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ممخص الرسالة
العـوامل المؤثرة عمى توجو الشركات العتماد التطبيقات المـحـاسبية عمى االنترنت
ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة أىـ العكامؿ التي قد تؤثر عمى تكجو شركات المساىمة العامة

العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،كتقديـ نظرة عامة عف مفيكـ
التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،معكقاتيا ،كاالجراءات المستقبمية الكاجب اتخاذىا مف تحسيف
السياسات الرامية الى تعزيز قبكؿ كاعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت،

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تقسيـ منيجية ىذه الدراسة الى شقيف أحدىما استقرائي يتمثؿ في
جانب التأصيؿ النظرم لمشكمة الدراسة كاستطالع الدراسات كالمقاالت السابقة التي تناكلت نمكذج قبكؿ

التكنمكجيا كعكامؿ الثقة الصادرة عف معيدم ( )AICPA/CICAكالثاني استنباطي يتمثؿ في الجانب
التطبيقي العممي في الكاقع الفمسطيني مف خالؿ دراسة ميدانية تعتمد عمى االستبياف .كقد تـ تكزيع 28

استبانة عمى  82شركة مف الشركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة ،استرد منيا عدد 36
بنسبة استرداد  ،% 77كتـ تحميؿ اجابات المبحكثيف باالعتماد عمى البرنامج االحصائي ()SPSS
لتحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات.
ككانت نتائج الدراسة ليا تأثير كبير عمى شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع اعتماد
التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،حيث تمثؿ أكالن دليؿ عمى مالئمة استخداـ نمكذج قبكؿ التكنمكجيا

(الفائدة المدركة ،سيكلة االستخداـ المدركة) كنمكذج الثقة (مكثكقية النظاـ ،الثقة في االنترنت) كعكامؿ

مؤثرة عمى تكجو الشركات اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت.
المقدمة لمتطبيقات المحاسبية عمى
كقد
ُ
خمصت الدراسة الى عدد مف التكصيات لمشركات ُ
االنترنت أىميا :االىتماـ بالفائدة المدركة التي تُقمؿ مف درجة عدـ التأكد كتزيد مف معرفة المستفيديف
عند اتخاذىـ الق اررات المختمفة ،كاألخذ بعيف االعتبار سيكلة االستخداـ كالسمكؾ المتكقع لمتخذ القػرار
كمستخدمي التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،االىتماـ بمكثكقية النظاـ الذم ُيقاس بمبادئ
 ،SysTrustكاالىتماـ بالثقة باإلنترنت لما ليا أىمية بالق اررات المتعمقة باعتماد التطبيقات المحاسبية

عمى االنترنت  .كتكصيات لشركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة :ادراج دكرات تككينية
لممكظفيف قبؿ اعتماد أك تطكير أم تطبيقات محاسبية عمى االنترنت ،كمراعاة تكافؽ التطبيقات
المحاسبية عمى االنترنت مع شركط الخصكصية ،سالمة المعالجة ،حماية خصكصية الزبائف ،كاألمف

في حفظ معمكمات كبيانات الشركة.

الكممات المفتاحية :نموذج قبول التكنموجيا ،موثوقية النظام ،الثقة في االنترنت

ب

Abstract
Factors affecting on corporates’ intention to adopt online
accounting systems
This study aimed to examine the most important factors that may affect the
direction of corporates intention in the Gaza Strip towards online accounting
applications, and provide an overview of the concept of online accounting system,
tis, and future actions to be taken to improve policies to enhance the acceptance and
adoption of online accounting applications,
The methodology of this study was divided into two parts, one of which is
Inductive approach in the theoretical studies of the problem and reading the
previous studies and articles dealing with the acceptance of technology and the
confidence factors issued by the AICPA / CICA, The second is Deductive approach
is represented in the Palestinian practice reality through A field study based on the
questionnaire. A total of 82 questionnaires were distributed to 20 operating
corporates in the Gaza Strip, of which 63 were recovered with a 77% recovery rate.
The respondents' responses were analyzed using the Statistical Program (SPSS) for
data analysis and hypothesis testing.
The results of the study have had a significant impact on operating corporates
in the Gaza Strip towards adoption online accounting applications, which is the first
evidence of the appropriateness of using the Technology Acceptance Model (TAM)
(perceived interest, perceived ease of use) and Confidence Model (SysTrust,
WebTrust) on corporates’ intention to adopt online accounting applications.
The study concluded with a number of recommendations for the companies
providing an online accounting applications, the most important of which are:
Attention to perceived benefit that reduces the degree of uncertainty and increases
the knowledge of the beneficiaries when taking different decisions and taking into
account the ease of use and expected behaviour of the decision maker and the users
of accounting applications on the Internet. Attention to the system that measured by
the principles of SysTrust, and Attention to in Internet reliability that measured by
the principles of WebTrust because of its importance on corporates’ intention to
adopt online accounting applications. And recommendations operating corporates in
the Gaza Strip: insert training courses for employees before adoption or development
online accounting applications, and taking into account the compatibility of online
accounting applications with the terms of privacy, the integrity of processing,
protecting the customers’ privacy, and security of corporates’ information and data.
Keywords:Technology acceptance model, SysTrust, WebTrust.
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اإلىداء
الى والدي العزيز ...
النمكذج النادر مف نماذج العطاء المتدفؽ
عجز عف تبياف فضمو كعظيـ عطائو  ,,أبي.
الى مف ُي َ
الى أمي الغالية ...
التي أستمد منيا الدؼء كالحناف

الى مف غرست في حب التعمـ منذ نعكمة أظافرم  ,,أمي.
الى زوجتي الحبيبة ...
الشريكة الكفية التي ما ادخرت جيدان

في تكفير المناخ المناسب طيمة فترة الدراسة.
الى أخوتي األعزاء ...
الذيف أكف ليـ كؿ حب كاحتراـ كتقدير

الى مف أتمني ليـ دكاـ التقدـ كالتكفيؽ.
الى أوالدي وبناتي األعزاء ...
ميجت قمبي الى الشراييف التي تمدني بالحياة
كيبعث في األمؿ.

الى أىمي كأصدقائي الذيف آزركني مف أجؿ تحقيؽ اآلماؿ ...
الى كؿ مف لو حؽ عمي ...
الييـ جميعان أىدم ىذا الجيد المتكاضع ...

ه

الشكر والتقدير
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ االنبياء كالمرسميف نبينا
محمد بف عبد اهلل كعمى آلو كصحبو أجمعيف القائؿ "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل".
كانطالقان مف قكؿ الرسكؿ الكريـ بداية نشكر األستاذ الدكتكر حمدي شحدة زعرب لما بذلو
مف جيد كبير في اإلشراؼ عمى إخراج ىذه الرسالة لمنكر ،ككاف لي خير مكجو كدعمني

بعممو كخبراتو كارشاداتو القيمة كتكجيياتو الكريمة التي أثرت في الرسالة أسأؿ اهلل أف

يجزيو عني خي انر.

كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لألساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة :األستاذ الدكتكر :سالم

حمس كالدكتكر :صبري مشتيى المذاف تفضال عمينا بمناقشة الدراسة باإلضافة لمشركات
كالمؤسسات التي ساعدتنا في الحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة إلتماـ ىذه الدراسة.
فجزل اهلل الجميع بكؿ خير
كختامان إف أصبت فمف اهلل كاف أخطأت فمف نفسي
الباحث
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
أوالً :المقدمة
اعتمد األفراد كالمؤسسات التجارية عمى نظـ المعمكمات إلدارة اعماليـ عبر العصكر،

كحاليان كنحف في عصر التكنمكجيا ،فإننا نعتمد عمى نحك متزايد عمى أنظمة تكنمكجيا المعمكمات
كاالتصاالت بشكؿ كبير ،كأصبح التحدم الذم يكاجو مينة المحاسبة كالمراجعة في ىذه المرحمة

ىك كيفية مساعدة المنشآت في مكاجية التطكرات السريعة المتتالية في ساحة الماؿ كاألعماؿ.

كتعتبر تكنمكجيا الحكسبة السحابية التي تضمف كصكؿ مناسب كدائـ في أم كقت الى

الشبكة ،لمشاركة مجمكعة كبيرة مف المصادر الحكسبية التطكر األحدث في األفكار كالتطبيقات

بناء عمى ما تقدـ فإف كثي انر مف الشركات العالمية اليكـ اتجيت
المتعمقة بتكنمكجيا المعمكمات ،ن
الى استخداـ أحدث التقنيات في مجاؿ الحكسبة السحابية كمنيا التطبيقات المحاسبية عمى

االنترنت مثؿ تطبيقات ( Atlassian Conflunce, slack, teamwork project,
 )ManageEngine, Procoreحتى تالئـ التطكرات في متطمبات العمؿ كمكاجية الصعكبات
الفنية كاالدارية التي تكاجييا إدارة ىذه الشركات.

كلما كاف االعتماد الكبير مف الشركات العالمية الكبرل اليكـ عمى استخداـ التطبيقات
المحاسبية عمى االنترنت لما ليا مف دكر ميـ يمكف أف تؤديو ،كما يترتب عمى فشؿ ىذه

التطبيقات في القياـ بدكرىا بات مف الضركرم االىتماـ بمكثكقية النظـ المحاسبية عمى االنترنت

لما ليا مف أىمية كتأثير عمى تكجو الشركات العتماد ىذه النظـ نتيجة لذلؾ استحدث كؿ مف

المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف

American Institute of Certified Public

 )AICPA(Accountantsكالمعيد الكندم لممحاسبيف القانكنييف Canadian Institute of
 )CICA( Chartered Accountantsمجمكعة جديدة مف خدمات التأكيد Assurance

 Servicesالتي تنقسـ الى خدمة ضماف مكثكقية النظـ المعركفة بمكثكقية النظاـ ((SysTrust
التي تيدؼ إلى قياس المكثكقية التشغيمية لنظـ كخدمة الثقة في المكاقع االلكتركنية

)(WebTrustلمتغمب عمى مشاكؿ الثقة في نظـ المعمكمات االلكتركنية.

كمف ىنا كاف التفكير في اعداد ىذه الدراسة لمعرفة العكامؿ المؤثرة عمى تكجو الشركات
اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت في كاقع بيئة األعماؿ الفمسطينية ،كلتحقيؽ أىداؼ

الدراسة تـ استخداـ نمكذج قبكؿ التكنمكجيا)Technology Acceptance Model (TAM
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باإلضافة لعامميف ثقة كىما مكثكقية النظاـ كالثقة في االنترنت لد ارسة سمكؾ المستخدميف
المحتمميف لمتطبيقات المحاسبية عمى االنترنت كمحاكلة تطبيقيا في الشركات المساىمة العامة

العاممة في قطاع غزة .
ثانياً :مشكمة الدراسة

في ضكء ما تقدـ تحاكؿ ىذه الد ارسة االجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:

ماىي العوامل المؤثرة عمى توجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد

التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت؟

كلتحميؿ أفضؿ تـ طرح االسئمة الفرعية التالية:
 .1ما مدل تأثير مكثكقية النظاـ عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة
اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت؟

 .8ما مدل تأثير الثقة في االنترنت عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة
اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت؟

 .6ما مدل تأثير الفائدة المدركة عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة
اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت؟

 .4ما مدل تأثير سيكلة االستخداـ عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة
اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت؟

ثالثاً :أىداف الدراسة
تتمثؿ أىداؼ الدراسة في التالي:

 .1دراسة أىـ العكامؿ التي قد تؤثر عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة
اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت.

 .8تقديـ نظرة عامة عف مفيكـ التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،معكقاتيا ،كاالجراءات
المستقبمية الكاجب اتخاذىا مف تحسيف تصميـ السياسات الرامية الى تعزيز قبكؿ كاعتماد

التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت.

 .6تقديـ نظرة مفيدة لشركات البرمجيات عمى العكامؿ الكاجب أخذىا بعيف االعتبار عند تقديـ
تطبيقات محاسبية عمى االنترنت في السكؽ الفمسطينية.
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رابعاً :أىمية الدارسة
ترجع أىمية ىذه الدارسة في أنيا تتناكؿ مكضكع يخص قطاع كبير كميـ في االقتصاد

الفمسطيني كذلؾ فيي تعالج مكضكع عمى قدر كبير مف األىمية الذم يعني بيا الشركات في
ظؿ التنافس الشديد في األسكاؽ المحمية كاإلقميمية كالدكلية في مجاؿ استخداـ تكنمكجيا

المعمكمات الحديثة المتاحة كمنيا التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،التي ليا فكائد نخص

بالذكر منيا تكفير كخفض التكاليؼ ،المركنة ،التركيز عمى الكفاءات األساسية ،االستدامة،

فحتى اآلف فإف الطمب الفعمي عمى التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت كاف محدكدان ،كعالكة
عمى ذلؾ البحكث المطبقة عمى بيئة األعماؿ الفمسطينية ظمت محدكدة ،كنتيجة لذلؾ كانت

ىناؾ دعكة ألبحاث تدرس العكامؿ التي تؤثر عمى تكجو شركات المساىمة العامة في قطاع غزة

اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،كتقديـ مجمكعة مف النتائج كالتكصيات لشركات
البرمجيات بما يحقؽ معالجة مكضكع الدراسة.

خامساً :نموذج الدارسة
بالنظر الى دراسة ) )Gefen and et al ,2003فإف تكجو المستخدميف المحتمميف

العتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت يتأثر بعامميف كىما القبكؿ كالثقة.

قبكؿ المستخدميف لمتطبيقات المحاسبية عمى االنترنت تـ دراستو بشكؿ مكسع في

نمكذج قبكؿ التكنمكجيا ) Ttechnology Acceptance Model (TAMمن قبل
( (Davis, 1989الذم ُيبيف فيو أف الفائدة المدركة كسيكلة االستخداـ ىما العامميف الرئيسييف
لتبني المستخدميف لمتطبيقات المحاسبية عمى االنترنت.

الفائدة المدركة

النية السلوكية
لالستخدام

االستخدام الفعلي للنظام

سهولة االستخدام

شكل ( :)1.1نموذج قبول التكنموجيا ()TAM

المصدر)Technology acceptance model, Davis,1989) :
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كمف جية أخرل دراسات سابقة مثؿ ()Bhattacherjee, 2002و( McKnight and

)et al , 2002و( )Shneidermnan, 2000اقترحت أف الثقة تعتبر عامالن ميمان كمؤث انر في
تكجو الشركات اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت كفي ىذه الدراسة اقتصر الباحث

عمى مكثكقية النظاـ كالثقة في االنترنت كجزء مف الثقة التي قد تؤثر عمى تكجو شركات

المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت.

كعميو فإف ىذه الدراسة تجمع بيف نمكذج قبكؿ التكنمكجيا (الفائدة المدركة كسيكلة

االستخداـ) باإلضافة الى الثقة (مكثكقية النظاـ كالثقة في االنترنت) كعكامؿ ميمة قد تؤثر في
تكجو الشركات العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت.
مكثكقية النظاـ
الثقة

الثقة في االنترنت
الفائدة المدركة

القبكؿ

سيكلة االستخداـ

توجو الشركات نحو
اعتماد التطبيقات
المحاسبية عمى
االنترنت

شكل ( )1.2نموذج الدراسة

المصدر :اعداد الباحث

سادساً :فرضيات الدارسة
لإلجابة عمى تساؤالت الدارسة كتحقيؽ أىدافيا فقد تـ صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية األولى" :تعتبر خصائص مكثكقية النظاـ مف العكامؿ التي تؤثر ايجابان عمى تكجو
شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة العتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"

الفرضية الثانية" :تعتبر الثقة في االنترنت مف العكامؿ التي تؤثر ايجابان عمى تكجو شركات

المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة العتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"

الفرضية الثالثة" :تعتبر الفائدة المدركة مف العكامؿ التي تؤثر ايجابان عمى تكجو شركات

المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة العتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"
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الفرضية الرابعة" :تعتبر سيكلة االستخداـ مف العكامؿ التي تؤثر ايجابان عمى تكجو شركات
المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة العتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"

سابعاً :منيجية الدراسة
 مجتمع الدراسة
يتككف مجتمع الدراسة مف الشركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة البالغ عددىا

 82شركة حسب احصائية ك ازرة االقتصاد الفمسطيني لبداية عاـ  8212كاستخدـ الباحث
أسمكب المسح الشامؿ لمشركات المتاحة كاستيدؼ البحث المحاسبيف في ىذه الشركات

حيث جميعيـ عمى دراية بالنظـ المستخدمة في شركاتيـ ،حيث تـ تكزيع  28استبانة عمى
الشركات محؿ الدراسة ،أثناء مراجعة االجابات تـ استبعاد  11استبياف نظ انر لعدـ اكتماليا
مما أسفر عف معدؿ استجابة يصؿ  %77انظر الممحؽ رقـ (.)6

 المنيج المتبع

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تقسيـ منيجية ىذه الدراسة الى شقيف أحدىما استقرائي يتمثؿ في
جانب التأصيؿ النظرم لمشكمة الدراسة كاستطالع الدراسات كالمقاالت السابقة التي تناكلت
نمكذج قبكؿ التكنمكجيا كعكامؿ الثقة الصادرة عف معيدم ( )AICPA/CICAكالثاني

استنباطي يتمثؿ في الجانب التطبيقي العممي في الكاقع الفمسطيني مف خالؿ دراسة ميدانية
تعتمد عمى االستبياف.

 أداة الدراسة

تـ إعداد استبانة حكؿ "العػكامؿ المؤثرة عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في

قطاع غزة العتماد التطبيقات المػحػاسبية عمى االنترنت" ،انظر الممحؽ رقـ ()8

 مصادر جمع البيانات

 مصادر ثانوية :تـ معالجة اإلطار النظرم لمدراسة باالستناد إلى مصادر البيانات
الثانكية مف خالؿ االطالع عمى الكتب كالمراجع كاألبحاث كالدراسات السابقة كالدكريات

المتعمقة بمكضكع الدراسة ،باإلضافة لمكاقع االنترنت المختمفة.

 مصادر أولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة تـ جمع البيانات األكلية مف
خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة التي صممت خصيصان ليذا الغرض.
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ثامناً :الدراسات السابقة
فيما يمي أىـ الدراسات التي استطاعت ىذه الدراسة الكقكؼ عمييا كقد رتبت عمى النحك التالي:
أوالً :الدراسات العربية.
 .1دراسة قابيل وعبد المطمب ( )2016بعنوان "السحابة االلكترونية :إطار مقترح لتطوير
الخدمات الحكومية االلكترونية بالتطبيق عمى مصمحة الضرائب"

ىدؼ الدراسة :ىدفت الدراسة الى تعريؼ مفيكـ الحكسبة السحابية االلكتركنية كطبيعة الحكسبة
السحابية ،ككيفية استخداـ السحابة االلكتركنية في تطكير الخدمات الضريبية.
منيجية الدراسة :استخدـ الباحثاف المنيج االستقرائي االستنباطي المختمط منطمقان مف أساس
نظرم يشمؿ اإلطار المفاىيمي لمدراسة المشتمؿ عمى مفيكـ الحكسبة السحابية أك السحابة
االلكتركنية كأنكاعيا ككيفية استخداميا ،ليككف ذلؾ مجاؿ الستنباط االطار المقترح لتطبيقو في
مصمحة الضرائب المصرية.
نتائج الدراسة :تكصؿ الباحثاف الى اقتراح امكانية استخداـ السحابة االلكتركنية في تطكير
الخدمات الضريبية كاالتصاؿ الشبكي االلكتركني كأكصى الباحثاف الى إلقاء المزيد مف الضكء
مف الناحية التطبيقية عمى دراسة مدل أماف مثؿ ىذه التكنمكجيا كعكامؿ الحماية مف االختراؽ
كنظاـ معمكمات مستحدث لو كثير مف المزايا كأيضان ال يخمك مف العيكب ككذلؾ دراسة تكاليؼ
اإلحالؿ بيف األنظمة القائمة كالنظاـ المقترح لمتطبيؽ.
 .2دراسة عياش وغنام ( )2014بعنوان "العوامل المؤثرة عمى استخدام نظام المعمومات في
المؤسسات الجزائرية -دراسة نموذج قبول التكنموجيا  TAMوالمخاطر المتصورة "PR

ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة الى معرفة مدل تطبيؽ نظاـ المعمكمات داخؿ المؤسسات
الجزائرية كالبحث في مختمؼ المتغيرات التي تؤثر عمى ىذا التطبيؽ كاختبار العالقة بيف تصكر

الفائدة المدركة ( )Perceived Usefulnessكالتكجو الستخداـ نظاـ المعمكمات ،كاختبار
العالقة بيف سيكلة االستخداـ ( )Perceived Ease of Useكالتكجو الستخداـ نظاـ

المعمكمات ،كتحديد العالقة بيف المخاطر المتصكرة مف نظاـ المعمكمات كاستخدامو داخؿ
المؤسسات الجزائرية.
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نموذج الدراسة:

شكل ( )1.3أثر نموذج قبول التكنموجيا والمخاطر المتصورة عمى استعمال نظام المعمومات
المصدر( :عياش وغنام2014 ،م)

منيجية الدراسة :اعتمد الباحثاف عمى االحصاء الكصفي مف أجؿ التحقيؽ في العكامؿ المؤثرة
عمى استخداـ نظاـ المعمكمات ،كذلؾ باالعتماد عمى إجراء دراسة استقصائية تضـ بيانات
مجمكعة مف الفنادؽ الجزائرية باعتبارىا أحد مؤسسات قطاع الخدمات ضمت ( )122فندقان.
نتائج الدراسة :كخمصت ىذه الدراسة الى مالئمة استخداـ نمكذج قبكؿ التكنمكجيا ()TAM
كنمكذج المخاطر المتصكرة لقياس االبعاد المختمفة الستخداـ نظاـ المعمكمات ،فتصكرات نمكذج

( )TAMمف خالؿ تصكر الفائدة المدركة كسيكلة االستخداـ ،شرحت اعتماد نظاـ المعمكمات
إضافة الى تفسير العالقة بينو كبيف المخاطر المتصكرة.
 .3دراسة عبد العزيز (2010م) بعنوان "خدمات إضفاء الثقة عمى نظم المعمومات
المحاسبية اإللكترونية ومدى إمكانية تطبيقيا في اليمن  :دراسة تحميمية -ميدانية"

ىدف الدراسة :ىدفت الدراسة الى تحميؿ المخاطر الميددة ألمف نظـ المعمكمات المحاسبية
االلكتركنية كسالمتيا كالناتجة عف تطكر متغيرات تكنمكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،كالتعرؼ
عمى اإلطار الفكرم لخدمات الثقة  SysTrustالذم تـ كضعو مف قبؿ المعيد االمريكي
لممحاسبيف القانكنييف ( )AICPAكالمعيد الكندم لممحاسبيف القانكنييف ()CICSلمتغمب عمى

مشاكؿ الثقة في نظـ المعمكمات االلكتركنية ،كتكصيؼ ىذه الخدمة ،كمناقشة القضايا المرتبطة
بيا كمقارنة ذلؾ ببيئة األعماؿ اليمنية.
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منيجية الدراسة :قسـ الباحث منيجية الدراسة الى قسميف أحدىما استقرائي يتمثؿ في جانب
التأصيؿ النظرم لمشكمة الدراسة كاستطالع الدراسات السابقة كالثاني تمثؿ في الجانب التطبيقي
العممي في الكاقع اليمني مف خالؿ دراسة ميدانية تعتمد عمى قائمة استقصاء تـ تكزيعيا عمى
عينة مف الشركات بمغت ( )364شركة تستخدـ تمؾ النظـ في اليمف.
نتائج الدراسة :تكصمت الدراسة الى كجكد ما يعرؼ بفجكة الثقة في نظـ المعمكمات المحاسبية
االلكتركنية في بيئة األعماؿ اليمنية ،كأكدت الدراسة عمى أىمية المبادئ الخمسة لخدمات الثقة
 SysTrustفي النظـ االلكتركنية ،ككجكد فرص حقيقية ألداء ىذه الخدمة في بيئة األعماؿ
اليمنية فيما عدا أف المراجعيف غير مؤىميف ألداء ىذه الخدمة ،كتكصمت الدراسة الى أف أداء
خدمة الثقة في النظـ االلكتركنية يؤدم الى زيادة فعالية المعمكمات المحاسبية االلكتركنية مف
حيث قدرتيا عمى تكفير معمكمات مكثكؽ فييا مف جية كمالئمة مف جية أخرل.
ثانياً :الدراسات االجنبية
 .1دراسة ) (Peter Cleary &Martin Quinn, 2016بعنوان "رأس المال الفكري وأداء
األعمال :دراسة استكشافية لتأثير المحاسبة السحابية والبنية التحتية المالية".

“Intellectual capital and business performance: An exploratory study
”of the impact of cloud-based accounting and finance infrastructure
ىدف الدراسة :تمثؿ اليدؼ الرئيسي مف الدراسة استكشاؼ كيفية استخداـ البنية التحتية
المحاسبية كالشؤكف المالية عمى السحابة كأثرىا عمى أداء األعماؿ في الشركات الصغيرة

كالمتكسطة الحجـ (المشاريع الصغيرة كالمتكسطة) ،كىدفت الدراسة إلى مناقشة ىذه القضايا بناء

عمى الدراسات السابقة مف رأس الماؿ الفكرم كأداء األعماؿ التجارية.
منيجية الدراسة :استخدـ الباحثاف طريقة المسح اللتقاط التصكرات حكؿ كيفية تأثير البنية
التحتية المحاسبية كالمالية القائمة عمى السحابة عمى أداء األعماؿ في الشركات الصغيرة
كالمتكسطة.
فرضية الدراسة :افترضت الدراسة أنو عمى الرغـ مف أف النظـ المحاسبية كالمالية تعتبر عنص انر

كاحدان مف رأس الماؿ الييكمي لمشركة ،فإف إدخاؿ بنية تحتية قائمة عمى السحابة في مجاؿ

المحاسبة كالشؤكف المالية يمكف أف يؤثر إيجابيان عمى العناصر الثالثة لرأس الماؿ الفكرم
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لمشركة ،كاستناداَ إلى بيانات االستبياف التي تـ جمعيا ،كضع الباحثاف نمكذج مفاىيمي الختبار

العالقة بيف المحاسبة كالبنية التحتية المالية كأداء األعماؿ مف خالؿ منظكر رأس الماؿ الفكرم
لمشركات.

Structural
Capital

Business
Performance

Human
Capita

Cloud-based
Accounting/
Finance
Infrastructu

Relational
Capita

الشكل ( :)1.4تأثير المحاسبة السحابية عمى رأس المال الفكري وأداء االعمال
المصدر)Cleary & Quinn, 2016, P267(:

نتائج الدراسة :أظيرت النتائج التي تكصمت الييا الدراسة إلى أف النظـ المحاسبية السحابية ليا
تأثير إيجابي عمى رأس الماؿ البشرم ،كعمى ىيكؿ رأس الماؿ ،كعمى الرغـ مف إيجابية العالقة

فإف العالقة ليست ذات داللة إحصائية.

 .2دراسة ) (Greenberg and et al, 2012بعنوان "تأثير موثوقية النظام عمى توجو
الشركات اعتماد انظمة المحاسبة عمى االنترنت"

“The effect of trust in system reliability on the intention to adopt
”online accounting system
ىدف الدراسة :تمثؿ اليدؼ الرئيسي مف الدراسة في السعي الى التعرؼ عمى تأثير مكثكقية
النظاـ  SysTrustعمى تكجو الشركات اعتماد انظمة المحاسبة عمى االنترنت مف خالؿ :بحث

بناء كاحدان يقيس احتماؿ تصكرات المستخدميف
إذا كانت مبادئ ثقة النظاـ  SysTrustتمثؿ ن
مف مكثكقية النظاـ ،كبحث ما إذا كانت الثقة في الشركات التي تكفر النظـ المحاسبية عمى

االنترنت تؤثر عمى تكجو المستخدميف المحتمميف (مثؿ العمالء كالشركاء التجارييف) العتماد
كاستخداـ تطبيقاتيا عمى االنترنت.

10

منيجية الدراسة :أُجريت الدراسة عمى  44طالبان مف خريجي المرحمة الثانكية المسجميف في نظـ

المعمكمات المحاسبية ( .)AISككاف ىؤالء الطالب بمثابة ككيؿ لممحاسبيف المبتدئيف في
الشركات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ ،ككاف كؿ منيـ عمى دراية بكؿ مف نظـ المحاسبة اليدكية
كالمحكسبة المستخدمة في األعماؿ التجارية .كمع ذلؾ لـ يكف لدييـ أم خبرة في نظـ المحاسبة
عبر اإلنترنت قبؿ الدراسة.

نتائج الدراسة :كأظيرت النتائج التي تكصمت الييا الدراسة :أف تصكرات المستخدميف المحتمميف
لمبادئ مكثكقية النظاـ  SysTrustالثالثة كاحدة ،مما يشير إلى أنيا تدؿ عمى مكثكقية النظاـ
عمى النحك المقترح مف المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف ( )AICPAكالمعيد الكندم

لممحاسبيف القانكنييف ( ،)CICAكعالكة عمى ذلؾ أظيرت الدراسة أف مكثكقية النظاـ كما ىك

محدد مف قبؿ أربعة مبادئ لمكثكقية النظاـ يؤثر عمى تكجو المستخدميف المحتمميف العتماد
النظـ المحاسبية عمى االنترنت.

 .3دراسة ) )Misevicien & Christauskas, 2012بعنوان "المحاسبة السحابية في
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم"

"Cloud Computing Based Accounting for Small to Medium Sized
" Business
ىدف الدراسة :تمثؿ اليدؼ الرئيسي مف الدراسة في السعي الى التعرؼ عمى المزايا كالمخاطر
مف استخداـ المحاسبة السحابية في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ ،لما لممحاسبة

السحابية مف دكر ىاـ في تكفير المعمكمات المالية في اتخاذ القرار داخؿ المنظمة ،فيي تقدـ
معمكمات عف مجمكعة متنكعة مف صناع القرار في اإلنتاج ،كالمكارد البشرية كالمالية ،كاإلدارة،

كالتسكيؽ ،كالخدمات المكجستية ،كسمسمة التكريد ،الستخداميا في تقييـ الكضع المالي لمشركات،

كاتخاذ الق اررات الصحيحة ،كتحميؿ الكضع المالي لمشركات كفقا لمنتائج الكاردة ،ككضع خطط
لممستقبؿ كالسيطرة عمى كامؿ المشركع.

منيجية الدراسة :أُجريت الدراسة عمى  42مف الشركات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ.

نتائج الدارسة :كأظيرت الدراسة أف النظـ المحاسبية التقميدية في كثير مف األحياف ال تدعـ
العمؿ بشكؿ صحيح ،قد تككف األسباب أف النظـ ىي في معظميا كبيرة جدان كمعقدة الستيعاب

التقنيات بكامميا أك المعمكمات التقميدية ليست فعالة .كأف ىناؾ حاجة إلى اعتماد أحدث
التقنيات في األعماؿ الصغيرة كالمتكسطة الحجـ ،كمف أحدث االتجاىات في عالـ تكنكلكجيا

المعمكمات ىي النظـ المحاسبية السحابية .كاف نقؿ المحاسبة إلى "سحابة" ىك حؿ جديد كمبتكر
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يمكف أف تساعد في إنقاذ أمكاؿ كبيرة لممشاريع الصغيرة كالمتكسطة الحجـ ،كمع ذلؾ فإف لو

مخاطره الخاصة جدان ،كتشير الدراسة الى المزايا كالمخاطر مف أحدث التقنيات في ىذا المجاؿ.
ثالثاً :ما يميز الدارسة الحالية

جاءت ىذه الدراسة نتيجة لمتابعة الجيكد الطيبة التي تمثمت بكجكد العديد مف الدراسات

التي تناكلت نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة ،لقد طرحت الدراسات السابقة العديد مف

جكانب المعالجة اآللية المتعمقة بنظـ المعمكمات المحاسبية ،كنظـ المعمكمات بشكؿ عاـ كالتأكد
مف عممية تشغيؿ المعمكمات المحاسبية في الشركات المتكسطة كالصغيرة.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة العكامؿ التي مف شأنيا أف تؤثر عمى تكجيات الشركات في

بيئة االعماؿ الفمسطينية اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،كذلؾ باالعتماد عمى

األسس النظرية لمبحكث السابقة مف خالؿ محاكلة دمج المتغيرات التالية:

 نمكذج قبكؿ التكنمكجيا (Technology Acceptance Model (TAM -مكثكقية النظاـ (.)SysTrust

 -الثقة في االنترنت (.)WebTrust
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الفصل الثاني
النظم المحاسبية عمى االنترنت
والعوامل المؤثرة عمى اعتمادىا
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الفصل الثاني
النظم المحاسبية عمى االنترنت والعوامل المؤثرة عمى اعتمادىا
مقدمة:
لقد حدثت تطكرات ىامة خالؿ السنكات األخيرة في كؿ مف الكظيفة المحاسبية كالبيئة

المحيطة بيا كذلؾ نتيجة التزايد عمى طمب المعمكمات سكاء مف حيث الكـ أك الكيؼ بما
يتماشى مع نمك حجـ التنظيمات كالتطكرات التكنكلكجية في كؿ مف التنظيمات كالبيئة المحيطة
بيا ،كمف ناحية اخرل فإننا نجد أف قدرة نظاـ المعمكمات عمى الكفاء باالحتياجات المطمكبة مف

المعمكمات قد تزايدت نتيجة لتحسيف كسائؿ القياس كتشغيؿ كتحميؿ البيانات باستخداـ أنظمة

الحكاسيب اإللكتركنية المتطكرة ،كقد أحدثت الثكرة التكنكلكجية كظيكر االجياؿ الحديثة في

الحكاسيب اإللكتركنية بجانب التطكر السريع في عمـ اإلدارة اندفاعان كبي انر لدل المنشآت إلنشاء

نظـ معمكمات حديثة تمكف مف تكفير كميات كأنكاع مف المعمكمات المفيدة لمتخذم الق اررات

اإلدارية بطريقة فكرية (مبارؾ8222 ،ـ ،ص.)14

كاستجابت الكظيفة المحاسبية ليذه التطكرات كتفاعمت معيا عمى أساس أف النظاـ

المحاسبي يعتبر مف أىـ المصادر لمحصكؿ عمى المعمكمات الكمية في المشركعات المختمفة

بؿ إنو يعتبر في كثير مف الحاالت أقدـ نظـ المعمكمات كأكثرىا تطك انر.

كليذه األسباب يسعى الباحث في ىذا الفصؿ الى استعراض بعض المفاىيـ المتصمة

بالنظـ المحاسبية مثؿ مفاىيـ البيانات في المبحث األكؿ ،أما المبحث الثاني فقد ُخصص

لعرض مفيكـ ككظائؼ كمميزات كمككنات كخصائص التطبيقات المحاسبية بشكؿ خاص

كاألىداؼ التي تحققيا التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت كمدل تكفيرىا لمبادئ مكثكقية النظـ

( )SysTrustالمكضكعة مف قبؿ المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف) ،(AICPAكالمعيد

الكندم لممحاسبيف القانكنييف ) (CICAكالتي تشمؿ خمسة مبادئ مف شأنيا تكفير الثقة بالنظـ
االلكتركنية كمدل تكفيرىا لخدمة الثقة في المكقع االلكتركني كأثر الفائدة المدركة كسيكلة

االستخداـ لمنظـ المحاسبية عمى االنترنت عمى تكجو الشركات اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى

االنترنت ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ تقسيـ الفصؿ عمى النحك التالي:

المبحث األول :نظـ المعمكمات المفاىيـ كاألساسيات.

المبحث الثاني :العكامؿ المؤثرة عمى اعتماد الشركات لمتطبيقات المحاسبية عمى االنترنت.
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المبحث األول :نظم المعمومات المفاىيم واالساسيات
أوالً :تمييد
لقد أصبحت المعمكمات عنص انر ميمان كجزنء ال يتج أز مف عناصر االنتاج لما ليا دكر
ميـ في تفعيؿ العممية االدارية كتدعيـ الق اررات كتحديد فعالية ككفاءة المنظمة ،لذلؾ اتجيت
المنظمات إلى تصميـ كبناء أنظمة معمكمات مف أجؿ السيطرة عمى الكـ اليائؿ مف المعمكمات

الضركرية إلدارة المنظمة كذلؾ لضماف كصكليا مكثكقة كصحيحة كدقيقة إلى كافة المستكيات
اإلدارية بالشكؿ المالئـ كالكقت المناسب مف أجؿ استخداميا في اتخاذ الق اررات الرشيدة التي

تساىـ في تحقيؽ أىدافيا (حمكدم8214 ،ـ ،ص )8كال تختمؼ أىمية إنتاج المعمكمات في أم

كحدة اقتصادية عف أىمية أم مػكارد أخرل يمكنيا أف تساىـ في تحقيؽ أىدافيا ،كقد نتج عػف
األىمية المتزايدة لممعمكمات أنيا تمثؿ أحد المكارد اليامة في الكحدة االقتػصادية مثػؿ المكارد

كاآلالت كالقكل البشرية بؿ أنيا تفكؽ ىذه المكارد جميعان حيث أف االسػتخداـ األمثؿ لممعمكمات
يؤدم إلى نجاح تمؾ الكحدة في تحقيؽ أىدافيا ،لذلؾ يستعرض ىذا المبحث بعض المفاىيـ

الرئيسية في نظـ المعمكمات التي تيـ المحاسب في المنشآت االقتصادية ،كيكضح أىمية
المعمكمات كأحد العناصر الرئيسية في نجاح المنشآت االقتصادية في تحقيؽ أىدافيا ،كدراسة

دكر المحاسبة في تزكيد إدارة المؤسسة بمعمكمات مالية مالئمة التخاذ الق اررات ،كحتى يستطيع
المحاسب مف تمبية احتياجات اإلدارة مف المعمكمات بشكؿ فعاؿ ككفاءة عالية يجب أف يككف

المحاسب مممان بأصكؿ كمبادئ كمياـ كمسئكليات نظـ المعمكمات لمكصكؿ لممفيكـ الشامؿ.
ثانياً :مفيوم النظم
 .1تعريف النظم:

كممة نظاـ مكجكدة في مجاالت متعددة ،فمثالن نظاـ االتصاالت أك النظاـ

القانكني(األفراد،لحكـ كعمى ىذا األساس تبدك كممة نظاـ متعددة المعاني كاالستخدامات ،كعند
فحص ىذه االستخدامات كالمعاني نجدىا تمتقي في جكىر كاحد بحيث يتككف كؿ نظاـ مف ىذه

النظـ مف مككنات أساسية تتفاعؿ فيما بينيا كتعمؿ ضمف ظركؼ بيئية محددة لتحقيؽ اليدؼ
مف كجكدىا (بكليفة ككريمة8216 ،ـ ،ص.)6

كيعرؼ النظاـ بصفة عامة عمى أنو مجمكعة مترابطة كمتجانسة مف المكارد كالعناصر

(األفراد ،التجييزات ،اآلالت ،األمكاؿ ،السجالت ...الخ) التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض داخؿ
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اطار معيف (حدكد النظاـ) كتعمؿ ككحدة كاحدة نحك تحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة مف األىداؼ
العامة في ظؿ الظركؼ أك القيكد البيئية المحيطة(.حسيف8223 ،ـ ،ص.)16

كما يعرؼ (لطفي8224 ،ـ ،ص )1النظاـ بصفة عامة عمى أنو "مجمكعة مف الكحدات

مركبة مع بعضيا لتككيف شيء كمي كتعمؿ معان في انسجاـ ،فالنظاـ مككف مف مجمكعة مف

الكحدات ،كيمكف اعتبار تمؾ الكحدات نظـ في حد ذاتيا ،كما أف كؿ منيا يمكف أف يككف مككف

مف كحدات أصغر تسمى كحدات جزئية كيمكف اعتبارىا أيضان نظـ في حد ذاتيا ،كما أف النظاـ
ذاتو ما ىك إال كحدة مف كحدات نظاـ أكبر.

كعرؼ (مكسككؼ كسيمكف8224 ،ـ ،ص )81النظاـ بشكؿ عاـ بأنو "كحدة مككنة مف

أنظمة فرعية متداخمة تيدؼ جميعيا الى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ".

كعرؼ (الحبيطي كالسقا8226 ،ـ ،ص )14النظاـ بأنو مجمكعة مف األجزاء أك

العناصر أك المقكمات التي مف الممكف أف تككف ماديػة أك بشرية أك كمييما ،كذلؾ تبعان لطبيعة

النظاـ ،التناسؽ كالترابط بيف ىذه األجزاء أك العناصر أك المقكمات بصكرة متبادلة بحيػث تخدـ

بعضيا البعض بصكرة أك بأخرل كفؽ عالقة منطقية ،السعي لتحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة أىداؼ

محددة كمعمكمة ،حيث يمثؿ ىدؼ النظػاـ الركيزة األساسية التي يتـ عمى أساسيا تحديد األجزاء
كعالقاتيا مع بعضيا البعض.

كبرغـ تعدد تعاريؼ النظاـ إال أف معظميا تتفؽ بأف النظاـ عبارة عف اطار عاـ كشامؿ

لمجمكعة مف العناصر المترابطة مع بعضيا البعض تتفاعؿ كتتكامؿ فيما بينيا كمع البيئة
المحيطة بيا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي يسعى النظاـ الى تحقيقيا.
 .2مكونات النظم:
يتضمف النظاـ كما ىك مكضح في الشكؿ ( )8.1أدناه مجمكعة مف العناصر كالفعاليات

كاألنشطة المتكاممة التي يجب القياـ بيا ،حتى نتمكف مف تحقيؽ ىدؼ معيف كىذه العناصر
كاألنشطة ىي:

 المدخالت
 التشغيؿ كالمعالجة
 المخرجات
 الرقابة

 التغذية العكسية
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المدخالت:
تتمثؿ المدخالت في المكاد كاألرقاـ الخاـ التي يتـ تحديدىا كتجميعيا كادخاليا إلى

النظػاـ ليقكـ بعممية معالجتيا كتشغيميا مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات ،كتعتبر المدخالت
"القكة الدافعة كالكقكد الالزـ لتشغيؿ النظاـ كىذه المدخالت ممثمة في مكاد أكلية ،عمالة،

رأسماؿ ،معمكمات أك أم شيء يحصؿ عميػو النظػاـ مػف البيئة المحيطة كمف نظـ أخرل"

(الدىراكم كمحمد2002 ،ـ ،ص )4فالمدخالت عبارة عف المفردات كالمعطيات التي تكصؼ
األحداث كالمكجكدات التي تدخؿ النظاـ.

التشغيل والمعالجة

تمثؿ الجانب الفني مف النظاـ كىك التفاعؿ الذم يتـ بيف عناصر النظاـ مف ناحية

كبيف المدخالت مف ناحية أخرل ،بغرض تحكيميا الى معمكمات تقدـ لممستفيد النيائي.

المخرجات

المعمكمات المنتجة كالمطمكبة لممستخدميف ،كيمكف ليا أف تأخذ أشكاالن مختمفة مثؿ

الفكاتير ،تقارير ،تعميمات ،خطكات تنفيذية أك رسكمات( .مصطفى8228 ،ـ ،ص.)16

الرقابة

يتطمب الحصكؿ عمى معمكمات صحيحة كدقيقة كجكد رقابة عمى عمميات اإلدخاؿ

كالمعالجة كالمخرجات لمتأكد مف أف النظاـ ينتج كيقدـ المعمكمات كفؽ المعايير المفترضة عند
تصميمو ،فالرقابة مجمكعة مف اإلجراءات كالقكاعد تيدؼ الى التحقؽ مف أف تشغيؿ النظاـ يتـ
كفؽ ما ىك مخطط عند تصميمو ،كأف النظاـ يحتكم عمى كافة اإلجراءات الرقابية التي تضمف

صحة المدخالت كعممية المعالجة كالمخرجات (قاسـ8224 ،ـ ،ص.)13

التغذية العكسية

كىي عممية قياس ردة فعؿ المستفيديف كتيدؼ إلي تكفير أداة إرشادية ألنػشطة النظػاـ

كتعمؿ عمي تقييـ نتائج عمؿ النظاـ كتصحيح األىداؼ إذا كاف ىناؾ عيكب في أىداؼ النظاـ

(الداية8221 ،ـ ،ص)17

شكل ( :)2.1مكونات نظم المعمومات
المصدر(:قاسم2003 ،م ،ص)19
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.3

أنواع النظم:

ينقسـ النظاـ حسب عالقتو بالبيئة الخارجية الى( :بكليفة ككريمة8216 ،ـ ،ص)3
أ.

النظام المغمق :يقصد بو ذلؾ النظاـ الذم ينفصؿ تمامان عف بيئتو الخارجية كبالتالي ال
تكجد أم حدكد مشتركة بينيما بمعنى انو ال يحتكم عمى مدخالت أك مخرجات كىذه النظـ

ال يمكف تنظيميا أك التحكـ فييا ،بؿ أف النظاـ ىك الذم يتحكـ كيعدؿ في عممياتو
أكتكماتيكيا كمثاؿ ىذا النكع نظاـ إشارة المركر الضكئية.

ب .النظام المفتوح :يمكف تعريؼ النظاـ المفتكح بأنو نظاـ احتمالي يتفاعؿ مع بيئتو كمف
األمثمة عمى ذلؾ جميع النظـ التي يكجد فييا حياة ،كالنظـ االجتماعية ،إذ يستقبؿ ىذا
ج.

النكع مف النظـ مدخالتو مف البيئة المحيطة بو ثـ يعيدىا بعد معالجتيا إلى ىذه البيئة.

النظم المفتوحة أو المغمقة نسبياً :إف مفيكـ النظـ المغمقة كالنظـ المفتكحة مف المفاىيـ
التي يصعب تحديدىا بدقة تامة ،لذلؾ يفضؿ استخداـ نكع آخر يسمى النظـ النصؼ
المفتكحة أك المفتكحة نسبيا كىذه النظـ تككف ليا مدخالت مف البيئة المحددة كمعرفة

مسبقان ،كبالتالي ال يككف النظاـ عرضة لالضطرابات التي تأتي مف خارجو.
ثالثاً :البيانات والمعمومات
لقد كردت عدة تعريفات لمفيكمي البيانات كالمعمكمات ،ككانت عمى النحك التالي:

 البيانات:

مفيوم البيانات :إف عمؿ نظاـ المعمكمات يعتمد أساسان عمى البيانات التي تتدفؽ إليو

حيث أف اليدؼ مف دراسة البيانات تحديد مصادر البيانات كاإلجراءات التي تتحكـ فييا كقنكات

انتقاليا بيدؼ التأكد مف مدل صحتيا كتطابقيا مع أىداؼ المؤسسة (لميف8213 ،ـ،

ص )168كمف التعاريؼ التي كردت بشأف البيانات ما يمي:

البيانات ىي حقائؽ إما تمت معالجتيا أك لـ تتـ معالجتيا (تعديميا ،تمخيصيا ،صقميا) كليس
ليا تأثير مباشر عمى المستخدميف)Hall,2011, p11( .

كما تعرؼ البيانات أيضان ىي مكاد كحقائؽ خاـ أكلية ليست ذات أىمية بشكميا ىذا ما

لـ تتحكؿ إلى معمكمات مفيكمة كمفيدة ،قد تككف مجمكعة مف األعداد مثؿ :عدد المكظفيف في

مؤسسة ما ،أك رمكز ليا معنى كمعركفة محميان أك دكليان كرمكز المركر ،حقائؽ ،كما تتغير
البيانات مف خالؿ أم نظاـ معمكمات يجرم عمييا عمميات تجييز كمعالجة لتحكيميا إلى

معمكمات(.الشرابي8222 ،ـ ،ص)34
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البيانات "ىي مكاد كحقائؽ خاـ أكلية ،ليست ذات قيمة بشكميا األكلي ىذا ،ما لـ تتحكؿ الى

معمكمات مفيكمة كمفيدة" (قنديمجي كآخريف8224،ـ ،ص.)64

مما سبؽ يمكف تعريؼ البيانات بأنيا :مجمكعة مف المعطيات األكلية التي تكفرىا البيئة

المحيطة في أشكاؿ معينة أرقاـ ،رمكز ،حركؼ ...الخ ،كالتي ليس ليا معنى أك قيمة أك تأثير

مباشر عمى المستخدميف إال بعد معالجتيا كتييئتيا في شكؿ معمكمات قابمة لالستخداـ.

 خصائص البيانات :مف الخصائص الكاجب تكافرىا في البيانات ما يمي( :الصيرفي،
8221ـ ،ص)181

 .1يككف مصدر ىذه البيانات مكثكقان فيو.
 .8تككف حقيقية تمثؿ كاقع األشياء.

 .6تككف دقيقة كخالية مف األخطاء.

 .4كاممة دكف إيجاز مخؿ بالمعنى كدكف تفصيؿ زائد.

 .4أف تصؿ ىذه البيانات إلى المؤسسة في الكقت المناسب ،كتككف كذلؾ مناسبة زمنيان
لالستخداـ.

 .3أف ال يككف ىناؾ تعارض بيف ىذه البيانات.

 مصادر البيانات :تتمثؿ مصادر البيانات في مصدريف أساسيف ىما( :عمياف8212 ،ـ،
ص)13

أ .المصدر الداخمي :يقصد بيا البيانات المتجمعة مف اإلدارات المختمفة ،األقساـ ،الشعب،
العامميف في مختمؼ جكانب المؤسسة مثؿ الفكاتير ،أكامر الشراء ،كأرقاـ المبيعات...الخ،
كىذه البيانات تدكف عمى شكؿ تقارير أك قد تككف مالحظات كمناقشات مسجمة.

ب .المصدر الخارجي :يقصد بو البيانات التي تأتي مف الزبائف ،المكرديف ،مختمؼ المؤسسات
ذات العالقة مع المؤسسة ،كمف السكؽ كردكد المستيمكيف ،مندكبي المبيعات ،النشرات،
الدكريات المتخصصة كاالتحادات كغيرىا ،كفي كمتا الحالتيف فإف البيانات ينبغي أف تبكب،

تصنؼ ،تحمؿ كتعالج لكي يمكف االستفادة منيا.

 مفيوم المعمومات :لقد كردت عدة تعاريؼ لمصطمح المعمكمات كمف ىذه التعاريؼ:
المعمكمات ىي البيانات التي تـ إعدادىا لتصبح في شكؿ أكثر نفعا لمفرد مستقبال ،كالتي
ليا قيمة مدركة في االستخداـ الحالي أك المتكقع أك في الق اررات التي يتـ اتخاذىا(.عكيس،

8212ـ ،ص.)44
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المعمكمات ىي كؿ الحقائؽ كالبيانات كالمعرفة ،تـ إعدادىا في شكؿ ذك معني

كأصبحت صالحة لالستفادة منيا في عممية اتخاذ القرار" (قاعكد8227 ،ـ ،ص .)84

كما يعرؼ (قنديمجي كآخريف8224،ـ ،ص )64المعمكمات "ىي البيانات التي تمت

معالجتيا ،كتحكيميا الى شكؿ ذك معنى".

كقد عرؼ (الخطيب8224 ،ـ ،ص )37مصطمح المعمكمات عمى أنو ما يمثؿ الحقائؽ

كاآلراء كالمعرفة المحسكمة في صكرة مقركءة أك مسمكعة أك مرئية أك حسية ،كما تعرؼ بأنيا
نتائج عمميات التككيف كالتنظيـ أك تحكيؿ البيانات بطريقة تؤدم إلى زيادة المستكل المعرفي

لممستقبؿ ،كما عرفت بأنيا ذلؾ الشيء الذم يجمب لنا المعرفة التي تعدؿ مف رؤيتنا لمعالـ
حكلنا كالتي تخفض درجة الشؾ لدينا.

كمف التعريفات السابقة يتضح أف العالقة بيف البيانات كالمعمكمات ىي العالقة بيف

المادة الخاـ كالمنتج التاـ ،كقد أجمؿ الباحث مفيكـ المعمكمات عمى أنيا عبارة عف نتائج عممية

المعالجة التي تجرم عمى البيانات ،أك ىي البيانات التي تمت معالجتيا لتصبح مناسبة
الستخداميا في عممية اتخاذ القرار.
جدول ( )2.1الفرق بين البيانات والمعمومات

م

البيانات

المعمومات

1
8

تمثؿ أعدادان كارقامان غير مفسرة
تمثؿ مدخالت النظاـ

تمثؿ أرقامان كأعدادان مفسرة

6

بناء عمييا
ال يمكف اتخاذ قرار ن
أكلية لـ يتـ معالجتيا

بناء عمييا
يمكف اتخاذ قرار ن
تامة المعالجة بكاسطة النظاـ

4

تمثؿ مخرجات النظاـ

المصدر( :الحديثي2010 ،م ،ص)12

 خصائص ومواصفات المعمومات :حتى تؤدم نظـ المعمكمات دكرىا في العممية اإلدارية
بفعالية في مساعدة المستخدميف في أداء المياـ الممقاة عمى عاتقيـ كاتخاذ الق اررات الرشيدة

ألداء الكظائؼ ،فإنو يتكجب عمييا أف تقدـ معمكمات تتمتع بمجمكعة مف الصفات مكضحة
في الجدكؿ ( )8.8أدناه:
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جدول ( )2.2خصائص جودة المعمومات من وجية نظر بعض الباحثين
الباحث

الخصائص

F.D. Larcker & V.P Lessing,
1980

مفيــدة

G.K. Stanga, 1980

الموثوقية ،التنافس ،القابمية لمقياس ،الحيادية ،المادية

E.N. Swanson, 1982

الدقة ،وثيقة الصمة ،المصداقية ،الحداثة ،المفاجأة ،الثقافية

S.J Fitzsimmons & S.R. Sullivan,
1982

وثيقة الصمة ،التوقيت ،الدقة ،الوضوح ،الموضوعية ،المقارنة،
الوصول

متكاممة ،صحيحة ،دقيقة ،مفيومة ،التوقيت ،ميمة ،وثيقة الصمة،

B.G.Davis & M.H. Olson, 1985

جذابة ،تجنب األخطاء ،السرية

L. Raymond, 1985

المصداقية ،التكامل ،الشكل ،الوقت ،الدقة ،الصمة بالحاجة

D. Jobber & W. Martin, 1988

النوع ،الحداثة ،التكامل ،الشكل

D. Kroekem, 1989

وثيقة الصمة ،التوقيت ،صحيحة ،تقميص عدم التأكد ،المفاجأة

M.Igbaria & A.S. Nachman,1990

المصداقية ،وثيقة الصمة ،الدقة ،التكامل

M. Igbaria, 1990

الدىشة ،المالئمة ،وثيقة الصمة ،مرضية ،دقيقة ،الشكل ،الوضوح

T.B.Wan & L.T. Wah, 1990

دقيقة ،موثوقة ،صحيحة ،حديثة ،كاممة ،الشكل

S.D. Hussain, 1992

الحداثة ،الدقة ،الشكل

محمد عبد حسيه الطائي5991 ،

النوع ،التوقيت ،الموثوقية ،الكمية

سلوى اميه السامرائي5991 ،

التناسب ،االعتمادية ،الموثوقية ،التصفية ،التنوع

M.G. Ward & D.Bawden, 1997

الوضوح ،الدقة ،الصمة ،سيولة الفيم

عرفات عوجان5991 ،

الشكل ،التوقيت ،غير انطباعية ،غير وصفية (رقمية)

المصدر( :اسماعيل1999 ،م ،ص)12
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رابعاً :نظم المعمومات
 .1مفيوم نظم المعمومات:
إف مصطمح "النظاـ" يختمؼ عف مصطمح "نظاـ المعمكمات" مف الناحية العممية ،كعميو

فإف أية كحدة اقتصادية يمكف أف يككف لدييا نظامان يتككف مف عناصره األساسية المتمثمة بكؿ

مف :المدخالت ،العمميات التشغيمية ،المخرجات ،التغذية العكسية ،الرقابة كلكي يصبح نظامان
لممعمكمات فإف األمر يتطمب أف تساىـ مخرجات النظاـ في تحقيؽ الفائدة لمستخدمييا كقد

تعددت التعاريؼ التي قدمت لنظـ المعمكمات ،كتختمؼ ىذه التعاريؼ باختالؼ الخمفية العممية
لمقدمييا ككجيات نظر كاضع التعريؼ كمف بيف تمؾ التعاريؼ نذكر "نظاـ المعمكمات ىك نظاـ
يتككف مف مجمكعة مف المكارد البشرية كالمادية تقكـ بحصر كتجميع البيانات كمعالجتيا كفؽ
مجمكعة مف القكاعد كالمبادئ كتحكيميا إلى معمكمات مفيدة تخدـ المستخدميف مف أداء مياميـ
مف اتخاذ لمق اررات كرقابة كتخطيط كغيرىا (حمكدم8214 ،ـ ،ص.)4

كعرؼ (متكلي8214،ـ ،ص )88نظـ المعمكمات بأنيا "ىي النظـ التي تستخدـ المكارد

البشرية كالبرمجية كالمعمكماتية بإدخاؿ البيانات كمعالجتيا كاسترجاعيا كاخراج كتكصيؿ
المعمكمات إلى األطراؼ المستخدمة كالمستفيدة منيا لمساعدتيا في ممارسة األنشطة الرئيسػية

القررات كتقييـ األداء.
لمنظمات األعمػاؿ (كظائؼ المنظمة ككظائؼ اإلدارة) كاتخاذ ا

كيمكف تعريؼ نظاـ المعمكمات تقنيان بأنو مجمكعة مف العناصر المترابطة التي تقكـ

بتجميع (أك استرداد) كمعالجة كتخزيف كتكزيع المعمكمات لدعـ اتخاذ الق اررات كالرقابة في
المنظمة ،باإلضافة إلى دعـ عممية صنع القرار ،كالتنسيؽ ،كالسيطرة()Laudon, 2012, p15

كما يمكف تعريؼ نظاـ المعمكمات بأنو "ذلؾ الذم يتضمف مجمكعة متجانسة كمترابطة

مف األعماؿ كالعناصر كالمكارد تقكـ بتجميع كتشغيؿ كادارة كرقابة البيانات بغرض إنتاج
كتكصيؿ معمكمات مفيدة لمستخدمي الق اررات مف خالؿ شبكة مف القنكات كخطكط االتصاؿ"

(حسيف8223 ،ـ ،ص.)81

كعرؼ (مبارؾ8222 ،ـ ،ص )41نظـ المعمكمات "ىي مجمكعة مف المدخالت التي

تمثؿ بيانات كمعطيات مختمفة ،يتـ معالجتيا لمكصكؿ إلى مجمكعة مف المخرجات لمحصكؿ

عمى نتائج أفضؿ مقارنة بالمعايير المحددة لقياس الفائدة أك المردكد".

مف خالؿ التعرض إلى مفيكـ كؿ مف :النظاـ كالمعمكمػات يمكػف القػكؿ أف مصطمح

"نظاـ المعمكمات" سكؼ يشير إلى كافة األساليب )البشرية كالمادية( التي يمكػف أف تستخدـ في
معالجة البيانات كتحكيميا إلى معمكمات يمكف االستفادة منيا فػي اتخػاذ الق اررات مف قبؿ
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متخذييا .كيعتبر نظاـ المعمكمات بيذا المفيكـ كسيمة مساعدة في عممية اتخاذ الق اررات كليس

ىدفان ليا ،حيث إف ميمتو تقتصر عمى تكفير المعمكمات لمجيات التػي يمكػف أف تستفاد منيا في
اتخاذ الق اررات ،كبما يعني أنو نظاـ خدمة يعمؿ عمى تأميف العالقة بػيف مصادر المعمكمات
كمستخدمييا بالصيغة التي تساعدىـ في اتخاذ الق اررات المختمفة.

كعميو ،فإف تطبيؽ فكرة نظاـ المعمكمات في مجاؿ المحاسبة ييػدؼ بالدرجػة األساس إلى

تسييؿ كتحسيف فيـ مستخدمي المعمكمات التي يكفرىػا نظػاـ المعمكمػات المحاسبية عف الكحدة

االقتصادية ككؿ كبما يساعدىـ في اتخاذ الق اررات الخاصة بيا (الحبيطي كالسقا8226 ،ـ،
ص.)67

مما سبؽ نستخمص أف نظاـ المعمكمات ييدؼ بشكؿ عاـ إلى تكفير المعمكمات

الضركرية لمستكيات اإلدارة عمى حالتيا الحاضرة ،الماضية ،كالمستقبمية ،كمف ثـ التنبؤ عف
طريؽ تجميع ىذه المعمكمات حفظيا ،تحميميا ،كتحديد الضكابط كتقييـ فعاليتيا ككضعيا بطريقة

تساعد في تنفيذ مياـ المؤسسة.

 .2وظائف وأىداف نظم المعمومات:
بناء عمى احتياجاىا ،عمى الرغـ
يجب عمى المنشأة تكييؼ نظاـ المعمكمات الخاص بيا ن
مف ذلؾ ىناؾ كظائؼ مشتركة بيف نظـ المعمكمات المختمفة كىي كالتاليHall,2011, ( :

( )p14متكلي8214،ـ ،ص)82

 المساعدة عمى اتخاذ القرار :تزكد نظـ المعمكمات االدارة في جميع أعماليا بالمعمكمات
لمساعدتيـ في اتخاذ الق اررات المناسبة في ممارسة األنشطة الرئيسة لمنظمات األعماؿ
كيشمؿ ذلؾ التصنيع كاإلنتاج ،التسكيؽ كالمبيعات ،المحاسبة كالمالية ،البحث كالتطكير،

ادارة المكارد البشرية كالركاتب.

 الرقابة والمتابعة :تساعد نظـ المعمكمات في تحديد المسؤكلية كأدكار األفراد كاألقساـ داخؿ
المنشأة كبالتالي متابعة تفاصيؿ األنشطة داخؿ المؤسسة.

 التنسيق واالتصال :تساعد نظـ المعمكمات في التنسيؽ كاالنسجاـ بيف النظـ الفرعية
كتخفيض عدد المشاكؿ ،إذ أنو مف غير الممكف التخمص مف كؿ المشاكؿ بؿ في تخفيض
عددىا كتخفيض حجميا كمما أمكف ذلؾ كسد الثغرات في خطط سير العمؿ الحالية.

 السيطرة عمى الموارد المتاحة :تساعد نظـ المعمكمات في السيطرة عمى المكارد المتاحة
كاالستفادة منيـ في زيادة اإلنتاج.
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المبحث الثاني :العوامل المؤثرة عمى اعتماد الشركات لمتطبيقات المحاسبية عمى
االنترنت.
أوالً :نظم المعمومات المحاسبية
يعتبر نظاـ المعمكمات المحاسبية مف أىـ نظـ المعمكمات اإلدارية حيث يعتمد عمى
تكامؿ كترابط الجيكد البشرية الكفؤة كالخبيرة مع المكارد المادية المتطكرة ،حتى يسيؿ التعامؿ

مع البيانات مف حيث إمكانية الحصكؿ عمييا مف مصادرىا المختمفة (الداخمية كالخارجية)

كحفظيا كنقميا كاسترجاعيا ،بيدؼ إجراء العمميات التشغيمية الالزمة عمييا كصكالن إلى تييئتيا
كمخرجات مف خالؿ إعداد القكائـ المالية كانتاج التقارير الدقيقة في التكقيت المناسب ُيعتمد

عمييا في اتخاذ الكثير مف الق اررات( .لميف8213 ،ـ ،ص.)168
 .1تعريف نظم المعمومات المحاسبية:

ىك نظاـ يقكـ بجمع البيانات كتسجيميا كتخزينيا كمعالجتيا إلنتاج المعمكمات لصانعي

الق اررات ،كىي تشمؿ األشخاص كاإلجراءات كالتعميمات كالبيانات كالبرمجيات كالبنية التحتية

لتكنكلكجيا المعمكمات كالضكابط الداخمية كالتدابير األمنية )(Romney, 2015, p10

مجمكعة مف النظـ الفرعية التي تستند إلى مجمكعة مف العناصر كاألجزاء المادية

كالبشرية لتنفيذ مجمكعة مف اإلجراءات كالعمميات عمى البيانات المالية لمكحدات االقتصادية كفؽ
المبادئ كالقكاعد المحاسبية المتعارؼ عمييا لغرض تكفير المعمكمات التي تساعد االدارة
كمستخدميف آخريف في القياـ بالمياـ كاتخاذ الق اررات" (حمكدم8214 ،ـ ،ص)1

نظاـ المعمكمات المحاسبية ىك أحد مككنات نظاـ المعمكمات في المؤسسة ،يختص
بجمع ،ترتيب ،معالجة تحميؿ كتكصيؿ المعمكمات المالية المالئمة التخاذ الق اررات إلى األطراؼ

داخؿ المؤسسة أك خارجيا ،حيث أف نظاـ المعمكمات المحاسبية يعتبر أحد المككنات األساسية
لنظاـ المعمكمات اإلدارية ،فالفرؽ بينيما ينحصر في أف األكؿ يختص بالبيانات كالمعمكمات

المحاسبية ،بينما يختص الثاني بكافة البيانات كالمعمكمات التي تؤثر عمى النشاط( .لطفي،

 ،8224ص)11

كتعرؼ نظـ المعمكمات المحاسبية بأنيا "أحد مككنات تنظيـ ادارم يختص بتجميع

كتبكيب كمعالجة كتحميؿ كتكصيؿ المعمكمات المالية كالكمية التخاذ الق اررات إلى األطراؼ
الداخمية كالخارجية"(.جمعة كآخريف8226 ،ـ ،ص.)14
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كمف خالؿ المفاىيـ السابقة يمكف استنتاج اآلتي :

 .1نظاـ المعمكمات المحاسبية ال يعتبر بديالن لنظاـ االمالية،االدارم كال منفصالن عنو كلكف
يعتبر أحد الػنظـ الفرعيػة لممعمكمػات االدارية في الكحػدة االقتصادية.

 .8نظاـ المعمكمات المحاسبية يتككف بدكره مف عدة نظـ فرعية أقؿ منػو فػي المستكل تشمؿ :
نظاـ المحاسبة المالية ،نظاـ محاسبة التكػاليؼ ،نظػاـ الرقابػة.

 .6نظـ المعمكمات المحاسبية تسعى لتحقيؽ ىدؼ محدد كىك تكفير المعمكمات الالزمة مف
أجؿ إمداد األطػراؼ المػستفيدة لمساعدتيـ في اتخاذ الق اررات االقتصادية الرشيدة.

 .2خصائص نظم المعمومات المحاسبية:

إف نظـ المعمكمات المحاسبية ككغيرىا مف النظـ ،البد أف يتكفر فييا مجمكعة مف

الخصائص كالمكاصفات إذا ما تكفرت تجعمو نظامان معمكماتيػان حيكيان في المنشأة المتكاجد فييا،
كلذلؾ ينبغي أف تتكافر في النظاـ المحاسبي مجمكعة مف الخصائص حتى يمكف أف يتصؼ
بأنو نظاـ جيدا ،أىميا( :عطية8222 ،ـ ،ص)64

 .1أف تككف أىداؼ النظاـ محددة بقدر اإلمكاف حتى يمكف تصميمو بالطريقة المناسبة
لتحقيقيا.

 .8أف يككف متالئمان كيتسـ بالمركنة الكافية لمتأقمـ مع ما يط أر مف تغيرات كما يحيط بالنظاـ
مف ظركؼ ،مع إمكانية تحديثو ليتالءـ كالتغيرات الطارئة لممؤسسة.

 .6أف يككف مستق انر حتى يتمكف مف الحفاظ عمى تناسؽ العالقة بيف قيـ متغيراتو.

 .4أف يككف بالنظاـ عالقات خمفية كافية تربطو بأركانو األساسية كالبيئية ،التي تحيط بكؿ
منيا بشكؿ يسمح لمنظاـ بالتكصؿ إلى حالة االستقرار المنشكدة.

كما يتميز نظاـ المعمكمات المحاسبية بخصائص أخرل ىي( :حفناكم8221 ،ـ ،ص)41
 .1تحقيؽ درجة عالية مف الدقة كالسرعة في معالجة البيانات كتحكيميا لمعمكمات محاسبية.
 .8تزكيد اإلدارة بالمعمكمات المحاسبية في الكقت المالئـ حتى تستطيع أخذ القرار المناسب.
 .6تزكيد اإلدارة بالمعمكمات الالزمة لتحقيؽ الرقابة كالتقييـ ألنشطة المؤسسة االقتصادية.

 .4تزكيد اإلدارة بالمعمكمات الالزمة لمساعدتيا في كظيفتيا الميمة كىي التخطيط ألعماؿ
المؤسسة.

 .3وظائف وأىمية نظم المعمومات المحاسبية:
يؤدم النظاـ المحاسبي مجمكعة مف الكظائؼ أىميا)Romney, 2015, p11( :
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 .1جمع كتخزيف البيانات حكؿ األنشطة التنظيمية كالمكارد كالمكظفيف كمعالجة البيانات عبر
عممية الفرز كالتصنيؼ كالتسجيؿ كالتمخيص كالترحيؿ ...إلخ.

 .8تحكيؿ البيانات إلى معمكمات لتمكيف لإلدارة مف التخطيط ،التنفيذ ،السيطرة ،كالتقييـ.
 .6تكفير الضكابط الكافية لحماية أصكؿ المنظمة كبياناتيا.

وبالتالي فاف نظـ المعمكمات المحاسبية المصمـ بطريقة جيدة يمكف أف يضيؼ قيمة لممنشأة،
مف خالؿ)Romney, 2015, p11( :
 .1تحسيف جكدة المنتجات أك الخدمات كخفض تكاليفيا.

 .8تحسيف الفاعمية :حيث أف نظاـ المعمكمات المحاسبية المصمـ بطريقة جيدة يمكنو اجراء
العمميات بفاعمية أكبر مف خالؿ تكفير المعمكمات في الكقت المالئـ.

 .6مشاركة المعرفة :مف شأف تبادؿ المعارؼ كالخبرات أف يحسف العمميات كيكفر ميزة

تنافسية ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،تستخدـ الشركات نظـ المعمكمات الخاصة بيا لتبادؿ أفضؿ

الممارسات كدعـ االتصاالت بيف المكاتب ،كيمكف لممكظفيف البحث في قاعدة بيانات

الشركات لتحديد الخبراء لتقديـ المساعدة لعميؿ معيف.

 .4تحسيف فاعمية ككفاءة اإلجراءات (سمسمة التكريد) في المنشأة :حيث يسمح بسيكلة كصكؿ
الزبائف كالعمالء الى مبتغاىـ مباشرة بأسرع كقت كبأقؿ التكاليؼ.

 .4دعـ كتطكير نظاـ الرقابة الداخمية :إف نظاـ المعمكمات المحاسبية ذك البنية الجيدة لمرقابة
الداخمية تستطيع حماية األنظمة مف المشاكؿ مثؿ الغش كالخطأ كفشؿ البرنامج كالمعدات

ككذلؾ حمايتو مف الككارث الطبيعية كالسياسية.

 .3تحسي ف عممية صنع القرار :صنع القرار ىك نشاط معقد كمتعدد الخطكات (تحديد المشكمة،
جمع كتفسير المعمكمات ،تقييـ طرؽ حؿ المشكمة ،اختيار منيجية الحؿ ،كتنفيذ الحؿ)،
كيمكف أف يكفر نظاـ المعمكمات المحاسبية المساعدة في جميع مراحؿ صنع القرار كتحديد

المشاكؿ المحتممة ،باإلضافة إلى ذلؾ يمكف لنظاـ المعمكمات المحاسبية تقديـ تغذية مرتدة
عف نتائج اإلجراءات.

 .4المستفيدين من نظم المعمومات المحاسبية:
تتعدد الفئات المستخدمة لممعمكمات المحاسبية ،بعضيا لو عالقة دائمة كمباشرة
بالمؤسسة ،كالمديريف كالمالؾ ،كالبعض اآلخر لو عالقة غير مباشرة (عالقة تعامؿ ظرفية

تحددىا المصمحة المشتركة) مثؿ المقرضيف ،المكرديف ،الدكلة...الخ ،كفيما يمي أىـ

المستخدميف كاىتماماتيـ األساسية:
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أ .األطراف الخارجية :ىناؾ العديد مف المستخدميف نذكر منيـ(عقارم8218 ،ـ ،ص)61
 .1المستثمركف الحاليكف كالمحتممكف :تطمع ىؤالء إلى المعمكمات المحاسبية التي تمكنيـ مف
استكشاؼ درجة ربحية المؤسسة في الحاضر كالتكقعات المستقبمية كالتعرؼ عمى مدل

جدكل االستثمار فييا مف عدمو.

 .8المقرضكف :يمكف أف يككف مقرضان أم ىيئة مالية (بنكؾ) أك مؤسسة ذات طابع اقتصادم
آخر ،ترغب في تكظيؼ أمكاليا ،بغية تحقيؽ عائػد اقتصادم (فائدة) كحتى تتـ عممية اتخاذ

قرار اإلقراض بشكػؿ عقالني ال بد مف تكفر المعمكمات الكافية حكؿ الكضع المالي لطالب

القرض.

 .6الدكلة :ممثمة في أجيزتيا المختمفة (ضرائب ،حماية اجتماعية ،حماية البيئة).

 .4المكردكف :تتشابو اىتماماتيـ بالمعمكمات الى حد كبير مع اىتمامات المقرضيف ،إال أنيا
ترتكز غالبان عمى فترة قصيرة األجؿ.

 .4العمالء :ىؤالء ييتمكف بمعمكمات تمكنيـ مف تحديد قدرة المؤسسة عمى االستمرار خاصة
إذا كاف كجكدىـ التجارم يعتمد بشكؿ كبير عمييا كمكرد أساسي.

 .3المنافسكف :ييتمكف بالمعمكمات التي تظير القدرة التنافسية التي يتكفر عمييا غيرىـ.

ب .األطراف الداخمية :ىي كافة األطراؼ العاممة في أداء نشاط المؤسسة كاستخداـ مكاردىا
االقتصادية كالبشرية في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،كتتمثؿ ىذه األطراؼ فيما يمي:

(الصفار8223 ،ـ ،ص)61

 .1اإلدارة العميا :يقصد بيا مجمس اإلدارة أك المدير العاـ المسؤكؿ عف تنفيذ الخطط

كالسياسات المرسكمة لممؤسسة ،حيث أف اإلدارة العميا مسؤكلة عف أداء المؤسسة اتجاه
المالكيف ،كتستخدـ المعمكمات المحاسبية لمعرفة نتيجة نشاط المؤسسة.

 .8المستكيات اإلدارية :يقصد بيا المدراء في المستكيات الكسطى كالدنيا ،كالتي تتكلى متابعة
النشاط كاإلش ػراؼ عػػمى أعمػػالو كاتخػػاذ اإلج ػراءات التصحػيحيػة لمنشػػاط ،كتكػػكف مسػػؤكلػػة
اتجاه اإلدارة العػػميا في تحػقيػػؽ الرقابة اإلدارية عمى النشاط ،كلذلؾ تحتاج لمتقارير

المحاسبية بصكرة دكرية.

 .6المكظفكف :يحتاج المكظفكف إلى معمكمات لمتابعة أعماؿ المؤسسة لمعرفة مدل استقرار
كظائفيـ ،ككذلؾ مدل مالئمة األجكر كالركاتب التي يتقاضكنيا مع النتائج المحققة

لممؤسسة.
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ثانياً :نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة
 .1مفيوم نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة:

أدل انتشار استخداـ النظـ االلكتركنية في كثير مف المنشآت إلى حدكث تغيير جكىرم في

مياـ كمسؤكليات المحاسب ،فقد تطكر دكر المحاسب بالمنشأة كأصبح أكثر فعالية في المساىمة

في تصميـ نظـ المعمكمات المحاسبية كاإلدارية كمساعدة اإلدارة في اتخاذ الق اررات ،بدالن مف

استنزاؼ كقتو كجيده في كظائؼ حفظ السجالت كالدفاتر (مثؿ تسجيؿ قيكد اليكمية كترحيميا
إلى دفاتر األستاذ كاعداد ميزاف المراجعة) يدكيان( .مكسككؼ كسيمكف8224 ،ـ ،ص.)7

فنظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة عبارة "عف منظكمات حسابية ذات بيئة شبكية مف أجيزة
ككمبيكتر شخصية ،ترتبط أك تمتقي مع أجيزة ككمبيكتريو خادمة كمضيفة ،تبني عمى أساس
نظـ المعالجة كقكاعد البيانات المكزعة في معظـ األحياف .لكف كؿ ىذا في نظـ المعمكمات

المحاسبية ىك تأثير دكر الكمبيكتر في بناء كعمؿ نظـ المعمكمات المحاسبية الحديثة( ".ياسيف،

8224ـ ،ص.)81

كعرفت جمعيػة نظػـ المعمكمػات األمريكيػة ( (AISAنظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة

بأنو" :نظاـ آلي يقكـ بجمع كتنظيـ كايصاؿ كعرض المعمكمات الستعماليا مف قبؿ األفراد في

مجػاالت التخطيط كالرقابة كاألنشطة التي تمارسيا الكحدة االقتصادية".

 .2مكونات نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة

نظاـ المعمكمات المحاسبي المحكسبة كأم نظاـ يتككف مف مجمكعة مف العناصر لتحقيؽ

ىدفو الذم قػاـ ألجمو ،فنظاـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة يتككف مف ستة عناصر كىي:

(الداية8221 ،ـ ،ص)61

 .1المستندات كاألكراؽ اإلثباتية التي تؤيد العمميات المالية التػي تحػدث فػي المنػشأة االقتصادية
 .8قكاعد البيانات التي تخزف فييا البيانات المالية الخاصة بالعممية المالية.

 .6البرامج التطبيقية الحاسكبية التي تعالج البيانات لتحكيميا لمعمكمات مفيدة كمالئمة.
 .4اإلجراءات المحاسبية المرسكمة كالمكتكبة لتسمسؿ العمميات المالية في المنشأة.
 .4األفراد المتعاممكف مع كاحد أك أكثر مف عناصر نظاـ المعمكمات المحاسبي.

 .3الكسائؿ االلكتركنية كاالتصاالت التكنكلكجية المػستخدمة فػي نظػاـ المعمكمػات المحاسبي.

العكامؿ المؤثرة في نظاـ المعمكمات المحاسبية تكمف في األفراد القائميف عمي ىذا النظػاـ

كعمميات تجميع البيانات كمعالجتيا كتخزينيا كاتخاذ الق اررات باإلضافة لألجيزة كالكسائؿ

المستخدمة في الحصكؿ عمي المعمكمات المحاسبية الداعمة لمق اررات.
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 .3فوائد استخدام نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة

أدل التطكر في نظاـ المعمكمات الستخداـ الحاسكب في تنفيذ العمميات الخاصة بالنظاـ،

لما يمتاز بو مف سرعة في تكفير المعمكمات المطمكبة ،كدقة النتائج ،كتقميؿ حجـ األعماؿ
المكتبية ،كسرعة التحميؿ كالمقارنة بيف الحسابات المختمفة ،حيث بدأ نظاـ المعمكمات المحاسبية
التأثر بالتطكر مف خالؿ المعالجة اآللية لمبيانات ،حتى تساعد في زيادة فاعمية نظاـ المعمكمات

المستخدـ ،كذلؾ لتكفير الجيد كالكقت كالتكمفة ،كبذلؾ أدل دخكؿ المعالجة اآللية لنظاـ

المعمكمات المحاسبية إلى تغير كاضح في معالـ العمؿ المحاسبي ،مما ساعد في إجراء فحص
كاختبار ليذه النتائج لمتعرؼ عمى نقاط الضعؼ كالخمؿ إلصالحيا (لميف8213 ،ـ ،ص)168

كال شؾ أف استخداـ الحاسكب باختالؼ أنكاعو في مجاؿ العمؿ المحاسبي ضركرة تقتضييا
طبيعة العمؿ ذاتو مف ناحية ،كلما يمكف أف تحققو ىذه الكسيمة مف مزايا كفكائد مف ناحية ثانية،

كمف أىـ ىذه المزايا ما يمي( :رممي8211 ،ـ ،ص)18

أ .الدقة كالسرعة في إعداد القكائـ المالية كاجراء العمميات الحسابية كاإلجراءات المحاسبية،
كىذا يؤدم بدكره إلى تكفير الكقت كالمجيكد كتقميؿ حجـ األخطاء الحسابية ،كتخفيض

تكاليؼ تشغيؿ العمميات كذلؾ.

ب .تحسيف عممية حفظ المستندات المحاسبية كتسييؿ عمميات استرجاعيا في شكؿ معمكمات.

ج .سرعة إنجاز العمميات المتشابية في كقت كاحد ،كتسجيؿ عدد كبير مف العمميات المحاسبية
في كقت قصير ،كاستخداـ عدد أقؿ مف األفراد.

د .إحكاـ الرقابة الداخمية كالذاتية عمى تنفيذ العمميات ،مما يحقؽ الدقة في استخراج المعمكمات
كالنتائج النيائية ،كالحتكاء الحاسكب عمى كسائؿ الضبط كالرقابة كالتحقؽ مف النتائج ،تمكف

اإلدارة مف التثبيت في صحة العمميات المشغمة.

ق .زيادة الثقة في المعمكمات الناتجة مف التشغيؿ عمى الحاسكب كالمعركضة في التقارير،
كالتي تعتبر كأساس سميـ كمكثكؽ بو التخاذ الق اررات.

ك .يؤدم استخداـ الحاسكب إلى تكفير المركنة الكاممة في تصميـ نظاـ المعمكمات المحاسبية،
مف خالؿ استرجاع المعمكمات في الكقت المناسب كالحتكائو إلى قاعدة بيانات متطكرة.

ز .يساعد استخداـ الحاسكب في تطبيؽ أساليب المعرفة األخرل مثؿ أساليب بحكث العمميات
كالنظـ الخبيرة كغيرىا ،مما يساعد بدكره عمى إنشاء نظاـ متكامؿ لممعمكمات المحاسبية.

كأكرد (صياـ8224 ،ـ ،ص( ،)66-84الحنطاكم8221 ،ـ ،ص )48-41بعض خصائص
نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة كىي البساطة ،المكثكقية ،المركنة ،السرعة في معالجة
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البيانات ،الدقة ،حجـ الذاكرة الكبيرة ،الكفاءة كالفعالية ،الشمكؿ ،تزكيد االدارة بالمعمكمات
المحاسبية الضركرية في الكقت المالئـ ،السرعة كالدقة في استرجاع المعمكمات المخزنة عند

الحاجة الييا ،القبكؿ العاـ لدل العامميف بالمنشأة.

 .4مشاكل استخدام الحاسوب في بناء نظم المعمومات المحاسبية
إضافة إلى األىمية كالمميزات التي أكضحناىا إلمكانية اسػتخداـ الحاسػكب في مجاالت

عمؿ نظـ المعمكمات المحاسبية ،يجب أف ال يغيب عنا أف ىناؾ مجمكعة مف االنتقادات أك
السمبيات التي يمكف أف تكجو إلى عممية استخداـ الحاسكب في شتى المجاالت بصكرة عامة،
كفي مجػاؿ عمػؿ نظػـ المعمكمػات بصكرة خاصة التي البد مف معرفتيا لتجنب الكقكع فييا،

كمحاكلة تالشييا ،كعند استخداـ الحاسكب في بناء نظـ المعمكمات المحاسبية يكاجو المختصيف
مشكالت متعددة ،منيا ما يتعمؽ بالنظـ كالبرامج ،كاألجيزة ،كالرقابة ،كالحصكؿ عمى البيانات،

كغيرىا عمى النحك التالي( :لميف8213 ،ـ ،ص( )181-184جمعة كآخريف8227 ،ـ،
ص.)83-84
أ .مشاكل النظم والبرامج
 -1صعكبة إيجاد التكليفة المثمى لألجيزة كالمعدات كالبرامج كالنظـ الفرعية ،تعدد لغات

البرامج ،لكؿ لغة محدداتيا كمساكئيا كمميزاتيا ،إذا ما استخدمنا أكثر مف لغة في نظاـ
الحاسكب ،فسنحتاج إلى أكثػر مػف متػرجـ ،كىذا مف شأنو أف يجعؿ النظاـ معقدان.

 -2صعكبة إيجاد مصممي أنظمة محاسبية إلكتركنية ،يككف لدييـ معرفة كافيػة بعمػـ المحاسبة
إضافة إلى معرفتيـ بعمكـ الحاسكب ،لغرض تػصميـ نظػاـ محاسبي كؼء.

ب .مشاكل الرقابة:

 -1تفقد الرقابة الداخمية في النظـ اإللكتركنية كثي انر مف عناصرىا كمساراتيا ،المسارات غير

المنظكرة لمعممية المحاسبية ،مما يضيع عمػى الرقيػب الػداخمي أك الخارجي فرصة تتبع ىذه

المسارات كما ىك الحاؿ في النظـ اليدكية.

 -2إمكانية التعديؿ في البيانات دكف ترؾ أم أثر مادم ،ففي الػنظـ اليدكيػة يػشترط تصديؽ
سجؿ اليكمية كتثبيت عدد صفحاتو كعدد األسطر في كؿ صػفحة ،كىنػاؾ ضكابط يمنع

الحؾ كالشطب كالتحشية بيف األسطر كما إلى ذلؾ ،إال أنو في الػنظـ اإللكتركنية يمكف

الدخكؿ إلى قكاعد البيانات كاحداث أم تغيير دكف أم أثر.

ج .مشاكل الحصول عمى البيانات :إف النظـ المحاسبية يمكنيا إنتاج تقارير كمخرجات أخرل
عمى قدر مف األىمية فقط في حالة ككف البيانات التي تغذم النظاـ تتمتع بالسالمة
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كالمالءمة ،كأكلى العقبات في الحصكؿ عمى البيانات المالئمة ىػي أخطػاء المػكظفيف،

كأخطاء االستنساخ كالطبع ككضكح البيانات المكتكبة في المستندات األصمية كما إلػى ذلؾ.

د .المشاكل اإلدارية :إف المبرر األساسي لكجكد الحاسكب ىك تحسيف عممية اتخاذ الق اررات
اإلدارية ،إال أنو تظير عدة مشاكؿ إدارية في ىذا الجانب ،منيا( :الحبيطي كالسقا،
8224ـ ،ص.)111

 .1التضارب بيف النظاـ اإلدارم كبيف نظاـ المعمكمات اإلدارية كالمحاسبية.
 .8عدـ اشتراؾ اإلدارة في تصميـ األنظمة ،مما ال يييأ ليا األفؽ المطمكب لتفيـ عمؿ
النظاـ ،كما ىي المخرجات التي تقدميا كعكائد اسػتخداـ الحاسػكب فػي اتخػاذ الق اررات.

ه .أمن المعمومات :تشير ىذه العبارة إلى احتماالت سرقة البيانات أك الدخكؿ في البػرامج

بقػصد تحقيؽ منافع شخصية أك استغالؿ ىذه المعمكمات ضد الكحدة االقتصادية التي

تممكيا ،كمف أمثمة الحكادث التي تتعمؽ بيذا المجاؿ قياـ المبرمجيف التابعيف لشركات إعداد
أك تأجير البرامج  ،باستنساخ بػرامج تعػكد لبعض الشركات ،كمف ثـ طبع نسخ مماثمة ليا أك

استنساخ المعمكمات المدكنة فييػا كبيعيا لمشركات المنافسة.

و .اإلفصاح عن المعمومات السرية :يشير ىذا النكع مف المخاطر إلى الكشؼ عف معمكمات
ليا طبيعتيا السرية ،مثؿ تمؾ الخاصة بالعمالء ،كبالتالي فإف حرص إدارة المؤسسة عمى

سرية البيانات الخاصة بعمالئيا كمكظفييا ىك السبيؿ لمكافحة ىذا النكع مف المخاطر.
ثالثاً :التطبيقات المحاسبية عمى اال نترنت
 .1مفيوم التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت

يمكف اعتبار التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت عمى كجزء مف الحكسبة السحابية كىي
"مصطمح يشير إلى األنظمة الحاسكبية المتكافرة تحت الطمب عبر شبكة االنترنت كالتي تستطيع

تكفير عدد مف الخدمات الحاسكبية المتكاممة دكف التقيد بالمكارد المحمية بيدؼ استغالؿ قدرات

كامكانيات مزكد الخدمة الفائقة دكف الحاجة إلى شراء أجيزة باىظة الثمف في الشركة لمقياـ
بنفس المياـ ،كتشمؿ تمؾ المكارد مساحة لتخزيف البيانات كالنسخ االحتياطي كالمزامنة الذاتية،

كما تشمؿ قدرات معالجة برمجية ،كيستطيع المستخدـ عند اتصالو بالشبكة التحكـ في ىذه
المكارد عف طريؽ كاجية برمجية بسيطة تَُبسِّط كتتجاىؿ الكثير مف التفاصيؿ كالعمميات
الداخمية"(شمتكت8216 ،ـ ،ص)1
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كما عرؼ (مكاكم8216 ،ـ ،ص )1مفيكـ الحكسبة السحابية عمى أنيا "تطبيؽ مكجكد

عمى اإلنترنت كأنت قادر عمى استخدامو دكف الحاجة لمعرفة أية تفصيالت تقنية عنو فكؿ ما

تحتاج إلى معرفتو مف أجؿ االستفادة مف الخدمات التي ِّ
يقدميا ىي معرفة اسـ المستخدـ ككممة
المركر الخاصة بؾ ،كالسحابة ىنا ترمز لشبكة اإلنترنت نفسيا ،فأنت ستستخدـ التطبيؽ بنفس

الميزات كما لك كاف محمالن عمى جيازؾ الخاص ،مع ميزة إضافية تجعؿ ىذا النكع مف الحكسبة
اء ىك أنؾ اآلف تستطيع أف تستخدـ التطبيؽ مف كافة أجيزتؾ المحمكلة
كتطبيقاتيا أكثر إغر ن
كغير المحمكلة بما فييا اليكاتؼ الذكية ،كأم تغيير تجريو مف خالؿ أحد ىذه األجيزة ،ستجد

أنو قد تمت مزامنتو عبر كافة األجيزة األخرل".
كيعرؼ كالن مف (حسيف كالصميدعي8218 ،ـ ،ص )4مفيكـ الحكسبة السحابية عمى

أنيا "أنمكذج جديد يقكـ عمى الدفع بقدر االستخداـ لمكصكؿ بمركنة إلى مكارد األجيزة
كالبرمجيات مف خالؿ شبكة االنترنت كالسماح لمشركات بخفض التكاليؼ كزيادة مستكل االداء".
كالتعريؼ الذم يبدك أنو قد جمع كؿ ىذه العناصر ىك تعريؼ المعيد الكطني االمريكي
لممعايير كالتقانة ( )NISTكالذم ينص عمى أف الحكسبة السحابية "ىي أنمكذج لتمكيف

الكصكؿ الدائـ كالمالئـ لمشبكة بناء عمى الطمب ،كالمشاركة بمجمكعة مف مكارد الحكسبة

(الشبكات ،كالخكادـ ،ككحدات التخزيف ،كالتطبيقات كالخدمات) كالتي يمكف نشرىا كتكفيرىا
بسرعة مع بذؿ أقؿ جيد مف قبؿ االدارة أك التفاعؿ مع مجيز الخدمة".
 .2فوائد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت
في التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت تدفع الشركة فقط رسكـ االشتراؾ الشيرم لمزكد

الخدمة المحاسبية عبر اإلنترنت الستخداـ النظاـ ،كيمكف لممستخدميف المرخص ليـ بما في
ذلؾ مدير الشركة كالمكظفيف االنتقاؿ إلى مكقع مزكد خدمة المحاسبة عبر اإلنترنت كتسجيؿ

الدخكؿ إلى النظاـ ،كمعالجة المعامالت المحاسبية تماما كقد بيف ()Cisco,2010,P2
و( )IBM 2009,P6مزايا الحكسبة السحابية كىي كالتالي:
 التقميؿ مف عمميات الصيانة المطمكبة.


تحسيف المركنة كالكفاءة في استخداـ المكارد.

 تحسيف القدرات التعاكنية.

 خفض متطمبات البنية التحتية لتقانة المعمكمات كتكاليؼ الدعـ.
بناء عمى الطمب.
 تكفير قدرات البنية التحتية كقكة الحكسبة ن
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 تحسف مف قدرات تفادم الككارث كالتعافي منيا.

 تكفر نظـ المعمكمات المحاسبية عمى االنترنت تكاليؼ كبيرة كباىظة عمى مستخدمييا نتيجة
عدـ االضطرار إلى استخداـ أجيزة خاصة بعد شراءىا ككذلؾ تكاليؼ صيانتيا الدكرية.

 التأميف كالحماية :تكفر التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت دخكالن آمنان عمى البيانات
كالمعمكمات المخزنة عمييا بشرط تكفر الدليؿ عمى أف المستخدـ لو الحؽ في االطالع عمى

ىذه البيانات كاستخداميا كما تعتبر التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت كسيمة رائعة لمحفاظ

عمى البيانات كالمعمكمات خشية الفقداف.

 .3مكونات التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت:
لمتعامؿ مع تقنية التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت البد مف تكافر العناصر التالية
(كمك8214 ،ـ ،ص:)4
 .1المستفيد أك العميؿ الذم سكؼ يستخدـ ىذه التقنية كينتفع مف خدماتيا مف خالؿ استخداـ
جياز حاسبو الشخصي أك ىاتفو المحمكؿ الذم يشترط ارتباطو بشبكة االنترنت.

 .8المنصات :كىي الجيات المانحة ليذه الخدمة مف خالؿ تكفير سيرفرات عمالقة في سعاتيا
التخزينية كسرعة معالجاتيا لمبيانات.

 .6البنية التحتية :كىي البنية التحتية لمسحابة كالتي يعتمد عمييا في تقديـ الخدمة كتشمؿ تكفر
الحاسبات الشخصية كشبكة االنترنت كالمساحات التخزينية لممعمكمات.

 .4التطبيقات :كىى البرامج التطبيقية التي يمكف أف يشغميا المستفيد في السحابة ،كتشمؿ
برمجيات معالجة النصكص كالعرض كالجداكؿ كخدمات تناقؿ المعمكمات كالتشارؾ بيا.
رابعاً :العوامل المؤثرة عمى توجو الشركات اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت
كفقان لدراسات سابقة تكجو المستخدمكف نحك اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى شبكة

اإلنترنت تعتمد عمى القبكؿ كالثقة لمنظاـ .كقد ُدرس قبكؿ المستخدميف لنظـ المعمكمات عمى
نطاؽ كاسع بناء عمى نمكذج

)Model (TAM

Technology Acceptance

) ، (Davis, 1989ككفؽ النمكذج (الفائدة المدركة كسيكلة االستخداـ) ىما العامالف الرئيسياف
المذاف يحدداف تكجو المستخدميف لقبكؿ كاعتماد ُنظـ المعمكمات ،كتُعرؼ الفائدة المدركة عمى
أنيا الدرجة التي يعتقد فييا العميؿ أف استخداـ نظاـ معيف مف شأنو أف يساعده عمى أداء
كظيفتو بشكؿ أفضؿ كيعزز أداء كظيفتو ،أما سيكلة االستخداـ تُشير إلى الدرجة التي يعتقد
فييا العميؿ أف استخداـ نظاـ معيف خالي مف الصعكبات كالجيكد.
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كمف جية أخرل فإف مكثكقية النظاـ ( )SysTrustمف العكامؿ التي تؤثر عمى تكجو

المستخدميف اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،كىذا يعني أف المزيد مف الثقة عند

المستخدميف المحتمميف لنظـ المعمكمات المحاسبية عمى االنترنت ،فإنو مف األرجح اعتماد النظـ
عمى االنترنت ،كبما أف نظـ المعمكمات المحاسبية عمى اإلنترنت تعمؿ عمى شبكة اإلنترنت فإف

الثقة تشمؿ أيضا الثقة في اإلنترنت التي تيدؼ لتقديـ ضمانات حكؿ األمف كالخصكصية عمى
شبكة اإلنترنت ،كالتكافر ،كالسرية في المعامالت التجارية اإللكتركنية.
التمييز بيف ىذيف النكعيف مف الثقة أمر ميـ في ىذه الدراسة ألف المقصكد مف
( )SysTrustبمبادئو الخمسة (أمف النظاـ  System Securityجاىزية النظاـ System
 ،Availabilityنزاىة كسالمة العمميات ،Processing Integrityسرية معمكمات الشركة
 ،Confidentiality Informationخصكصية معمكمات الزبائف Information Privacy
 )of Customersىك تقديـ ضمانات حكؿ نظاـ مزكد معيف كلكف ليس عمى االنترنت.
كعميو يمكف استخداـ نمكذج قبكؿ التكنمكجيا (الفائدة المدركة كسيكلة االستخداـ) كالثقة
(مكثكقية النظاـ كالثقة في االنترنت) كمحددات رئيسية لتكجو المستخدميف اعتماد التطبيقات
المحاسبية عبر اإلنترنت كالتالي بياف لمفيكـ كؿ منيا:
أ .الفائدة المدركة Perceived Usefulness
تُعرؼ الفائدة المدركة عمى أنيا الدرجة التي يعتقد فييا العميؿ أف استخداـ نظاـ معيف مف شأنو
أف يساعده عمى أداء كظيفتو بشكؿ أفضؿ كيعزز أداء كظيفتو ،كفي مجاؿ نظـ المعمكمات
بصكرة عامة ،فإف مجمكعة األفراد المستفيديف مف نظاـ المعمكمات مف خالؿ استخداـ مخرجاتو

أك الرغبػة باسػتخداميا ،يمكف أف يقرركا فاعمية النظاـ اعتمادان عمى مدل قناعتيـ بمػدل قػدرة
النظاـ عمى تكفير المخرجات التي يمكف أف تساىـ في تحقيؽ أىػدافيـ ،كمف خالؿ درجة الرضػا

كالفائػدة التي تتحقؽ ليـ مف جراء استخداـ مخرجات النظاـ ( ،)Davis,1989,p320كفي

المقدمة لمتطبيقات المحاسبية عمى االنترنت
سبيؿ تحقيؽ ذلػؾ ،يتطمػب األمر مف الشركات ُ
االىتماـ بالمستفيديف مف التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت كالتعرؼ عمػى الجكانب التي مف
الممكف أف تؤثر في سمككيـ في سبيؿ أخذىا بعيف االعتبار عند تقػديـ المعمكمات إلييـ ،حيث

ُيفترض بالمعمكمات التي ينتجيا نظاـ المعمكمات المحاسػبية أف تقمؿ مف درجة عدـ التأكد كتزيد
مف معرفة المستفيديف عند اتخاذىـ الق اررات المختمفة).السقا8211 ،ـ ،ص)41
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ب .سيولة االستخدام Perceived Ease of Use
تُعرؼ سيكلة االستخداـ عمى أنيا الدرجة التي يعتقد فييا العميؿ أف استخداـ نظاـ معيف
خالي مف الصعكبات كالجيكد ( )Davis,1989,p2الشعكر بالقمؽ عند بعض الشركات حكؿ
المستكيات المقبكلة لدرجة تيسير ،إتاحة كأداء التطبيقات التي تقدميا النظـ المحاسبية عمى

االنترنت يؤثر عمى تكجو الشركات اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،كيمكف القكؿ إف
إدراؾ المحاسبيف لمبيانات المحاسبية يعتمػد عمػى مػدل ثقػافتيـ اإلدارية كالمحاسبية المتأتية عف

طريؽ الدراسة كالمطالعة كالمدة الزمنيػة الكافيػة فػي تعامميـ مع نكعية معينة مف تمؾ البيانات،

كبذلؾ فإف ىذا اإلدراؾ سكؼ يختمػؼ بيف المحاسبيف اعتمادان عمى ىذه العكامؿ بما يعني أف
المقدمة لمنظـ المحاسبية عمى االنترنت أف يأخذكا بعيف االعتبار السمكؾ المتكقع
عمى الشركات ُ
لمتخذ القػرار كمستخدمي االنظمة المحاسبية عمى االنترنت ،كأف تعمؿ إدارة نظـ المعمكمات

المحاسبية كالشركات المبرمجة لألنظمة المحاسبية عمى االنترنت كفي ذىنيا بعض األفكار
كاالحتماالت عف ذلؾ السمكؾ.

كبذلؾ يتضح أف ىناؾ عدة أمكر يتطمب مراعاتيا عنػد تقريػر فاعميػة نظػاـ المعمكمات المحاسبية
عمى االنترنت كالتي تتعمؽ بسيكلة االستخداـ أىميا:
أ .أف تستخدـ المغة المفيكمة مف قبؿ المستفيد )أك أكبر عدد ممكػف مػف المػستفيديف
المحتمميف( ،حيث يؤدم ذلؾ إلى تقميؿ احتماالت التفسير لديو.

ب .شمكؿ كسيمة االتصاؿ لكافة البيانات كالمعمكمات التي يمكف يقبميا المستفيد كيػستفاد منيا
عند اتخاذه لقرار معيف ،كبما يعني ضركرة احتكائيا عمى أكبر كميػة مػف البيانات التي
يمكف أف يستفاد منيا متخذ القرار مع ضركرة بياف كتكضيح العالقات التبادلية مع بعضيا

البعض.

ج .أف تحتكم كسيمة االتصاؿ عمى بيانات يمكف استخداميا مف قبؿ أكبر عدد ممكف مف
المستفيديف كبالشكؿ الذم يمكف أف يخدـ أىدافيـ المختمفة كبما يعني تقديـ معمكمات

مختمفة ألغراض مختمفة.

د .أف تتصؼ كسائؿ االتصاؿ بالتكرار كالدكرية ،حيث أف دكرية إعداد التقارير يؤثر عمى
إدراؾ األفراد كمدل اىتماميـ بمحتكل التقارير.
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ج .موثوقية النظام SysTrust
تتعمؽ خاصية المكثكقية بمدل إمكانية االعتماد عمى النظـ المحاسبية عمى االنترنت ،إف

درجة الكثكؽ بالنظاـ المحاسبية عمى االنترنت تعتبر انعكاسان كاضحان لألدلة المكضكعية كطرؽ

كأسس البناء السميمة التي بنيت عمييا تمؾ األنظمة (،)Greenberg and et al, 2012, p2
كلالعتماد عمى المعمكمات الصادرة عف النظـ المحاسبية عمى االنترنت كالكثكؽ بيا يمزـ تكافر
 4خصائص فرعية كىي عمى النحك التالي)AICPA, 2006, p5( :
 .1أمن النظام System Security
يعرؼ أمف نظـ المعمكمات المحاسبية بككنو درجة الحماية التي يتمتع بيا النظاـ ضد

الكصكؿ غير المشركع بنكعيو المادم كالمنطقي ( ،)AICPA, 2006, P5كتعتبر مستكيات

األمف الجيدة أداة ميمة لتقميؿ المخاطر كالتيديدات الناجمة عف االستخداـ غير األخالقي
لمبيانات )مثؿ تدمير ،تعديؿ ،كتسريب البيانات) كما تعتبر مستكيات األمف الجيدة لنظاـ
المعمكمات المحاسبي أداة لتقميؿ المخاطر المرتبطة باالستخداـ المادم غير المشركع مثؿ
السرقة كاالتالؼ المقصكد لبعض مككنات النظاـ كيتكجب عمى إدارة نظـ المعمكمات المحاسبية
كالشركات المبرمجة لألنظمة المحاسبية عمى االنترنت ،كبغرض تعزيز أمف النظاـ يجب تصميـ

بنية تكنكلكجية آمنة مف ناحية كاعتماد سياسات كاجراءات فصؿ كظيفي خصكصان ما يتعمؽ
بكظائؼ معالجة كحيازة البيانات ،كاستخداـ نظـ رقابة الكصكؿ المادم كالمنطقي كتعزيز

إجراءات حماية الحكاسيب الشخصية ،كاستخداـ منظكمة األجيزة كالبرمجيات لحماية شبكات
األعماؿ ،كتنفيذ متطمبات عمؿ التجارة االلكتركنية) (Whinston & kalakota, 1999
 .8جاىزية النظام System Availability

تُعرؼ جاىزية النظاـ بأف النظاـ متاح لمتشغيؿ كاالستخداـ عمى النحك الممتزـ أك المتفؽ
عميو ،كينطكم مفيكـ استخداـ النظاـ عمى القدرة عمى تنفيذ أنشطة دكرة معالجة البيانات مف
إدخاؿ ،كتخزيف ،كمعالجة ،كاعداد تقارير بأكبر كفاءة ممكنة (.)AICPA, 2006, P5
 .6نزاىة وسالمة العمميات Processing Integrity
تُعرؼ سالمة عمميات نظاـ المعمكمات المحاسبية بككنيا درجة تماـ كدقة ،كقتية ،كشرعية
عمميات المعالجة لمبيانات في نظاـ المعمكمات المحاسبي ،كفي الغالب تكصؼ سالمة نظاـ

المعمكمات المحاسبي بككنيا جيدة إذا كاف قاد انر عمى تنفيذ سمسمة عمميات المعالجة المخططة
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ضمف جداكؿ الزمف المكضكعة مف ناحية ،مع ضماف عدـ حصكؿ أم كصكؿ ،أك استخداـ

غير مشركع لمكارد عمميات المعالجة مف ناحية أخرل)AICPA, 2006, P5( .
 .4سرية معمومات الشركة Confidentiality Information

كيعرؼ ىذا المبدأ عمى أنو مجمكعة االجراءات التي تسيـ في الحفاظ عمى سرية

المعمكمات الخاصة بالشركة ،سكاء بعممية جمعيا ،أك معالجتيا ،أك تخزينيا ،بحيث ال بد مف

كضع سياسات كاجراءات مف شأنيا الحفاظ عمى سرية المعمكمات ،مع تكثيقيا ،كتحديد مسؤكلية
صيانة النظاـ ،كاآللية المتبعة في ذلؾ ،باإلضافة إلى تقييـ ىذه اآلليات مف فترة

ألخرل(.مشتيى كاخركف8211 ،ـ ،ص)84

 .4خصوصية معمومات الزبائن Information Privacy of Customers
تحتاج الشركات دائمان لالحتفاظ بمعمكمات مفصمة عف الزبائف كالعمالء كطبيعة عمميـ

كبعض ىذه المعمكمات قد تككف حساسة لذلؾ يجب االحتفاظ بسرية كخصكصية معمكمات

الزبائف ،فالمقصكد بخصكصية معمكمات الزبائف بأنيا مجمكعة مف اإلجراءات التي تضمف
حماية المعمكمات في النظاـ بحيث األشخاص غير المصرح ليـ ال يمكنيـ الكصكؿ إلييا

(الزغبي8224 ،ـ ،ص )82كيؤدم غياب خصكصية المعمكمات إلى فقداف الثقة مما يجعمو

عبئان عمى الشركة كعمى ىذا األساس يجب حماية الشركة كالمعمكمات مف األضرار التي قد
تؤدم إلى فشؿ األداء كتعكد بالخسارة عمى الشركة كالعامميف فييا ،كلضماف أمف المعمكمات

كسريتيا ىناؾ طرائؽ دقيقة كمالئمة كمكثكؽ منيا الجدراف النارية ككممة السر كالتشفير كغيرىا
مف الطرائؽ التي تستخدـ لعدـ إفشاء المعمكمات الخاصة بالزبائف (عبد الكريـ كربيعي،

8216ـ ،ص.)1

د .الثقة باإلنترنت Trust in Internet
كيشار إلييا اختصا انر ( (WebTrustكقد تـ تطكير برنامج الثقة باإلنترنت مف أجؿ زيادة

ثقة المستيمؾ في االنترنت ككسيمة إلجراء التجارة االلكتركنية كىي عبارة عف تصديؽ مف أحد
مكاتب المحاسبة كالتدقيؽ عمى تأكيد اإلدارة ،يؤكد بدكره لمعمالء أف تطبيقات األعماؿ في مكقع

الشركة االلكتركني ىك آمف كيمكف التعامؿ معو (مشتيى كآخركف8211 ،ـ ،ص.)84
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الفصل الثالث
المنيجية واالجراءات
أوالً :المقدمة
يتناكؿ ىذا المبحث كصفان لمنيج الدراسة ،كاألفراد مجتمع الدراسة كعينتيا ،ككػذلؾ أداة

الدراسة المستخدمة ،كصدقيا كثباتيا ،كما يتضمف كصفان لإلجراءات التي تـ القياـ بيا في تقنيف
أدكات الدراسة كتطبيقيا ،كالمعالجات اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا في تحميؿ الدراسة.

ثانياً :أداة الدراسة
تـ إعداد استبانة حكؿ "العػكامؿ المؤثرة عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في

قطاع غزة اعتماد التطبيقات المػحػاسبية عمى االنترنت"
تتكون االستبانة من قسمين رئيسيين:

 القسم األول :عبارة عف المعمكمات العامة عف المستجيبيف (المسمى الكظيفي ،الدرجة
العممية ،التخصص العممي ،الخبرة العممية ،مدل المعرفة بالنظـ المحاسبية عمى االنترنت)
كمعمكمات عامة عف الشركة (قطاع الشركة ،نكع النظػاـ المحاسػبي المستخدـ في الشركة

كمدة ممارسة الشركة لنشاطيا).

 القسم الثاني :كىك عبارة عف العػكامؿ المؤثرة عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة

في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المػحػاسبية عمى االنترنت" كيتككف مف  83فقرة ،مكزعة

عمى  4محاكر:

أ .المحور األول :يناقش مدل تأثير مكثكقية النظـ كبيف تكجو شركات المساىمة العامة
العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المػحػاسبية عمى االنترنت كيتككف مف  2فقرات.

ب .المحور الثاني :يناقش مدل تأثير الثقة في االنترنت كبيف تكجو شركات المساىمة
العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المػحػاسبية عمى االنترنت كيتككف مف 4
فقرات.

ج .المحور الثالث :يناقش مدل تأثير الفائدة المدركة لمتطبيقات المحاسبية عمى االنترنت
كبيف تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المػحػاسبية

عمى االنترنت كيتككف مف  7فقرات.
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د .المحور الرابع :يناقش العالقة بيف العكامؿ المرتبطة بسيكلة االستخداـ لنظـ المحاسبة
عمى االنترنت كبيف تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد

التطبيقات المػحػاسبية عمى االنترنت كيتككف مف  7فقرات.

قد كانت االجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات االستبياف باستخداـ مقياس ليكرت الخماسي حسب

جدكؿ (: )6.1

جدول ( :)3.1درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

ال أوافق بشدة

ال أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

التصحيح

1

8

6

4

4

ثالثاً :صدق االستبانة
تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 صدق أداة الدراسة (صدق المحتوى)
تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أك

المشكمة مكضكع الدراسة تألفت مف ( )7متخصصيف في مجاؿ المحاسبة كالتدقيؽ كأسماء
المحكميف بالممحؽ رقـ  ،1كتـ تعديؿ االستبانة في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج
االستبياف في صكرتو النيائية  -أنظر الممحؽ رقـ .8

 صدق المقياس

أ .صدق االتساق الداخمي
تـ حساب االتساؽ الداخمي لالستبانة كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ

فقرة مف فقرات محاكر االستبانة كالدرجة الكمية لممحكر نفسو ،كيكضح الجدكؿ ( )6.8التالي
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر كالدرجة الكمية لممحكر ،كالذم يبيف أف معامالت
االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≤ 0.05كبذلؾ يعتبر المحكر صادقان لما كضع

لقياسو.
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جدول ) :)3.2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لممحور
م

معامل

الفقرة

بيرسون

قيمة

االحتمال

أوالً :عوامل مرتبطة بموثوقية النظام
1

في األنظمة المحاسبية عمى االنترنت ىناؾ سياسات كاجراءات تُقيد الكصكؿ الى
البيانات كحمايتيا مف الدخكؿ غير مصرح بو.

2.344

2.222

8

لدل االنظمة المحاسبية عمى االنترنت اجراءات في حالة حدكث خرؽ امني.

2.348

2.222

2.321

2.222

2.761

2.222

2.764

2.222

2.341

2.222

2.711

2.222

2.437

2.222

6
4
4
3
7
2

انظمة المحاسبة عمى االنترنت متاحة لمتشغيؿ كاالستخداـ في األكقات المنصكص
عمييا في اتفاقية الترخيص.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تجرم العمميات المحاسبية بشكؿ كامؿ كدقيؽ.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تقكـ بمعالجة المعمكمات لنفس الغرض الذم
ُجمعت ليا.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تقكـ بحماية سرية معمكمات الشركة كما تـ االتفاؽ
عميو.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تضمف عدـ استخداـ مزكد الخدمة المعمكمات
لتحقيؽ منافع شخصية.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت لدييا تدابير فنية كتنظيمية التي سيتـ تنفيذىا في

حالة فقداف عرضي أك متعمد لمبيانات.

ثانياً :عوامل مرتبطة بالثقة في االنترنت
9
10

11

12

شبكة االنترنت تحتكم ضمانات كافية عند استخداميا في أداء المياـ المحاسبية.
اليياكؿ القانكنية كالتكنمكجية تكفر حماية كافية لممعمكمات المحاسبية مف المشاكؿ عمى
شبكة االنترنت كفقداف البيانات كالمعمكمات اك سرقتيا.

التشفير كالتقدـ التكنمكجي عمى شبكة االنترنت جعمت االنترنت بيئة آمنة ألداء المياـ

المحاسبية.

بشكؿ عاـ ،فإف االنترنت ىك اآلف بيئة آمنة ك قكية ألداء المياـ المحاسبية عميو.
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2.716

2.222

2.747

2.222

2.227

2.222

2.264

2.222

م

معامل

الفقرة

بيرسون

قيمة

االحتمال

ثالثاً :عوامل مرتبطة بالفائدة المدركة

استخداـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت ُيحسف أداء الكظائؼ المحاسبية لتحقيؽ
16
أغراض الشركة.

2.748

2.222

استخداـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت ُيعزز الفعالية في أداء الكظائؼ المحاسبية
14
مف خالؿ تحديد كفاءة العامميف كمدل إسياميـ في إنجاز األعماؿ المناطة بيـ.

2.314

2.222

ُ 14يسيـ استخداـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت في تحقيؽ أىداؼ الشركة كاألفراد معان

2.481

2.222

2.326

2.222

 17يالئـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت األعماؿ المعينة ،كيؤدييا بإنتاجية عالية.

2.424

2.222

 12يكفر نظاـ المحاسبة عمى االنترنت معمكمات كافية كدقيقة.

2.322

2.222

 11يمكف االعتماد عمى البيانات الناتجة مف نظاـ المحاسبة عمى االنترنت

2.724

2.222

13

نظاـ المحاسبة عمى االنترنت يعمؿ عمى تكفير معمكمات متطابقة مع متطمبات

متخذم القرار.

رابعاً :عوامل مرتبطة بسيولة االستخدام

معينة ترتبط
نظاـ المحاسبة عمى االنترنت كاضح كمفيكـ بحيث يقدـ معمكمات ّ

المعنية ،كعدـ تشتيت متخذ القرار بتزكيده بمعمكمات غير
 82بشكؿ مباشر في القضية
ّ
ضركرية.

2.781

2.222

 81نظاـ المحاسبة عمى االنترنت ال يتطمب الكثير مف الجيد العقمي.

2.326

2.222

2.762

2.222

2.327

2.222

2.327

2.222

2.783

2.222

2.744

2.222

88

86

يتميز نظاـ المحاسبة عمى االنترنت بسيكلة االستخداـ كسيكلة الحصكؿ عمى
المعمكمات كعدـ تعقيد ذلؾ.
ندرة كجكد األخطاء كتناقضات في التقرير كالمخرجات في نظاـ المحاسبة عمى
االنترنت

 84الخبرة العممية ليا تأثير قكم عمى سيكلة استخداـ النظـ المحاسبية عمى االنترنت
84

83

نظاـ المحاسبة عمى االنترنت يعمؿ عمى تقميص االجراءات الركتينية المستخدمة
في الشركة.
نظـ المحاسبة عمى االنترنت تمكف مستخدمي النظاـ مف تبادؿ المعمكمات بسيكلة
كيسر.
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ب .الصدق البنائي
يبيف جدكؿ ( )3.3أف جميع معامالت االرتباط في جميع محاكر االستبانة دالة إحصائيان

عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ تعتبر جميع محاكر االستبانة صادقو لما كضعت لقياسو.
جدول ( )3.3معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
معامل بيرسون لالرتباط

قيمة االحتمال

المجال

العكامؿ المرتبطة بمكثكقية النظاـ.

2.263

2.222

العكامؿ المرتبطة بالثقة في االنترنت.

2.347

2.222

العكامؿ المرتبطة بالفائدة المدركة.

2.211

2.222

العكامؿ المرتبطة بسيكلة االستخداـ.

2.282

2.222

رابعاً :ثبات االستبانة
 .1طريقة التجزئة النصفية
تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ االستبانة كمحاكرىا إلى فقرات فردية الرتب ،فقرات
زكجية الرتب ،كحساب معامؿ االرتباط بينيما ،كمف ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف لتصحيح

المعامؿ ( )Spearman- Brown Coefficientكذلؾ حسب المعادلة:

2R
R 1

في حاؿ

تساكم طرفي االرتباط ،أك معادلة جتماف في حاؿ عدـ تساكم طرفي االرتباط كذلؾ حسب




المعادلة  12 :ع 2 1ع  ،  2ككانت النتائج كما في الجدكؿ ()6.4
ع


2

2



جدول ( :)3.4معامل الثبات طريقة التجزئة النصفية
معامل

معامل االرتباط

االرتباط

المصحح (الثبات)

العكامؿ المرتبطة بمكثكقية النظاـ.

2

2.344

2.724

العكامؿ المرتبطة بالثقة باإلنترنت.

4

2.343

2.718

العكامؿ المرتبطة بالفائدة المدركة.

7

2.346

0.765

العكامؿ المرتبطة بسيكلة االستخداـ.

7

2.461

2.347

26

0.691

0.817

الفقرات

المحور

الدرجة الكمية
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يتبيف مف النتائج المكضحة في الجدكؿ ( )6.4أف معامالت الثبات مرتفعة نسبيان لكؿ

محكر تتراكح بيف ( )2.718، 2.347لكؿ محكر مف محاكر االستبانة.

كذلؾ كانت قيمة معامؿ الثبات لجميع فقرات االستبانة ( )2.217كىذا يعني أف معامؿ الثبات

لجميع فقرات االستبانة مرتفع.

 .2الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ (،)Alpha Cronbach’s Coefficient
جرل حساب معامؿ ألفا كركنباخ لكؿ محكر مف محاكر االستبانة ،كالدرجة الكمية لفقراتيا
كالجدكؿ اآلتي يكضح النتائج:
جدول ( :)3.5معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

م

عدد الفقرات

المحور

معامل الفا كرونباخ

1

العكامؿ المرتبطة بمكثكقية النظاـ.

2

2.284

8

العكامؿ المرتبطة بالثقة في االنترنت.

4

2.223

6

العكامؿ المرتبطة بالفائدة المدركة.

7

2.722

4

العكامؿ المرتبطة بسيكلة االستخداـ.

7

2.264

26

0.910

الدرجة الكمية

يتبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )6.4أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ

محكر حيث تتراكح بيف ( ،) )2.264 ،2.722كىذا يدلؿ عمى أف االستبانة تتمتع بثبات مرتفع
بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة (.)2.112
كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )8تتميز بالصدؽ
كالثبات مما يجعميا صالحة لمتحميؿ كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

خامساً :األساليب االحصائية المستخدمة
قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج  SPSSاإلحػصائي ،حيث تـ

استخداـ االحصائية المعممية ،كذلؾ ألف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي ،كفيما يمي األدكات
اإلحصائية التي تـ استخداميا في ىذا الخصكص:
 .1التك اررات كالنسب المئكية ( :)Frequencies and Percentكيستخدـ ىذا األمر لمتعرؼ
إلى تكرار استجابات المجتمع.
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 .8معامالت االرتباط ( :)Correlation Coefficientلمتحقؽ مف صدؽ المقياس كثباتو،
كالعالقة بيف المتغيرات.

 .6طريقة التجزئة النصفية ( :)Split-Half Coefficientلمتعرؼ إلى ثبات المقاييس.

 .4معامؿ ألفا كركنباخ ( :)Cronbach's Alpha Coefficientلمتعرؼ إلى ثبات مقاييس
الدراسة.

 .4اختبار التكزيع الطبيعي ( :)Normal Testكيستخدـ ىذا األمر لمتعرؼ إلى طبيعة

البيانات إذا كانت تتبع تكزيعان طبيعيان أما ال ،حيث تـ استخداـ اختبار ككلمجركؼ-

سمرنكؼ ( )1-Sample Kolmogorov-Smirnovلمناسبتو لطبيعة المجتمع.

 .3المتكسط الحسابي ( :)Meanكيستخدـ ىذا األمر لمتعرؼ إلى طبيعة استجابات المجتمع
عمى فقرات كمجاالت المقياس.

 .7الكزف النسبي ( :)Percentageكيستخدـ ىذا االختبار لمتعرؼ إلى الكزف النسبي
الستجابات المجتمع عمى فقرات المقياس كتفاعميـ حكليا.

 .2اختبار ( :)One Samples T - Testلمتعرؼ إلى الفركؽ بيف المتكسط الفعمي
كالمتكسط الحيادم.

 .1اختبار ( :)One Way ANOVAsلمتعرؼ إلى الفركؽ تبعان لمتغيرات الدراسة.

 .12اختبار بينفركني كاختبار تككي :لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ.
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الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتيا
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الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتيا
يتضمف الفصؿ الرابع عرضان لخصائص مجتمع الدراسة ،كأىـ النتائج التي تكصمت

إلييا الدراسة مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كباالعتماد عمى أنسب االختبارات
االحصائية ،كجدير بالذكر أف الباحث لجأ إلى اختبار التكزيع الطبيعي مف أجؿ التعرؼ إلى

طبيعة البيانات كاالختبارات الكاجب استخداميا.

أوالً :الوصف االحصائي لمبيانات األولية لمجتمع الدراسة.
مف خالؿ البيانات الديمكغرافية التي تـ جمعيا عف أفراد المجتمع بكاسطة الجزء األكؿ

مف االستبياف ،كباستخداـ التك اررات االحصائية تـ تحديد خصائص مجتمع الدراسة ،كذلؾ بيدؼ

التعرؼ عمى صفات أفراد المجتمع مف حيث التركيبة العممية كالعممية كفيما يمي عرض
لخصائص مجتمع الدراسة كفؽ البيانات الديمكغرافية لمفرداتيا:
أ .توزيع مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي
جدول ( :)3.6الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي

المتغيرات

التكرار

النسبة المئوية

البيان

مدير عاـ

4

%3.6

مدير مالي

18

%11.1

محاسب

62

%47.3

اخرل (عمكـ مالية كمصرفية)

12

%14.1

أخرل

7

%11.1

63

%100

المسمى الكظيفي

االجمالي

يتضح مف جدكؿ ( )6.3أف ما نسبتو  %21مف مجتمع الدراسة تخصصيـ العممي في العمكـ

المالية كالمصرفية ،كىذا يدؿ عمى أف المجيبيف عمى االستبانة ىـ أفراد مطمعكف عمى األنشطة

المحاسبية لمشركة ،كأف اإلجابات ستككف عمى درجة مف الدقة كالمكضكعية.
ب .توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي
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جدول ( :)3.7الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة تبعاً لمتغير المؤىل العممي

البيان
المؤىؿ العممي

المتغيرات

التكرار

النسبة

ماجستير فأكثر

1

%14.6

بكالكريكس

48

%28.4

دبمكـ

8

%6.8

36

%122

االجمالي

يتضح مف جدكؿ ( )6.7أف ما نسبتو  %17مف مجتمع الدراسة يحممكف مؤىؿ ال يقؿ
عف درجة البكالكريكس مما يعطي المستجيبيف لالستبانة بعدان ايجابيان يعزز اجاباتيـ.
ج .توزيع مجتمع الدراسة حسب التخصص العممي
جدول ( :)3.8الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة تبعاً لمتغير التخصص العممي
البيان

التخصص العممي

المتغيرات

التكرار

النسبة

محاسبة

64

%44.3

ادارة اعماؿ

11

%62.8

اقتصاد

4

%3.6

أخرل

4

%7.1

63

%100

االجمالي

يتضح مف جدكؿ ( )6.2أف ما نسبتو  %28.1الغالبية العظمى مػف مجتمع الدراسة مختػصيف

بالعمكـ المالية كالمصرفية ،كىذا مدلكؿ ايجابي ،حيث أف مكضكع الدراسة يقع ضمف مجاؿ
المحاسبة كبالتالي يتكقع أف تككف اإلجابات عمى االستبانة عمى درجة مف الدقة كالمػصداقية

يمكف االعتماد عمييا.

د .توزيع مجتمع الدراسة حسب الخبرة العممية
جدول ( :)3.9الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة العممية
البيان

الخبرة العممية

المتغيرات

التكرار

النسبة

أقؿ مف  4سنكات

88

%64.1

مف  -4أقؿ مف  12سنكات

17

%87

مف  -12أقؿ مف  14سنة

18

%11

أكثر مف  14سنة

18

%11

63

%100

االجمالي
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يتضح مف جدكؿ ( )6.1أف ما نسبتو  %34خبرتيـ العممية أكثر مف  4سنكات .كىذا

يدلؿ عمى خبراتيـ الكاسعة في مجاؿ العمكـ المالية كالمصرفية ،كبالتالي فاف إجاباتيـ عمى
استبانة البحث تنبع مف ىذه الخبرة كيزيد مف درجة االعتماد عمى استجاباتيـ.
ه .توزيع المجتمع حسب المعرفة بالنظم المحاسبية عمى االنترنت:
جدول ( :)3.10الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة تبعاً لمتغير المعرفة بالنظم المحاسبية عمى االنترنت

البيان
المعرفة بالتطبيقات المحاسبية
عمى االنترنت

المتغيرات

التكرار

النسبة

نعـ بشكؿ ممتاز

14

%86.2

نعـ بشكؿ جيد

64

%44.3

ال

16

%82.3

63

%100

االجمالي

يتضح مف جدكؿ ( )6.12أف ما نسبتو  %71.4مف مجتمع الدراسة ليـ معرفة بالتطبيقات

المحاسبية عمى االنترنت ،كبالتالي فاف إجاباتيـ عمى استبانة البحث تنبع مف ىذه المعرفة.
و .توزيع المجتمع حسب قطاع الشركة
جدول ( :)3.11الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة تبعاً لمتغير قطاع الشركة

المتغيرات

التكرار

النسبة

البيان

االستثمار

2

%18.7

البنكؾ كالخدمات المالية

88

%64.1

التأميف

1

%14.6

الخدمات

17

%87

الصناعة

7

%11.1

63

%100

قطاع الشركة

االجمالي

يتضح مف جدكؿ ( )6.11أف ما نسبتو  %18.7مف مجتمع الدراسة مف الشركات

يعممكف في قطاع االستثمار ك %64مف الشركات يعممكف في قطاع البنكؾ كالخدمات المالية،

ك %14.6مف الشركات يعممكف في قطاع التأميف ،ك %87مف الشركات يعممكف في قطاع

الخدمات ،ك %11مف الشركات يعممكف في قطاع الصناعة.
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ز .توزيع المجتمع حسب النظام المحاسبي المستخدم
جدول ( :)3.12الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة تبعاً لمتغير النظام المحاسبي المستخدم

البيان

المتغيرات

التكرار

النسبة

النظاـ المحاسبي المستخدـ

الكتركني

36

%122

63

%100

االجمالي

يتضح مف جدكؿ ( )6.18أف  %120مف الشركات تستخدـ نظاـ محاسبي الكتركني،

مما يدؿ عمي أف أفراد المجتمع ليـ خبرة في اسػتخداـ التكنكلكجيػا الحديثػة كااللكتركنية في تنفيذ
أعماؿ الشركة.

ح .توزيع المجتمع حسب مدة ممارسة الشركة لنشاطيا
جدول ( :)3.13الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة تبعاً لمتغير مدة ممارسة الشركة لنشاطيا

البيان

مدة ممارسة الشركة لنشاطيا

المتغيرات

التكرار

النسبة

أقؿ مف  4سنكات

1

%14.6

مف  -4أقؿ مف  12سنكات

18

%11

مف  -12أقؿ مف  14سنة

12

%14.1

أكثر مف  14سنة

68

%42.2

63

%100

االجمالي

يتضح مف جدكؿ ( )6.16أف  %14.6مف الشركات بمغت مدة ممارسة الشركة لنشاطيا

أقؿ كمف  4سنكات ،ك %11مف الشركات بمغت مدة ممارسة الشركة لنشاطيا مف  -4أقؿ مف

 12سنكات ،ك %14.1مف الشركات بمغت مدة ممارسة الشركة لنشاطيا مف  -12أقؿ مف 14
سنة ،ك %42.2مف الشركات بمغت مدة ممارسة الشركة لنشاطيا  14سنة فأكثر ،أم أف ما
نسبتو  %24.7مف مجتمع الدراسة لدييا خبرة في سكؽ العمؿ.

ثانياً :اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات االستبانة.
يستخدـ الباحثكف كالمختصكف اختبارات لمتعرؼ إلى طبيعة البيانات التي تـ جمعيا بيدؼ
التعرؼ عمى إذا ما كانت تتبع تكزيعان طبيعيان أـ ال ،كىذا يفيد في طبيعة االختبارات التي يجب
اتباعيا معممية أك ال معممية ،كالمجتمع بمغ ( )36مختص في مجاؿ المحاسبة كادارة األعماؿ
كاالقتصاد كالعمكـ المالية كالمصرفية ،كعميو تـ استخداـ اختبار ككلمجركؼ – سمرنكؼ
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( ،)1-Sample Kolmogorov-Smirnovلمتعرؼ عمى اعتدالية منحنى البيانات ،ككانت
النتائج كما ىك مبيف بالجدكؿ التالي رقـ (:)6.14
جدول ( :)3.14نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ()1- Sample Kolmogrov- Smirnov
م

المقياس

4

العكامؿ المرتبطة بمكثكقية النظاـ.

8

2

العكامؿ المرتبطة بالثقة باإلنترنت.

4

0.378

3

العكامؿ المرتبطة بالفائدة المدركة.

7

 0.459

 0.646

4

العكامؿ المرتبطة بسيكلة االستخداـ.

7

0.589

0.879

4

 0.772

 0.440

الدرجة الكمية

الفقرات

قيمة ()Z

قيمة االحتمال

0.657

0.511
0.705

ثالثاً :اختبار فرضيات الدراسة
الختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ اختبار Tلعينة كاحدة لمعرفة ما إذا كانت متكسط

درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة الحياد كىي  3أـ ال .فإذا كانت Sig) Sig > 0.05

أكبر مف ( 0.05فإف متكسط آراء األفراد حكؿ الظاىرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف

الحياد كىى  ،3أما إذا كانت  Sig(Sig<0.05أقؿ مف  )2.24فاف متكسط آراء األفراد يختمؼ

جكىريان عف درجة الحياد ،كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك
ينقص بصكرة جكىرية عف درجة الحياد ،كذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار

مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لإلجابة يزيد عف درجة الحياد كالعكس صحيح.

 الفرضية االولى

"تعتبر خصائص موثوقية النظام من العوامل التي تؤثر ايجاباً عمى توجو شركات المساىمة

العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة
الحيادية كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ ( )6.14أدناه:
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جدول ( )3.15االحصاء الوصفي واختبار ( )Tلمعينة الواحدة لفقرات المحور األول (موثوقية النظام)
والدرجة الكمية لفقراتو

م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

قيمة

االحتمال

الرتبة

في االنظمة المحاسبية عمى االنترنت ىناؾ سياسات
 1كاجراءات تُقيد الكصكؿ الى البيانات كحمايتيا مف
الدخكؿ غير مصرح بو.
8

لدل االنظمة المحاسبية عمى االنترنت اجراءات في
حالة حدكث خرؽ امني.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت متاحة لمتشغيؿ

 6كاالستخداـ في األكقات المنصكص عمييا في اتفاقية

6.74

%74

4.184

.000

3

3.87

%77.4

7.960

.000

1

3.73

%74.3

7.007

.000

7

الترخيص.
4
4
3
7

انظمة المحاسبة عمى االنترنت تجرم العمميات
المحاسبية بشكؿ كامؿ كدقيؽ.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تقكـ بمعالجة
المعمكمات لنفس الغرض الذم ُجمعت ليا.

انظمة المحاسبة عمى االنترنت تقكـ بحماية سرية

معمكمات الشركة كما تـ االتفاؽ عميو.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تضمف عدـ استخداـ

مزكد الخدمة المعمكمات لتحقيؽ منافع شخصية.

3.81

%73.8

8.028

.000

8

3.81

%73.8

6.338

.000

6

3.78

%74.3

7.255

.000

4

3.40

%32

3.283

.002

2

انظمة المحاسبة عمى االنترنت لدييا تدابير فنية
 2كتنظيمية التي سيتـ تنفيذىا في حالة فقداف عرضي

3.76

%74.8

8.494

.000

أك متعمد لمبيانات.
3.73

الدرجة الكمية

9.893 %74.7

.000

*ترتيب الفقرات حسب درجة الموافقة

المككنة لممحكر األكؿ بيدؼ اختبار الفرضية األكلى،
تـ اعداد الفقرات مف (رقـ 1الى رقـ ُ )2
حيث أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ ( )6.14ما يمي:
 .1في الفقرة رقـ  8بمغ الكزف النسبي " "%77.4كقيمة  Tالمحسكبة تساكم " "7.132كقيمة
االحتماؿ " ".000كىي أقؿ مف  2.24مما يدؿ عمى أنو حسب اعتقاد أفراد المجتمع أف
االنظمة المحاسبية عمى االنترنت لدييا اجراءات في حالة حدكث خرؽ امني ،كىذا يؤدم

الى زيادة المكثكقية بالنظـ المحاسبية عمى االنترنت.
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4

 .8في الفقرة رقـ  7بمغ الكزف النسبي " "%32كقيمة  Tالمحسكبة تساكم " "6.826كقيمة
االحتماؿ " ".002كىي أقؿ مف  2.24مما يدؿ عمى أنو حسب اعتقاد أفراد المجتمع أف
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تضمف عدـ استخداـ مزكد الخدمة المعمكمات لتحقيؽ منافع

شخصية ،كىذا يؤدم الى زيادة المكثكقية بالنظـ المحاسبية عمى االنترنت.

كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر األكؿ "تعتبر خصائص مكثكقية
النظاـ مف العكامؿ التي تؤثر ايجابان عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة

اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت" تػساكم  6.76كالػكزف النػسبي يساكم %74.74
كىي أكبر مف الكزف النسبي المحايػد  ،%32ك قيمة االحتماؿ تساكم  0.00كىي أقؿ مف

 0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد
كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد المجتمع عمى فقرات ىذا المحكر.

 نتيجة الفرضية
قبول الفرضية القائمة بأن "تعتبر خصائص موثوقية النظام من العوامل التي تؤثر ايجاباً عمى

توجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى

االنترنت"

كيعزك الباحث ذلؾ الى أف إضفاء خدمات الثقة عمى نظـ المعمكمات المحاسبية االلكتركنية

المتمثمة بخصائص ( )SysTrustيزيد مف ثقة المستخدميف المحتمميف في ىذه النظـ ،كقد

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (عبد العزيز8212 ،ـ) كدراسة ( Greenberg and et al,

 )2012في أف مكثكقية النظاـ تؤثر بشكؿ ايجابي عمى تكجو الشركات اعتماد النظـ المحاسبية
عمى االنترنت.
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 الفرضية الثانية
"تعتبر الثقة في االنترنت من العوامل التي تؤثر ايجاباً عمى توجو شركات المساىمة العامة

العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة

الحيادية كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ ()6.13

جدول ( )3.16االحصاء الوصفي واختبار ( )Tلمعينة الواحدة لفقرات المحور الثاني (الثقة في االنترنت)
والدرجة الكمية لفقراتو
م
4

المتوسط

الفقرة

الحسابي

شبكة االنترنت تحتكم ضمانات كافية عند

 3116

استخداميا في أداء المياـ المحاسبية.

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

 11298  %63.2

قيمة

االحتمال
.199

الرتبة
3

اليياكؿ القانكنية كالتكنمكجية تكفر حماية كافية
 2لممعمكمات المحاسبية مف المشاكؿ عمى شبكة

 3.40

 %68

 2.901

 .005

4

االنترنت كفقداف البيانات كالمعمكمات اك سرقتيا.

3
4

التشفير كالتقدـ التكنمكجي عمى شبكة االنترنت
جعؿ االنترنت بيئة آمنة ألداء المياـ المحاسبية
بشكؿ عاـ ،فإف االنترنت ىك اآلف بيئة آمنة ك
قكية ألداء المياـ المحاسبية عميو.
الدرجة الكمية

 3.46

 3.928  %69.2

 .000

1

 3.24

 1.899  %64.8

 .062

2

 3.31

 3.137  66.2%

 .003



* ترتيب الفقرات حسب درجة الموافقة

المككنة لممحكر الثاني بيدؼ اختبار الفرضية الثانية،
تـ اعداد الفقرات مف (رقـ  1الى رقـ ُ )4
حيث أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ ( )6.13ما يمي:
 .1في الفقرة رقـ  3بمغ الكزف النسبي " "%69.2كقيمة  Tالمحسكبة تساكم " "3.928كقيمة
االحتماؿ " ".000كىي أقؿ مف  2.24لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيان مما يدؿ عمى
أنو حسب اعتقاد أفراد المجتمع أف التشفير كالتقدـ التكنمكجي عمى شبكة االنترنت جعمت

االنترنت بيئة آمنة ألداء المياـ المحاسبية كىذا يؤدم الى بدكره الى زيادة الثقة في

االنترنت.

 .8في الفقرة رقـ  2بمغ الكزف النسبي " "%68كقيمة  Tالمحسكبة تساكم " "2.901كقيمة
االحتماؿ " ".005كىي أقؿ مف  2.24لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة احصائيان مما يدؿ عمى
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أنو حسب اعتقاد أفراد المجتمع أف اليياكؿ القانكنية كالتكنمكجية تكفر حماية كافية
لممعمكمات المحاسبية مف المشاكؿ عمى شبكة االنترنت كفقداف البيانات كالمعمكمات اك

سرقتيا ،كىذا بدكره يؤدم الى زيادة الثقة في االنترنت.

 .6في الفقرة رقـ  4بمغ الكزف النسبي " "%34.2كقيمة  Tالمحسكبة تساكم " "6.167كقيمة

االحتماؿ " ".062كىي أكبر مف  2.24لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة احصائيان مما يدؿ
عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي 6

كىذا يعني أف ىناؾ حيادية مف قبؿ أفراد المجتمع عمى ىذه الفقرة.

 .4في الفقرة رقـ  1بمغ الكزف النسبي " "%63.2كقيمة  Tالمحسكبة تساكم " "1.298كقيمة

االحتماؿ " ".199كىي أكبر مف  2.24لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة احصائيان ،مما يدؿ
عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي 6

كىذا يعني أف ىناؾ حيادية مف قبؿ أفراد المجتمع عمى ىذه الفقرة.

كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثاني "تعتبر الثقة في
االنترنت مف العكامؿ التي تؤثر ايجابان عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع
غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت" تػساكم 3.312

كالػكزف النػسبي يساكم

 %66.25كىي أكبر مف الكزف النسبي المحايػد ،ك قيمة االحتماؿ تساكم  .003كىي أقؿ مف
 ،0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد
كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد المجتمع عمى فقرات ىذا المحكر.

 نتيجة الفرضية
قبول الفرضية القائمة "تعتبر الثقة في االنترنت من العوامل التي تؤثر ايجاباً عمى توجو

شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"

كيعزك الباحث ذلؾ الى أف إضفاء خدمات الثقة في االنترنت ( )WebTrustيزيد مف ثقة
المستخدميف المحتمميف في ىذه النظـ ،كقد اتفقت ىذه النتيجة مع ( Greenberg and et al,

 )2012في أف الثقة في االنترنت تؤثر بشكؿ ايجابي عمى تكجو الشركات تبني النظـ المحاسبية
عمى االنترنت.
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 الفرضية الثالثة
"تعتبر الفائدة المدركة من العوامل التي تؤثر ايجاباً عمى توجو شركات المساىمة العامة

العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة

الحيادية كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ ()6.17

جدول ( :)3.17االحصاء الوصفي واختبار ( )Tلمعينة الواحدة لفقرات المحور الثالث (الفائدة المدركة)
والدرجة الكمية لفقراتو

الفقرة

م

استخداـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت ُيحسف أداء
1
الكظائؼ المحاسبية لتحقيؽ أغراض الشركة

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

قيمة

قيمة

االختبار االحتمال

.000  6.879  %75.0  3.75

الرتبة
4

استخداـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت ُيعزز
8

الفعالية في أداء الكظائؼ المحاسبية مف خالؿ

 .000  7.570  %75.0  3.75

تحديد كفاءة العامميف كمدل إسياميـ في إنجاز

5

األعماؿ المناطة بيـ.

ُيسيـ استخداـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت في
6
تحقيؽ أىداؼ الشركة كاألفراد معان.
4
4
3
7

نظاـ المحاسبة عمى االنترنت يعمؿ عمى تكفير
معمكمات متطابقة مع متطمبات متخذم القرار.
يالئـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت األعماؿ
المعينة ،كيؤدييا بإنتاجية عالية.

يكفر نظاـ المحاسبة عمى االنترنت معمكمات كافية
كدقيقة.
يمكف االعتماد عمى البيانات الناتجة مف نظاـ
المحاسبة عمى االنترنت.

الدرجة الكمية

 .000  10.56  %77.2  3.86

2

 .000  8.963  %76.8  3.84

3

 .000  8.036  %74.2  3.71

6

 .000  11.08  %79.0  3.95

1

 .000  8.036  %74.2  3.71

7

3.79

*ترتيب الفقرات حسب درجة الموافقة
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%75.8

12.95

.000

المككنة لممحكر الثالث بيدؼ اختبار الفرضية الثالثة،
تـ اعداد الفقرات مف (رقـ  1الى رقـ ُ )7
حيث أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ ( )6.17ما يمي:
 .1في الفقرة رقـ  3بمغ الكزف النسبي " "%79كقيمة  Tالمحسكبة تساكم " "11.08كقيمة
االحتماؿ " ".000كىي أقؿ مف  2.24مما يدؿ عمى أنو حسب اعتقاد أفراد المجتمع أف
يكفر نظاـ المحاسبة عمى االنترنت معمكمات كافية كدقيقة ،كىذا بدكره يؤدم الى فائدة

مدركة مف اعتماد النظـ المحاسبية عمى االنترنت.

 .8في الفقرة رقـ  7بمغ الكزف النسبي " "%74.2كقيمة  Tالمحسكبة تساكم " "8.036كقيمة
االحتماؿ " ".000كىي أقؿ مف  2.24مما يدؿ عمى أنو حسب اعتقاد أفراد المجتمع أنو
يمكف االعتماد عمى البيانات الناتجة مف نظاـ المحاسبة عمى االنترنت كىذا بدكره يؤدم الى

فائدة مدركة مف اعتماد النظـ المحاسبية عمى االنترنت.

كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث "تعتبر الفائدة المدركة

مف العكامؿ التي تؤثر ايجابان عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد

التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت" تػساكم  6.71ك الػكزف النػسبي يساكم  %74.2كىي أكبر
مف الكزف النسبي المحايػد ،كقيمة االحتماؿ تساكم  .000كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف
متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي  3كىذا يعني أف

ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد المجتمع عمى فقرات ىذا المحكر.
 نتيجة الفرضية

قبول الفرضية القائمة "تعتبر الفائدة المدركة من العوامل التي تؤثر ايجاباً عمى توجو شركات

المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"

كيعزك الباحث ذلؾ الى أنو حسب رأم مجتمع الدراسة فإف التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت

ليا فائدة مدركة لممستخدميف المحتمميف ليذه النظـ ،منيا (تحسيف أداء الكظائؼ المحاسبية،
تحسيف أداء العامميف ،المساعدة في عممية اتخاذ القرار) كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة

) (Peter Cleary &Martin Quinn, 2016كدراسة (عياش كغناـ )8214 ،كدراسة
( )Greenberg and et al , 2012في أف الفائدة المدركة تؤثر بشكؿ ايجابي عمى تكجو
الشركات تبني النظـ المحاسبية عمى االنترنت.
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 الفرضية الرابعة
"تعتبر سيولة االستخدام من العوامل التي تؤثر ايجاباً عمى توجو شركات المساىمة

العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة

الحيادية كىي  3أـ ال .النتائج مكضحة في جدكؿ ()6.12

جدول ( :)3.18االحصاء الوصفي واختبار ( )Tلمعينة الواحدة لفقرات المحور الرابع (سيولة االستخدام)
والدرجة الكمية لفقراتو
م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار

قيمة

االحتمال

الرتبة

نظاـ المحاسبة عمى االنترنت كاضح كمفيكـ بحيث
1

معينة ترتبط بشكؿ مباشر في
يقدـ معمكمات ّ

 3.59

المعنية ،كعدـ تشتيت متخذ القرار بتزكيده
القضية
ّ

%71.8

 5.126

.000

5

بمعمكمات غير ضركرية.
8

نظاـ المحاسبة عمى االنترنت ال يتطمب الكثير مف
الجيد العقمي.

 3.59

%71.8

 4.123

.000

6

يتميز نظاـ المحاسبة عمى االنترنت بسيكلة
 6االستخداـ كسيكلة الحصكؿ عمى المعمكمات كعدـ

 3.75

%75.0

 5.924

.000

4

تعقيد ذلؾ.
4
4
3
7

ندرة كجكد األخطاء كتناقضات في التقرير

كالمخرجات في نظاـ المحاسبة عمى االنترنت
الخبرة العممية ليا تأثي انر قكيان عمى سيكلة استخداـ
النظـ المحاسبية عمى االنترنت.

نظاـ المحاسبة عمى االنترنت يعمؿ عمى تقميص
االجراءات الركتينية المستخدمة في الشركة.
نظـ المحاسبة عمى االنترنت تمكف مستخدمي
النظاـ مف تبادؿ المعمكمات بسيكلة كيسر.
الدرجة الكمية

 3.49

%69.8

 4.119

.000

7

 3.95

%79.0

 9.312

.000

1

 3.92

%78.4

 7.933

.000

2

 3.86

%77.2

 8.102

.000

3

3.73

%74.7

8.742

.000

*ترتيب الفقرات حسب درجة الموافقة

المككنة لممحكر الرابع بيدؼ اختبار الفرضية الرابعة،
تـ اعداد الفقرات مف (رقـ 1الى رقـ ُ )7
حيث أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ ( )6.12ما يمي:
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 .1في الفقرة رقـ  5بمغ الكزف النسبي " "%79كقيمة  Tالمحسكبة تساكم " "9.312كقيمة
االحتماؿ " ".000كىي أقؿ مف  2.24مما يدؿ عمى أنو حسب اعتقاد أفراد المجتمع أف
الخبرة العممية ليا تأثير قكم عمى سيكلة استخداـ النظـ المحاسبية عمى االنترنت ،كىذا

بدكره يؤدم الى سيكلة استخداـ مف اعتماد النظـ المحاسبية عمى االنترنت.

 .8في الفقرة رقـ  4بمغ الكزف النسبي " "%69.8كقيمة  Tالمحسكبة تساكم " "4.119كقيمة
االحتماؿ " ".000كىي أقؿ مف  2.24مما يدؿ عمى أنو حسب اعتقاد أفراد المجتمع أف
نظاـ المحاسبة عمى االنترنت يتميز بندرة كجكد األخطاء كتناقضات في التقرير

كالمخرجات ،كىذا بدكره يؤدم الى سيكلة استخداـ مف اعتماد النظـ المحاسبية عمى

االنترنت.

كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الرابع "تعتبر سيكلة
االستخداـ مف العكامؿ التي تؤثر ايجابان عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع
غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت" تػساكم  3.734ك الػكزف النػسبي يساكم

 %74.7كىي أكبر مف الكزف النسبي المحايػد ،ك قيمة االحتماؿ تساكم  2.000كىي أقؿ مف
 0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد
كىي  3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد المجتمع عمى فقرات ىذا المحكر.

 نتيجة الفرضية
قبول الفرضية القائمة "تعتبر سيولة االستخدام من العوامل التي تؤثر ايجاباً عمى توجو

شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت"

كيعزك الباحث ذلؾ الى أنو حسب رأم مجتمع الدراسة فإف التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت
تتميز بالسيكلة في االستخداـ ،كال تتطمب مف المستخدميف الجيد العقمي ،كتتميز بسيكلة

الحصكؿ عمى المعمكمات ،كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (عياش كغناـ )8214 ،في أف

سيكلة االستخداـ تؤثر بشكؿ ايجابي عمى تكجو الشركات تبني النظـ المحاسبية عمى االنترنت

كاختمفت مع دراسة(.)Greenberg and et al , 2012
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رابعاً :تحميل التباين االحادي
جدول ( )3.19اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين المجموعات يعزى لمتغير المسمى الوظيفي
المحور
العوامل المرتبطة
بموثوقية النظام.
العوامل المرتبطة

بالثقة في االنترنت.
العوامل المرتبطة

بالفائدة المدركة.

العوامل المرتبطة

بسيولة االستخدام.

الدرجة الكمية

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

143.03

3

47.667

داخؿ المجمكعات

1248.4

59

21.159

المجمكع

1391.4

62

بيف المجمكعات

16.212

3

5.404

داخؿ المجمكعات

607.72

59

10.300

المجمكع

623.93

62

بيف المجمكعات

65.454

3

21.818

داخؿ المجمكعات

657.95

59

11.152

المجمكع

729.42

62

بيف المجمكعات

94.890

3

31.630

داخؿ المجمكعات

1256.8

59

21.302

المجمكع

1351.7

62

بيف المجمكعات

1061.5

3

353.859

داخؿ المجمكعات

8951.4

59

15.719

المجمكع

10012.9

62

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

االختبار
2.253

.525

1.956

1.485

2.332

قيمة

االحتمال
.092

.667

.130

.228

.083

قيمة  Fالجدولية عند مستوى داللة  .05ودرجة حرية " ”3 ,59تساوي 2.758

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات أفراد المجتمع يعزل
لمتغير المسمى الكظيفي ،كالنتائج المبينة في جدكؿ ( )6.11كالػذم يبػيف أف قيمػة االحتماؿ لكؿ
محكر مف المحاكر أكبر مف  0.05ككذلؾ بمغت قيمة  Fالمحسكبة لكؿ محكر مف المحاكر أقؿ
مف قيمة Fالجدكلية كالتي تساكم 8.742
 كبصفة عامة يتبيف أف قيمة  Fالمحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  2.332كىي
أصغر مف قيمة  Fالجدكلية  8.7421كما أف قيمة االحتماؿ لجميػع المحػاكر تساكم
0.083كىي أكبر مف  0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف
متكسط إجابات أفراد المجتمع يعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
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جدول ( )3.20اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين المجموعات يعزى لمتغير الدرجة العممية
المحور
العوامل المرتبطة
بموثوقية النظام.
العوامل المرتبطة
بالثقة في االنترنت.
العوامل المرتبطة

بالفائدة المدركة.

العوامل المرتبطة

بسيولة االستخدام.

الدرجة الكمية

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

 301604

2

 151302

داخؿ المجمكعات

 1360182

 60

 221680

المجمكع

 1391143

 62



بيف المجمكعات

 241206

2

 121103

داخؿ المجمكعات

 5991731

 60

 91996

المجمكع

 6231937

 62



بيف المجمكعات

 11929

2

.964

داخؿ المجمكعات

 7211500

 60

 -12.025

المجمكع

 7231429

 62



بيف المجمكعات

 31291

2

 1.646

داخؿ المجمكعات

 1348142

 60

 22.474

المجمكع

 1351171

 62



بيف المجمكعات

 11070

2

 .535

داخؿ المجمكعات

 1001119

 60

 166.865

المجمكع

 1001219

 62



مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

االختبار
 .675

 1.211

 .080

 .073

 .003

قيمة

االحتمال

 .513

 .305

 .923

 .929

 .997

قيمة  Fالجدولية عند مستوى داللة  .05ودرجة حرية " " 60,2تساوي 3.15

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات أفراد المجتمع يعزل
لمتغير الدرجة العممية ،كالنتائج المبينة في جدكؿ ( )6.82كالػذم يبػيف أف قيمػة االحتماؿ لكؿ
محكر مف المحاكر أكبر مف  0.05ككذلؾ بمغت قيمة  Fالمحسكبة لكؿ محكر مف المحاكر أقؿ
مف قيمة Fالجدكلية كالتي تساكم 6.14
 كبصفة عامة يتبيف أف قيمة  Fالمحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  .003كىي
أصغر مف قيمة  Fالجدكلية  6.14كما أف قيمة االحتماؿ ( )Sig.لجميػع المحػاكر
تساكم  .083كىي أكبر مف  0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية
بيف متكسط إجابات أفراد المجتمع يعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
جدول ( )3.21اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين المجموعات يعزى لمتغير التخصص العممي
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المحور
العوامل المرتبطة

بموثوقية النظام.
العوامل المرتبطة بالثقة
في االنترنت.

العوامل المرتبطة

بالفائدة المدركة.
العوامل المرتبطة

بسيولة االستخدام.

الدرجة الكمية

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

 441310

3

 141770

داخؿ المجمكعات

 1347112

 59

 221833

المجمكع

 1391143

 62



بيف المجمكعات

 91812

3

 31271

داخؿ المجمكعات

 6141124

 59

 101409

المجمكع

 6231937

 62



بيف المجمكعات

 11858

3

.691

داخؿ المجمكعات

 7211571

 59

 12.230

المجمكع

 7231429

 62



بيف المجمكعات

 211238

3

 7.079

داخؿ المجمكعات

 1330148

 59

 22.550

المجمكع

 1351171

 62



بيف المجمكعات

 991491

3

 33.164

داخؿ المجمكعات

 9913149

 59

 .197  168.025

المجمكع

 10013

 62

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

االختبار
 .647

 .314

 .051

 .314

قيمة

االحتمال

 .588

 .815

 .985

 .815

 .898



قيمة  Fالجدولية عند مستوى داللة  .05ودرجة حرية " " 59,3تساوي 2.758

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات أفراد المجتمع يعزل
لمتغير التخصص العممي ،كالنتائج المبينة في جدكؿ ( )6.81كالػذم يبػيف أف قيمػة االحتماؿ
لكؿ محكر مف المحاكر أكبر مف  0.05ككذلؾ بمغت قيمة  Fالمحسكبة لكؿ محكر مف
المحاكر أقؿ مف قيمة Fالجدكلية كالتي تساكم 6.14
 كبصفة عامة يتبيف أف قيمة  Fالمحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  .197كىي
أصغر مف قيمة  Fالجدكلية  8.742كما أف قيمة االحتماؿ لجميػع المحػاكر تساكم .898
كىي أكبر مف  0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط
إجابات أفراد المجتمع يعزل إلى التخصص العممي.
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جدول ( )3.22اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين المجموعات يعزى لمتغير الخبرة العممية
المحور
العوامل المرتبطة
بموثوقية النظام.
العوامل المرتبطة بالثقة
في االنترنت.
العوامل المرتبطة

بالفائدة المدركة.
العوامل المرتبطة

بسيولة االستخدام.

الدرجة الكمية

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

 1301130

3

 43.377

داخؿ المجمكعات

 1261130

 59

 21.378

المجمكع

 1391143

 62



بيف المجمكعات

 201904

3

 6.968

داخؿ المجمكعات

 6031032

 59

 10.221

المجمكع

 6231937

 62



بيف المجمكعات

 511670

3

17.223

داخؿ المجمكعات

 6711758

 59

 11.386

المجمكع

723.429

 62



بيف المجمكعات

 152.147

3

 50.716

داخؿ المجمكعات

 1199.57

 59

 20.332

المجمكع

 1351.71

 62



بيف المجمكعات

 1124.26

3

 374.752

داخؿ المجمكعات

 8888.73

 59

 2.487  150.656

المجمكع

 100123

 62

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

االختبار
 2.029

 .682

 1.513

 2.494

قيمة

االحتمال

 .120

 .567

 .221

 .069

 .069



قيمة  Fالجدولية عند مستوى داللة  .05ودرجة حرية " " 59,3تساوي 2.758

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات أفراد المجتمع يعزل
لمتغير الخبرة العممية ،كالنتائج المبينة في جدكؿ ( )6.88كالػذم يبػيف أف قيمػة االحتماؿ لكؿ
محكر مف المحاكر أكبر مف  0.05ككذلؾ بمغت قيمة  Fالمحسكبة لكؿ محكر مف المحاكر أقؿ
مف قيمة Fالجدكلية كالتي تساكم 6.14
 كبصفة عامة يتبيف أف قيمة  Fالمحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  8.427كىي
أصغر مف قيمة  Fالجدكلية  8.742كما أف قيمة االحتماؿ لجميػع المحػاكر تساكم .069
كىي أكبر مف  0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط
إجابات أفراد المجتمع يعزل لمتغير التخصص العممي.
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جدول ( )3.23اختبار تحميل التباين األحادي يعزى لمتغير المعرفة بالنظم المحاسبية عمى االنترنت
المحور
العوامل المرتبطة
بموثوقية النظام.
العوامل المرتبطة بالثقة
في االنترنت.
العوامل المرتبطة بالفائدة
المدركة.

العوامل المرتبطة بسيولة
االستخدام.

الدرجة الكمية

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

88.424

8

11.846

داخؿ المجمكعات

1632.18

32

88.214

المجمكع

1611.46

38

بيف المجمكعات

7.376

8

6.263

داخؿ المجمكعات

313.834

32

12.871

المجمكع

386.167

38

بيف المجمكعات

4.444

8

8.788

داخؿ المجمكعات

717.124

32

11.133

المجمكع

786.481

38

بيف المجمكعات

4.131

8

8.421

داخؿ المجمكعات

1643.74

32

88.443

المجمكع

1641.71

38

بيف المجمكعات

72.678

8

61.123

داخؿ المجمكعات

1164.31

32

134.477

المجمكع

12216

38

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

االختبار
.493

.374

.227

.111

.237

قيمة

االحتمال
.613

.690

.797

.896

.790

قيمة  Fالجدولية عند مستوى داللة  .05ودرجة حرية " " 60,2تساوي 3.15

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات أفراد المجتمع يعزل
لمتغير المعرفة بالتطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،كالنتائج المبينة في جدكؿ ( )6.86كالػذم
ُيبػيف أف قيمػة االحتماؿ لكؿ محكر مف المحاكر أكبر مف  0.05ككذلؾ بمغت قيمة  Fالمحسكبة

لكؿ محكر مف المحاكر أقؿ مف قيمة Fالجدكلية كالتي تساكم 6.14

 كبصفة عامة يتبيف أف قيمة  Fالمحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  .237كىي
أصغر مف قيمة  Fالجدكلية  3.15كما أف قيمة االحتماؿ لجميػع المحػاكر تساكم .790
كىي أكبر مف  0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط
إجابات أفراد المجتمع يعزل إلى مستكل المعرفة بالنظـ المحاسبية عمى االنترنت.
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جدول ( )3.24اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين المجموعات يعزى لمتغير قطاع الشركة
المحور
العوامل المرتبطة
بموثوقية النظام.
العوامل المرتبطة
بالثقة في االنترنت.
العوامل المرتبطة

بالفائدة المدركة.

العوامل المرتبطة

بسيولة االستخدام.

الدرجة الكمية

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

 331880

4

831470

داخؿ المجمكعات

 10571549

 58

 181234

المجمكع

 13911429

 62



بيف المجمكعات

 631033

4

 151758

داخؿ المجمكعات

 5601903

 58

 91671

المجمكع

 6231937

 62



بيف المجمكعات

 1551516

4

381879

داخؿ المجمكعات

 5671913

 58

 91792

المجمكع

7231429

 62



بيف المجمكعات

 2451447

4

 611362

داخؿ المجمكعات

 11061267

 58

 191074

المجمكع

 13511714

 62



بيف المجمكعات

 24331371

4

 6081343

داخؿ المجمكعات

 75791613

 58

 1301683

مصدر التباين

المجمكع

مجموع

المربعات

 62  100012198

قيمة

االختبار
41578

 11629

 31971

 31217

 41655

قيمة

االحتمال

.003

 .179

 .007

 .019

 .003



قيمة  Fالجدولية عند مستوى داللة  .05ودرجة حرية " " 58,4تساوي 2.5252

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات أفراد المجتمع يعزل
لمتغير قطاع الشركة ،كالنتائج المبينة في جدكؿ ( )6.84كالػذم يبػيف أف قيمػة االحتماؿ لكؿ
محكر مف المحاكر أقؿ مف  0.05ككذلؾ بمغت قيمة  Fالمحسكبة لكؿ محكر مف المحاكر أكبر
مف قيمة  Fالجدكلية كالتي تساكم  ،8.4848باستثناء المحكر الثاني الذم بمغت قيمة Sig.
 2.171كىي أكبر مف  2.24كبمغت قيمة  1.381 Fمما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة
احصائية في المحكر األكؿ كالثالث كالرابع يعزل الى قطاع الشركة.
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جدول ( )3.25اختبار بينفروني لممقارنات البعدية في المحور األول تبعاً لمتغير قطاع الشركة
فرق المتوسط

البنوك

التأمين

الخدمات

الصناعة

المحور



1

.170

1

.648

البنوك

*-.721

1



 *.012

1

.116

التأمين

.719&.721

 .170

 *.012



 .018

1

الخدمات

-.719

1

1

 *.018



 .148

الحسابي

االستثمار
موثوقية النظام
()SysTrust



الصناعة

االستثمار


 .148
1
.116
.648
*The mean difference is significant at the .05 level

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ كانت في القطاعات (البنكؾ كالتأميف كالخدمات) لصالح
قطاع التأميف ،مما يدؿ عمى أف شركات التأميف تعتبر خصائص مكثكقية النظاـ مف العكامؿ
التي تؤثر ايجابان عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات
المحاسبية عمى االنترنت" أكثر مف قطاعات (االستثمار ،البنكؾ ،الخدمات ،كالصناعة)
جدول ( )3.26اختبار توكي ( )Tukeyلممقارنات البعدية في المحور الثالث تبعاً لمتغير قطاع الشركة
المحور

قطاع



 .095

.955

 .089

.997

 .095



 .390

1

*.049

 .955

 .390



 .359

 .843

الخدمات

-.5708

 .089

1

 .359



* .047

الصناعة

.5475& .5708

.997

.049

.843

 .047



الشركة
االستثمار

الفائدة
المدركة

فرق المتوسط

البنوك

التأمين

الخدمات

الصناعة

البنوك

الحسابي

االستثمار


-.5475

التأمين

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ كانت في القطاعات (البنكؾ كالخدمات ك الصناعة)
لصالح قطاع الصناعة ،مما يدؿ عمى أف شركات الصناعة تعتبر الفائدة المدركة مف العكامؿ
التي تؤثر ايجابان عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات
المحاسبية عمى االنترنت" أكثر مف قطاعات (االستثمار ،البنكؾ ،الخدمات ،كالتأميف)
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جدول ( )3.27اختبار بينفروني لممقارنات البعدية في جميع المحاور تبعاً لمتغير قطاع الشركة
المحور

قطاع



1

1

1

.655

1



 .065

1

*.014

1

 .065



 .099

1

الخدمات

-.6345

1

1

 .099



* .021

الصناعة

.6418& .6.345

.655

*.014

1

* .021



الشركة
االستثمار

جميع

البنوك

المحاور

التأمين

معاً

فرق المتوسط

البنوك

التأمين

الخدمات

الصناعة

الحسابي

-.6418

االستثمار

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ كانت في القطاعات (البنكؾ كالصناعة كالخدمات) لصالح
قطاع الصناعة ،مما يدؿ عمى اف شركات الصناعة تعتبر العكامؿ األربعة (مكثكقية النظاـ،
الثقة في االنترنت ،الفائدة المدركة ،سيكلة االستخداـ) تؤثر بشكؿ أكبر عمى تكجو شركات
المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت" أكثر مف
قطاعات (االستثمار ،البنكؾ ،الخدمات ،كالصناعة).
 كبصفة عامة يتبيف أف قيمة  Fالمحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  4.344كىي
أكبر مف قيمة  Fالجدكلية  3.15كما أف قيمة االحتماؿلجميػع المحػاكر تساكم  .003كىي
أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط إجابات أفراد
المجتمع حكؿ يعزل إلى قطاع الشركة.
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جدول ( )3.28اختبار تحميل التباين األحادي يعزى لمتغير مدة ممارسة الشركة نشاطيا
المحور
العوامل المرتبطة
بموثوقية النظام.
العوامل المرتبطة بالثقة
في االنترنت.
العوامل المرتبطة

بالفائدة المدركة.
العوامل المرتبطة

بسيولة االستخدام.

الدرجة الكمية

المتوسطات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

 1361648

3

45.549

داخؿ المجمكعات

 1254178

 59

2.142  21.267

المجمكع

 1391143

 62



بيف المجمكعات

 431951

3

 14.650

داخؿ المجمكعات

 5791985

 59

 9.830

المجمكع

 6231937

 62



بيف المجمكعات

 781723

3

26.241

داخؿ المجمكعات

 6441706

 59

 2.401  10.927

المجمكع

7231429

 62



بيف المجمكعات

 2321323

3

 77.441

داخؿ المجمكعات

 1119139

 59

 .011*  4.082  18.973

المجمكع

1351171

 62



بيف المجمكعات

 1675.87

3

 558.625

داخؿ المجمكعات

 8337.10

 59

 .012*  3.953  141.307

المجمكع

 10013

 62

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة

االختبار

 1.490

قيمة

االحتمال

 .105

 .226

 .077



قيمة  Fالجدولية عند مستوى داللة  .05ودرجة حرية " "59, 3تساوي 2.758

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات أفراد المجتمع يعزل
لمتغير مدة ممارسة الشركة لنشاطيا ،كالنتائج المبينة في جدكؿ ( )6.82كالػذم يبػيف أف قيمػة
االحتماؿ لكؿ مف المحاكر (األكؿ ،الثاني ،الثالث) أكبر مف  0.05ككذلؾ بمغت قيمة F
المحسكبة لكؿ محكر مف المحاكر(األكؿ ،الثاني ،الثالث) أقؿ مف قيمة Fالجدكلية كالتي تساكم
 ،8.742مما يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في المحاكر(األكؿ ،الثاني،

الثالث) ُيعزل لمتغير مدة ممارسة الشركة لنشاطيا ،أما المحكر الرابع بمغت قيمة 4.228 F
كقيمة قيمة االحتماؿ  2.011مما يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في المحكر الرابع
يعزل الى مدة ممارسة الشركة لنشاطيا ،كيبيف اختبار بينفركني جدكؿ( )3.29أدناه أف الفرؽ

بيف الفئة " أقؿ مف  4سنكات " ك الفئة "مف  12أقؿ مف  14سنة" كالفركؽ لصالح الفئة" مف

-12أقؿ مف  14سنة"
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جدول ( )3.29اختبار بونفروني لممقارنات المتعددة لجميع المحاور يعزى الى مدة ممارسة الشركة لنشاطيا
المحور
العوامل
المرتبطة
بسيولة

االستخدام.

مدة ممارسة
الشركة لنشاطيا

فرق

المتوسط
الحسابي

أقل من 5
سنوات

من  -5أقل
من 10

من -10

أقل من 15

 15سنة

سنوات

سنة

.053

* .013

 .206

1

1
 .447


أقل من  5سنوات

 -.6743



 -5أقل من 10



 .053



-10أقل من 15

 .6743

* .013

1



 .206

1

 .447

اكثر من  15سنة

اكثر من

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ كانت في مدة ممارسة الشركة لنشاطيا (أقؿ مف  4سنكات

كمف  -12أقؿ مف  14سنة ) لصالح الشركات التي مدة ممارستيا مف  –12أقؿ مف  14سنة،
مما يدؿ عمى أف الشركات األقدـ كاألكثر خبرة في مجاؿ العمكـ المالية كالمصرفية تعتبر

العكامؿ األربعة (مكثكقية النظاـ ،الثقة في االنترنت ،الفائدة المدركة ،سيكلة االستخداـ) تؤثر

بشكؿ أكبر عمى تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات

المحاسبية عمى االنترنت" أكثر مف الشركات صاحبة الخبرة األقؿ.
 كبصفة عامة يتبيف أف قيمة  Fالمحسكبة لجميع المحاكر مجتمعة تساكم  6.146كىي

أكبر مف قيمة  Fالجدكلية  8.742كما أف قيمة االحتماؿ لجميػع المحػاكر تساكم .012
كىي أصغر مف  0.05مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط إجابات

أفراد المجتمع حكؿ يعزل إلى مدة ممارسة الشركة لنشاطيا كذلؾ بيف الفئة " أقؿ مف 4
سنكات " ك الفئة "مف  12أقؿ مف  14سنة" كالفركؽ لصالح الفئة" مف -12أقؿ مف 14

سنة"
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج
مف خالؿ تحميؿ الجكانب النظرية كالعممية لمدراسة الميدانية التي طبقت عمى مجمكعة

مف شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة ،كالتي ىدفت الى دراسة العكامؿ المؤثرة
عمى تكجو الشركات اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت ،تـ التكصؿ الى النتائج التالية:
 .1إضفاء خدمات الثقة عمى نظـ المعمكمات المحاسبية االلكتركنية المتمثمة بخصائص
( )SysTrustيزيد مف ثقة المستخدميف المحتمميف في ىذه النظـ في الشركات العامة
العاممة في قطاع غزة.

 .8كجدت ىذه الدراسة أف ثقة المستخدميف المحتمميف في شبكة اإلنترنت تؤثر ايجابان عمى
تكجو الشركات العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد النظاـ المحاسبي عمى االنترنت.

 .6الفائدة المدركة لمتطبيقات المحاسبية عمى اإلنترنت تؤثر إيجابان عمى تكجو المستخدميف
المحتمميف اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت في الشركات العامة العاممة في قطاع

غزة.

 .4أف سيكلة االستخداـ لمتطبيقات المحاسبية عمى اإلنترنت تؤثر إيجابان عمى تكجو
المستخدميف المحتمميف اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت في الشركات العامة

العاممة في قطاع غزة.

 .4كجدت ىذه الدراسة بعض الفركؽ في اجابات مجتمع الدراسة تعزل لقطاع الشركة ،ككانت
االختالؼ في االجابات في القطاعات (البنكؾ كالصناعة كالخدمات) لصالح قطاع

الصناعة ،مما يدؿ عمى أف شركات الصناعة تعتبر العكامؿ األربعة (مكثكقية النظاـ ،الثقة
في االنترنت ،الفائدة المدركة ،سيكلة االستخداـ) تؤثر بشكؿ أكبر عمى تكجو شركات

المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت).

 .3كجدت ىذه الدراسة بعض الفركؽ في اجابات مجتمع الدراسة تعزل لمدة ممارسة الشركة

لنشاطيا بيف الفئتيف (الفئة االكلى أقؿ مف  4سنكات كالفئة الثانية مف  -12أقؿ مف 14

سنة) لصالح الشركات التي مدة ممارستيا مف  –12أقؿ مف  14سنة ،مما يدؿ عمى أف
الشركات األقدـ كاألكثر خبرة في مجاؿ العمكـ المالية كالمصرفية تعتبر العكامؿ األربعة

(مكثكقية النظاـ ،الثقة في االنترنت ،الفائدة المدركة ،سيكلة االستخداـ) ليا تأثير أكبر عمى
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تكجو شركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة اعتماد التطبيقات المحاسبية عمى

االنترنت.
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ثانياً :التوصيات
بناء عمى ما أظيرتو النتائج المذككرة فيما يمي أىـ التكصيات:
ن
أوالً  :توصيات لشركات البرمجيات المقدمة لمتطبيقات المحاسبية عمى االنترنت

 .1عمى المنشآت المينية كمكاتب المحاسبة كالشركات المقدمة لخدمة التطبيقات المحاسبية
عمى االنترنت نشر الكعي الكافي لدل الشركات كمستخدمي القكائـ المالية كالمكظفيف

بأىمية خدمة إضفاء الثقة عمى النظـ االلكتركنية  SysTrustكفائدتيا في زيادة فاعمية

التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت.

المقدمة لمتطبيقات المحاسبية عمى االنترنت كالتعرؼ
 .8االىتماـ بالفائدة المدركة مف الشركات ُ
عمػى الجكانب التي مف الممكف أف تؤثر في سمكؾ المستفيديف كنيتيـ اعتماد النظـ
المحاسبية عمى االنترنت في سبيؿ أخذىا بعيف االعتبار عند تقػديـ المعمكمات إلييـ ،حيث

ُيفترض بالمعمكمات التي ينتجيا نظاـ المعمكمات المحاسػبية أف تقمؿ مف درجة عدـ التأكد
كتزيد مف معرفة المستفيديف عند اتخاذىـ الق اررات المختمفة.
 .6األخذ بعيف االعتبار سيكلة االستخداـ كالسمكؾ المتكقع لمتخذ القػرار كمستخدمي االنظمة
المقدمة لمتطبيقات المحاسبية عمى االنترنت
المحاسبية عمى االنترنت ،كأف تعمؿ الشركات ُ
كفي ذىنيا بعض األفكار كاالحتماالت عف ذلؾ السمكؾ.

المقدمة لمنظـ المحاسبية عمى االنترنت االىتماـ بالثقة باإلنترنت لما
 .4ينبغي عمى الشركات ُ
ليا أىمية بالق اررات المتعمقة باعتماد نظاـ المحاسبة عمى االنترنت.
ثانياً :توصيات لشركات المساىمة العامة العاممة في قطاع غزة
 .1ادراج دكرات تككينية لممكظفيف قبؿ اعتماد أك تطكير أم تطبيقات محاسبية عمى االنترنت.

 .8مراعاة تكافؽ التطبيقات المحاسبية عمى االنترنت مع شركط الخصكصية ،سالمة
المعالجة ،حماية خصكصية الزبائف ،كاألمف في حفظ معمكمات كبيانات الشركة.
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ثالثاً :الدارسات المستقبمية المقترحة
 .1دراسة جكانب الثقة األخرل التي قد تؤثر عمى قبكؿ المستخدميف المحتمميف لمنظـ المحاسبية
عمى االنترنت ككيؼ تؤثر ىذه الجكانب مثؿ الثقة في كفاءة كنزاىة مقدـ الخدمة.

 .8اجراء دراسة مستقبمية لتحديد قطاعات السكؽ األكثر حساسية لثقة المستخدميف في تبني
النظـ المحاسبية عمى االنترنت.

 .6دراسة عكامؿ أخرل قد تؤثر عمى قبكؿ المستخدميف المحتمميف لمنظـ المحاسبية عمى
االنترنت مثؿ مبدأ التكمفة كالعائد كمقاكمة العامميف لمتغيير.
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تطبيقي معاصر" ،ط ،1دار المناىج لمنشر كالتكزيع.
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في قطاع الخدمات في قطاع غزة"( ،رسالة ماجستير غير منشكرة) ،الجامعة اإلسالمية،

غزة.
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التقارير المالية دراسة تطبيقية عمى ك ازرة المالية الفمسطينية"( ،رسالة ماجستير غير

منشكرة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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كالتطبيؽ" جامعة المنصكرة ،مجمة التعميـ االلكتركني.12-31 )11( ،
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عياش ،زبير كغناـ ،نعيمة ( " .)8214العكامؿ المؤثرة عمى استخداـ نظاـ المعمكمات في
المؤسسات الجزائرية -دراسة نمكذج تقبؿ التكنمكجيا  TAMكالمخاطر المتصكرة  "PRمجمة
الدراسات المالية ،المحاسبية كاالدارية ،جامعة أـ البكاقي ()1

قابيؿ ،الباز كعبد المطمب ،شيماء (" .)8213السحابة االلكتركنية :إطار مقترح لتطكير
الخدمات الحككمية االلكتركنية بالتطبيؽ عمى مصمحة الضرائب" مجمة البحكث المالية
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عماف
كالمكثكقية في ظؿ التجارة االلكتركنية"( ،اطركحة دكتكراه غير منشكرة) ،جامعة َّ

العربية لمدراسات العميا ،عماف.

قنديمجي ،عامر ابراىيـ كالجنابي ،عالء الديف8224( .ـ)" .نظـ المعمكمات االدارية" ،ط ،1دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع.

كمك ،صباح محمد8214( .ـ)" .الحكسبة السحابية :مفيكميا كتطبيقاتيا في مجاؿ المكتبات

كمراكز المعمكمات" ،مجمة

.68-14 )81( ،Qscience proceedings

لطفي ،أحمد8224( .ـ)" .مراجعة كتدقيؽ نظـ المعمكمات"( .د.ط) ،اإلسكندرية :الدار
الجامعية.

لميف ،عمكف8213( .ـ)" .دكر نظـ المعمكمات المحاسبية في تحسيف التدقيؽ الداخمي بالمؤسسة
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مشتيى ،صبرم عالـ ،حمداف ،شكر ،طالؿ8211( .ـ)" .مدل مكثكقية نظـ المعمكمات
المحاسبية كأثرىا في تحسيف مؤشرات األداء المصرفي" مجمة العمكـ االدارية.)1( 62 ،
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مصطفى ،سمير8228( .ـ)" .تحميؿ النظـ :منظكمة االدارة بالمعمكمات"( .د.ط) ،القاىرة :دار
نافع لمنشر كالتكزيع.،

مكاكم ،مراـ8216( .ـ)" .الحكسبة السحابية :ىؿ تتغمب الميزات السحرية عمى اليكاجس
األمنية؟" ،مجمة القافمة.184-111 )32( ،

ممحـ يحيى ،االبراىيمي محمد8222( .ـ)" .استراتيجيات كاسباب مقاكمة التغيير في الشركات
الصناعية" ،المجمة االردنية في ادارة االعماؿ)8( 4 ،

منصكر ،عكض كأبك النكر ،محمد1111( .ـ)" .تحميؿ نظـ المعمكمات باستخداـ الككمبيكتر"،
ط ،44عماف :دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع.

مكسككؼ كسيمكف8224( .ـ)" .نظـ المعمكمات المحاسبية التخاذ الق اررات مفاىيـ كتطبيقات"،
ترجمة :كماؿ الديف سعيد( .د.ط) ،الرياض :دار المريخ لمنشر.

ىادم خميؿ إسماعيؿ (1111ـ) " .قياس مكاقؼ المستفيديف اتجاه أنظمة المعمكمات اإلدارية :
دراسة استطالعية آلراء عينة مف المديريف في منظمات القطاع الصناعي االشتراكي في
محافظة نينكل" (أطركحة دكتكراه) ،جامعة بغداد ،بغداد.

ك ازرة االتصاالت كتكنمكجيا المعمكمات مصر8216( .ـ)" .استراتيجية الحكسبة السحابية في
قطاع االتصاالت كتكنمكجيا المعمكمات".

ياسيف ،سعد8224( .ـ)" .أساسيات نظـ المعمكمات االدارية كتكنكلكجيا المعمكمات"( .د.ط)،
عماف :دار المناىج لمنشر كالتكزيع.
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المالحــق

المالحق
ممحق ( :)1قائمة المحكمين
االسم

الدرجة العممية وجية العمل

1

أ.د .سالم عبد اهلل حمس

استاذ دكتكر في المحاسبة في الجامعة االسالمية بغزة

8

د .ناىض نمر الخالدي

أستاذ مساعد في المحاسبة في الجامعة االسالمية بغزة

6

د .ىشام كامل ماضي

أستاذ مساعد في المحاسبة في الجامعة االسالمية بغزة

4

د .عبد الناصر نمر وادي

استاذ مساعد في المحاسبة بجامعة األقصى

4

د .جياد محمد شرف

استاذ مساعد في المحاسبة في الكمية الجامعة لمعمكـ التطبيقية

3

د .مدحت فوزي وادي

7

د .سالم عميرة العمور

استاذ مساعد غير متفرغ في المحاسبة في جامعة القدس المفتكحة
كجامعة فمسطيف

استاذ مساعد غير متفرغ في المحاسبة في جامعة القدس المفتكحة
كجامعة فمسطيف

I

ممحق ( :)2االستبانة
الجامعــة اإلسالميــة – غــــــزة
عمــادة الدراســـات العميـــــــا

كميــــــــة التجـــــــــارة

قــسم المحاســــبة والــتمويـــل

األخ الكريـ ،األخت الكريمة...
السالـ عميكـ ك رحمة اهلل ك بركاتو...
أما بعد...
االستبانة التي بيف يديؾ تيدؼ الى التعرؼ عمى آرائكـ فيما يختص بالعػكامؿ المؤثرة عمى تكجو

الشركات اعتماد التطبيقات المػحػاسبية عمى االنترنت -مصطمح يشير إلى التطبيقات المحاسبية
المحكسبة المتكافرة تحت الطمب عبر شبكة االنترنت كالتي تستطيع تكفير عدد مف الخدمات
الحاسكبية المتكاممة دكف التقيد بالمكارد المحمي-كىي جزء مف دراسة تـ اعدادىا الستكماؿ

متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة كالتمكيػؿ.
لػذا أرجك مف شخصكـ الكريـ اإلجابة عمى أسئمة االستبانة بدقة ،عممػان بػأف البيانات الكاردة في
ىذه االستبانة لف تستخدـ سكل ألغراض الدراسة العممية فقط.

أشكركـ جزيالن عمى كقتكـ كتعاكنكـ ،كأقدر بعمؽ المساعدة التي قدمتمكىا أنتـ كالمؤسسة التي
تعممكف بيا إلنجاز ىذا البحث.

كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير،،،
الباحث
جابر احمد العمصي

II

الجزء األول :المعمومات الشخصية
 .1المسمى الكظيفي:
مدير عاـ

محاسب

مدير مالي

أخرل حددىا ______

 .8الدرجة العممية :
ماجستير فأكثر

بكالكريكس

ما دكف

دبمكـ

 .6التخصص :
إدارة اعماؿ

محاسبة

أخرل حددىا

اقتصاد

 .4عدد سنكات الخبرة :
أقؿ مف  4سنكات

مف  4الى أقؿ مف  12سنكات

مف  12الى أقؿ مف  14سنة

 14سنة فأكثر

 .4ىؿ لديكـ معرفة بالنظـ المحاسبية عمى االنترنت :
نعـ بشكؿ جيد

نعـ بشكؿ ممتاز

ال يكجد معرفة

 .3قطاع الشركة:
االستثمار

التأميف

البنكؾ كالخدمات المالية

الخدمات

الصناعة

 .7نظاـ المعمكمات المحاسبي المستخدـ:
يدكم

الكتركني

أخرل حددىا _________

 .2مدة ممارسة الشركة لنشاطيا (سنة) :
أقؿ مف  4سنكات

مف  4الى أقؿ مف 12

 14سنة فأكثر

III

مف  12الى أقؿ مف 14

الجزء الثاني :معمومات تتعمق بالعوامل المؤثرة عمى توجو الشركات اعتماد التطبيقات
المحاسبية عمى االنترنت

الى أم مدل تكافؽ عمى أف العكامؿ التالية تؤثر عمى تكجو الشركة اعتماد التطبيقات المحاسبية

عمى االنترنت كذلؾ بكضع اشارة ( )Xفي الخانة المناسبة
م.

بدرجة
كبيرة

الفقرات

بدرجة

جداً

اوالً :عوامل مرتبطة بموثوقية النظام
1

8
6
4
4
3
7
2

في االنظمة المحاسبية عمى االنترنت ىناؾ سياسات
كاجراءات تُقيد الكصكؿ الى البيانات كحمايتيا مف الدخكؿ
غير مصرح بو.
لدل االنظمة المحاسبية عمى االنترنت اجراءات في حالة
حدكث خرؽ امني.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت متاحة لمتشغيؿ كاالستخداـ في
األكقات المنصكص عمييا في اتفاقية الترخيص.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تجرم العمميات المحاسبية
بشكؿ كامؿ كدقيؽ.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تقكـ بمعالجة المعمكمات لنفس
الغرض الذم ُجمعت ليا.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تقكـ بحماية سرية معمكمات
الشركة كما تـ االتفاؽ عميو.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت تضمف عدـ استخداـ مزكد
الخدمة المعمكمات لتحقيؽ منافع شخصية.
انظمة المحاسبة عمى االنترنت لدييا تدابير فنية كتنظيمية

التي سيتـ تنفيذىا في حالة فقداف عرضي أك متعمد لمبيانات.

IV

كبيرة

بدرجة

بدرجة

متوسطة منخفضة

بدرجة

منخفضة
جداً

م.

بدرجة
كبيرة

الفقرات

بدرجة

جداً

ثانياً :عوامل مرتبطة بالثقة في االنترنت

9

10

11
12

شبكة االنترنت تحتكم ضمانات كافية عند استخداميا في
أداء المياـ المحاسبية.
اليياكؿ القانكنية كالتكنمكجية تكفر حماية كافية لممعمكمات
المحاسبية مف المشاكؿ عمى شبكة االنترنت كفقداف البيانات
كالمعمكمات اك سرقتيا.
التشفير كالتقدـ التكنمكجي عمى شبكة االنترنت جعمت
االنترنت بيئة آمنة ألداء المياـ المحاسبية.
بشكؿ عاـ ،فإف االنترنت ىك اآلف بيئة آمنة ك قكية ألداء
المياـ المحاسبية عميو.
ثالثاً :عوامل مرتبطة بالفائدة المدركة

16

14

14
13
17
12

استخداـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت ُيحسف أداء الكظائؼ
المحاسبية لتحقيؽ أغراض الشركة.
استخداـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت ُيعزز الفعالية في أداء

الكظائؼ المحاسبية مف خالؿ تحديد كفاءة العامميف كمدل

إسياميـ في إنجاز األعماؿ المناطة بيـ
ُيسيـ استخداـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت في تحقيؽ
أىداؼ الشركة كاألفراد معان.
نظاـ المحاسبة عمى االنترنت يعمؿ عمى تكفير معمكمات
متطابقة مع متطمبات متخذم القرار.
يالئـ نظاـ المحاسبة عمى االنترنت األعماؿ المعينة ،كيؤدييا
بإنتاجية عالية.
يكفر نظاـ المحاسبة عمى االنترنت معمكمات كافية كدقيقة.

V

كبيرة

بدرجة

بدرجة

متوسطة منخفضة

بدرجة

منخفضة
جداً

م.

11

بدرجة
كبيرة

الفقرات

بدرجة

جداً

كبيرة

بدرجة

بدرجة

متوسطة منخفضة

بدرجة

منخفضة

يمكف االعتماد عمى البيانات الناتجة مف نظاـ المحاسبة عمى
االنترنت.
رابعاً :عوامل مرتبطة بسيولة االستخدام

82

81
88
86
84
84
83

نظاـ المحاسبة عمى االنترنت كاضح كمفيكـ بحيث يقدـ
المعنية،
معينة ترتبط بشكؿ مباشر في القضية
ّ
معمكمات ّ
كعدـ تشتيت متخذ القرار بتزكيده بمعمكمات غير ضركرية.
نظاـ المحاسبة عمى االنترنت ال يتطمب الكثير مف الجيد
العقمي.
يتميز نظاـ المحاسبة عمى االنترنت بسيكلة االستخداـ
كسيكلة الحصكؿ عمى المعمكمات كعدـ تعقيد ذلؾ.
ندرة كجكد األخطاء كتناقضات في التقرير كالمخرجات في
نظاـ المحاسبة عمى االنترنت
الخبرة العممية ليا تأثي ار قكيان عمى سيكلة استخداـ النظـ

المحاسبية عمى االنترنت

نظاـ المحاسبة عمى االنترنت يعمؿ عمى تقميص االجراءات
الركتينية المستخدمة في الشركة.
نظـ المحاسبة عمى االنترنت تمكف مستخدمي النظاـ مف
تبادؿ المعمكمات بسيكلة كيسر.

إذا كنت تعتقد أن ىناك عامال أو أكثر يجب أخذه في عين االعتبار اذكره:
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................

VI

جداً

ممحق ( :)3كشف بأسماء الشركات
عدد االستبانات المكزعة

المستردة

1

شركة بنؾ االستثمار الفمسطيني

3

3

2

شركة بنؾ القدس لمتنمية كاالستثمار

4

3

3

شركة البنؾ االسالمي الفمسطيني

4

3

4

شركة البنؾ الكطني االسالمي

5

5

5

شركة بنؾ االنتاج الفمسطيني

5

4

6

شركة بنؾ فمسطيف المحدكد

4

4

7

شركة سيارات عزة كالقرل الجنكبية

4

2

8

شركة معامؿ الشرؽ االكسط ـ.ع.ـ

4

2

9

شركة تصدير المحاصيؿ الزراعية

4

3

10

شركة مركز التجارة العالمي  -فمسطيف

5

5

11

شركة كيرباء فمسطيف

5

4

12

الشركة الفمسطينية لمكيرباء

5

5

13

شركة فمسطيف لتمكيؿ الرىف العقارم

4

3

14

شركة االميف لالستثمار كالتنمية

3

2

15

شركة غزة لالستثمار كالتنمية

4

3

16

شركة االتحاد لإلعمار كاالستثمار

4

3

17

شركة فمسطيف لمتأميف

4

3

18

شركة ترست العالمية

3

1

19

شركة المجمكعة االىمية لمتأميف

4

3

20

شركة الممتزـ لمتأميف

4

2
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المجمكع

VII

