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السدتخمص
تشاولت الدراسة مدن أهسية استخدام نغؼ السعلؾمات السحاسبية السحؾسببة وأررهبا بو جبؾدة السعلؾمبات السحاسببية
ببو ع ب كيوببة تكشؾلؾجيببا السعلؾمببات ببو السرببارت التجاريببة الليبيببةد وتسثلببت مذ ب لة الد ارسببة ببو مببدن مؾا بببة

السحاسبيؽ بو السربارت التجاريبة الليبيبة بو اسبتخدام تكشؾلؾجيبا السعلؾمبات لتشهيبا محبامحؼ السحاسببية السختلهبةد
ومببدن رد ار حببؼ ةهسيببة تلببػ التكشؾلؾجيببا وأرببر ذلببػ ببو ر ببل جببؾدة السعلؾمببات السحاسبببية السقدمببة مببؽ تلببػ الببشغؼد
وهد ت الدراسة رلى معر ة مدن استخدام نغؼ السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة مؽ قب السحاسبيؽ و السربارت
التجارية الليبية لتشهيا محامحؼ السحاسبية السختلهبةد ومبدن ردراا السحاسببيؽ بو السربارت التجاريبة الليبيبة أهسيبة

اسببتخدام نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة وأرببر ذلببػ ببو ر ببل جببؾدة السعلؾمببات السحاسبببية السقدمببة مببؽ تلببػ
الشغؼد ولتحقيق أهدات الدراسة قد اعتسدت و جسل البيانبات علبى تربسيؼ اسبتبانة وزعبت علبى مجتسبل الد ارسبة
والستسث

و السديريؽ والسبؾعهيؽ إبادارة السحاسببة وردارة السراجعبة إباتدارات الر يدبية إالسربارت التجاريبة الليبيبة

والايؽ تزيد خبرتحؼ العسلية عؽ  01سشؾاتد والبالغ عددها ( )4مرارت تجاريبةد حيب

تبؼ تؾزيبل ( )68اسبتبانةد

وبلغت عدد االستسارات القاكلة للتحلي اتحرا و ( )61استبانةد واعتسدت الدراسة و تحلي البيانات على عدد
مببؽ اةس بباليا اتحرببا ية الختب ببار ر،ببيات الد ارسببةد س ببا اعتسببدت الد ارسببة عل ببى السببشح الؾ ببهو التحليل ببود

وتؾ ببلت الد ارسببة رلببى عببدد مببؽ الشتببا

مشحببا :أعحببرت نتببا

التحلي ب اتحرببا و إببان هشبباا ارتهببا

ببو مدببتؾن

استخدام نغبؼ السعلؾمبات السحاسببية السحؾسببة مبؽ قبب السحاسببيؽ بو السربارت التجاريبة الليبيبة لتشهيبا محبامحؼ

السحاسبببية السختلهببة إالسرببارت التجاريببة الليبيببةد سببا أعحببرت نتببا

التحلي ب اتحرببا و إببان هشبباا ارتهببا

ببو

مدببتؾن ردراا السحاسبببيؽ ببو السرببارت التجاريببة الليبيببة إاهسيببة اسببتخدام نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة
إالسرارت التجارية الليبيةد وأررها االيجاكو و تحديؽ جؾدة السعلؾمات السحاسبية .
وأو ت الدراسة إعبدد مبؽ التؾ بيات مشحبا، :برورة االهتسبام كبشغؼ السعلؾمبات السحاسببية السحؾسببة إذب
مؽ خالل رنذاء وحدة إح

أ ببر

وتظؾير تختص و مجال نغؼ السعلؾمات وأساليا تظؾيرها بو عب كيوبة تكشؾلؾجيبا

السعلؾمببات إقظببا السرببارت التجاريببة نغ ب ار للس ازيببا التببو تحققحببا هببا الببشغؼ ببو رجبراءات وتظببؾير العسب لببديحاد

وتحديؽ جؾدة السعلؾمات التو يشتجحا الشغام السحاسببو و بق السعبايير الدوليبةد اةمبر الباه ير بل مبؽ هباءة أداء
ردارة السرارت إالؾ ؾل رلى معلؾمات مال سبة و بو الؾقبت السشاسبا التخباذ القب اررات ومبؽ ربؼ متاإعبة اةداء بو
ا ة روعحا السرر ية.
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جامعة الزيتؾنة

أ .دمحم السبروا الشايض
 .0مقجمة الجراسة:

أ بببحت أدوات تكشؾلؾجيببا السعلؾمببات (اةجح بزة والسعببداتد والبرمجيبباتد وقؾاعببد البيانبباتد واببب ات االتربباالت)
عشر ار مؤر ار و نغؼ السعلؾمات السحاسبية و الؾحدات االقترادية إذ

عام نغ ار لسا تبؾ ر هبا اةدوات مبؽ

معلؾمات مال سة وسريعة تداعد الؾحدات االقترادية و انجاز أعسالحبا بو الؾقبت السشاسباد سبا أن اسبتعسال

تكشؾلؾجيببا السعلؾمببات وتظؾرهببا إذ ب

متدببار أدن رلببى تغييببر مدببتسر وس بريل ببو تكشؾلؾجيببا التجسيببل واتدخببال

والسعالجة ورعداد التقارير السالية (السخرجات)د وبالتالو السداهسة و ر ل جؾدة السعلؾمبات السحاسببية مبؽ حيب

الدبرعة والسؾ،بؾعية والتهربي والسال سبةد وتعتببر نغبؼ السعلؾمبات السحاسببية السحؾسببة بو عب كيوبة تكشؾلؾجيببا
السعلؾم ببات ر يب بزة أساس ببية لتبببؾ ير السعلؾم ببات الالزم ببة لعسلي ببة اتخ بباذ القب ب ارراتد ونغب ب ار للتظ ببؾر العلسبببو والتق ببدم

التكشؾلؾجو الاه انع دت أرار على مختلف مجاالت الحياة و و ا ة أساليا أداء اةعسال السختلهبةد ومبؽ كبيؽ

تلػ اةعسال تبرز محشة السحاسبة التو الاػ أنحبا تباررت وأربرت بو عب وجبؾد هبا البيوبة الجديبدةد سبا ابحدت
ا ببة السجبباالت إرببهة عامببة وقظببا السرببارت إرببهة خا ببة تغي برات بي برة ببو التقشيببات السدببتخدمة ببو ردارة

العسليببات السرببر يةد حي ب

أ بببحت مجبباالت العس ب اببديدة التعقيببد وتؾسببعت اةعسببال وتذببعبتد اةمببر البباه

احبه تد ق ها و حجؼ السعلؾمات التو تتعامب معحبا السربارت والباه أ ببم ل ازمب ا علبى اتدارة معر بة مبا
يدور حؾلحا للسحا غة علبى دورهبا بو الدبؾن وأن تتخبا القب اررات بو اةوقبات السشاسببة والتدبلم كحبا التكشؾلؾجيبا
لزيادة قدرتحا التشا دية و،سان التهؾن والشجاح و تحقيق أهدا حا.

وتعتب ببر نغ ببؼ السعلؾم ببات السحاس بببية م ببؽ أه ببؼ نغ ببؼ السعلؾم ببات ببو الؾح ببدات االقتر ببادية نغب ب ار لس ببا تقدم ببه م ببؽ
السعلؾمببات التببو تحتاجحببا ا ببة السدببتؾيات اتداريببة لالعتسبباد عليحببا ببو اتخبباذ ق ب اررات عالببةد وبسببا أن االتجببا

الحدي

نحؾ استخدام الحاسؾب والتظؾر الحا ب

بو تكشؾلؾجيبا السعلؾمباتد حيب

الحيباة العلسيببة والعسليببة ومشحببا علببؼ السحاسبببة والتببو انتقلبت مببؽ الذب

دخب الحاسبؾب جسيبل مجباالت

التقليببده رلببى نغببام السحاسبببة االلكترونببود

وأ بم لتكشؾلؾجيا السعلؾمات دو ار حيؾيا و دعبؼ أنذبظة الؾحبدات االقتربادية ورعبداد التقبارير الساليبة وتؾ بيلحا

لستخبباه الق ب ارر وذلببػ لسببا لحببا مببؽ قببدرة عاليببة علببى اسببتقبال البيانببات وتخزيشحببا وتذببغيلحا والحرببؾل علببى نتببا

مرغؾبة واسترجا السعلؾمات لسؾا بة الستغيبرات الجديبدة بو كيوبة اقتربادية متغيبرة وتظبؾرات متالحقبة بو مجبال
التكشؾلؾجيببا .ونغب ار ةهسيببة السؾ،ببؾ جبباءت كبرة هببا الد ارسببة للبحب

ببو مببدن أهسيببة اسببتخدام نغببؼ السعلؾمببات

السحاسبببية السحؾسبببة وأررهببا ببو جببؾدة السعلؾمببات السحاسبببية ببو عب كيوببة تكشؾلؾجيببا السعلؾمببات ببو السرببارت

التجارية الليبية.
 .8مذكمة الجراسة:
تكس ببؽ مذب ب لة الد ارس ببة ببو تقي ببيؼ مؾا ب ببة السحاس بببيؽ ببو السر ببارت التجاري ببة الليبي ببة ب ببو اس ببتخدام تكشؾلؾجيب ببا
السعلؾمات لتشهيا محامحؼ السحاسبية السختلهةد ومدن رد ار حؼ ةهسية تلػ التكشؾلؾجياد لحلغ يسكؼ صياغة مذكمة

الجراسة مؼ خالل التداؤالت التالية:

 -1مدن استخدام نغؼ السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة مؽ قب السحاسبيؽ و السربارت التجاريبة الليبيبة لتشهيبا
محامحؼ السحاسبية السختلهة.
 -2مبدن ردراا السحاسبببيؽ ببو السربارت التجاريببة الليبيببة أهسيبة اسببتخدام نغببؼ السعلؾمبات السحاسبببية السحؾسبببة
وأرر ذلػ و ر ل جؾدة السعلؾمات السحاسبية السقدمة مؽ تلػ الشغؼ.
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 .3الجراسات الدابقة:
استعرض الباح

وهو:

مجسؾعة مؽ الدراسات التو تست حؾل محاور مؾ،ؾ إحثبه والتبو تس بؽ مبؽ الحربؾل عليحبا

أ -دراسة :الذامي ،8119 ،بعشؽان :أرر الخرا ص الشؾعية للسعلؾمات السحاسببية علبى جبؾدة التقبارير الساليبة
للبشؾا التجارية العاملة و الجسحؾرية اليسشية.

تسثلت مذ لة الدراسة و التدبالل اتتبو :مبا أربر الخربا ص الشؾعيبة للسعلؾمبات السحاسببية علبى جبؾدة التقبارير
السالي ببة للبش ببؾا التجاري ببة العامل ببة ببو الجسحؾري ببة اليسشي ببة .وه ببد ت الد ارس ببة رل ببى قي بباس أر ببر الخر ببا ص الشؾعي ببة
للسعلؾمببات السحاسبببية علببى جببؾدة التقببارير الساليببة الرببادرة عببؽ البشببؾا التجاريببة ببو الببيسؽ مببؽ خببالل قيبباس أرببر

الخرا ص اةساسية وم ؾناتحا خا بية القاكليبة لهحبؼ السعلؾمبات السحاسببية وخا بية ات بادة وخا بية السال سبة
وخا ية السؾرؾقية على جؾدة التقارير السالية للبشؾا التجارية اليسشيةد ومؽ خالل قيباس أربر الخربا ص الثانؾيبة
للسعلؾمببات السحاسبببية وم ؾناتحببا خا ببية االتدببان وخا ببية القاكليببة للسقارنببة علببى جببؾدة التقببارير الساليببة للبشببؾا
التجارية اليسشية.
وتؾ لت الدراسة رلى عدة نتا

مشحا:

 -1أن هشاا تاري ار عالي ا للخرا ص اةساسية للسعلؾمات السحاسبية على جؾدة التقارير السالية و تلػ البشؾا.
 -2أن الخرببا ص الثانؾيببة للسعلؾمببات السحاسبببية تببؤرر علببى جببؾدة التقببارير الساليببة للبشببؾا التجاريببة العاملببة ببو
اليسؽ.
وأو بت الد ارسببة إعببدة تؾ ببيات مشحببا، :ببرورة قيببام البشببؾا التجاريببة العاملببة ببو الببيسؽ كزيببادة االهتسببام إاسببتخدام
السعلؾمببات ذات الخرببا ص الشؾعيببة للسعلؾمببات السحاسبببيةد و،ببرورة تحدببيؽ جببؾدة التقببارير الرببادرة عببؽ هببا

البشؾا.
ب -دراسةة :أمسةةج ،8103 ،بعشةؽان :أربر جببؾدة مخرجبات نغبام السعلؾمببات السحاسببو علبى ر،ببى العسبالء ببو
البشؾا التجارية اةردنية.

تسثلببت مذ ب لة الد ارسببة ببو أرببر جببؾدة مخرجببات نغببام السعلؾمببات السحاسبببو ببو البشببؾا التجاريببة اةردنيببة علببى
ر،ى عسال ه .وهبد ت الد ارسبة رلبى قيباس أربر جبؾدة مخرجبات نغبام السعلؾمبات السحاسببو علبى ر،بى العسبالء
و البشؾا التجارية اةردنية.

وتؾ ببلت الد ارسببة رلببى عببدة نتببا

مشحببا :أن هشبباا أرب ار مبااب ار لجببؾدة مخرجببات نغببام السعلؾمببات السحاسبببو علببى

ر،ى العسالء ووجد أن خا بية السال سبة بان لحبا اةربر اة ببر علبى ر،بى العسبالءد سبا وجبد أن رقبة العسبالء

كبيانات البشػ السالية مؽ جحة وقدرة نغام البشػ على تلبية جسيل متظلباتحؼ مؽ جحة أخرن ان له البدور اة ببر
على رر،ا حؼ وركدا حؼ الرغبة إاالستسرار إالتعام مل نهس البشػ.
وأو ت الدراسة إعدة تؾ يات مشحا:
 -1ح

البشؾا إاالستسرار و تظؾير الدياسات السحاسبية إذ

دا ؼ ومدتسر والتو بان لحبا أربر مباابر علبى

ر،ى العسالء.
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 -2ح ب

جامعة الزيتؾنة

البشببؾا كتؾعيببة عسال حببا كتعامالتحببا عبببر القشبؾات االلكترونيببة اةخببرن مثب  :االنترنببت ووسببا

التو قد ي ؾن لحا اةرر السباار مدتقبالا على ر ل ندبة ر،ى العسالء.

االترببال

جةةة -دراسةةة :دبةةج  ،8105 ،بعش ةؽان :أرببر اسببتخدام السحاسبببة اتكتكاريببة ببو اةنغسببة السحاسبببية علببى جببؾدة
السعلؾمات السحاسبية للبشؾا التجارية اةردنية.

تسثل ببت مذب ب لة الد ارس ببة ببو أر ببر اس ببتخدام السحاس بببة اتكتكاري ببة ببو الشغ ببام السحاس بببو عل ببى ج ببؾدة السعلؾم ببات
السحاسبية و البشؾا التجارية اةردنية .وهد ت الدراسة رلى قياس أرر استخدام السحاسببة اتكتكاريبة بو اةنغسبة

السحاسبية على جؾدة السعلؾمات السحاسبية للبشؾا التجارية اةردنية.
وتؾ لت الدراسة رلى عدة نتا

مشحا:

 -1أن هشاا دور مباار وقؾه كيؽ

مؽ استخدام السحاسبة اتكتكارية ونغام السعلؾمبات السحاسببو السدبتخدم

و البشؾا التجارية.
 -2أن هشبباا أر ب ار مباا ب ار السببتخدام أدوات السحاسبببة اتكتكاريببة ببو اةنغسببة السحاسبببية علببى جببؾدة السعلؾمببات
السحاسبية و تلػ البشؾا.

وأو ت الدراسة إعدة تؾ يات مشحا:
، -1ببرورة االسببتسرار إاسببتخدام السحاسبببة اتكتكاريببة ببو اةنغسببة السحاسبببية السعسببؾل كحببا ببو البشببؾا التجاريببة
اةردنية لسا لحا مؽ ارر و تحديؽ جؾدة السعلؾمات السحاسبية و ها البشؾا.

 -2العسب علببى اسببتخدام أدوات اكتكاريببه جديببدة تزببسؽ تهاعب الببدورات السحاسبببية إذب

يزببسؽ الدببرعة والدقببة

و تادية عسليات القياس وات راح و البشؾا التجارية اةردنية.
 .4أهجاف الجراسة:
تحدت ها الدراسة رلى التعرت على مدن أهسية استخدام نغبؼ السعلؾمبات السحاسببية السحؾسببة وأررهبا بو جبؾدة
السعلؾمات السحاسبية و عب كيوبة تكشؾلؾجيبا السعلؾمبات بو السربارت التجاريبة الليبيبةد وتتسثب أهبدات الد ارسبة
و محاولة لإلجاإة على التدالالت التو طرحتحا مذ لة الدراسةد وذلغ مؼ خالل تحقيق األهجاف التالية:
 -1معر ة مدن استخدام نغؼ السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة مؽ قب السحاسبيؽ و السرارت التجارية الليبيبة
لتشهيا محامحؼ السحاسبية السختلهة.
 -2معر ببة مببدن ردراا السحاسبببيؽ ببو السرببارت التجاريببة الليبيببة أهسيببة اسببتخدام نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية
السحؾسبة وأرر ذلػ و ر ل جؾدة السعلؾمات السحاسبية السقدمة مؽ تلػ الشغؼ.
 .5أهسية الجراسة:
تتسث أهسية الدراسة مؽ تقييؼ مؾا بة السحاسببيؽ للتظبؾر التكشؾلبؾجو بو أداء السحبام السحاسببية السختلهبةد ومبدن
االستهادة مؽ تلبػ التكشؾلؾجيبا بو قظبا السربارت التجاريبة بو العربر الحبالود لسبا يتسيبز إبه نغبام السعلؾمبات
السحاسبية السحؾسبة مؽ مخرجات ذات دقة ومؾرؾقية وجؾدة عاليةد وتكلهة مشخهزة مل الدرعة و ريرال تلػ

السعلؾمبات السال سبة بو الؾقبت السشاسبباد ومبدن أهسيبة القظبا السربر و ببو االقترباد الليببو ودور بو التشسيببة
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االقتر بباديةد وأهسي ببة اس ببتخدام تكشؾلؾجي ببا السعلؾم ببات وم ببدن اعليتح ببا ببو تحد ببيؽ نغ ببام السعلؾم ببات السحاس بببية
السحؾسبة مؽ أج تقديؼ مخرجات تهو إاحتياجات اتدارة والسدتخدميؽ الخارجييؽ مبؽ السعلؾمبات لترابيد عسليبة
اتخاذ الق اررات و الػ الؾ باء إستظلببات ات رباحد وتحدبيؽ قبدرة نغبام السعلؾمبات السحاسببية علبى تحقيبق أهدا به
وأهسحا تقديؼ معلؾمات أ ثر هاءة و اعلية وأ ثر مال سبةد ومبا سبيترتا علبى ذلبػ مبؽ تظبؾير لبمداء بو مختلبف
الؾحدات العاملة و قظا السرارت التجارية الليبية.

 .6فخضيات الجراسة:
تؼ تشاول ها الدراسة مؽ خالل ر،يتيؽ ر يديتيؽ والتو مؽ خاللحا يس ؽ تحقيق أهدات الدراسة الحالية:
 -1تدببتخدم نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة مببؽ قب ب السحاسبببيؽ ببو السر ببارت التجاريببة الليبيببة لتشهيببا
محامحؼ السحاسبية السختلهة.
 -2يببدرا السحاسبببيؽ ببو السرببارت التجاريببة الليبيببة أهسيببة اسبتخدام نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة وأرببر
ذلػ و ر ل جؾدة السعلؾمات السحاسبية السقدمة مؽ تلػ الشغؼ.

 .7مشهجية الجراسة:
و ها الدراسة تؼ الجسل كيؽ مشحجيؽ وذلػ لتحقيق أهدات الدراسةد ميث ادتسجت الجراسة دمى جانبيؼ هسا:
الجانب الشعةخ ::اعتسبدت هبا الد ارسبة علبى السبشح االسبتق ار ود وذلبػ مبؽ خبالل البحب

بو الس ارجبل والبدوريات

العلسية والدراسات الداإقة واةإحاث السشذؾرة و اةدب السحاسبو ذات الرلة إسؾ،ؾ الدراسة.

الجانةةب العسمةةي :اعتسببدت هببا الد ارسببة ببو هبباا الجانببا علببى السببشح الؾ ببهو التحليلببود حيب

تببؼ رجبراء د ارسببة

تحليلية إاستخدام استسارة االستبيان (االستبانة) لغرض تجسيل البيانات حؾل مدن أهسية استخدام نغؼ السعلؾمات
السحاسبببية السحؾسبببة وأررهببا ببو جببؾدة السعلؾمببات السحاسبببية ببو عب كيوببة تكشؾلؾجيببا السعلؾمببات ببو السرببارت
التجاريبة الليبيببةد سببا تببؼ اسببتخدام أسببلؾب السقاكلببة الذخرببية ببو هببا السرببارت لتؾ،ببيم إعببض العبببارات الغيببر
مهحؾمة و االستبانةد حتى يتؼ الؾ ؾل رلى معلؾمات

حيحة وذات مرداقية بيرة.

 .8مجود الجراسة :تشحرر حدود الدراسة و اتتو:
أ -الحجود السكانية:
اقترببرت الد ارسببة السيدانيببة علببى السرببارت التجاريببة الليبيببة العامببة والتاإعببة لسرببرت ليبيببا السر ببزهد حي ب

تببؼ

اختيار أربعة مرارت تجارية عامة وهو (مررت الرحارهد مربرت الجسحؾريبةد السربرت التجباره البؾطشود
مر ببرت ا ببسال ر ريقي ببا)د وت ببؼ اس ببتبعاد مر ببرت الؾح ببدة وذل ببػ لد بببا اعت بباار ردارة السر ببرت لتعبو ببة اس ببتسارات
االسببتبياند سببا اقترببر اسببتبيان هببا الد ارسببة علببى وببات معيشببة داخب هببا السرببارت والببايؽ لحببؼ عالقببة مباابرة
إسؾ ،ببؾ الد ارس ببةد وه ببؼ الس ببديريؽ والس ببؾعهيؽ إ ببادارة السحاس بببة وردارة السراجع ببة إ بباتدارات الر يد ببية إالسر ببارت
التجارية الليبية.
ب -الحجود الدمشية:
تعتبر ترة الشظان الزمشو للدراسة السيدانية مؽ  2018.04.01م لغاية  2018.06.15م.
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أ .دمحم السبروا الشايض
 .9اإلطار الشعخ::
 0-9نعام السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة:
مل تظؾر العلؾم إذ

عام ومل التظؾر الحا ب

علؼ السحاسبة على مؾا بة هاا التظؾرد ك

بو مجبال تكشؾلؾجيبا السعلؾمباتد اتجحبت ا بة العلبؾم ومبؽ كيشحبا

ان علؼ السحاسبة مؽ أ ثر العلؾم ر ادة مؽ هاا التظؾرد وقد أ بم

م ببؽ الش ببادر ريج بباد نغ ببام محاس بببو ي ببدوه خا ببة ببو الؾح ببدات االقتر ببادية الكبيب برة والستؾس ببظةد ويعتس ببد نغ ببام

السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة على التكشؾلؾجيا الحديثة وعلى أجحبزة الحاسبؾب (السعالجبة االلكترونيبة للبيانبات)
و حؾسبة السعلؾمات لتح مح أنغسبة دليب حهبل السعلؾمباتد إات،با ة رلبى الؾسبا

اتليبة اةخبرن الستقدمبة

مثب  :االتربباالت واالنترنبتد ببو عسليبات اتدخببال واتخبراج ومعالجبة كياناتحببا إاسبتخدام السعالجببات االلكترونيببةد
حي ب

تلعببا نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة دو ار محس ب ا ببو تذببغي ومعالجببة وتخ بزيؽ ونق ب واسببتخالص

البيانات والسعلؾمات السالية لرالم السشغسة مؽ خالل الحؾاسيا ووسا

االتراالت واب ات الربطد حي

يقؾم

كتذببغي البيانببات وتقببديسحا للسدببتخدميؽ ال ببايؽ يدببتهيدون مببؽ مخرجببات هببا السعلؾمات(العبي ببدهد 2012د ص
ص.)26 – 25
 0-0-9تعخيف نعام السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة:
ونبا ر إعزب ا مشحبا
تعددت التعريهبات التبو اهتسبت كشغبام السعلؾمبات السحاسببية السحؾسببة بو اةدب السحاسببود ب
سا يلو:
يس ببؽ تعريببا نغببام السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة علببى أنببه تمجسؾعببة مببؽ عسليببات معالجببة  Processو ببرز
 Sortingوترب ببشيف  Classifyingوترتي ب ببا  Organizingوتجسيب ببل  Mergingواختب ب بزان  Storingواس ب ببترجا
البيانات  Data Retrievalإاستخدام الحاسؾبت(تشتؾشد 1998د ص.)124
نالحببل أن هبباا التعريببا اهببتؼ ور ببز علببى أجح بزة الحاسببؾب ببو حؾسبببة السعلؾمببات مببؽ خببالل ردخببال البيانببات
ومعالجتحا وحهغحا واسترجاعحا إسداعدة أجحزة الحاسؾب.
سببا يس ببؽ تعريببا نغببام السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة إانببه تمجسؾعببة مببؽ اةجح بزة االلكترونيببة التببو

ببسست

ونغسببت لسعالجببة البيانببات رلكتروني ب ا مببؽ خببالل قبببؾل البيانببات وتخزيشحببا سببدخالتد رببؼ تذببغيلحا ورنتبباج نتا جحببا
سخرجببات و ق ب ا لتؾجيحببات كرنببام يذببتس علببى تعليسببات تهرببيلية خظببؾة إخظببؾة لسببا يجببا عسلببه لتحقيببق هببدت

التذغي ت(كرهان ورخؾد 2001د ص.)110
ويببرن الباحب

أن هشبباا ر،ببا ة حقيقيببة ببو هبباا التعريببا لشغببام السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة رذ اعتسببد علببى

التكشؾلؾجيببا الحديثببة ببو حؾسبببة السعلؾمببات مببؽ خببالل نغببام قؾاعببد البيانببات والبباه تببؼ ترببسيسه لسعالجببة البيانببات
الكترونيا و قا لتعليسات يظلبحا السدتخدم لتحقيق هدت التذغي .
وتبعببرت جسعيببة نغببؼ السعلؾمببات اةمري يببة ( )AISAنغببام السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة إانببه تنغببام لببو يقببؾم
إجسل وتشغيؼ وريرال وعرض السعلؾمات الستعسالحا مؽ قب اة راد و مجال التخظبيط والرقاإبة واةنذبظة التبو

تسارسحا الؾحدة االقتراديةت(التترد 2015د ص.)22
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ال يختل ببف ه بباا السهح ببؾم ع ببؽ س بباإقه تح ببدث ع ببؽ نغ ببام السعلؾم ببات السحاس بببية السحؾس بببة إان ببه نغ ببام
محؾسببا يعتسببد علببى الحاسببؾبد يببتؼ رعببداد كؾاسببظة مخترببيؽ داخ ب الؾحببدة االقتربباديةد ليقببؾم إعسليببة جسببل
وتشغببيؼ وريرببال السعلؾمببات السحاسبببية لستخبباه الق برار السببتعسالحا ببو السجبباالت السختلهببةد وتدببتهيد مشحببا ردارة

الؾحدة االقتراديةد وأطرات أخرن خارج ها الؾحدة.

 8-0-9وظائف نعام السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة:
رن اسببتحداث نغببام معلؾمببات محاسبببية محؾسببا ببو أه وحببدة اقترببادية لببه العديببد مببؽ الهؾا ببد التببو يحققحببا مببؽ
خالل القيام كؾعا هه د ويحقق نغام السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة العديد مؽ الؾعا ف د ومؼ أهسها (الر اعو

و خروند 2009د ص ص:)13 – 12

 -0تجسيع البيانةات :تتحقبق وعيهبة تجسيبل البيانبات مبؽ خبالل مرحلبة السبدخالتد وتتزبسؽ عبدة خظبؾات مثب :
تدجي البيانات والتحقق مؽ دقتحا وا تسالحاد وقد تكؾن تلػ البيانبات مبؽ خبارج أو مبؽ داخب الؾحبدة االقتربادية
أو ناتجة عؽ تغاية ع دية.
 -8تذغيل البيانات :تتحقق ها الؾعيهة مؽ خالل مرحلة التذغي د وعبادة تذبس عبدة خظبؾات ورجبراءات مثب :
الترشيفد والشدخد والترتياد والهحرسةد والدم د والتلخيصد والسقارنة.

 -3إدارة البيانات :وتذس وعيهة ردارة البيانبات ب مبؽ تخزيشحباد وحهغحباد وتحبديثحاد وتعبديلحا إاسبتسرار إحيب

برراتد سبا تذبس اسبترجا البيانبات التبو سببق تخزيشحبا
تع س ما يدبتجد مبؽ أحبداث اقتربادية أو عسليبات أو ق ا

الستخدامحا والتقرير عشحا.
 -4رقابةةة البيانةةةات :وتحقببق وعيهببة الرقاإببة علببى البيانببات هببد ان ر يدببيان هسببا :حسايببة اة ببؾل مببؽ الزببيا

والتا ببد مببؽ تسببام ودقببة البيانببات والتذببغي الرببحيم لحببا .وتتعببدد اتجبراءات واةسبباليا السدببتخدمة ببو عب نغببام
السعلؾمب ببات السحاسب بببية السحؾسب بببة ةغ ب براض ب ببرض الرقاإب ببة علب ببى البيانب ببات مث ب ب  :عسليب ببات الهحب ببص واالختبب ببار

للسدخالت ومراجعة البيانات السخزنة إالحاسا واستخدام لسات الدر .Password

 -5تةةؽفيخ السعمؽمةةات :تعتبببر الؾعيهببة الشحا يببة لشغببام السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببةد وتتز بسؽ هببا الؾعيهببة
خظؾات متعددة التهدبيرد ورعبداد التقبارير وتؾ بيلحا لسدبتخدمحاد وهبا الؾعيهبة م سلبة لبؾعيهتو ردخبال وتذبغي

السعلؾمات.
 3-0-9أهسية نعام السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة في السرارف:
يسث نغام السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة و السرارت الر يبزة اةساسبية لؾعيهبة اتخباذ القب اررات إسبا يبؾ ر مبؽ
قاعببدة أساسببية مببؽ السعلؾمببات ومببا تخلببص رليببه مببؽ نتببا

ونحايببات ةغ براض الرقاإببة والستاإعببة وتقيببيؼ اةداءد

والشذاط السرر و سريل الحداسية لكب الستغيبرات والسعظيبات واتحبداث التبو تبدور داخب البيوبة التبو يعسب كحبا

السربرت وخببارج نظببان هببا البيوببةد و ببالػ علببى السدببتؾن السحلببو والسدببتؾن العببالسود اةمببر البباه يدببتلزم تببؾ ر

دا برة معلؾمببات متكاملببة يعتسببد عليحببا لتببؾ ير الحببدود الببدنيا مببؽ اةمببان والثقببة والسؾ،ببؾعية والتا ببد لكب اةطبرات
الستعاملة مل الشذاط السرر و والتو تؤسس عليحا عسلية اتخاذ الق ارراتد ولقد طرأت على السؤسدات السربر ية

السعا رة عدة تغيرات أدت رلى جع عسلية اتدارة كحا علبى مدبتؾن بيبر مبؽ التعقيبدد ومةؼ أهةػ هةحل التغيةخات
التي طخأت دمى السرارف ما يمي (خظابد 2002د ص ص:)44 – 43
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أ .دمحم السبروا الشايض
 -1بببر حجببؼ الؾحببدة السرببر ية س بؾاء مببؽ حي ب

حجببؼ السعببامالت أو عببدد العسببالء أو عببدد العببامليؽ أو عببدد

الهرو مسا أدن رلى تزخؼ حجؼ السعلؾمات السحاسبية السظلؾبة.
 -2تشببؾ الشذبباط السرببر و والبباه يقببؾم كتشهيببا العديببد مببؽ العسليببات السرببر ية غيببر الستجاندببة عببؽ ب
أنؾا

الشذاط.

ببر مببؽ

 -3السشا دة الذديدة كيؽ السرارت الستؾاجدة و أه اقتراد قؾمو تد ل رلى ،رورة االهتسام كشغام السعلؾمات
السحاسبية السحؾسبة واالستهادة مشه و ترايد الق اررات اتدارية.
 -4التغيببر الد بريل ببو عببروت اةس بؾان الساليببة يدببتدعو إالزببرورة و،ببل نغببؼ تمببداد السرببارت إالسعلؾمببات
الالزمة عؽ ها التغيرات إدرعة.

مسببا سبببق يببرن الباحب

أن ب هببا التغيبرات وغيرهببا د عببت السدببتؾيات اتداريببة إالسرببارت رلببى االهتسببام إذب

خبباص إببالشغؼ السحاسبببية إاعتبارهببا نغببؼ السعلؾمببات اةساسببية ببو هببا السرببارتد وتعتبببر السؾجببه اةساسببو ببو
ا ببة م ارحب عسليببة اتخبباذ القبرارد وعلببى مببدن تبؾا ر السعلؾمببات السشاسبببة وبالقببدر السشاسببا و ببو الؾقببت السشاسببا

وبالدقة السشاسبة تتؾقف هاءة القرار اتداره الستخا.

إات،با ة رلبى مبا سبببق بان أهسيبة نغببام السعلؾمبات السحاسببية السحؾسبببة بو السربارت يذب
اةساسية و الحي

أحبد أهبؼ الر ببا ز

التشغيسو للسررتد رن لؼ ي ؽ أهؼ ها الر ا ز على اتطالند وذلػ لخرؾ ية اةنذبظة

السرر ية وحداسيتحا وتهردها إسجسؾعة مؽ الدساتد وهي(ج د 2010د ص ص:)25 – 24
 -1أن الشذبباط السرببر و مؾ،ببؾعه اةساسببو الشقببؾد وهببو مدببتحد ة ببو حببد ذاتحببا سبؾاء مببؽ خببارج السرببرت أو
مؽ داخلهد اةمبر الباه يقتزبو درجبة عاليبة مبؽ االحتيباط والحبار عشبد التعامب مبل اتخبريؽد ودرجبة عاليبة مبؽ
الرقاإة الداخلية لمداء الؾعيهو داخ السررت.
 -2أن الس ببادة اةساس ببية الت ببو يتعامب ب كح ببا السر ببرت وه ببو الشق ببؾد واةمب بؾال ليد ببت ملكب ب ا ل ببه ببو معغسح بباد وأن
السرببرت يتعام ب أساس ب ا إببامؾال السببؾدعيؽد اةمببر البباه يدببتلزم مزيببدا مببؽ التخظببيط الجيببد واالنزببباط الكببا و
لعسلية اتخاذ الق اررات إذان تلقو وتؾعيف ها اةمؾال.

 -3أن الشذ بباط السر ببره يتسي ببز كدرج ببة عالي ببة م ببؽ الحداس ببية لمحب بؾال االقتر بباديةد كب ب ه ببؾ واجح ببة اةحب بؾال
االقترببادية ببو أه مجتسببل مببؽ السجتسعبباتد وسببرعة تببارر هبباا الشذبباط إالتهبباعالت واال،ببظراإاتد اةمببر البباه

يد ببتلزم مزي ببدا م ببؽ الح س ببة عل ببى مد ببتؾن ردارة ه بباا الشذ بباط الس ببتيعاب وامتر بباص واحتب بؾاء وتج بباوز مثب ب ه ببا
التاريرات.

 -4اتدببا مدبباحة تببارير الشذبباط السرببر و نتيجببة اتدببا وتببداخ حر تببه ببو جسيببل اةنذببظة االقترببادية التببو
يزاولحا السجتسل على وجه العسؾم مؽ خالل مجسؾعة التدحيالت اال تسانية والخدمات السرر ية اةخرن.
 -5ااببتسال الشذبباط السرببر و ببو السرببارت علببى مجسؾعببة متعببددة مببؽ اةنذببظة يببتؼ أدالهببا وتشهيبباها كدرجببة
عالية مؽ السحارة والحر ية.
 -6عشرر الدرعة الها قة التو يجا أن تتسيز كحبا عسليبة اتخباذ القب اررات الرابيدة بو الؾقبت السشاسبا وبالكيهيبة
السشاسبة.
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 4-0-9أهجاف نعام السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة في السرارف:
يس ؽ تحديد أهدات نغام السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة و السرارت إسا يلو ( راجةد 2000د ص: )17
 -1تحقيق الدقة والدرعة و االنجاز الرحيم و العس .
 -2االقتربباد ببو الشهقببات وذلببػ إجعلببه مرن با رلببى أإعببد الحببدود إحي ب

يس ببؽ تظبيقببه إدببحؾلة لببيال ؼ التظببؾرات

التكشؾلؾجية التو يتظلا استخدامحا الحاسا اتلو وغير .

 -3تحقيق مبدأ الرقاإة الداخلية.

برت الداخلي ببة ببادارة السر ببرتد واةطب برات الخارجي ببة السر ببرت
 -4رنج بباز الكذ ببؾ ات والتق ببارير السالي ببة لمط ب ا
السر زه والجحات اةخرن التو تحسحا ها التقارير.

 8-9جؽدة السعمؽمات السحاسبية:
ببو عر ببر تكشؾلؾجي ببا السعلؾم ببات تع بباعؼ دور السعلؾم ببات السحاس بببية حيب ب

أ بببحت الس ببدخالت اتس ببتراتيجية

للسؤسدة والتو على أساسحا يبتؼ اتخباذ العديبد مبؽ القب ارراتد أه أ ببحت هبا السعلؾمبات تلعبا دو ار أساسبيا بو

تحريببػ وتشسيببة االقتربباد الببؾطشو وتشسيببة االسببتثسارات الداخليببة والخارجيببة ببو ع ب الببشغؼ االقترببادية السختلهببةد

وتزداد أهسية الدور الاه تلعبه السعلؾمات السحاسبية والتو تعتبر أحد العشا ر اةساسية التو يرتكز عليحا سؾن
السالد ولكو تؤده ها السعلؾمات الدور االقتراده يجا أن تكؾن اقترادية وذات جؾدة عالية مؽ خالل تبشو

نغام معلؾمات محاسبو محؾسا يؾا ا اةنغسة السحاسبية السحؾسبة والتو تحتؾه على معلؾمبات تعببر إربؾرة
ادقة عؽ الؾ،عية السالية للسؤسدة وتداعد و عسلية اتخاذ القرار.
 0- 8-9تعخيف جؽدة السعمؽمات السحاسبية:
ونا ر إعز ا مشحا سا يلو:
تعددت التعريهات التو اهتست إجؾدة السعلؾمات السحاسبية و اةدب السحاسبود ب
تبعببرت جببؾدة السعلؾم ببات السحاسبببية إانح ببا تمببا تتست ببل إببه هببا السعلؾم ببات مببؽ مر ببداقية ومببا تحقق ببه مببؽ مشهع ببة
للسدببتخدميؽ د وأن تخلببؾ مببؽ التحريببا والتزببلي د وأن تعببد ببو ،ببؾء مجسؾعببة مببؽ السعببايير القانؾنيببة والرقاكيببة
والسحشية والهشيةد إسا يداعد على تحقيق الحدت مؽ استخدامحات(الخلي د 2005د ص.)26
س ببا يس ببؽ تعري ببا ج ببؾدة السعلؾم ببات السحاس بببية إانح ببا تتل ببػ الخر ببا ص الت ببو يج ببا أن تتد ببؼ كح ببا السعلؾم ببات

السحاسبية السهيدة د وها الخرا ص تكؾن ذات ا دة بيرة للسدؤوليؽ عؽ رعداد التقارير السالية و تقييؼ نؾعيبة

السعلؾمات التو تشت عؽ تظبيق الظرن واةساليا السحاسبية البديلةت(الحديؽد 2013د ص.)206
مسببا سبببق يببرن الباح ب

أن التعريهببات الدبباإقة تر ببز علببى أن جببؾدة السعلؾمببات السحاسبببية هببو التببو تتسث ب

ببو

الخرا ص التو تتدؼ إالسعلؾمات السحاسبية والقؾاعد الؾاجا اسبتخدامحا لتقيبيؼ نؾعيبة السعلؾمبات السحاسببية مبؽ
خببالل التقببارير الساليببة مببؽ جحببة و ببو تقيببيؼ السعلؾمببات السحاسبببية التببو تشببت مببؽ تظبيقببات محاسبببية كديلببة و ببو

التسييز كيؽ ما يعد ،روره وما ال يعد الػ مؽ جحة أخرن.
 8-8-9قياس جؽدة السعمؽمات السحاسبية:

يس ؽ قياس جؾدة السعلؾمات السحاسبية مؽ خالل ما يلو(الهز ونؾرد 2002د ص ص:)306 – 305
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جامعة الزيتؾنة

أ .دمحم السبروا الشايض

 -0الجقة كسقياس لجؽدة السعمؽمات السحاسبية :يس ؽ التعبير عؽ جؾدة السعلؾمبات كدرجبة الدقبة التبو تتربف
كحا السعلؾمات أه كدرجة تسثيلحا لك مؽ السا،بو والحا،بر والسدبتقب د وال ابػ أنبه لسبا زادت دقبة السعلؾمبات
السحاسبية زادت جؾدتحا وزادت قيستحا و التعبير عؽ الحقا ق التاريخية أو عؽ التؾقعات السدتقبلية.
 -8السشفعةةةة كسقيةةةاس لجةةةؽدة السعمؽمةةةات السحاسةةةبية :وتتسث ب السشهعببة ببو عشرب بريؽ هسببا
وسحؾلة استخدامحاد ويس ؽ أن تاخا السشهعة أحد الرؾر التالية:

أ -السشفعة الذكمية  :أه تظاكق ا

ببحة السعلؾم ببات

السعلؾمات السحاسبية ومحتؾاها مل متظلبات متخا القرار.

ب -السشفعة الدمشية  :أه تؾ ر السعلؾمات السحاسبية لدن متخا القرار و ذات الؾقت الاه يحتاج رليه.
جة -السشفعة السكانية  :أه سرعة ريرال السعلؾمات السحاسبية والحرؾل عليحا إدحؾلة.
د -السشفعة التقييسية والترحيحية  :أه قدرة السعلؾمات السحاسبية على تقييؼ وترحيم نتا

تشهيا الق اررات.

 -3الفادميةةة كسقيةةاس لجةةؽدة السعمؽمةةات السحاسةةبية  :تعتسببد الهاعليببة علببى مببدن أو درجببة تحقيببق السؤسدببة
ةهببدا حاد وبالشدبببة للسعلؾمببات السحاسبببية ببان الهاعليببة هببو مببدن تحقيببق السعلؾمببات ةهببدات السؤسدببة أو متخببا
القرار مؽ خالل استخدام مؾارد محدودةد ومؽ رؼ ان اعلية السعلؾمات هو مقياس لجؾدة السعلؾمات.
 -4التشبةةؤ كسقيةةاس لجةةؽدة السعمؽمةةات السحاسةةبية :يقرببد إببالتشبؤ الؾسببيلة التببو يس ببؽ كحببا اسببتعسال معلؾمببات
السا،و والحا،ر و تؾقل أحداث ونتا

السدتقب د وأن ها التؾقعات تدتخدم و التخظيط واتخاذ القب اررات د

ومؽ رؼ انه مؽ السؤ د أن جؾدة السعلؾمات رنسا تسث

و مقدرتحا التشبؤية و تخهيض حالة عدم التا د .

 -5الكفةةةاكة كسقيةةةاس لجةةةؽدة السعمؽمةةةات السحاسةةةبية :يقرببد إالكهبباءة هببو حدببؽ اسببتخدام الس بؾارد أه تحقيببق
أهببدات السؤسدببة إاق ب اسببتخدام مس ببؽ للس بؾارد وتظبيببق مبببدأ اقترببادية السعلؾمببات البباه يدببتحدت تعغببيؼ جببؾدة

السعلؾمات إاق التكاليف السس شة والتو يجا أن تزيد مؽ قيسة السعلؾمات.
 3- 8-9خرائص جؽدة السعمؽمات السحاسبية:
تشقدؼ خرا ص جؾدة السعلؾمات السحاسبية رلى نؾعيؽ ر يدييؽ هسا:
أ -الخرائص الخئيدية لمسعمؽمات السحاسبية:
وتسث ها الخرا ص معايير الجؾدة التو يجا تحديشحا إاستسرارد وهي:
 -0السالكمةة :أه يجببا أن تكبؾن السعلؾمبات السحاسبببية مال سبة ومشاسبببة السبتخدامات متخببا القبرارد السالءمببة

ه ببو معي ببار أساس ببو يح ببؼ مشهع ببة الخر ببا ص اةخ ببرن للسعلؾم بباتد ويسكةةةةؼ تحقيةةةةق خاصةةةةية السالكمةةةةة مةةةةؼ

خالل( رديةد 2007د ص ص:)20 – 19

أ -التؽقيت الدمشي السشاسب :أه يجا تؾ ير السعلؾمات السحاسبية و ترة زمشية مشاسبة التخاذ قرار معيؽ.
ب -القيسة التشبؤية :أه أن ي ؾن للسعلؾمات السحاسبية عالقة إالتشبؤات السدتقبلية.
جة -القيسة الخقابية :أه أن ي ؾن للسعلؾمات السحاسبية رم انية االستخدام و الرقاإة والتقيبيؼ مبؽ خبالل التغايبة
الع دية.
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 -8الثقةةة :تتعلببق الثقببة إسببدن رم انيببة خلببق حالببة االطسوشببان لببدن مدببتخدم السعلؾمببات السحاسبببية (متخببا القبرار)
لكو يعتسد عليحا و اتخاذ ق ارراته السختلهبةد ويسكؼ تحقيق هحل الخاصية مةؼ خةالل ايتةي(حشباند 2002د ص

ص:)211 – 205

أ -الرجق في التعبيخ :ويقرد كحا مقاكلة أو مظاإقة اةرقام والسعلؾمات السحاسبية للغبؾاهر السبراد التقريبر عشحبا
د والعب برة هشببا إرببدن تسثي ب السزببسؾن أو الجببؾهر ولببيس مجببرد الذ ب

د أه أن تسث ب اةرقببام إرببدن مببا حببدث

عالا.
ب -الحياد (دجم التحيد) :هؾ التحيبز بو عسليبة القيباس إبان يحبدث مبا يعببر عشبه علبى جانبا أ ثبر مبؽ جانبا
خر كدالا مؽ أن ي ؾن الحدوث متدباوه االحتسبال علبى بال الجبانبيؽ د وه باا بان الخلبؾ مبؽ التحيبز يسثب قبدرة

رجراء قياس على تقديؼ و ف دقيق للخا ية.

جة -قابمية التحقق :أه القدرة على الؾ ؾل رلى نهس الشتا
الظرن.

مؽ قب أ ثر مؽ اخص رذا ما تبؼ اسبتخدام نهبس

ب -الخرائص الثانؽية لمسعمؽمات السحاسبية:
وتسث ها الخرا ص و اتتو(ركراهيؼ والدقاد 2003د ص:)37
 -0الثبةةات :وهببو تعشببو الثبببات علببى اسببتخدام نهببس الظببرن واةسبباليا السعتسببدة ببو قيبباس وتؾ ببي السعلؾمببات
السحاسبية مؽ ترة ةخرن.

 -8قابمية السقارنة :أه أن ي ؾن للسعلؾمات السحاسبية القدرة على رجراء السقارنات كيؽ ترة مالية وأخبرن لبشهس
الؾحدات االقترادية أو السقارنة مل وحبدات اقتربادية أخبرن ،بسؽ نهبس الشذباطد ومبؽ الؾا،بم أنبه لسبا انبت

الظرن واةساليا السحاسبية متسيزة إالثبات لسا تحققت ا دة أ بر مؽ السعلؾمات السحاسبية ةغراض السقارنة.
 .01الجراسة السيجانية:
يحدت هاا السبح

للتعريا إبالخظؾات العسليبة التبو اتبعحبا الباحب

بو سببي رجبراء الد ارسبة السيدانيبةد حيب

تبؼ

عببرض وتحليب البيانببات مببؽ خببالل االسببتبانة التببو وزعببت علببى أ براد مجتسببل الد ارسببة وذلببػ لسعر ببة مببدن أهسيببة

اسببتخدام نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة وأررهببا ببو جببؾدة السعلؾمببات السحاسبببية ببو ع ب كيوببة تكشؾلؾجيببا
السعلؾمات و السرارت التجارية الليبيةد وتؼ ترسيؼ االستبانة للحرؾل على البيانات التو تداعد على اختببار
ر،يات الدراسة واستخدم الباح

حزمة البرمجيات الجاهزة ( )SPSSو تحلي البيانات.

 0-01اإلطار العام لمسشهجية الستبعة في الجراسة السيجانية:
 0-0-01ديشة ومجتسع وديشة الجراسة:
أ -مجتسع الجراسة :يتسث مجتسل الدراسة و السرارت التجارية الليبية التاإعة لسررت ليبيا السر زه.
ب -ديشةةةة الجراسةةةة :تتسث ب عيشببة الد ارسببة ببو السببديريؽ والسببؾعهيؽ إ ببادارة السحاسبببة وردارة السراجعببة إبباتدارات
الر يدية إالسرارت التجارية الليبية والايؽ تزيد خبرتحؼ العسلية عؽ ( )10سبشؾاتد وعبددهؼ ( )86بردد والجبدول
رقؼ الجدول ( )1يبيؽ تؾزيل مجتسل الدراسة حدا السرارت قيد الدراسة.
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أ .دمحم السبروا الشايض
الججول رقػ ( )0تؽزيع مجتسع الجراسة مدب السرارف قيج الجراسة
ر.م
0

اسم المصرف
مصرف الصحاري

العدد
20

8

مصرف الجمهورٌة

29

3

المصرف التجاري الوطنً

24

4

مصرف شمال إفرٌمٌا

13

المجموع

86

والج ببدول رق ببؼ ( )2يب ببيؽ ع ببدد اس ببتسارات االس ببتبيان السؾزع ببة والسد ببترجعة والهاق ببد وند بببة السد ببترجل مشح ببا حد ببا
السرارت قيد الدراسة.
ججول رقػ ( )8االستسارات السؽزدة والسدتخجعة وندبة السدتخجع مشها مدب السرارف
ر.م

المصرف

الموزع

المسترجع

الفاقد

نسبة المسترجع %

0

مصرف الصحاري

20

19

1

% 95

8

مصرف الجمهورٌة

29

27

2

% 93.10

3

المصرف التجاري الوطنً

24

23

1

% 95.83

4

مصرف شمال إفرٌمٌا

13

11

2

% 84.15

86

81

6

% 93.18

المجموع

م ببؽ خ ببالل الج ببدول رق ببؼ ( )2نالح ببل أن ع ببدد االس ببتسارات السؾزع ببة ()86د وأن ند بببة الهاق ببد ( )% 6.98م ببؽ
االسببتسارات السؾزعببةد وترجببل ندبببة الهاقببد رلببى عببدة أسببباب مشحببا :عببدم الحرببؾل علببى عببدد ( )3مببؽ االسببتسارات
السؾزعة إدبا رهسال إعض السؾعهيؽ لحا و،ياعحاد و الػ تؼ استبعاد ( )3استسارات مؽ االستسارات السدبتلسة

وذلببػ لعببدم اس ببتكسال كياناتحببا واسببتيها حا رل ببى اببروط التحليبب اتحر ببا ود وبحبباا تكببؾن ند بببة السدببترجل الكلي ببة

( )% 93.02مببؽ جسيببل اسببتسارات االسببتبيان السؾزعببة وهببو ندبببة جيببدة و ا يببة تتسببام هببا الد ارسببة واسببتخالص
الشتا

مشحا.

 8-0-01أداة جسع البيانات:
اعتسد لجسل البيانات الستعلقة إسؾ،ؾ الدراسة إرؾرة أساسية على استسارة االسبتبياند حيب
ب
االسببتبيان للحرببؾل علببى البيانببات التببو تدبباعد علببى اختبببار ر،ببيات الد ارسببةد وللتا ببد مببؽ
استسارة االستبيان قام الباح

تبؼ تربسيؼ اسبتسارة
ببدن و ببالحية

إاالختبارات اتتية(البياتود 2005د ص:)49

أ -صجق السحتؽى (أو صجق السزسؽن) :وهؾ ما يدسو الردن السشظقو أحيانا ويدتحدت التا د مؽ أن اةداة
تزسشت ا ة الجؾانا والستغيرات واةإعاد الخا ة إالسذ لة ومدن اسؾلحا وتحديدها لسؾ،ؾ الدراسة والسؾاقبف
والجؾانببا التببو تقيدببحاد وقببد ار الباح ب

جانببا

ببدن السحتببؾه ببو االسببتسارة مببؽ خببالل التا ببد مببؽ أن جسيببل

اةس ببولة الت ببو تحتؾيح ببا االس ببتسارة تغظ ببو جسي ببل أإع بباد السذب ب لة قي ببد الد ارس ببةد س ببا تغظ ببو جسي ببل جؾان ببا وأإع بباد

الهر،يات الر يدية السشتقاة مؽ اتطار الشغره للدراسة.

239
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ب -الرةجق العةاهخ ::وهبؾ القيببام كتقيبيؼ اةداة إاسبتخدام مجسؾعبة مبؽ السح سببيؽ والسختربيؽ مبؽ أعزباء هيوببة
التببدريس ببو مجببال السحاسبببة واتدارة واتحربباء للتا ببد مببؽ أن أسببولة االسببتبيان تحقببق الغببرض البباه أعببدت مببؽ

أجلببه وهببؾ أهببدات الد ارسببةد وبعببد أن تببؼ جسببل أراء ومالحغببات جسيببل ه بؤالء الستخررببيؽ علببى ق برات اسببتسارة
االستبيان تؼ رجراء التعديالت الالزمة سؾاء إالحات أو ات،ا ة و الهقبرات حتبى تبؼ التؾ ب رلبى الربؾرة التبو
أعدت للتظبيق.
جةةة -اختبةةار الثبةةات والرةةجق :للتا ببد مببؽ ربببات االختبببار تأداة الد ارسببةت قببام الباحب
ومشحا تؼ حداب درجبة الثببات إاسبتخدام معامب
الجار التربيعو للثبات مؽ أج التا د مؽ

كتؾزيببل اسببتسارات االسببتبياند

رونبباخ ألهبا Cornbach Alphaد والربدن البااتو عبؽ طريبق

دن االستسارة كانت الشتا

سا إالجدول رقؼ (.)3

ججول رقػ ( )3نتائج اختبار كخونباخ ألفا
ر.م
0
8

عدد
العبارات

المجموعة
مدى استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة من لبل
المحاسبٌن فً المصارف التجارٌة اللٌبٌة لتنفٌذ مهامهم
المحاسبٌة المختلفة.
مدى إدران المحاسبٌن فً المصارف التجارٌة اللٌبٌة أهمٌة
استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة  ،وأثر ذلن
فً رفع جودة المعلومات المحاسبٌة الممدمة من تلن النظم.

مببؽ خببالل الجببدول رقببؼ ( )3نالحببل أن قببيؼ معام ب

معامل ألفاء
الثبات

معامل
الصدق

12

0.964

0.982

12

0.979

0.989

رونببباخ ألهببا ( ( ) معام ب الثبببات) ومعام ب الرببدن لك ب

مجسؾعة مؽ عبارات استسارة االستبيان تتراوح كيؽ ( 0.964رلى  )0.979وهو قبيؼ بيبرة أ ببر مبؽ  0.60وهباا
يدل على تؾ ر درجة عاليبة مبؽ الثببات البداخلو بو اتجاإباتد وقبيؼ ومعامب الربدن لكب مجسؾعبة مبؽ عببارات
استسارة االستبيان تتراوح كيؽ ( 0.982رلى  )0.989وهو قيؼ بيرة أ بر مؽ  0.60وهاا يبدل علبى تبؾ ر درجبة
عالي ة مؽ الردن الداخلو و اتجاإاتد مسا يس ششا مؽ االعتساد علو ها اتجاإات و تحقيبق أهبدات الد ارسبة
وتحلي نتا جحاد مسا يزيد مؽ الثقة و الشتا

التو سؾت نحر عليحا.

 8-01تحميل البيانات واختبار فخضيات الجراسة:
 0-8-01خرائص مفخدات ديشة الجراسة:
مببؽ خببالل الجببدول رقببؼ ( )4نالحببل أن معغببؼ مهببردات عيشببة الد ارسببة أعسببارهؼ  50سببشة ببا ثر ويسثلببؾن ندبببة
( )%37.5مببؽ مهببردات عيشببة الد ارسببة ،تببؼ يلببيحؼ مسببؽ أعسببارهؼ مببؽ  40رلببى أق ب مببؽ  50سببشة ويسثلببؾن ندبببة
( )%30مببؽ جسيببل مهببردات عيشببة الد ارسببةد والببباقو مسببؽ أعسببارهؼ مببؽ  30رلببى أقب مببؽ  40سببشة ويسثلببؾن ندبببة
( )% 32.5مؽ جسيل مهردات عيشة الدراسةد سا نالحل أن معغؼ مهردات عيشة الد ارسبة مسبؽ مبؤهالتحؼ العلسيبة

إ الؾريؾس ويسثلؾن ندبة ( )%56.2مؽ جسيل مهردات عيشة الدراسةد يلبيحؼ مسبؽ مبؤهالتحؼ العلسيبة دكلبؾم عبالو
ويسثلؾن ندبة ( )%20مؽ جسيل مهردات عيشبة الد ارسبةد تبؼ مسبؽ مبؤهالتحؼ العلسيبة دكلبؾم متؾسبط ويسثلبؾن ندببة

( )%15مؽ جسيل مهبردات عيشبة الد ارسبةد تبؼ مسبؽ مبؤهالتحؼ العلسيبة ماجدبتير ويسثلبؾن ندببة ( )%5مبؽ جسيبل
مهببردات عيشببة الد ارسببةد والببباقو هببؼ مسببؽ مببؤهالتحؼ العلسيببة د تببؾ ار ويسثلببؾن ندبببة ( )%3.8مببؽ جسيببل مهببردات
عيشببة الد ارسببةد سببا نالحببل أن معغبؼ مهببردات عيشببة الد ارسببة تخررببحؼ محاسبببة ويسثلببؾن ندبببة ( )%67.5مببؽ
جسيل مهردات عيشة الدراسةد تبؼ يليبه مسبؽ تخرربحؼ ردارة أعسبال ويسثلبؾن ندببة ( )%12.5مبؽ جسيبل مهبردات
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عيشببة الد ارسببةد تببؼ يليببه مسببؽ تخررببحؼ تسؾي ب ومرببارت ويسثلببؾن ندبببة ( )%12.5مببؽ جسيببل مهببردات عيشببة
الدراسةد والباقو مسؽ تخررحؼ اقتراد ويسثلؾن ندبة ( )%7.5مبؽ جسيبل مهبردات عيشبة الد ارسبةد سبا نالحبل

أن معغؼ مهردات عيشة الدراسة وعيهتحؼ محاسا ويسثلؾن ندبة ( )%56.2مؽ جسيل مهردات عيشة الد ارسبةد تبؼ

يليببه مسببؽ وعيهببتحؼ م ارجببل داخلببو ويسثلببؾن ندبببة ( )%23.8مببؽ جسيببل مهببردات عيشببة الد ارسببةد تببؼ يليببه مسببؽ
وعيهبتحؼ م ارجببل خببارجو ويسثلببؾن ندبببة ( )%7.5مببؽ جسيببل مهببردات عيشببة الد ارسببةد والببباقو وعيهببتحؼ مببدير ردارة
السحاسبة أو مدير ردارة السراجعة ويسثلبؾن ندببة ( )%6.2لكب مشحسبا مبؽ جسيبل مهبردات العيشبةد سبا نالحبل أن
معغؼ مهردات عيشة الدراسة سشؾات خبرتحؼ مؽ  15رلى أق مؽ  20سشة ويسثلؾن ندبة ( )%41.2مؽ مهردات
عيشبة الد ارسبةد تبؼ يليبه مسبؽ سبشؾات خببرتحؼ  20سبشة با ثر ويسثلبؾن ندببة ( )%31.2مبؽ جسيبل مهبردات عيشبة
الد ارسببةد والببباقو مسببؽ سببشؾات خب برتحؼ مببؽ  10رلببى أق ب مببؽ  15سببشة ويسثلببؾن ندبببة ( ) %27.5مببؽ جسيببل

مهردات عيشة الدراسة.
ججول رقػ ( )4التؽزيع التكخار :والشدبي السئؽ :لسفخدات
ديشة الجراسة مدب الستغيخات الجيسؽغخافية
الخصائص

العمر

المؤهل العلمي

التخصص العلمي

المسمى الوظيفي

سنوات الخبرة

234

المجموعات

العدد

النسبة المئوية %

من  30إلى ألل من  40سنة

26

32.5

من  40إلى ألل من  50سنة

24

30.0

 50سنة فأكثر

30

37.5

دبلوم متوسط

12

15.0

دبلوم عالً

16

20.0

بكالورٌوس

45

56.2

ماجستٌر

4

5.0

دكتوراه

3

3.8

محاسبة

54

67.5

إدارة أعمال

10

12.5

التصاد

6

7.5

تموٌل ومصارف

10

12.5

مدٌر إدارة المحاسبة

5

6.2

مدٌر إدارة المراجعة

5

6.2

محاسب

45

56.2

مراجع داخلً

19

23.8

مراجع خارجً

6

7.5

من  10إلى ألل من  15سنة

22

27.5

من  15إلى ألل من  20سنة

33

41.2

 20سنة فأكثر

25

31.2
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 8-8-01اختبار فخضيات الجراسة:
الفخضةةية الخئيدةةية األولةةى :تدببتخدم نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة مببؽ قب ب السحاسبببيؽ ببو السرببارت
التجارية الليبية لتشهيا محامحؼ السحاسبية السختلهة.

الختبار معشؾية درجة السؾا قة على

عبارة مؽ العبارات الستعلقة إالهر،ية الر يدية اةولى تؼ استخدام اختببار

ولكؾ دبؾن حببؾل متؾسببط السقيبباس ( )3كانببت الشتببا

سببا ببو الجببدول رقببؼ ()5د حيب

انببت الهر،ببية الرببهرية

والبديلة لحا لك عبارة على الشحؾ التالو:
الهر،ية الرهرية :متؾسط درجة السؾا قة على العبارة ال يختلف معشؾي ا عؽ متؾسط السقياس (.)3
مقاك الهر،ية البديلة :متؾسط درجة السؾا قة على العبارة يختلف معشؾيا عؽ متؾسط السقياس (.)3
ججول رقػ ( )5نتائج اختبار ولكؽكدؽن مؽل متؽسطات إجابات مفخدات ديشة الجراسة دمى العبةارات الستعمقةة
بسجى استخجام نعػ السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة مؼ قبل السحاسبيؼ في السرارف التجارية الميبية لتشفيةح

مهامهػ السحاسبية السختمفة
ر.م
0

8

3

4

5

6
7

935

العبارة
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف األجهزة والبرمجٌات المتطورة
المادرة على المٌام بالعملٌات المطلوبة
لتشغٌل ومعالجة وتخزٌن البٌانات فً إدارة
نظم المعلومات.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف البرمجٌات المتمثلة بسلسلة من
التعلٌمات لٌموم الحاسب اآللً بتفسٌرها
وتنفٌذها وتشغٌل البٌانات فٌها.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف األجهزة والبرمجٌات وتحدٌتها
وتهٌئتها باستمرار لتواكب تطورات
تكنولوجٌا المعلومات.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف األجهزة والبرمجٌات المتطورة
لتشغٌل البٌانات وتوفٌر المعلومات
المحاسبٌة بدلة وسرعة أكبر وجهد ألل وفً
الولت المناسب مما ٌساعد فً تحسٌن
مستوى األداء اإلداري فً المصرف.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف لواعد البٌانات لمدرتها العالٌة
على التخزٌن واالسترجاع والحذف للبٌانات
وعرضها وإخراجها وعدم تكرار البٌانات
المخزنة.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف لواعد البٌانات لتحدٌث السجالت
المحاسبٌة بسرعة عالٌة.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة

الستؽسط

االنحخاف
السعيار:

إمرائي

الجاللة

االختبار

السحدؽبة

4.65

.480

-8.091

0.000

4.60

.493

-8.051

0.000

3.75

.803

-5.835

0.000

4.15

.658

-7.460

0.000

4.54

.615

-7.827

0.000

4.20

.664

-7.531

0.000

4.08

.759

-7.056

0.000
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بالمصرف لواعد البٌانات لتكامل بٌانات
النظام المحاسبً مع بٌانات األنظمة األخرى
فً المصرف.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف لواعد البٌانات لتمدٌم أي تمرٌر
ٌطلب فً أي مرحلة من مراحل التشغٌل.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف شبكات االتصاالت فً تحمٌك
الترابط والتنسٌك والتكامل بٌن إدارات
وألسام المصرف المختلفة لتسهٌل عملٌة
تبادل البٌانات والمعلومات.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف شبكات االتصاالت إلنجاز
األعمال المطلوبة فً الولت المناسب.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف شبكات االتصاالت لسرعة
التعامل واالستجابة ما بٌن النظام المحاسبً
واألنظمة األخرى بالمصرف.
تستخدم نظم المعلومات المحاسبٌة المحوسبة
بالمصرف شبكات االتصاالت لمدرتها
العالٌة على االتصال بعدد كبٌر من
المستخدمٌن فً آن واحد.

8

9

01
00

08

جامعة الزيتؾنة

4.35

.713

-7.511

0.000

4.66

.476

-8.104

0.000

4.55

.593

-7.871

0.000

4.20

.863

-6.986

0.000

4.64

.534

-8.021

0.000

مؽ خالل الجدول رقؼ ( )5نالحل أن الدالالت السحدؾبة أق مؽ مدتؾه السعشؾية ( )0.05ومتؾسظات رجاإات
مهردات عيشة الدراسة تزيد عؽ متؾسط السقياس ( )3للعبارات التالية:
لالػ نر ض الهر،يات الرهرية لحا العبارات ونقب الهر،يات البديلة لحا وحي

أن متؾسظات رجاإات مهردات

عيشة الدراسة على ها العبارات تزيد عؽ متؾسط السقياس ()3د حاا يدل على ارتها درجات السؾا قة علبى هبا
العبارات.
والختبببار الهر،ببية الر يدببية اةول ببى ت ببؼ ريجبباد متؾس ببظات رجاإببات مه ببردات عيشببة الد ارس ببة عل ببى جسيببل العب ببارات

الستعلقة كحا الهر،يةد واستخدام اختببار ( )Zحبؾل متؾسبط السقيباس ( )3كانبت الشتبا
حي

سبا إالجبدول رقبؼ ()6د

انت الهر،ية الرهرية والبديلة لحا على الشحؾ التالو:

الهر ،ببية الر ببهرية :الستؾس ببط الع ببام لدرج ببة السؾا ق ببة عل ببى العب ببارات الستعلق ببة إس ببدن اس ببتخدام نغ ببؼ السعلؾم ببات
السحاسبببية السحؾسبببة مببؽ قب ب السحاسبببيؽ ببو السرببارت التجاريببة الليبيببة لتشهيببا محببامحؼ السحاسبببية السختلهببة ال
يختلف معشؾي ا عؽ متؾسط السقياس (.)3
الهر،ية البديلة :الستؾسط العام لدرجة السؾا قة على العبارات الستعلقة إسدن اسبتخدام نغبؼ السعلؾمبات السحاسببية
السحؾسبببة مببؽ قبب السحاسبببيؽ ببو السرببارت التجاريببة الليبيببة لتشهيببا محببامحؼ السحاسبببية السختلهببة يختلببف معشؾيبا

عؽ متؾسط السقياس (.)3
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الججول رقػ ( )6نتائج اختبار( )Zمؽل الستؽسط العام إلجابات مفخدات ديشة الجراسة دمى جسيع العبارات
الستعمقة بسجى استخجام نعػ السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة مؼ قبل السحاسبيؼ في السرارف التجارية
الميبية لتشفيح مهامهػ السحاسبية السختمفة

البيان

الستؽسط

االنحخاف

إمرائي

درجات

الجاللة

مدى استخدام نظم المعلومات
المحاسبية المحوسبة من قبل
المحاسبين في المصارف التجارية
الليبية لتنفيذ مهامهم المحاسبية
المختلفة.

4.3635

.54882

22.222

79

0.000

العام

السعيار:

االختبار

السحدؽبة

الحخية

مؽ خالل الجدول رقؼ ( )6نالحل أن قيسة رحرا و االختببار ( )22.222كداللبة محدبؾبة ( )0.000وهبو أقب

مبؽ مدبتؾن السعشؾيبة ( )0.05لبالػ نببر ض الهر،بية الربهرية ونقبب الهر،ببية البديلبةد وحيب

أن الستؾسبط العببام

تجاإات مهبردات عيشبة الد ارسبة ( )4.3635وهبؾ يزيبد عبؽ متؾسبط السقيباس ()3د وهباا يذبير رلبى وجةؽد ارتفةا

في مدتؽى استخجام نعػ السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة مؼ قبل السحاسبيؼ في السرةارف التجاريةة الميبيةة
لتشفيح مهامهػ السحاسبية السختمفة.

الفخضةةةية الخئيدةةةية الثانيةةةة :يببدرا السحاسبببيؽ ببو السرببارت التجاريببة الليبيببة أهسيببة اسببتخدام نغببؼ السعلؾمببات

السحاسبية السحؾسبة وأرر ذلػ و ر ل جؾدة السعلؾمات السحاسبية السقدمة مؽ تلػ الشغؼ.

الختبببار معشؾيببة درجببة السؾا قببة علببى ب عبببارة مببؽ العبببارات الستعلقببة إالهر،ببية الر يدببية الثانيببةد تببؼ اسببتخدام

اختبببار ولكؾ دببؾن حببؾل متؾسببط السقيبباس ( )3كانببت الشتببا

سببا ببو الجببدول رقببؼ ()7د حي ب

انببت الهر،ببية

الرهرية والبديلة لحا لك عبارة على الشحؾ التالو:
الهر،ية الرهرية :متؾسط درجة السؾا قة على العبارة ال يختلف معشؾيا عؽ متؾسط السقياس (.)3
مقاك الهر،ية البديلة :متؾسط درجة السؾا قة على العبارة يختلف معشؾي ا عؽ متؾسط السقياس (.)3
ججول رقػ ( )7نتائج اختبار ولكؽكدؽن مؽل متؽسطات إجابات مفخدات ديشة الجراسة دمى العبارات الستعمقة
بسجى إدراك السحاسبيؼ في السرارف التجارية الميبية أهسية استخجام نعػ السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة
ر.م
0
8
3

937

العبارة
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً توفٌر المعلومات المحاسبٌة
المالئمة لحاجات متخذي المرار.
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً إٌصال المعلومات المحاسبٌة
الالزمة لألشخاص ذوي العاللة فً الولت
المناسب مما ٌساعد فً اتخاذ لرار مناسب.
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً توفٌر المعلومات المحاسبٌة
لمستخدمٌها فور طلبها طٌلة السنة المالٌة.

الستؽسط

االنحخاف
السعيار:

إمرائي
االختبار

الجاللة

السحدؽبة

4.09

.508

-7.993

0.000

4.00

.796

-6.724

0.000

4.39

.562

-7.879

0.000
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ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً توفٌر المعلومات المحاسبٌة التً
تمكن من التنبؤ باألحداث وتساعد مستخدمٌها
فً صٌاغة الخطط المستمبلٌة وتصمٌمها.
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً فهم المعلومات المحاسبٌة لكافة
مستخدمٌها.
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً الزٌادة من دلة المعلومات
المحاسبٌة مما ٌؤدي إلى زٌادة جودتها
ولٌمتها فً التعبٌر عن الحمائك التارٌخٌة أو
التولعات المستمبلٌة.
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً توفٌر المعلومات المحاسبٌة التً
تتمٌز بدرجة من الثمة والمرونة.
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً توفٌر المعلومات المحاسبٌة التً
تتمٌز بدرجة من الوضوح والمابلٌة للممارنة.
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً توفٌر المعلومات المحاسبٌة التً
تتمٌز بالموضوعٌة وعدم التحٌز مما ٌزٌد فً
ثمة مستخدمٌها.
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً توفٌر المعلومات المحاسبٌة بألل
تكلفة ممكنة.
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً توفٌر المعلومات المحاسبٌة
المبنٌة على أساس وطرق محاسبٌة ثابتة
تسمح بالممارنة بٌن الفترة واألخرى.
ٌساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً توفٌر المعلومات المحاسبٌة من
خالل التغذٌة العكسٌة مما ٌساهم فً تعزٌز
جودتها من خالل الرلابة والتً تزٌد من
تصحٌح األخطاء وتحمٌك تولعات كافة
المستخدمٌن.

جامعة الزيتؾنة
4.11

.746

-7.077

0.000

3.98

.779

-6.674

0.000

3.92

.868

-6.265

0.000

4.29

.679

-7.507

0.000

4.26

.759

-7.334

0.000

4.26

.707

-7.527

0.000

4.30

.560

-7.871

0.000

3.61

.907

-4.903

0.000

3.96

.934

-6.200

0.000

مؽ خالل الجدول رقؼ ( )7نالحل أن الدالالت السحدؾبة أق مؽ مدتؾه السعشؾية ( )0.05ومتؾسظات رجاإات
مه ببردات عيش ببة الد ارس ببة تزي ببد ع ببؽ متؾس ببط السقي بباس ( )3لجسي ببل العب ببارات الستعلق ببة إس ببدن ردراا السحاس بببيؽ ببو
السرارت التجارية الليبية أهسية استخدام نغؼ السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة.
لالػ نر ض الهر،يات الرهرية لحا العبارات ونقب الهر،يات البديلة لحا وحي

أن متؾسظات رجاإات مهردات

عيشة الدراسة على ها العبارات تزيد عؽ متؾسط السقياس ()3د حاا يدل على ارتها درجات السؾا قة علبى هبا

العبارات.

والختبار الهر،ية الر يدية الثانية تؼ ريجاد متؾسظات رجاإات مهردات عيشة الدراسة على جسيل العبارات الستعلقة
كحببا الهر،ببيةد واسببتخدام اختبببار ( )Zحببؾل متؾسببط السقيبباس ( )3كانببت الشتببا

سببا إالجببدول رقببؼ ()8د حي ب

انت الهر،ية الرهرية والبديلة لحا على الشحؾ التالو:
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الهر،ية الرهرية :الستؾسط العبام لدرجبة السؾا قبة علبى العببارات الستعلقبة إسبدن ردراا السحاسببيؽ بو السربارت
التجارية الليبية أهسية استخدام نغؼ السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة ال يختلف معشؾيا عؽ متؾسط السقياس (.)3
الهر،ببية البديلببة :الستؾسببط العببام لدرجببة السؾا قببة علببى العبببارات الستعلقببة إسببدن ردراا السحاسبببيؽ ببو السرببارت
التجارية الليبية أهسية استخدام نغؼ السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة يختلف معشؾي ا عؽ متؾسط السقياس (.)3
الججول رقػ ( )8نتائج اختبار( )Zمؽل الستؽسط العام إلجابات مفخدات ديشة الجراسة دمى جسيع العبارات
الستعمقة ب سجى إدراك السحاسبيؼ في السرارف التجارية الميبية أهسية استخجام نعػ السعمؽمات السحاسبية
السحؽسبة

الستؽسط

البيان

العام
مدى إدراك المحاسبين في المصارف
التجارية الليبية أهمية استخدام نظم
المعلومات المحاسبية المحوسبة.

4.0979

السعيار:

إمرائي

درجات

الجاللة

االنحخاف

االختبار

الحخية

السحدؽ

.67176

14.618

79

0.000

بة

مؽ خالل الجدول رقؼ ( )8نالحل أن قيسة رحرا و االختببار ( )14.618كداللبة محدبؾبة ( )0.000وهبو أقب

مبؽ مدبتؾن السعشؾيبة ( )0.05لبالػ نببر ض الهر،بية الربهرية ونقبب الهر،ببية البديلبةد وحيب

أن الستؾسبط العببام

تجاإات مهبردات عيشبة الد ارسبة ( )4.0979وهبؾ يزيبد عبؽ متؾسبط السقيباس ()3د وهباا يذبير رلبى وجةؽد ارتفةا

فةةي مدةةتؽى إدراك السحاسةةبيؼ فةةي السرةةارف التجاريةةة الميبيةةة أهسيةةة اسةةتخجام نعةةػ السعمؽمةةات السحاسةةبية
السحؽسبة.
 .00الشتائج والتؽصيات:
 0-00الشتائج:
يس ؽ استخالص إعض الشتا

الحامة ذات الرلة إسؾ،ؾ البح د وذلػ على الشحؾ التالو:

 -1يؾجد استخدام لشغؼ السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة مؽ قب السحاسبيؽ و السرارت التجارية الليبية لتشهيبا
محامحؼ السحاسبية السختلهةد وهاا يذير رلى ارتها
قب ب السحاسبببيؽ ببو تلببػ السرببارتد حي ب

و مدتؾن استخدام نغؼ السعلؾمات السحاسبية السحؾسبة مؽ

تدببتخدم نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة إالسرببرت اةجح بزة

والبرمجيببات الستظببؾرة القببادرة علببى القيببام إالعسليببات السظلؾبببة لتذببغي ومعالجببة وتخ بزيؽ البيانببات ببو ردارة نغببؼ
السعلؾماتد وتدتخدم البرمجيات الستسثلبة إدلدبلة مبؽ التعليسبات ليقبؾم الحاسبا اتلبو كتهدبيرها وتشهيباها وتذبغي

البيانات يحباد وتدبتخدم اةجحبزة والبرمجيبات وتحبديتحا وتحيوتحبا إاسبتسرار لتؾا با تظبؾرات تكشؾلؾجيبا السعلؾمباتد
وتدببتخدم اةجحبزة والبرمجيببات الستظببؾرة لتذببغي البيانببات وتببؾ ير السعلؾمببات السحاسبببية كدقببة وسببرعة أ بببر وجحببد

أق و و الؾقت السشاسبا مسبا يدباعد بو تحدبيؽ مدبتؾن اةداء اتداره بو السربرتد وتدبتخدم قؾاعبد البيانبات
لقببدرتحا العاليببة علببى التخ بزيؽ واالسببترجا والحببات للبيانببات وعر،ببحا ورخراجحببا وعببدم تك برار البيانببات السخزنببةد

وتدببتخدم قؾاعببد البيانببات لتحببدي

الدببجالت السحاسبببية إدببرعة عاليببةد وتدببتخدم قؾاعببد البيانببات لتكام ب كيانببات

الشغام السحاسبو مل كيانات اةنغسة اةخرن و السررتد وتدتخدم قؾاعبد البيانبات لتقبديؼ أه تقريبر يظلبا بو

أه مرحلببة مببؽ م ارحب التذببغي د وتدببتخدم اببب ات االتربباالت ببو تحقيببق التبراإط والتشدببيق والتكامب كببيؽ ردارات
939
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أ .دمحم السبروا الشايض

وأقد ببام السر ببرت السختله ببة لتد ببحي عسلي ببة تب ببادل البيان ببات والسعلؾم بباتد وتد ببتخدم ا ببب ات االتر بباالت تنج بباز
اةعسال السظلؾببة بو الؾقبت السشاسباد وتدبتخدم ابب ات االترباالت لدبرعة التعامب واالسبتجاإة مبا كبيؽ الشغبام

السحاسبو واةنغسبة اةخبرن إالسربرتد وتدبتخدم ابب ات االترباالت لقبدرتحا العاليبة علبى االتربال إعبدد بيبر

مؽ السدتخدميؽ و ن واحد.

 -2يتببؾ ر ل ببدن السحاسبببيؽ ببو السرببارت التجاريببة الليبيببة ردراا إاهسيببة اسببتخدام نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية
السحؾسبببةد وأررهببا االيجبباكو ببو تحدببيؽ جببؾدة السعلؾمببات السحاسبببيةد وهبباا يذببير رلببى ارتهببا
السحاس بببيؽ ب ببو تلبببػ السرب ببارت إاهسي ببة نغ ببؼ السعلؾمب ببات السحاس بببية السحؾس بببةد حي ب ب

ببو مدببتؾن ردراا

يد بباعد اس ببتخدام نغب ببؼ

السعلؾمبات السحاسببية السحؾسببة بو تببؾ ير السعلؾمبات السحاسببية السال سبة لحاجببات متخباه القبرارد ويدباعد ببو
ريرببال السعلؾمببات السحاسبببية الالزمببة لماببخاص ذوه العالقببة ببو الؾقببت السشاسببا مسببا يدبباعد ببو اتخبباذ ق برار

مشاساد ويداعد و تؾ ير السعلؾمات السحاسبية لسدتخدميحا ؾر طلبحبا طيلبة الدبشة الساليبةد ويدباعد بو تبؾ ير
السعلؾم ببات السحاس بببية الت ببو تس ببؽ م ببؽ التشب ببؤ إاةح ببداث وتد بباعد مد ببتخدميحا ببو

ببياغة الخظ ببط السد ببتقبلية

وترببسيسحاد ويدبباعد ببو حببؼ السعلؾمببات السحاسبببية لكا ببة مدببتخدميحاد ويدبباعد ببو الزيببادة مببؽ دقببة السعلؾمببات
السحاسبببية مسببا يببؤده رلببى زي ببادة جؾدتحببا وقيستحببا ببو التعبيببر عببؽ الحقببا ق التاريخيببة أو التؾقعببات السدببتقبليةد

ويدبباعد ببو تببؾ ير السعلؾمببات السحاسبببية التببو تتسيببز كدرجببة مببؽ الثقببة والسرونببةد ويدبباعد ببو تببؾ ير السعلؾمببات
السحاسبية التو تتسيز كدرجة مؽ الؾ،ؾح والقاكلية للسقارنةد ويداعد بو تبؾ ير السعلؾمبات السحاسببية التبو تتسيبز
إالسؾ،ببؾعية وعببدم التحيببز مسببا يزيببد ببو رقببة مدببتخدميحاد ويدبباعد ببو تببؾ ير السعلؾمببات السحاسبببية إاق ب تكلهببة

مس شةد ويداعد بو تبؾ ير السعلؾمبات السحاسببية السبشيبة علبى أسباس وطبرن محاسببية راكتبة تدبسم إالسقارنبة كبيؽ

الهترة واةخرند ويداعد و تؾ ير السعلؾمات السحاسبية مؽ خالل التغاية الع دية مسا يداهؼ و تعزيز جؾدتحبا
مؽ خالل الرقاإة والتو تزيد مؽ ترحيم اةخظاء وتحقيق تؾقعات ا ة السدتخدميؽ.
 8-00التؽصيات:
كشاء على نتا
ا

الدراسة ان الباح

يخرج إالتؾ يات التالية:

، -1ببرورة االهتسببام كببشغؼ السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة إذ ب

أ بببر مببؽ خببالل رنذبباء وحببدة إح ب

وتظببؾير

تخ ببتص ببو مج ببال نغ ببؼ السعلؾم ببات وأس بباليا تظؾيره ببا ببو عب ب كيو ببة تكشؾلؾجي ببا السعلؾم ببات إقظ ببا السر ببارت

التجارية نغ ار للسزايا التو تحققحا ها الشغؼ و رجراءات وتظؾير العس لديحا.

 -2تحدبيؽ جببؾدة السعلؾمببات التببو يشتجحببا الشغبام السحاسبببو و ببق السعببايير الدوليببةد اةمبر البباه ير ببل مببؽ هبباءة
أداء ردارة السرارت إالؾ ؾل رلى معلؾمات مال سة و و الؾقت السشاسا التخباذ القب اررات ومبؽ ربؼ متاإعبة اةداء
و ا ة روعحا السرر ية.
 -3يجب ببا دعب ببؼ السزيب ببد مب ببؽ البحب ببؾث والد ارسب ببات ب ببو مجب ببال اسب ببتخدام نغب ببؼ السعلؾمب ببات السحاسب بببية السحؾسب بببة
إالقظاعات اةخرن داخ البيوبة الليبيبةد نغب ار ةن اسبتخدام نغبؼ السعلؾمبات السحاسببية السحؾسببة ال يبزال إحاجبة

رل ببى ثي ببر م ببؽ االهتس ببام نتيج ببة ل ببشقص اةإح بباث والد ارس بباتد وذل ببػ لزي ببادة ال ببؾعو كتكشؾلؾجي ببا السعلؾم ببات ل ببدن

القظاع ببات السختله ببة م ببؽ أجب ب اس ببتخدامحا ببو ا ببة اةعس ببال السختله ببة داخب ب ه ببا القظاع بباتد وبالت ببالو تاهيب ب

السحاسبيؽ كحا القظاعات للعس
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السؤتسخ العمسي الجولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثؾرة التكشؾلؾجية (اقتراديات القرن الحاده والعذريؽ)

ICETR2018

قائسة السرادر والسخاجع
 الكتب العمسية:
 -1رك براهيؼد قاسببؼد والدببقاد زيببادد نغببام السعلؾمببات السحاسبببيةد وحببدة الحببدإاء للشذببر والتؾزيببلد ليببة الحببدإاء –
جامعة السؾ

د السؾ

– العراند .2003

 -2البي بباتود محس ببؾد مح ببدهد تحليب ب البيان ببات اتحر ببا ية إاس ببتخدام البرن ببام اتحر ببا و SPSSد دار الحام ببد
للشذر والتؾزيل د الظبعة اةولىد عسان – اةردند .2005
 -3الحديؽد محده مامؾند نغؼ السعلؾمات السحاسبية واتداريةد م تبة السجتسل العربو للشذر والتؾزيلد الظبعبة
اةولىد عسان – اةردند .2013
 -4الهزب ب د مؤي ببد دمحمد ون ببؾرد عبدالشا ببر ركب براهيؼد السحاس بببة اتداري ببةد دار السد ببيرة للشذ ببر والتؾزي ببلد الظبع ببة
اةولىد عسان – اةردند .2002
 -5كرهبباند دمحم ن ببؾرد ورخ ببؾد غ ببازه رك براهيؼد نغ ببؼ السعلؾم ببات السحؾس بببةد الظبعببة الثاني ببةد دار السش بباه للشذ ببر
والتؾزيلد عسان – اةردند .2001
 -6تشتؾشد محسؾد قاسؼد نغؼ السعلؾمات و السحاسبة والسراجعةد دار الجي للشذر والتؾزيلد كيبروت – لبشباند

.1998

 -7حشبباند ر ،بؾان حلببؾةد الشسببؾذج الحاسبببو السعا ببر مببؽ السبببادم رلببى السعببايير (د ارسببة معسقببة ببو نغريببة
السحاسبة)د دار وا

للشذر والتؾزيلد الظبعة الثانيةد عسان – اةردند .2002

 -8ارجببةد عبببدالحليؼ محسببؾدد محاسبببة البشببؾاد الظبعببة اةولببىد دار

.2000

ببهاء للشذببر والتؾزيببلد عسببان – اةردند

 الجوريات العمسية والسؤتسخات:
 -1الخليب د دمحم أحسببد رك براهيؼد دور حؾ سببة الذببر ات ببو تحقيببق جببؾدة السعلؾمببات السحاسبببيةد مجلببة الد ارسببات
والبحؾث التجاريةد لية التجارة – جامعة كشحاد مررد العدد اةولد .2005
 -2الر بباعود خليب ب د الرمح ببود نز ببالد ج بباللد محس ببؾدد ار ببر اس ببتخدام الحاس ببؾب عل ببى خر ببا ص السعلؾم ببات
السحاسبببية مببؽ وجحببة نغببر السدببتثسريؽد إحب

علسببو مقببدم رلببى السببؤتسر العلسببو الببدولو الدبباإل لكليببة االقتربباد

والعلؾم اتدارية – جامعة الزرقاءد الزرقاء – اةردند .2009
 الجراسات العمسية الجامعية:

 -1أحسدد حشان حدؽد أرر جؾدة مخرجات نغام السعلؾمات السحاسبو على ر،ى العسالء بو البشبؾا التجاريبة
اةردنيةد رسالة ماجدتير غير مشذؾرةد

لية اةعسال – جامعة عسان العربيةد عسان– اةردند .2013

 -2التت ببرد دمحم مشر ببؾرد دور نغ ببؼ السعلؾم ببات السحاس بببية السحؾس بببة عل ببى ج ببؾدة مخرج ببات الشغ ببام السحاس بببو
لذر ات التاميؽ التعاونود رسالة ماجدتير غير مشذؾرةد الجامعة اتسالميةد غزة – لدظيؽد .2015
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مجى أهسية استخجام نعػ السعمؽمات السحاسبية السحؽسبة وأثخها في جؽدة السعمؽمات السحاسبية ......

جامعة الزيتؾنة

أ .دمحم السبروا الشايض

 -3الذببامود أ ببرم يحي ببىد أرببر الخرببا ص الشؾعيببة للسعلؾمببات السحاسبببية علببى جببؾدة التق ببارير الساليببة للبشببؾا
التجارية العاملة و الجسحؾرية اليسشيةد رسالة ماجدبتير غيبر مشذبؾرةد

ليبة اةعسبال – جامعبة الذبرن اةوسبطد

عسان– اةردند .2009
 -4العبيببدهد اطسببة نبباجود مخبباطر اسببتخدام نغببؼ السعلؾمببات السحاسبببية السحؾسبببة وأررهببا علببى اعليببة عسليببة
التدقيق و اةردند رسالة ماجدتير غير مشذؾرةد جامعة الذرن اةوسطد عسان – اةردند .2012

 -5ج د ردمؾن طارن ردمبؾند مبدن اعليبة نغبؼ السعلؾمبات السحاسببية بو السربارت التجاريبة العراقيبة اةهليبة

مؽ وجحة نغر اتدارةد رسالة ماجدتير غير مشذؾرةد لية اةعسال – جامعبة الذبرن اةوسبط د عسبان– اةردند

.2010

 -6خظابد عبدالشا ر عبدهللاد تحلي العؾام السؤررة على هاءة و عالية نغؼ السعلؾمات السحاسبية و البشؾا
التجارية اةردنيةد رسالة ماجدتير غير مشذؾرةد لية ردارة السال واةعسال – جامعة ل البيتد السهرن– اةردند

.2002
 -7عبدهللاد أحسد حدؽ علبىد أربر اسبتخدام السحاسببة اتكتكاريبة بو اةنغسبة السحاسببية علبى جبؾدة السعلؾمبات
السحاسبببية للبشببؾا التجاريببة اةردنيببةد رسببالة ماجدببتير غيببر مشذببؾرةد ليببة االقتربباد واةعسببال – جامعببة جببدا ار د

رربد – اةردند .2015
 -8رديببةد راميببة أحسببد عببزتد أرببر التجببارة االلكترونيببة علببى تظببؾير أنغسببة السعلؾمببات السحاسبببية ببو البشببؾا
التجاري ببة اةردني ببةد رس ببالة ماجد ببتير غي ببر مشذ ببؾرةد

اةردند .2007
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لي ببة ردارة الس ببال واةعس ببال – جامع ببة ل البي ببتد السه ببرن–
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