانية،" بالمرونة  مصرفكم ة فيالمستخدم

أن المعلومات المحاسبية المستخدمة  على لدى المبحوثين إجماع شبه وجود على يدل مما (%88.2)
   .في البنوك العاملة بقطاع غزة تتصف بخاصية المرونة

 توفر: " على تنص والتي ،)4.39(بلغ  بمتوسط حسابي )1(م الفقرة رق المرتبة الثالثةتليهما في -3
تخفيض درجة عدم  في تنبؤية تساعد اإلدارة قدرة ذات معلومات  مصرفكم المحاسبية في المعلومات

 لدى المبحوثين إجماع شبه وجود على يدل  مما(87.8%) بلغ الوزن النسبي للفقرة  وقد، " التأكد
صف بأنها ذات قدرة تنبؤية عالية تساعد من خاللها إدارة البنـوك   المعلومات المحاسبية تتأن على

 ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلدارة من خـالل قيامهـا باسـتقراء              .على تخفيض درجة عدم التأكد    
  . تتوقع بالوضع المستقبلي للبنكأنالمعلومات المحاسبية التاريخية الخاصة بالسنوات الماضية ممكن 
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  : التالي النحو على الدراسة فهي عينة أفراد الستجابات قراتثالث ف بخصوص أدنى أما
المحاسبية  المعلومات تساهم: " على تنص والتي ،)4.00(بلغ  بمتوسط حسابي )13(رقم الفقرة  -1
 لمعالجتهـا  المقترحـة  البدائل ووضع تواجهها اإلدارة التي للمشكالت الدقيق التحديد في  مصرفكم في
 موافقة على يدل  مما(80%) بلغ الوزن النسبي للفقرة   وقد، فقرات المجالكانت مرتبتها في أدنى"

 للمشكالت الدقيق التحديد فيعلى أن المعلومات المحاسبية ممكن أن تساهم  كبيرةدرجة ب المبحوثين
ويعزو الباحث ذلك أن نظـام المعلومـات   ، لمعالجتها المقترحة البدائل ووضع تواجهها اإلدارة التي

 داخل البنك يوفر معلومات محاسبية دقيقة وواضحة تساعد اإلدارة فـي تخفـيض عـدد                المحاسبي
البدائل الممكنة عند اتخاذ قرار بخصوص مشكلة معينة مما يساعد اإلدارة على التركيز في المشكلة               

  . وتحديدها بشكل موضوعي ودقيق
 الحيطـة  يتم تـوخي  " :على تنص والتي ،)4.08(بلغ  بمتوسط حسابي )11(رقم الفقرة تليها  -2

 وقـد ، "والعمليات األحداث من لكثير والمالزمة المحيطة التأكد عدم حاالت في  مصرفكم والحذر في
قيام متخذي  على كبيرةدرجة ب  موافقة المبحوثينعلى يدل مما (81.6%) بلغ الوزن النسبي للفقرة 

المالزمة لكثيـر مـن األحـداث    بتوخي الحيطة والحذر في حاالت عدم التأكد         في البنوك    القرارات
 لم يقم متخذي القرارات بهذا األمر سـيقعون فـي           إن  وذلك ،وهي نتيجة طبيعية متوقعة   ، والعمليات

  .أخطاء وقرارات غير رشيدة تضعف موقفهم المالي والتنافسي بين البنوك األخرى
 المعلومـات  تـوفر : " علـى  تـنص  والتي ،)4.19(بلغ  بمتوسط حسابي )12(تليها الفقرة رقم -3

 االنحرافـات وتحليـل   من اكتشاف اإلدارة تمكن رقابية ومؤشرات معايير  مصرفكم المحاسبية في
 موافقة المبحوثين بدرجة على يدل  مما(83.8%)بلغ الوزن النسبي للفقرة  وقد، " ومعالجتها أسبابها
 مـن اكتـشاف   رةاإلدا تمكـن  رقابية ومؤشرات معاييرتوفر  على أن المعلومات المحاسبية كبيرة

  . في البنوك العاملة بقطاع غزةومعالجتها أسبابها االنحرافات وتحليل
    

 في خصائص الجودة  تتوافر " ثانيالمجال ال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة 
 عـدم   ظـروف اإلدارية في ظـل  اتخاذ القرارات في عليها االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات

 المحايـد  النـسبي  الوزن من أكبر ووه (85.4%) النسبي لها بلغ والوزن ، )4.27 (يساوي"  التأكد
 أفـراد  موافقـة  على يدل مما (0.05) من أقل وهي، )0.00 (تساوي الداللة مستوى وقيمة %)67(

 توافر خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية التي يـتم االعتمـاد          بدرجة كبيرة جدا على      العينة
 إليه توصلت ما مع تتفق وهي ،  درجة عدم التأكدعليها في اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل ظروف

تتوافر خصائص الجودة في  هالتي خلصت إلى أن) 2006،شبير(ودراسة، )2007، جربوع( دراسة
همة في   في الشركات المسا   المعلومات المحاسبية التي يتم االعتماد عليها في اتخاذ القرارات اإلدارية         

  .قطاع غزة



   دراسة تطبيقية-دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرارات يف ظل ظروف عدم التأكد : رابعالفصل ال                                             

 103

  
  : Analyzing the Third Field Statements الثالث المجالتحليل فقرات 

  "الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات وتأثيرها على جودة المعلومات المحاسبية "

سـبية   بين جـودة المعلومـات المحا      االرتباطيةالعالقة  قام الباحث باستخدام هذا المجال لمعرفة          
  :تم رصد النتائج التاليةقد و، والظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات

 )4.22(جدول 
  مستوى الداللةو الحسابية والمتوسطات المعيارية المئوية واالنحرافات والنسب التكرارات

االنحراف  ةرالفقــــــــ م
المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلشارات 
 الموجبة

اإلشارات 
سالبةال  

عدد 
األصفار 

)الحياد(  
مستـوى 
 الداللـة

1 
 وتقـديم المعلومـات   إعداد عند المحيطة البيئة تحليل يتم

 .بالمصرف الذي تعمل به الخاصة المحاسبية
0.97 3.48 18  59 28 0.00  

2 

تخطـيط   عمليـات  بمتابعة  مصرفكم العليا في اإلدارة تقوم

 البيئية التغيراتلمواكبة  المحاسبية  المعلومات نظم وتطوير
  .المحيطة

0.93 3.55 15 62 28 0.00 

3 
 مـصرفكم  والضوابط المهنية في المتطلبات تحقيق يراعى

 .المحاسبية لمتخذ القرار المعلومات عند إعداد وتقديم 
0.90 3.77 12 78 15 0.00 

4 
 مصرفكم المحاسبية في إلي نوعية المعلومات الحاجة تزداد

 .األعمال بيئة في يدةالشد في حالة المنافسة 
1.02 3.63 17 67 21 0.00 

5 

 المـدراء  قبل من  مصرفكم اإلدارية في القرارات اتخاذ يتم
 وليس باالعتماد الخارجية، البيئة بتحليل قيامهم بناء على

  .خبراتهم الشخصية على

1.12 2.82 47 34 24 0.00 

6 

 القـرارات فـي   لمتخـذي  المحاسبية المعلومات نظم توفر
 تـصرفات وأوضـاع   عـن  الالزمـة  المعلومات  فكممصر

  . المصرف مع المتعاملين

0.97 3.49 17 61 27 0.00 

7 

 فـي  القرارات اإلدارية متخذي على المحيطة البيئة تفرض
المحاسـبية   المعلومـات  نظـم  تطـوير  ضرورة  مصرفكم

 .البيئة هذه في والتغيرات بما يتناسب باستمرار

1.08 3.99 14 87 4 0.00 

8 

األجهزة  لتطوير مستمر وبشكل  مصرفكم اإلدارة في تسعى

 المعلومـات المحاسـبية   إنتاج في المستخدمة والبرمجيات
  .وجودتها كفاءتها لرفع

0.80 4.05 5 90 10 0.00 

9 

 مـصرفكم  المحاسـبي فـي   المجال في العاملون يتمتع
 واألعمـال  المهـام  مـع  علمي وعملي يتناسب بمستوى 

 .منهم المطلوبة

0.77 4.00 4 85 16 0.00 
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  )4.22(جدول  -تابع 
  مستوى الداللةو الحسابية والمتوسطات المعيارية المئوية واالنحرافات والنسب التكرارات

االنحراف  الفقــــــــرة م
المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلشارات 
 الموجبة

اإلشارات 
 السالبة

عدد 
األصفار 

)الحياد(  
مستـوى 
  الداللـة

10

 فـي   مـصرفكم  المحاسبية في المعلومات تخداماس يساهم
 إجـراءات  إلى للمنشأة والسياسات العامة األهداف ترجمة
 .تخطيطية موازنات صورة في تنفيذية وبرامج

0.78 3.96 6 89 10 0.00  

11

قراراتهـا   اتخـاذ  في دائم بشكل  مصرفكم اإلدارة في تعتمد

 النظـام  التي يوفرهـا  المحاسبية المعلومات على اإلدارية
  .المحاسبي

0.93 3.88 11 84 10 0.00 

12
بالـسياسات   المحاسـبية  المعلومـات   وتقـديم إعداد يتأثر

 .  مصرفكم في المستخدمة المحاسبية واإلجراءات
0.74 4.03 4 89 12 0.00 

13

  تبـاين   مـصرفكم  المحاسبية فـي  المعلومات نظم تراعي
التـي   تالمعلومـا  طبيعة حيث من القرارات أساليب اتخاذ

  .القرار صنع عملية في النماذج تلك تحتاجها

0.92 3.66 12 73 20 0.00 

14

حكمه الشخصي وخبراته   مصرفكم يستخدم متخذ القرار في

السابقة عند عدم توفر معلومات عن البيئة المحيطة بعملية         

  اتخاذ القرارات 

0.89 3.97 8 84 13 0.00 

15

 مصرفكم في ارية المختلفةاإلد المستويات يعتمد المسئولين في
 العوامـل  مـن  تحديد العديد  فيعلى المعلومات المحاسبية 

  .اتخاذهم القرارات عند والخارجية والمتغيرات الداخلية

0.88 
 

3.92 
 

6  81 18 0.00 

الــــــــــرات المجـــــــــع فقـــــــــجمي  0.91 3.75 -  -  -  0.00  

  

  :التالية النتائج هرتظ الدراسة عينة استجابات وباستعراض
 تراوحـت بـين         مجـال  إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقـرات ال        )4.22(يشير الجدول رقم    

وفـق مقيـاس التـدرج الخماسـي         )81%-%56.4( بنسبة مئوية تراوحت بين      )4.05 –2.82(
متراوحـة   وتشير هذه النتائج إلى أن إجابات أفراد عينة البحث جاءت         ، الذي حدده الباحث  ) ليكرت(

  .المجال الثالث الفقرات التي تمثل بين الدرجة المتوسطة والكبيرة على
  : التالي النحو على الدراسة عينة أفراد الستجابات ثالث فقرات أعلى وكانت

  

 مصرفكم اإلدارة في تسعى : "على أن تنص والتي ،)4.05(بلغ  بمتوسط حسابي )8(رقم  الفقرة -1
 كفاءتها لرفع المعلومات المحاسبية إنتاج في المستخدمة هزة والبرمجياتاألج لتطوير مستمر وبشكل 

 شـبه  وجود على يدل مما ،(81%) بلغ الوزن النسبي للفقرة وقد، احتلت المرتبة األولى" وجودتها
 لتطـوير  مـستمر  وبشكل  تسعىإدارات البنوك العاملة بقطاع غزة أن  على المبحوثين لدى إجماع
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ويعـزو  ، وجودتهـا  كفاءتهـا  لرفع المعلومات المحاسبية إنتاج في المستخدمة األجهزة والبرمجيات
رغبة جادة من قبل إدارة البنوك لتطوير أدائها وارتقائـه إلـى مـستوى يواكـب                 الباحث ذلك إلى  

  .التغيرات والتطورات الدولية والعالمية مما ينعكس ايجابيا على أداء هذه البنوك
 يتـأثر  : "على تنص والتي ،)4.03(بلغ  بمتوسط حسابي )12(رقم فقرة ال الثانية المرتبة ما فيأ -2

 وقد، " مصرفكم في المستخدمة المحاسبية المحاسبية بالسياسات واإلجراءات المعلومات إعداد وتقديم
إعـداد  أن  على لدى المبحوثين إجماع شبه وجود على يدل مما (80.6%) بلغ الوزن النسبي للفقرة

  .بنوكال في المستخدمة المحاسبية  بالسياسات واإلجراءات يتأثرالمحاسبية المعلومات وتقديم
 يتمتع: " على تنص والتي ،)4.00(بلغ  بمتوسط حسابي )9( الفقرة رقم المرتبة الثالثةتليهما في -3

 واألعمـال  المهـام  مع علمي وعملي يتناسب بمستوى  مصرفكم المحاسبي في المجال في العاملون
لـدى   إجمـاع  شـبه  وجود على يدل  مما(80%) بلغ الوزن النسبي للفقرة  وقد، "منهم  المطلوبة
 علمي وعملي يتناسب بمستوى  البنوك يتمتعون المحاسبي في المجال في  العاملونأن على المبحوثين

 الباحـث فـي   إليها النتائج التي توصل إلىويعزو الباحث ذلك ، منهم المطلوبة واألعمال المهام مع
 بوجود نسبة مرتفعة من ذوي المستوى التعليمي المرتفع         أوضحت من االستبيان والتي     ولاألالجزء  

أن يكون مقـدم طلـب    فيها العمل لقبول البنوك معظم  اشتراطوربما يفسر ذلك، داخل هذه البنوك
    .أدنى آحد البكالوريوس  شهادةحملةالتوظيف من 

  

  : التالي النحو على الدراسة فهي عينة أفراد الستجابات ثالث فقرات بخصوص أدنى أما
 اإلدارية في القرارات اتخاذ يتم: " على تنص والتي ،)2.82(بلغ  بمتوسط حسابي )5(رقم الفقرة  -1

خبـراتهم   علـى  وليس باالعتماد الخارجية، البيئة بتحليل قيامهم بناء على المدراء قبل من  مصرفكم
 موافقة على يدل  مما(56.4%) وزن النسبي للفقرة بلغ ال وقد، األخيرة احتلت المرتبة " الشخصية
 بناء على المدراء قبل البنوك يتم من اإلدارية في القرارات اتخاذعلى أن   متوسطةدرجةب المبحوثين
 وبمعنى آخر أن خبـرة  ،خبراتهم الشخصية على وليس باالعتماد ، فقطالخارجية البيئة بتحليل قيامهم

هـو   ذلـك     يفـسر  أن ما ويرى الباحث   ، في عملية اتخاذه للقرارات   متخذ القرار تلعب دورا كبيرا      
 خبرة متخذ القرار الشخصية     أن إلى باإلضافة. ارتفاع خبرة أفراد العينة التي أجريت عليها الدراسة       

 مثل اخذ البيئة الداخلية والخارجية في الحسبان قبل اتخـاذ           أخرى عدة عوامل    إليها يضاف   أنيجب  
  .ولد لدى متخذ القرار فكرة كاملة عن المشكلة المراد اتخاذ قرار بشأنهاوذلك حتى يت، قرارأي 

 المحيطة البيئة تحليل يتم: " على تنص والتي ،)3.48(بلغ  بمتوسط حسابي )1(رقم الفقرة  تليها -2
بلغ الوزن النـسبي   وقد، " بالمصرف الذي تعمل به الخاصة المحاسبية وتقديم المعلومات إعداد عند

 المحيطـة  البيئة تحليل يتم هأنعلى  جيدةدرجة ب  موافقة المبحوثينعلى يدل  مما(69.6%) للفقرة 
 ويعزو الباحث ذلك إلى تقلبات األوضاع االقتصادية .الخاصة المحاسبية وتقديم المعلومات إعداد عند
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مما يفرض على البنوك تحليل البيئـة قبـل         ) خصوصا في قطاع غزة   (والسياسية وعدم االستقرار    
  .تخاذ أي قرار حتى يتم تجنب أي قرارات في غير صالح البنكا

 المعلومـات  نظـم  توفر: " على تنص والتي ،)3.49(بلغ  بمتوسط حسابي )6( الفقرة رقمتليهما -3
  مع المتعاملين تصرفات وأوضاع عن الالزمة المعلومات  مصرفكم القرارات في لمتخذي المحاسبية
 بـشكل جيـد   موافقة المبحوثين على يدل  مما(69.8%)ي للفقرة بلغ الوزن النسب وقد، " المصرف
 تصرفات وأوضاع عن الالزمة القرارات المعلومات لمتخذي المحاسبية المعلومات نظم توفر هعلى أن

  .ع المصارف العاملة بقطاع غزةم المتعاملين
     

وف والمتغيرات المحيطة الظر " ثالثالمجال ال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عامة وبصفة

 والوزن ،)3.75 (يساوي "بعملية اتخاذ القرارات وتأثيرها على جودة المعلومات المحاسبية 
 تساوي الداللة مستوى وقيمة %)67( المحايد النسبي الوزن من أكبر ووه (75%)النسبي لها بلغ 

عالقة وجود  بيرة علىبدرجة ك العينة أفراد موافقة على يدل مما (0.05) من أقل وهي، )0.00(
 .القراراتوالمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ  بين جودة المعلومات المحاسبية والظروف إرتباطية

 المتغيراتوالتي خلصت إلى أن هناك عالقة ارتباطيه بين ) 2006، احمد(وهي تتفق مع دراسة 
  .محاسبيةال المعلومات نظم وفعالية وكفاءة بالشركات المساهمة المحيطة البيئية

  

  :Analyzing the Gross Fields of Study للدراسة الرئيسية المجاالت إجمالي تحليل

 الحسابية المتوسطات حساب خالل من وذلك ،للدراسة الرئيسية المجاالت تحليل بإجمال الباحث قام   
 ويوضح، مجتمعة المجاالت لجميع وأيضا المجاالت من مجال لكل اإلشارة واختبار المئوية والنسب
  :مجال لكل الحسابي المتوسط حسب مجال لكل ترتيب وضع تمحيث  ، )4.23(  رقمالجدول

  )4.23( جدول
  للدراسة الرئيسية المجاالت تحليل نتائج

 ترتيب  المجــــــــــــال  م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

  المئوية

اختبار 

اإلشارة

1  
ي القرارات على تخفيض تساعد المعلومات المحاسبية متخذ

  درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية
2  3.79  0.89  %75.8  0.00

2  
 االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر

  اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد اتخاذ القرارات في عليها
1  4.27  0.72  %85.4  0.00

3  
تغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات وتأثيرها الظروف والم

  على  جودة المعلومات المحاسبية
3  3.75  0.91  %75  0.00

 0.00  79% 0.84 3.94  جميــــع المجــــاالت
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 مجـال لل اإلشـارة  واختبار ،الحسابي المتوسط يوضح الذي )4.23( رقم السابق الجدول خالل من   
 اتخاذ القرارات في عليها االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر " الثاني

 نـسبي  بـوزن  األولـى  المرتبـة  احتـل  المجال هذا أن بينيت " اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد
 يدل وهذا (0.05) من  وهو أقل (0.00) معنوية وبمستوى )4.27( عام حسابي وبمتوسط  )%85.4(

 أفراد إجماع ذلك ويعني ،سبة توافر خصائص الجودة للمعلومات المحاسبيةمن ن العالي المستوى على
توافر خصائص عدة منها خاصـية المرونـة والمالءمـة     على يؤكدون أنهم حيث ،ذلك على العينة

والموضوعية وعدم التحيز والقدرة التنبؤية والتوقيت المناسب والحيطة والحذر وغيرها الكثير مـن             
  .تلك الخصائص

تساعد المعلومات المحاسبية متخـذي القـرارات علـى     "  األولمجالال يأتي نيالثا الترتيب وفي   
 نسبي بوزن نيةالثا المرتبة احتل ،"تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية

 يدل وهذا (0.05) من   وهو أقل (0.00) معنوية وبمستوى )3.79( عام حسابي وبمتوسط) %75.8(
على الدرجة الكبيرة من مساعدة المعلومات المحاسبية متخذي القرارات في اتخاذ قرارات رشـيدة              

ويتبين هذا األمر من خـالل      ، عن طريق تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات         
، امـة التخطيط وتحديد األهداف والـسياسات الع  عملية في البنوك في المحاسبية المعلومات استخدام

المساعدة في تحديد ، أدوات اتخاذ القرار من استخدام البنوك األساليب الكمية وبحوث العمليات كأداة
الخاصة بكل بديل من البدائل المتاحة أمـام متخـذ          ) احتمال حدوث األحداث المتوقعة   (االحتماالت  

 من حالة عـدم     باإلضافة إلى استخدام األسلوب العلمي في حل المشكالت يساهم في خفض          ، القرار
 . القرارمتخذيالتأكد التي تواجه 

الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات  "  الثالثمجالال يأتي الثالث الترتيب في أما   
 وبمتوسط) 75%(نسبي بوزن لثةالثا المرتبة احتل حيث ،" وتأثيرها على جودة المعلومات المحاسبية

العالقـة   علـى  يـدل  وهـذا  (0.05) من   وهو أقل (0.00) ويةمعن وبمستوى )3.75( عام حسابي
جودة المعلومات المحاسبية والظروف والمتغيرات المحيطة بعمليـة اتخـاذ           الكبيرة بين    االرتباطية
 سعىويتبين هذا األمر من خالل ، العينة على ذلكمن قبل أفراد  شبه إجماع حيث هناك، القرارات

المعلومـات   إنتـاج  فـي  المستخدمة األجهزة والبرمجيات لتطوير مستمر وبشكل  البنوك اإلدارة في
 أساليب  لتباين  المحاسبية في هذه البنوك المعلومات نظم  مراعاةومن خالل، كفاءتها لرفع المحاسبية

 باإلضافة ،القرار صنع عملية في النماذج تلك التي تحتاجها المعلومات طبيعة حيث من القرارات اتخاذ
 إجـراءات  إلـى  للمنـشأة  والسياسات العامة األهداف ترجمة في  المحاسبية معلوماتال مساهمةإلى 

  .تخطيطية موازنات صورة في تنفيذية وبرامج
 لجميع اإلجمالي المتوسط أن ))5.23(كما يظهر في الجدول رقم(وبصفة عامة يمكننا القول    

 (0.05) من أقل وهو (0.00) الداللة مستوى وأن) 79%(نسبي بوزن  )3.94(هو تبياناإلس فقرات
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 فعال أثر وجود وتؤكد ،مجتمعة المجاالت لجميع بالنسبة إيجابية كانت المستجيبين آراء أن يعني مما
 .غزة قطاع فيالبنوك  في اإلدارية القرارات صنع عملية في مجتمعة المجاالت لهذه
ة عدم التأكد المحيطة قدرة المعلومات المحاسبية على تخفيض درج الباحث استنبط سبق ومما   

بعملية اتخاذ القرارات عن طريق إمداد متخذي القرارات باألساس العلمي المالئم والتحديد الدقيق 
للمشكالت وتخفيض عدد البدائل المتاحة أمام متخذ القرارات باإلضافة إلى اتصافها بالكثير من 

ل بها إلى قرارات في ظل تأكد خصائص الجودة التي تساعد على تخفيض درجة عدم التأكد واالنتقا
وهي مرحلة تأتي في الوسط بين التأكد التام (تام أو على األقل االنتقال بها إلى مرحلة المخاطرة 

                                ) .وعدم التأكد
 )4.24( جدول

   الرئيسية المجاالت لجميع اإلشارة واختبار والوزن النسبي واالنحراف المعياري الحسابي المتوسط

  المجــــــــــــال
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي

اختبار 

  اإلشارة

  0.00  79% 0.84 3.94  جميــــع المجــــاالت
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  رابعالمبحث ال

  اختبار فرضيات الدراسة
Hypothesis Testing  

  

 قـد  اإلجابة درجة سطمتو كان إذا ما  ومعرفة،فروض الدراسة واختبار مدى صحتها من للتحقق   
إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري لكـل   بقام الباحث . ال أم 3 وهي الحياد وصل درجة

 اهـذ و،  (sign test) اختبار اإلشارةاستخدامباإلضافة إلى ، مجال وكذلك الوزن النسبي لكل مجال
 يعتبـر  الدراسة في المستخدم ليكرت مقياس أن حيث ترتيبية، بيانات وجود حالة في مناسب االختبار
، )α = 0.05(الداللـة   مستوى من  أكبراإلشارة الختبار الداللة مستوىكان  إذاف، له، ترتيبيا مقياسا
 مـستوى  من  أقلاإلشارة الختبار الداللة مستوىكان  إذا أما ،الصفرية الفرضية رفض يمكن ال فإنه

  : وذلك كما يليالبديلة الفرضية بولوق الصفرية الفرضية رفض  فيتم)α = 0.05(الداللة 
  

   Testing the First Hypothesis :األولى الفرضية اختبار
تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعمليـة             " 

  "اتخاذ القرارات 

  : Null Hypothesis الفرضية الصفرية
Ho:    "   بية متخذي القرارات على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة         ال تساعد المعلومات المحاس

  "بعملية اتخاذ القرارات 
  :Alternative Hypothesis  ةـالفرضية البديل

H1:    "             تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة عدم التأكـد المحيطـة
  "بعملية اتخاذ القرارات 

  )4.25( جدول
   للمجال األول اإلشارة واختبار والوزن النسبي النحراف المعياريوا الحسابي المتوسط

  المجـال األول  الفرضيات
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي

اختبار 

 Ho H1  اإلشارة
تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات 

على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية 

  اتخاذ القرارات

  قبول  رفض  0.00 %75.8  0.89  3.79

 واالنحـراف المعيـاري   الحـسابي  المتوسـط  يوضح الذي )4.25( رقم السابق الجدول خالل من     
علومات المحاسـبية متخـذي   تساعد الم " األول مجاللل اإلشارة اختباروالوزن النسبي باإلضافة إلى 
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 الوزن أن بينيت "  القرارات اإلداريةعلى تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذالقرارات 
  وهو أقـل  ( 0.00 ) معنوية وبمستوى )3.79( عام حسابي وبمتوسط) 75.8%( لهذا المجال نسبيال
الدور المهم والكبير الذي تلعبه المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات  على يدل وهذا  (0.05) من

ى رفض الفرضية الـصفرية وقبـول الفرضـية         مما يدل عل  . اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد     
 المعلومـات   قـدرة حيث توصـلت إلـى       )2010،سليمان ( مع دراسة  وتتفق هذه الفرضية   .البديلة

 ،معايير اتخاذ القرارات في ظل ظروف عدم التأكد على تحسين نوعية القرار المتخـذ             المحاسبية و 
 هام دور المحاسبية بان للمعلومات )2006،شبير(كما وتتفق مع دراسة.  المنشاةأرباحوبالتالي زيادة 

 وتتفـق أيـضا مـع دراسـة               .المـساهمة  الـشركات  فـي  اإلداريـة  القرارات اتخاذ عند وحيوي
)Danos and others, 2004 ( المحاسـبية المقدمـة   المعلومات كانت كلماوالتي توصلت إلى انه 

 قرار اتخاذ على قادرة تكون المصرفية المؤسسة فإن اسبالمن الوقت في ومتوفرة دقيقة لمتخذ القرار

 .المتوفرة المحاسبية المعلومات من القاعدة هذه على بناء
  

 : Testing the Second Hypothesis ثانيةال الفرضية اختبار
 اتخاذ القرارات في عليها االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في المطلوبة الخصائص تتوافر" 

  "  البنوك العاملة بقطاع غزةفي  ارية في ظل ظروف عدم التأكداإلد

  :Null Hypothesis الفرضية الصفرية
Ho  : "  اتخـاذ   فـي  عليها االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في المطلوبة الخصائص تتوافرال

   " البنوك العاملة بقطاع غزةفي  اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات
  :Alternative Hypothesis ةـرضية البديلالف

H1:   " اتخـاذ   فـي  عليهـا  االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في المطلوبة الخصائص تتوافر
   " البنوك العاملة بقطاع غزةفي  اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات

  )4.26( جدول
   للمجال الثاني اإلشارة واختبار يوالوزن النسب  واالنحراف المعياريالحسابي المتوسط

  ثانيالمجـال ال  الفرضيات
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي

اختبار 

 Ho H1  اإلشارة
 المعلومات في المطلوبة الخصائص تتوافر

اتخاذ  في عليها االعتماد يتم التي المحاسبية

 في  اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات

  بنوك العاملة بقطاع غزةال

  قبول  رفض  0.00  %85.4  0.72  4.27
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 واالنحـراف المعيـاري   الحـسابي  المتوسـط  يوضح الذي )4.26( رقم السابق الجدول خالل من     
 فـي  المطلوبـة  الخـصائص  تتـوافر  " ثانيال مجاللل اإلشارة اختباروالوزن النسبي باإلضافة إلى 

 اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد اتخاذ القرارات في عليها ماداالعت يتم التي المحاسبية المعلومات
   معنويـة  وبمـستوى  )4.27( عام حسابي وبمتوسط )85.4%(  لهذا المجالنسبيال الوزن أن بينيت "

 المحاسبية المعلومات في المطلوبة الخصائص توافر على يدل وهذا  (0.05) من  أقل وهو  (0.00)

د في البنـوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأك اتخاذ القرارات في عليها االعتماد يتم التي
 .مما يدل على رفض الفرضية الصفرية وقبـول الفرضـية البديلـة   . بقطاع غزة بدرجة كبيرة جدا    

 التي توصلت إلى توافر    )2006،شبير(و دراسة   ) 2007، جربوع ( مع دراسة  وتتفق هذه الفرضية  
 فـي  عليهـا  االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات منها المشتقة المالية مالقوائ في النوعية الخصائص

  .الفلسطينية العامة المساهمة الشركات في اإلدارة قبل من اإلدارية القرارات اتخاذ
  

 : Testing the Third Hypothesis ثالثةال الفرضية اختبار
 والظروف والمتغيرات المحيطة بعمليـة   بين جودة المعلومات المحاسبيةارتباطية عالقة توجد ال" 

  ".غزة اتخاذ القرارات في البنوك العاملة بقطاع 

  :Null Hypothesis الفرضية الصفرية
Ho  :  "ارتباطية بين جودة المعلومات المحاسبية والظروف والمتغيرات المحيطـة   عالقة توجد ال

  ".غزة بعملية اتخاذ القرارات في البنوك العاملة بقطاع 
  :Alternative Hypothesis ةـفرضية البديلال

H1:    "ارتباطية بين جودة المعلومات المحاسبية والظروف والمتغيـرات المحيطـة    عالقة توجد
   ".غزةبعملية اتخاذ القرارات في البنوك العاملة بقطاع 

  

وهـذان   ، نسبيرما ارتباط معامل باستخدام الفرضية هذه قوة العالقة بين متغيريمدى وقياس  تم   
المحاسبية والظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات في  المعلومات جودة المتغيران هما

 هـو  كمـا  النتائج كانت وقد. باإلضافة إلى اختبار اإلشارة لهذا المجال، غزةالبنوك العاملة بقطاع 
 :التالي الجدول في موضح
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 )4.27( جدول
  للمجال الثالث اإلشارة واختبار سبيرمان ارتباط ومعامل لنسبيوالوزن ا الحسابي المتوسط

  الفرضيات
  المجـال الثالث

ط 
وس
ال

بي
سا
لح
ا

ف   
را
نح
اال

ي
ار
معي
ال

ن   
وز
ال

بي
نس
ال

ل   
ام
مع

اط
رتب
اال

ر   
تبا
اخ

رة
شا
اإل

  Ho H1 

الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات 

  وتأثيرها على جودة المعلومات المحاسبية
  قبول  رفض 0.00 0.71 %75 0.91 3.75

  

 واالنحـراف المعيـاري   الحـسابي  المتوسـط  يوضح الذي )4.27( رقم السابق الجدول خالل من   
" لـث الثا مجـال لل اإلشـارة  اختباروالوزن النسبي  ومعامل ارتباط سبيرمان براون باإلضافة إلى 

".  رها على  جودة المعلومات المحاسـبية      الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات وتأثي      
 معنويـة  وبمـستوى  )3.75( عـام  حسابي وبمتوسط  )75% ( لهذا المجالنسبيال الوزن أن بينيت

جودة المعلومـات المحاسـبية والظـروف      بينالعالقة قياس قوةلو.  (0.05) من أقل وهو (0.00)
، سـبيرمان  معامل استخدام تم الداللة عند نفس مستوى والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات

 بـين  إيجابية عالقة وجود على يدل مما )0.71(تساوي  المحسوبة r قيمة أنحيث أظهرت النتائج 
  .جودة المعلومات المحاسبية والظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات

  

 : Testing the Fourth Hypothesis رابعةال الفرضية اختبار
المحاسبية  حول دور المعلومات) a=0.05( عند مستوى داللة إحصائية داللة فروق ذات وجدت ال" 

 في البنوك العاملة بقطاع غزة اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات في المساعدة في اتخاذ

 سـنوات  ،العلمـي  التخـصص  ،العلمـي  المؤهل ،المسمى الوظيفي(من المتغيرات  كل إلى تعزى

  .)"الخبرة
  

  :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية هذه من ويتفرع
 حـول دور المعلومـات  ) a=0.05( عند مستوى داللـة  إحصائية داللة فروق ذات توجد ال"  -1

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ

  ."يالمسمى الوظيفمتغير  إلى تعزى بقطاع غزة

  :Null Hypothesis الفرضية الصفرية
Ho  : " 0.05( عند مستوى داللة إحصائية داللة فروق ذات توجد ال=a ( حول دور المعلومـات 

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ
  ."متغير المسمى الوظيفي  إلى تعزى بقطاع غزة
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  :Alternative Hypothesis ةـية البديلالفرض
H1:   " 0.05( عند مستوى داللـة  إحصائية داللة فروق ذات توجد=a (  حـول دور المعلومـات 

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ
  ."متغير المسمى الوظيفي  إلى تعزى بقطاع غزة

  

 اختبـار  وهو )واالس – كروسكال( اختبار باستخدام الباحث قام الفرض هذا صحة من حققوللت    
المحاسـبية فـي    حـول دور المعلومـات   المستجيبين آراء بين الفروق لمعرفة يستخدم معلمي غير

 في البنوك العاملة بقطـاع غـزة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المساعدة في اتخاذ
رئيس قسم ، مراقب، الفرع/نائب مدير البنك، الفرع/مدير البنك (غير المسمى الوظيفيمت إلى تعزى

 الخماسـي،  ليكرت بمقياس تصنف التي الرتبية البيانات حالة في االختبار هذا ويستخدم ،)المحاسبة

  : الجدول التاليفي كما النتائج كانت وقد 
 )4.28( جدول

  الوظيفي مسمىال متغير حسب واالس-كروسكال اختبار
  الفرضيات  متوسط الرتب
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Ho H1 

1  
تساعد المعلومات المحاسبية متخذي 

القرارات على تخفيض درجة عدم التأكد 

  المحيطة بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية

 رفض  قبول 0.21  4.5  60.3 57.1 46.6 46.2

2  
 المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر

اتخاذ  في عليها االعتماد يتم التي المحاسبية

  اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات

  قبول  رفض 0.03  8.8  57.5 64.0 40.9 47.8

3  
الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ 

ت القرارات وتأثيرها على  جودة المعلوما

  المحاسبية

  قبول  رفض 0.00 15.2  63.2 63.9 44.6 37.2

  قبول  رفض 0.01 11.8  63.2 61.8 42.7 41.6  جميــــع المجــــاالت

  

  : النتائج التالية)4.28( الجدول رقم من بينتي
 تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض         "األولقيمة مستوى الداللة للمجال      -أ

 اكبـر مـن  وهـي  ، ) 0.21(تـساوي  " التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية   درجة عدم   
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)0.05=a (فـروق ذات  توجد ال" قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل أي انه  مما يعني 

 المحاسبية في المساعدة في اتخاذ حول دور المعلومات) a=0.05( عند مستوى داللة إحصائية داللة

متغيـر   إلـى  تعـزى  في البنوك العاملة بقطاع غـزة  ارية في ظل ظروف عدم التأكداإلد القرارات
  ."المسمى الوظيفي 

 يتم التي المحاسبية المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر "قيمة مستوى الداللة للمجال الثاني  -ب

الظروف   "ثالثوالمجال ال، " اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد اتخاذ القرارات في عليها االعتماد
ان تـساوي  "والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات وتأثيرها على جودة المعلومات المحاسـبية            

رفـض الفـرض    مما يعنـي    ) a=0.05(  من قلا   وهاتان القيمتان  ،على التوالي  ) 0.00 و   0.03(
داللـة   عنـد مـستوى   إحـصائية  داللـة  فروق ذات توجد" الصفري وقبول الفرض البديل أي انه 

)0.05=a (اإلداريـة فـي ظـل     القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ حول دور المعلومات
  ."متغير المسمى الوظيفي  إلى  تعزى في البنوك العاملة بقطاع غزة ظروف عدم التأكد

  

 مـن  وهـي اقـل   ) 0.01( تساوي   مستوى الداللة لجميع المجاالت   وبصفة عامة يتبين أن قيمة          
)0.05=a ( داللة فروق ذات توجد" رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل أي انه مما يعني 

 المحاسبية في المساعدة فـي اتخـاذ   حول دور المعلومات) a=0.05( عند مستوى داللة إحصائية

متغيـر   إلـى   تعـزى  في البنوك العاملة بقطاع غزة اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات
الفرع  مديرصالحيات إلى  اختالف فروق إحصائية ال  هذه ويعزو الباحث وجود. "المسمى الوظيفي

نائب المدير  لكما أن الصالحيات المفوضة     ، عن الصالحيات المفوضة لمدير اإلدارة الرئيسية للبنك      
وبالتالي إذا اختلفت درجة المـسؤوليات      ، تختلف عن الصالحيات المفوضة للمراقب أو رئيس قسم       

 االعتمـاد علـى المعلومـات       المفوضة للموظف فانه من الطبيعي أن تختلف درجـة        والصالحيات  
التي طبقت على قطاع    ) 2010،موسى( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       . اتخاذ القرارات  المحاسبية في 

البنوك في قطاع غزة والتي أظهرت فروق حول دور المعلومات المحاسبية في اتخـاذ القـرارات                
 .الوظيفيتعزى لمتغير المسمى 

  

 حـول دور المعلومـات  ) a=0.05( عند مستوى داللـة  إحصائية داللة فروق ذات توجد ال"  -2

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ

  ." المؤهل العلميمتغير  إلى تعزى بقطاع غزة
  

  :Null Hypothesis الفرضية الصفرية
Ho  : " 0.05( عند مستوى داللة إحصائية داللة فروق ذات توجد ال=a ( حول دور المعلومـات 

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ
  ." المؤهل العلميمتغير  إلى تعزى بقطاع غزة
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  :Alternative Hypothesis ةـالفرضية البديل

H1  : " 0.05( عند مستوى داللـة  إحصائية داللة فروق ذات توجد=a (  حـول دور المعلومـات 

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ
  . "متغير المؤهل العلمي إلى تعزى بقطاع غزة

 اختبـار  وهو )واالس – كروسكال( تباراخ باستخدام الباحث قام الفرض هذا صحة من وللتحقق   
المحاسـبية فـي    حـول دور المعلومـات   المستجيبين آراء بين الفروق لمعرفة يستخدم معلمي غير

 في البنوك العاملة بقطـاع غـزة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المساعدة في اتخاذ
 حالة في االختبار هذا ويستخدم ،)راهدكتو، ماجستير، بكالوريوس(المؤهل العلمي متغير  إلى تعزى
  : الجدول التاليفي كما النتائج كانت وقد  الخماسي، ليكرت بمقياس تصنف التي الرتبية البيانات

 )4.29( جدول
  المؤهل العلمي متغير حسب واالس-كروسكال اختبار

  الفرضيات  متوسط الرتب
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Ho H1 

1  
تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات 

على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية 

  اتخاذ القرارات اإلدارية

 رفض  قبول 0.33 0.96  0.00  61.1  52.0

2  
 المحاسبية المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر
اإلدارية  القراراتاتخاذ  في عليها االعتماد يتم التي

  في ظل ظروف عدم التأكد

 رفض  قبول 0.65 0.21 0.00  56.8  52.5

3  
الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ 

القرارات وتأثيرها على  جودة المعلومات 

  المحاسبية

 رفض  قبول 0.66 0.19 0.00  49.4  53.5

 رفض  قبول 0.500.48  0.00  58.8  52.2  جميــــع المجــــاالت

  

 تساعد المعلومات "قيمة مستوى الداللة للمجال األول أن  )4.29(الجدول رقم يتبين من    
المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية 

 التي يةالمحاسب المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر "لمجال الثاني وقيمتها ل، )0.33(تساوي  ،"

، )0.65(تساوي  " اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد اتخاذ القرارات في عليها االعتماد يتم
الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات وتأثيرها على جودة   "والمجال الثالث
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ميع وج )0.48(ومستوى الداللة لجميع المجاالت تساوي  ،)0.66(تساوي   "المعلومات المحاسبية
         الفرض البديل أي انهرفض الفرض الصفري وقبولمما يعني ) a=0.05(  منكبرا هذه القيم

المحاسبية  حول دور المعلومات) a=0.05( عند مستوى داللة إحصائية داللة فروق ذات توجدال " 
 قطاع غزةفي البنوك العاملة ب اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المساعدة في اتخاذفي 
 حملة من  هم العينة أفراد اغلب أن إلى ذلك عزو الباحث وي. "المؤهل العلميمتغير   إلى تعزى
، موسى(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  .وفكريا علميا متقاربون فهم فأعلى، البكالوريوس درجة

 محاسبيةال المعلومات دور حول المبحوثين إجابات بين فروق وجود عدم التي خلصت إلى )2010
 لكنها .العلمي المؤهل إلى تعزى غزة قطاع في العاملة البنوك على االئتمانية القرارات ترشيد في

 التي أظهرت وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي في )2007،جربوع(تختلف مع دراسة 
  .الشركات المساهمة في فلسطين

  

 حـول دور المعلومـات  ) a=0.05 ( عند مستوى داللـة إحصائية داللة فروق ذات توجد ال"  -3

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ

  ."  العلميتخصصالمتغير  إلى تعزى بقطاع غزة
  

  :Null Hypothesis الفرضية الصفرية
Ho  : " 0.05( عند مستوى داللة إحصائية داللة فروق ذات توجد ال=a( حول دور المعلومـات  

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ
  . "التخصص العلميمتغير  إلى تعزى بقطاع غزة

  :Alternative Hypothesis ةـالفرضية البديل
H1:   " 0.05( عند مستوى داللـة  إحصائية داللة فروق ذات توجد=a (  دور المعلومـات حـول 

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ
  . "متغير التخصص العلمي إلى تعزى بقطاع غزة

  

 اختبـار  وهو )واالس – كروسكال( اختبار باستخدام الباحث قام الفرض هذا صحة من وللتحقق    
المحاسـبية فـي    حـول دور المعلومـات   المستجيبين آراء بين لفروقا لمعرفة يستخدم معلمي غير

 في البنوك العاملة بقطـاع غـزة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المساعدة في اتخاذ
 ،)أخـرى ، اقتـصاد ، إدارة، علوم مالية ومـصرفية ، محاسبة (التخصص العلميمتغير  إلى تعزى

 كانـت  وقـد   الخماسي، ليكرت بمقياس تصنف التي الرتبية اناتالبي حالة في االختبار هذا ويستخدم
  : الجدول التاليفي كما النتائج
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  )4.30( جدول
   العلميالتخصص متغير حسب واالس-كروسكال اختبار

  الفرضيات  متوسط الرتب
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HoH1

1 
تساعد المعلومات المحاسبية متخذي 

القرارات على تخفيض درجة عدم التأكد 

  المحيطة بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية

 رفض  قبول 0.14  7.0 43.5 63.3 49.0 34.8 57.7

2 
 المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر

اتخاذ  في عليها االعتماد يتم التي المحاسبية

  دارية في ظل ظروف عدم التأكداإل القرارات

 رفض  قبول 0.10  7.8 37.5 48.7 45.7 42.8 59.9

3 
الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ 

القرارات وتأثيرها على  جودة المعلومات 

  المحاسبية

 رفض  قبول 0.41  4.0 39.3 66.5 48.4 51.1 55.6

 رفض  قبول 0.29  5.0 37.3 58.7 47.5 47.0 57.6  جميــــع المجــــاالت

 تـساعد المعلومـات     " قيمة مستوى الداللـة للمجـال األول          أن )4.30(الجدول رقم   يتبين من      
المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية             

 التي المحاسبية لمعلوماتا في خصائص الجودة  تتوافر "وقيمتها للمجال الثاني ،  )0.14(تساوي  ،"

، )0.10(تـساوي   " اإلدارية في ظل ظـروف عـدم التأكـد    اتخاذ القرارات في عليها االعتماد يتم
الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القـرارات وتأثيرهـا علـى جـودة               "لمجال الثالث لو

وجميـع  ، )0.29( تساوي   ومستوى الداللة لجميع المجاالت    ،)0.41(تساوي    "المعلومات المحاسبية 
        قبول الفرض الصفري ورفض الفـرض البـديل أي انـه          مما يعني   ) a=0.05(  من بركا هذه القيم 

المحاسـبية   حول دور المعلومات) a=0.05( عند مستوى داللة إحصائية داللة فروق ذات توجدال " 
  البنوك العاملة بقطاع غزةفي اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المساعدة في اتخاذفي 

 دور المعلومات المحاسبية في المساعدة في  إلى ذلك ويعزى ." العلمي تخصصمتغير ال  إلى تعزى
اتخاذ القرارات في ظل ظروف عدم التأكد يتعلق بعدة عوامل من أهمها شخصية واألساليب العلمية               

 بغـض ، ة في هذه المعلومـات  المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات ومدى توافر خصائص الجود

التـي  ) 2007، جربـوع (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   . لمتخذ القرارالعلمي تخصصال عن النظر
 بـالقوائم  المحاسبية المعلومات مساهمة مجاالت بأن إحصائية داللة ذات فروق توجد الخلصت بأنه 

 يعزى المالئمة اإلدارية القرارات تخاذبا فلسطين في العامة المساهمة بالشركات اإلدارة تساعد المالية

 .العلمي التخصص إلى
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 حـول دور المعلومـات  ) a=0.05( عند مستوى داللـة  إحصائية داللة فروق ذات توجد ال"  -4

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ

  ." لخبرةمتغير سنوات ا إلى تعزى بقطاع غزة

  :  Null Hypothesisالصفريةالفرضية 
Ho  : " 0.05( عند مستوى داللة إحصائية داللة فروق ذات توجد ال=a ( حول دور المعلومـات 

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ
  . "سنوات الخبرةمتغير  إلى تعزى بقطاع غزة

  :Alternative Hypothesis ةـلفرضية البديلا
H1:   " 0.05( عند مستوى داللـة  إحصائية داللة فروق ذات توجد=a (  حـول دور المعلومـات 

في البنوك العاملـة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ
   . "متغير سنوات الخبرة إلى تعزى بقطاع غزة

 اختبـار  وهو )واالس – كروسكال( اختبار باستخدام الباحث قام الفرض هذا صحة من لتحققول    
المحاسـبية فـي    حـول دور المعلومـات   المستجيبين آراء بين الفروق لمعرفة يستخدم معلمي غير

 في البنوك العاملة بقطـاع غـزة   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المساعدة في اتخاذ
 10كثـر مـن   أ،  سـنوات 10 إلى 5من  ،أقل من خمس سنوات(سنوات الخبرة متغير  إلى تعزى
 وقد  الخماسي، ليكرت بمقياس تصنف التي الرتبية البيانات حالة في االختبار هذا ويستخدم ،)سنوات
  : الجدول التاليفي كما النتائج كانت

 )4.31( جدول
  سنوات الخبرة متغير حسب واالس-كروسكال اختبار

  الفرضيات  متوسط الرتب

  ــــــــــــالالمج  م
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Ho H1 

1  
تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض 

  درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية
  قبول  رفض 0.00 13.0 62.2 48.4 30.3

2  
 يتم التي المحاسبية المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر

اإلدارية في ظل ظروف  اتخاذ القرارات في عليها االعتماد

  عدم التأكد

  قبول  رفض 0.01 60.510.6 50.5 30.6

3  
الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات 

  يةوتأثيرها على  جودة المعلومات المحاسب
 رفض  قبول 0.12  57.44.3 52.2 38.0

  قبول  رفض 12.50.00 60.7 51.2 27.7  جميــــع المجــــاالت
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  : التاليةالنتائج) 4.31(الجدول رقم يتبين من 
الظروف والمتغيرات المحيطـة بعمليـة اتخـاذ القـرارات       " قيمة مستوى الداللة للمجال الثالث  -أ

مما يعنـي   ) a=0.05( اكبر من وهي  ، )0.12(تساوي  " اسبية  وتأثيرها على جودة المعلومات المح    
 عنـد  إحـصائية  داللـة  فروق ذات توجد ال" قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل أي انه 

اإلداريـة   القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ حول دور المعلومات) a=0.05(مستوى داللة 
  ."سنوات الخبرةمتغير  إلى تعزى ملة بقطاع غزةفي البنوك العا في ظل ظروف عدم التأكد

 تساعد المعلومات المحاسبية متخذي القرارات على تخفيض        "قيمة مستوى الداللة للمجال األول       -ب
خـصائص   تتـوافر  "والمجال الثاني   ، "درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية         

اإلدارية في ظل ظروف  اتخاذ القرارات في عليها االعتماد يتم التي المحاسبية المعلومات في الجودة 
مما يعني  ) a=0.05(  من قلا   وهاتان القيمتان  ،على التوالي   )0.01 و   0.00(تساويان   " عدم التأكد 

 عند مستوى إحصائية داللة فروق ذات توجد" رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل أي انه 
اإلدارية في ظـل   القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ معلوماتحول دور ال) a=0.05(داللة 

  . "سنوات الخبرةمتغير  إلى  تعزى في البنوك العاملة بقطاع غزة ظروف عدم التأكد
  

 مـن  وهـي اقـل   ) 0.00( تساوي   مستوى الداللة لجميع المجاالت   وبصفة عامة يتبين أن قيمة         
)0.05=a ( داللة فروق ذات توجد" وقبول الفرض البديل أي انه رفض الفرض الصفري مما يعني 

 المحاسبية في المساعدة فـي اتخـاذ       حول دور المعلومات  ) a=0.05( عند مستوى داللة     إحصائية
متغيـر   إلـى  تعـزى  في البنوك العاملة بقطاع غزة اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات

 المهنـي  المـستوى  يرتفـع  الخبرة سنوات زيادة عم انه إلى ذلك ويرجع الباحث  ." سنوات الخبرة
 ،اتخاذ قرارات رشيدة باالعتماد على المعلومات المحاسبية المقدمة لهـم  في يساعد وهذا ،للموظفين

وهذه النتيجة تؤكد على العالقة التكاملية بين عملية اتخاذ القرارات ودور المعلومات المحاسبية فـي               
قرارات تحتاج إلى الخبرة العمليـة والعلميـة والـى معلومـات            حيث أن عملية اتخاذ ال    ، مساعدتها

 وإنما  ،وليس إلى خبرة فقط أو معلومات محاسبية مالئمة فقط        ، محاسبية مالئمة في نفس الوقت معا     
 أن وحيـث  ،.... )باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل المستوى العلمي والـوظيفي ( إلى االثنين معا 

 النتيجـة  هـذه  تعد فأكثر، خبرة سنوات) 10 ( خبرةلديهم ممن مه العينة أفراد من) %50 (حوالي
التـي أظهـرت    ) 2007،جربوع(ودراسة  ) 2010،موسى( وتختلف هذه النتيجة مع دراسة       .منطقية

وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة في كل من البنوك التجارية العاملـة فـي قطـاع غـزة                   
  .والشركات المساهمة في فلسطين على التوالي
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  :Introduction مقدمة

  

 سـابقة حـول دور      ودراسات أدبياتالدراسة النظرية المعمقة وما اشتملت عليه من        في ضوء        
يسعى الباحث في هذا    ، التأكد في ظل ظروف عدم       اإلدارية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات    

حيث قام بجمع   ،  عن طريق الدراسة الميدانية والتطبيقية     إليها تلخيص النتائج التي توصل      إلىالفصل  
 الفرضيات واختبار عليها المناسبة ةاإلحصائي العمليات وإجراء وتفريغها الميدانية الدراسة اناتيإستب

ومن ثم تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة التي من شانها مـساعدة  ،  وعرضهاالنتائج واستخراج
واالرتقـاء بمؤسـساتهم    ، متخذي القرارات باالستفادة من المعلومات المحاسبية في ترشيد قراراتهم        

ات المستقبلية التي من الممكـن إجرائهـا         وأخيرا وضع مجموعة من المقترحات للدراس      .وتطويرها
  .بالتطبيق على بيئة األعمال الفلسطينية
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  : Conclusions نتائج الدراسة
 توصلت إليهـا  التي النتائج أهم نجمل أن يمكن المبحوثين آلراء اإلحصائي التحليل نتائج خاللمن    

  : كالتالي الدراسة هذه
  
ية على مساعدة متخذي القرارات اإلدارية علـى تخفـيض          قدرة المعلومات المحاسب  ب فيما يتعلق    -1

  : توصل الباحث إلى النتائج التاليةدرجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات
  

 المعلومـات   أن العينة التي تم تطبيق الدراسة عليها على         أفرادهناك موافقة كبيرة من قبل        - أ
ارية العاملة بقطاع غزة علـى تخفـيض        المحاسبية تساعد متخذي القرارات في البنوك التج      

،  وبالتالي اتخاذ قرارات رشـيدة     ،اإلدارية المحيطة بعملية اتخاذ القرارات      التأكدحالة عدم   
 نظام المعلومات المحاسبي داخل هذه البنوك يوفر معلومات مالئمـة           أنحيث بينت النتائج    

 . وهي نسبة كبيرة(82.8%)لمتخذي القرارات بنسبة 

 المعلومـات   أن من المبحوثين العاملين في البنوك التجاريـة يـرون           (81%) ما نسبته    أن  - ب
 .اإلدارية ال يمكن االستغناء عنها في الوظائف أساسيا اومرتكز فنية أداةالمحاسبية تعتبر 

 داخـل البنـوك     اإلدارية المعلومات المحاسبية تدخل ضمن معظم النواحي        أنتؤكد النتائج     - ت
 . والسياسات العامة لهذه البنوكاألهداف  عملية التخطيط وتحديدوأهمها

 العلمي في عملية اتخاذ القرارات في ظل        لألسلوب  البنوك التجارية  استخدامبينت النتائج أن      - ث
والتي يكون لها اثر كبير     (الكمية وبحوث العمليات     األساليب خصوصا   ،التأكدظروف عدم   

 .يتم بنسبة متوسطة نسبيا ) في تخفيض درجة عدم التأكد

 دور لهـا  يكـون  أن يمكن  المحاسبية المعلوماتفقت نسبة كبيرة من المبحوثين على أن وا  - ج

 إلـى  باإلضافة .التنمية خطط نجاح ثم ومن ،اإلدارية والتشغيلية سالمة القرارات في إيجابي
مثل تحديد المـشكلة     ( العلمي باألسلوب إمدادها تسهل عملية اتخاذ القرارات عن طريق        أنها

تحديـد احتمـاالت    ، فيض عدد البدائل المتاحة حول مشكلة إدارية معينة       تخ، بشكل واضح 
وهـذا  ، )حدوث األحداث المتوقعة الخاصة بكل بديل من البدائل المتاحة أمام متخذ القـرار            

 .مبني على المعرفة لبناء التوقعات المستقبليةاألسلوب 

  فـي ترشـيد اتخـاذ   المحاسبية تساهم المعلومات أن على اإلحصائي نتائج التحليل أكدت  - ح
، وهي نسبة كبيرة نسبيا، (81.4%)ا بنسبة فاعليته من وتعزيزها والتأكد القرارات اإلدارية

 متخذي القرارات بمعلومات دقيقة وواضـحة ومالئمـة وذات          إمداد خالل   من ويتضح ذلك 
ة ن قراراتهم تتأثر سلباً أو إيجاباً بمـدى دقـة المعلومـات المحاسـبي    ألذلك  و، قدرة تنبؤية 

  .وتوقيت الحصول عليها ودرجة الثقة فيها وموضوعية قياسها
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 الغايات لتحقيق القرارات متخذي ومهارات قدرة زيادة على المحاسبية المعلومات توفير عملي  - خ

 فـي  منهـا  واالستفادة للمعلومات متكاملة نظم وإنشاء األمثل، بالشكل  قراراتهممن المنشودة

 سـالمة  لـضمان  الرقابيـة  اإلجراءات من مجموعة فرويو القرارات، اتخاذ عمليات ترشيد
 .حدوثها حالة في األخطاء وكشف المتخذة القرارات

 
توافر خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية التي يتم االعتماد عليها فـي              فيما يتعلق بمدى   -2

توصـل   .رات درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرا       اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل ظروف     
  :الباحث إلى النتائج التالية

  

توافر خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية بدرجة كبيرة جدا على  العينة أفراد موافقة  - أ
 فـي    درجة عدم التأكد   التي يتم االعتماد عليها في اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل ظروف          

  .(85.4%)التوافرحيث بلغ متوسط نسبة ، البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة
 وعدم بالموضوعية  البنوك التجارية العاملة في قطاع غزةفي المحاسبية المعلومات تتميز  - ب

 . والمالءمةوالثقة الوضوح من عالية وبدرجة والمصداقية التحيز
حيث أنهم يتوخون   ، هناك درجة كبيرة من الوعي لدى متخذي القرارات في البنوك التجارية            - ت

 .خاذهم للقرارات التي تحيطها درجة من عدم التأكدالحيطة والحذر عند ات
توفر المعلومات المحاسبية معايير ومؤشرات رقابية تمكن اإلدارة من اكتشاف االنحرافـات              - ث

 بـرامج  عـداد إل الالزمة التقديرات وضع خالل من ذلك ويتم ،وتحليل أسبابها ومعالجتها
 Feed Back إلى التغذيـة العكـسية  باإلضافة ، المعيارية والتكاليف التخطيطية الموازنات

  الكفاية عدم أو االستخدام سوء عن تنتج أن يمكن التي األخطاء وتصحيح
 في تنبؤية تساعد اإلدارة قدرة ذات معلومات  البنوك التجارية المحاسبية في المعلومات توفر  - ج

حيـث أبـدى    ،  عن طريق صياغة وتصميم الخطط المـستقبلية       تخفيض درجة عدم التأكد   
  .  من أفراد العينة موافقتهم على ذلك(%87.8)

  
 بين جودة المعلومات المحاسبية والظـروف والمتغيـرات         االرتباطيةالعالقة   طبيعة فيما يتعلق ب   -3

  :توصل الباحث إلى النتائج التالية .المحيطة بعملية اتخاذ القرارات
  

 المعلومات المحاسبية  بين جودةعالقة إرتباطيةوجود بدرجة كبيرة على  العينة أفراد موافقة  - أ
حيث بلغت قوة العالقة حسب نتائج      ، والظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات     

 وهذا يعني وجود عالقة ايجابية قوية بـين جـودة المعلومـات     )0.71(التحليل اإلحصائي   
  .المحاسبية والظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات
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 في المستخدمة األجهزة والبرمجيات لتطوير مستمر  وبشكل البنكدارةإمن قبل  وجود سعي  - ب
باإلضافة إلى قيامهـا بمتابعـة عمليـات    ، وجودتها كفاءتها لرفع المعلومات المحاسبية إنتاج

 .التخطيط وتطوير نظم المعلومات المحاسبية لمواكبة التغيرات البيئية المحيطة

 مـن قبـل متخـذي        بدرجة شبه متوسطة   القرارات تحليل البيئة المحيطة بعملية اتخاذ       يتم  - ت
 أنظمـة  لتطـوير  مراعاتها الواجب توالمتغيرا يتناسب بشكلالقرارات في البنوك التجارية 

 .المستجدات لمواكبة الالزمة المحاسبية المعلومات

يتمتع العاملون في المجال المحاسبي في البنوك التجارية بمستوى علمي وعملي يتناسب مع               - ث
 .من أفراد العينة%) 80(حيث أكد ذلك ، ألعمال المطلوبة منهمالمهام وا

 المعلومات المحاسبية فـي البنـوك        نظم أنمن المبحوثين على    ) %73.2(وافقت ما نسبته      - ج
التجارية تراعي تباين أساليب اتخاذ القرارات من حيث طبيعة المعلومات التي تحتاجها تلك             

 .وهي نسبة متوسطة نسبيا، في عملية اتخاذ القرارات النماذج 

 المختلفة على المعلومات المحاسبية فـي تحديـد         اإلدارية في المستويات    المسئوليناعتماد    - ح
  . والخارجية عند اتخاذهم القراراتةالداخليالعديد من العوامل والمتغيرات 

  

حـول دور  ) a=0.05( داللـة  إحصائية عند مستوى داللة وجود فروق ذات  فيما يتعلق بمدى-4
في البنوك  اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ المعلومات

 ،العلمـي  المؤهـل  ،المسمى الـوظيفي (من المتغيرات  كل إلى تعزى التجارية العاملة بقطاع غزة
  :اليةتوصل الباحث إلى النتائج الت .)الخبرة سنوات، العلمي التخصص

  

 حـول دور المعلومـات  ) a=0.05( عند مستوى داللـة  إحصائية داللة فروق ذات توجد  - أ

في البنـوك   اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المحاسبية في المساعدة في اتخاذ
 .متغير المسمى الوظيفي إلى تعزى التجارية العاملة بقطاع غزة

 حـول دور المعلومـات  ) a=0.05(ى داللة  عند مستوإحصائية داللة فروق ذات توجدال   - ب

في البنوك  اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المساعدة في اتخاذالمحاسبية في 
 .متغير المؤهل العلمي  إلى تعزى التجارية العاملة بقطاع غزة

 حـول دور المعلومـات  ) a=0.05( عند مستوى داللة إحصائية داللة فروق ذات توجدال   - ت

في البنوك  اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد القرارات المساعدة في اتخاذة في المحاسبي
 . العلميتخصصمتغير ال  إلى تعزى التجارية العاملة بقطاع غزة

 حـول دور المعلومـات  ) a=0.05( عند مستوى داللـة  إحصائية داللة فروق ذات توجد  - ث

في البنوك   ظروف عدم التأكداإلدارية في ظل القرارات المساعدة في اتخاذالمحاسبية في 
 .سنوات الخبرةمتغير المؤهل   إلى تعزى التجارية العاملة بقطاع غزة
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  :Recommendations  التوصيات
    بناء على النتائج السابقة التي توصل إليها الباحث مـن خـالل الدراسـة الميدانيـة والتحليـل                  

لمعلومات المحاسبية في اتخاذ القـرارات      والتي كشفت أن هناك دورا واستخداما كبيرا ل       ، اإلحصائي
إال انه وبقصد تحسين مستوى األداء ورفع كفاءة وفاعلية ذلك          ، اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد     

  :يمكن صياغة بعض التوصيات، الدور في استخدام المعلومات المحاسبية
  

ات المحاسـبية التـي      أن تحرص البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة على زيادة جودة المعلوم           -1
بحيث تستمر  ، من حيث زيادة دقتها وسرعة الوصول إليها ومالءمتها وكفايتها الكمية         ، تقدمها نظمها 

  .هذه الجودة كحافز قوي للمدراء في البنوك التجارية الستخدام هذه النظم في صنع قراراتهم
، ارنات والتنبؤات المـستقبلية    زيادة االهتمام بالمعلومات المحاسبية التي تساعد على إجراء المق         -2

، ووضع الموازنات التخطيطية والمعيارية لتحسين مستوى األداء في الوظائف اإلداريـة المختلفـة            
  . ولتمكن اإلدارة من  اكتشاف االنحرافات وتحليل أسبابها ومعالجتها

 الفئـات  ومراعاة اختالف،  ضرورة التعرف على طبيعة المعلومات التي تحتاجها كل فئة إدارية        -3
وكذلك توفير المعلومـات الالزمـة لنمـاذج اتخـاذ          ، المستخدمة لهذه المعلومات وتعدد احتياجاتها    

  .وذلك لرفع كفاءة وفعالية المعلومات الحاسبية، القرارات
تؤثر في البيئة التي تعمـل فـي نطاقهـا          ،  بما أن نظم المعلومات المحاسبية هي أنظمة مفتوحة        -4

يتطلب ضرورة اهتمام اإلدارة بان يتم اتخاذ القرارات اإلدارية بعـد تحليـل             فان األمر   ، وتتأثر بها 
ومحاولة االستفادة منها بما يمكن أن يساهم في تحقيق كل من كفاءة نظم المعلومات              ، البيئة المحيطة 

  .المحاسبية وفاعليتها وبالتالي إنتاج معلومات محاسبية ذات كفاءة وجودة عالية
تخدام المعلومات المحاسبية في عملية التخطيط واتخاذ القرارات بكافـة           ضرورة التوسع في اس    -5

وذلك على أسس علمية ومعلومات وبدائل يتم االختيـار         ، ورسم السياسات المستقبلية للبنك   ، أنواعها
  .من بينها أفضل بكثير من تلك التي تتخذ بصفة شخصية

 تساعد في تحديد أهداف واسـتراتيجيات   زيادة كفاءة النظم المحاسبية وتطويرها لتوفر معلومات     -6
، باإلضافة إلى توفير معلومات للتخطيط قصير األجـل المتعلـق بـسير العمـل             ، البنوك التجارية 

وذلك من اجل ضمان جودة     ، والتخطيط طويل األجل الذي يحتوي الكم األكبر من درجة عدم التأكد          
ن تخفيض درجة عـدم التأكـد بقـدر         المعلومات الناتجة عن هذه النظم لتمكن متخذي القرارات م        

  .اإلمكان
، وخاصة في ظل ظروف عدم التأكد     ،  االعتماد على الطرق العلمية في اتخاذ القرارات اإلدارية        -7

واختيار الطرق التي تتالءم مع الظـروف       ، حيث تتيح هذه الطرق عدة معايير يمكن االعتماد عليها        
  .والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات
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 زيادة قـدرة هـذه   إلى المحاسبية مما يؤدي    ر نظم المعلومات   الكمية في تطوي   األساليبتوظيف   -8
والمساهمة في تقليل حـاالت عـدم       ،  مع بيئة العمل المتطورة في البنوك      والتأقلمالنظم على التكيف    

  . لدى متخذي القراراتالتأكد
ية لتحسين جودة عمليـة اتخـاذ        لبحوث العمليات داخل البنوك التجار     أقسامضرورة استحداث    -9

وذلك عن طريق استخدام األساليب الكمية وبحوث العمليات ونمـاذج اتخـاذ القـرارات             ، القرارات
  . والمعايير الخاصة بظروف عدم التأكد

  تطوير أساليب وأدوات العمل من خالل استخدام األساليب والتقنيات الحديثة في عملية اتخاذ               -10
مـن  ،  بيانات ومعلومات حديثة واالنتقال إلى مرحلة متقدمة من التكنولوجيـا          القرارات وبناء قاعدة  

وإعادة صياغتها وفقا لمفاهيم ومتطلبات     ، خالل القيام بعملية تغيير حقيقي لكل العناصر المكونة لها        
  .عصر المعلومات

لومات التي   تطبيق أفضل واحدث البرمجيات القادرة على تحليل البيانات ومعالجتها إلنتاج المع           -11
  .تطلبها اإلدارة ومتخذي القرارات

 تنمية مهارات متخذي القرارات من خالل برامج تدريبية في كيفية التعامل مع المشاكل التي -12
وفي كيفية التعامل مع ظروف البيئة المحيطة المتغيرة باستمرار ، تعترض اتخاذ القرارات
خذي القرارات في التعامل بفاعلية مع مما يسهم في زيادة قدرة مت، وخصوصا في قطاع غزة

  .المعلومات المحاسبية
  

  :المقترحة المستقبلية الدراسات
  

 مدى قدرة المعلومات على التعرف بقصد المختلفة االقتصادية القطاعات على الدراسة هذه إجراء -1
  . اإلداريةالقرارات اتخاذ عملية على المساعدة في لديها المحاسبية 

المبنية على أساس علمي  القرارات اتخاذ عملية خطوات  إتباع مدى حول دراسات إجراء -2
  .المختلفة األعمال منظمات فيواستخدام البرمجيات الحديثة التي تساعد اإلدارة على اتخاذ القرارات 

 إعداد وتوفير معلومات محاسبية مالئمة تعترض التي المعوقات لتحديد تسعى دراسات إجراء -3
  وسبل عالجهاالمختلفة االقتصادية القطاعات في القرارات اتخاذ عملية ة تساعد فيوذات جودة عالي

  .غزة قطاع بيئة في
 إجراء دراسات حول دور المعلومات المحاسبية في تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بعملية -4

  .اإلداريةاتخاذ القرارات 
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  عـــالمراج
  

  :العربية المراجع / أوال 

مكتبة المجتمع العربي ،  نظم المعلومات المحاسبية).2008 (حسن، عشيش، حسام،  خضرةأبو -1
 .األردن،  عمان:للنشر والتوزيع

  .عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، المحاسبة االداريه). 2009(نواف محمد عباس ، الرماحي -2
 اإلنسانية، العلوم مجلة ،" نظام المعلومات المحاسبيةوأهميةطبيعة  ).2001 (أحمد العماري، -3

  .68-53ص ص ، الجزائر :األول العدد بسكرة خيضر محمد جامعة
ورقة ، اتخاذ القرار في ظل عدم التأكد والمخاطرة). 2009(إسماعيل ، نورية، كريمة، البريكي-4

  .طرابلس: مدرسة العلوم المالية واإلدارية، ياأكاديمية الدراسات العل، عمل لنيل درجة الماجستير
، األولىالطبعة ، مفاهيم وطرائق كمية-اإلداريةنظرية القرارات ). 2000(كاسر نصر، المنصور -5

  .عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع
دار ، األولىالطبعة ، مقدمة في بحوث العمليات). 2009(سليمان، عبيدات، محمد، الطراونة -6
  .عمان: لمسيرةا

دور المعلومات المحاسبية في ترشـيد قـرارات التمويـل بالمـصارف             ).2006( علي،  الحسين -7
  . السودان :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، رسالة ماجستير غير منشورة ، التجارية السودانية

 تطبيقات -عملياتبحوث ال). 2007(احمد عبد إسماعيل ، الصفار، ماجدة عبد اللطيف، التميمي -8
  . عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، على الحاسوب

مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد ). 2005(خالد محمود ، الكحلوت -9
  .غزة: الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، القرار االئتماني

  . عمان: والتوزيع للنشر المستقبل دار  ،2+1المحاسبة أصول). 1998(  راغب خالد الخطيب، -10
الطبعة ، األعمال إدارةبحوث العمليات وتطبيقاتها في ). 2004(مؤيد ، الفضل، العبيدي، محمود -11

  .عمان: مكتبة الوراق للنشر والتوزيع، األولى
 دار، الطبعة األولى، ظمةوالمن المحاسبية المعلومات نظم .)1997( احمد حكمت  الراوي،-12

   .عمان: المسيرة
: الجديدة الجامعة دار المحاسبة، المعلومات نظم). 2002( سمير محمد، كمال، الدهراوي، -13

 .اإلسكندرية
: وحدة الحدباء للطابعة والنشر، نظم المعلومات المحاسبية). 2003(الحبيتي ، قاسم، زياد، السقا -14

 .العراق، الموصل
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مجلة ، جودة المعلومات المحاسبية وصالحيتها التخاذ القرار). 2001(عصام محمد ، البحيصي -15
 .46-45ص ، غزة: 12العدد ، المحاسب الفلسطيني

 وفقا لنشرة مجلس –الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ). 1995(محمد علي ، الربيدي -16
 .28-26ص ، عمان: 92 العدد ،مجلة المحاسب القانوني العربي، معايير المحاسبة المالية

: الجديدة الجامعة دار ،االستثمار ألغراض المالية القوائم تحليل. (2001) الدين كمال الدهراوي، -17
 .اإلسكندرية

 :الجامعية الدار المالية، األوراق وتقييم تحليل. )2002( وآخرون صالح محمد الحناوي، -18
  .اإلسكندرية

، الطبعة األولى، المحاسبة اإلدارية). 2002(بد الناصر إبراهيم ع، نور، مؤيد محمد، الفضل -19
   .عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

 :الجامعية الدار ،الطبعة األولى المتقدمة، اإلدارية المحاسبة. )1996( حسن علي الحسن، أبو -20
 .اإلسكندرية

رسالة ماجستير غير ، الرقابة اإلدارية دور المعلومات المحاسبية في ).2000(ماهر، السعدي -21
  . السعودية:جامعة الملك عبد العزيز، منشورة 

  .عمان: للنشر والتوزيع الشروق األول، الجزء-الحديثة المحاسبة أصول.(2003) ياسين العيسي، -22
 ففي المصار اإلداري القرار اتخاذ وعملية المحاسبية المعلومات نظم. (2001) أحمد العماري، -23

 .الجزائر :اإلنسانية العلوم مجلة التجارية،
  .القاهرة: شمس عين مكتبة اإلدارة، عناصر شرح في الموجز ).1996(سيد  الهواري،-24
 القومي المركز األولى، الطبعة ،" األساسية المبادئ :اإلدارة). 2001(ماركو نينو لبنان،  الشامي-25

  .عمان :للنشر
، واألربعون الحادي العدد ،2002 لسنة )2(رقم المصارف قانون). 2002 (الفلسطينية الوقائع -26

  .فلسطين غزة، :وزارة العدل، ديوان الفتوى والتشريع
 والمهارات المبادئ -األعمال إدارة ).1998 (محمد نبيل مرسي،، مصطفى محمد الخشروم، -27

  .الرياض: الشقري مكتبة ،والوظائف
الملتقى ،  المعايير المالية لتمويل المشاريع االستثمارية).2009 (شهيرة،  عثمان،نجمة،  بوفليسي-28

كليـة العلوم االقتصادية و ، الوطني السادس حول دور األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية
  . الجزائر:علوم التسييـر

ى الوطني الملتق، فعالية استخدام التنبؤ في الجهاز اإلداري. )2009( وآخرونفريدة ،  بوغازي-29
، السادس حول استخدام التقنيات الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية

  . الجزائر: سكيكدة1955  أوت20جامعة ، كلية علوم التسيير والعلوم االقتصادية
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 ،لشمسا مطابع ،)2( األساسية المفاهيم :اإلدارية المحاسبة). 2001(العربي المجمع جمعية -30
  .عمان
 دار،  مدخل تطبيقي معاصر-نظم المعلومات المحاسبية). 2007(احمد حلمي وآخرون ،  جمعة-31

  .عمان: المناهج للنشر والتوزيع
 في المالية بالقوائم المحاسبية المعلومات مساهمة مجاالت). 2007(يوسف محمود ، جربوع -32

 الشركات على تطبيقية دراسة – فلسطين في العامة المساهمة اإلدارية للشركات القرارات تحسين
 الخامس المجلد) اإلنسانية الدراسات سلسلة( اإلسالمية الجامعة مجلة، "فلسطين في العامة المساهمة
  .555 ص 507 ص الثاني، العدد عشر،

 الطبعة معاصر، تطبيقي مخل المحاسبية المعلومات نظم ).2003 (وآخرون أحمد، جمعة، -33
  .األردن :والتوزيع للنشر لمناهجا دار ،األولى

المحاسبة اإلدارية ونماذج بحوث العمليات في ). 2001(وآخرون ، إسماعيل إبراهيم، جمعة -34
  .اإلسكندرية: الدار الجامعية، اتخاذ القرارات

 ونماذج بحوث العمليات في اتخاذ اإلدارية المحاسبة ).2003( وآخرون،إسماعيل إبراهيم، جمعة -35
  .43-41ص ص ، الدار الجامعية،القرارات

العدد ، مجلة المحاسب الفلسطيني، جودة المعلومات المحاسبية). 2001(يوسف محمد ، جربوع -36
 .11-10ص ، غزة :14
، دار غريب ، الطبعة الثانية مصادر المعلومات وتنمية مقتنيات المكتبات.)1988(حشمت قاسم  -37

  . القاهرة، مصر:للطباعة والنشر
 سوق في قرارات االستثمار ترشيد في المحاسبية المعلومات دور. )2007 (الدين محي ة،حمز -38

  .األول العدد ،(23) المجلد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة المالية، لألوراق عمان
 دار األعمال، منظمات في والجامعات األفراد سلوك ،يالتنظيم السلوك ).2004 (حسين  حريم-39

  .عمان :والتوزيع للنشر الحامد
 دار وكمي، نظري مدخل- اإلدارية القرارات  نظرية.)2001( الساعد، رشاد علي، حسين، -40

  .األردن عمان، :والتوزيع للنشر زهران
  .عمان: الحامد دار ،اإلدارة أساسيات. )1998( وآخرون حسين، حريم، -41
   .القاهرة :المؤلف ،لمحاسبية نظم المعلومات ا).1997 (احمد حسين،  حسين-42
 دار مكتبة ،األولى الطبعة ،والمنظمة المحاسبية المعلومات نظم ).1999(الراوي أحمد حكمت -43

 .عمان :والتوزيع للنشر الثقافة
  .األردن ، عمان ، الحديثة التربية دار ، كنظام العلمي البحث ، (1989) محمد ، حمدان-44
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 القطاع في والتكاليف اإلنتاج دوال لتقدير مقترح قياس نموذج.  (2007)نالدي سيف عودة، -59

  .سوريا :دمشق جامعة ، غير منشورةدكتوراه ةرسال الفلسطيني، المصرفي
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  )1(ملحق رقم 

  

  غـزة                                                      -الجامعة اإلسالمية

  االعليـــات الدراســـ

  ـارةـــالتج ـة كليــ

   والتمويل            قسم المحاسبـة
  

 
  المحترمون/ ................................................. السادة

  

  :تحية طيبة وبعد
  

  :بعنوان  يضع الباحث بين أيديكم هذا االستبيان المعد لجمع البيانات حول دراسة 
دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في ظل ظروف عدم التأكد    "

  ".دراسة تطبيقية على البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة 

  . جة الماجستير في المحاسبة والتمويل  وهذه الدراسة هي متطلب استكماال للحصول على در
الـذي نهـدف مـن      ، كلي أمل بكم في التعاون وتقديم المعلومات التي تساعد في إتمام هذه الدراسة            

خاللها توضيح الدور الذي تلعبه المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات في ظل ظـروف عـدم                
إلى المستوى العلمي   ) ة قطاع البنوك التجارية   وخاص(مما يساهم باالرتقاء بمؤسساتنا الوطنية      ، التأكد

  . المتميز واألداء المطلوب
متعلـق  وبحكـم مـوقعكم الـوظيفي ال      ، عملكم به من خبرة ومهنية في مجال        نونظراً لما تتمتعو    

 بعناية وإجابـة    اني االستب ا واالطالع على فقرات هذ    كرمرجوكم بالت ي فإن الباحث ، بموضوع الرسالة 
علما أن المعلومات التي سوف تدلون بها سـوف تـستخدم           ، ضوعية ومهنية عالية   بمو جميع أسئلته 

   .ألغراض البحث العلمي فقط
  

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير
  
   

  الباحث    
  محمد فرج اهللا
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  :البيانات الشخصية والوظيفية/ أوال

  .أمام اإلجابة المناسبة) √(يرجى التكرم بوضع إشارة 
  

 :حاليةالوظيفة ال -1

        رئيس قسم المحاسبة     الفرع        مراقب    /الفرع            نائب مدير البنك/مدير البنك   
  

 :المؤهل العلمي -2

             دكتوراه            ماجستير  بكالوريوس    
  

 :التخصص العلمي -3

  ...........أخرى تصاد            علوم مالية ومصرفية         إدارة           اق  محاسبة    
      

 سنوات الخبرة -4

   سنوات10كثر من أ سنوات            10 إلى 5من        أقل من خمس سنوات            
  

 :الجنس -5

                 ذكر                                أنثى
  

  :العمر -6

   سنة50        أكثر من 50قل من ا-40         من 40اقل من-30 سنة       من 30اقل من 
  

 :جنسية البنك الذي تعمل به -7

                              أخرى                          محلى  
  

 :مكان العمل -8

        اإلدارة الرئيسية للبنك             فرع البنك
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  : البيانات المتعلقة بالفرضيات/ثانيا

  :يةبعض التعريفات اإلجرائ

  :اتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد -

ال يتمكن من  وبالتالي، أي معلومات عن الظروف المحيطة بالقرار تعني عدم امتالك متخذ القرار
أما لعدم توفر البيانات أو ، تحديد احتماالت تحقق أي حالة من حاالت المستقبل المحيط ببدائل القرار

  .و عدم معرفة متخذ القرار بهذه البياناتصعوبة الحصول عليها وارتفاع تكلفتها أ
  :األساليب الكمية وبحوث العمليات -

هي طرق وأساليب التخاذ القرارات تقوم على أسس علمية تساعد متخذ القرارات في حل المشاكل 
  .التي تواجهه وتقديم الحلول الالزمة لهذه المشاكل

  
  موافقةدرجة ال  الفقـــــرات  

  أوال
محاسبية متخذي القرارات على تخفيض تساعد المعلومات ال

  درجة عدم التأكد المحيطة بعملية اتخاذ القرارات

موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1  
تساهم المعلومات المحاسبية في مصرفكم في تخفـيض درجـة          

  .عدم التأكد التي تحيط بمتخذي القرارات
          

2  
 عمليـة  فـي  في مصرفكم يةالمحاسب المعلومات يمكن استخدام

  .التخطيط وتحديد األهداف والسياسات العامة
          

3  
 فـي ترشـيد اتخـاذ    مصرفكم في المحاسبية المعلومات تساهم

  .فاعليتها من وتعزيزها والتأكد القرارات اإلدارية
          

            .أدوات اتخاذ القرار من األساليب الكمية كأداة مصرفكم يستخدم  4

5  
 من وبحوث العمليات كأداة الرياضية األساليب كممصرف يستخدم

  .أدوات اتخاذ القرار
          

6  

 المعلومـات  توفير في مصرفكم المحاسبي في النظام دور يتمثل
 لترشيد اتخـاذ  التأكد عدم تخفيض حالة في تسهم التي المالئمة
  . القرار

          

7  
 في حل المشكالت يساهم مصرفكم استخدام األسلوب العلمي في

  .في خفض من حالة عدم التأكد التي تواجه متخذي القرار
          

8  
 القرار فـي  متخذ أو المالية والمعلومات الكمية تساعد البيانات

  .شخصية أو وصفية كانت لو مما فعالية أكثر بصورة مصرفكم
          

9  
، التأكـد  عدم حالة من التقليل  فيمصرفكم تساهم المعلومات في

 تقليل األرباح أو بزيادة إلى قرارات  ديأن تؤ يفترض وبالتالي
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  .القرار اتخاذ عملية عن الناجمة الخسائر

10  
 على قدرته مصرفكم المحاسبي في المعلومات نظام تتوقف منفعة

 . التأكد عدم درجة تخفيض في
          

11  
 ومرتكـزاً  فنيـة  أداة مـصرفكم  المحاسبية في المعلومات تعتبر
  اإلدارية في الوظائف عنها ناءاالستغ يمكن ال أساسياً

          

12  
 في حالة عدم التأكـد  مصرفكم يعتمد اتخاذ القرارات اإلدارية في

  ).هل هو متفائل أم متشائم(على السلوك الشخصي لمتخذ القرار
          

13  
 بتخفيض عدد البـدائل  مصرفكم تقوم المعلومات المحاسبية في

  .المتاحة حول مشكلة إدارية معينة
          

14  

 عملية اتخاذ القرارات مصرفكم تسهل المعلومات المحاسبية في

 لبنـاء  المعرفة على العلمي المبني باألساس إمدادها طريق عن
  .المستقبلية التوقعات

          

15  

 لها يكون أن يمكن  مصرفكم المحاسبية في اعتقد أن المعلومات
 ثـم  ومن ،اإلدارية والتشغيلية سالمة القرارات في إيجابي دور
  .التنمية خطط نجاح

          

16  

 تساعد في تحديـد     مصرفكماعتقد أن المعلومات المحاسبية في      

الخاصة بكل بديل   ) احتمال حدوث األحداث المتوقعة   (االحتماالت  

  .من البدائل المتاحة أمام متخذ القرار

          

  موافقةدرجة ال  الفقـــــرات  

  

  ثانيا

 يتم التي المحاسبية المعلومات في خصائص الجودة  تتوافر

  التأكد ظل عدم في اإلدارية القرارات اتخاذ في عليها االعتماد

موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

17  

  

 قـدرة  ذات معلومات  مصرفكم  فيالمحاسبية المعلومات توفر

  .تخفيض درجة عدم التأكد في اإلدارة تنبؤية تساعد
          

18  

  

 المـصرف الـذي تعمـل بـه     لدى المحاسبية المعلومات تتميز

  .التحيز وعدم بالموضوعية
          

19  
 المصرف الـذي تعمـل بـه    المحاسبية لدى المعلومات تتصف

  .من الدقة بدرجة
          

20  
 بدرجة المصرف الذي تعمل به المحاسبية لدى المعلومات تتميز

  .من الوضوح
          

21  
ـ  المحاسبية لدى المعلومات تتصف  ذي تعمـل بـه  المصرف ال

  .الثقة من بدرجة
          

           بدرجة المصرف الذي تعمل به لدى المحاسبية المعلومات تتميز 22



 ــقـــمالحال                                                                                                        

 
 

138

 .المالءمة من

23  

  

  فيذوي العالقة لألشخاص المحاسبية الالزمة المعلومات تصل
  .المناسب الوقت في  مصرفكم

          

            .رونةبالم  مصرفكم  فيالمحاسبية المستخدمة المعلومات تمتاز  24

25  
 في المـصرف الـذي تعمـل بـه     المحاسبية تمتاز المعلومات

  بالمصداقية
          

26  
بقدرتها على تقـديم    مصرفكم  فيالمحاسبية تتصف المعلومات

 . تغذية عكسية لمتخذ القرار
          

27  
 التأكـد  عدم حاالت في  مصرفكم  فيوالحذر الحيطة يتم توخي

  .والعمليات ألحداثا من لكثير والمالزمة المحيطة
          

28  

 ومؤشـرات  معـايير   مصرفكم  فيالمحاسبية المعلومات توفر

 أسـبابها  االنحرافات وتحليـل  من اكتشاف اإلدارة تمكن رقابية

  .ومعالجتها
          

29  

 الـدقيق  التحديد في  مصرفكم  فيالمحاسبية المعلومات تساهم

 ترحـة المق البـدائل  ووضـع  تواجههـا اإلدارة  التي للمشكالت

 .لمعالجتها

          

30  

 الحـصول  في  مصرفكم  فييساعد تطبيق تكنولوجيا المعلومات

مما يؤدي إلى  وبدقة بسرعة الالزمة المحاسبية علي المعلومات

 .الرشيدة القرارات اتخاذ سرعة
          

31  

 كميـة (محاسبية  معلومات  مصرفكم  فيالمحاسبي النظام يوفر

وتـصميم   صياغة في اإلدارة تساعد تنبؤية قدرة ذات )ونوعية

 .للمنشأة المستقبلية الخطط
          

  موافقةدرجة ال  الفقـــــرات  

  ثالثاً
الظروف والمتغيرات المحيطة بعملية اتخاذ القرارات وتأثيرها 

  على  جودة المعلومات المحاسبية

موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

32  
 المحاسبية وتقديم المعلومات إعداد عند المحيطة البيئة تحليل يتم

 .بالمصرف الذي تعمل به الخاصة
          

33  
 تخطيط وتطوير عمليات بمتابعة  مصرفكم العليا في اإلدارة تقوم
  .المحيطة البيئية لمواكبة التغيرات المحاسبية  المعلومات نظم

          

           عنـد   مصرفكم والضوابط المهنية في المتطلبات تحقيق يراعى  34
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 .المحاسبية لمتخذ القرار المعلومات إعداد وتقديم

35  
في   مصرفكم المحاسبية في إلي نوعية المعلومات الحاجة تزداد

 .األعمال بيئة في الشديدة حالة المنافسة
          

  
36  
  

بنـاء   المدراء قبل من  مصرفكم اإلدارية في القرارات اتخاذ يتم

 علـى  ولـيس باالعتمـاد   ،الخارجية البيئة بتحليل قيامهم على
  .خبراتهم الشخصية

          

  
37  
  

 مـصرفكم  القرارات في لمتخذي المحاسبية المعلومات نظم توفر
  مـع  المتعـاملين  تصرفات وأوضـاع  عن الالزمة المعلومات 

  .المصرف
          

38  
  

  

 فـي  القـرارات اإلداريـة   متخـذي  على المحيطة البيئة تفرض
بما  المحاسبية باستمرار اتالمعلوم نظم تطوير ضرورة  مصرفكم

 .البيئة هذه في والتغيرات يتناسب
          

39  

األجهـزة   لتطـوير  مـستمر  وبشكل  مصرفكم اإلدارة في تسعى

 لرفـع  المعلومات المحاسـبية  إنتاج في المستخدمة والبرمجيات
  .وجودتها كفاءتها

          

40  
 بمـستوى   مـصرفكم  المحاسبي في المجال في العاملون يتمتع

 .منهم المطلوبة واألعمال المهام مع وعملي يتناسبعلمي 
          

41  

 ترجمـة  في  مصرفكم المحاسبية في المعلومات استخدام يساهم
 تنفيذية وبرامج إجراءات إلى للمنشأة والسياسات العامة األهداف

 .تخطيطية موازنات صورة في
          

42  
  اإلداريةقراراتها اتخاذ في دائم بشكل  مصرفكم اإلدارة في تعتمد
  .المحاسبي النظام التي يوفرها المحاسبية المعلومات على

          

43  
 بالسياسات واإلجراءات  المحاسبية المعلومات  وتقديمإعداد يتأثر

 .مصرفكم المنشأة في في المستخدمة المحاسبية
          

44  

 أسـاليب   تباين  مصرفكم المحاسبية في المعلومات نظم تراعي

 تلـك  التي تحتاجهـا  المعلومات طبيعة حيث من القرارات اتخاذ
  .القرار صنع عملية في النماذج

          

45  

حكمه الشخـصي وخبراتـه     مصرفكم يستخدم متخذ القرار في

السابقة عند عدم توفر معلومات عن البيئـة المحيطـة بعمليـة            

  اتخاذ القرارات 

          

46  

ـ  في اإلدارية المختلفة المستويات يعتمد المسئولين في  صرفكمم
 العوامـل  مـن  تحديـد العديـد    فيعلى المعلومات المحاسبية 

  .اتخاذهم القرارات عند والخارجية والمتغيرات الداخلية
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  )2(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء المحكمين
  

  المسمى الوظيفي  االسم  م

 اإلدارية للشؤون بغزة اإلسالمية الجامعة رئيس نائب مساعد  علي شاهين. د  1
  .التجارة كلية في المحاسبة بقسم والمحاضر

 في التجارة بكلية السياسية والعلوم االقتصاد قسم في محاضر  سيف الدين عودة. د  2
  .الفلسطينية النقد سلطة وباحث بغزة، اإلسالمية الجامعة

   والقدس المفتوحة األقصىتيمحاضر في جامع  عبد الكريم فرج اهللا. د  3

   التجارة بجامعة األقصىعميد كلية  نضال عبد اهللا. د  4

محاضر بقسم المحاسبة بجامعة األقصى ورئيس شركة نشوان   اسكندر نشوان. أ  5

  للمحاسبة

  محاضر بقسم إدارة األعمال بجامعة األقصى  نضال أبو زهري. أ  6

  
 


