
 اندًهىرَت انؼربُت انسىرَت 

 التعليم العالي وزارة

 الجامعة السورية االفتراضية  

  

 

تمييم النظم المحاسبية في المنشآت 

         الفردية 
 على المنشآت الفردية في محافظة طرطوس ميدانيةدراسة 

 بحث لنيل شهادة ماجستير التؤهيل والتخصص في إدارة األعمال

 
 اػذاد انطانب 

 يؼٍُ حسٍ بشار

 

 

 

 

 إشراف 

 شحاداثاند . باسم 

 

 



2 

 

 هذاءاإل

 

إلى مه أفوى عنره مقذماً لوا الأفظل , مخفزاً إلى الأمجل , إلى مه لا يرضى لوا إلا 

 إلى مه كانت تظخياته موارة لوا في طريقوا ...........  أن نلون الأقوى

 أبي العزيز                                               

 

إلى مه ربت وأحبت وتعبت وسهرت ووجهت , إلى مه أمسلت يذي ومشت معي خطوة 

 بدطوة , إلى الابتسامة التي تضيء حياتي وتوور دربي , إلى أغلا إنسانة على قلبي ............

 أمي الخبيبة            

 

 إلى سوذي وقوتي , إلى مه تعلنوا معاً مواجهة الخياة ........

 إلى مه به أكبر وعليه أعتنذ ,اكتسب قوة ومخبة بلا حذود ..........                   

 أخي الػالي            

 

إلى مه ينلؤون ذكرياتي , إلى الأشداص الننيزيه الريه رافقوني في ىره النخطة مه 

 .......... طوال الخياة كنا عهذتهم  دوماً  حياتي وسيبقون معي سوذاً ودعنا

 ائي أصذق           

                                                                                                

 

 

 

 

 



3 

 

 رسانت شكر وتمذَر
 

 

 

لابذ لوا ونخه ندطو خطواتوا الأخيرة في الخياة الحامعية ,  مه وقفة نعود إلى 

ذموا لوا اللجير قأعوام قظيواىا في رحاب الحامعة مع أساترتوا اللرام الريه 

 كبيرة في بواء جيل الػذ جهوداً باذليه برلك 

 مه جذيذ ... الػالي  لووهط بوطووا 

وقبل أن ننضي نقذم أسنى آيات الشلر والامتوان والتقذير والنخبة إلى الريه 

 في الخياة ...  حنلوا أقذس رسالة

  الأفاضل إلى الريه مهذوا لوا طريق العلم والنعرفة ... إلى جنيع أساترتوا

نحاز إ فيمه قريب أو بعيذ  يتوجه بحزيل الشلر والامتوان إلى كل مه ساعذنوأ

د خص بالركر الأستاذ النشرف أمه صعوبات, و تهىرا العنل وفي ترليل ما واجه

 الري لم يبدل علي بتوجيهاته ونضائخه القينة التي كانت عوناً شخادات ال. باسل 

 . في إتنام ىرا البخث يل

بوافر الشلر والإمتوان للحوة النواقشة الريه شرفوني في مواقشة ىرا وأتوجه 

 النشروع وعلى دورىم اللبير في إثرائه بنلاحظاتهم وتوجيهاتهم . 

 

 شلرا للم جنيعاً 

بشار حسه                                                                                 
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 يهخص انًشروع
 : ثشبس يؼٍٛ حغٍ انطبنت 

 انؼُٕاٌ : رمٛٛى َظى انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ فٙ انًُشآد انفشدٚخ 

 انجبيؼخ االفزشاػٛخ انغٕسٚخ 

 2018شحبداد                                                                 ػبو : انإششاف انذكزٕس : ثبعم 

انًحبعجٛخ انًغزخذيخ فٙ انًُشآد انفشدٚخ ٔيذٖ رٕافمٓب يغ رٓذف ْزِ انذساعخ إنٗ انزؼشف ػهٗ َظى انًؼهٕيبد 

, ٔ انزؼشف ػهٗ يذٖ سػب انًغزخذيٍٛ انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ طحخ انًؼبٚٛش انؼبيخ انًؼًٕل ثٓب ٔانزٙ رحكى 

 نحبجبد ٔسغجبد انًغزخذيٍٛ انًخزهفٍٛ . كًب انزمبسٚش انُبرجخ ػُٓب   يالءيخانًخزهفٍٛ نٓزِ انُظى ػُٓب , ٔيذٖ 

 انًحبعجٛخ  َظى انًؼهٕيبد  إنٗ انزؼشف ػهٗ يذٖ يٕاكجخ ششكبد انجشيجخ انزٙ رمٕو ثزظًٛى  رٓذف أٚؼب  

غ ثّ زفٙ عٕق انؼًم , ٔيمذاس انزؤْٛم ٔانزخظض انز٘ ٚزً  انحبطهخ ٔانزكُٕنٕجٛخ  انفُٛخ   نهزطٕساد  االنكزشَٔٛخ

 انؼبيهٌٕ فٙ ْزِ انششكبد . 

  دلٛك ػذدْب ثشكم  ٚظؼت حظش ٔانزٙ   يحبفظخ ؽشؽٕط  شآد انفشدٚخ انؼبيهخ فٙٚزؤنف يجزًغ انذساعخ يٍ انًُ

ًخزهفٍٛ نُظى انًؼهٕيبد انًغزخذيٍٛ انًحبعجٍٛ ٔٔلذ الزظشد ػُٛخ انجحش ػهٗ انأشكبنٓب ,   ٔرؼذد  َظشا  نزُٕػٓب

اإلحظبئٛخ  انًمبٚٛظيٍ  ٔاعزخذو انجبحش فٙ ْزا انجحش ػذدا   يٍاعزجبَخ ػهٛٓى ,  65حٛش رى رٕصٚغ  انًحبعجٛخ ,

 انذساعخ .  ٔانزٕطم إنٗ َزبئج نؼشع ٔرحهٛم انجٛبَبد   SPSS يؼزًذا  ػهٗ ثشَبيج 

 جٕدحرٕطهذ انذساعخ إنٗ أٌ َظى انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ انًغزخذيخ حبنٛب  فٙ انًُشآد انفشدٚخ , رًزهك ثؼغ ػُبطش 

نًؼبٚٛش انًحبعجخ انذٔنٛخ  ٔيطبثمزٓب   ٔانًٕصٕلٛخ انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ , ٔيٍ أًْٓب ػُظش انغشػخ ٔاأليبٌ

ٔانًشَٔخ ثحٛش ال رغًح   ًالءيخ, فٙ حٍٛ رفزمش إنٗ ػُظش٘ انانًبنٛخ ٔفك انزششٚؼبد ثٓب   ٔانًؼبٚٛش انًؼًٕل

 يٍ فبئذح انًؼهٕيبد .  ْٔزا ٚمهم   ثًب ٚزُبعت يغ حبجبد انًغزخذيٍٛ ثزؼذٚم انزمبسٚش انًحبعجٛخ 

انحبطهخ فٙ عٕق انؼًم , إال  نهزطٕساد انفُٛخ   ششكبد انجشيجخ ٔثبنشغى يٍ يٕاكجخ   أٚؼب  إنٗ أَّٔرٕطم انجبحش 

يغ َظى انزشغٛم  مدائًب يب رؼبَٙ رطجٛمبرٓب يٍ يشبك  ثشكم كبف حٛش  أَٓب ال رٕاكت انزطٕساد انزكُٕنٕجٛخ

 .انًشَٔخ فٙ انزمبسٚش انُبرجخ ػُٓب  خ , ٔيضهٓب يضم انُظى انٕسلٛخ فئَٓب ال رٕفش ػُظشٚضذحٔانزجٓٛضاد ان

ٔاَزٓذ انذساعخ ثزمذٚى يجًٕػخ يٍ انحهٕل ٔانًمزشحبد حٕل يشاػبح ػُظش انًشَٔخ ػُذ رظًٛى َظى انًؼهٕيبد 

انًحبعجٛخ عٕاء انٕسلٛخ يُٓب أٔ االنكزشَٔٛخ , ٔسفغ انزؤْٛم نذٖ انكٕادس انؼبيهخ فٙ ششكبد انجشيجخ ٔيشاػبح انطبثغ 

 َٛخ انزؼذٚم ػهٗ انُظى االنكزشَٔٛخ ثًب ٚزُبعت يغ خظبئض كم يُشؤح انشخظٙ ٔايكب

 انكهًاث انًفتاحُت ?

 انًُشآد انفشدٚخ , َظى انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ , َظى انًحبعجخ , َظى انًحبعجخ االنكزشَٔٛخ 
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 انفصم األول

 اإلطار انؼاو نهبحث

 أوالً ? يمذيت انبحث ?

تعتبر المنشآت الفردٌة أحد أكثر أشكال منشآت األعمال انتشاراً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة , وتتنوع أشكالها 

, حٌث تتنوع من محالت تجارٌة صؽٌرة إلى منشآت كبٌرة متعددة النشاطات ,  ومجاالت العمل الذي تموم به

 وتمارس العمل التجاري والصناعً والخدمً وؼٌرها من مجاالت األعمال المتنوعة فً سوق العمل .

الت التً وانطاللاً من هذه األهمٌة واالنتشار الواسع فإنه البد من الدراسة المعممة لهذه المنشآت , وأحد اهم المجا

ٌمكن دراستها هو أنظمة المعلومات المختلفة وبخاصة نظام المعلومات المحاسبً , وإن هذه الدراسة المعممة ستسهم 

فً تكوٌن صورة واضحة عن نظم المعلومات المحاسبٌة المستخدمة فً هذه المنشآت , ومدى اعتماد هذه المنشآت 

الممبولة عموماً ومعاٌٌر المحاسبة المعمول بها فً الجمهورٌة  على نظم معلومات محاسبٌة تراعً معاٌٌر المحاسبة

 العربٌة السورٌة .

ومن خالل المسح األولً فإنه ٌمكننا مالحظة أن العمل المحاسبً فً هذه المنشآت ما زال بدائٌاً إلى حد كبٌر , على 

الن خلل فً استخدام المعلومات الرؼم من توجه العدٌد من هذه المنشآت إلى النظم االلكترونٌة . ولكن ٌبمى هن

وتؤتً هذه الدراسة للبحث فً تمٌٌم النظم المحاسبٌة فً المنشآت الفردٌة سواء  المحاسبٌة المولدة عن هذه النظم .

اإللكترونٌة منها او الورلٌة , وبؽض النظر عن الطبٌعة المانونٌة لهذه المنشؤة ,  وذلن للتعرؾ على والع النظم 

ه المنشآت ونوعٌة المعلومات التً توفرها , ومدى توفر مواصفات الجودة فٌها وتوافر المدرات المحاسبٌة  فً هذ

واإلمكانات الالزمة لتلبٌة متطلبات المستخدمٌن المختلفٌن لهذه المعلومات , باإلضافة إلى التعرؾ على مدى 

ل إلى التمٌٌم الجٌد لهذه النظم مواكبتها للتطورات التكنولوجٌة والتمنٌة , ووضع تصور واضح ٌساعد فً الوصو

 وتمدٌم التوصٌات الالزمة للنهوض بوالع المحاسبة فً هذه المنشآت .

 

 ثاَُاً ? انذراساث انسابمت ? 

يٍ خالل انجحش فٙ انًشاجغ انغبثمخ يٍ سعبئم ػهًٛخ ٔيشبسٚغ ثحضٛخ ٔيمبالد يُشٕسح فٙ انًجالد اإلداسٚخ 

ًٕػٕع انجحش , ٔفًٛب ٚهٙ ػذد يٍ انذساعبد انزٙ رشرجؾ ثًٕػٕع زؼهمخ ثٔانؼهًٛخ , ٔجذ لهخ ػذد انذساعبد انً

 انجحش ْٔٙ : 

 ( 0222دراسة ) الشنتؾ ,  -1

  دور نظم المعلومات المحاسبية في عملية صنع المراردراسة بعنوان : 
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اسة ببعض اهتمت هذه الدراسة بتحدٌد دور نظم المعلومات المحاسبٌة فً عملٌة صنع المرارات , ولد خلصت الدر

 التوصٌات كان اهمها : 

ضرورة رفع كفاءة مكونات نظم المعلومات اإلدارٌة المحاسبٌة , وذلن بتطوٌرها تبعا للتطورات  -

 التكنولوجٌة الحدٌثة .

العمل على التخلص من العوائك والعمبات المادٌة والمعنوٌة التً تعٌك عمل ألسام نظم المعلومات اإلدارٌة  -

 ومات المحاسبٌة بشكل خاص .بشكل عام ونظم المعل

 انشاء نظم معلومات محاسبٌة متكاملة . -

 تطوٌر الهٌاكل التنظٌمٌة لنظم العلومات اإلدارٌة المحوسبة , وانشاء دوائر مستملة لذلن . -

 

 ( 0220دراسة )أمٌن , -0

  مييم نظام المعلومات للتسيير في المإسسات الجزائريةتدراسة بعنوان : 

لبحث فً مستوى التطور االلتصادي الذي شهدته المإسسات الجزائرٌة , وطبٌعة تموم هذه الدراسة فً ا

ولد توصلت هذا الدراسة المعدة لنٌل درجة  التحدٌات التً تواجهها فً حال رفع الحماٌة الحكومٌة عنها ,

 نذكر منها : التوصٌات الدكتوراه إلى العدٌد من 

على ضم وظٌفة المعلومات كوظٌفة مستحدثة إلى جانب  إعادة النظر بالشكل والهٌاكل التنظٌمٌة والعمل -

 الوظائؾ األخرى .

ضرورة استخدام التمنٌات والتكنولوجٌا الحدٌثة وللمساعدة فً اتخاذ المرار ومرالبة التسٌٌر , كالمحاسبة  -

 التحلٌلٌة والتحلٌل المالً ...... الخ 

 س حالة المإسسة .اعطاء اإلهتمام الالئك بنظم المعلومات الوظٌفٌة كونها تعك -

عدم تمٌٌد النظام المعلوماتً فً المإسسة باإلجراءات البٌرولراطٌة الؽٌر مجدٌة , السٌما من الناحٌة  -

 التطبٌمٌة .

 

 ( 0226دراسة ) أحمد ,  -3

  دور نظم المعلومات المحاسبية في ترشيد المرارات اإلداريةدراسة بعنوان : 

ظم المعلومات المحاسبٌة فً انتاج المعلومات المحاسبٌة ذات هدفت هذه الدراسة إلى بٌان وتحلٌل دور ن

ولد خلصت هذه الدراسة الكفاءة والفعالٌة , للوفاء باالحتٌاجات اإلدارٌة الالزمة لترشٌد المرارات اإلدارٌة , 

 إلى عدد من التوصٌات نذكر منها : 

كادٌمً , ومواكبة التطورات الفنٌة ضرورة تشجٌع العاملٌن فً مجال المحاسبة بتحسٌن مستواهم الفنً  واأل -

 والتمنٌة بالتالً تطوٌر مهاراتهم . 
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ضرورة السعً نحو تطوٌر األجهزة واألدوات المستخدمة فً تشؽٌل النظام المحاسبً وذلن لمواكبة  -

 التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة . 

ٌمٌة ورسم السٌاسات البٌعٌة ضرورة التوسع فً استخدام المعلومات المحاسبٌة  فً تخطٌط العملٌات التسو -

 المستمبلٌة .

 

 (  0214دراسة ) عبادي ,  -4

   أداء شركات االتصاالت في سورية دور نظم المعلومات في تحسيندراسة بعنوان : 

تشرح هذه الدراسة دور نظم المعلومات االدارٌة بشكل عام ونظم المعلومات المحاسبٌة فً تحسٌن شركات 

 :  العدٌد من التوصٌات كان أهمها ولد خلصت هذه الدراسة إلى ت , األداء فً شركات االتصاال

 االستفادة دائماً من نظم المعلومات المتاحة وتطوٌر نظم جدٌدة واختبارها أول بؤول . -

 صٌانة وتطوٌر البرمجٌات الموجودة مسبماً وٌمع ذلن على عاتك لسم نظم المعلومات اإلدارٌة فً الشركة . -

 مترح وتطوٌره لما سٌصبح له من دور فً المستمبل فً التؤثٌر على المرارات اإلدارٌة .استخدام النظام الم -

 

 (0214دراسة ) المشً والصباغ , -5

مدى لدرة نظام المعلومات المحاسبي كؤداة استراتيجية في الشركات المساهمة العامة دراسة بعنوان : 

 األردنية على تحميك ميزة تنافسية

  : العدٌد من التوصٌات نذكر منها حٌث نتج عن هذه الدراسة

حث مجالس إدارة الشركات على الحفاظ على شفافٌة ووضوح استراتٌجٌة  الشركة, وذلن من خالل توضٌح  -

 دور نظام المعلومات المحاسبً فً االستراتٌجٌة وتفعٌله .

 ركات.إنشاء آلٌة محددة لسد فجوة المعلومات والتنسٌك بٌن اإلدارات المالٌة واإلدارٌة للش -

 تفعٌل مفهوم فصل اإلدارة عن الملكٌة ضمن استراتٌجٌة الشركة , ووضع الٌات تضمن هذا الفصل . -

 تطوٌر أنظمة المعلومات اإلدارٌة والمحاسبٌة فً الشركات وبشكل تنافسً ضمن مماٌٌس عالمٌة . -

 

 (0216,  الماحً والشبل وآخروندراسة )  -6

 ي لتخطيط موارد المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطةتصميم نظام معلومات محاسبممالة بعنوان : 

صؽٌرة والمتوسطة , لٌهدؾ هذا البحث إلى تصمٌم نظام معلومات محاسبً ٌالئم طبٌعة وحاجات المنشآت ا

 ولد خلصت هذه الدراسة إلى التوصٌات التالٌة :

ى مدراء هذه المنشآت ضرورة تطوٌر انظمة محاسبٌة تالئم نشاطات المنشآت الصؽٌرة والمتوسطة , وعل -

 . استخدام هذه النظم
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حث شركات تصمٌم نظم المعلومات المحاسبٌة لالستفادة من الخطوات المفاهٌمٌة  للنظام الممترح إلنتاج  -

نظام محاسبً ٌالئم طبٌعة المنشآت الصؽٌرة والمتوسطة وٌمكنه االستجابة لالستعالمات المختلفة المالٌة أو 

  ؼٌر المالٌة  .

 

 ً  ? يشكهت انبحث? ثانثا

من خالل دراسة الوالع المحاسبً لعدد من المنشآت الفردٌة فً محافظة طرطوس , حٌث تم إعداد استبانة وتوزٌعها 

 ً ومدٌنة , تبٌن عدم وجود تمٌٌم واضح للنظم المحاسبٌة فً هذه المنشآت ,  على عٌنة من المنشآت فً طرطوس رٌفا

المحاسبٌة بٌن ورلٌة بسٌطة ومركبة باإلضافة إلى النظم المحاسبٌة  إلى التنوع فً استخدام النظم باإلضافة

تمٌٌم ودراسة األنظمة المحاسبٌة المستخدمة فً المنشآت الفردٌة بصورة أعمك , ومحاولة  ىااللكترونٌة , مما استدع

 . إٌجاد تصور واضح حول هذه النظم والتراح بعض الحلول الالزمة لتجاوز نماط الضعؾ فً هذه النظم

 لذلن فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة على األسئلة التالٌة :

 رغبػذ فٙ رمٛٛى َظى انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ فٙ انًُشآد انفشدٚخ ؟ ٔجٕد رظٕساد ٔاػحخ  ٖيب يذ -

 حبعجٛخ انزٙ رُزجٓب ؟ًيب يذٖ يٕاكجخ  ششكبد انجشيجخ نًزطهجبد انًُشآد فٙ َظى انًؼهٕيبد ان -

يزٓب ءزٙ رؼبنجٓب ْزِ انُظى , َٕٔػٛخ انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ انزٙ رٕفشْب ٔيذٖ ياليب ْٙ َٕػٛخ انجٛبَبد ان -

 نحبجخ ارخبر انمشاس ؟

فشاد انؼبيهٍٛ ٔانمبئًٍٛ ٔانًغزخذيٍٛ نُظى انًؼهٕيبد ْٛم انٕاجت رٕفشِ فٙ األؤيغزٕٖ انزذسٚت ٔانزيب  -

 انًحبعجٛخ؟

 
 

 ً  ? فروض انبحث ? رابؼا

 حش :فًٛب ٚهٙ انفشٔع األعبعٛخ نهج

 ونً ?انفرضُت انرئُسُت األ

 رزٕفش يؼبٚٛش انجٕدح انكبفٛخ فٙ َظى انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ انًؼزًذح ٔانًطجمخ فٙ انًُشآد انفشدٚخ  

 ٔرزًضم ْزِ انًؼبٚٛش فًٛب ٚهٙ :

 فٙ رؤيٍٛ انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ  ٚزٕفش ػُظش انغشػخ  -
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 ٚزٕفش ػُظش انذلخ  -

 يبد انًحبعجٛخ انًٕنذحح ٔانفؼبنٛخ فٙ انًؼهٕءرزٕفش انكفب -

 رزٕفش انًشَٔخ انالصيخ فٙ ْزِ انًؼهٕيبد  -

 يخ نحبجخ يزخز٘ انمشاس ٔانًغزخذيٍٛ انًخزهفٍٛ ءرزٕفش انًٕصٕلٛخ ٔانًال -

 ٚزٕفش ػُظش انشلبثخ انزارٛخ ٔاأليٍ  -

 انفرضُت انرئُسُت انثاَُت ?

 َٔٛخ ثبنًٕاطفبد ٔانجٕدح انًُبعجخنكزشرٕاكت ششكبد انجشيجخ يزطهجبد عٕق انؼًم يٍ انُظى انًحبعجٛخ اإل

 انفرضُت انرئُسُت انثانثت ?

( ثٍٛ خظبئض انجٕدح فٙ َظى انًؼهٕيبد a=0.05حظبئٛخ ػُذ يغزٕٖ دالنخ )إ  راد دالنخ  رٕجذ ػاللخ اسرجبؽ

 خ ٔانمذسح ػهٗ رهجٛخ حبجبد انًغزخذيٍٛ .ٚانًحبعجٛخ انًطجمخ فٙ انًُشآد انفشد

 ?انفرضُت انرئُسُت انرابؼت 

( ثٍٛ لذسح ششكبد انجشيجخ ػهٗ يٕاكجخ a=0.05رٕجذ ػاللخ اسرجبؽ راد دالنخ احظبئٛخ ػُذ يغزٕٖ دالنخ ) 

 ػهٗ رهجٛخ حبجبد انًغزخذيٍٛ . ٔانمذسح  يزطهجبد عٕق انؼًم يٍ انُظى انًحبعجٛخ 

 ً  ? يتغُراث انذراست ?  خايسا

شْب فٙ َظى انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ انًغزخذيخ فٙ د انجٕدح , ٔانًطهٕة رٕفبرزًضم يزغٛشاد انذساعخ فٙ يٕاطف

انًُشآد انفشدٚخ , ٔيذٖ رٕفشس انمذسح ٔاإليكبَبد انالصيخ نزهجٛخ حبجبد ٔيزطهجبد يزخز٘ انمشاساد ٔانًغزخذيٍٛ 

نٕجٛخ انزٙ ٚشٓذْب عٕق انؼًم ٕٚيب  انًخزهفٍٛ نهًؼهٕيبد انًحبعجٛخ , ٔكزنك يذٖ يٕاكجزٓب نهزطٕساد انفُٛخ ٔانزكُٕ

 ثؼذ ٕٚو , ٔنزنك فئٌ ػُبطش يزغٛشاد انذساعخ ْٙ : 

 عنصر السرعة فً نظم المعلومات المحاسبٌة المستخدمة . -

 عنصر الدلة فً نظم المعلومات المحاسبٌة المستخدمة . -

 عنصر الكفاءة والفاعلٌة فً نظم المعلومات المحاسبٌة المستخدمة . -

 دمة .عنصر الشمول فً نظم المعلومات المحاسبٌة المستخ -

 عنصر أمن وحماٌة البٌانات فً نظم المعلومات المحاسبٌة المستخدمة . -

 مواكبة شركات البرمجة العاملة فً لطاع البرامج المحاسبٌة للتؽٌرات التكنولوجٌة التً ٌشهدها سوق العمل  -
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 ً  ? نبحث? أهًُت ا سادسا

 :  انزبنٛخ انُمبؽ خالل يٍ انذساعخ ْزِ أًْٛخ رؤرٙ

 .خبص ثشكم ؽشؽٕط يحبفظخ ٔفٙ ػبو ثشكم عٕسٚخ فٙ انًُشآد يٍ انًُؾ نٓزا غانٕاع االَزشبس -

انذساعخ يٍ ثٍٛ انذساعبد انمهٛهخ انزٙ  أًْٛخٔرؤرٙ  , لجم يٍ ٔاعغ ثشكم انًٕػٕع ْزا إنٗ انزطشق ٚزى نى   -

 .انًُشآد ْزِ فٙ انًحبعجٙ انؼًم ؽجٛؼخ ػٍ ٔاػحخ طٕسح ًَزهك ال ثبنزبنٙ اْزًذ ثٓزا انًٕػٕع ,

 ٚغزؼٍٛ ,  انًحبعجٛخ انُظى ٔرمٛٛى دساعخ  خالنٓب يٍ ٚزى , ٔاػحخ رظٕساد ٔػغ فٙ انذساعخ ْزِ عزغٓى -

 .  ٍٛانًؼُٛ ٍٛانًغزخذي ٔكبفخ انًُشآد طحبةأٔ انًحهٛخ انغٕق فٙ انؼبيهٌٕ ٔانًذلمٌٕ انًحبعجٌٕ ثٓب

 ٔسفغ , انفشدٚخ انًُشآد فٙ  انًحبعجٛخ انُظى أداء  رطٕٚش فٙ انذساعخ ْزِ رغبْى فٙ أٌ انجبحش ٚؤيم -

 حبجبد شجبعإ ػهٗ ٔلذسرٓب  انُظى ْزِ يٍ انًٕنذح نهًؼهٕيبد ٔانفبػهٛخ ٔانكفبءح انجٕدح يٕاطفبد

 .انًغزخذيٍٛ

 

 ً  ? أهذاف انبحث ? سابؼا

 ٌهدؾ هذا البحث إلى تحمٌك األؼراض التالٌة :

ة , من حٌث توافر مواصفات الجودة فٌها   التعرؾ على والع النظم المحاسبٌة المستخدمة فً المنشآت الفردٌ -

ومدى توافر المدرة واإلمكانات الالزمة لتلبٌة متطلبات المستخدمٌن , وكذلن مدى مواكبتها للتطورات الفنٌة 

 والتكنولوجٌة فً سوق العمل .

 وضع تصور واضح ٌساعد فً تمٌٌم نظم المعلومات المحاسبٌة فً المنشآت الفردٌة . -

 المناسبة بهذا الخصوص , وذلن باإلعتماد على نتائج الدراسة .تمدٌم التوصٌات  -

 

 ً  ? يُهدُت انبحث ? ثايُا

 :رى جًغ انجٛبَبد يٍ يظبدسْب األٔنٛخ ٔانضبَٕٚخ 

 .راد انؼاللخ ثًٕػٕع انذساعخ   كبدًٚٛخثحبس األخ ٔانًجالد ٔاألًٛه: انكزت ٔانًُشٕساد انؼ انًصادر انثاَىَت

ػذاد اعزجبَخ ٔرٕصٚؼٓب ػهٗ يغزخذيٙ َظى انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ فٙ انًُشآد انفشدٚخ إل : يٍ خال ونُتانًصادر األ

 .ٔرحهٛم انجٛبَبد انٕاسدح
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اإلحظبئٙ نزحهٛم انجٛبَبد ٔانٕطٕل إنٗ َزبئج  SPSSى اػزًبد انًُٓج انٕطفٙ انزحهٛهٙ ٔاالػزًبد ػهٗ ثشَبيج ٔر

 ٔاحظبئٛبد اخشٖ

 : ٌنأولد تم تمسٌم االستبانة إلى جز

الجزء األول : خاص بالمعلومات الشخصٌة عن الشخص الذي ٌستخدم نظام المعلومات المحاسبٌة فً المنشؤة , من 

 حٌث العمر , الجنس , والسكن , والمإهالت العلمٌة وؼٌرها من المعلومات الشخصٌة .

لة فً هذا الجزء تؽطٌة الجزء الثانً : خاص بنظام المحاسبة المطبك فً المنشؤة الفردٌة : حٌث تحاول األسئ

المحاور المختلفة للدراسة من خصائص الجودة المطلوب توافرها فً نظم المعلومات المحاسبٌة , باإلضافة إلى 

فحص مدى توافر المدرة واإلمكانٌة لتلبٌة حاجات ورؼبات المستخدمٌن المختلفٌن , والمدرة على مواكبة التطور فً 

 األسواق المحلٌة .

 

 ً  ًغ وػُُت انبحث ?? يدت تاسؼا

ً ومدٌنة , والتً  بٌن محالت صؽٌرة  تتوزعٌتكون مجتمع البحث من المنشآت الفردٌة فً محافظة طرطوس رٌفا

من الضخامة  أكبرالحجم وذات حجم عمل متواضع وصوالً إلى المنشآت الكبٌرة التً تمارس أعمال على درجة 

ارة عامة الى تجارة تخصصٌة , مماوالت , إكساء, خدمات , والتعمٌد , وتختلؾ طبٌعة العمل لهذه المنشآت من تج

, مع اإلشارة إلى منشؤة تؽطً كافة جوانب وأحجام العمل فً المجتمع المذكور  05صناعٌة وترفٌهٌة , وتم اختٌار 

  أن بعض المنشآت تعتمد على محاسب واحد أو على شخص واحد ٌؽطً كافة جوانب العمل المحاسبً واإلداري .

هذه المنشآت فً اإلجابة على االستبانة جمٌع مستخدمً البٌانات والمعلومات المحاسبٌة , ومستخدمً نظم  وٌمثل

المعلومات المحاسبٌة من مدراء , محاسبٌن , مدراء مالٌٌن ومراجعٌن داخلٌٌن وخارجٌٌن , وتختلؾ طبٌعة النظم 

لمال ومدى انتشار المنشؤة فً المحافظة المحاسبٌة من ورلٌة إلى الكترونٌة بحسب حجم العمل , حجم رأس ا

 وخارجها .

 ? يُهدُت تحهُم انبُاَاث ?  ػاشراً 

للوصول إلى النتائج , باالضافة إلى عدد من   SPSSتم استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً , حٌث تم استخدام برنامج 

 األسالٌب اإلحصائٌة األخرى .
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 ? انبحث? يحذداث ولُىد  ػشر أحذي

راعاة أن ٌكون مجتمع الدراسة من العاملٌن فً مجال نظم المعلومات المحاسبٌة المستخدمة فً المنشآت مد تم مل

 .جعٌن داخلٌٌن وخارجٌٌناالفردٌة , من محاسبٌن ومدراء مالٌٌن ومدلمٌن ومر

من أبرز المحددات والمشاكل التً واجهت الباحث خالل إعداد البحث والدراسة المٌدانٌة هً ضٌك الولت 

المتاح إلجراء البحث الذي كان فمط ثالث أشهر علماً أنه ٌمكن التوسع فً هذا البحث بشكل أكبر لو توفر المزٌد 

من الولت , إضافة إلى عدم التعاون الكافً من لبل مفردات العٌنة المدروسة وٌعود ذلن إلى ضعؾ الثمافة 

أٌضا للة عدد الباحث ومن المشاكل التً واجهت المحاسبٌة فً هذا النوع من المنشآت وضعؾ ثمافة االستبٌان . 

المراجع والدراسات السابمة المرتبطة بموضوع البحث , وضعؾ خدمة االنترنت والكهرباء الناتجة عن ظروؾ 

 األزمة التً ٌعانً منها البلد , مما أدى إلى بطء فً اإلجراءات .
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 انفصم انثاٍَ

 حثاإلطار انُظرٌ نهب

 

 األول : تعريف النظام ومكوناته ونظريته المبحث

 

 أوالً : تعريف النظام

 ثانياً: مكوناته

 ثالثاً : نظريته

 تعريف نظم المعلومات وأنواعهارابعاً : 

 خامساً : خصائص المعلومات الجيدة 

  اآلثار السلبية المترتبة على استخدام نظم المعلومات:  ساً ساد

 

 المعلومات المحاسبيةالثاني : نظم  المبحث

 

 أوالً: مفهوم نظم المعلومات المحاسبية

 ثانياً: عناصر نظام المعلومات المحاسبي

 ثالثاً :ممومات نظم المعلومات المحاسبية

 رابعاً : أهداف نظم المعلومات المحاسبية
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 األول ? تؼرَف انُظاو يكىَاته وَظرَته ?  انًبحث

 اوالً ? تؼرَف انُظاو ?  

 

 ت عدة تعارٌؾ لمفهوم النظام , نذكر منها أن النظام عبارة عن : لمد ورد

اصطالح ٌستخدم على نطاق واسع فً الحٌاة الٌومٌة , مثل النظام االلتصادي , النظام االجتماعً , ونظم 

 المعلومات وؼٌرها . وفً إدارة األعمال ٌتم النظر إلى أي منظمة على أنها نظام , ٌتكون من مجموعة من النظم

 ( 24, ص  4552الفرعٌة , مثل نظام اإلنتاج , أو النظام المالً , أو نظام المعلومات , .... الخ ) ؼنٌم , 

مجموعة من األشٌاء المادٌة واألفكار المنطمٌة والعاللات المتبادلة فٌما بٌنها , والتً ٌتم توجٌهها نحو تحمٌك هو  -

 (42, ص :  4554هدؾ أو أهداؾ معٌنة . ) إدرٌس , 

كل مركب من مجموعة من العناصر , لها وظائؾ وبٌنها عاللات متبادلة , وٌإدي هذا الكل نشاطاً هادفاً , وله هو -

سمات تمٌزه عن ؼٌره , وأن هذا النظام ٌمٌم عاللات مع البٌئة التً تحٌط به , فالنظام ٌوجد فً مكان معٌن وزمان 

 (42, ص  2191) عبٌدات ,  معٌن .

 أنه ٌمكن حصر مفهوم النظام فً النماط التالٌة : باحثٌرى البالتالً و

 مجموعة من األشٌاء المادٌة واألفكار المنطمٌة , والعاللات المتبادلة فٌما بٌنها . -

 مجموعة من العناصر المترابطة أو األجزاء المتفاعلة فً بٌئة ما , داخل حدود معٌنة . -

المحٌطة , لتحمٌك هدؾ أو مجموعة من األهداؾ  تتفاعل هذه العناصر وتتكامل مع بعضها ومع بٌئتها -

 المعٌنة .

النظام ٌإدي نشاطاً هادفاً وله سمات تمٌزه عن ؼٌره , وٌمٌم عاللات مع البٌئة التً تحٌط به , وٌوجد فً  -

 مكان وزمان معٌنٌن .

 لٌمة وفعالٌة النظام ككل تكون أكبر من لٌمة كل جزء من أجزائه منفرداً .  -

المول أن النظام هو مجموعة من العناصر المترابطة , تتفاعل وتتكامل فٌما بٌنها ومع بٌئتها وبشكل عام ٌمكن 

 المحٌطة , لتحمٌك أهداؾ مشتركة .
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 ثاَُاً ? يكىَاث انُظاو ?

ً لدٌه ارتباطات مع البٌئة المحٌطة به , حٌث  ٌتكون النظام من مجموعة من العناصر , وله حدود تمٌزه , وأٌضا

 ا مدخالته وٌزودها بمخرجاته .ٌستمد منه

 كل نظام ٌتكون من خمس عناصر أساسٌة هً :( أن  24, ص  4552ولد بٌن ) ؼنٌم , 

 العناصر  -

 العاللات  -

 آلٌات العمل  -

 الحدود -

 األهداؾ  -

ولكل نظام كٌان خاص , وله حدود ممٌزة , حٌث أن جمٌع عناصر النظام تمع ضمن حدود النظام التً تمٌزه عن 

 محٌطة به , حٌث أن كل ما هو خارج هذه الحدود ٌسمى بٌئة النظام . البٌئة ال

فٌما بٌنها وتموم بوظائؾ النظام من خالل هذا التكامل والترابط , حٌث ال  إن عناصر النظام مترابطة ومتكاملة 

ل النظام ٌمكن للنظام أن ٌحمك أي من أهدافه بدون هذا التكامل والترابط بٌن عناصره األساسٌة , وٌعتبر عم

ووظائفه أعمال تحوٌلٌة , حٌث إن هذا النظام ٌموم على تحوٌل المدخالت إلى مخرجات حسب معاٌٌر معٌنة تتبع 

 (24, ص  4552)ؼنٌم ,  لنوع النظام .

مجموعة من المدخالت ٌتم  ( على مكونات النظام لتعرٌفه كونه404-442, ص :  4554) إدرٌس ,  اعتمدولد 

 تحوٌلها إلى مخرجات .تشؽٌلها ومعالجتها ل

 وفٌما ٌلً نذكر المكونات الرئٌسٌة التً استند علٌها إدرٌس فً تعرٌفه :

 (352-321,  2003) ادريس ,  مدخالت النظام : -1

 هً جمٌع المتؽٌرات التً تإثر على النظام , وٌمكن تمسٌمها إلى ثالث أنواع : 

اته , أي تلن التً تدخل فً عملٌات النظام , مدخالت أساسٌة : هً التً ٌنصب علٌها نشاط النظام وعملٌ -

 لتتحول إلى شًء جدٌد , وتشمل كافة العناصر والمواد والموارد المتاحة , والالزمة الستمرار النظام .

مدخالت إحاللٌة : تشمل العناصر والموارد الجدٌدة والمتطورة , وذلن نتٌجة تعرض بعض أجزاء النظام  -

م تؽٌٌرها وإحالل أجزاء جدٌدة مكانها , وهذه المتؽٌرات ال تخضع لنشاط للتلؾ أو النفاذ , مما ٌستلز

 وعملٌات النظام إنما تصبح مكوناً من مكوناته.
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مدخالت بٌئٌة : وهً تمثل كافة المإثرات البٌئٌة التً ال تخضع لعملٌات النظام , وال تتحول داخله , كما  -

رجٌاً على النظام , أو على النوعٌن السابمٌن من المدخالت , أنها ال تصبح أحد مكوناته , إنما تإثر تؤثٌراً خا

 كما أنها لد تإثر على النظام بشكل إٌجابً أو سلبً , ومن أمثلتها : الضؽط الجوي , درجة الحرارة .

 (352-321,  2003) ادريس ,  نشاط النظام وعملياته : -2

مدخالت من ناحٌة أخرى , وذلن لتحوٌل مدخالت هو التفاعل الذي ٌتم بٌن عناصره من ناحٌة , وبٌنها وبٌن ال 

 النظم األساسٌة إلى مخرجات , وهذا ٌإدي إلى تعاون وتكامل عناصر النظام المختلفة .

 (352-321,  2003) ادريس ,  مخرجات النظام : -3
 

وعٌن من , أي ما ٌنتج عنه , وترتبط ارتباطاً وثٌماً بؤهداؾ النظم , وٌمكن أن نمٌز بٌن ن وهً تشمل عوائده

 المخرجات : 

المخرجات النهائٌة : هً تلن التً ٌنتجها النظام , وتإثر على اإلطار العام الذي الذي ٌعمل فً نطاله ,أي  -

 أنها تكون مدخالت بٌئٌة .

ت , بمعنى أن النظام المخرجات االرتدادٌة : حٌث ترتد هذه المخرجات إلى النظام مرة أخرى كمدخال -

 ه كمدخالت جدٌدة .من مخرجات ٌستخدم جزءاً 

 
 
 

 ثانثاً ? َظرَت انُظى ?

 عدة تعارٌؾ لنظرٌات النظم ولد كانت على الشكل التالً : أورد الباحثون مد ل

تعتبر نظرٌة النظم إحدى أهم النظرٌات التً جاءت بعد عدد من النظرٌات السابمة , مثل النظرٌة الكالسٌكٌة   -

نسبة إلى نمط التفكٌر الذي لامت على أساسه , حٌث  سمبهذا االسمٌت  التً( ,  49, ص 4555) طه , 

ركزت بمجملها على العمل معتبرة أن الفرد آلة , وال ٌعتبر من المتؽٌرات التً لها أثر فً السلون التنظٌمً  

ربع محاور رئٌسٌة هً : تمسٌم العمل , نطاق اإلشراؾ , التدرج أولد بنً النموذج الكالسٌكً على 

 والمشورة والمعاونة المتخصصة . الرئاسً الهرمً ,

بتصرؾ ( أن نظرٌة النظم جاءت كردة فعل على النظرٌة الكالسٌكٌة ,  22, ص  4552أورد ) ؼنٌم ,  -

فاهتمت بالفرد وسلوكه التنظٌمً , وأنه ال ٌمكن معالجة الفرد بشكل منعزل , إنما ٌجب معالجته كفرد ضمن 

نظٌم الرسمً لد ٌختلؾ عن سلوكهم الحمٌمً , لذا اهتم انصار جماعة , وأن سلون الفرد أو الجماعة فً الت

النظرٌة السلوكٌة بالتنظٌم ؼٌر الرسمً , كالصدالات بٌن أعضاء التنظٌم , وأثرها على المٌادة , ولد لامت 

نظرٌة النظم على أساس نمد النظرٌات السابمة , ألن كل منها ركز على أحد متؽٌري النظام ) العمل 
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, باعتبار أن التنظٌم كٌان ممفل بٌنما اعتبرته نظرٌة النظم نظاماً مفتوحاً , ٌتفاعل مع البٌئة واإلنسان ( 

المحٌطة وٌإثر وٌتؤثر بها, ولد تصدت نظرٌة النظم لتساإالت لم تتصدى لها النظرٌات السابمة , النها 

, وتعالج هذه النظرٌة أربع أمور اعتبرت ان الجزء األساسً فً النظام هو الفرد , سواء كان لائداً أو منفذاً 

أساسٌة هً : حوافز الفرد واتجاهاته , الترتٌب الرسمً للعمل أو الهٌكل التنظٌمً وما ٌتبعه من مناصب , 

والتنظٌم ؼٌر الرسمً وبصفة خاصة أنماط العاللات بٌن الجماعات وتفاعلها مع بعضها , والتكنولوجٌا 

آلالت والعملٌات بحٌث تتماشى مع التركٌب السٌكولوجً ومتطلباتها الرسمٌة , حٌث ٌجب تصمٌم ا

 والفٌسٌولوجً للبشر , وٌختلؾ تطبٌك هذه النظرٌة من منظمة إلى أخرى حسب ظروؾ كل منظمة .

 كما ٌلً :من وجهة نظر الباحث وٌمكن إٌجاز مفهوم نظرٌة النظم 

 منها النظرٌة الكالسٌكٌة .تعتبر نظرٌة النظم إحدى أهم النظرٌات , ولد سبمها نظرٌات عدٌدة ,  -

 اعتبرت نظرٌة النظم أن التنظٌم نظام مفتوح , ٌتفاعل مع البٌئة المحٌطة به ٌتؤثر وٌإثر بها . -

اهتمت نظرٌة النظم بالفرد وسلوكه فً التنظٌم , واعتبرت أن الجزء األساسً فً النظام هو الفرد , وأنه  -

 ر بها .ٌجب معالجته كفرد فً جماعة ٌتعرض لضؽوطها وٌتؤث

 

 وأَىاػه?و انًؼهىياث اتؼرَف َظرابؼاً ? 

 

هنان عدة تعارٌؾ لنظام المعلومات , حٌث عرؾ على أنه مجموعة من اإلجراءات التً تموم بجمع واسترجاع 

وتشؽٌل وتخزٌن المعلومات لتدعٌم اتخاذ المرارات والرلابة والتنظٌم , باالضافة إلى التنسٌك والرلابة , وٌمكن لنظم 

 (29-22, ص  4555) البكري , لومات أن تساعد المدراء فً تحلٌل المشاكل وخلك المنتجات الجدٌدة . المع

وهو إطار ٌتم من خالله تنسٌك الموارد البشرٌة وااللٌة لتحوٌل المدخالت ) البٌانات ( إلى مخرجات ) معلومات ( 

 لتحمٌك أهداؾ المشروع .

ة ومترابطة من األعمال والعناصر والموارد التً تموم بتجمٌع وتشؽٌل هو ذلن النظام الذي ٌتضمن مجموعة متجانس

  وإدارة ورلابة البٌانات بؽرض انتاج وتوصٌل معلومات مفٌدة لمتخذي المرارات من خالل خطوط االتصال .

 

 أنواع نظم المعلومات : 

 

           مكنٌلتمدم التكنولوجً , وإن نظم المعلومات تختلؾ من حٌث المفاهٌم التً تركز علٌها ودرجة استٌعابها ل

 ( حصرها فً أربع مجموعات رئٌسٌة :  4554) حسٌنٌة , 



21 

 

 نظم المعلومات المدٌمة :  -

وبعض اآلالت واألدوات فً وهً نظم المعلومات التً تعتمد بشكل أساسً على الوسائل الٌدوٌة الورلٌة , 

تستخدم الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فً جمع  نظم التً اللجة وتوزٌع المعلومات , أي أنها الجمع ومعا

 وتشؽٌل البٌانات .

 نظم المعلومات الحدٌثة : -

هً تلن النظم التً تعتمد على األجهزة الحاسوبٌة , أي على المعالجة االلكترونٌة للبٌانات , والوسائل اآللٌة 

 األخرى . الحدٌثة

 نظم المعلومات المتكاملة : -

ظم المعلومات , وٌتم تطبٌمها عند تواجد أكثر من نظام واحد فً المنظمة , ومن تعبر عن المفهوم الجدٌد لن

تجنب تكرار عملٌة جمع البٌانات ومعالجتها وتوزٌعها , مما ٌإدي إلى خفض التكالٌؾ وزٌادة  أهدافها أهم 

 لدرة المنظمة . 

 نظم المعلومات الشاملة : -

التالً فإن تصمٌمها ٌشمل مصادر معلومات منوعة , هً النظم التً تستند إلى لواعد منهجٌة النظم , ب

وٌنتج معلومات متعددة األؼراض , وٌكون تصمٌمها على شكل نظام رئٌسً وعدد من النظم الفرعٌة , 

 جمٌع المكونات الفنٌة والتكنولوجٌة والبشرٌة .  اووتوافر فٌه

 

 خايساً ? خصائص انًؼهىياث اندُذة ? 

 ( بالخصائص التالٌة :21-20, ص2110) عبد الهادي وبوعزة ,  الجٌدة بحسب اتتتمٌز المعلوم

: فإذا كان الولت المطلوب للحصول على المعلومة كبٌراً , فمد  سهولة وسرعة الحصول على المعلومة -

 تصبح تكلفة الحصول علٌها باهظة الثمن . 

 لمعلومات الالزمة له .: ٌعنً اكتمال المعلومات , ألنه من أجل اتخاذ لرار ٌجب توفر كافة ا الشمول -

  .: وٌمصد بها درجة خلو المعلومة من الخطؤ , ألن المعلومات الخاطئة لد تإدي إلى لرارات خاطئة الصحة -

المستخدمٌن ومختلؾ  ؾ : تشٌر إلى درجة الدلة التً ٌمكن الوصول إلٌها , والتً تناسب مختل الدلة -

 التطبٌمات . 

 مالءمةعلومات لطلب المستخدم , حٌث ٌجب أن تكون المعلومة الم مالءمة: ونمصد بها مدى  مالءمةال -

 لؽرض البحث .
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: ونعنً به ولت توفر المعلومة لإلجابة على استفسار معٌن , حٌث ٌجب توفر المعلومة فً  الولت المناسب -

 الولت المناسب التخاذ المرار .

 من الؽموض.: وٌشٌر إلى الدرجة التً ٌجب أن تكون فٌها المعلومة خالٌة  الوضوح -

 : ونمصد هنا لابلٌة المعلومات للتكٌؾ لالستخدام فً أكثر من تطبٌك , ومن لبل أكثر من مستخدم .  المرونة -

 فالمعلومات المنحازة تإدي إلى اتخاذ لرارات خاطئة . :  الخلو من التحٌز -

ة لٌاسها بشكل كمً , : وتشٌر إلى طبٌعة المعلومات المنتجة من نظام المعلومات , وإمكانٌ لابلٌة المٌاس -

 حتى ٌمكن االستفادة منها . 

 

 ً  انًترتبت ػهً استخذاو َظى انًؼهىياث انسهبُت ثار? اِ سادسا

ثار السلبٌة , ولد لدمت تكنولوجٌا المعلومات خدمات كبٌرة للبشرٌة , ولكن هذا ال ٌعنً أنه لم ٌكن لها بعض اآل

 :ثار ومنها ( بعض هذه اآل2, ص: 4554ذكر ) نصر , 

 و بٌن أكثر من دولة .ناس , سواء داخل الدولة الواحدة أجتماعً والمعرفً بٌن الاستمرار وجود التفاوت اإل -

 ٌمكن أن تسمح للمنظمات بجمع معلومات شخصٌة مفصلة تنتهن الحموق الشخصٌة للفرد . -

 وتر.ساعات العمل الطوٌلة لمستخدمً نظم المعلومات , لد تإدي إلى إصابتهم بمشاكل صحٌة وت -

ٌمكن أن ٌتم نشر معلومات ؼٌر لانونٌة أو انتهان حموق الملكٌة الفكرٌة باستخدام تكنولوجٌا االتصاالت  -

 واالنترنت .

 سٌواجه المدراء مشاكل فً اختراق الحماٌة وعدم لدرتهم على السٌطرة علٌها .  -
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 انًحىر انثاٍَ ? َظى انًؼهىياث انًحاسبُت
 

 ياث انًحاسبٍأوالً ? يفهىو َظاو انًؼهى

 

 :لمد تعددت مفاهٌم نظام المعلومات المحاسبً بتعدد الكتابات فٌه, و نذكر منها ما ٌلً

توصٌل المعلومات المالٌة والكمٌة و ٌختص بجمع وتبوٌب ومعالجة وتحلٌل, داري اإلتنظٌم الأحد مكونات  -

 ( 3, ص 0223واخرون , ) جمعة ,  .طراؾ الداخلٌة والخارجٌة التخاذ المرارات الى األ مالءمةال

ً  , مجموعة المكونات المتداخلة على أنهكما وعرؾ  - لتجمٌع المعلومات  واإلجراءات النمطٌة التً تعمل معا

بهدؾ دعم العملٌات واإلدارة , التً تحتاجها المنظمة وتخزٌنها وتوزٌعها ونشرها واسترجاعها المحاسبٌة 

 ( loudon , 2002 , p12)        .نظمةوالتعاون والتحلٌل والتصور والرلابة داخل الم

ً  وعرؾ -  االلتصادٌة , الذي الوحدة فً اإلداري المعلومات نظام من والهام األساسً الجزء ذلن بؤنه أٌضا

 هذه بتشؽٌل ٌموم , ثم االلتصادٌة الوحدة خارج وداخل مصادر من المالٌة البٌانات وتجمٌع بحصر ٌموم

 االلتصادٌة . الوحدة وداخل خارج المعلومات هذه لمستخدمً مفٌدة  لٌةما معلومات إلى وتحوٌلها البٌانات

 (3 ص , 0213, )الحسن

 ٌختص الذي النظام ذلن"  بؤنه المحاسبٌة المعلومات نظم تعرٌؾ نلخص أن لنا ٌمكن التعرٌفات هذه خالل ومن

 العاللة ذاتة والخارجٌة ,وتزوٌد األطراؾ الداخلٌ المنشؤة داخل المالٌة العملٌات ومعالجة وتصنٌؾ بجمع

 .المناسبة المرارات واتخاذ ترشٌد أجل منبالمعلومات المحاسبٌة 

 

 ً  انًحاسبٍ انُظاو ػُاصر .ثاَُا

 

, 0223,  الحبٌطً والسما)  :اآلتٌة العناصر من ٌتكون نهأ علىمعلومات محاسبً   نظام أي إلى النظر ٌمكن

 (18-17ص

 المدخالت : -1

 أو دةرمج أرلام شكل تؤخذ ولد , النظام الالزمة لعمل األساسٌة حتٌاجاتباإل وتتمثل , مالنظا عمل بداٌة نمطة وهً

 نظام تكون مدخالت أن الممكن ومن , وصفٌة بصٌؽة تكون ولد , حاالت معٌنة أو حالة عن تعبر ورسوم أشكال

 التؽذٌة خالل من شؽٌلالت فً جدٌدة كمدخالت تستخدم عندما أخرى نظم عدة أو آخر لنظام مخرجات بمثابة معٌن

 .النظم تلن بٌن تكون التً والتنسٌك الترابط والتكامل عاللات خالل من أو العكسٌة
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 المإٌدة الموضوعٌة ) األدلة علٌها من الحصول ٌتم التً البٌانات مجموعة المدخالت تمثل المحاسبً النظام وفً

 األخرى النظام عناصر طرٌك عن إعدادها التً ٌتم تمدٌرٌةال والبٌانات المستنداتوالتً تتمثل فً )   المالٌة لألحداث

 وااللتصادٌة . الكمٌة والبٌانات 

 العمليات التشغيلية : -2

 خالل من مخرجات إلى بتحوٌل المدخالت تموم التً الموى أو األجهزة بواسطة تجرى التً العملٌات مجموعة وهً

 .معٌنة أخرى وإجراءات ومادٌة بشرٌة لوى وضبطها باستخدام المدخالت هذه تفاعل مسارات توجٌه

 المدخالت على تجرى التً والتبوٌب والتلخٌص التجمٌع عملٌات فً التشؽٌلٌة العملٌات تتمثل المحاسبً النظام وفً

 استخدام إلى إضافة المحاسبٌة والمواعد والمفاهٌم وفك المبادئ المحاسبٌة والسجالت الدفاتر فً ) البٌانات (

 . واألرباح والحجم التكلفة بٌن تحلٌل العاللة فً فةالمختل األسالٌب

 : المخرجات -3

ً مً وف المدخالت على تجري التً التشؽٌلٌة العملٌات تفاعل حاصل وهً  النظام وفً . للنظام لألهداؾ المرسومة ا

 العملٌات تتفاعال عن الناتجة المختلفة والمعلومات والموائم المالٌة التمارٌر مجموعة : المخرجات تشمل المحاسبً

 .منها دٌوتستف تستخدمها أن ٌمكن التً للجهات والذاتٌة البٌئٌة إطار المتؽٌرات فً للمدخالت التشؽٌلٌة

 التغذية العكسية  -4

ولدرتها  دلتها مدى من النظام السابمة والتؤكد عناصر لتمٌٌم الالزمة والمعلومات البٌانات على الحصول عملٌة وهً

, وفً النظام المحاسبً تتم التؽذٌة العكسٌة من خالل عملٌات الرلابة على عناصر النظام على تحمٌك أهداؾ المنشؤة 

من مدخالت وعملٌات تشؽٌلٌة ومخرجات , لتمٌٌمها وتوجٌهها التوجٌه الصحٌح الذي ٌرمً إلى تحمٌك أهداؾ النظام 

 المحاسبً , وٌعود بالفائدة على الوحدة االلتصادٌة ككل .

  ظاو انًحاسبٍانُ يمىياثثانثاً. 

تمثل ممومات أي نظام مجموعة األسس التً ٌموم علٌها عمل النظام بصورة مترابطة ومكملة لبعضها البعض بحٌث 

 ستؽناء عن أحدها إذا ما أرٌد لذلن النظام تحمٌك أهدافه بفاعلٌة.ال ٌمكن اإل

اصٌلها من وحدة التصادٌة إلى وهنان مجموعة من الممومات التً تتواجد فً النظام المحاسبً لد تختلؾ فً تف

 ً  (01-19, ص 0223) الحبٌطً والسما , لعدة عوامل من أهمها :  أخرى تبعا

, طبٌعة النظام من حجم الوحدة االلتصادٌة , طبٌعة النشاط , اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة الالزمة لتشؽٌل النظام 

ً حٌث كونه ٌدوٌ ً  ا ً  أو آلٌا هذه الممومات هو أمر ضروري ٌستلزمه العمل المحاسبً , إال أن توفٌر  أو إلكترونٌا

 وتشمل هذه الممومات كالً من :
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 Documentsالمجموعة المستندٌة  -1

 Recordsالمجموعة الدفترٌة   -0

 Chart Of Accountsدلٌل الحسابات   -3

 Reports and Financial Statementsالتمارٌر والموائم المالٌة    -4

 
 

 المجموعة المستندية -1

 حٌث من النظام عمل فً لمستندات أولى ممومات النظام المحاسبً فً أي وحدة التصادٌة واألساس المهمتمثل ا

 اآلتً :

 توفر المستندات الدلٌل الموضوعً الذي ٌحتوي على البٌانات التً تمثل الخطوة األولى فً عمل النظام .  - أ

لتصادٌة التً تموم ك على كافة األحداث اإلتمثل المستندات أحد الوسائل المهمة ضمن وسائل الرلابة والتدلٌ  - ب

 بها الوحدة.

ً تمثل المستندات سجالً تارٌخٌ  - ت لتصادٌة لما تحتوٌه من بٌانات مإرخة لألحداث اإل اً صادٌة نظرللوحدة االلت ا

 خالل الفترة أو الفترات الزمنٌة )المالٌة( السابمة. لتصادٌةاالالتً لامت بها الوحدة 

 

 المجموعة الدفترية  -2

لتصادٌة , فهً تمثل الوعاء الذي ٌتم تمثل المجموعة الدفترٌة بكافة الدفاتر والسجالت التً ٌتم مسكها فً الوحدة اإلت

لتصادٌة التً لامت بها الوحدة فٌه تفرٌػ كافة البٌانات المستخرجة من كافة األدلة الموضوعٌة المإٌدة لألحداث اإل

ٌات التسجٌل والتبوٌب والتلخٌص والتحلٌل بتطبٌك مجموعة من لتصادٌة وبالتالً معالجتها من خالل عملاإل

اإلجراءات والفروض والمبادئ والسٌاسات المحاسبٌة الالزمة وصوالً  لتهٌئة عرضها فً مجموعة التمارٌر والموائم 

 المالٌة التً ٌتطلب إعدادها من لبل النظام المحاسبً فً الوحدة االلتصادٌة المعنٌة

 دليل الحسابات -3

ل دلٌل الحسابات أداة مهمة فً توجٌه العمل المحاسبً من خالل تحدٌد الحسابات التً ٌمكن أن تتؤثر بها ٌمث

, وكذلن فهو أداة مساعدة ٌمكن أن تساهم فً تسهٌل العمل المحاسبً من  لتصادٌةاالالعملٌات التً تموم بها الوحدة 

للحسابات المختلفة إضافة لما ٌمكن أن ٌتضمنه الدلٌل  خالل التصنٌفات والتبوٌبات والترلٌمات التً ٌمكن أن تعطى

  ها .من توضٌح لبعض المفاهٌم والمصطلحات المحاسبٌة المستخدمة وكٌفٌة معالجة بعض

 : مجموعة التمارير والموائم المالية  -4

لامت به من  تمثل مجموعة التمارٌر والموائم المالٌة ناتج العمل المحاسبً فً أي وحدة التصادٌة وخالصة لكل ما 

عملٌات ضمن نشاطاتها الجارٌة وؼٌر الجارٌة , وهً تمدم إلى كافة الجهات التً لها عاللة مباشرة أو ؼٌر مباشرة 
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والتً ٌمكن أن تعتمد علٌها فً اتخاذ المرارات المتعددة , سواء كانت تلن الجهات من داخل  بالوحدة االلتصادٌة

 لتصادٌة أو من خارجها.الوحدة اإل

 رى العرؾ على تصنٌؾ مجموعة التمارٌر والموائم المالٌة كما ٌلً:ولد ج

 ً لبل الجهات الداخلٌة ,  ستخدام منلإل آ. مجموعة التمارٌر المالٌة التً تحتوي علٌها البٌانات المحاسبٌة المعدة أساسا

ً وهً ؼالب ً , وؼالبااللتصادٌةموم به الوحدة ما تتعلك بالنشاط الداخلً الذي ت ا نظام المحاسبة اإلدارٌة بهذه  ما ٌهتم ا

 المجموعة.

ً اسبٌة المعدة أساسب. مجموعة الموائم المالٌة , التً تحتوي على البٌانات المح لالستخدام من لبل الجهات الخارجٌة,  ا

ً امت به الوحدة االلتصادٌة, وؼالبوهً تتعلك بالنشاط العام الذي ل  .ما ٌهتم نظام المحاسبة المالٌة بهذه المجموعة ا

وتتضمن مجموعة الموائم المالٌة األساسٌة التً ٌجب إعدادها فً نهاٌة كل فترة مالٌة كل من : لائمة الدخل , لائمة 

المركز المالً , لائمة التدفمات النمدٌة , إضافة لذلن ٌمكن إعداد مجموعة من الكشوفات التوضٌحٌة التً تشمل كافة 

وتحلٌل بعض البٌانات التً تحتوٌها التمارٌر والموائم المالٌة بصورة  الكشوفات التً ٌتم من خاللها توضٌح وتفسٌر

ات أو تمٌٌم هتالكتفصٌلٌة بما ٌمكن أن ٌخدم مستخدمٌها فً فهم كٌفٌة التوصل إلى تلن البٌانات مثل كٌفٌة احتساب اإل

بعض الكشوفات لٌة من خالل إعداد ضٌح بعض السٌاسات اإلدارٌة والماالمخزون السلعً .. الخ , وكذلن تو

 فً المركز المالً ولائمة مصادر واستخدام األموال .. الخ.  اإلضافٌة مثل كشؾ التؽٌرات

 رابعاً. أهداف النظام المحاسبي

فً أي وحدة التصادٌة إلى تحمٌك هدؾ عام ٌتمثل فً توفٌر المعلومات التً ٌمكن أن  -كنظام –تسعى المحاسبة 

ات مباشرة وؼٌر مباشرة بالوحدة االلتصادٌة وبما ٌمكن أن ٌساعدها فً اتخاذ منها الجهات التً لها عالل ٌدتستف

 العدٌد من المرارات , وهً تسعى إلى تحمٌك هذا الهدؾ العام من خالل تحمٌك مجموعة من األهداؾ الفرعٌة اآلتٌة:

سجٌل والتبوٌب لتصادٌة من خالل عملٌات التلتصادٌة التً تحدث فً الوحدة اإل. لٌاس كافة األحداث اإل1

 .. والتلخٌص فً الدفاتر والسجالت المحاسبٌة

. توصٌل كافة البٌانات والمعلومات عن طرٌك مجموعة من التمارٌر والموائم إلى كافة الجهات التً ٌمكن أن 0

 د منها ٌتستف

,  حبٌطً والسماال) .لتصادٌةاال. تحمٌك الرلابة الداخلٌة على جمٌع العناصر المادٌة التً تتواجد فً الوحدة 3

 (00-01, ص  0223
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 انفصم انثانث ? اإلطار انؼًهٍ نهبحث

 

 

 األول : تحليل خصائص العينة المدروسة  المبحث             

 الثاني : تحليل ومنالشة محاور االستبيان  المبحث             

 الثالث : تحليل ومنالشة فرضيات البحث  المبحث            

 

 

الفصل تحلٌالً كامالً وتفصٌلٌاً للبٌانات , وعرضاً للنتائج من خالل المعالجة اإلحصائٌة التً أجرٌت على ٌتناول هذا 

العٌنة المدروسة , ومنالشة النتائج التً تم التوصل لها , ومنالشة مستوى الداللة لكل منها فً تمٌٌم نظم المعلومات 

 ر الفروض الخاصة لهذا البحث .المحاسبٌة فً المنشآت الفردٌة , وبعدها سٌتم اختبا

وسٌتم التحلٌل الوصفً لعٌنة الدراسة , واختبار الفرضٌات باستخدام األسالٌب اإلحصائٌة المناسبة وذلن باستخدام 

 اإلحصائً .   SPSSبرنامج 

 

 األول  ? تحهُم خصائص انؼُُت انًذروست انًبحث

شمل البٌانات العامة والشخصٌة ألفراد العٌنة كما توضحها لام الباحث بتحلٌل المسم األول من االستبانة , والذي ٌ

 الجداول التالٌة :

ل واألحجام , موزعة بٌن مدٌنة طرطوس ورٌفها , ولد امنشؤة فردٌة بمختلؾ مجاالت األعم 20بلؽت عٌنة الدراسة 

ستخدمٌن للنظم المحاسبٌة تم توزٌع االستبانة على المحاسبٌن العاملٌن فً هذه المنشآت والمراجعٌن والمستشارٌن الم

 استبانة . 00فً هذه المنشآت ,  وتم استرداد 
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 (1-3)الجدول رلم 

 مجال عمل الشركة 

 النسبة المئوٌة التكرار 

 

 3.6 2 مماوالت

 27.3 15 صناعً

 60.0 33 تجاري

 9.1 5 خدمات

 100.0 55 إجمالً

 

المختلفة المنتشرة فً محافظة طرطوس , ونالحظ  ٌةلتصاداإل مطاعاتالستبٌان على ٌبٌن الجدول السابك توزٌع اإل

أن المطاع التجاري هو المطاع المسٌطر  كما نالحظ أن التوزٌع لد شمل كافة لطاعات العمل فً المنشآت الفردٌة , 

% من العٌنة المدروسة فً حٌن تاله المطاع 25فً السوق , ومن تحلٌل العٌنة نجد أن المطاع التجاري بلػ 

 كمنشآت صؽٌرة . نتشاراال% , فً حٌن بمٌة المطاعات بلؽت نسبة منخفضة أي أنها للٌلة 20لصناعً بنسبة ا

 

 الفئة العمرية للعينة المدروسة : 

ستبٌان , ونالحظ من هذا الجدول أن معظم مستخدمً فراد المشاركٌن فً اإلٌبٌن الجدول التالً التوزع العمري لأل

% , فٌما 2219سنة , وهم بنسبة  45آت الفردٌة هم من الفئة العمرٌة الصؽٌرة دون النظم المحاسبٌة فً المنش

ٌضاً عدم وجود أي مستخدم من الفئة العمرٌة الكبٌرة أالنسبة فً الشرائح العمرٌة األخرى , ونالحظ  ذهتنخفض ه

 سنة . 05فوق 

ٌل النظم المحاسبٌة أكثر من اعتمادها على وهذا ٌدل أن المنشآت الصؽٌرة تعتمد على الفئات العمرٌة الشابة فً تشؽ

 الفئات الكبٌرة .

 



29 

 

 (2-3)الجدول رلم 

 العمر

 النسبة المئوية التكرار 

 

 61.8 34 سنة 30 من الل

 34.5 19 سنة 40-30 من

 3.6 2 سنة50-40 من

 100.0 55 إجمالً

 

 تحليل الجنس للمشاركين في العينة :

كٌن فً االستبٌان , ونالحظ من خالل هذا الجدول أن األؼلبٌة العظمى للعاملٌن فً الجدول التالً ٌبٌن جنس المشار

 % .95المنشآت الصؽٌرة هم من الذكور بنسبة 

 

 (3-3)الجدول رلم 

 الجنس

 النسبة المئوٌة التكرار 

 

 80.0 44 ذكر

 20.0 11 انثى

 100.0 55 إجمالً
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 ستبيان :ي للمشاركين في اإلالتؤهيل العلم

الجدول التالً ٌبٌن التؤهٌل الدراسة للعٌنة المدروسة , حٌث نالحظ أن األؼلبٌة ٌحملون شهادة بكلورٌوس , فً حٌن 

% , 1411لورٌوس امن النادر أن تجد من ٌتمتع بدراسات علٌا ٌعمل فً المنشآت الفردٌة , حٌث بلؽت نسبة البك

 شابة حدٌثة التخرج أكثر من اعتمادها على الشهادات العلٌا .وهذا ٌدل أٌضاً على اعتماد هذه المنشآت على الفئات ال

 (4-3)لجدول رلم ا

 الدراسي المإهل

 النسبة المئوٌة التكرار 

 

 92.7 51 بكلورٌوس

 3.6 2 دراسات

 3.6 2 ذلن ؼٌر

 100.0 55 إجمالً

 

 : يتحليل العينة المدروسة بحسب التخصص الدراس

 دراسً للمشاركٌن فً االستبانة الجدول التالً ٌبٌن التخصص ال

 

 (5-3)الجدول رلم 

 التخصص

 النسبة المئوٌة التكرار 

 

 34.5 19 محاسبة

 36.4 20 وادارٌة مالٌة علوم

 29.1 16 ذلن ؼٌر

 100.0 55 إجمالً
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ة إلى حد كبٌر  من الجدول السابك نالحظ أن نسب العاملٌن والمستخدمٌن للنظم المحاسبٌة فً المنشآت الفردٌة متمارب

 ً أن العدد األكبر من العاملٌن من تخصص العلوم المالٌة واإلدارٌة ولٌس المحاسبة , ومن خالل تحلٌل  ونالحظ أٌضا

% , فً حٌن بلؽت نسبة 4212بٌانات الجدول فإن نسبة العاملٌن من تخصص العلوم المالٌة واإلدارٌة بلؽت 

 % .4210المتخصصٌن فً مجال المحاسبة 

دل على أن اإلدارة وأصحاب المرار فً المنشآت الفردٌة ال ٌولون عناٌة كافٌة للتخصص , وذلن نتٌجة وهذا ٌ

 التمارب الذي شاهدناه بٌن مختلؾ االختصاصات .

 تحليل العينة حسب عدد سنوات الخبرة :

ومن المالحظ أن العدد ستبانة بحسب عدد سنوات العمل لكل منهم , فً الجدول التالً نجد التوزٌع للمشاركٌن فً اإل

سنوات , فً حٌن لم  25-2األكبر هم من اللذٌن ٌتمتعون بؤلل من ست سنوات خبرة , والفئة التً تلٌها هً بٌن 

 سنوات من الخبرة الفعلٌة . 25ٌتمتع أي من المشاركٌن بؤكثر من 

 

 (6-3)الجدول رلم 

 الخبرة سنوات عدد

 النسبة المئوٌة التكرار 

 

 81.8 45 تسنوا 6 من الل

 18.2 10 سنوات 10-6 من

 100.0 55 إجمالً

 

سنوات من  2هم من الذٌن لدٌهم ألل من  المبحوثٌن% من 9219ومن خالل تحلٌل بٌانات الجدول نجد أن نسبة 

ً نشآت فمنتباه إلى النظم المحاسبٌة فً العتماد على العمل المحاسبً واإلالخبرة الفعلٌة , وهذا ٌدل على زٌادة اإل

ستفادة ستعانة بالفئات الشابة وحدٌثة التخرج لإلاب المرار فً هذه المنشآت إلى اإلالسنوات األخٌرة , ومٌل أصح

 منها فً العمل المحاسبً .
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 تحليل العينة بحسب نوع النظام المحاسبي المستخدم :

ستبانة , نجد أن أؼلب اإل من خالل الجدول التالً الذي ٌبٌن نوع النظام المحاسبً المستخدم للمشاركٌن فً

المشاركٌن ٌستخدمون النظم المحاسبٌة اإللكترونٌة والورلٌة المتعددة الدفاتر , فً حٌن هنان عدد للٌل ممن 

 ل فً دفتر واحد .ٌٌستخدمون النظام الورلً البسٌط الذي ٌعتمد على التسج

 (7-3)الجدول رلم 

 المستخدم المحاسبي النظام

 وٌةالنسبة المئ التكرار 

 

 10.9 6 بسٌط

 36.4 20 الدفاتر متعدد

 52.7 29 الكترونً

 100.0 55 إجمالً

 

% فً حٌن بلؽت 0411لكترونٌة بلؽت ومن خالل تحلٌل بٌانات الجدول نجد أن نسبة الذٌن ٌستخدمون األنظمة اإل

لكترونٌة فً نظمة اإلماد على األعت% , وهذا ٌدل على زٌادة اإل4212نسبة المستخدمٌن للنظام الورلً متعدد الدفاتر 

 العمل المحاسبً فً المنشآت الفرٌة .
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 انًحىر انثاٍَ ? تحهُم ويُالشت يحاور االستبُاٌ ?

ستبٌان التً تم الحصول علٌها من لبل المشاركٌن من سٌتم فً هذا المحور تحلٌل البٌانات واإلجابات الواردة فً اإل

تم تحلٌل كل محور بشكل منفصل , ولد تم استخدام وستبٌان إلى محورٌن تمسٌم اإل أفراد العٌنة المدروسة , ولد تم

 لى اختبار اإلشارة إضافة جابات كل سإال باإلتحلٌل التكرار والمتوسط الحسابً إل

 ولد كانت النتائج وفك التالً :

 

 

 ُر انًؼتًذة ?ستبُاٌ ? خصائص انُظاو انًحاسبٍ انحانٍ وتىافمه يغ انًؼاَانًحىر األول فٍ اإل

 
 
 

ٔلذ رى اعزخذاو ْزا انًحٕس نهزؼشف ػهٗ انخظبئض األعبعٛخ نهُظبو انًحبعجٙ انًطجك , ٔيذٖ رٕافمّ يغ انًؼبٚٛش 

مّ نؼُبطش ٔيًٛضاد انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ ٛانًؼًٕل ثٓب فٙ عٕق انؼًم ٔفٙ انزششٚؼبد , ثبإلػبفخ إنٗ يذٖ رحم

 دلخ , ثبالػبفخ إنٗ ػُظش األيبٌ ٔيطبثمزّ نهًؼبٚٛش انذٔنٛخ ٔانًمجٕنخ ػًٕيب يخ ٔيٕصٕلٛخ ٔءانًفٛذح , يٍ عشػخ ٔيال

  

( 8-3) الجدول رلم  

مع المعايير المعتمدة هنتائج تحليل المحور األول : خصائص النظام المحاسبي الحالي وتوافم  

 

 المإشر  مسلسل
موافك 

 بشدة
 محايد موافك

غير 

 موافك

غير 

موافك 

 بشدة

المتوسط 

 يالحساب

اختبار 

اإلشارة 

مستوى 

 الداللة

1 

ٌمكن إدخال البٌانات إلى 

النظام المحاسبً المعتمد 

 بسرعة وكفاءة

23 32 0 0 0 4.58 0.00 

2 

ٌموم النظام المحاسبً المعتمد 

بتولٌد التمارٌر المطلوبة منه 

 بسرعة وكفاءة

0 10 3 29 13 3.82 0.00 

3 
إن النظام المحاسبً المطبك 

 تج تمارٌر خاطئةنادراً ما ٌُن
0 9 6 29 11 3.76 0.00 
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(8-3)تابع الجدول رلم   

  

 المإشر  مسلسل
موافك 

 بشدة
 محايد موافك

غير 

 موافك

غير 

موافك 

 بشدة 

المتوسط 

 الحسابي

اختبار 

اإلشارة 

مستوى 

 الداللة

4 

المعلومات الناتجة من النظام من 

تمارٌر وؼٌرها تفٌد متخذي المرار 

 فً المنشؤة

0 4 26 18 7 3.51 0.00 

5 

ٌتٌح  النظام المحاسبً المستخدم 

إمكانٌة تعدٌل التمارٌر الناتجة  بما 

 ٌتناسب مع حاجات المستخدمٌن

6 25 0 24 0 2.76 0.00 

6 

التمارٌر والمعلومات الناتجة من 

النظام المحاسبً المطبك ال ٌمكن 

الوصول الٌها اال من لبل 

 المستخدمٌن

0 10 0 45 0 3.64 0.00 

7 

النظام المطبك  ٌساعد فً  تخفٌض 

االجراءات الروتٌنٌة المعتمدة فً 

 المنشؤة

0 32 3 20 0 2.78 0.00 

8 
النظام المطبك ٌمكن له  عرض 

 البٌانات حسب حاجة المستفٌد
0 40 0 15 0 2.55 0.00 

9 
المطبك متوافك مع المعاٌٌر النظام 

 المحاسبٌة المعتمدة
0 6 10 31 8 3.75 0.00 

10 

تؤمٌن  المطبك  منظاٌمكن لل

المعلومات المرؼوبة فمط , 

 واستبعاد المعلومات الثانوٌة.

2 32 7 14 0 2.6 0.00 

11 
المطبك تزٌد من مرونة النظام 

 أداء المنشؤة كفاءة 
0 7 25 23 0 3.29 0.00 
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عجٛخ فٙ انًُشآد انفشدٚخ ػهٗ / َالحظ رٕجّ ػبو يٍ لجم انًحبعجٍٛ ٔانًغزخذيٍٛ نهُظى انًحب1فٙ انفمشح سلى / - 1

عزجٛبٌ ػهٗ رنك رٕفش ػُظش انغشػخ فٙ إدخبل انجٛبَبد إنٗ انُظبو انًحبعجٙ حٛش ٔافك جًٛغ انًشبسكٍٛ فٙ اإل

( ْٕٔ ألم 0.00( , ٔأٌ يغزٕٖ انذالنخ إلخزجبس اإلشبسح ٚغبٔ٘ )  4.58ثبإلجًبع , ٔٚؤكذ رنك انًزٕعؾ انحغبثٙ ) 

اْزًبو نذٖ جًٛغ انًغزخذيٍٛ نُظى انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ ثؼُظش عشػخ إدخبل انجٛبَبد  ( , ْٔزا ٚذل ػه0.05ٗيٍ )

 إنٗ َظبو انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ فٙ انًُشآد انفشدٚخ .

 

عزجبَخ ػهٗ رٕفش ػُظش انغشػخ ٔانكفبءح فٙ / , رذل ػهٗ ارفبق يؼظى انًشبسكٍٛ فٙ يهئ اإل 2يٍ انفمشح سلى / -2

شخظب  , ٔٚذػى ْزا  12شخظب   يٍ أفشاد انؼُٛخ ػهٗ رنك فٙ حٍٛ سفغ  40خ  , ٔلذ ٔافك إػذاد انزمبسٚش انًحبعجٛ

 (0.05( أ٘ أطغش يٍ )0.00ٌ يغزٕٖ انذالنخ الخزجبس اإلشبسح ٚغبٔ٘ ) أ, ٔ 3.67ٌ انًزٕعؾ انحغبثٙ ْٕ أرجبِ اإل

 

انًحبعجٙ َبدسا  يب ُٚزج ػُّ رمبسٚش  ثبنًٕافمخ ػهٗ أٌ انُظبو أجبثذ/  َالحظ أٌ انغبنجٛخ انؼظًٗ 3يٍ انفمشح / -3

يُٓى رنك , ٔٚؤٚذ رنك أٌ انًزٕعؾ  9شخظب  يٍ انًشبسكٍٛ ػهٗ رنك , فٙ حٍٛ سفغ  40خبؽئخ , حٛش ٔافك 

 ( .0.05( أطغش يٍ ) 0.00( , ٔيغزٕٖ انذالنخ نًؼبيم اإلشبسح ) 3.75انحغبثٙ ْٕ ) 

 

خ ال ًٚهكٌٕ يؼشفخ كبفٛخ فٙ حبل كبَذ انزمبسٚش انُبرجخ ػٍ انُظبو / , َالحظ أٌ يؼظى أفشاد انؼ4ُٛيٍ انفمشح سلى / -4

شخظب  ػهٗ  25شخظب  يشبسكب  ثبنحٛبد , فٙ حٍٛ ٔافك  26انًحبعجٙ انًغزخذو رفٛذ يزخز٘ انمشاس , حٛش جبٔة 

                           ٕعؾ انحغبثَٙٓى يٕافمٍٛ نكٍ يغ ٔجٕد ػذو رؤكذ , ٔٚذػى رنك انًزأَٓب رفٛذ حبجخ يزخز٘ انمشاس أ٘ ًٚكُُب انمٕل أ

 (  0.05( أطغش يٍ ) 0.00( , ٔيغزٕٖ انذالنخ الخزجبس اإلشبسح ) 3.51) 

يكبَٛخ انزؼذٚم ػهٗ انزمبسٚش انزٙ ٕٚنذْب انُظبو انًحبعجٙ إ/  َالحظ سفغ أغهت انًشبسكٍٛ ػهٗ 5يٍ انفمشح سلى / -5

شخظب  ٔافمٕا , ٔٚذػى رنك  24شخظب  ثؼذو انًٕافمخ , ٔ  31ثًب ٚزٕافك يغ حبجبد انًغزخذيٍٛ ,حٛش أجبة 

 ( . 0.05( اطغش يٍ ) 0.00( , ٔيغزٕٖ انذالنخ الخزجبس اإلشبسح )2.67انًزٕعؾ انحغبثٙ انز٘ ْٕ )

 

/ , يٍ انًالحظ انًٛم انؼبو نذٖ انًشبسكٍٛ ػهٗ ػذو إيكبَٛخ انٕطٕل إنٗ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد  6انفمشح سلى /  -6

شخظب  يٍ انًشبسكٍٛ ػهٗ رنك , ٔأٚذ رنك  45جٛخ فٙ انُظبو انًحبعجٙ إال يٍ لجم انًغزخذيٍٛ , حٛش ٔافك انًحبع

 ( .0.05( ألم يٍ )0.00( , ٔيغزٕٖ انذالنخ الخزجبس اإلشبسح )3.64انًزٕعؾ انحغبثٙ ْٕٔ )

 

اد انشٔرُٛٛخ  فٙ انًُشؤح , حٛش /  , ًٚكٍ أٌ َالحظ أٌ انُظبو انًحبعجٙ ال ٚخفف يٍ اإلجشاء7يٍ انفمشح سلى / -7

 20شخظب  ثؼذو يٕافمزٓى ػهٗ أٌ ْزا انُظبو ٚخفف اإلجشاءاد انشٔرُٛٛخ , فٙ حٍٛ ثهغ ػذد انًٕافمٍٛ  32أجبة 

 ( .0.05( ألم يٍ )0.00( , ٔيغزٕٖ انذالنخ الخزجبس اإلشبسح )2.78شخظب  فمؾ , ٔٚؤكذ رنك انًزٕعؾ انحغبثٙ ) 
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َالحظ أٌ انُظبو انًطجك ال ٚزٛح إيكبَٛخ رؼذٚم انزمبسٚش ٔػشػٓب ثًب ٚزُبعت يغ حبجبد  / ,8يٍ انفمشح سلى / -8

شخظب  , ٔٚؤكذ رنك انًزٕعؾ انحغبثٙ  15يٍ انًشبسكٍٛ ثؼذو انًٕافمخ ثًُٛب ٔافك  40أجبة  شانًغزخذيٍٛ , حٛ

 ( . 0.05( ألم يٍ )0.00( , ٔيغزٕٖ انذالنخ الخزجبس اإلشبسح ْٕ ) 2.55ْٕٔ )

 

/ , َالحظ رؤكٛذ ثؤٌ انُظبو انًحبعجٙ انًطجك ٚزٕافك يغ انًؼبٚٛش انًحبعجٛخ انًؼزًذح , حٛش كبٌ 9يٍ انفمشح سلى / -9

أشخبص فمؾ , ٔٚؤكذ رنك انًزٕعؾ  5شخظب  يٍ انًشبسكٍٛ , فٙ حٍٛ ثهغ ػذد انشافؼٍٛ  40ػذد انًٕافمٍٛ 

 ( .0.05( ْٕٔ ألم يٍ ) 0.00ْٕ )( , ٔيغزٕٖ انذالنخ الخزجبس اإلشبسح  3.8انحغبثٙ ْٕٔ ) 

 

/ , َالحظ أٌ أغهت انًشبسكٍٛ أشبسٔا إنٗ أٌ انُظبو انًطجك ال ٚغزجؼذ انًؼهٕيبد انضبَٕٚخ 10يٍ انفمشح سلى / -10

( , ٔيغزٕٖ  2.6شخظب  , ٔٚؤكذ رنك انًزٕعؾ انحغبثٙ ْٕٔ ) 34ٔٚشكض ػهٗ انًؼهٕيبد انٓبيخ فمؾ , حٛش سفغ 

 ( .0.05( ْٕٔ ألم يٍ )0.00بسح ْٕ )انذالنخ الخزجبس اإلش

 

/ , أكذ انًشبسكٌٕ أٌ انُظبو انًحبعجٙ انًطجك ٚزًزغ ثبنًشَٔخ انزٙ رؤد٘ إنٗ صٚبدح كفبءح 11يٍ انفمشح سلى / -11

          أشخبص فمؾ , ٔأٚذ رنك انًزٕعؾ انحغبثٙ ْٕٔ 7شخظب  ثبنًٕافمخ فٙ حٍٛ سفغ  23انًُشؤح , حٛش طٕد 

 ( . 0.05)  ( ْٕٔألم يٍ  0.00ٕٖ انذالنخ الخزجبس اإلشبسح ْٕ )( , ٔيغز 3.29) 

 

 انًحىر انثاٍَ نالستبُاٌ ? لذرة شركاث انبريدت ػهً يىاكبت انتغُراث فٍ سىق انؼًم ?

 

اد انزٙ رزًزغ ثٓب ششكبد انجشيجخ انؼبيهخ فٙ انًجبل ءبد ْزا انًحٕس نهزؼشف ػهٗ االيكبَبد ٔانكفبًرى اػز

خ َظش انًغزخذيٍٛ , يٍ حٛش يٕاكجزٓب نزطٕساد عٕق انؼًم ٔانزطٕساد انزكُٕنٕجٛخ انًحبعجٙ يٍ ٔجٓ

 انحبطهخ , ٔاػزًبدْب ػهٗ كٕادس يؤْهخ نهؼًم ٔرهجٛزٓب نحبجبد انًغزخذيٍٛ .

 

 

 

 

 

 

 

 (<-8)اندذول رلى 
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 انؼًم سىق فٍ انتغُراث يىاكبت ػهً انبريدت شركاث لذرة تحهُم انًحىر انثاٍَ ?

 

 رالمإش مسلسل
موافك 

 بشدة
 محايد موافك

غير 

 موافك

غير 

موافك 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

اختبار 

اإلشارة 

مستوى 

 الداللة

10 
 المتؽٌرات تواكب البرمجة شركات

 المحاسبً العمل سوق فً الحاصلة
1 9 23 20 0 3.05 0.00 

13 

العاملون فً الشركات البرمجٌة 

لدٌهم اطالع على النظم المحاسبٌة 

لمطلوبة فً سوق العمل وأنواعها ا

. 

3 13 31 6 0 2.65 0.00 

14 
المتؽٌرات  ٌساٌر المطبكالنظام 

 والتطورات الفنٌة والتكنولوجٌة
0 28 7 17 1 2.73 0.00 

15 

ٌوجد لدى شركات البرمجة كوادر 

متخصصة فً مجال المحاسبة 

للمساعدة فً تصمٌم النظم 

 المحاسبٌة

0 0 5 46 2 3.8 0.00 

16 

ت البرمجة إجراء أي ٌمكن لشركا

إضافة أو تعدٌل على النظم 

المحاسبٌة االلكترونٌة تبعا لحاجة 

 العمٌل

16 33 2 2 0 1.75 0.00 

 
 

/ َالحظ أٌ ُْبنك يٕٛل يٍ انًشبسكٍٛ إنٗ أٌ ششكبد انجشيجخ رٕاكت انًزغٛشاد 12يٍ انفمشح سلى / -1

أشخبص  10شخظب , فٙ حٍٛ سفغ  20انحبطهخ فٙ عٕق انؼًم انًحبعجٙ  , حٛش ثهغذ ػذد انًٕافمٍٛ 

شخظب  ػهٗ انحٛبد َزٛجخ ػذو ايزالكٓى يؼهٕيبد حٕل انًٕػٕع , ٔٚؤكذ رنك انًزٕعؾ  23فمؾ , ٔٔلف 

 (  0.05( ْٕٔ ألم يٍ )0.00( , ٔيغزٕٖ انذالنخ الخزجبس اإلشبسح ْٕ )3.05انحغبثٙ ْٕٔ )

 

أٌ انؼبيهٍٛ فٙ ششكبد انجشيجخ نٛظ نذٚٓى ػهى  /  َالحظ أٌ أغهت انًشبسكٍٛ أشبسٔا إنٗ 13يٍ انفمشح سلى / -2

شخظب  يٍ انًشبسكٍٛ ثبنشفغ يمبثم يٕافمخ  16ٔاؽالع كبفٙ ػهٗ انُظى انًحبعجٛخ ٔإَٔاػٓب , حٛش أجبة 
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 ْٕٔ( 0.00) ْٕ اإلشبسح الخزجبس انذالنخ ٔيغزٕٖ ( ,2.65أشخبص فمؾ , ٔٚذػى رنك انًزٕعؾ انحغبثٙ )  6

 ( . 0.05) يٍ ألم

 

إنٗ أٌ انششكبد انجشيجٛخ ال رٕاكت انًزغٛشاد انزكُٕنٕجٛخ  ا/ َالحظ أٌ انًشبسكٍٛ أشبس14ٔفمشح سلى /يٍ ان -3

يٕافمخ , ٔٚذػى رنك انًزٕعؾ انحغبثٙ  18شخظب  سفغ يمبثم  28ٔانفُٛخ ثشكم جٛذ , حٛش كبَذ اإلجبثبد 

 ( . 0.05) يٍ ألم ْٕٔ( 0.00) ْٕ اإلشبسح الخزجبس انذالنخ ( , ٔيغز2.73ٖٕ) 

 

/ فئٌ انًشبسكٍٛ كبَٕا يٛبنٍٛ إنٗ أٌ ششكبد انجشيجخ رغزؼٍٛ ثكٕادس يزخظظخ فٙ يجبل 15يٍ انفمشح / -4

شخظب  ثبنًٕافمخ فًٛب نى ٚشفغ أ٘ شخض ,  48انًحبعجخ نزظًٛى انُظى انًحبعجٛخ االنكزشَٔٛخ , حٛش أجبة 

 ( . 0.05) يٍ ألم ْٕٔ( 0.00) ْٕ بسحاإلش الخزجبس انذالنخ ٔيغزٕٖ ( ,3.8ٔٚذػى رنك انًزٕعؾ انحغبثٙ ) 

 

/ َالحظ شجّ إجًبع ػهٗ أٌ ششكبد انجشيجخ ال رزٛح إيكبَٛخ انزؼذٚم فٙ انُظى انًحبعجٛخ 16يٍ انفمشح سلى / -5

شخظب  ٔٔافك فمؾ شخظبٌ , ٔٚذػى ْزا االرجبِ  49االنكزشَٔٛخ ثًب ٚزفك يغ حبجبد انؼًٛم , حٛش سفغ 

 ( . 0.05( ْٕٔ ألم يٍ )0.00زٕٖ انذالنخ الخزجبس اإلشبسح ْٕ )( , ٔيغ1.75انًزٕعؾ انحغبثٙ ) 

 

 انًحىر انثانث ? اختبار وتحهُم انفرضُاث?

 Tائل د( والذي ٌعتبر أحد ب SIGN TESTالختبار فرضٌات الدراسة تم استخدام اختبار اإلشارة الالمعلمً )

حصائً مع وسٌط ذلن المجتمع , إرة من مجتمع ابمة وسٌط عٌنة مختاالمعلمٌة , وٌستخدم للتحمك من مط للبٌانات 

كل عبارة من عبارات االستبٌان , ٌختلؾ بالنسبة لراء أفراد العٌنة آختبار للتؤكد من أن ولد تم استخدام هذا اإل

 ً , والتً تمثل الرأي محاٌد , وذلن من أجل  3للممٌاس المستخدم فً استبانة الدراسة وهو  عن الوسٌط احصائٌا

 ستبانة أم ال . على عبارات اإل إذا كان هنالن موافمة جوهرٌة ومعنوٌة احصائٌة معرفة فٌما

ختبارات ستبانة هً متؽٌرات رتبٌة وال ٌناسبها اإلن متؽٌرات اإلشارة الالمعلمً , وذلن ألولد تم استخدام اختبار اإل

مناسبة لبٌانات الدراسة هو اختبار  ختبارات الالمعلمٌة لعٌنة واحدة , وأكثرهاستعاضة باإلالمعلمٌة , لذا تم اإل

 شارة .اإل

 ممياس االستبانة : 

 الممٌاس المستخدم فً استبانة البحث هو ممٌاس لٌكرت الخماسً ولد تم ترمٌز هذا الممٌاس على الشكل التالً :  
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 ؼٌر موافك بشدة ؼٌر موافك محاٌد موافك موافك بشدة

0 2 4 4 2 

 

 

 لى : اختبار الفرضية الرئيسية األو

 رزٕفش يؼبٚٛش انجٕدح انكبفٛخ فٙ َظى انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ انًؼزًذح ٔانًطجمخ فٙ انًُشآد انفشدٚخ 

 فٙ رؤيٍٛ انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ  ٚزٕفش ػُظش انغشػخ  -

 ٚزٕفش ػُظش انذلخ  -

 ح ٔانفؼبنٛخ فٙ انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ انًٕنذحءرزٕفش انكفب -

 يبد رزٕفش انًشَٔخ انالصيخ فٙ ْزِ انًؼهٕ -

 نحبجخ يزخز٘ انمشاس ٔانًغزخذيٍٛ انًخزهفٍٛ  ًالءيخرزٕفش انًٕصٕلٛخ ٔان -

 ٚزٕفش ػُظش انشلبثخ انزارٛخ ٔاأليٍ  -

ساء انًشبسكٍٛ إٓعؾ يزشبسح اناليؼهًٙ نهزؼشف ارا كبٌ ُْبنك فشٔلبد جْٕشٚخ ثٍٛ ٔعٛزى اعزخذاو اخزجبس اإل

 ٕعؾ انًمٛبط يزٔ

 ٕعؾ انًمٛبط يزفشاد انؼُٛخ ٔأساء إٓعؾ يزفشػٛخ انؼذو : ال ٕٚجذ فشٔلبد ثٍٛ 

 ٕعؾ انًمٛبط يزفشاد انؼُٛخ ٔأساء إٓعؾ يزانفشػٛخ انجذٚهخ : ٕٚجذ فشٔلبد ثٍٛ 

 

 (10-3انجذٔل سلى )

 اخزجبس انفشػٛخ األٔنٗ 

رلم في ال

 االستبيان
 العبارة

نسبة االجابات 

 الموجبة

نسبة االجابات 

 السالبة والحياد

مستوى 

 الداللة الختبار

 االشارة

وسط متال

 العام

1 
ٌمكن إدخال البٌانات إلى النظام المحاسبً 

 المعتمد بسرعة وكفاءة
100 0 0.00 4.58 

2 
ٌموم النظام المحاسبً المعتمد بتولٌد التمارٌر 

 المطلوبة منه بسرعة وكفاءة
72.7 27.3 0.00 3.67 
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 (25-4لجدول رلم )تابع ا

 ( اختبار الفرضٌة األولى)

 

 الرلم في

 االستبيان
 العبارة

نسبة االجابات 

 الموجبة

نسبة االجابات 

 السالبة والحياد

مستوى 

الداللة الختبار 

 االشارة

وسط متال

 العام

3 
إن النظام المحاسبً المطبك نادراً ما ٌُنتج 

 تمارٌر خاطئة
72.7 27.3 0.001 3.75 

4 
المعلومات الناتجة من النظام من تمارٌر 

 رار فً المنشؤةوؼٌرها تفٌد متخذي الم
54.5 45.5 0.59 3.51 

5 

ٌتٌح  النظام المحاسبً المستخدم إمكانٌة تعدٌل 

التمارٌر الناتجة  بما ٌتناسب مع حاجات 

 المستخدمٌن

56.4 43.6 0.419 2.76 

6 

التمارٌر والمعلومات الناتجة من النظام 

المحاسبً المطبك ال ٌمكن الوصول الٌها اال 

 من لبل المستخدمٌن

81.8 18.2 0.00 3.64 

7 
النظام المطبك  ٌساعد فً  تخفٌض االجراءات 

 الروتٌنٌة المعتمدة فً المنشؤة
36.4 63.6 0.05 2.78 

8 

النظام المطبك ٌمكن له  عرض البٌانات حسب 

حاجة المستفٌد , ))جداول , مخططات , 

 رسوم بٌانٌة ...((

27.3 72.7 0.001 2.55 

9 
لمعاٌٌر المحاسبٌة النظام المطبك متوافك مع ا

 المعتمدة
72.7 27.3 0.003 3.8 

10 
ٌمكن للنظام المطبك  تؤمٌن المعلومات 

 المرؼوبة فمط , واستبعاد المعلومات الثانوٌة.
25.5 74.5 0.00 2.6 

 
 
 

ٌمكن إدخال البٌانات إلى النظام المحاسبً المعتمد بسرعة وكفاءة( هو المتوسط الحسابً للعبارة األولى ) -

( أي هنالن توجه عام بالموافمة 2.25( وهو أصؽر من )2.22ومستوى الداللة الختبار اإلشارة ) 4.58
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لدى المشاركٌن على توافر السرعة فً إدخال البٌانات فً نظم المعلومات المحاسبٌة فً المنشآت الفردٌة 

 %( .122ولد أكد ذلن بنسبة موافمة )

ً ٌمومون بإدخال البٌانات إلى النظام المحاسبً, سواء وهذا ٌدل على رضا المستخدمٌن على السرعة الت

المنشآت الفردٌة لٌس لدٌها مشاكل فً  كان هذا النظام الكترونٌاً أو ورلٌاً , أي أن النظم المحاسبٌة فً

 موضوع سرعة اإلدخال .

 

ة منه بسرعة وكفاءة( المتوسط الحسابً للعبارة الثانٌة )ٌموم النظام المحاسبً المعتمد بتولٌد التمارٌر المطلوب -

( أي انه ٌوجد توجه عام 2.25( وهو الل من )2.22( ومستوى الداللة الختبار اإلشارة هو )3.67هو )

 لدى المشاركٌن للموافمة على أن النظم المحاسبٌة المعتمدة حالٌاً تولد التمارٌر بسرعة وكفاءة .

شآت الفردٌة ال تعانً أي مشاكل فً مجال سرعة ومن هنا نجد أن النظم المحاسبٌة الحالٌة المعتمدة فً المن

إدخال البٌانات وإخراجها , أي أن هذه النظم تحمك عنصر السرعة كؤحد عناصر جودة المعلومات 

 المحاسبٌة 

 

ومستوى  3.75إن النظام المحاسبً المطبك نادراً ما ٌُنتج تمارٌر خاطئة( انًزٕعؾ انحغبثٙ نهؼجبسح انضبنضخ ) -

( , وبالتالً هنان توجه عام لدى المشاركٌن 2.25( وهو أصؽر من )2.221اإلشارة هو ) الداللة الختبار

إلى الموافمة على أن النظام المحاسبً الحالً من النادر أن ٌولد أخطاء فً التمارٌر المحاسبٌة , وهو إما أن 

خدمٌن لٌس لدٌهم معرفة ٌكون ألن النظام ٌتمتع بكامل الممومات التً تإدي إلى تالفً األخطاء أو أن المست

 باألخطاء التً ٌمكن أن تحدث .

 وبالتالً فإن النظام المحاسبً المستخدم فً المنشآت الفردٌة بكافة أنواعه ٌحمك عنصر الدلة .

 فً المرار متخذي تفٌد وؼٌرها تمارٌر من النظام من الناتجة المتوسط الحسابً للعبارة الرابعة )المعلومات -

وبالتالً فانه لٌس هنالن  2.25وهو أكبر من  2.59ستوى الداللة الختبار اإلشارة هو وم 3.51المنشؤة( هو

توجه عام من لبل المشاركٌن على أن التمارٌر ال تلبً حاجات متخذي المرار , وٌإكد على ذلن أن نسبة 

خالل % وٌمكن أن ٌكون السبب من متخذي المرار أنفسهم , حٌث لوحظ من 54.5جابات السلبٌة بلؽت اإل

الزٌارات والتمصً أن أؼلب متخذي المرار ال ٌتمتعون بالتؤهٌل الكافً لالستفادة من المعلومات المولدة من 

 النظم المحاسبٌة .

 بما  الناتجة التمارٌر تعدٌل إمكانٌة المستخدم المحاسبً النظام  المتوسط الحسابً للعبارة الخامسة )ٌتٌح -

( وهو أكبر  2.419( ومستوى الداللة الختبار اإلشارة هو ) 0.76المستخدمٌن ( هو ) حاجات مع ٌتناسب

( وهذا ٌدل على عدم وجود مٌول عام لدى المجٌبٌن أن على أن النظام المحاسبً المطبك حالٌاً 2.25من )



42 

 

فً المنشآت الفردٌة ال ٌوفر المرونة الكافٌة لتعدٌل التمارٌر بما ٌالئم حاجات المستخدمٌن المختلفٌن , وٌدعم 

 ستبٌان . جابات السلبٌة للمشاركٌن فً اإل% من اإل56.4ذلن نسبة 

لحاجات  مالءمةنصر الومن خالل العبارتٌن السابمتٌن نالحظ أن النظم المحاسبٌة المطبمة ال تحمك ع

 المستخدمٌن 

 كنٌم ال المطبك المحاسبً النظام من الناتجة والمعلومات المتوسط الحسابً للعبارة السادسة )التمارٌر -

( وهو ألل 2.22( ومستوى الداللة الختبار اإلشارة )3.64المستخدمٌن ( هو )  لبل من الإ الٌها الوصول

( , وبالتالً ٌمكن االستنتاج أن هنالن مٌول عام من لبل المجٌبٌن إلى الموافمة على أن  2.25من )

% 80.8دمٌن , وٌدعم ذلن نسبة المعلومات والتمارٌر المحاسبٌة ال ٌمكن الوصول إلٌها إال من لبل المستخ

 جابات باالٌجاب .من اإل

وهذا ٌدل على وجود تحدٌد واضح للصالحٌات فً النظام المحاسبً , وأن هذا النظام ٌحمك عنصر األمن 

 واألمان للمعلومات المحاسبٌة كؤحد عناصر جودة المعلومات المحاسبٌة .

 فً المعتمدة الروتٌنٌة جراءاتاإل تخفٌض  فً ٌساعد  المطبك المتوسط الحسابً للعبارة السابعة )النظام -

( , أي أنه ال 2.25( وهو أكبر من )2.59( , ومستوى الداللة الختبار اإلشارة ) 0.78المنشؤة( هو )

ٌمكننا المول أن المٌل العام للمجٌبٌن هو أن هذا النظام ال ٌخفؾ من اإلجراءات الروتٌنٌة فً المنشؤة , بل ال 

 % .63.6من الممكن أن ٌإدي إلى زٌادتها , وٌدعم ذلن أن نسبة اإلجابات بالرفض بلؽت  ٌإثر علٌها أو

 ))جداول عرض البٌانات حسب حاجة المستفٌد ,  ٌمكن له  المطبكالنظام المتوسط الحسابً للعبارة الثامنة ) -

 ..((رسوم بٌانٌة .,  مخططات

( وبالتالً ٌمكننا أن  2.25( وهوألل  من )2.221( ومستوى الداللة الختبار اإلشارة هو ) 0.55هو )

نستنتج أن هنالن اتجاهاً عاماً لإلجابات على أن النظام المحاسبً الحالً المطبك فً المنشآت الفردٌة ال 

 مالءمةٌمكنه عرض التمارٌر بالشكل المناسب لحاجة المستخدمٌن وبالتالً ال ٌمكنه تحمٌك عنصر ال

 %70.0ذلن أن نسبة اإلجابات بالرفض من فبل أفراد العٌنة بلؽت والمرونة المطلوبٌن منه وٌدعم 

( 3.8المطبك متوافك مع المعاٌٌر المحاسبٌة المعتمدة ( هو )النظام المتوسط الحسابً للعبارة التاسعة ) -

للموافمة  ه( , وبالتالً فإن هنالن توج2.25( وهو أصؽر من ) 2.22ومستوى الداللة الختبار اإلشارة )

لنظم المحاسبٌة الحالٌة فً المنشآت الفردٌة تتوافك مع المبادئ والمعاٌٌر المعتمدة فً سوق العمل على أن ا

 % .70.7وفً التشرٌعات الناظمة . ولد بلؽت نسبة االجابات بالموافمة 
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المعلومات المرؼوبة فمط , واستبعاد تؤمٌن  المطبك  منظاالمتوسط الحسابً للعبارة العاشرة )ٌمكن لل -

( , 2.25من ) أصؽر( وهو  2.22( ومستوى الداللة الختبار اإلشارة هو )0.6( هو )ومات الثانوٌة.المعل

وبالتالً فإن التوجه هو نحو عدم الموافمة على أن النظام المحاسبً ٌستثنً البٌانات الثانوٌة بل إنه ال 

 مالءمةمرؼوب بها والؽٌر  ٌستطٌع التركٌز على البٌانات األساسٌة واستبعاد المعلومات الثانوٌة الؽٌر

 لحاجات متخذي المرار .

 

( 3.09( هو )أداء المنشؤة المطبك تزٌد من كفاءة مرونة النظام المتوسط الحسابً للعبارة الحادٌة عشر ) -

( , وبالتالً ال ٌوجد توجه عام لدى 2.25من ) أكبر ( وهو2.081ومستوى الداللة الختبار اإلشارة هو )

 وسط الممٌاس .متوسط العٌنة ال ٌختلؾ عن متهذه العبارة من عدمها وذلن ألن  المجٌبٌن لتؤكٌد صحة

 

المعلومات المحاسبٌة والوارد فً  مالءمةالنتٌجة : من خالل تحلٌل إجابات االستبانة للمحور األول المتعلك بجودة و

ل عام تحمك بعض العناصر من الفرضٌة األولى نالحظ أن النظم المحاسبٌة المطبمة حالٌاً فً المشآت الفردٌة بشك

والموثولٌة وعنصر الكفاءة , وذلن بسبب عدم إمكانٌة التعدٌل  مالءمةسرعة ودلة وأمان ولكنها ال تحمك عنصري ال

على التمارٌر المولدة عنه وعدم عرضها بشكل جٌد مالئم لحاجات المستخدمٌن المختلفٌن من متخذي لرار وؼٌرهم  

نرفض الفرضية ى صحٌحة فً بعض أجزائها ولكنها ؼٌر ممبولة بشكل عام , لذلن وبالتالً فإن الفرضٌة األول

 األولى 

 

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية :

 المناسبة والجودة بالمواصفات اإللكترونٌة المحاسبٌة النظم من العمل سوق متطلبات البرمجة شركات تواكب

 (11-3الجدول رلم )

 اختبار الفرضٌة الثانٌة 

م في الرل

 االستبيان
 العبارة

نسبة االجابات 

 االيجابية

نسبة االجابات 

 السلبية

مستوى الداللة 

 الختبار اإلشارة

الوسط 

 العام

11 
 المتؽٌرات تواكب البرمجة شركات

 المحاسبً العمل سوق فً الحاصلة
36.4 63.6 0.05 3.07 

12 
 لدٌهم البرمجٌة الشركات فً العاملون

 وأنواعها بٌةالمحاس النظم على اطالع
9.1 90.9 0.00 2.6 
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  العمل سوق فً المطلوبة

 

 
 (11-3الجدول رلم )تابع 

 (اختبار الفرضٌة الثانٌة)

 
الرلم في 

 االستبيان
 العبارة

نسبة االجابات 

 االيجابية

نسبة االجابات 

 السلبية

مستوى الداللة 

 الختبار اإلشارة

الوسط 

 العام

13 
المتؽٌرات  ٌساٌر المطبكالنظام 

 التطورات الفنٌة والتكنولوجٌةو
30.9 69.1 0.006 2.71 

14 

ٌوجد لدى شركات البرمجة كوادر 

متخصصة فً مجال المحاسبة 

 للمساعدة فً تصمٌم النظم المحاسبٌة

87.3 12.7 0.00 3.8 

15 

ٌمكن لشركات البرمجة إجراء أي 

إضافة أو تعدٌل على النظم المحاسبٌة 

 لااللكترونٌة تبعا لحاجة العمٌ

3.6 96.4 0.00 1.75 

 
المحاسبً (  العمل سوق فً الحاصلة المتؽٌرات تواكب البرمجة المتوسط الحسابً للعبارة األولى )شركات -

( وبالتالً ٌمكن استنتاج 2.25( وهو ٌساوي )2.25( , ومستوى الداللة الختبار اإلشارة هو )3.27هو )

ن شركات البرمجة تواكب المتؽٌرات الحاصلة فً سوق جابات هو عدم الموافمة على أتجاه العام لإلأن اإل

 % من اإلجابات سلبٌة .63.6العمل , وٌإٌد ذلن نسبة 

 المحاسبٌة النظم على اطالع لدٌهم البرمجٌة الشركات فً المتوسط الحسابً للعبارة الثانٌة  )العاملون -

( وهو 2.22اإلشارة هو ) ( , ومستوى الداللة الختبار0.6العمل( هو ) سوق فً المطلوبة وأنواعها

( وبالتالً فإن االتجاه العام لالجابات هو عدم الموافمة على أن العاملون فً شركات 2.25) أصؽرمن 

% من اإلجابات 92.6لٌة عملها , وٌإٌد ذلن نسبة آطالع الكامل على النظم المحاسبٌة والبرمجة لدٌهم اإل

 سلبٌة .

هو ( المتؽٌرات والتطورات الفنٌة والتكنولوجٌة ٌساٌر المطبكظام النالمتوسط الحسابً للعبارة الثالثة  ) -

( وبالتالً ٌمكننا المول أن 2.25) أصؽرمن( وهو 2.226( , ومستوى الداللة الختبار اإلشارة هو )0.71)

المشاركٌن ٌمٌلون بشكل عام إلى أن شركات البرمجة ال تواكب المتؽٌرات التكنولوجٌة والفنٌة فً السوق 
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ممصرة عن اللحاق بالتطورات الحاصلة , وٌمكننا تؤٌٌد ذلن ألن اإلجابات السلبٌة كانت بنسبة وتبمى 

87.3. % 

 المحاسبة مجال فً متخصصة كوادر البرمجة شركات لدى المتوسط الحسابً للعبارة الرابعة  )ٌوجد -

( وهو 2.22ة هو )( , ومستوى الداللة الختبار اإلشار3.8المحاسبٌة( هو ) النظم تصمٌم فً للمساعدة

تجاه العام لإلجابات بؤن شركات البرمجة تمتلن من خالل ذلن ٌمكننا مالحظة اإل ( ,2.25) أصؽر من 

 كوادر متخصصة فً مجال المحاسبة تساعدها فً تصمٌم النظم المحاسبٌة تمهٌداً لتطبٌمها برمجٌاً . 

راء أي إضافة أو تعدٌل على النظم ٌمكن لشركات البرمجة إجالمتوسط الحسابً للعبارة الخامسة  )   -

( 2.22( , ومستوى الداللة الختبار اإلشارة هو )1.75هو )المحاسبٌة االلكترونٌة تبعا لحاجة العمٌل ( 

جابات هو أن الشركات البرمجٌة ال تتٌح تجاه العام لإل( وبالتالً ٌمكن استنتاج أن اإل2.25) أصؽرمن وهو 

اللكترونٌة تبعاً لمتطلبات العمٌل  وٌإٌد ذلن أن اإلجابات السالبة كانت إمكانٌة تعدٌل النظم المحاسبٌة ا

96.4  . % 

 

: من خالل اإلجابات التً تم الحصول علٌها من المشاركٌن فً االستبٌان , فإننا نالحظ عدم الرضا عن أداء  النتيجة

ت ال تواكب المتؽٌرات شركات البرمجة فً مجال نظم المعلومات المحاسبٌة , وإجماعهم على أن الشركا

الفرضية التكنولوجٌة وال الفنٌة فً سوق العمل وال تمتلن كوادر ذات دراٌة كاملة بالنظم المحاسبٌة , وبالتالً فإن 

 .  الثانية مرفوضة

 

 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة :               

 المعلومات نظم في الجودة خصائص بين( a=0.05) داللة مستوى عند إحصائية  داللة ذات  ارتباط عاللة )توجد

 (. المستخدمين حاجات تلبية على والمدرة الفردية المنشآت في المطبمة المحاسبية

لام الباحث باستخدام معامل االرتباط سبٌرمان لمٌاس العاللة بٌن توافر خصائص الجودة فً نظم المعلومات 

فً المنشآت الفردٌة ومدى تلبٌة هذه النظم لحاجات ورؼبات المحاسبٌة المطبمة فً نظم المعلومات المحاسبٌة 

  المستخدمٌن , ولد كانت النتائج كما هو موضح فً الجدول التالً

 (10-3الجدول رلم )

 اختبار الفرضٌة الثالثة 

 سبٌرمانمعامل  خصائص جودة المعلومات المحاسبٌة فً النظم المحاسبٌة
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 0.621 المحاسبٌة المطبمة فً المنشآت الفردٌةٌتوفر عنصر السرعة فً نظم المعلومات 

 

 (10-3الجدول رلم )تابع  

 ( اختبار الفرضٌة الثالثة)

 سبٌرمانمعامل  خصائص جودة المعلومات المحاسبٌة فً النظم المحاسبٌة

 0.396 ٌتوفر عنصر الدلة فً نظم المعلومات المحاسبٌة المطبمة فً المنشآت الفردٌة

 0.701 فً نظم المعلومات المحاسبٌة المطبمة فً المنشآت الفردٌة ٌتوفر عنصر الكفاءة

 0.724 ٌتوفر عنصر المرونة فً نظم المعلومات المحاسبٌة المطبمة فً المنشآت الفردٌة

 0.510 فً نظم المعلومات المحاسبٌة المطبمة فً المنشآت الفردٌة مالءمةٌتوفر عنصر الموثولٌة وال

 0.710 ظم المعلومات المحاسبٌة المطبمة فً المنشآت الفردٌةٌتوفر عنصر األمان فً ن

 

 a=0.05مستوى الداللة اإلحصائٌة حسب عند 

 من الجدول السابك نالحظ ونستنتج ما ٌلً : 

بٌن عنصر السرعة فً نظم المعلومات المحاسبٌة المطبمة فً المنشآت  سبٌرمانرتباط تبٌن أن معامل اإل -

( وبالتالً نرفض 2.217( عند مستوى داللة ) 2.601ات المستخدمٌن هو )الفردٌة ومدى تلبٌتها لحاج

     الفرض الصفري ونمبل الفرض البدٌل المائل : توجد عاللة ارتباط ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة

 ( بٌن توافر عنصر السرعة فً نظام المعلومات المحاسبً ولدرته على تلبٌة حاجات المستخدمٌن . 2.25) 

ن بشكل كبٌر بعنصر السرعة وذلن من أجل توفٌر الولت ٌتبرٌر ذلن أن المستخدمٌن للنظم المحاسبٌة معنٌو

 ستفادة منها بشكلها األمثل .خالل العمل الٌومً , باإلضافة إلى سرعة الحصول على التمارٌر لإل

المطبمة فً المنشآت بٌن عنصر الدلة فً نظم المعلومات المحاسبٌة  سبٌرمانرتباط تبٌن أن معامل اإل -

( وبالتالً نرفض 2.210( عند مستوى داللة ) 2.396الفردٌة ومدى تلبٌتها لحاجات المستخدمٌن هو )

    الفرض الصفري ونمبل الفرض البدٌل المائل : توجد عاللة ارتباط ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة

 حاسبً ولدرته على تلبٌة حاجات المستخدمٌن .( بٌن توافر عنصر الدلة  فً نظام المعلومات الم 2.25) 
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عتماد على وهً عاللة ارتباط لوٌة إلى حد ما , وذلن ألهمٌة عنصر الدلة حٌث أنه ٌزٌد من إمكانٌة اإل

التمارٌر والمعلومات المولدة من نظم المعلومات المحاسبٌة المعتمدة , والتملٌل من مخاطر األخطاء التً 

 ات الخاطئة فً حال عدم توخً الدلة .ٌمكن أن تنتج عن المعلوم

 

بٌن عنصر الكفاءة فً نظم المعلومات المحاسبٌة المطبمة فً المنشآت  سبٌرمانرتباط تبٌن أن معامل اإل -

( وبالتالً نرفض 2.235( عند مستوى داللة ) 2.721الفردٌة ومدى تلبٌتها لحاجات المستخدمٌن هو )

 ل : توجد عاللة ارتباط ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللةالفرض الصفري ونمبل الفرض البدٌل المائ

 ( بٌن توافر عنصر الكفاءة فً نظام المعلومات المحاسبً ولدرته على تلبٌة حاجات المستخدمٌن . 2.25)   -

وهذا االرتباط ٌعتبر ارتباطاً مهما , ألن توفر الكفاءة ٌساعد مستخدمً النظم المحاسبٌة على المٌام بؤعمالهم 

 انتظام وسهولة .ب

 

بٌن عنصر المرونة فً نظم المعلومات المحاسبٌة المطبمة فً المنشآت  سبٌرمانرتباط تبٌن أن معامل اإل -

( وبالتالً نرفض 2.21( عند مستوى داللة ) 2.704الفردٌة ومدى تلبٌتها لحاجات المستخدمٌن هو )

   ط ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة رتباإالفرض الصفري ونمبل الفرض البدٌل المائل : توجد عاللة 

 ( بٌن توافر عنصر الكفاءة فً نظام المعلومات المحاسبً ولدرته على تلبٌة حاجات المستخدمٌن . 2.25) 

ستفادة من فالمرونة التً ٌوفرها النظام المحاسبً تساهم فً تخفٌؾ التعمٌدات فً االستخدام بحٌث ٌمكنهم اإل

 مالهم المرتبطة به بسهولة .هذا النظام والمٌام بؤع

 

فً نظم المعلومات المحاسبٌة المطبمة   مالءمةبٌن عنصر الموثولٌة وال سبٌرمانرتباط تبٌن أن معامل اإل -

( 2.206( عند مستوى داللة ) 2.512فً المنشآت الفردٌة ومدى تلبٌتها لحاجات المستخدمٌن هو )

رتباط ذات داللة إحصائٌة عند إالمائل : توجد عاللة وبالتالً نرفض الفرض الصفري ونمبل الفرض البدٌل 

فً نظام المعلومات المحاسبً ولدرته على   مالءمة( بٌن توافر عنصر الموثولٌة وال 2.25مستوى داللة ) 

 تلبٌة حاجات المستخدمٌن .

 

لمنشآت بٌن عنصر األمان فً نظم المعلومات المحاسبٌة المطبمة فً ا سبٌرمانرتباط تبٌن أن معامل اإل -

( وبالتالً نرفض 51541( عند مستوى داللة ) 51125الفردٌة ومدى تلبٌتها لحاجات المستخدمٌن هو )

     رتباط ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللةإالفرض الصفري ونمبل الفرض البدٌل المائل : توجد عاللة 

 ه على تلبٌة حاجات المستخدمٌن .( بٌن توافر عنصر األمان فً نظام المعلومات المحاسبً ولدرت 5150) 
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( 0.05ومن خالل ما تمدم فإن الفرضٌة الثالثة ممبولة أي ٌوجد ارتباط ذو داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )

 حاجات تلبٌة على والمدرة الفردٌة المنشآت فً المطبمة المحاسبٌة المعلومات نظم فً الجودة خصائص بٌن

 . المستخدمٌن

 رئيسية الرابعة :اختبار الفرضية ال

( بين لدرة شركات البرمجة على مواكبة a=0.05) توجد عاللة ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) 

 متطلبات سوق العمل من النظم المحاسبية  والمدرة  على تلبية حاجات المستخدمين .( 

بار العاللة بٌن لدرة شركات البرمجة على الخت سبٌرمانوالختبار هذه الفرضٌة اعتمد الباحث على معامل ارتباط 

مواكبة متطلبات سوق العمل والمدرة على تلبٌة حاجات المستخدمٌن , ولد كانت النتائج كما هً موضحة بالجدول 

 التالً : 

 (13-3الجدول رلم )

 اختبار الفرضٌة الرابعة 

 سبٌرمانمعامل ارتباط  

 0.345 العمل من النظم المحاسبٌة شركات البرمجة لادرة على مواكبة متطلبات سوق

 

 0.05مستوى الداللة اإلحصائٌة 

وهو أصؽر من   0.010عند مستوى داللة   0.345رتباط سبٌرمان ٌساوي إمن خالل الجدول تبٌن أن معامل 

رتباط بٌن لدرة شركات البرمجة إوبالتالً نرفض الفرض الصفري ونمبل الفرض البدٌل المائل أنه ٌوجد   0.05

رتباط لوي تبعاً لمٌمة معامل مواكبة متطلبات سوق العمل ولدرتها على تلبٌة حاجات المستخدمٌن . وهذا اإل على

رتباط الموي ٌبرر باهتمام المحاسبٌن والمستخدمٌن المختلفٌن لنظم المعلومات المحاسبٌة بتطوٌر سبٌرمان , وهذا اإل

فاق عمل جدٌد وتسهل من آلى حلول تكنولوجٌة جدٌدة تفتح أنفسهم وأسالٌب عملهم , ورؼبتهم الدائمة فً الحصول ع

 ستفادة من التمارٌر الناتجة عن نظم المعلومات المحاسبٌة .ضافة إلى زٌادة اإلعملهم , باإل

( بٌن لدرة 0.05رتباط ذو داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )إذلن فإن الفرضٌة ممبولة أي ٌوجد ومن خالل 

 . بة متطلبات سوق العمل من النظم المحاسبٌة والمدرة على تلبٌة حاجات المستهلكٌنشركات البرمجة على مواك
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 ?َتائح انبحث 

 

من خالل البحث الذي لمنا به , والدراسة المٌدانٌة التً تمت على عٌنة من المنشآت الفردٌة العاملة فً السوق 

 ل إلى النتائج التالٌة : المحلٌة , وبعد تحلٌل البٌانات والتدلٌك الكافً بها ٌمكن التوص

إن أؼلب المنشآت الفردٌة تركز عملها على النشاط التجاري بشكل رئٌسً , فالمنشآت العاملة فً النشاط  -

% من إجمالً المنشآت العاملة التً تمت دراستها فً هذا البحث فً حٌن توزعت 62التجاري بلؽت نسبتها 

 لخدمات .النسب البمٌة بٌن العمل الصناعً والمماوالت وا

جمٌع نظم المعلومات المحاسبٌة المستخدمة فً المنشآت الفردٌة تمتلن بعض العناصر التً تسهل من عملٌة  -

استخدامها وتجعل المعلومات والتمارٌر المولدة عنها مفٌدة لمختلؾ شرائح المستخدمٌن , ومن أهم هذه 

ر , حٌث أنه من النادر جداً حدوث خطؤ العناصر عنصر السرعة والدلة فً إدخال البٌانات وتولٌد التمارٌ

 محوري أو مهم فً عملٌات النظام .

ن نظم المعلومات المحاسبٌة المستخدمة فً المنشآت الفردٌة من لصور متعانً المعلومات والتمارٌر المولدة  -

ل التمارٌر من حٌث مالئمتها لحاجات المستخدمٌن واتخاذ المرار , حٌث أنها ال تتمتع بالمرونة الكافٌة لتعدٌ

المولدة عنها أو عرضها بشكل مناسب للمستخدمٌن , لذا فإن هذه المعلومات ال تلعب دورها الفاعل 

 ستثمارٌة .حوري فً عملٌة اتخاذ المرارات اإلدارٌة واإلموال

 ناحٌة تخفٌؾ األعمال الروتٌنٌة  نظم المعلومات المحاسبٌة المستخدمة فً المنشآت الفردٌة تعانً لصور من -

ٌث أن هذه النظم ال تلعب أي دور واضح فً تخفٌؾ اإلجراءات الروتٌنٌة بل من الممكن أن تإدي إلى ح

زٌادتها فً بعض الحاالت , كما أنها ال تولً العناٌة الكافٌة ألهمٌة المعلومات التً ٌتم عرضها حٌث ال 

 إضاعة الولت والجهد . الؽٌر مهمة للمستخدمٌن والتً تإدي إلىتموم باستبعاد المعلومات الثانوٌة 

على الرؼم من أن شركات البرمجة العاملة فً المجال المحاسبً تواكب التؽٌرات والتطورات الحاصلة فً  -

سوق العمل , إال أن الكوادر البرمجٌة العاملة لدٌها ال تمتلن أي تصور عن النظم المحاسبٌة الموجودة 

بشكل واضح إلى عدة نماط ضعؾ فً النظم المحاسبٌة  وأنواعها التً تلبً متطلبات سوق العمل , مما أدى

 االلكترونٌة المنتجة من لبل هذه الشركات .
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تعانً نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة من لصور من ناحٌة المرونة وإمكانٌة إجراء أي تعدٌل على  -

الصناعٌة متطابمة وال تعطً النظام بما ٌتوافك مع حاجات العمٌل , فنجد فً األسواق أن البرامج التجارٌة و

 نشآت األخرى .مأي أهمٌة للطابع الخاص لكل منشؤة ومٌزاتها عن ال

نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة ال تواكب المتؽٌرات التكنولوجٌة الحاصلة فً لطاع تكنولوجٌا  -

مع نظم تشؽٌل  المعلومات , حٌث أن أؼلب التطبٌمات المصممة من لبلها تعانً من مشاكل فً التوافك

الحواسب الحدٌثة والتكنولوجٌا المتطورة فً الحاسوب , مما ٌضطر الراؼب فً استخدامها إلى اعتماده 

 على تكنولوجٌا لدٌمة وبمائه بعٌداً عن التطورات .

-  ً  إن المواصفات التً تتمتع بها المعلومات المحاسبٌة ومدى مطابمتها للمعاٌٌر الدولٌة والمحلٌة ترتبط ارتباطا

مة هذه المعلومات لحاجة المستخدمٌن , من حٌث السرعة والدلة والموثولٌة واألمن ءلوٌاً بمدى مال

وذلن من أجل تسهٌل اإلجراءات المحاسبٌة وتوفٌر الولت , باإلضافة إلى التخفٌؾ من مة , ءوالمال

على المعلومات الممدمة  عتمادالمخاطرة بالنسبة لمتخذي المرارات اإلدارٌة واالستثمارٌة , حٌث ٌمكنهم اإل

 من النظم المحاسبٌة فً حال تمتعت بالخصائص التً تجعلها مفٌدة .

لكترونٌة فً سوق العمل ٌعتبر عنصراً هاماً فً زٌادة مدى مواكبة شركات البرمجة للتؽٌرات الفنٌة واإل -

تها لحاجات المستخدمٌن لكترونٌة , حٌث ترتبط جودة المعلومات ومدى مالئمتها وتلبٌعتماد على النظم اإلاإل

 تدنًبمدرة هذه الشركات على المواكبة , كما أنها تؤخرها ولصورها فً مواكبة التطورات سٌإدي إلى 

 الطلب علٌها والنفور العام منها ألن سوق العمل ٌمٌل إلى التطور بشكل مستمر .

 

 ? انتىصُاث 

 

عطاء المزٌد إلكترونٌة بعنصر المرونة , وضرورة اهتمام مصممً نظم المعلومات المحاسبٌة الورلٌة واإل -

 مالءمةمكانٌة لتعدٌل التمارٌر المحاسبٌة وطرق عرضها بحٌث ال تخرج عن المعاٌٌر الممبولة وتكون من اإل

 لمتطلبات المستخدمٌن المختلفٌن .

لى الحد مات خالل عملٌة اإلدخال واإلخراج إوزٌادة التركٌز على تخفٌؾ اإلجراءات المتبعة فً نظم المعل -

األدنى , وتحدٌد األهمٌة النسبٌة للمعلومات المولدة من لبل النظام بحٌث ٌمكن استبعاد المعلومات ؼٌر 

 المهمة تفادٌاً إلضاعة الولت والجهد . 
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ٌم التطبٌمات المحاسبٌة بمواكبة مضرورة اهتمام شركات البرمجة العاملة فً لطاع المحاسبة وتص -

نما التطورات التكنولوجٌة أٌضاً , بحٌث تكون إمل , لٌس فمط الفنٌة والتطورات الحاصلة فً سوق الع

التطبٌمات المنتجة لابلة للعمل على أنظمة التشؽٌل الحدٌثة دون الحاجة إلى العودة بالنظام إلى إصدارات ألدم 

 . 

ت المحاسبٌة على شركات البرمجة العاملة أن تراعً تمتع الكادر البرمجً لدٌها بالحد األدنى من المعلوما -

 حول النظم المحاسبٌة التً ٌمومون بتصمٌمها إلى جانب اعتمادها على الكوادر المحاسبٌة المتخصصة .

م النظم المحاسبٌة االلكترونٌة بحٌث تراعً الطابع الشخصً لكل منشؤة , بحٌث ٌمكن تعدٌل ٌٌجب أن تصم -

 عات المستخدم .تطلآلٌة العمل فً المنشؤة , والنظام المحاسبً بما ٌتناسب مع 

 

 األبحا  انًمترحت ? 
مك أكبر نتٌجة لضٌك الولت فمد تم التولؾ بالبحث عند هذا الحد علماً أن الموضوع المدروس ٌمكن أن ٌدرس بع

لٌة التحول آحٌث من الممكن إجراء أبحاث مستمبلٌة حول نوعٌة الكادر المحاسبً العامل فً المنشآت الفردٌة , و

لكترونٌة , تموٌة وتعمٌك الثمافة المحاسبٌة فً المنشآت الفردٌة , ومن الموصى به إجراء اإل إلى النظم المحاسبٌة

ك للنظم المحاسبٌة فً كل نوع من أنواع نشاط المنشآت الفردٌة بشكل مدراسات مٌدانٌة منفصلة بشكل مع

المصممٌن فً تحدٌد التصمٌم منفصل , نظراً لالختالؾ بٌن النظم وفماً لنوعٌة النشاط , وهذا من شؤنه أن ٌفٌد 

 المناسب لنظام المعلومات المحاسبً بالنسبة لكل نشاط .

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 انًراخغ

 
( " دور نظم المعلومات المحاسبٌة فً ترشٌد المرارات اإلدارٌة فً منشآت األعمال 0226أحمد , بسام محمود . )  -1

 , ؼزة .الفلسطٌنٌة" , رسالة ماجستٌر , الجامعة اإلسالمٌة 
 

( " نظم المعلومات اإلدارٌة فً المنظمات المعاصرة " , الدار الجامعٌة , االسكندرٌة  0223إدرٌس , ثابت عبد الرحمن . )  -0
. 

( , الطبعة األولى , دار المناهج للنشر والتوزٌع , 0223جمعة والعرابٌد والزؼبً , أحمد حلمً وعصام فهد وزٌاد أحمد . ) -3
 عمان , األردن .

 
( " دور نظم المعلومات اإلدارٌة المحوسبة فً عملٌة صنع المرارات , دراسة مٌدانٌة 0222ٌوسؾ أحمد سعٌد . ) نتؾ , الش -4

 على البنون التجارٌة العاملة بمطاع ؼزة " , رسالة ماجستٌر , جامعة الملكة أروى للعلوم واألكادٌمٌة , الٌمن .
 

المعلومات اإلدارٌة المحوسبة فً عملٌة صنع المرارت فً بلدٌات لطاع ( " دور نظم 0224ؼنٌم , ماهر أحمد محمود . )  -5
 ؼزة بفلسطٌن " , رسالة ماجستٌر , الجامعة اإلسالمٌة , ؼزة .

 
( " أثر ؼٌاب االستراتٌجٌة المحاسبٌة فً الإسسات الصؽٌرة والمتوسطة 0212المشً والعبادي , ظاهر شاهر وهٌثم . )  -6

 1-07,  0مجلة الدراسات المالٌة واإلدارٌة , العدد الحجم على كفاءة األداء " , 
 

( , " مدى لدرة نظام المعلومات المحاسبً كؤداة استراتٌجٌة فً 0214المشً والصباغ, ظاهر شاهر وزهٌر نعٌم . )  -7
 119-2142( , 0) 34الشركات المساهمة العامة األردنٌة على تحمٌك مٌزة تنافسٌة " , المجلة العربٌة لإلدارة , 

 
( " دور نظم المعلومات فً تحسٌن أداء شركات االتصال السورٌة , دراسة تطبٌمٌة على شركة  0214عبادي , أنس .)  -8

 سٌرٌاتٌل " , كلٌة االلتصاد , جامعة حلب .
 

( " تمٌٌم نظم المعلومات للتسٌٌر فً المإسسات الجزائرٌة " , أطروحة دكتوراه , كلٌة 0220امٌن , أنهاري تالت . )  -9
 لتصاد وعلوم التسٌٌر , جامعة ابو بكر بلمٌد , الجزائر .اال
 

( " الموائم والتمارٌر المحاسبٌة فً المإسسات والشركات المصرفٌة واستخدامها الؼراض التحلٌل  1998أوبان , عبد هللا . ) -12
 المالً" , رسالة ماجستٌر , جامعة تشرٌن , سورٌا . 

 
 ( " نظام المعلومات المحاسبٌة " , كلٌة الحدباء , جامعة الموصل 0223ٌى .)الحبٌطً والسما , لاسم ابراهٌم وزٌاد ٌح -11

 
10-  

13- Loudon , Kenneth C. Laudon , Jan P. (2002) , " management system " managing the 
digital firm " seventh edition , New Jersey , Prentice – Hall , Inc. 

 
 

 
 
 



53 

 

 
 
 
 

 

 

 انًالحك
  بُت انسىرَت اندًهىرَت انؼر

 وزارة انتؼهُى انؼانٍ 

 اندايؼت االفتراضُت انسىرَت 

 MBAياخستُر انتؤهُم وانتخصص فٍ إدارة األػًال 

 

 

 

 استباَت نهتؼرف ػهً آراء انسًتخذيٍُ نهُظى انًحاسبُت فٍ انًُشآث انفردَت فٍ يحافظت طرطىش

 

 

آساء انًحبعجٍٛ  اعزطالع نهجبيؼخ االفزشاػٛخ انغٕسٚخ  رٓذف إنٗ  خ يمذينًبجغزٛش , شعبنخ انٕعبئم انجحضٛخ نإحذٖ إٌ ْزِ اإلعزجبَخ 
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This study aims to identify the accounting information systems, used in individual 

establishments, and their compatibility with the general standards that govern the validity 

of accounting information. In addition to identifying the satisfaction level of these 

systems’ different users, and the suitability of reports resulting to the needs and desires of 

different users. Moreover, it aims to identify the extent to which programming companies 

that design electronic accounting information systems are keeping abreast of the technical 

and technological developments in the labor market, and the degree of qualification and 

specialization of employees in these companies. 

The study population consists of individual establishments, operating in Tartous 

Governorate. It is difficult to count their total number precisely because of their diversity 

and various forms. A total of 65 questionnaires were distributed among the different 

accountants and users of the accounting information systems. The researcher used many 

statistical methods of SPSS to analyze data and come up with the results of the study. 

The study found that the accounting information systems currently used in individual 

establishments possess some accounting information quality elements. The most 

important elements are speed, safety, reliability and its conformity with international 

accounting standards and financial regulations standards. Nevertheless, they lack the 

elements of suitability and flexibility; they do not allow accounting reports to be adjusted 

to suit users' needs, and this reduces the usefulness of information. 

More to that, the researcher found that although the programming companies keep 

abreast of the technical developments in the labor market, they do not keep pace with the 

technological developments. Their applications always have problems with modern 

operating systems and equipment. Similar to paper systems, they do not provide 

flexibility in their resulting reports. 

The study ended with a set of solutions and proposals, such as considering the flexibility 

element in the design of accounting information systems, whether they are paper or 

electronic, and training cadres working in programming companies, taking into account 

their personal nature and possibility to modify electronic systems to commensurate the 

characteristics of each facility. 
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