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عالقة اإلرتباط بين التجارة اإللكترونية ونظام المعمومات المحاسبي في منظمات تقنيات
المعمومات

أ.م.د.سعد محمود الكواز
جامعة الموصل  /كمية االدارة واالقتصاد

المستخمص
تعد التجارة اإللكترونية ركيزة اساسية لنظام المعمومات المحاسبي  ,إذ تستخدم وسائل تكنولوجيا
المعمومات في تجميع البيانات المالية والمحاسبية وتحميميا ضمن منظمات تقنيات المعمومات لتفيد في

اتخاذ الق اررات التي تيم تمك المنظمات .

تتجسد أهمية البحث بمدى قدرة التجارة اإللكترونية عمى التفاعل مع نظام المعمومات المحاسبي في

منظمات تقنيات المعمومات ومدى االرتباط بينيما لتطويرىا ,ويهدف البحث التعرف عمى ابعاد التجارة

اإللكترونية وعالقة اإلرتباط بينيا وبين نظام المعمومات المحاسبي في تمك منظمات ,وتتمخص مشكمة

البحث بقمة التنوع النسبي في الوسائل المستخدمة في التجارة اإللكترونية مما يحفز إلى دراسة اإلرتباط

بين تمك التجارة ونظام المعمومات المحاسبي ووضع الحمول المناسبة لتطوير منظمات تقنيات األعمال
التي تستخدم وسائل االتصاالت الحديثة ومنيا االنترنت الذي يعد الركيزة االساسية لمتجارة اإللكترونية

في تمك المنظمات ,ويستند البحث إلى فرضية مفادىا أن ىناك عالقة ارتباط بين التجارة اإللكترونية
ونظام المعمومات المحاسبي ومدى تفعيل تمك التجارة في منظمات تقنيات المعمومات الحديثة .

ويتضمن البحث ثالثة مباحث رئيسة ,يتناول األول ,الجانب النظري لمتجارة االلكترونية من حيث

المفيوم واالنواع واألىمية  ,ويتطرق الثاني إلى الجانب النظري لنظام المعمومات المحاسبي من حيث
المفيوم واألىمية ومراحل إستخدام اإلنترنت فييا ,وييتم الثالث بتحميل عالقة اإلرتباط بين التجارة

اإللكترونية ونظام المعمومات المحاسبي في منظمات تقنيات المعمومات الحديثة  ,وتوصل البحث إلى
مجموعة من اإلستنتاجات والمقترحات.
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Abstract
E-commerce is the mainstay of the accounting information system, as the
means of information technology used in the compilation of financial and
accounting data and analysis of information technology within organizations
to be useful in making decisions of interest to those organizations,It embodied
the importance of research to the extent of e-commerce's ability to interact
with the accounting information system in information technology
organizations and the the link between them to develop .
The aim of this research is to identify the dimensions of e-commerce and
the relationship of the correlation between them and the accounting
information system in these organizations, the research problem is constrated
on the lack of the relative diversity in the methods used in e-commerce, which
stimulates to study the correlation between that trade and information system
of accounting and develop appropriate solutions for business development
techniques organizations that are using modern means of communication,
including the Internet, which is the main pillar of those organizations for
trade. The research assumed that there is a relation between e-commerce and
accounting information system and the extent of activation that trade in
modern information technology organizations.
The research includes three main sections,The first one deals with the
theoretical side of e-commerce in terms of the concept and the types and
importance, the second deals with the theoretical aspect of the accounting
information system in terms of the concept and importance and stages of use
of the Internet, and the third one is interested in analysing the relation
between e-commerce and accounting information system technology
organizations Modern information, finally the research arrived at a set of
conclusions and suggestions.
المقدمة
تمثل التجارة األلكترونية أحد مجاالت التطور في إستخدام تقنيات المعمومات الحديثة من حيث

,إمكانية األستفادة منيا في تسييل القيام بالعمميات التجارية إستناداً إلى البيانات المحاسبية المتعمقة بيا
والتي يمكن تجميعيا وتبويبيا وخزنيا ومعالجتيا وتداوليا بين العديد من الجيات ذات العالقة بالنواحي

, وبما أن نظام المعمومات المحاسبي يمثل نظاماً رئيسياً في التجارة اإللكترونية.التجارية واألقتصادية

 لذلك فال بد من األخذ, كما أنو يعد منفتحاً لمتأثير في البيئة التي يعمل في نطاقيا وتتأثر بو
.باإلعتبار عالقة اإلرتباط بينيما وضمن التطبيق عمى منظمات تقنيات المعمومات
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كما يعد نظام المعمومات المحاسبي من المتطمبات األساسية لنجاح وتميز المنظمات التقنية بتطوير

مخرجاتيا الخدمية ,وبما أن تطوير التجارة اإللكترونية يتطمب أن يكون لدى األفراد إبداعية خالقة
لتطوير العمل ,بإستخدام نظام المعمومات المحاسبي ,وىو نظام لجمع وتخزين ومعالجة البيانات
المالية والمحاسبية القائم عمى الحاسوب لتتبع النشاط المحاسبيبإستخدام وسائل تقنيات المعمومات,من

ىنا فأن البحث يناقش عالقة اإلرتباط بين التجارة اإللكترونية و نظام المعمومات المحاسبي لعينة من
تمك المنظمات .

تتجسد أىمية البحث بمدى قدرة التجارة اإللكترونية عمى التفاعل مع نظام المعمومات المحاسبي في

منظمات تقنيات المعمومات ومدى االرتباط بينيما لتطويرىا ,وييدف البحث التعرف عمى ابعاد التجارة
اإللكترونية وعالقة اإلرتباط بينيا وبين نظام المعمومات المحاسبي في منظمات تقنيات المعمومات,

وتتمخص مشكمة البحث بقمة التنوع النسبي في الوسائل المستخدمة في التجارة اإللكترونية مما يحفز

إلى دراسة اإلرتباط بين تمك التجارة ونظام المعمومات المحاسبي ووضع الحمول المناسبة لتطوير

منظمات تقنيات األعمال التي تستخدم وسائل اتصاالت الحديثة ومنيا االنترنت الذي يعتبر الركيزة

االساسية لمتجارة اإللكترونية في تمك المنظمات  ,ويستند البحث إلى فرضية مفادىا أن ىناك عالقة

ارتباط بين التجارة اإللكترونية ونظام المعمومات المحاسبي ومدى تفعيل تمك التجارة في منظمات

تقنيات المعمومات الحديثة .

ويتضمن البحث ثالثة مباحث رئيسة ,يتناول األول ,الجانب النظري لمتجارة االلكترونية من حيث

المفيوم واالنواع واألىمية والتوقعات المتفائمة لمتحول الى اقتصاد المعمومات  ,ويتطرق الثاني إلى
الجانب النظري لنظام المعمومات المحاسبي من حيث المفيوم واألىمية والمراحل والوظائف وعرض

اتجاىات الية تفعيل ىذا النظام مع التجارة االلكترونية  ,وييتم الثالث بتحميل عالقة اإلرتباط بين
التجارة اإللكترونية ونظام المعمومات المحاسبي في منظمات تقنيات المعمومات الحديثة  ,وتوصل

البحث إلى مجموعة من اإلستنتاجات والمقترحات.

المبحث الول  :الجانب النظري لمتجارة اإللكترونية

إن مفيوم التجارة اإللكترونية يعود إلى عقد السبعينيات من القرن العشرين ,إذ بدات بعض

المنظمات االمريكية الكبيرة بإقامة شبكات خاصة بيا تربطيا بعمالئيا وشركاء أعماليا  ,وفق ما سمي

بتبادل البيانات اإللكترونية ,إذ تساعد عمى تخفيض التكاليف التشغيمية  ,وزيادة الكفاءة لدى %59
من اكبر  0111منظمة في الواليات المتحدة األمريكية  ,وحدث ذلك قبل أن تاخذ فيو العمميات عبر

شبكة اإلنترنت طريقيا إلى التطبيق لما ليا من ميزة نسبية في إنخفاض تكمفتيا قياساً بتكمفة إقامة
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الشبكات الخاصة وتجييزاتيا من جية  ,واتاحة فرصة الوصول إلى األسواق األكثر إتساعاً  ,من جية

أخرى  ,فضالً عن صالحية تطبيقيا في مختمف أنواع األعمال األلكترونية ,وأنشات منظمات جديدة
من خالل التواجد عمى اإلنترنت بدون أساس مادي في مجال التجارة التقميدية ,وزاحمت المنظمات

التقميدية  ,محققة نجاحات عديدة لمدخول إلى أسواق عالمية مفتوحة  ,وتعرف التجارة االلكترونية بأنيا
أداء العممية التجارية بين شركاء تجاريين بإستخدام تقنيات المعمومات المتطورة لغرض رفع كفاءة

وفاعمية األداء (الوزني وآخرون,8112 ,ص, )8وتعرف بانيا وسيمة لتفيذ األنشطة التجارية المتعمقة

بالسمع والخدمات بإستخدام شبكة االنترنت(الحسناوي ,8112,ص.)9
وىناك عدة انواع من التجارة االلكترونية وىي كاآلتي :

 .0من األعمال إلى األعمال او من منظمة تجارية إلى أخرى (Business to Business) .
)(B2B

 .8من الزبائن إلى األعمال أو بين منظمة تجارية ومستيمك فردي.

(Business to

)( Consumer) (B2Cحسين واخرون)34 ,8112,

وقد قسميا البعض اآلخر إلى عدة أنواع وكالتالي ( -:الوزني وآخرون  ,8112,ص)03
 .0بين المنظمة والحكومة (Business to Government) (B2G).

 .8بين الحكومة والمستيمك (Government to Consumers) (G2C).
 .4بين مستيمك ومستيمك (Consumer to Consumer) (C2C).
كما تم عرضيا من قبل اخرين وفق الشكل ( )0ادناه :
شكل ( )0أنواع التجارة اإللكترونية
من منظمة إلى منظمة
Business to Business

من الحكومة إلى المستهلك
Government to Consumers

أنواع التجارة اإللكترونية

من الحكومة إلى المنظمة
Government to Business

من المنظمة إلى المستهلك
Business to Consumers

المصدر  :عرب  ,يونس  ,التجارة اإللكترونية بين الواقع والطموح  ,مؤتمر التجارة اإللكترونية
لمنظمة بمدان غرب آسيا لممدة  01-2تشرين الثاني  , 8119بيروت  ,لبنان  ,ص.4
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كما تتجسد اىمية التجارة االلكترونية بطبيعة االساليب الحديثة التي تستخدميا موازنة باألساليب

التقميدية في التجارة  ,مما ينعكس ذلك عمى الجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية والعديد من الجوانب
االخرى(أمين,8108,ص , )44وىناك عدة فوائد لمتجارة اإللكترونية منيا  ( :تسويق أكثر فعالية
وأرباح أكثر  ,تخفيض الكمف لممنظمات ,تواصل فعال مع الشركاء والعمالء ) (الشكري

وآخرون , )405, 8101,فضالً عن أن ليا اىمية خاصة من خالل اآلتي (:تعمل عمى تحسين
الكفاءة والقدرة التنافسية ,زيادة اإلنتاجية والنمو اإلقتصادي  ,النفاذ إلى أسواق جديدة  ,وغيرىا)

(إحسان,8108,ص.)802وكذلك وجود مجموعة من اإليجابيات ليذه التجارة منيا ( :سيولة إنجاز
العممية التجارية بأقل جيد وكمفة  ,توفير حيازات التسوق األفضل  ,تطوير معايير المنافسة التجارية

 ,دعم وتطوير تقنيات االعمال المالية والمصرفية بعد أن وفرت ميزان السرعة في التعاقد والتنفيذ ,

تواصل فعال مع الشركاء والزبائن ,الدقة العالية في نقل المعمومات ,إنشاء تجارات متخصصة جداً )

(عبدالعالي,واخرون,8104,ص( )00عامر وبوبكر ,8103,ص.)818

أما التوقعات المتفائمة في ظل التحول من اإلقتصاد التقميدي إلى إقتصاد المعمومات فيالحظ ان

ىناك عدة جوانب تتفاعل لضمان استمرار العالقة ضمن التجارة االلكترونية بين المنظمات واالفراد

(الزبائن) وىي كاالتي  (:تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية بينيما  ,تجسيد المعرفة كعامل ميم من

أصول راس المال  ,سرعة إنجاز الصفقات التجارية بينيما  ,النفاذ إلى أسواق جديدة,

وغيرىا)(.)Ahmed,2013,3

المبحث الثاني  :الجانب النظري لنظام المعمومات المحاسبي

إن االدراك والعمم بالجوانب المحاسبية تمثل فرصة أولى لفيميا ضمن محور نظام المعمومات

المحاسبي,مما يتطمب التعرف عمى بعض المصطمحات االساسية وىي " ,المحاسبة,

المعمومات"(الجزراوي والجنابي,8115,ص ,)33إذ أن المحاسبة تمثل مجموعة طرق فنية لتسجيل
وتبويب العمميات المالية التي تقوم بيا المنظمة خالل مدة زمنية معينة  ,لذلك فإن البيانات المحاسبية

تمثل سجل تاريخي لالحداث المالية الخاصة بكل منظمة من منظمات االعمال ,كما يمكن ان تعرف
بأنيا نظام معمومات يوظف عمميات متسمسمة لممنظمة ,وتشمل( :تجميع البيانات ,المحافظة عمى

خزن البيانات ,تحضير معمومات كمية ,توليد معمومات مالية) ,لذلك فان المحاسبة ىي نظام يختص

بجمع وتبويب ومعالجة وايصال المعمومات المالية القيمة حول األحداث اإلقتصادية الى األطراف

المختمفة المستفيدة لمساعدتيم في إتخاذ القرار ,مستندين عمى نتائج العمميات المحاسبية وحق الممكية
والموجودات والمطموبات في نياية الفترة الزمنية وغيرىا(قاسم .)22 ,8112,
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أما بخصوص المعمومات ,فيي تمثل البيانات التي تمت معالجتيا و أصبحت ذات داللة معينة ,إذ

تستخدم تمك المعمومات أساساً يستند اليو المستخدمون المختمفون عند اتخاذ الق ار ارت (مطيع

وآخرون ,)29 ,8112,كما أنيا تمثل إستخبار لو معنى ومفيد الى الشخص المقصود ,وان أغمب
المعمومات المطموبة من قبل المنظمة تمثل المعمومات المحاسبية التي تعد مخرجات لنظام المعمومات

المحاسبي ومن أمثمتيا ,المعمومات في قوائم الدخل التي تقود المدراء إلتخاذ الق اررات المتعمقة بتخفيض
التكاليف ,كما أنيا تتكون من معالجة البيانات من ارقام ورموز والتي تكون بييئة مدخالت مجمعة
تصبح معمومات بعد معالجتيا في ذلك النظام (قاسم.)22 ,8112,

إن نظام المعمومات المحاسبي ييتم بتوفير البيانات والمعمومات المحاسبية التي تؤثر عمى نشاطات

المنظمة اليادفو الى توفير معمومات موضوعية التخاذ ق اررات صحيحة تساعد عمى تحقيق اىداف
المنظمة (جمعة وآخرون , )39 ,8112,كما يقوم بتجميع البيانات حول أنشطة المنظمة وتحويميا الى

معمومات يمكن استخداميا من قبميا ,وبما يضمن توفرىا والتعويل عمييا ودقتيا من خالل مساىمة

المحاسب في اعدادىا ,وبالتالي توليد المعمومات المفيدة التخاذ القرار وتوفيرىا لممستفيدين ,وتأمين

الرقابة الكافية التي تؤكد تسجيل ومعالجة البيانات المتعمقة بأنشطة األعمال بدقة ,وتؤكد أيضاً حماية

ىذه البيانات وأصول المنظمة األخرى ,كما أنو يمثل شبكة من االجراءات ذات العالقات المرتبطة

ببعضيا البعض ,والتي يتم اعدادىا بطريقو متكاممة بغرض اداء نشاط معين,ويحتوي عمى شبكة من

التعميمات واالجراءات المحاسبية ,والتي تمثل سمسمة من العمميات الكتابية التي يقوم بيا عدد من

االفراد المؤىمين والمتخصصين ضمن منظمة االعمال(قاسم.)93 ,8115,

كما يالحظ ان ىناك معمومات ناتجة عن نظام المعمومات المحاسبي اىميا القوائم المالية مثل

ميزان المراجعة وقائمة الدخل والميزانية العمومية ,وذلك لتقييم أداء المنظمة وتوقع أدائيا المستقبمي,

كما يوفر لمستخدمي المعمومات الداخميين حاجتيم من المعمومات التي تالئم ق ارراتيم
(الحفناوي ,)22 ,8110,فضالً عن تزويد متخذي القرار بالمعمومات المفيدة ,كما يصمم المنيج

المحاسبي لتزويد المستفيدين بالمضامين االساسية التالية (الجزراوي والجنابي  ( :)43 ,8115,طبيعة
تصميم ,استخدام ,تنفيذ ,وبناء نظام المعمومات المحاسبي ,عممية إعداد التقارير المالية ,استخدام

المعمومات في اتخاذ القرار) .فضالً عن تركيز ىذا النظام عمى كيفية تجميع البيانات حول أنشطة

وعمميات المنظمة ,وتحويل تمك البيانات الى معمومات يمكن إستخداميا من قبميا ,والتركيز عمى دقة

تمك المعمومات ,لإلسيام في ديمومة المنظمة ونجاحيا لمبقاء في السوق (مطيع وآخرون, 8112,

.)25
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مما سبق يتبين ان الغرض الرئيس الي نظام معمومات محاسبي ىو توفير معمومات محاسبية

لمختمف المستخدمين الداخميين كاإلدارة أو الخارجيين كالزبائن .وىناك ثالثة أىداف يمكن تحديدىا

لمساعدة انجاز ىذا الغرض ,األول ,الدعم اليومي لمعمميات المالية ,إذ تنشاً في المنظمة اثناء
ممارستيا النشطتيا العديد من األحداث والفعاليات التي البد أن تسيطر عمييا وتوجييا لتحقيق

األىداف التي أنشئت من أجميا ,والتي تكون عمى قدر من التنوع مثل(شراء التجييزات ,إبرام عقود

العمل ,شراء المواد األولية ,تأمين مستمزمات اإلنتاج ,بيع السمع والخدمات التي تنتجيا ,وغيرىا)

(الجزراوي والجنابي .)92, 8115,اما اليدف الثاني فيتضمن توفير معمومات لعممية اتخاذ القرار
والذي عادة ما يتخذ بالتناسب مع العمميات التخطيطية والرقابية ,ويطمق عميو تييئة المعمومات ,

واخي اًر اليدف الثالث الذي يمثل انجاز االلتزامات المحددة بتوفير المعمومات الالزمة الى المستخدمين

الخارجيين عن منظمات األعمال (الجزراوي والجنابي.)008, 8112,

أما بخصوص مجموعة المراحل لنظام المعمومات المحاسبي  ,فإن المرحمة األولى ,تمثل المدخالت

من البيانات وىي المواد الخام التي يتم تجميعيا ومراجعتيا الجل انتاج المعمومات ,وتعبر عن

التدفقات المادية لمعمميات التي تمارسيا المنظمة ,وتكون بشكل أرقام أو رموز أو مجتمعة معاً (مطيع
وآخرون , )25 ,8112,فضالً عن أن المستندات والوثائق التي تصور العمميات المالية بين المنظمة
والبيئة المحيطة بيا تشكل المدخل لمنظام المحاسبي(قاسم.)92 ,8112,

أما المرحمة الثانية ,فيي المعالجة التي تمثل اإلجراءات الالزمة لتحويل البيانات الخام إلى

معمومات مفيدة لمستخدمييا ,فعند الحصول عمى رصيد زبون ,تتطمب تجميع فواتير المبيعات,

ومدفوعاتو وطرحيا من مجموع المبيعات وىي عممية معالجة تقميدية ,اما العمميات الحسابية ,والمقارنة
المنطقية ,والتمخيص ,والتصنيف ,والفرز التي تجري عمى البيانات المدخمة بغرض تحويميا الى

معمومات تقدم لممستفيد النيائي ,وتمثل معالجة إلكترونية ترتبط بالجانب التقني لمنظام (قاسم,8115,
.)93

وبخصوص المرحمة الثالثة  ,فيي المخرجات التي تتمثل بالمعمومات وىي البيانات التي تمت

معالجتيا بحيث اصبحت ليا داللة معينة ,وتستخدم من قبل المديرين ألتخاذ الق ار ارت (مطيع

وآخرون ,)50 ,8112,كما أن النتائج من عممية المعالجة تمثل حقائق او مدلوالت قد تكون بصورة

كمية او غير كمية تفيد في اتخاذ الق اررات (جمعة وآخرون.)22 ,8112,

اما المرحمة الرابعة وىي التدقيق والرقابة التي تتمثل بأجيزة الوحدة المحاسبية المختصة داخمياً,

وكذلك مراقبة الحسابات خارجياً من قبل اي جية اخرى ,فالمدخالت والمعالجة والمخرجات تخضع
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لعممية التدقيق والمراقبة من قبل تمك الجيات  ,اذ يتطمب الحصول عمى معمومات صحيحة ودقيقة
وجود رقابة عمى عمميات االدخال والمعالجة والمخرجات لمتأكد من أن النظام ينتج ويقدم معمومات

وفق المعاير المفترضة عند التصميم (قاسم . )28 ,8115,

واخي اًر المرحمة الخامسة وىي التغذية العكسية التي تمثل ردة فعل المستفيدين عمى عمل النظام ,فقد

يقوم بأداء وظائفو كما ىو مفترض عند تصميمو ,ولكن بعض المعمومات التي يقدميا التتالئم مع
حاجات المستفيدين ,مما يتطمب احداث تغيرات فيو ,كما تتمثل التغذية العكسية بالمخرجات التي ترسل

الى النظام ثانيةً كمصادر لممعمومات ,ويمكن ان تكون من داخل المنظمة او خارجيا ,وتستخدم بالبدء
او بالتغيير لتمك العمميات (قاسم .)99 ,8112,

كما يمارس نظام المعمومات المحاسبي وظائفو من خالل مراحمو األساسية المذكورة اعاله والتي

يمكن عرضيا كاآلتي(مطيع وآخرون()54 ,8112,قاسم:)98 ,8115,

 التعرف عمى البيانات المرتبطة بالمعامالت وقياسيا وتسجيميا عمى مستندات .

 يتم مراجعة ىذه البيانات وتصحح أخطاء القياس أو أخطاء التسجيل إن وجدت .

 نقل ىذه البيانات إلكترونياً الى مواقع التخزين والتشغيل اإللكتروني لمبيانات لممعالجة
فيما بعد .

 تصنيف المستندات والوثائق وفقاً لمعايير محددة مسبقاً مثل ممف فواتير المبيعات أو
ممف أوامر الصرف..الخ .

 نقل محتوى المستندات إلى المستندات األخرى مثل إعداد أمر الصرف ,الذي يتضمن
نقل محتويات فاتورة الشراء وتقرير اإلستالم وأمر الشراء الى المستند الجديد ألمر

الصرف.

 ترحيل محتوى الوثائق والمستندات الى السجالت المحاسبية المالئمة ,مثل ترحيل
فواتير المبيعات االجمة الى حسابات المدينين ذات العالقة ,وتسجيل العممية في

اليومية وترحيل العممية الى حساب األستاذ العام.

 أجراء مجموعة العمميات الحسابية عمى البيانات ,كعمميات الجمع والطرح والضرب
والقسمة بغرض حساب أرصدة الحسابات ومجموع العمميات المسجمة في

اليومية..الخ.

 إجراء بعض عمميات المقارنة بين محتوى السجالت المختمفة لمتأكد من صحة
التسجيل والترحيل إلى السجالت المختمفة.
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 توفر المعمومات المفيدة لإلدارة إلتخاذ الق اررات ولممستفيدين الخارجيين ,ففي األنظمة
اليدوية يتم تأمين تمك المعمومات عمى شكل تقارير تصنف الى قوائم مالية وتقارير

إدارية.

 تأمين رقابة داخمية فعالة عمى األصول والبيانات .
كما يالحظ توجو العديد من المنظمات نحو إستخدام التجارة األلكترونية التي تمثل أحد التغيرات

والتطورات التي البد أن تحقق الفائدة منيا وتودي الى تحقيق أىدافيا في توسيع التبادل التجاري  ,وبما
أن نظام المعمومات المحاسبي ىو نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة التي يعمل في نطاقيا  ,كما أنو
يمثل النظام الرسمي لممعمومات في أي منظمة وبالتالي يقع عمى عاتقو أن يوفر المعمومات المختمفة

لمعديد من الجيات التي ليا عالقة بالمنظمة المعنية إضافة إلى إمكانية تحقيق أىدافو وأىداف المنظمة

التي يعمل فييا  ,فإن األمر يتطمب منو األخذ بنظر األعتبار كل التغيرات والتطورات التي تحدث في
المجاالت المتعددة المحيطة ببيئتيا وخاصة مايتعمق بالتطورات المستجدة في مجال إستخدام تقنيات

المعمومات واألتصاالت الحديثة والتي تمثل التجارة األلكترونية إحداىا.

عميو يمكن القول أن عالقة التجارة األلكترونية بنظام المعمومات المحاسبي سوف يتطمب منو أن

يأخذ بالمستجدات التي سوف تفرزىا متطمبات العمل في ظل التجارة األلكترونية خاصة ما يتعمق
بضرورة إستخدام الوسائل األلكترونية الحديثة في العمل المحاسبي وكذلك إعادة تصميم النظام بما
يتالءم مع عممية التشغيل األلكتروني لمبيانات  ,وىو مايدعو إلى الحاجة لتطوير مكوناتو بحيث تشمل

كل الوسائل التي يتطمبيا العمل في ظل التجارة األلكترونية  ,وبذلك فإن مكونات نظام المعمومات

المحاسبي في ظل التجارة األلكترونية سوف تشمل كالً من  :مجموعة األفراد المؤىمين  ,أجيزة
الحاسوب  ,البرمجيات  ,قاعدة البيانات  ,األجراءات  ,تقنيات األتصاالت )(www.worldbank.org
إن مستقبل نظام المعمومات المحاسبي والتجارة اإللكترونية يرتبط بتطور تقنيات شبكة اإلنترنت  ,إذ

يبحث المتعاممين في السوق عن السمع والعروض ذات الجدوى اإلقتصادية من حيث التبادل (البيع
والشراء)  ,وقد وسعت المنظمات نشاطيا لتحقيق األرباح عبر اإلنترنت ,وبالتالي عمى المحاسبيين

التقييم والتجريب بتوفير الخدمات المحاسبية وتوسيعيا عبر اإلنترنت ,مثل االستشارات الضريبية,

التدقيق عن بعد ,الطمب عمى النسخة اإللكترونية  ,مسك الدفاتر ,في حين أن ىذه الخدمات عبر
الشبكة سترتبط بالتجارة اإللكترونية بأساليبيا المختمفة خاصة في مجال التسويق ,كما أن التحدي لمينة

المحاسبة ,ىوتقديم الخدمات المحاسبية بشكل عادل متمثمة بالدقة  ,فضالً عن تحقيق الربح ,و تمبية
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احتياجات

تمك

التجارة

).(Qasim,2003,41

اإللكترونية

عن

طريق

تمك

الشبكة

)(Maqbel,2014,55

كما أن شبكة اإلنترنت وعالقتيا بالمحاسبة  ,توفر نطاقأ واسع  ,مع تكمفة أقل ,وغالباً ما يوفر

الوصول الفوري تقريباً عمى الخط لكميات المعمومات المحاسبية المتزايده  ,ويعد وسيمة سريعة جدا
لنقميا واسترجاعيا  ,وان ىذه المجموعة المتزايدة من المعمومات المالية المحاسبية البد من جمعيا,
وتصنيفيا ,وتقديميا وتحميميا ,وتأكيدىا من المحاسبين من خالل تفعيل نظام المعمومات المحاسبي,

وذلك النيا ستكون متوفرة باالنترنت وعمى نطاق العالم ,وستتغير بشكل مستمر بالتحديث ,وسترتبط

المعمومات المحاسبية بالمعامالت والصفقات الخاصة بالتجارة اإللكترونية .وفيما يمي عرض التجاىات

آلية عمل المحاسبة والمحاسب وتفعيل نظام المعمومات المحاسبي مع التجارة اإللكترونية,

وكاآلتي ):(Dahmash,1995,7

 .0بيئة عمل المحاسبيين اإلفتراضية

 .8بيئة األعمال تفاعل الزبائن والموردين المستمر
.4التغيير التكنولوجي

 .3منصات المعرفة المحاسبية والنظم الخبيرة عمى االنترنت

إن أثر نظام المعمومات المحاسبي في التجارة اإللكترونية يرتكز عمى آلية عمل منظمات األعمال,

وباستخدام ثالثةجوانب رئيسة ) :(Kogan,2009,11وجود نظام معمومات محاسبي يتطمب من

المنظمات ان تطور من أساليبيا بالتعامل مع التجارة اإللكترونية ,فضالً عن اآلثار المترتبةعميو ,
والتي ترتبط بمكونات ذلك النظام التي تؤثر في التجارة اإللكترونية والتي ستغير من موارد المنظمات

المادية والبشرية  ,وخصوصاً بوجود منظمات تستخدم ذلك النظام  ,ومع وجود آليات لعمل التجارة
اإللكترونية لتنظيم التسويق  .وبسبب التطورات السريعة التي رافقت استخدام التجارة اإللكترونية من

قبل العديد من المنظمات والدول لتحقيق أىدافيا  ,وبما أن نظام المعمومات المحاسبي يعد نظام

رئيسي في أي منظمة  ,إال أنو من األنظمة المفتوحة التي تؤثر وتتاثر بالبيئة الخارجية  ,أصبح من

الضروري أن يأخذ في االعتبار اآلثار التي يمكن أن تنعكس عمى التجارة اإللكترونية وكيفية تحديد
طبيعة العمل لكي يتفاعل معيا ) ,(Vasarhelyi&Sareen,1996,23ويمكن التعرف عمى أىم آثار

التجارة االلكترونية في مكونات نظام المعمومات المحاسبي من خالل اآلتي ( :نظام المعمومات  ,أمن
نظام

المعمومات

عبر

اإلنترنت

).(Vasarhelyi&Halper,1991,33

والحفاظ
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المبحث الثالث :التحميل اإلحصائي لالرتباط بين التجارة االلكترونية ونظام المعمومات المحاسبي
سيتم في ىذا المبحث التطرق إلى التحميل اإلحصائي لإلرتباط بين التجارة االلكترونية ونظام

المعمومات المحاسبي  ,وكاآلتي:
أوالً .وصف عينة البحث :

سيتم أخذ وصف موجز عن منظمات خدمة تقنية المعمومات الحديثة في العراق  ,وكاآلتي:
 .1منظمة الدليل لتقنيات المعمومات

تعد منظمة الدليل لتقنيات المعمومات عراقية خاصة مسجمة لدى و ازرة التجارة العراقية وتدار من
قبل فريق من المينيين ألكثر من  49عاما من الخبرة والميارات في مجاالت مختمفة .وتسعى إلى أن

تكون أفضل مزود خدمات في العراق و إلى إقامة عالقات مستمرة مع عمالئيا من خالل تقديم
خدمات تفوق توقعاتيم وكسب ثقتيم بواسطة أداءىا المتميز(.(www.aldaleel-int.com
 .2منظمة البدري لتقنيات المعمومات

توفر خدمات تقنية عالية الجودة تمبي المعاير العالمية منذ عام  . 0522وتتميز بسجل حافل من

االنجازات التي تصنفيا كمنظمة مرموقة موثوقو وذات إمكانيات عالية لمنمو الحقيقي  ,ولتعزيز

كفائتيا تم إضافة أقسام جديدة لبنيتيا لتقديم خدمات عديدة في تقنيات المعمومات ,فضالً عن انيا
توفر االجيزة التقنية  ,مثل الطابعات  ,أجيزة النشر ,وكذلك لوازم القرطاسية ,األوراق واألحبار

كجزء من عروضيا .وكذلك تقديم االستشارات التقنية (. (www.aitc-iraq.com
 .3منظمة النبع لتقنيات المعمومات

تمثل احد المنظمات الكبرى الموزعة لمنتجات تقنيات المعمومات عالمياً ,فضالً عن انيا ترفد

اكثر من ( )411قناة توزيعية لتقنيات المعمومات  ,ويعتمد الموزعون عمييا يومياً في تمبية طمب
المستفيدين لقطاعات مختمفة ومنظمات كبرى وجيات حكومية مختمفة  ,وىي االكثر فعالية في رفد

السوق العراقية باالحدث من خالل مشاركاتيا السنوية والمنتظمة في المعارض الدولية والمحمية (

). www.al-nabaa.com
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ثانياً .متغيرات الدراسة والتحميل اإلحصائي لعالقة اإلرتباط بين التجارة اإللكترونية ونظام المعمومات

المحاسبي لعينة الدراسة

سيتم التحميل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة ,وكاآلتي:
 -1متغير التجارة اإللكترونية

تشير معطيات الجدول ( )0إلى أن إجابات الموظفين عينة الدراسة حول ىذا المتغير من خالل

مؤشراتو ) (X1والذي يتضمن أسيام التجارة االلكترونية ووسائل االتصال الحديثة في زيادة فعالية نظام
المعمومات المحاسبي في المنظمة ,إذ كانت نسبة اإلجابة ( )%22.2والذي جاء كمو بوسط حسابي

( )8.3وانحرافي معياري (.)1.22

يشير مضمون المتغير) (X2إلى أن وجود اإلنترنت و شبكات االتصال أدى إلى زيادة المبيعات

لممنظمة ,إذ حققت أعمى نسبة من اإلجابات والبالغة ( )%92.2والذي جاء بتمركز متوسط متمثل
بوسط حسابي ( )8.4وانحراف معياري ( ,)1.21ومما يعزز ذلك إنخفاض اإلنحراف المعياري والذي
يشير إلى إنخفاض مقدار التشتت في اإلجابات.

أما بخصوص المتغير ) (X3والمتضمن إسيام التجارة االلكترونية ووسائل االتصال الحديثة في

االستفادة من خدمات المنظمة االلكترونية المقدمة لمزبائن,وكانت اكثر اإلجابات إستجابة ىي أتفق
حيث كانت بنسبة إتفاق بمغت ( )%28.5والتي جاءت معززة بوسط حسابي ( )8.9وتشتت منخفض

بمغت قيمتو (.)1.24

وبيدف التعرف عمى امكانية عرض منتجات المنظمة و مواصفاتيا و أسعارىا و جودتيا عمى

الموقع اإللكتروني في إطار التجارة اإللكترونية,فقد تم صياغة المتغير ) ,(X4إذ بمغت النسبة

( )%28.5والتي جاءت بوسط حسابي ( )4.8وانحراف معياري (.)1.50

اما طريقة الدفع باستخدام البطاقة االئتمانية في التجارة اإللكترونية يؤدي إلى ظيور خمل في نظام

الدفع المعتاد في المنظمة  ,وحسبما أوردتو إجابات المبحوثين بخصوص المتغير ) (X5مساىمة
متوسطة ,إذ بمغت نسبة المساىمة المتوسطة أعمى نسبة ( )%21.1والذي جاء بوسط حسابي ()8.9

وانحراف معياري (.)1.20

وفي إطار امكانية إكتشاف األخطاء عند تجميع البيانات الناتجة عن العمميات المالية بين

المنظمة و الزبون في التجارة اإللكترونية و ادخاليا لنظام المعمومات المحاسبي و التحقق من صحة

البيانات) (X6حيث تمثل مدى فاعمية تمك العمميات وتاثيرىا في تمك التجارة من خالل زيادة عدد
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الزبائن المتعاممين ,وكانت نسبة اإلجابة ( )%21.1والذي جاء بوسط حسابي ( )8.2وانحراف معياري

(.)1.20

يشير مضمون المتغير ) (X7إلى أن معالجة البيانات تتم من أجل تحويميا لمعمومات مفيدة و

داعمة لمقرار  ,ويمكن تحقيق تمك المعالجة في التجارة اإللكترونية ,وكانت نسبة اإلجابة ()%23.4

والذي جاء بوسط حسابي ( )8.3وانحراف معياري (.)1.29

وبيدف التعرف عمى أسباب اإلعتماد عمى تبادل البيانات عن طريق التجارة اإللكترونية بين

المنظمة والزبون يساعد في زيادة التبادالت التجارية تم صياغة ) (X8ولعل من أبرز األسباب التي

تدفع ل زيادة تمك التبادالت ىي مساىمة تمك التجارة في تفعيل نظام المعمومات المحاسبي فييا  ,بمغت
نسبة اإلجابة ( )%20.3والذي جاء بوسط حسابي ( )8.9وانحراف معياري (.)1.29

أما بخصوص المتغير ) (X9إسيام وسائل االتصال الحديثة في زيادة كفاءة التجارة اإللكترونية

لممنظمة  ,إذ بمغت نسبة اإلجابة ( )%29.2والذي جاء بوسط حسابي ( )8.3وانحراف
معياري(.)1.23

وقد كانت االسباب التي تقف وراء زيادة أرباح المنظمة نتيجة البيع عن طريق التجارة

اإللكترونية) (X10ىي تفعيل استخدام االنترنت ووسائل االتصاالت الحديثة في التبادالت وعقد
الصفقات التجارية ,فضال عن مساىمتيا في زيادة عدد الزبائن المستخدمين ليذا النوع من التعامل  ,إذ

بمغت نسبة اإلجابة ( )%28.5والذي جاء بوسط حسابي ( )4.8وانحراف معياري (.)1.50

أما المتغير ) (X11فقد كان التجارة اإللكترونية تمبي طمب الزبائن المتعمقة بالمنتجات و خفض

تكمفتيا بحسب إجابات المبحوثين إذ بمغت نسبة اإلجابة ( )%92.2والذي جاء بوسط حسابي ()8.4
وانحراف معياري (.)1.21

إن بيئة التجارة اإللكترونية تسيم في إعادة تصميم و تعديل و تطوير نظام المعمومات

المحاسبي) ,(X12إذ بمغت اإلجابة ( )%21.1والذي جاء بوسط حسابي ( )8.9وانحراف
معياري(.)1.20
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الجدول ()1

المؤشرات اإلحصائية لمتجارة اإللكترونية
المؤشرات أتفق
المتغيرات

العدد

%

محايد

ال أتفق

الوسط

العدد %

العدد %

الحسابي المعياري

االنحراف

X1

32

22.2

9

2.0

02

83.4

8.3

1.22

X2

30

92.2

09

80.3

03

81.1

8.4

1.21

X3

90

28.5

5

08.5

01

03.4

8.9

1.24

X4

33

28.5

9

2.0

80

41.1

4.8

1.50

X5

35

21.1

2

01.1

03

81.1

8.9

1.20

X6

92

21.1

2

00.3

2

2.2

8.2

1.20

X7

39

23.4

2

00.3

02

83.4

8.3

1.29

X8

91

20.3

5

08.5

00

09.2

8.9

1.29

X9

32

29.2

2

00.3

02

88.5

8.3

1.23

X10

33

28.5

9

2.0

80

41.1

4.8

1.50

X11

30

92.2

09

80.3

03

81.1

8.4

1.21

X12

35

21.1

2

01.1

03

81.1

8.9

1.20

المعدل

22.090

8.2

1.212

08.112

81.230

المصدر :من عمل الباحث بإستخدام برنامج  , spssوباإلعتماد عمى إستمارة اإلستبانة

اإلحصائية.
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 -2متغير نظام المعمومات المحاسبي
إن يعمل نظام المعمومات المحاسبي عمى تسييل االتصال إلكترونياً بين المحاسبين و الزبائن و

غيرىم خارج المنظمة  ,فقد تم تخصيص المتغير ) ,(X13لقياس ذلك ويوضح الجدول ( )8أن نسبة

اإلجابة بمغت ( )%29.2بوسط حسابي قيمتو ( ,)8.3وانحراف معياري (.)1.23

وفي سياق مقارب جاءت نتيجة المتغير ) (X14والذي يقيس مدى توفير نظام المعمومات

المحاسبي معمومات مالئمة لمتخذي الق اررات داخل وخارج المنظمة والتي تساعد في زيادة حصتيا من
الزبائن  ,إذ كانت نتيجة إجابة المبحوثين بنسبة ( )%20.3والذي جاء بوسط حسابي ( )8.9وانحراف

معياري (.)1.29

يقيس المتغير )(X15إسيام تزويد نظام المعمومات المحاسبي المنظمة بمعمومات تتسم بالدورية

واإلنتظام مما يعزز التعامل بالتجارة اإللكترونية ويزيد من صفقاتيا التجارية  ,واستناداً لذلك فإن نسبة

( )%22.2من المبحوثين متفقين عمى ذلك ,بوسط حسابي قيمتو ( )8.5وانحراف معياري (.)1.28

كما يمكن ان يسيم نظام المعمومات المحاسبي في مساعدة المنظمة عمى التنبؤ واتخاذ الق اررات

المتعمقة بالتبادل التجاري إلكترونياً) (X16وعمى الرغم من حالة عدم التاكد في ذلك التنبؤ اال انو
سبؤدي الى توسيع التجارة االلكترونية طبقاً لمتقنيات الحديثة المستخدمة فييا ,وقد جاءت نسبة اإلتفاق

عمى ىذا المتغير ( )%23.4من عينة البحث ,بوسط حسابي قيمتو ( ,)8.3وتشتت في اإلجابات

منخفض نسبياً إستناداً لإلنحراف المعياري البالغة قيمتو (.)1.29

أما بخصوص المتغير) (X17والمتضمن االعتماد عمى نظام المعمومات المحاسبي في تحديد

اإلحتياجات المالية المستقبمية لممنظمة مؤدياً الى ضمان التمويل لغرض تنفيذ العمميات التجارية

وتوسيع تبادليا التجاري ,فقد كانت نتائج المبحوثين في الجدول ( )8بنسبة إتفاق ( )%92.2و الذي
جاء بوسط حسابي ( )8.4وانحراف معياري (.)1.21

ولغرض معرفة مدى استناد المعمومات التي يوفرىا نظام المعمومات المحاسبي لممنظمة الى جميع

األدلة والثبوتيات الالزمة لمتحقق من صحتيا ودقتيا) (X18الذي يؤدي الى تاكيد العالقات التجارية

وتوسيعيا لتمك المنظمة ,إذ بمغت نسبة اإلجابة ( )%28.5والذي جاء بوسط حسابي ( )8.9وانحراف

معياري (.)1.24

ان يتم إعداد التقارير المالية لممنظمة بشكل موضوعي وبما ال يؤدي إلى تحقيق مصمحة أحد

األطراف دون اآلخر) (X19وىذا يؤدي الى توسيع التبادل التجاري ليا ,والتي جاءت بنسبة إتفاق
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( ,)%21.1وقد جاءت قيمة الوسط الحسابي منسجمة مع ىذه النتيجة ,إذ تمركزت اإلجابات في
القيمة( )8.9مع وجود إنحرافات متمثمة بالقيمة (.)1.20

ان يتوفر لدى المنظمة كوادر بشرية تتمتع بالخبرات الكافية التي توفر معمومات صحيحة باستخدام

نظام المعمومات المحاسبي  ,اذ تم صياغة المتغير) (X20لقياس ذلك ,وقد كانت أكبر نسبة من

المبحوثين ال يتفقون عمى ذلك  ,إذ بمغت ( , )%41.1في حين جاءت نسبة المحايدين ( ,)%2.0أما
المتفقون عمى ذلك بمغت نسبتيم ( ,)%28.5وجاء بوسط حسابي ( )4.8وانحراف معياري (.)1.50

إن زيادة التعامل عن طريق نظام المعمومات المحاسبي يؤدي إلى تقميل التكاليف عمى

المنظمة) (X21ممايسيم في زيادة االنتاج والتنافسية لتمك المنظمة  ,إذ بمغت( )%23.4وقد عززت
قيمة الوسط الحسابي ىذه النسبة والبالغة ( )8.3وتشتت منخفض قيمتو (.)1.29

ويتطمب من العاممين في نظام المعمومات المحاسبي من تطوير قدراتيم ومياراتيم المعرفية من أجل

العمل في التجارة اإللكترونية)(X22ممايساعد عمى تحقيق السرعة والدقة في زيادة التبادل التجاري,

وقد أوضحت النتائج الواردة في الجدول ( )8أن غالبية عينة البحث والبالغة نسبتيم ( )%22.2متفقون

عمى ذلك ,ويعزز ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة ( )8.3كما ان تشتت اإلجابات كان منخفضاً

نسبياً والمتمثل باإلنحراف المعياري البالغة قيمتو (.)1.28
جدول()2

المؤشرات اإلحصائية لنظام المعمومات المحاسبي
محايد

الأتفق

الوسط

االنحراف

المؤشرات

أتفق

العدد %

العدد %

الحسابي

المعياري

المتغيرات

العدد

%

00.3

02

88.5

8.3

1.23

X13

32

29.2

2

00

09.2

8.9

1.29

X14

91

20.3

5

08.5

80.3

8.5

1.28

X15

32

22.2

2

01.1

09

8.3

1.29

X16

39

23.4

2

00.3

02

83.4

8.4

1.21

X17

30

92.2

09

80.3

03

81.1
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X18

90

28.5

5

08.5

01

03.4

8.9

1.24

X19

35

21.1

2

01.1

03

81.1

8.9

1.20

X20

33

28.5

9

20

80

41.1

4.8

1.50

X21

39

23.4

2

00.3

02

83.4

8.3

1.29

X22

32

22.2

2

01.1

09

80.3

8.3

1.28

المعدل

22.24

8.99

1.20

80.38

00.29

المصدر :من عمل الباحث بإستخدام برنامج  , spssوباإلعتماد عمى إستمارة اإلستبانة
اإلحصائية .
ثالثاً.عرض وتحميل عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات الدراسة

سيتم في ىذا المبحث تحميل عالقة االرتباط بين التجارة االلكترونية ونظام المعمومات المحاسبي ,

فضالً عن تحميل عالقة التاثير لتمك التجارة في ذلك النظام  ,وكاآلتي:

 -1عرض وتحميل عالقة اإلرتباط بين التجارة اإللكترونية ونظام المعمومات المحاسبي

تشير معطيات الجدول ( )4إلى وجود عالقة إرتباط موجبة أي طردية ذات داللة معنوية بين
التجارة اإللكترونية ونظام المعمومات المحاسبي ,إذ بمغت قيمة معامل اإلرتباط ( )1.205عند مستوى

معنوية (.)1019

الجدول ()3

نتائج عالقة اإلرتباط بين التجارة اإللكترونية ونظام المعمومات المحاسبي
متغير معتمد

متغير مستقل

التجارة اإللكترونية

نظام المعمومات المحاسبي
10205

المصدر :من إعداد الباحث في ضوء نتائج البرنامج اإلحصائي).(Minitab
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 -2عرض وتحميل عالقة التاثير لمتجارة اإللكترونية في نظام المعمومات المحاسبي
تشير نتائج تحميل اإلنحدار الموضحة في الجدول ( )3وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتجارة

اإللكترونية في نظام المعمومات المحاسبي ,إذ بمغت قيمة ) (Fالمحسوبة ( )25.4وىي أكبر من

قيمتيا الجدولية البالغة ( )8.94وبدرجة حرية ( ,)3.29عند مستوى معنوية ( )1019فيما بمغت قيمة
معامل التحديد ) ,)1.20( (R²وىذا يعني أن نظام المعمومات المحاسبي قد فسر ( )%120من
اإلختالفات الحاصمة في التجارة اإللكترونية ,وان نحو ( )1005من المتغيرات ىي عشوائية ال يمكن

السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج الدراسة أصالً ,ومن خالل متابعة إختبار ) ,(Tتبين أن

قيمة ) (Tالمحسوبة بمغت ( ,)2.00وىي أكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )8.98وبدرجة حرية

( )3.29عند مستوى معنوية ( ,)1019وبيذه النتيجة سيتم قبول الفرضية البديمة ورفض فرضية العدم
الجدول()3

نتائج تأثير التجارة اإللكترونية في نظام المعمومات المحاسبي
نظام المعمومات المحاسبي

المتغير

المعتمد

ß
ß0

إختبار T
ß1

معامل

المحسوبة الجدولية

المتغير المستقل
التجارة

االلكترونية

0.70

6.11 0.671

2.52

P<=0.05

التحديد
R²

0.81

F
المحسوبة

69.3

الجدولية

2.53

)df=(4,65
N=70

المصدر :إعداد الباحث في ضوء نتائج البرنامج اإلحصائي)(Minitab

اإلستنتاجات والمقترحات

تم التوصل إلى مجموعة من اإلستنتاجات والمقترحات ,وىي كاآلتي :

اوالً .اإلستنتاجات

 -0تبين أن التبادالت التجارية لممنظمة تؤثر في نظام المعمومات المحاسبي  ,فضالً عن مساىمة
التجارة اإللكترونية فيو من خالل توفير بيانات محاسبية الكترونية وتوفير معمومات لعممية

اتخاذ القرار في تمك المنظمات.
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 -8ىناك مراحل متعددة لمنظام المحاسبي الموحد وىي ,المدخالت -المعالجة -المخرجات ,
فضالً عن وجود وظائف متعددة لو منيا؛ تجميع البيانات بواسطة المستندات والوثائق
األصمية ,وعمميات المعالجة ,وتوليد المعمومات وتأمين الرقابة الداخمية عمييا.

 -4تعددت المفاىيم لمتجارة اإللكترونية وكان اىميا ,اجراء األعمال التجارية إلكترونياُ بإستخدام
اإلنترنت والدفع بالنقود اإللكترونية وبأقصى سرعة ممكنة وتجاوز الوسطاء عند التبادل

السمعي .

 -3اتضح ان تفعيل التجارة االلكترونية ضمن عمل نظام المعمومات المحاسبي كان من خالل
وجود بيئة عمل المحاسبين اإلفتراضية ,والتفاعل المستمر لمزبائن والموردين مع منظمات
تقنيات المعمومات ,من خالل توفير البيانات االساسية التي يحتاجيا عبر االنترنت .

 -9وجود عالقة إرتباط موجبة وطردية ذات داللة معنوية بين التجارة اإللكترونية ونظام المعمومات
المحاسبي ,إذ بمغت قيمة معامل اإلرتباط ( )1.205عند مستوى معنوية (.)1019

 -2وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتجارة اإللكترونية في نظام المعمومات المحاسبي ,إذ بمغت قيمة
( )Fالمحسوبة ( )25.4وىي أكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ( )8.94وبدرجة حرية
( ,)3.29عند مستوى معنوية (. )1019

 -2تبين أن قيمة معامل التحديد بمغت ( ,)R² = 0.81وىذا يعني أن نظام المعمومات المحاسبي
قد فسر ( )%20من اإلختالفات الحاصمة في التجارة اإللكترونية  ,واننحو ( )1005من
المتغيرات ىي عشوائية اليمكن السيطرة عمييا أو أنياغير داخمة في أنموذج الدراسة أصالً.

 -2اتضح ان قيمة

( )Tالمحسوبة بمغت ( ,)2.00وىي أكبر من قيمتيا الجدولية البالغة

( )8.98عند مستوى معنوية ( ,)1019وبيذه النتيجة سيتم قبول الفرضية البديمة ورفض

فرضية العدم .
ثانياً .المقترحات

 -0تفعيل تطورات االنترنت والتجارة االلكترونية ضمن مينة المحاسبة ,وبما ُيم ّكن المحاسبين من
استخدام التكنولوجيا في تسجيل الصفقات الكترونياً في منظمات تقنيات المعمومات .

 -8توفير المعمومات والبيانات األساسية الخاصة بالتجارة االلكترونية ضمن المعايير الدولية
وتوثيقيا في المنشورات الرسمية ,ونشرىا عمى موقع االنترنت لمنظمة التجارة العالمية .

 -4عمل نظام إلكتروني المن المعمومات لمحفاظ عمى الصفقات والتبادالت التي تتم عبر التجارة
االلكترونية لحمايتيا من القرصنة.
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 -3التدريب والتاىيل لمكوادر البشرية واعدادىم إلستيعاب التطورات الحديثة في التجارة االلكترونية
وتصفية الحسابات ووسائل الدفع لمتعامالت الخاصة بمنظمات تقنيات المعمومات.

 -9إعداد دراسات وبحوث مستقبمية عن التجارة االلكترونية وتصفية الحسابات بالبنوك
االلكترونية من خالل استخدام وسائل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ,فضالً عن دراسات

في مجال مساىمة النشاط التجاري لعينة من المنظمات التقنية بتفعيل األنظمة المحاسبية
اإللكترونية.
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إستمارة إستبانة
اوالً .التجارة اإللكترونية
ت

-1

-2

-3

الحاالت
تسيم التجارة االلكترونية ووسائل االتصال

الحديثة في زيادة فعالية نظام المعمومات
المحاسبي في المنظمة
وجود اإلنترنت و شبكات االتصال أدى

إلى زيادة المبيعات لممنظمة

تسيم التجارة االلكترونية ووسائل االتصال

الحديثة في االستفادة من خدمات المنظمة
االلكترونية المقدمة لمزبائن
يمكن

-4

اتفق

عرض

منتجات

المنظمة

و

مواصفاتيا و أسعارىا و جودتيا عمى

الموقع اإللكتروني في إطار التجارة
اإللكترونية

-5

الدفع عن طريق البطاقة االئتمانية في

التجارة اإللكترونية يؤدي إلى ظيور خمل
في نظام الدفع المعتاد في المنظمة
يمكن إكتشاف األخطاء عند تجميع

-6

البيانات الناتجة عن العمميات المالية بين

المنظمة و الزبون في التجارة اإللكترونية
و ادخاليا لنظام المعمومات المحاسبي و

التحقق من صحة البيانات
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معالجة البيانات تتم من أجل تحويميا

-7

لمعمومات مفيدة و داعمة لمقرار  ,ويمكن
تحقيق

تمك

المعالجة

تبادل

البيانات

عن

اإللكترونية
-8

-9
-10
-11

في

التجارة

طريق

التجارة

اإللكترونية بين المنظمة والزبون يساعد
في زيادة التبادالت التجارية
تسيم وسائل االتصال الحديثة في زيادة

كفاءة التجارة اإللكترونية لممنظمة

يمكن أن تزيد أرباح المنظمة نتيجة البيع

عن طريق التجارة اإللكترونية

التجارة اإللكترونية تمبي طمب

الزبائن

المتعمقة بالمنتجات و خفض تكمفتيا
بيئة التجارة اإللكترونية تسيم في إعادة

 -12تصميم و تعديل و تطوير نظام
المعمومات المحاسبي

ثانياً .نظام المعمومات المحاسبي
ت
-04
-03

أتفق

الحاالت
يعمل نظام المعمومات المحاسبي عمى تسييل االتصال

إلكترونياً بين المحاسبين و الزبائن و غيرىم خارج المنظمة

يوفر نظام المعمومات المحاسبي معمومات مالئمة لمتخذي

الق اررات داخل وخارج المنظمة
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-09
-02
-02

يزود نظام المعمومات المحاسبي المنظمة بمعمومات تتسم

بالدورية واإلنتظام مما يعزز التعامل بالتجارة اإللكترونية

يسيم نظام المعمومات المحاسبي في مساعدة المنظمة عمى

التنبؤ واتخاذ الق اررات المتعمقة بالتبادل التجاري إلكترونياً

يمكن االعتماد عمى نظام المعمومات المحاسبي في تحديد
اإلحتياجات المالية المستقبمية لممنظمة
تستند المعمومات التي يوفرىا نظام المعمومات المحاسبي

 -02لممنظمة الى جميع األدلة والثبوتيات الالزمة لمتحقق من
صحتيا ودقتيا.

-05
-81

يتم إعداد التقارير المالية لممنظمة بشكل موضوعي وبما ال
يؤدي إلى تحقيق مصمحة أحد األطراف دون اآلخر
يتوفر لدى المنظمة كوادر بشرية تتمتع بالخبرات الكافية
التي توفير معمومات صحيحة باستخدام نظام المعمومات

المحاسبي.
-80

زيادة التعامل عن طريق نظام المعمومات المحاسبي يؤدي

إلى تقميل التكاليف عمى المنظمة

يتطمب من العاممين في نظام المعمومات المحاسبي من

 -88تطوير قدراتيم ومياراتيم المعرفية من أجل العمل في
التجارة اإللكترونية
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