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 ودورهالعوامل المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبي 

  ستراتيجيةفي اتخاذ القرارات اال

 األردنيةالشركات الصناعية ) دراسة ميدانية(
 

 ابراهيم ميدهالدكتور 

 قسم المحاسبة

 كلية االقتصاد

 دمشق جامعة

 الملخص

 نظام المعلومات المحاسبي    تكمن أهمية هذه الدراسة في قيامها بدراسة تحليلية للعوامل المؤثرة في          

والسيما تلـك العوامـل التنظيميـة ووسـائل تكنولوجيـا           . وأثرها في اتخاذ القرارات االستراتيجية    

 .وقد تجسدت الحالة العملية  بالشركات الصناعية األردنية.المعلومات والبيئية

نها مـن قبـل المـديرين     استبانة ُأجيب ع114جِمعِت البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة من خالل  

 .في هذه الشركات المبحوثة )إنتاج وتسويق(العامين والمديرين الماليين ومديري األنشطة الرئيسية 

) سـبيرمان (ل معامل ارتباط الرتب     تضمنت هذه الدراسة خمس  فرضيات، تم اختبار بعضها من خال          

ة والمتغير الوسيط كما استخدمت     الذي استخدم لقياس  درجة معنوية  العالقة بين المتغيرات المستقل          

ومعامل االنحدار المتعدد ومعامل    ) t(في اختبار الفرضيات األخرى، أساليب إحصائية أخرى كاختبار         

 . واالنحدار المتسلسل) F( واختبار R2االنحدار البسيط ومعامل التفسير 
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قة معنوية بين العوامل التنظيميـة      إن أهمية النتائج التي توصلت إليها الدراسة تكمن في إيجادها عال          

لكنها لم تجد عالقة موثوقاً بها      . ات المحاسبي ووسائل تكنولوجيا المعلومات والبيئية، ونظام المعلوم     

 .بين نظام المعلومات المحاسبي وعملية اتخاذ القرارات االستراتيجية

أعمال أردنيـة أخـرى     وأخيراً، أوصت الدراسة بضرورة استخدام نموذج هذه الدراسة في منظمات           

 وأوصت كذلك .بخالف الشركات الصناعية كونه قابالً للتطبيق واالختبار في قطاعات ومجاالت أخرى          

بدراسة عوامل أخرى وأثرها في نظام المعلومات  المحاسبي،  مثـل الهيكـل التنظيمـي والسـلوك           

 ....... السياسي والرضا الوظيفي وغيرها
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 :المقدمة
ات األولى من القرن الواحد والعشرين تحوالت هائلة في النظم االقتصـادية والسياسـية              تشهد السنو 

 وأهم ما يميز هذه التغيرات والتحوالت هو تشعبها وانتشارها في جوانب            ،  والتكنولوجية واالجتماعية 

 . كلّهاالحياة

 تتـأثر بـالتحوالت    ة التـي   أحد األركان الرئيسي   وقد أصبحت المنظمات وبما فيها الصناعية والخدمية      

 وانتشـار   ،  الحاصلة في البيئة والتي تتمثل بشدة المنافسة في إطار قوى السوق، وحريـة التجـارة              

 .، وتقدم تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتوتشابكهاعمليات اإلنتاج  والتوزيع 

 المنظمات مـن    إلدارة كان ال بد     ،  ونتيجة لهذه التغيرات المتسارعة التي نتجت عن المنافسة الشديدة        

 ستراتيجيةبما يضمن تحقيق الميزة التنافسية ورضا الزبون، واتخاذ القرارات اال         ينة   أساليب مع  اتباع

 . ضمان بقاء المنظمة واستمرارهاومن ثمالسليمة، 

  يعـد  إن تطوير نظام  معلومات محاسبي فعال في الشركات الصناعية في ظل تكنولوجيا المعلومـات              

 منها خصوصاً بما يوفره ذلك النظـام        واالستراتيجيةة لعملية اتخاذ القرارات عموماً      الركيزة األساسي 

 فضالً عن كونها معلومـات موضـوعية        ،  الخ... . نهائية ،   تحليلية ،  من معلومات تفصيلية، نسبية   

 .وموثوق بها

اسبي فـي   ومن هنا جاءت هذه الدراسة إللقاء الضوء على العوامل المؤثرة في نظام المعلومات المح             

 اإلسـهام فـي زيـادة       طبيعة تأثير هذه العوامل بهدف      كمحاولة لتحديد  ،  القطاع الصناعي في األردن   

 ومن ثم محاولة التعرف على مدى تأثير نظام المعلومات المحاسبي فـي عمليـة               ،  فاعلية هذا النظام  

 .ستراتيجيةاتخاذ القرارات اال

 :ثالثة مباحث وكما يأتي إلى ولغرض إضاءة الموضوع سيتم تقسيم الدراسة

 . منهجية الدراسة:المبحث األول

 .الجانب النظري للدراسة:المبحث الثاني

 . الجانب العملي للدراسة:المبحث الثالث

 .والتوصياتالنتائج 
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 : المبحث األول

 منهجية الدراسة 

 : مشكلة الدراسة-أوالً 
 األمـر  ،  لوجيا المعلومات واالتصاالت   المعاصرة تطورات كبيرة في مجال تكنو      األعمالتشهد منظمات   

 واتخـاذ   أهـدافها السعي لتوفير المعلومات الضرورية لتحقيـق        إلى    هذه المنظمات  إداراتالذي دعا   

 نظـام   ويـؤدي  . الصائبة التي تمكنها من المحافظة على بقائها واسـتمرارها         ستراتيجيةاالالقرارات  

 والمنظمات على حد سـواء مـن تحديـد          األفرادمن  كلٍّ  المعلومات المحاسبي دوراً كبيراً في تمكين       

 وذلـك بسـعيها لتـوفير       ،  عمليـة بـرامج    إلى    ووضع استراتيجياتها وسياساتها وترجمتها    أهدافها

المعلومات المالئمة وفي الوقت المناسب وبالقدر المطلوب للمساهمة بشكل واضح في تطوير عمليـة              

 وألهميـة وبناء على ما تقدم     . وجهدها اإلدارة وقت   اتخاذ القرارات والمساعدة على توفير الكثير من      

 في ظل التحديات التي فرضها      والسيماالدور الذي يضطلع به نظام المعلومات المحاسبي في المنظمة          

 : اآلتية يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت ، تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات

 ت المحاسبي في القطاع الصناعي والعوامل التنظيمية؟هل هناك عالقة بين نظام المعلوما-1

 هل هناك عالقة بين نظام المعلومات المحاسبي في القطاع الصناعي وبـين وسـائل تكنولوجيـا                 -2

 المعلومات؟

  هل هناك عالقة بين نظام المعلومات المحاسبي في القطاع الصناعي والعوامل البيئية؟-3

سبي في القطاع الصناعي بالعوامل التنظيمية والبيئيـة ووسـائل          هل يتأثر نظام المعلومات المحا    -4

 تكنولوجيا المعلومات معاً؟

  في القطاع الصناعي؟ستراتيجيةاالهل يؤثر نظام المعلومات المحاسبي في عملية اتخاذ القرارات  -5

 :أهمية الدراسة -ثانياً 
والغمـوض لتحـديات    ،  والتعقيـد ،  تواجه إدارة المنظمات المعاصرة في محيط األعمال سمات التغيير        

 وقدرة  ،  شتى، ولعل من بينها قدرتها على تكيف المنظمة وبقائها كنظام حي متجدد مبدع ومرن تارة              

 سـتراتيجية ذلك المحيط لصالح المنظمة وتوليد القبول لقراراتها اال       عقله االستراتيجي على استقطاب     

صميم نظـام معلومـات     ملقاة على اإلدارة هو ت     ومما ال شك فيه أن من أهم الواجبات ال         ،  تارة أخرى 

محاسبي فعال، فضالً عن مسؤولياتها في المحافظة على هذا النظام والتأكد مـن سـالمة وموثوقيـة     
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 المعلومات المحاسبية ركيزة أساسية في تـأمين اسـتمرارية حيـاة            تعد إذ   ،  المعلومات التي يقدمها  

 .المنظمة ضمن مسارات التوجه االستراتيجي

 ،القطـاع الصـناعي   في نظام المعلومات المحاسبي في      هنا تبرز أهمية دراسة العوامل المؤثرة       من  و

نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف األمر الـذي         العوامل وطبيعة تأثيرها يساعد في تعزيز     فمعرفة هذه   

، المالئمةو،  الصحيحةو،  يسهم في تفعيل دور نظام المعلومات المحاسبي في توفير المعلومات الكافية          

 . الداعمة لبقاء الشركة واستمرارهاستراتيجيةالمناسبة لغرض اتخاذ القرارات االو

 : هدف الدراسة-ثالثاً 
 ، وسـائل تكنولوجيـا المعلومـات     و،  سة في تحليل العوامل التنظيمية    يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدرا    

 وتأثير نظام   ،  اعي األردني من ناحية   البيئية المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبي في القطاع الصن        و

 . من ناحية أخرىستراتيجيةالمعلومات المحاسبي في عملية اتخاذ القرارات اال

  :فرضيات الدراسة -رابعاً 

 :فرضيات االرتباط - أ

- H1 :ط معنوية بين العوامل التنظيمية في الشركات الصـناعية ونظـام    توجد عالقة ارتبا

 .المعلومات المحاسبي

- H2:   عالقة ارتباط معنوية بين وسائل تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصناعية           توجد

 .ونظام المعلومات المحاسبي

- H3:               توجد عالقة ارتباط معنوية بين العوامل البيئية في الشـركات الصـناعية ونظـام 

 .المعلومات المحاسبي

  :فرضيات التأثير - ب

- H4 :صناعية بالعوامل التنظيمية ووسائل  يتأثر نظام المعلومات المحاسبي في الشركات ال

 .تكنولوجيا المعلومات والبيئية معاً

- H5:          في القطاع   ستراتيجيةااليؤثر نظام المعلومات المحاسبي في عملية اتخاذ القرارات 

 .الصناعي
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 : نموذج الدراسة-خامساً 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 ةالمتغيرات المستقل

 المتغير الوسيط

نظام المعلومات 

 المحاسبي

القرارات 

 االستراتيجية

 المتغير المعتمد

العوامل 

 التنظيمية

وسائل 

تكنولوجيا 

المعلومات

العوامل 

 البيئية
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  :متغيرات الدراسة -سادساً

 :المتغيرات المستقلة - أ

المستويات اإلداريـة    إلى   وتشمل مدى تفويض الصالحيات من اإلدارة العليا      : العوامل التنظيمية  -1

محاسـبة  و ، البيروقراطيـة فـي اإلدارة   و،  تحديد المهام والواجبات بشـكل مكتـوب      و،  األدنى

 .)1 ( الخ... .التركيز على تحقيق المكاسب للمالكينو ،المسؤولية

كترونيات لة على اال  ينيد من المتغيرات المتداخلة والمب    شمل العد وت :وسائل تكنولوجيا المعلومات   -2

التجـارة  و ،ها ونشـر  هـا تخزينو تهـا ومعالج المعلومـات لكترونية لتجميع   ا وسائل   كاستخدام

 متمرسـة فـي اسـتخدام       أطـر وجـود   و ،لكتروني للتحويالت المالية  النظام اال و ،لكترونيةاال

 .)2( الخ .. .ويب العالمية شبكات الميزاتاالستفادة من و ،الكمبيوتر

، واق الزبائن ومتطلباتهم  ذتبدل وتباين أ  و ،  وتشمل المعايير المحاسبية الدولية   : العوامل البيئية  -3

التقلبات السعرية في معظم أسواق السلع والخدمات وعدم االستقرار         و ،قواعد ومعايير التدقيق  و

 .)3(دةالمنافسة الحادة والرغبة في دخول أسواق جديو ،االقتصادي

 :المتغير الوسيط - ب

والتـي تكـون    أي مجموعة الموارد البشرية والمادية داخـل المنظمـة          : نظام المعلومات المحاسبي  

مسؤولة عن توفير المعلومات المالئمة والقادرة على التعبير عن العمليات االقتصادية للمنظمة فضالً             

 لمستخدمين،لغرض تزويد ا  ،  وقت المناسب عن إعداد القوائم المالية الواضحة والتي يتم تقديمها في ال         

 بالمعلومات   )الخ. .المقرضينو ،  الحكومةو،  الدائنينو ،نالمستثمريو ،كاإلدارة(على اختالف فئاتهم    

 .)4( لوماتية لتحقيق أهدافهم المختلفةتلبي احتياجاتهم المعالتي 

 :المتغير المعتمد -ج

د مسيرة المنظمة األساس واتجاهها العام فـي ضـوء        إنها القرارات التي تحد   : ستراتيجيةالقرارات اال 

وهي في النهايـة تشـكل      ،   والتي قد تحدث في البيئة المحيطة      ، وغير المتوقعة  ،  المتغيرات المتوقعة 

وتوجه توزيع المصادر وتحدد فاعلية     ،  األهداف الحقيقية للمنظمة وتساعد في رسم الخطوط العريضة       

 ،  قرار فتح قسم جديد في المنظمة لتصنيع منتجات جديدة         اتيجيةستر ومثال على القرارات اال    ،المنظمة

وسيع النشاط ليشـمل محافظـات      قرار ت  ،   المنظمة أطر الخارج أو تدريب     إقرار استشارة خبراء من   

 .)5(  الخ ..تخفيض تكاليف المنتجات المصنعة قرار ،جديدة
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 )7()6(ضياتالفراألساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل واختبار -سابعاً

 . الخاصة بالمجيبينالشخصية وقد استخدمت في عرض البيانات :التكرارات والنسب المئوية -1

 . وقد استخدم لعرض اإلجابات لبعض األسئلة الواردة في االستبانة لتعزيز التحليل:الوسط الحسابي -2

متغيـرات   استخدم لقياس درجة معنوية العالقة بين ال       :Spermanمعامل ارتباط الرتب سبيرمان      -3

 .المستقلة والمتغير الوسيط

م بهدف معرفة معنوية الفروقات بين متغيرات وأبعاد الدراسة على مسـتوى            استخد:) t(اختبار   -4

 .فرضيات االرتباط

 . استخدم لتحديد مدى تأثير مجموعة متغيرات مستقلة في المتغير الوسيط:دتعدمعامل االنحدار الم -5

 . المتغير المعتمدفيغير الوسيط تحديد مدى تأثير المت استخدم ل:ر البسيطامعامل االنحد -6

 تم استخدامه لمعرفة نسبة مساهمة معادلة االنحدار في تفسـير االنحـراف             :R2معامل التفسير    -7

 .الكلي في قيم المتغير المعتمد

 .) فرضيات التأثير(تم استخدامه بهدف اختبار معنوية االنحدار  :Fاختبار  -8

 استخدم لتحديد تأثير عدد من المتغيرات المستقلة فـي المتغيـر   :Step wiseاالنحدار المتسلسل  -9

 .المعتمد مع تحديد تسلسلها حسب درجة تأثيرها

 ولضمان  ،   المتغيرات التي تم اعتمادها    طلوب استخدامها من خالل مجموعة      د العالقات الم  تعد ل ونظراً

 .)SPSS(ئج باستخدام البرنامج اإلحصائي السرعة ودقة النتائج فقد تم إدخال البيانات واستخراج النتا

 :معلوماتاليب جمع الأس -ثامناً 
 .لى العديد من الكتب والمقاالت المتخصصةإ تم االستناد :الجانب النظري -1

مـن خـالل    ) Perceptual ()الحسـي (  القياس اإلدراكـي   أسلوب الباحث    اعتمد :الجانب العملي  -2

  .)8(مقياس ليكرت الخماسي إلى تند التي تساستخدام مخرجات استمارة االستبيان 

 :مجتمع الدراسة-تاسعاً 
األردنيـة  شركة صناعية في مختلـف محافظـات المملكـة          ) 38(قام الباحث بتوزيع االستبانة على      

  وقام بملء االستمارات من كان بمنصب مدير عام أو مدير مالي أو مدير إنتاج أو تسويق                 ،  الهاشمية
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 استمارة خضعت )114( أي ، %88استمارة وكانت نسبة االستجابة  ) 130(وقد وزعت ، في الشركة

 .للتحليل واستخراج النتائج

 المبحث الثاني

 :الجانب النظري للدراسة

 :)IT( نظام المعلومات المحاسبي في ظل تكنولوجيا المعلومات :أوالً
بين نظام المعلومـات     تجمع   ،   تكنولوجيا المعلومات نجد أن معظم األدبيات      ية  هعند محاولة تحديد ما   

 إلـى   ن النظـرة  إ و ،   فلسفة متكاملة   المحاسبي بوصفه مفهوماً وبين تكنولوجيا المعلومات بوصفها      

ه التكنولوجيا  ذ والنوع المستعمل من ه    ،  تكنولوجيا المعلومات قد اختلفت باختالف المجال المطبقة فيه       

 .في التطبيق

لكترونيـات فـي   التكنولوجيا القائمة على استخدام اال :وعليه يمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات بأنها 

أصـبحت   .)9( المعرفة إلى   ضمن مجموعة شاملة وصوالً   ومعالجة المعلومات وتشغيلها    ،   وخزن ،جمع

يتوقـف علـى     نجاح هذه الخـدمات       إن ذإ،  تكنولوجيا المعلومات الركن األساسي لخدمات المعلومات     

ه التكنولوجيا قـد    عن أن هذ   فضالً   ،ومعالجتها،   المعلومات نوعية التكنولوجيا المستخدمة في تخزين    

 .)10(والتسويقية واإلدارية تخفيض التكاليف الكلية للعمليات الصناعية  إلى أدت

 من القضايا الحديثة التي بدأت تعكس أهميـة اسـتخدام المعلومـات             )IT( تكنولوجيا المعلومات    دوتع

 وقد أدى التطور فـي اسـتخدام وسـائل          .دة في المجتمع  دتعالمعالجة تكنولوجياً في خدمة جوانب م     

 أدى البرامج المحاسبية المتكاملة لتشغيل البيانات مما        بإعدادزيادة االهتمام    إلى   تكنولوجيا المعلومات 

 والشـركات   .لكترونـي  المحاسبي أطلق عليه نظـام التشـغيل اال        فكرظهور مصطلح جديد في ال    إلى  

وير خدماتها وأنظمتها المعلوماتية مما يسـتدعي اهتمامهـا المتزايـد           الصناعية مطالبة بدورها بتط   

 .ها وأدواتبوسائل تكنولوجيا المعلومات

  فضالً عن أسباب أخـرى     ،ونتيجة الهتمام الجهات التشريعية في األردن بأهمية تكنولوجيا المعلومات        

فقـد اتجهـت المنظمـات       ،الخ. .تلبية رغبات الزبائن  و،  مواجهة المنافسة و،  منها تخفيض التكاليف  

تطوير نظام معلوماتها المحاسبي وزيادة االسـتثمار فـي          إلى   عموماً والشركات الصناعية خصوصاً   

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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خصـائص  وأنواعـه؟   ومـا عناصـره؟      و  مهم ما هو نظام المعلومات المحاسـبي        سؤال وهنا يبرز 

 المعلومات فيه؟

جمـع   إلـى  بي بأنه مجموعة الموارد البشرية والمادية التـي تهـدف     ف نظام المعلومات المحاس   ريع

 إلـى    ومعالجتها وتوفيرهـا بشـكل معلومـات       ،  البيانات االقتصادية المتعلقة بجميع أنشطة المنظمة     

 . القرارات المختلفةذمستخدميها لتمكينهم من إصدار األحكام واتخا

 :)11(ت أساسية هي نظام المعلومات المحاسبي عادة من خمسة مكونايتكون و

 .دةتعدام ويقومون بأداء الوظائف المين يديرون النظذ ال:)People( األشخاص -1

 اليدوية واآللية المتعلقة بجمع وتشغيل وخزن البيانات حـول أنشـطة            :)Procedure (جراءاتاإل -2

 .المنظمة

 . البيانات الخاصة بعمليات مختلف أعمال المنظمة:)Data (البيانات -3

 . المستخدمة لتشغيل عمليات المنظمة:) Software (البرمجيات -4

 والتي تتضـمن  :)Information Technology Infrastructure( ية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتالبن -5

 . وأجهزة شبكات االتصاالت بهاالحاسبات واألجهزة المحيطة

 :عناصر نظام المعلومات المحاسبي: ثانياً
 : يمكن حصرها في سبعة عناصر هيعناصر نظام المعلومات المحاسبي

تعكس القوة  تحقيق أهداف عديدة     إلى    يطمح نظام المعلومات المحاسبي    :األهداف والخطط  -1

 وقد قام مجمع المحاسبين القانونيين بمحاولة لتحديد أهـداف          .المحركة وراء النظام وأغراضه   

 )Ttueblood( )11(المحاسبة في تقرير لجنة 

قاعدة نظام المعلومات المحاسبي لغرض اسـترجاعها       ب االحتفاظ    عادة يتم  :قاعدة البيانات  -2

وهنا تستخدم وسائل التخـزين المختلفـة مثـل الوثـائق والسـجالت              ،  الستخدامها فيما بعد  

يانات هـو لـيس      وتجدر اإلشارة أن الهدف من عملية خزن الب        ،  واألقراص المرنة أو المدمجة   

ا وجوب تحديث البيانات المخزونـة بشـكل متكـرر           وإنم ،  كدة بكميات كبيرة  راوفرة البيانات ال  

 .للمحافظة على حداثتها

الداخليـة والخارجيـة     وهي عبارة عن البيانات التي يتم جمعها من المصـادر            :المدخالت -3

 وتلـك   ،  واإلدارية والتسويقية   اإلنتاجيةمليات  عل كا ،  المنظمة ذات العالقة  ة  والتي تتعلق بأنشط  
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 عن البيانـات الخاصـة      فضالً،  والتقنية واالجتماعية  والسياسية   الخاصة باألوضاع االقتصادية  

المحاسـبي يتوسـع ليشـمل البيانـات         دور نظام المعلومـات      إن من جهة أخرى     ،بالمنافسين

المحاسبية غير التقليدية األخرى لمساعدة المستفيدين مـن اتخـاذ القـرارات بشـكل أفضـل                

 وأسـعار   ، واألسعار الجاريـة للمنتجـات     ،عاتكالمعلومات اليومية من األسواق عن حجم المبي      

 .)12( وأسعار األسواق ،المنافسين

 وهي عبارة عن تحويل البيانات عن طريق تسجيلها وتبويبهـا وترتيبهـا وإجـراء               :العمليات -4

. العمليات الحسابية عليها ثم عرضها بشكل معلومات تتفق مع الموقف أو القرار المراد اتخاذه             

ه يمكن أن يكون نظام المعلومات المحاسبي نظاماً يدوياً بسـيطاً يعتمـد             وتجدر اإلشارة هنا أن   

 أو نظاماً معقداً جداً يستخدم المبتكرات في مجال الحاسـبات           ،  بشكل أساسي على الورقة والقلم    

 وفي كل األحوال فـإن      ،لكترونية وتقنيات المعلومات، أو في مكان وسط بين هذين الموقفين         اال

األهداف والفروض   إلى   ستطيع معالجة البيانات إلنتاج المعلومات إال استناداً      ال ي المعلومات  نظام  

 . والمعايير والطرائق والقواعد المحاسبيةوالمبادئ

 من الواضح أن نظام المعلومات المحاسبي الموجـه للقـرارات ينبغـي أن ينـتج                :المخرجات -5

ومات المحاسبي شيوعاً هي     مخرجات نظام المعل   أكثرن  إ و .معلومات تقابل احتياجات مستخدميه   

كما أن نظام   ،  وقائمة التدفقات النقدية  ،  وقائمة المركز المالي  ،  التقارير المالية مثل قائمة الدخل    

إعداد الرسوم واألشـرطة البيانيـة      المعلومات المحاسبي ينتج أيضاً مخرجات غير تقليدية مثل         

عديـد مـن التقـارير واإلحصـاءات      فضالً عن ال،  ومستويات اإلنتاج الفعلي   ،لتحليل اإليرادات 

 .ق بيانية مفهومةائبطر

رة ثانية في   و المعلومات التي يعاد إدخالها م      وهي عبارة عن مخرجات النظام أ      :التغذية العكسية  -6

النظام الستخدامها كمدخالت من أجل تحسين مسار النظام وتطويره وضـمان            إلى   ة جديدة دور

 .تكيفه مع بيئته لتحقيق األهداف المرسومة

 يطلق على الناس الذين يتعاملون مع النظام ويستخدمون المعلومات التي ينتجها            :المستخدمون -7

 وقد يكون هؤالء من داخل المنظمة كاإلدارة والعاملين أو مـن خـارج              ،)المستخدمون(تسمية  

المنظمة كالمستثمرين والدائنين والزبائن والحكومة والمجتمع ومراكز البحث العلمي وأسـواق           

 .الخ.. .المال
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نظام  كل من مخرجات     فيأن االحتياطات المعلوماتية للمستخدمين المختلفين تؤثر       ،  ومن الجدير بالذكر  

 نظاماً رئيسـياً يشـتمل      دت المحاسبي يع  بهذا نرى أن نظام المعلوما    ،  ه ومدخالت المعلومات المحاسبي 

 .على عدة نظم فرعية نذكرها في الفقرة الالحقة

  :المحاسبيية لنظام المعلومات  النظم الفرع:ثالثاً

 :نظام المحاسبة المالية - أ

يهتم هذا النظام بصفة رئيسية بجمع البيانات المتعلقة بالعمليات االقتصادية للمنظمة ومعالجتهـا فـي     

 ويفتـرض   ،   المنظمة لمهنة المحاسـبة    الجهات والمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل       المبادئضوء  

م المحاسبة المالية تلبي أغراض واستخدامات أغلب المستخدمين الـذين          المحاسبون أن مخرجات نظا   

 ين ويشير كل مـن الكـاتب      .حد كبير  إلى   تجمعهم احتياجات مشتركة تتطلب معلومات أساسية متماثلة      

Glautir & Underdown مسألة أساسية وهي أن كم المعلومات ونوعيتهـا وتوقيتهـا ومالءمتهـا     إلى

 ألي مجموعة من المستخدمين يعتمد على مقدار أو حجم الضغط الـذي قـد               لالحتياجات المعلوماتية 

 .)13(تمارسه كل مجموعة على المحاسب إلنتاج المعلومات التي تلبي احتياجاتهم 

 : المحاسبة اإلداريةمعلوماتنظام  - ب

 ونظـام محاسـبة     ،   نظام الموازنـات التخطيطيـة     :يشتمل على عدد من األنظمة الفرعية من أهمها       

المسـتخدمون  (  ويهتم نظام معلومات المحاسبة اإلدارية بتزويد األطراف داخل المنظمـة            ،  ليفالتكا

بالمعلومات االقتصادية المفيدة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المختلفة مع التركيز علـى            ) الداخليون  

 سـتراتيجية رارات اال  من الق  بمختلف مستوياتها والمتمثلة ابتداء    االحتياجات المعلوماتية لإلدارة     تلبية

 .)14(بالقرارات التنفيذية والرقابية  وانتهاء، التنظيمية والتوجيهيةثم ، والتخطيطية

المعلومات التي يوفرها نظام معلومات المحاسبة       إلى   وتحتاج اإلدارة بمستوياتها المختلفة في المنظمة     

 ، شـروط التسـديد   و،  الخصـم و،  ار فاإلدارة التسويقية تعنى بالمعلومات المتعلقة باألسـع       ،  اإلدارية

 بينما تسعى إدارة اإلنتاج للحصول على معلومات        ،  الخ. .مصاريف الدعاية واإلعالن  و،  وسياسة البيع 

المواد و،  ما هي طريقة اإلنتاج   و ،التوقيت المناسب لكل نوع من المنتجات     و،  عن كمية اإلنتاج وتكلفته   

 في حين نرى    ،  الخ. .لتكاليف على المنتجات المختلفة   كيفية توزيع ا  و،  فرة والمستخدمة ااألولية المتو 

من هـو   و ،  أن إدارة المشتريات تعمل جاهدة في الحصول على معلومات خاصة بالمشتريات ووقتها           

 أمـا إدارة المـوارد      ،  الـخ . .،  األصنافو ما هو مزيج السعر،   و،  المورد الذي تشتري منه المنظمة    

مقدار االقتطاعات من   ومقدار أجورهم،   و اشتغال العاملين،    البشرية فتتطلب معلومات مثل عدد ساعات     
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 وأخيـراً تحتـاج اإلدارة      ،  الخ. .معدل الغياب و،  الكفاءةو،   ومهارتهم ما هي خبرة العاملين   و،  األجور

مـا هـي    و ،  والداخلة الحاليـة  المعلومات المتعلقة مثالً بمقدار التدفقات النقدية الخارجة         إلى   المالية

سياسـة البيـع اآلجـل      وكيف تخطط المنظمة لإلنفاق االستثماري،      و ،  استخداماتها و األموالمصادر  

 .)15(الخ . .والتحصيل وتحليالت الربحية

 :الخصائص النوعية للمعلومات-رابعاً 
أساسـيتين بالمعلومـات     على ضرورة توفير ميزتين    ) FASB(نص مجلس معايير المحاسبة المالية      

 وهما المالءمة والثقة ويمكن توضيح هـاتين        ،ات العمل المحاسبي  اإلفصاح عنها في مخرج   التي يتم   

  :)16(الخاصيتين باآلتي 

 في يقصد بالمالءمة أن للمعلومات التي يتم التصريح عنها القدرة في التأثير             :Relevanceالمالءمة  -1

ى تخفيض حالة عدم التأكـد لـد       إلى   وهي بذلك تؤدي  ،  القرار المتخذ من قبل مستخدم المعلومات     

 .)17(متلقيها

تحسـن مـن   ) Predictive Value(ولكي تتصف المعلومات بالمالءمة ال بد أن تكون ذات قيمة تنبؤية 

 كذلك ال بد أن تملك المعلومات المالئمـة         ،لالمستقبقدرة متخذ القرار في التنبؤ بالنتائج المتوقعة في         

كشف عن مدى نجاح المسـتخدم فـي   متمثلة في قدرتها على ال) Feed Back value( استرجاعية اًقيم

فتمثل الخاصية الثالثـة للمعلومـات   ) Time liness( أما التوقيت المناسب .التحقق من توقعاته السابقة

 .المالئمة والتي يقصد بها توفير المعلومات في الوقت المناسب وعند الحاجة إليها

لنوعية الثانية للمعلومات والتي تعنـي      الخاصية ا ) االعتمادية(تشكل الموثوقية    :Reliability الثقة   -2

قدرة المعلومات على التعبير عن فحوى األهداف أو العمليات االقتصادية وبالشـكل الـذي يمكـن                

 .)18(المستخدم من االعتماد عليها في بناء نماذج قراراته المختلفة 

لها األمانـة فـي     ولكي تمتاز المعلومات بالثقة ال بد من توافر مجموعة من الخصائص الفرعية وأو            

والتي تعني صدق المعلومات في التعبير عـن حقيقـة صـفقة     )Representation Faithfuluess(التمثيل 

األمانـة   إلـى    وتضـاف .معينة وتجنب التحيز في القياس فضالً عن تجنب تحيز القائم بعملية القياس           

 علـى عدد من المحاسـبين      وهي الخاصية التي تعكس إجماع       )verifiability(خاصية القابلية للتحقق    

 .ق قياس األحداث االقتصاديةائطر

  والتي تعني التجنب المتعمـد  )Neutrality(أما الخاصية الثالثة للمعلومات الموثوق بها فهي الحيادية 

نتائج محددة مسبقاً، أي أن المعلومات المحايدة هي التي تخدم مصـالح             إلى   الوصول إلى   الذي يهدف 

 .فئات المستخدمين كافة
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 المبحث الثالث

 :الجانب العملي للدراسة

  :الخصائص الشخصية لعينة الدراسة -أوالً 
 النتـائج كمـا فـي        وقد كانت  ، للمستبينين لشخصيةتم تخصيص الجزء األول من االستبانة للبيانات ا       

       ) 1(الجدول رقم 

  للمستبينينالبيانات الشخصية )1(جدول رقم 

 %النسبة المئوية  العدد  البدائل  المحور رقم السؤال 
 %2.63 3 ثانوية عامة وأقل 

 %15 17 دبلوم 
 %67 76 بكالوريوس

 %11 13 ماجستير 

المؤهل  - 1
 األكاديمي

 
 

 %4.37 5 هكتوراد
 %100 114 المجموع

 %64 73  محاسبة 

 %22 25 إدارة أعمال 
 %12.25 14 مالية ومصرفية 

 %1.75 2 صاداقت

 التخصص  - 2
 
 

 0 ــــــــــ أخرى

 %100 114 المجموع 
 %21 24  مدير عام 

 %23 26 مدير مالي 
 %56 64 مدير إنتاج أو تسويق 

المستوى  - 3
 الوظيفي 

 

 0 ـــــ أخرى
 %100 114 المجموع 

 % 5.3 6  أقل من ثالث سنوات 
 % 9.7 11  سنوات 6- 3
 % 54.3 62  سنوات 9 – 6

عدد سنوات  - 4
 الخبرة 

 

 % 30.7 35  سنوات9أكثر من 
 %100 114 المجموع

 % 43.8 50 دائماً
 %42.2 48 غالباً
 %12.2 14 أحياناً

 %1.8 2 نادراً

مدى   - 5
المشاركة 
 ذفي اتخا

القرارات 
 ستراتيجيةاال

 %0 ــــــــــ ال أشارك 

 %100 114   المجموع 
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 وفيما يخص المؤهل األكاديمي أن أعلى عدد هم من كان يمتلـك شـهادة               )1(جدول رقم   يتضح من ال  

  أما أقل نسبة فهي لمن يحمل شهادة ثانوية عامة           ،)%67( أي بنسبة    يناً مستب )76(جامعية فقد بلغ    

 .ا مؤشر لكفاءة العينة أكاديمياً وهذ.%) 2.63( كانت وأقل إذ

ذ بلغ عددهم   نة الدراسة تتركز بين من هو بتخصص محاسبة إ        أما فيما يتعلق بالتخصص فقد كانت عي      

 مسـتبيناً ونسـبته     25، وبين تخصص إدارة أعمال فقد بلـغ عـددهم           %)64( مستبيناً ونسبته    73

 . وهو دليل على كفاءة عينة الدراسة علمياً.%)22(

 %)21(وبنسـبة    اًمدير) 24(أما على المستوى الوظيفي فكانت عينة الدراسة بين مدير عام وبواقع            

 أو تسـويق فقـد كـان         ومدير إنتاج  ،%)23(وبنسبة  ،  اً مالي اًمدير) 26(بلغ عددهم   ومدير مالي إذ    

ه الفئات الثالث ألهمية    ذ مراعاة أن تكون العينة بين ه      ت وقد تم  .%)56 ( وبنسبة  اً مدير )64(عددهم  

 .ستراتيجيةفي عملية اتخاذ القرارات االهذه الفئات 

 9-6 كان له خبرة تتراوح بين        من فقد تركزت عينة الدراسة على    سنوات الخبرة   أما بخصوص عدد    

 وكان هناك عدد ال بأس به       ،  %)54.3(فرداً وبنسبة   ) 62( بلغ عدد المستبينين لهذا البديل       سنوات إذ 

 وهذا مؤشر على كفاءة العينة      ،%)30.7( وبنسبة   )35(بلغ عددهم    سنوات فأكثر إذ     9ممن له خبرة    

 .ها الخبرة في القطاع الصناعيبامتالك

 فقـد تراوحـت     ستراتيجيةخصص لمدى المشاركة في اتخاذ القرارات اال      أما السؤال الخامس والذي     

مسـتبيناً وبنسـبة   ) 98(ين البـديلين   فقد بلغ عدد المستبينين ضمن هـذ    ،اإلجابات بين دائماً وغالباً   

  أو إنتاج يريلمدير العام والمدير المالي ومد العينة هي من فئة ا    إن وهذه مسألة طبيعية إذ      .%) 86(

 .في الشركات الصناعيةتسويق 

  :اختبار الفرضية األولى -ثانياً 
اعتمدت الفرضية األولى على توقع وجود عالقة ارتباط معنوية بين العوامل التنظيمية في الشـركات               

 ،لبيان العوامـل التنظيميـة    ) 12-6( وقد استخدمت األسئلة     ،نظام المعلومات المحاسبي  و  الصناعية  

 .لنظام المعلومات المحاسبي) 31-26(األسئلة خُصصِت و

 )2(كانت النتائج كما في الجدول رقم و
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 عالقة االرتباط بين العوامل التنظيمية ونظام المعلومات المحاسبي )2(جدول رقم 

t المتغيرات   المجدولة R2 T المحسوبة  

0.05 0.01 

درجة 
 الحرية 

n-2  

القرار 

عالقة العوامل التنظيمية  بنظام 
 المعلومات المحاسبي 

ترفض  112 2.351 1.657 1.579 0.201

 ولكـن   ،  وجود عالقة بين العوامل التنظيمية ونظام المعلومات المحاسبي       ) 2(الجدول رقم     من نالحظ

 وعليـه  . ضمن منطقة الرفضإذاً فهي تقع) 1.579 (بلغت المحسوبة نالحظ أنها  tقيمة  إلى بالنظر

 . االرتباط غير معنوي وبذلك يتم رفض الفرضية األولىإن: يمكن القول

 :اختبار الفرضية الثانية -ثالثاً
لى توقع وجود عالقة ارتباط معنوية بين وسائل تكنولوجيا المعلومات ونظام           إاستندت الفرضية الثانية    

كانت  ) 18- 13(علماً أن األسئلة .)3( في الجدول رقم    وكانت النتائج كما هي    ،  المعلومات المحاسبي 

 .تعنى بنظام المعلومات المحاسبي ) 31- 26 ( واألسئلة،تخص وسائل تكنولوجيا المعلومات

 عالقة االرتباط بين وسائل تكنولوجيا المعلومات وفاعلية نظام المعلومات المحاسبي )3 (جدول رقم

t ولة المجد 
  

  المحسوبة R2 t المتغيرات 

0.05 0.01 

درجة الحرية 
n-2  

القرار 

 تقبل 112 2.351 1.657 3.611 **0.497 وسائل تكنولوجيا المعلومات 

يتضح لنا وجود عالقة ارتباط معنوية بين وسائل تكنولوجيا         ) 3(من خالل التمحيص في الجدول رقم       

  المحسوبة يتبين أنها تقع ضـمن    t  ومن خالل معاينة قيمة،المعلومات ونظام المعلومات المحاسبي

 . على قبول الفرضية الثانيةاً قوي مما يوفر دليال0.01ًمعنوية منطقة القبول وبمستوى 

 :اختبار الفرضية الثالثة -رابعاً
اعتمدت فكرة الفرضية الثالثة على توقع وجود عالقة ارتباط معنوية بين العوامـل البيئيـة ونظـام                 

) 25 – 19(عند جمع وتحليل نتائج األسـئلة الخاصـة بالعوامـل البيئيـة              و .المعلومات المحاسبي 

 مبينة فـي الجـدول       هي   كانت كما ) 31- 26(واألسئلة المتعلقة بفاعلية نظام المعلومات المحاسبي       

 ).4(رقم
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 عالقة االرتباط بين العوامل البيئية ونظام المعلومات المحاسبي  )4(جدول رقم 

t المجدولة  
  

 بة المحسو R2 t المتغيرات 

0.05 0.01 

درجة الحرية 
n-2 

القرار 
 

عالقة العوامل البيئية بنظام 
 المعلومات المحاسبي 

 تقبل  112 2.351 1.657 2.212 0.36*

   t وأن قيمة 0.05وهو معنوي بمستوى  ) 0.36(أن قيمة معامل االرتباط ) 4(يبين الجدول رقم 

 وأن العالقة طردية أي كلما زاد التغير في العوامل البيئية أثر ، بولالمحسوبة تقع ضمن منطقة الق

 . وهذا مؤشر مقبول إلثبات صحة الفرضية الثالثة.إيجابياً في نظام المعلومات المحاسبي

 :اختبار الفرضية الرابعة - :خامساً
معاً علومات والبيئية ائل تكنولوجيا الم على فكرة تأثير العوامل التنظيمية ووسبنيت الفرضية الرابعة 

 ).5( وكانت نتيجة تحليل واختبار البيانات كما في الجدول رقم ،في نظام المعلومات المحاسبي

ة يوالبيئوسائل تكنولوجيا المعلومات  ،د بين العوامل التنظيميةتعد المتحليل االنحدار )5(جدول رقم 

 ونظام المعلومات المحاسبي 

F  المتغيرات   المجدولة
 المستقلة

 
     التابع  المتغير

B1 
 العوامل 
التنظيمية 

B2 
وسائل 

تكنولوجيا 
المعلومات 

B3 
العوامل 
 البيئية 

F 
المحسوبة 

0.05 0.01 

درجة 
الحرية 

R2  القرار

نظام المعلومات 
 المحاسبي 

 تقبل  0.631 110.3 3.95 2.86 2.93 0.306 0.570 0.203-

هي األكثر تأثيراً فـي نظـام المعلومـات    أن وسائل تكنولوجيا المعلومات   ) 5(الجدول رقم   نالحظ من   

 ،  فضالً عن تأثير العوامل البيئية ثانياً      ،  المحاسبي من وجهة نظر عينة الدراسة فهي ذات تأثير طردي         

يرة لها فـي   أما العوامل التنظيمية فهي ذات تأثير عكسي في نظام المعلومات المحاسبي والنتيجة األخ            

 اإلدارية والمركزية في اتخاذ القرارات بالتأكيد سـينعكس          البيروقراطية تفسيرها في أن كثرة ممارسة    

علـى النحـو     ) 5( االنحدار من الجدول      ويمكن صياغة معادلة   .ات المحاسبي سلباً على نظام المعلوم   

 :اآلتي
 
Y=0.112 – 0.203 X1 +0.570 X2 +0.306 X3  
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 :إنحيث 

Y  =ام المعلومات المحاسبي نظ 

X1=             العوامل التنظيمية= X2             وسائل تكنولوجيا المعلومات X3 = العوامل البيئية 

ممـا   ) 0.05( المجدولة بمستوى معنوي  Fفهي أكبر من  ) 2.93( المحسوبة فقد بلغت  Fأما قيمة 

 التـي بلغـت   R 2ما تشير قيمة معامـل التحديـد    ك.يوفر دليالً مقبوالً إلثبات صحة الفرضية الرابعة

 % 63البيئية تفسر ما نسبته     و ،  وسائل تكنولوجيا المعلومات  و ،  أن العوامل التنظيمية   إلى   )0.631(

 .من فاعلية نظام المعلومات المحاسبي

 : اختبار الفرضية الخامسة-سادساً 
 المعلومات المحاسبي في عملية اتخاذ      اعتمدت الفرضية الخامسة على فكرة مفادها وجود تأثير لنظام        

 .)6( وقد كانت نتائج التحليل واالختبار كما في الجدول رقم .ستراتيجيةالقرارات اال

 وعملية اتخاذ القرارات تحليل االنحدار البسيط بين نظام المعلومات المحاسبي )6(جدول رقم 

 ستراتيجيةاال

 Fالمجدولة 
  

درجة 
 الحرية 

R2  اتخاذ القرارات  المتغيرات
B1  

  ستراتيجيةاال

 F  
 المحسوبة 

0.05 0.01   

 القرار 
 

نظام المعلومات 
 المحاسبي 

 ترفض  0.243 112.1 6.85 3.99 3.84 0.205

المجدولة وبمستوى معنويـة   F المحسوية هي أقل من قيمة  Fأن قيمة  ) 6(يتضح من الجدول رقم 

 0.243 كما أن معامل التحديد الذي بلغت قيمته ،  االختبار مما يدل على عدم معنوية0.01 و   0.05

 وقيمـة معامـل    F وأن قيمـة  ،%24يدل على أن نظام المعلومات المحاسبي ال يفسر إال ما نسبته 

 .رفض الفرضية الخامسةومن ثم التحديد مؤشر على عدم معنوية التأثير 

 : والتوصياتالنتائج

 :النتائج -أوالً

 هناك عالقة ارتباط بين العوامل التنظيمية ونظام أن) سبيرمان( ار االرتباط  اختببينت نتائج .1

 كان المتوسط الحسابي إذ ، إحصائياً لكن هذه العالقة لم تكن معنوية ، المعلومات المحاسبي
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عليه رفضت و ،)3.5(قل من  المتوسط العام أوهو ) 3.21( العوامل التنظيمية  إلجمالي

 . األولىالفرضية 

بين وسائل ) 0.01(وجود عالقة ارتباط معنوية بمستوى ) سبيرمان( نتائج االرتباط تأظهر .2

 وقد كان المتوسط الحسابي للعوامل ، تكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات المحاسبي

فوسائل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في . عليه قبلت الفرضية الثانية) 4.11(التكنولوجية 

 لغة العصر إن إذ ؛ كفاءة نظم المعلومات المحاسبية فيهافي تؤثر األردنيةة الشركات الصناعي

 . لكترونيةلمعلومات ونظم التشغيل اال هي لغة تكنولوجيا اأصبحت

بين ) 0.05(وجود عالقة ارتباط معنوي بمستوى  إلى )سبيرمان(توصلت نتائج االرتباط  .3

 المتوسط الحسابي للعوامل البيئية فقد كان أما ، العوامل البيئية ونظام المعلومات المحاسبي

 .  وعليه تم قبول الفرضية الثالثة،)3.88(

وسائل تكنولوجيا و،  للعوامل التنظيميةتأثيروجود لى ع دتعدبرهن تحليل نتائج االنحدار الم .4

وكان المتوسط الحسابي لمجموع ،  مجتمعة في نظام المعلومات المحاسبي،البيئيةو، المعلومات

 . عليه تم قبول الفرضية الرابعةو ،)3.19(امل الثالثة العو

 معنوي بين نظام المعلومات المحاسبي تأثيرلم يكشف تحليل االنحدار البسيط عن وجود  .5

 . رفض الفرضية الخامسة إلى  مما دعى، ستراتيجيةاالوعملية اتخاذ القرارات 

  : التوصيات-ثانياً

 تحديد بأهمية نوصي ، علية نظام المعلومات المحاسبي العوامل التنظيمية في فاألهمية نظراً .1

العمل على تفويض الصالحيات ومن ثم مسارات واضحة لتوجهات الشركات الصناعية 

 وتطبيق اإلدارية والتقليل من البيروقراطية ، والمسؤوليات لإلدارات الوسطى التخاذ القرارات

 هذه العوامل التنظيمية وإدراكورة فهم كما يوصي الباحث بضر.  وأسلوب المشاركةةالالمركزي

 بالمشاركة واستخدام اإلدارة أساليب التكامل في المعلومات مثل إحداثالتي من شأنها 

 .والمورد في جميع نشاطات الشركة األساس دالسياسات الواضحة التي تع

 في  مؤثراًوجيا المعلومات ليس بوصفها عامالًلتكثيف الجهود االستثمارية في بنى وهياكل تكنو .2

 استثمارية رئيسية ال يمكن أدوات بل بوصفها ،فاعلية نظام المعلومات المحاسبي فحسب

 . األردنية من ضرورات العصر وبما يتناسب مع البيئة االستثمارية وأصبحت ،االستغناء عنها
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 الشركات التمييز بين يري مدعلى يجب ، بهدف التكيف مع العوامل البيئية غير المتوقعة .3

 التي األساسيةعوامل سيحدد الن ذلك الفصل أل ، ستراتيجية وغير االستراتيجيةلقرارات االا

 ستراتيجية ال بد للقرارات االإذ ،  اليوميةاألعمال وتلك التي تسير ، تحكم الشركات للتنبؤ بها

 .  تتكيف مع العوامل البيئية من خالل التوقع لما سيحدث مستقبالًأن

 وذلك من خالل قيام ، المعلومات المحاسبية إلى  وحاجتهااإلدارةات ضرورة االهتمام برغب .4

 أهمية عن  فضالً، العاملين في المجال المحاسبي بتوفير المعلومات  المالئمة والموثوق بها

 صانعي إثراء الذي يسهم في األمر ،  القوائم والتقارير المحاسبيةإعدادتالفي التأخير في 

 .  هم بحاجة لهاالقرارات بالمعلومات التي

 نأ ،  العليا لفلسفة فكرية مفادهااإلدارةخلق جو من المناقشات البناءة والهادفة من خالل تبني  .5

(  تدعم القرار االستراتيجي ويزيد من فرص نجاحه في التطبيق أفكاراً يولد اآلراءاالختالف في 

 ). فلسفة العصف الذهني

 غير مجال القطاع أخرى أردنيةجها في منظمات  توصي الدراسة بأهمية اختبار نموذأخيراً .6

 عن ضرورة  فضالً،كبرأ تطبيقه بشكل وإمكانية من سالمة النموذج للتأكد وذلك ،الصناعي

 الرضا ،  السلوك السياسي، الهيكل التنظيمي( النموذج مثل  إلى أخرى عوامل إدخال

 ). الخ. .الوظيفي
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 قالملح
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المحترم ................... .  السيد المدير

 ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 

في دوره   العوامل المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبي و       :بين يديك تتناول موضوع    التي   االستمارة  

 يرجى تكـرمكم  ،  لصناعية األردنية  الشركات ا  – دراسة ميدانية    – ستراتيجيةاتخاذ القرارات اال  عملية  

 علماً أن اإلجابات ستخضع للتحليـل اإلحصـائي         ،  بالرد على جميع األسئلة المطروحة على حضرتكم      

 . إال ألغراض البحث العلمي فقطولن تستخدم

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا سلفاً

 

 الرئيسـية فـي     اإلدارات يير يرجى ملء االستبيان من المدير العام أو المدير المالي أو مد           :مالحظة

 .الشركة

 

 

 :الباحث                                                                        

 ابراهيم ميده.د                                                                          

 جامعة دمشق–أستاذ مساعد 

 كلية االقتصاد

 قسم المحاسبة 
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 الستبانةا
 

 . على اإلجابة المناسبة من وجهة نظرك)√( يرجى وضع عالمة :مالحظة

 الجزء األول 

 

 :المؤهل األكاديمي -1

  ه       دكتورا   ماجستير         بكالوريوس          دبلوم             ثانوية عامة وأقل   

 

  : التخصص– 2

                                      اقتصاد                    مالية ومصرفية        إدارة أعمال          محاسبة  

 أخرى اذكرها 

 

 : المستوى الوظيفي– 3

 مدير عام            مدير مالي 

                                                                                     رئيسية إدارةئيس ر

 أخرى اذكرها 

 

 : عدد سنوات الخبرة الوظيفية– 4

   سنوات 6-3                        أقل من ثالث سنوات 

  سنوات 9 أكثر من                               سنوات6-9  

 :تيجيةسترامدى المشاركة في اتخاذ القرارات اال -5

   ال  أشارك    نادراً                                أحياناً               غالباً         دائماً  
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 :الجزء الثاني
  المحاسبينظام المعلومات  العوامل المؤثرة في

موافق  العوامل التنظيمية  الرقم 
 تماماً

ال أوافق  ال أوافق  محايدموافق 
 تماماً

ثر تفويض الصالحيات من اإلدارة يؤ  -6
 األدنى  اإلداريةالمستويات إلى العليا

 في نظام المعلومات المحاسبي 

     

يعد تحديد المهام والصالحيات بشكل  -7
مكتوب من العوامل المؤثرة في نظام 

 .المعلومات المحاسبي

     

البيروقراطية في اتخاذ القرارات   -8
 المعلومات  تؤثر في نظامستراتيجيةاال

 .المحاسبي

     

حاسبة المسؤولية على جميع تطبيق م  -9
 نظام فير يؤث في الشركة العاملين

 .المعلومات المحاسبي

     

تحقيق المكاسب  إلى تهدف اإلدارة  -10
 .للمالكين وحملة األسهم

     

يؤدي تطبيق لوائح وأنظمة معدة بشكل   -11
ير التأث إلى مسبق خالية من المرونة

 .في نظام المعلومات المحاسبي

     

 العليا بعمليات اإلدارةيؤثر قيام  -12
التخطيط والتنظيم والتطوير دون 

 األقل في نظام اإلدارات إلى الرجوع
 .المعلومات المحاسبي

     

                 وسائل تكنولوجيا المعلومات 
 نوعية فيتؤثر تكنولوجيا المعلومات  - 13

 .خدمات المقدمة في الشركةوطبيعة ال
     

توفر وسائل تكنولوجيا المعلومات    -14
 وإنتاج تشغيل البيانات إمكانية

 .المعلومات بدقة وسرعة أكبر

     

 الرقابية على البرامج اإلجراءاتتسهم    -15
والملفات في ضمان سالمة التشغيل 
االلكتروني للبيانات وكشف األخطاء 

 .هاحال حدوث

     

 إلى تؤدي وسائل تكنولوجيا المعلومات  -16
تحقيق درجة أعلى من التكامل 

 والترابط بين األنشطة داخل الشركة 

     

تعزز وسائل تكنولوجيا المعلومات   -17
 نظم متكاملة إنشاءالتوجه نحو 
 .للمعلومات

     

تسهم وسائل تكنولوجيا المعلومات  -18
 المطلوبة في وسرعة تقديمها للبيانات

 .ترشيد عملية اتخاذ القرارات
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                   العوامل البيئية 
19- المعايير المحاسبية الدولية من تعد 

العوامل المؤثرة في نظام المعلومات 
 .المحاسبي

     

تهتم اإلدارة بتباين أذواق الزبائن   -20
  .ومتطلباتهم

     

د ومعايير التدقيق تشكل قواع   -21
 مؤثراً في نظام  عامالًالمستخدمة

 .المعلومات المحاسبي

     

يؤثر عدم االستقرار االقتصادي في    -22
 .نظام المعلومات المحاسبي

     

الدخول ألسواق  إلى تسعى اإلدارة   -23
 .جديدة

     

تؤثر حدة المنافسة في القطاع  - 24
 التنبؤ بتصرفات الصناعي وصعوبة

 وردود أفعالهم في نظام المنافسين
 .المعلومات المحاسبي

     

التأثير  إلى يؤدي ندرة الموارد المتاحة  - 25
 .في نظام المعلومات المحاسبي
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 :الجزء الثالث

 فاعلية نظام المعلومات المحاسبي الحالي

موافق  العبارات الرقم 
 تماماً

 ال محايدموافق 
أوافق 

ال أوافق 
 تماماً

يوفر نظام المعلومات المحاسبي معلومات ذات قيمة تنبؤية  - 26
 .لعملية اتخاذ القرارات

     

يقدم نظام المعلومات المحاسبي معلومات ذات قدرة في   -27
 .الكشف عن مدى نجاح المستخدم للتحقق من صحة توقعاته

     

ت المحاسبية مهماً لعملية يعد التوقيت المناسب للمعلوما  - 28
 .ستراتيجيةصنع القرارات اال

     

تعبر المعلومات المحاسبية بصدق عند حقيقة العمليات في   - 29
 .الشركة

     

تمتاز المعلومات المحاسبية باعتمادية وإمكانية التعويل  - 30
 .عليها

     

الح الفئات تتصف المعلومات المحاسبية بالحيادية وتخدم مص  - 31
 .المستخدمين كافة

     

 الجزء الرابع 

 ستراتيجيةاتخاذ القرارات اال
موافق  العبارات الرقم 

 تماماً
ال أوافق ال أوافق  محايدموافق 

 تماماً
      . اإلدارة عملية تقديم منتجات جديدة لزبائنهاتتبنى  -32
ل  العمل في الشركة بشكأطرتدريب  إلى اإلدارةتسعى  - 33

 .مستمر
     

     توسيع نشاط الشركة وإنشاء فروع لها  إلى تهدف اإلدارة - 34
      . بجودة مرتفعة منتجاتتعمل اإلدارة على تقديم  - 35
تخفيض تكاليف المنتجات المقدمة  إلى تميل اإلدارة - 36

 ..للزبائن
     

 

                                                 
 .6/1/2009مشق إلى مجلة جامعة دتاريخ ورود البحث 


