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مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

اثر تكنىلىجيا المعلىمات في تعزيز فاعلية
البيانات المحاسبية وكفاءتها


 حيدر عبدالحسين حميد المستوفي.د.م.ا

: الممخص

يسعى البحث الى بيان طبيعة عالقة االرتباط بين تكنولوجيا المعمومات والبيانات المحاسبية

وتحديد عالقة التاثير بينيما من خالل االستفادة من االجيزة والمعدات والبرمجيات الحديثة في
اعداد قاعدة بيانات محاسبية تالئم البيئة الحديثة لالعمال المتطورة واالستفادة بشكل فاعل وكفوء
لشبكات االتصال بما يخدم تقديم افضل البيانات والمعمومات المحاسبية لخدمة المنظمات
 حيث قدم البحث رؤية واقعية لمتعرف عمى دور تكنولوجيا المعمومات وما تقدمو من, االقتصادية

دور في تطوير ادوات العمل المحاسبي من ادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في انجاز االعمال

. المحاسبية

Abstract:

The research seeks to clarify the nature of the relationship between
information

technology

and

accounting

data

and

determine

the

relationship of influence between them through the use of modern

equipment and software in the preparation of an accounting database
suitable for the modern environment for advanced business and to
effectively and efficiently use the communication networks to serve the

best data and accounting information for the service of economic
organizations , While the research presented a realistic vision to identify

the role of information technology and its role in the process of
development the accounting tools of the adding of modern technology
66 العدد

in the completion of accounting work .
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المقدمة ...
مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ....الخ  ,اذ اصبح اىم ما يميز بيئة العمل

المحيطة بالمؤسسات المعاصرة ىو التغيير السريع  ,واالنفتاح  ,وتطور المجتمعات ومن اىم ىذه
التطورات ما يسمى اليوم بتكنولوجيا المعمومات فقد احدثت التغيرات الميمة في بنية المؤسسات من

خالل استخدام ادواتيا الحديثة وعمى وجو الخصوص الحاسوب وشبكة المعمومات العالمية ووسائل
االتصاالت المختمفة  ,فاصبح بامكان العاممين تجميع البيانات والمعمومات وارساليا ومعالجتيا
واسترجاعيا اختصا ار لموقت وتقميال لمكمف مما ولد دافعا الغمب المؤسسات عمى استخدام تكنولوجيا

المعمومات بوصفيا اصوال استراتيجية لتحقيق اىداف الوحدة االقتصادية .

وقد ادت الثورة التكنولوجية في مجال نظام المعمومات واالتصاالت الى احداث نمو ىائل في

المعرفة وطرق واساليب اداء المؤسسات االنتاجية والخدمية عمى حد سواء من خالل االستثمار
الواسع في نظم المعمومات لتحقيق المزايا اليامة لنجاح عمل تمك المؤسسات  ,وتعد المعمومات
المحاسبية الفاعمة والكفوءة ىي المورد االساس والرئيس لحسابات اي مؤسسة وخاصة ونحن نعيش
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اسيمت التطورات التقنية التي شيدىا العالم خالل العقود الماضية بتغيرات ىامة في مختمف

في مجتمع تكنولوجيا المعمومات المتنوع الموارد لتمك المعمومات وان استخدام نظم المعمومات
المحاسبية لو اىمية كبيرة في ايجاد قاعدة بيانات اكثر فاعمية وكفاءة في ظل استغالل كل الموارد

المتاحة والتي ليا اثر حيوي في تحقيق اىداف المؤسسة من خالل تطوير ادوات العمل المحاسبي
عند استعمال القدرات التكنولوجية واالجيزة الحديثة لتضيف قيمة لنظم المعمومات المحاسبية من

خالل رفع كفاءة انتاج المعمومات المحاسبية .

ان قدرة نظم المعمومات المحاسبية عمى تسجيل العمميات بشكل سميم يتم من خالل وسائل

التكنولوجيا الحديثة التي تستوجب وجود نظام محاسبي يتسم بالفاعمية والكفاءة والسرعة في اثبات
العمميات اوال باول وتوفير المعمومات الالزمة بالوقت المناسب ومن خالل ذلك جاءت اىمية البحث
في بيان اثر تكنولوجيا المعمومات في تعزيز فاعمية البيانات وكفاءتيا  ,حيث تضمن البحث اربع

محاور تناول المحور االول منيجية البحث والدراسات السابقة اما المحور الثاني فقد تطرق الى
الىم االستنتاجات والتوصيات  .حيث توصل البحث الى ان انظمة المحاسبة االلكترونية تمتاز

بسرعتيا العالية باالجراءات االمر الذي يحسن من ادائيا وىي بذلك تواكب وتحاكي انظمة
معمومات االختصاصات غير المحاسبية كما يزود مستخدميو بالتقارير المختمفة وبسرعة عالية ,

حيث ساىمت تكنولوجيا المعمومات في زيادة قدرة نظم المعمومات المحاسبية عمى التكيف والتاقمم

- 46 -

العدد 66

االطار النظري لمبحث اما المحور الثالث فتناول الجانب التطبيقي لمبحث بينما اىتم المحور الرابع

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

السريع مع بيئة العمل في الوحدة االقتصادية  .وبالتالي فان الباحث اوصى عمى تقميل االعتماد
الكبيرة المنعكسة عمى دقة العمل المحاسبي وسرعة انجازه وتوفير الكم اليائل من البيانات
والمعمومات المفيدة في تطوير الوحدات االقتصادية وتحقيق اىدافيا وضرورة قيام ىذه الوحدات
باتخاذ خطوات جادة ومدروسة نحو تطوير عممية استعمال الحاسوب والنيوض بيا بحيث تصبح

بامكانيا مواجية التحديات التي ظيرت مع ادخال الحاسوب في نظم المعمومات المحاسبية .

المحور االول
منهجية البحث والدراسات السابقة
اوال  :منهجية البحث ...

-1مشكمة البحث :

لقد كان لمتغيير السريع في بيئة المنظمات الحديثة دور كبير في نشوء وظيور الضغوطات

والتحديات عمى المحاسبين من اجل التغيير استجابة لالحتياجات والمتطمبات الجديدة  ,فقد ازدادت
العمميات المحاسبية الى درجة تتطمب فييا استعمال ادوات تكنولوجيا المعمومات والجل استمرار
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عمى نظم العمل المحاسبية اليدوية واالعتماد بشكل اكبر عمى نظم الحاسوب لالفادة من مزاياىا

المنظمات االقتصادية في تحقيق اىدافيا البد ليا من مواكبة ىذا التطور ومن ىنا جاءت مشكمة
البحث لالجابة عن التساؤل التالي

( ىل ىناك اثر لتكنولوجيا المعمومات في تعزيز فاعمية

وكفاءة البيانات المحاسبية لممنظمات االقتصادية ) .

 -2اهمية البحث :

تندرج اىمية البحث في تسميط الضوء عمى اىمية تكنولوجيا المعمومات في تعزيز فاعمية
وكفاءة البيانات المحاسبية في المنظمات االقتصادية حيث سيقدم البحث رؤية واقعية لمتعرف عمى
دور تكنولوجيا المعمومات وماتقدمو من دور في تطوير ادوات العمل المحاسبي من خالل ادخال

الوسائل التكنولوجية الحديثة في انجاز العمل المحاسبي .

 -3هدف البحث :

يسعى البحث الى بيان طبيعة عالقة االرتباط بين تكنولوجيا المعمومات والبيانات المحاسبية

اعداد قاعدة بيانات محاسبية تالئم البيئة الحديثة لالعمال المتطورة واالستفادة بشكل فاعل وكفوء
لشبكات االتصال بما يخدم تقديم افضل البيانات والمعمومات المحاسبية لخدمة المنظمات

االقتصادية .
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وتحديد عالقة التاثير بينيما من خالل االستفادة من االجيزة والمعدات والبرمجيات الحديثة في

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 -4فرضية البحث :
ا -وجود عالقة ارتباط بين تكنولوجيا المعمومات والبيانات المحاسبية بما يعزز فاعمية وكفاءة
المعمومات المحاسبية .

ب -وجود عالقة تاثير بين تكنولوجيا المعمومات والبيانات المحاسبية بما يعزز فاعمية وكفاءة
المعمومات المحاسبية .

ثانيا  :الدراسات السابقة ...
-1الدراسات العربية :

ا-بحث ( الفتالوي  ، ) 2113 ،بعنوان  " :بيئة المحاسبة ومؤشرات تكيفها لتكنولوجيا
المعمومات "
ييدف ىذا البحث الى ايجاد الدالالت التي تكيف بيئة المحاسبة لتكنولوجيا المعمومات عمى

اساس ان البيئة المحاسبية في الوقت الحالي تتطمب تكيف لمتغيرات تكنولوجيا المعمومات وذلك
ال نيا عنصر ميم في جذب االستثمار ورؤوس االموال ومواكبة التطور التكنولوجي  ,اما اىم
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ينطمق البحث من فرضيتين اساسيتين ىما :

االستنتاجات والتوصيات فكانت تعد المحاسبة بشكل عام نظاما شامال لممعمومات في اي منظمة

اعمال وىي منفتحة عمى جميع االنظمة داخل المنظمة  ,وفي الوقت نفسو منفتحة عمى البيئة

الخارجية بذلك فان التغيير الذي يط ار عمى المحاسبة سيؤثر عمى نظام المعمومات المحاسبي  ,ان
زيادة النمو االقتصادي يتطمب وجود اجراءات محاسبية متطورة تكنولوجيا  ,وىذا يعني ان كمما
تطور النمو االقتصادي لمبمد كمما احتاج البمد الى استخدام تكنولوجيا المعمومات والمعايير

المحاسبية المتطورة  ,كما اوصى البحث بوجوب التوجو الى عمل خطة لتوظيف التقنيات الحديثة
واالفادة من التجارب الدولية االخرى في المجال التكنولوجي  ,وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص

وتاسيس حاضنات لتكنولوجيا االعمال والتوسع في العمل فييا والعمل عمى استخداميا داخل

المؤسسات الحكومية لتسيم في توسع القطاعات الخاصة بالتكنولوجيا .

-2دراسة ( سعد  ، ) 2114 ،بعنوان  " :تقييم دور نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية في
سعت ىذه الدراسة الى تسميط الضوء عمى امكانية اسيام النظم المحاسبية االلكترونية في

انتشار التيرب الضريبي  ,والتعرف عمى الثغرات في نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية التي
تساعد عمى التيرب الضريبي  ,واظيار التحديات التي يواجييا موظفو الجياز الضريبي في كشف

التيرب الضريبي في منشاة االعمال التي تستخدم نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية  ,وتوصل
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الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر مكاتب المحاسبة والدوائر الضريبية "

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات كشفت عن ان الموظفين في الدوائر الضريبية ال
ايجابيا في الحد من انتشار ظاىرة التيرب الضريبي  ,وتبين في ىذه الدراسة ان اغمب الموظفين
في االدارة العامة لضريبة الدخل واالدارة العامة لضريبة القيمة المضافة الى خبرتيم العممية في
العمل الحكومي محدود ,كما اوصت الدراسة بوجوب تطوير كفاءة الموظفين بالتدريب المتواصل ,

كذلك يجب عمى االدارات الضريبية تزويد موظفييا بالمعمومات الكافية عن اساليب الغش والتيرب

الضريبي .

-2الدراسات االجنبية ...
ا-دراسة (  ) 9009 , JORDANبعنوان :

“ “The impact technology is having on the accounting profession
( تاثير التكنولوجيا عمى مينة المحاسبة )

وقد ىدفت ىذه الدراسة الى توضيح اىمية استعمال التقنيات الحديثة في المجال االلكتروني اذ

تعد ذلك اساسا ىاما لممؤسسات وذلك بسبب التطور السريع لمتقدم التكنولوجي وميارات االتصال
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تتوافر لدييم الخبرة الكافية في مجال استخدام انظمة المعمومات المحاسبية المحوسبة بما يسيم

الحديثة ما ادت الى ان المعمومات اصبحت ديناميكية وتعكس الوضع الحالي لممنظمة بوضوح
وبسرعة ودقة عاليتين ومن دون عناء  ,وكانت اىم نتائجيا وتوصياتيا ان التكنولوجيا المستخدمة

ىي مصدر قوة لجميع الشركات بسبب ميارات االتصال المعززة  ,وقد وفرت التكنولوجيا كثير من

االدوات التي تزيد من الكفاءة في اي عمل  ,بما في ذلك االعمال المحاسبية  ,كذلك تسبب
التطور التكنولوجي في مينة المحاسبة توظيف االتجاىات واالحتياجات التعميمية  ,وارتفاع جانب
االستشارات المحاسبية التي تؤثر عمى االعمال المحاسبية  ,ويفترض زيادة التكنولوجيا عمى مينة

المحاسبة  ,وتوصمت الد ارسة الى ان استعمال التقنيات الحديثة في المجال المحاسبي يؤدي الى
زيادة فاعمية المعمومة المحاسبية .

ب -دراسة

“

(  ) Sarokolaei , et al , 9009بعنوان :

Evaluation of Computerized Accounting Information Systems

( تقييم فاعمية نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة في البنوك التجارية االردنية )

ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد اثر تكنولوجيا المعمومات عمى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية

وقد توصمت الدراسة الى عدد من النتائج كان من اىميا ان تكنولوجيا المعمومات اثرت في التقارير
المحاسبية في كيفية عرض المعمومات وسيولة تفسير النتائج وجودة المخرجات  ,وتضمنت

- 49 -

العدد 66

“ Effectiveness in the Jordanian Commerical Bank
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توصيات الدراسة بشكل اوسع حول استخدام تكنولوجيا المعمومات من قبل المديرين لمسعدتيم في

المخرجات .

لقد افادت الجيود البحثية السابقة ىذا البحث في ترصين الجانب النظري كما تناولت دور

تكنولوجيا المعمومات في نظم المعمومات المحاسبية من خالل التعويل عمى التقنيات الحديثة ودورىا

في تفعيل عمل النظام المحاسبي حيث جاء البحث مكمال لتمك الد ارسات .

المحور الثاني

االطار النظري لمبحث

اوال  :التاطير المفاهيمي لتكنولوجيا المعمومات :
-1مفهوم تكنولوجيا المعمومات :

ان معنى التكنولوجيا يشير الى امكانية التطبيق العممي

لالساليب العممية المتطورة والحديثة بوصف ىذه االساليب العممية متعمقة غالبا بالتطورات الجديدة

في العمميات او االنتاج اضافة الى التقدم العممي المؤثر في مختمف االنشطة التي يمكن
استخداميا فييا  .وقد وردت عدة تعاريف ليذا المفيوم  ,اذ عرفو قنديمجي والسامرائي بانو ( خميط
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عممية صنع الق اررات والتعرف عمى الصعوبات التي تتعمق بادخال ومعالجة البيانات واالستفادة من

من اجيزة الحواسيب الاللكترونية ووسائل االتصال المختمفة مثل االلياف الضوئية واالقمار
الصناعية وكذلك تقنيات المصغرات الفيممية والمجموعات االخرى من االختراعات والوسائل التي
()0

يستخدميا االنسان في السيطرة عمى المعمومات واستثمارىا في المجاالت الحياتية المختمفة )

,

وتعريف ياسين والعالق بان مصطمح تكنولوجيا المعمومات يشير الى كل اشكال التقانة المستخدمة

لتكوين وتبادل استخدام المعمومات في اشكاليا المختمفة بمعنى اخر تمثل تكنولوجيا المعمومات
نطاقا واسعا من المكونات والقدرات والعناصر المتنوعة المستخدمة في خزن ومعالجة البيانات
وتوزيع المعمومات فضال عن اثرىا في خمق المعرفة

()9

كما عرفو الوادي بانو الحاسوب ومايتصل

بو من معدات اتصال وبرمجيات تمكنو من التخاطب في اطار شبكي مع اجيزة اخرى

( ) 3

,

واخي ار ندرج تعريف العبادي والعارضي بكونو تقنيات المعمومات المعتمدة عمى انظمة المعمومات

المحوسبة فيي قوة رئيسة لممتغيرين المنظمي واالداري واداتيا في اتخاذ الق اررات وتصميم اليياكل

-2اهمية تكنولوجيا المعمومات  :ان تكنولوجيا المعمومات قد اصبحت المحفز الرئيس لنشاطات
االعمال في عالم اليوم وقد احتمت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المركز االول في امكانية

تاثيرىا عمى المجتمعات واقتصاداتيا بل حتى تمكنت من التدخل في ق اررات الفرد الشخصية وذلك
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االدارية وميمات العمل الوظيفي في مختمف المنظمات ذات النشاط العالمي

()4

.

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

لالمكانية العالية عمى تحقيق رغبات المستخدم بالشكل السريع والمثالي وتكمن اىمية تكنولوجيا

النقاط التالية (: ) 5

ا-توفير المال عن طريق تحسين الكفاءة  :وتوفير المال يتحقق عمى المدى البعيد الن التكاليف
الراسمالية الخاصة بمرحمة االنشاء تكاليف عالية .

ب-خزن واستعادة المعمومات  :فتكنولوجيا المعمومات ليا القابمية عمى خزن كمية ىائمة من
البيانات والمعمومات يمكن الرجوع الييا واستعادتيا في اي وقت .

ج-الدقة  :يمكن االعتماد عمييا بشكل كبير والوثوق بالمعمومات الماخوذة منيا من حيث الدقة .
د-تستطيع تكنولوجيا المعمومات تعويض االنسان عن الكثير من االعمال الروتينية المتعبة
والمممة.

ه-احصاء البيانات وتسجيميا واسترجاع البيانات وتوصيميا خدمة لمبحث واتخاذ الق اررات  ,لتحقيق
نظام رقابة داخمية فعال لو تاثير عمى دقة ومصداقية المعمومات .

و-االستجابة والتكيف مع متطمبات البيئة  :ان تطبيق مفيوم واساليب تكنولوجيا المعمومات في
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المعمومات في اتاحة الفرصة لتطبيق افضل لقانون اقتصاد الوقت والجيد والمال مضافا الييا

المنظمات حتم عمى كل منظمة المحاق بركب التطور تجنبا الحتماالت العزلة والتخمف عن مواكبة

عصر المعموماتية والتنافس في تقديم السمع والخدمات بناء معايير الكفاءة والفاعمية .

 -3اهداف تكنولوجيا المعمومات  :ان اىداف تكنولوجيا المعمومات تظير في امكانية الغائيا
مراحل العمل الروتيني الذي يؤدي الى اختصار الوقت والدقة بما ينسجم مع المسارات الجديدة
النسياب المعمومات والمزايا التي يوفرىا استخدام تكنولوجيا المعمومات  ,وىناك مجموعة من

االىداف الكامنة وراء استعمال تكنولوجيا المعمومات تظير في تحقيق االتي

()6

:

ا-تيسر اعمال التخطيط والرقابة والتنسيق واتخاذ الق اررات بحيث تمكن االدارة من ممارسة تمك
الوظائف الحيوية بسرعة اكبر ودقة وشمول اكثر ومن ثم تحقق نتائج افضل .

ب-تعدل اساليب ممارسة الموارد البشرية العماليم بفضل استعمال اليات وادوات معموماتية
واتصالية مبتكرة تزيد ارتباطيم واتصاليم ببعض وتزيد تعرضيم لممعمومات .

د-تزيد من قدرة االدارة عمى بناء وتفعيل استراتيجيات وبرامج عمل تعتمد الترابط والتواصل مع
التغيير وسرعة االستجابة لمسوق والمنافسة .

-4مكونات تكنولوجيا المعمومات  :تقوم تكنولوجيا المعمومات عمى مجموعة من المكونات التي
تعتمد عمييا الداء عمميا وىذه المكونات ىي

()7

:
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ج-تساعد في تخفيض حجم الجياز االداري واختصار النفقات .

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

ا-االجيزة والمعدات  :وىي مجموعة من االدوات ( االجيزة ) مثل المعالج والشاشة ولوحة المفاتيح
البيانات من الواح الورق الى االقراص الممغنطة  ,وتعني كذلك االجزاء الممموسة من الحاسوب

مثل الطرفيات ( الشاشات )  ,والحاسبات المحمولة  ,واليواتف الذكية وااللواح المحمولة ,

والطابعة  ,والفارة  ,ولوحة المفاتيح  ,والفائدة منيا دون تشغيل البرمجيات .

ب-البرمجيات  :تمثل البرمجيات مجموعة من االوامر واالجراءات التي تقود وتسيطر عمى

المعدات المادية لتنفيذ ميام معينة  ,وتعد البرمجيات ىامة جدا اذ اننا نستطيع القول ان االجيزة

والمعدات تصبح بال فائدة اذ لم توجد البرمجيات التي تشغل االجزاء المادية تساىم البرمجيات في
معالجة المعمومات وتسجيميا وتقديميا بوصفيا مخرجات مفيدة الداء العمل وادارة العمميات

()8

.

ج-قواعد البيانات  :تعد قواعد البيانات من اىم القدرات الحاسوبية المستخدمة في ادارة االعمال
وقواعد البيانات ىي القدرة الحاسوبية المتعمقة بكيفية تصميم وكيفية تخزين البيانات في ممفات
وتعريف العالقة بين ىذه الممفات من اجل القدرة االسترجاعية واالدخالية السريعة لمكميات اليائمة

والمتنوعة لمبيانات والتي تحتاج معالجة وتبويب وترتيب سريع فضال عن تحديث وادامة مستمرة
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والطابعات والحاسبات الضخمة والحاسبات الصغيرة واالشياء الممموسة كافة التي تسجل عمييا

لممعمومات .

د-الشبكات واالتصاالت  :تعد الشبكات واالتصاالت جزءا ميما في جميع انواع نظم المعمومات اذ
انتشر الكثير من انظمة خزن المعمومات وتمريرىا مثل االنترنيت واالنترانيت واالكسترانت  ,اذ تنقل

خالليا البيانات والمعمومات سواء داخل المنظمة ام خارجيا فاصبحت تمثل عوامل النجاح
المعيارية في المنظمات وزاد االعتماد عمى الشبكات المحمية والعالمية الواسعة االنتشار

()9

-5استعمال الحاسوب في معالجة البيانات المحاسبية :

.

ا-اسباب استعمال الحاسب االلي في معالجة البيانات المحاسبية  :نتيجة لظروف معينة اثرت عمى
المعالجة المحاسبية ظيرت اشكال متعددة من المعالجة االلية التي كان ليا اثر عمى كمية ونوعية
البيانات المحاسبية والمعمومات المحاسبية المنتجة وىناك عدد من االسباب التي ادت الى استعمال

الحاسب االلي في معالجة البيانات والمعمومات في النظام المحاسبي اىميا ما يمي

( 00

):

معالجتيا وتخزينيا جيدا ووقتا كبيرين وبالتالي فان استعمال الحاسوب يسيم في انتاج معمومات

محاسبية ذات مصداقية اكثر وفي وقت اسرع وبكمية اكبر .

_اسموب المعالجة محدد مسبقا عمى وفق مبادئ وقوانين تنظيمية او حكومية مما يعني امكانية

اعداد نتائج محاسبية تتطابق مع االسموب .
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_يحتوي نظام المعمومات المحاسبي عمى كمية ىائمة من البيانات والمعمومات التي قد تستغرق
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_ىناك الكثير من العمميات الدورية كالترحيل من دفتر االستاذ المساعد الى دفتر االستاذ العام

الحاسب االلي عن طريق برمجيات خاصة .

_زيادة اىمية المعمومات المحاسبية زاد من عدد طالبييا وان مصادر تدفق البيانات متعددة اذ يعد

كل نظام جزئي من المنظمة مصد ار من مصادر البيانات المحاسبية ولمتحكم في ىذا التدفق من

والى نظام المعمومات المحاسبي استعين بالنظام االلي .

_انخفاض اسعار الحواسيب اسيم في تعميم استعمالو وفي توافر عدد من البرامج الجاىزة التي
تساعد في اداء العمل المحاسبي وفي ظيور منظمات خاصة النتاج البرمجيات وبالتالي انتشرت

الثقافة المعموماتية واصبحت جزءا من ثقافة المنظمة .

ب-خصائص استعمال الحاسوب في العمل المحاسبي  :يعرف الحاسوب بتعاريف عديدة منيا بانو
( مجموعة من االجيزة او الوحدات المستقمة تؤدي كل منيا وظيفة معينة وتعمل ىذه الوحدات فيما
بينيا باسموب متناسق ومنظم من خالل البرمجيات وتكون االجيزة والبرمجيات معا مايسمى بنظام

الحاسوب

ومن الخصائص التي يظيرىا الحاسوب في العمل المحاسبي ىي

( ) 00

:
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واعمال نياية السنة التي قد تخمق الممل والروتين في نفسية المحاسب فاوكمت ىذه الميمة الى

_السرعة الفائقة في اداء العمميات الحسابية المختمفة ومن ثم تزويد اصحاب المصمحة بالمعمومات

الالزمة التخاذ الق اررات بالسرعة المطموبة .

_ضمان المعالجة المحاسبية لمبيانات عمى وفق المعايير الدولية العداد القوائم المالية مما يقمل

احتماالت الغش والخطا .

_اجراء عدد من االجراءات الرقابية المبرمجة مسبقا لمتاكد من تحقق الشروط التي يتطمبيا النظام

مثل فحص الحد االعمى لالئتمان .

_اداء العمميات المحاسبية بدرجة عالية من الكفاءة واعطاء نتائج اكثر دقة .

_تصنيف المعمومات المحاسبية المخزنة داخل النظام حسب وجيات نظر متعددة .

-6دور استعمال ادوات تكنولوجيا المعمومات في نظم المعمومات المحاسبية :

(-)1-6دور استعمال االجهزة والمعدات في نظم المعمومات المحاسبية  :تشمل اجيزة ومعدات
المعمومات  ,ويمكن القول انو قد حدثت تغييرات كبيرة في استعماالت النظم االلكترونية خالل
المدد القميمة الماضية وكانت التغييرات ضرورة عممية لمواجية التزايد المضطرد في حجم العمميات

المحاسبية التي تقوم بيا المنظمات االقتصادية ولما تتميز بو استعماالت الحاسوب االلكتروني من
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الحاسوب واالجيزة المتصمة بو والمستعممة في ادخال وتشغيل البيانات ومعالجتيا واخراج
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سرعة ومرونة في التطبيقات

( 09

ا-دور استعمال االجيزة والمعدات في مدخالت نظم المعمومات المحاسبية  :فمن خالل ىذه
المرحمة يتم حصر وتحديد بيانات العمميات وتحويميا او ادخاليا الى الحاسوب لممعالجة بعد ان يتم
تصنيف البيانات والتحقق منيا اي التاكد من دقة البيانات قبل االدخال اذ ان ىذا االجراء في ىذا
الوقت يعد اقل تكمفة من التحقق بعد ادخال البيانات الى النظام وعادة ما تحدد تكمفة البيانات في

اشكال ونماذج مطبوعة مسبقا تدعى بمصادر المستندات مثل اوامر البيع  ,وطمبات الشراء ,
وتقارير االستالم  ,وبطاقات الوقت لمعاممين  ,والشيكات  ,والحواالت وغيرىا  ,وعند ادخال
البيانات الى الحاسوب بصيغة قابمة لمقراءة يتم التاكيد عمى صحة وتكامل وسرعة ادخال البيانات

ويكون ذلك باس تخدام اكثر من اداة مثل استخدام نظام يقوم عمى تذكير المستعمل بادخال البيانات
الضرورية او من خالل استخدام جياز نسخ ونقل لمحاسبة او ادخال البيانات من مصادرىا او من

خالل استعمال مصادر البيانات االلية .

وتعد عممية ادخال البيانات الخطوة االولى لنظم المعمومات المحاسبية واليمكن االستغناء عن
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المعمومات المحاسبية بما ياتي :

) ,ويمكن بيان اثر ىذه االجيزة المرتبطة بالحاسوب في نظم

ىذه العممية في التشغيل االلكتروني لمبيانات ويستوجب القيام بيا من قبل المحاسب نفسو النو من

دون تدخل المحاسب اليمكن لمحاسوب ادخال البيانات حيث يعد المحاسب المغذي االول

لمحاسوب بالبيانات عن طريق المستندات والتعميمات وغيرىا ويمكن الحصول عمى مجموعة من
البيانات من خالل االدوات التي تخزن بيا سواء كانت ادوات وحدة التخزين الداخمية او االشرطة

واالسطوانات الممغنطة ام ذاكرة الفالش التي تمثل احدى ادوات التخزين الخارجي

() 03

.

ب-دور استعمال االجيزة والمعدات عمى عمميات معالجة البيانات في نظم المعمومات المحاسبية :
ان استعمال الحاسوب في ىذه المرحمة قد اسيم اسياما فعاال في اجراء العمميات التشغيمية المختمفة

من تجميع وترحيل ....الخ من العمميات المحاسبية التي كانت تجرى في الدفاتر والسجالت في

حالة النظام اليدوي  ,اذا امكن انجاز ىذه العمميات بسرعة ودقة كبيرتين واليمكن خالل المرحمة
ىذه االستغناء عن المحاسب الن القيام بيذه العمميات يستمزم االعداد المسبق والبرمجة الالزمة
في اداء معالجة البيانات الكترونيا وعميو فاذا مااراد المحاسب ان يبقى عممو قائما وميما فالبد من
المامو بكيفية برمجة الحاسب االلكتروني وتشغيمو لكي يتمكن من اجراء العمميات الالزمة .

ج-دور استعمال االجيزة والمعدات في مخرجات نظم المعمومات المحاسبية  :من خالل استعمال
الحاسوب توفر تقارير مالية متعددة في ان واحد  ,تمك التقارير التي تسيم في توفير معمومات اكثر
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لمحاسوب لكي يتمكن من ادائيا وىو ما يقوم بو المحاسب وبمساعدة االفراد المبرمجين والمصممين
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مالئمة وقد اسيم الحاسوب في تحقيق خاصية التوقيت المناسب لما يتمتع بو من قدرة عمى

المعمومات اذ ان استعمالو في تشغيل البيانات سبب خفض حجم التدخل البشري مما ادى الى
جعل نتائجو اكثر موضوعية ويمكن االعتماد عمييا بدرجة افضل

( ) 04

.

(-)2-6دور استعمال البرامجيات عمى نظم المعمومات المحاسبية  :لغرض مواكبة التطورات في
مجال تكنولوجيا المعمومات ظيرت برامج متخصصة في مختمف المجاالت لتنفيذ االعمال بسرعة
ودقة عاليتين ,وفي المجال المحاسبي صممت برامج محاسبة تعتمد عمى الحاسوب االلكتروني

لتسييل عمل المحاسب والوصول الى درجة عالية من الدقة والسرعة في تنفيذ العمميات المالية
والمحاسبية  ,ومن اىم المزايا التي تتمتع بيا ىذه البرامج قدرتيا عمى القيام بتحميل كميات ىائمة

من البيانات وبوقت قياسي وبدقة عالية وىناك كثير من البرامج التطبيقية في مجال نظم المعمومات

المحاسبية ومنيا ما ياتي

( ) 05

 :برنامج المحاسب المثالي  ,برنامج الفا المحاسبي  ,برنامج

انستانت المحاسبي  ,برنامج االمين المحاسبي  ,برنامج الخازن المحاسبي  ,برنامج نظام المحاسبة

المالية عمى الحاسب االلي  ,برنامج البيان المحاسبي  ,برنامج مايكروسوفت اكسل وغيرىا من
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االنجاز السريع وخزن المعمومات واسترجاعيا وقت الحاجة الييا ,كما يؤثر الحاسوب في حيادية

البرامج .

(-)3-6تاثير ونتائج استعمال نظام قاعدة البيانات عمى نظم المعمومات المحاسبية  :اذ ينبغي
ان يكون لممنظمات االقتصادية مصدر موحد ومنظم كمركز لمبيانات والمعمومات في شكل ممف
رئيسي يتيح التعامل مع ىذه البيانات والمعمومات بطريقة تمبي احتياجات المستفيدين منيا وىذا

المصدر او المركز يسمى بقاعدة بيانات ويمكن بيان اثر استعمال قاعدة البيانات عمى نظم

المعمومات المحاسبية كما ياتي :

ا-تاثير استعمال نظام قاعدة البيانات في تصميم وحدات االدخال لنظم المعمومات المحاسبية :

حيث تعد قاعدة البيانات خزان يعمل لمربط بين البرامج التطبيقية وبين مجموعة الممفات الرئيسة في

نظام الممفات وتربط البيانات المشتركة بين الممفات المادية في قاعدة البيانات باستعمال مفاتيح
ومؤشرات مختمفة تساعد عمى التقميل من تكرار البيانات وعندما يرغب احد المستعممين لمبرنامج
ادارة قاعدة البيانات الذي يقوم بتحديد موقع البيانات المطموبة في قاعدة البيانات عمى وحدة

التخزين الثانوي ثم نقميا الى ذاكرة الحاسوب في الشكل المالئم لمبرنامج التطبيقي الذي طمب ىذه
البيانات  ,وعمى المحاسب ان يفيم ويعرف ادوات تنظيم وخزن البيانات عند الحاجة لذا يتم
استعمال الوحدة او الكيانات وىي عبارة عن اشياء مادية او مجردة ليا اىمية بالنسبة لموحدة
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التطبيقي المعين في الحصول عمى بيانات معينة من قاعدة البيانات تطمب ىذه البيانات من نظام

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

االقتصادية مثل الزبون  ,العاممين  ,الحساب .... ,الخ

( ) 06

,وتتميز كل وحدة من تمك الوحدات

توصيف الكيان مثل رقم الزبون  ,العنوان  ,ارصدة الحسابات المدينون ...الخ ,ىذا ويتم تنظيم
اقيام البيانات تمييدا لخزنيا في عناصر صغيرة واماكن مادية بحقل بعدىا تجمع عدد من الحقول

لتكوين سجل ويعد كمجمع لمبيانات المقيمة التي تصف خصائص محددة لوحدة ما وتجمع
السجالت المترابطة النشاء الممف مثال سجالت ( المدينون ) تجمع وتخزن في ممف ( المدينون )
وان الممفات تتكون من البيانات المترابطة يتم تجميعيا لموصول الى قاعدة البيانات وتنقسم الى

ممفين ىما

( ) 07

:

*-ممف العمميات ( المعامالت )  :وىو يشبو السجل اليومي المساعد في النظام اليدوي ويتضمن
بيانات عن نوع محدد من المعامالت مثل معامالت البيع باالجل او استالم ودفع النقدية وغيرىا

ويستعمل ىذا الممف لتحديث الممف الرئيسي .

*-الممف الرئيسي  :وىو سجل االستاذ المساعد في النظام اليدوي ويحتوي الممف عمى كل
البيانات التي تكون الوحدة االقتصادية بحاجة الييا عمى سبيل المثال اسماء الزبائن  ,عناوينيم عن
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بمجموعة من الصفات او الخصائص وىي عبارة عن مجموعة من الخواص التي يمكن من خالليا

حدود االئتمان الخاص بيم  ,ارصدة حساباتيم وغيرىا وعادة ما تكون ىناك حاجة الستدعاء
الممف من اجل تحديثو من خالل زيادة معمومات جديدة او حذف معمومات قائمة وذلك بعد اجراء

عمميات جديدة ظاىرة في ممف المعامالت .

ب -تاثير استخدام نظام قاعدة البيانات في عمميات معالجة البيانات عمى نظام المعمومات
المحاسبي  :ان معالجو وتحديث المافات في نظام قاعدة البيانات تكون باحد الشكمين االتيين :

معالجات البيانات عمى دفعات بحيث يتم تحديث الممف الرئيسي بعد ان تجمع البيانات وترتبفي مجموعات ومعالجتيا جميعا في وقت واحد عمى دفعة واحدة فال يحدث الممف الرئيس اال

عندما يتوافر قدر كاف من البيانات .

المعالجة الفورية لمبيانات وىنا يحدث الممف الرئيس بعد ترحيل كل معاممة اي تتم معالجةالعمميات فور ادخاليا في الحاسوب وتحديث البيانات المخزونة في الممفات الرئيسية وبذلك يمكن
ان الفرق الرئيسي بين الطريقتين يكمن في تحديث الممف الرئيسي فطريقة المعالجة الفورية

تقوم بتحديث الممف الرئيسي عند حصول معاممة اي تحديث باستمرار بينما يتم تحديث الممف

الرئيسي عمى طريقة الدفعات دوريا .
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االستغناء عن خطوة تخزين البيانات في ممف العمميات النتظار معالجتيا في وقت الحق .

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

ج-تاثير استخدام نظام قاعدة البيانات في مخرجات نظم المعمومات المحاسبية  :ان لنظم قواعد
الوقت والجيد واالموال ومن اجل ذلك عمى الوحدات االقتصادية استنساخ قاعدة بيانات تجعميا
متاحة لممستخدم الخارجي كبديل عن التقارير المالية الن انظمة قاعدة البيانات وادارتيا توفر

لممستعمل لغات سيمة االستعمال تجعل من المعمومات المالية وغير المالية متاحة عندما تكون

مط موبة لتحقيق غرض ما  ,وبامكان الموارد في الوحدة االقتصادية استعمال البيانات المتاحة في
قاعدة البيانات واعداد التقارير المالية لتغطية اي مدة زمنية يرغب المدراء في فحصيا .

ان قاعدة البيانات عبارة عن مخزن كبير يحفظ فيو كم ىائل من البيانات والمعمومات

المحاسبية في ممفات ويسيل المعالجة والوصول الى ىذه البيانات والمعمومات فييا ويمكن
لممستخدمين ان يشاركوا في الوصول الى ىذه البيانات والمعمومات بواسطة ادوات تكنولوجيا

المعمومات المختمفة كذلك يعالج نظام قاعدة البيانات مشكمة تكرار وتناقض البيانات والمعمومات

بدرجة كبيرة وىذا يترتب عميو في نظام المعمومات المحاسبي انخفاض تكمفة تخزين البيانات
والمعمومات وذلك بانخفاض مساحة تخزين البيانات والمعمومات

( ) 08

.
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البيانات القدرة المستقبمية عمى تغيير طبيعة التقارير المالية التي تتطمب حاليا استثمارات كبيرة في

د -تاثيراستخدام الشبكات واالتصاالت عمى نظم المعمومات المحاسبية  :يمكن بيان تاثير استخدام
الشبكات عمى نظم المعمومات المحاسبية بما ياتي

( ) 09

:

*-تاثير استخدام الشبكات عمى مدخالت نظم المعمومات المحاسبية  :فباالضافة الى سرعة
الحصول عمى البيانات المختمفة من مصادرىا االصمية بصورة مباشرة فان باستخدام االنترنيت يتم

الحصول عمى البيانات من االطراف المتعاممة فقط وقد تكون ىذه البيانات معروفة نتيجة دخول
اشخاص اخرين غير مخولين يمتمكون مستويات عالية من الخبرة التكنولوجية  ,وقد تسرق او
تستنسخ وتنشر مما يؤدي الى استفادة المنافسين منيا واالضرار بالوحدة االقتصادية المالكة

لمبيانات او قد يتم استبداليا ببيانات ان لم يتم توفير ادوات الحماية الكافية ليا غرض مواجية

االنتياكات وتعدد جرائم االنترنيت .

*-تاثير استخدام الشبكات عمى عمميات معالجة البيانات في نظم المعمومات المحاسبية  :يؤدي
تتم بين الوحدة االقتصادية ومن يتعامل معيا والى التخمص من العمل المكتبي الورقي باالخص في
مجال تسييل معالجة البيانات بمجرد الحصول عمييا وذلك باالستفادة من ادوات المعالجة المختمفة
التي توفرىا تكنولوجيا المعمومات حيث يتم تبادل البيانات الكترونيا بدال من المرور عبر الوثائق او
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استخدام االنترنيت الى تقميص عدد الوثائق او المستندات الورقية التي تؤيد العمميات التجارية التي

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

المستندات الورقية كما يؤدي الى تحقيق الدقة نتيجة الغاء الحاجة الى البريد والمعالجة وخزن
*-تاثير استخدام الشبكات عمى مخرجات نظم المعمومات المحاسبية  :تقوم الوحدة االقتصادية
بانشاء موقع او اكثر ليا عمى شبكات المعمومات – انترنيت  ,انترانيت  ,االكسترانيت – كوسيط
نقل سريع بيدف توزيع ونشر مباشر لمعمومات غير مالية ومالية عديدة عمى قطاعات واسعة من

المستخدمين المتصمين بالشبكة ويتكون ىؤالء من متخصصين ويحصمون عمى ىذه البيانات

والمعمومات كسمعة عامة بدون مقابل او بمقابل محدود .

ثانيا  :تاثير تكنولوجيا المعمومات عمى نظم المعمومات المحاسبية :
يؤدي استعمال تكنولوجيا المعمومات المتطورة الى تغيير مستمر في تكنولوجيا التجميع

والمعالجة ونشر البيانات والمعمومات المحاسبية  ,وقد ادت تمك التطورات الى تغييرات اساسية

لالدوات التقميدية لمتعامل مع البيانات والمعمومات المحاسبية وبالتالي اسيمت في رفع كفاءة وقدرة
النظام المحاسبي في معالجة البيانات والحصول عمى معمومات محاسبية  .وتمتاز بالسرعة

والموضوعية والتفصيل والمالءمة  ,اي ان تكنولوجيا المعمومات وفرت امكانات كبيرة وىائمة
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الوثائق الورقية .

لتحسين اداء نظم المعمومات المحاسبية وتطوير جميع عناصرىا من افراد وىياكل وادوات بفضل
الميزات الكبيرة ليا مثل التعددية وتنوع االستعماالت والتكمفة المنخفضة نسبيا  ,وقد نتجت عن

تكنولوجيا المعمومات امكانات كبيرة لتطوير نظم المعمومات المحاسبية وجعميا اكثر مرونة
واستجابة وقدرة عمى التكيف مع التغييرات التي يعيشيا العالم اليوم  ,ويمكن تمخيص اىم اتجاىات
تاثير تكنولوجيا المعمومات عمى نظم المعمومات المحاسبية عمى النحو االتي

( ) 90

:

-0ان تكنولوجيا المعمومات اداة فعالة لتخفيض حجم النفقات واعادة تنظيم  ,وكذلك تخفيض حجم
الجياز االداري وباالخص االدارة الوسطى فضال عن العمالة المستخدمة في االنتاج  ,وكل ذلك
يؤدي الى تخفيض تكاليف المعالجات المحاسبية .

-9يساعد استعمال تكنولوجيا المعمومات عمى توسيع مجال رقابة االدارة العميا مع التوسع في
توزيع عممية اتخاذ الق اررات في االدارة التنفيذية  ,وىذا االتجاه يعني مركزية الرقابة والمركزية اتخاذ

عاليتين في المعمومات التي تنتجيا نظم المعمومات المحاسبية .

-3ساعدت تكنولوجيا المعمومات عمى خمق قنوات اتصاالت جديدة من خالل شبكة االتصاالت
سواء عمى مستوى النظم الفرعية في الوحدة االقتصادية ( عمى المستوى الوطني او العالمي ) وقد

مكن ذلك من زيادة سرعة تدفق ومعالجة وتبادل المعمومات وتطوير ادوات حديثة لتبادل المعمومات
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الق اررات  ,وىو اسموب يجمع بين ميزات االسموبين في وقت واحد ويحقق مرونة ودرجة استجابة

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

كاالجتماعات والتفاوض وعقد الصفقات عن طريق الشبكات واالتصال عن بعد او االدوات االخرى
-4اسيمت تكنولوجيا المعمومات في زيادة قدرة نظم المعمومات المحاسبية عمى التكييف والتاقمم
السريع مع بيئة العمل في الوحدة االقتصادية وذلك من خالل توفير ادوات اقتصادية فعالة لخزن
واسترجاع ومعالجة البيانات وتقديميا الى متخذي القرار في الوقت المناسب وقد انعكس ذلك
بوضوح عمى زيادة فاعمية نظم المعمومات المحاسبية واتاح ليا مرونة كبيرة في التعامل مع

المتغيرات السريعة واالستجابة ليا .

 -5تقميل مساحات خزن البيانات المختمفة التي يتم الحصول عمييا وتحويميا الى ممفات يمكن
استدعاؤىا مباشرة من قاعدة البيانات المركزية وكذلك امكان تحديث ىذه البيانات المخزونة اوال

باول وذلك من خالل مواقع الوحدة االقتصادية عمى االنترنيت او االنترانيت او االكسترانيت

اوغيرىا من الشبكات .

-6االفادة من القدرات التي توفرىا الوسائل االلكترونية في تسييل اداء العمميات والمعالجات
المحاسبية المختمفة وخاصة تمك المعتمدة عمى تطبيق االساليب الرياضية واالحصائية  ,وكذلك
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 ,وكل ذلك يؤدي الى زيادة كفاءة وفاعمية نظم المعمومات المحاسبية .

امكانية تحقيق التكامل مع نظم المعمومات االخرى من خالل تسييل عممية التبادل االلكتروني

لمبيانات فيما بينيا

( ) 90

.

* -فاعمية وكفاءة ادوات تكنولوجيا المعمومات  :ففي عصرنا الحالي احتمت التكنولوجيا جزءا
كبي ار من حياتنا وعمى جميع االصعدة سواء كانت اقتصادية ام اجتماعية  ,لذا يمكن تسمية ىذا

العصر بعصر المعمومات واالتصاالت اذ ازدادت العناية في ىذا المجال وادى ىذا التزايد الى
المنافسة بشكل كبير لالفادة من المعمومات  ,وىنا تربط المعمومات بالتكنولوجيا بشكل مباشر حيث

توظف التكنولوجيا من اجل االفادة من ىذه المعمومات  ,كما ولتكنولوجيا المعمومات اسيام كبير

في تحسين كفاءة انشطة المنظمات ورفعيا لما تقوم بو من تحسين جودة المنتجات وخفض
التكاليف المرتبطة بيا كما تمارس تكنولوجيا المعمومات ايضا دو ار فاعال في مساعدة االدارات

العميا في اتخاذ الق اررات السميمة

( ) 99

.

بالفاعمية والكفاءة وفيما يمي اىم تمك الخصائص

( ) 93

:

* -تظير المعمومات المحاسبية عالقة االنشطة االدارية ببعضيا البعض من خالل تقارير دورية
مالئمة تعمل عمى تحقيق االىداف  ,لذلك يجب ان ترتبط المعمومات المحاسبية بالييكل التنظيمي

لممنظمة  ,حتى يتم تحقيق اىداف االدارة من تخطيط ورقابة الق اررات المالئمة .
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ان نظم المعمومات المحاسبية كغيرىا من النظم االخرى تتميز بخصائص تجعميا نظام يتصف

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

* -القدرة عمى تزويد االدارة بالمعمومات الالزمة لنتائج تنفيذ الخطط الموضوعة ومقارنتيا مع
* -القدرة عمى تحقيق توازن بين تكمفة النظام وبين درجة الدقة والتفصيل والفترات الزمنية الالزمة
العداد التقارير المالية .

* -القدرة عمى توصيل المعمومات لمتخذي الق اررات بالوقت المناسب فضال عن تخزين واسترجاع
المعمومات بشكل سريع وعند الحاجة .

* -عدم تكرار تجميع البيانات وتشغيميا مرة اخرى وان تكون ىذه البيانات تخدم ادارات اخرى
داخل المنظمة مثل ادارات االنتاج ,التسويق  ,التكاليف  ,التدقيق .

* -توفير المعمومات المالءمة لدعم النظم الفرعية الخاصة بالموازنات التخطيطية .

* -القدرة عمى تدفق المعمومات لداخل وخارج المنظمة واجراء مواءمة بين نظم المعمومات والبيئة
المحيطة لغرض توفير المعمومات حسب الحاجة لمستخدمييا .

* -القدرة عمى توليد المعمومات وتحديث البيانات بصفة مستمرة حسب الظروف المحيطة بالنظام

* -العالقة بين المعالجة االلية لمبيانات ونظم المعمومات المحاسبية  :حيث وضح تقرير المجمع
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الخطط الموضوعة مسبقا من خالل تقارير توفر بيانات تفصيمية الزمة التخاذ الق اررات .

االمريكي لممحاسبين ان لممحاسبة اثر بوصفو نظاما لممعمومات ويحدد من خالل مراحل

اساسية(:)94

*-تقوم المحاسبة بعمميات التجميع والحصر  ,وتحميل االحداث المالية لموحدة االقتصادية وتمثيميا
في صورة بيانات اساس تسجل في الدفاتر المحاسبية .

*-معالجة البيانات االساسية وفق الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عمييا حتى تحول
لمعمومات تساعد في اتخاذ الق اررات .

*-وبعد ذلك توصل المعمومات التي تعالج الى االطراف المعنية بطريقة مناسبة كالتقارير والقوائم
المالية .

ان عممية معالجة البيانات االساسية في نظم المعمومات المحاسبية ليا اسموب يتبع اجراءات

تسجيل البيانات  ,وتبويبيا  ,وتمخيصيا  ,وتحميل النتائج  ,والتقرير عنيا  ,عمى وفق فروض

اسموب المعالجة االلية لمبيانات المحاسبية  ,وتوجد عدة اسس تحكم عممية المعالجة االلية حتى
تستطيع ان تتابع سير االجراءات المحاسبية والقواعد المحاسبية المتعارف عمييا .

مما تقدم نالحظ ان العالقة بين المعالجة االلية لمبيانات ونظم المعمومات المحاسبية تتحدد من

خالل النقاط المشتركة بين المفيومين  ,اذ ان المعالجة االلية وجدت في كل المراحل التي تمر بيا
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وقواعد ومبادئ عممية  ,ويتم ذلك في دفاتر وسجالت محاسبية فان ىذا يؤيد امكانية استخدام

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

الدورة المحاسبية فتاثرت بيا سواء كانت مرحمة المدخالت ام معالجة البيانات او المخرجات
المحاسبية ىي مرحمة معالجة البيانات الن الحالة التي وجدت فييا المعالجة االلية ادت الى تغيير

حالة ىذه المعالجة الن ىذه المرحمة تتم بواسطة اجيزة وادوات وبرامج الية وتطبيقية والن المحاسب
ال تتوافر لديو معمومات كافية واليستطيع تخمين نتائجيا اال بعد االنتياء من عممية المعالجة غير

المرئية لو  .وفي ىذه الحالة يتضح ان ىذه العالقة البد وان تكون مرتبطة بمجموعة االسس

والضوابط الواجب توافرىا عند استعمال المعالجة االلية .

المحور الثالث

الجانب التطبيقي لمبحث
اعتمد الباحث عمل استبانة تتضمن اسئمة متعمقة بموضوع البحث فقد بمغت (  ) 8اسئمة لمتغير

تكنولوجيا المعمومات و (  ) 8اسئمة لمتغير تاثير تكنولوجيا المعمومات عمى المعمومات المحاسبية
واصبحت االستبانة بشكميا النيائي تتكون من (  ) 06سؤال وعمى مقياس ليكرت الخماسي ( اتفق
تماما  ,اتفق  ,محايد  ,الاتفق  ,الاتفق تماما ) وباوزان (  , ) 0 , 9 , 3 , 4 , 5حيث تم قياس
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واالختالف فقط بالشكل العام  .وتبين ان اىم مرحمة اثرت فييا المعالجة االلية لنظم المعمومات

مستوى الثبات والتناسق الداخمي لالبعاد المكونة لمتغيرات البحث والمتمثمة ب ( تكنولوجيا

المعمومات  ,تاثير تكنولوجيا المعمومات عمى المعمومات المحاسبية )  ,باستخدام مقياس كرونباخ

– الفا حسب عناصر متغيرات البحث  ,ولوحظ ان النتيجة الخاصة بالتناسق الداخمي ليذه االبعاد
لمتغيرات البحث كانت مقبولة وذلك الن قيمة معامل ارتباط الفا تعد مقبولة احصائيا عندما تكون

مساوية او اكبر من (  ) 0,75في البحوث االدارية  ,كما وتم اعتماد البرنامج االحصائي .
اوال  :عينة البحث ..

تم توزيع االستبيان عمى عينة من المحاسبين العاممين في الشركة العامة لصناعة البطاريات

والشركة العامة لمصناعات الكيربائية .

ثانيا  :وصف استمارة االستبانة ونتائجها :

ا-وصف وتشخيص وتحميل المتغير ( تكنولوجيا المعمومات )  :يشمل ىذا الجزء االتي :
تعتمد الشركة اسموب التحديث المستمر لممعمومات لضمان ق اررات كفوءة لمتخذي القرار في

الشركة C2.

تمتمك الشركة قواعد بيانات تضمن عدم تكرار البيانات المخزونة C3.
تفيد الشركة من شبكة االتصال العالمية ( االنترنيت ) بالتواصل مع الشركات االخرى C4.
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تساعد البرمجيات المعتمدة من قبل الشركة عمى تسييل تبادل المعمومات بالجودة العاليةC1 .

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

اىمية استعمال ادوات تكنولوجيا المعمومات تبرر التكاليف التي يتطمبيا توفير ىذه االدوات C5.
والعاممينC6

يمكن الوصول الى البيانات بالوقت المناسب من قبل العاممين بالشركة باستخدام تكنولوجيا

المعمومات C7.

يوجد لدى الشركة مبرمجون وخبراء يستطيعون تعديل وتحديث وتطوير البرمجيات وتكييفيا

لحاجتيم C8.

والجدول رقم (  ) 0االتي يبين التوزيع التكراري والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

المئوي الجابات افراد العينة لمتغير تكنولوجيا المعمومات :
جدول ( ) 0

البعد

الفقرات

تكرار االجابات
اتفق

اتفق

محايد

الوسط

ال اتفق

تماما

ال اتفق
تماما

الحسابي

االنحراف
المعياري

شدة

االجابة%

معامل

االختالف

المرجح

تكنولوجيا

C1

8

35

6

1

1

4.11

1.616

81

1.152

المعمومات

C2

2

35

12

1

1

3.76

1.555

75

1.148

C3

4

35

11

1

1

3.84

1.584

77

1.152

C4

3

42

4

1

1

3.94

1.47

79

1.119

C5

19

31

1

1

1

4.32

1.683

86

1.158

C6

11

35

4

1

1

4.16

1.682

81

1.168

C7

4

38

7

1

1

3.88

1.627

78

1.163

C8

6

35

6

1

2

3.84

1.817

77

1.213
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تسعى الشركة الى توافر اجيزة الحاسوب الحديثة والمتطورة بيدف رفع مستوى اداء المدراء

المصدر  :اعداد الباحث عمى وفق نتائج الحاسوب باستخدام برنامج SPSS

ان اراء العينة تولي متغير تكنولوجيا المعمومات عناية الباس بيا مما انعكس بشكل ايجابي عمى
اجابات عينة البحث  ,حيث كانت االوساط الحسابية المرحجة لجميع فقرات المتغير اعاله اعمى

من الوسط الفرضي  ,حيث بمغ الوسط الحسابي المرجح العام ( لكل االجابات )  3,80وىو اعمى

من الوسط الفرضي البالغ ( )3وانحراف معياري  0,660وشدة اجابة (  ) %76وىذا يشير الى ان
الشركات عينة البحث تيتم بتكنولوجيا المعمومات مما انعكس بشكل ايجابي عمييا .

-0بمغ الوسط الحسابي المرجح لمسؤال االول (  )4,00وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ (, )3
بانحراف معياري (  , ) 0,606ومعامل اختالف ( )0,059وشدة اجابة ( , )%80وىذا يعني ان
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وفيما يمي توضيح الراء عينة البحث حول المحور الخاص بتكنولوجيا المعمومات :

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

البرامجيات المعتمدة من قبل الشركات عينة البحث تساعد عمى تسييل تبادل المعمومات بالجودة

-9بمغ الوسط الحسابي المرجح لمسؤال الثاني ( )3,76وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ (, )3
بانحراف معياري ( , )0,555ومعامل اختالف ( , )0,048وشدة اجابة ( ,)%75وىذا يدل عمى
ان الشركات عينة البحث تعتمد اسموب التحديث المستمر لممعمومات لضمان ق اررات كفوءة لمتخذي

القرار في الشركات عينة البحث .

-3اما السؤال الثالث فقد بمغ الوسط الحسابي المرجح لو ( )3,84وىو اكبر من الوسط الفرضي
البالغ ( , )3بانحراف معياري قدره ( , )0,584ومعامل اختالف ( )0,059وقد بمغت نسبة شدة

االجابة ( )%77وىذا يؤكد بان الشركات عينة البحث تمتمك قواعد بيانات تضمن عدم تكرار
البيانات المخزونة .

-4بمغ الوسط الحسابي المرجح لمسؤال الرابع ( )3,94وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ ()3

,بانحراف معياري ( , )0,470ومعامل اختالف ( , )0,009وشدة اجابة ( )%79وىذا يدل عمى
ان الشركات عينة البحث تفيد من شبكة االتصال العالمية ( االنترنيت ) مع الشركات االخرى .
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العالية .

-5كان الوسط الحسابي المرجح لمسؤال الخامس ( )4,39وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ ()3

 ,بانحراف معياري ( , )0,683ومعامل اختالف ( , )0,058وقد كانت نسبة شدة االجابة

(, )%86اي ان اىمية استعمال ادوات تكنولوجيا المعمومات تبرر التكاليف التي يتطمبيا توفير
االدوات .

-6كان الوسط الحسابي المرجح لمسؤال السادس ( )4,06وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ

( ,)3بانحراف معياري ( , )0,689ومعامل اختالف ( ,)0,086وقد كانت نسبة شدة االجابة
( , )%80اي ان الشركات عينة البحث تسعى الى توفير اجيزة الحاسوب الحديثة والمتطورة بيدف
رفع مستوى اداء المدراء والعاممين .

-7كان الوسط الحسابي المرجح لمسؤال السابع ( )3,88وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ (, )3
بانحراف معياري ( , )0,697ومعامل اختالف ( , )0,069وقد كانت نسبة شدة االجابة ()%78

-8كان الوسط الحسابي المرجح لمسؤال الثامن ( )3,84وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ (, )3
بانحراف معياري (, )0,807ومعامل اختالف ( ,)0,903وقد كانت نسبة شدة االجابة (, )%77
اي انو يوجد لدى الشركات عينة البحث مبرمجون وخبراء يستطيعون تعديل وتحديث وتطوير
البرمجيات وتكييفيا وفقا الحتياجات العمل المطموب لدييم .
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 ,اي انو يمكن الوصول الى البيانات بالوقت المناسب من قبل العاممين بالشركات عينة البحث .

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

ب-وصف وتشخيص وتحميل المتغير ( تاثير تكنولوجيا المعمومات عمى البيانات المحاسبية ) :
يسيم استعمال الشركة لتقنيات المعمومات في انجاز العمل المحاسبي بكفاءة وفاعمية C1.
تحرص الشركة دائما عمى اشراك موظفييا في دورات تدريبية في مجال تقنيات المعمومات

لتطوير C2

قدراتيم ومياراتيم في العمل المحاسبي االلكتروني .

تحقق نظم المعمومات المحاسبية مبدا الحصول عمى المعمومات عند الحاجة التخاذ الق اررات C3.
يستفاد من المعمومات المستخدمة في نظم المعمومات المحاسبية في خدمة ادارات اخرى داخل

الشركةC4

تمكن التكنولوجيا نظم المعمومات المحاسبية عمى التكيف مع الموائح والقوانين التي تصدرىا C5.
تمكن تكنولوجيا المعمومات من اداء العمميات المحاسبية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعمية C6.
تحقق تكنولوجيا نظم المعمومات المحاسبية اكبر قدر من الموثوقية من خالل تالفي االخطاء

بدرجة C7
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ويشمل ىذا الجزء وصف لفقرات ىذا المتغير وكاالتي :

كبيرة في البيانات التي يتم تخزينيا ومعالجتيا ونقميا .

تمكن تكنولوجيا نظم المعمومات المحاسبية من التعامل مع االنشطة المالية المتطورة التي تظير

حديثاC8

حيث تم تحديد التك اررات الخاصة بكل فقرات االستبانة والنسب المئوية  ,ىذا فضال عن استخراج

الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري لجميع فقرات المتغير اعاله  ,ومن جانب اخر

استعمال الوسط الحسابي الفرضي البالغ ( )3عمى وفق مقياس ليكرت الخماسي بوصفو معيا ار
لقياس درجة استجابة عينة البحث وذلك ضمن التقدير المفظي الوزان االستبانة وكما موضح في

الجدول رقم ( )9في ادناه :

جدول ( ) 9

التوزيع التكراري والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن المئوي الجابات افراد العينة لمتغير
البعد

الفقرات

تاثير

تكرار االجابات
اتفق

اتفق

محايد

الوسط

ال اتفق

تماما
تكنولوجيا
المعمومات

ال اتفق
تماما

الحسابي

االنحراف
المعياري

شدة

االجابة%

معامل

االختالف

المرجح

C1

28

22

1

1

1

4.56

1.511

91

1.111

C2

4

36

8

1

1

3.83

1.691

77

1.181

C3

5

44

1

1

1

4.18

1.34

82

1.183
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تاثير تكنولوجيا المعمومات عمى المعمومات المحاسبية

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

المعمومات

C5

4

37

9

1

1

3.91

1.515

78

1.129

C6

8

42

1

1

1

4.16

1.37

83

1.189

C7

5

44

1

1

1

4.18

1.34

82

1.183

C8

17

32

1

1

1

4.32

1.513

86

1.119

المحاسبية

المصدر اعداد الباحث عمى وفق نتائج الحاسوب باستخدام برنامج SPSS

ان اراء عينة البحث تولي المتغير اعاله عناية البئس بيا مما انعكس بشكل ايجابي عمى

االجابات  ,حيث كانت االوساط الحسابية المرحجة لجميع الفقرات اعاله اعمى من الوسط الفرضي
 ,كما بمغ الوسط الحسابي المرجح العام ( لكل اجابات ىذا المتغير )  3,94وانحراف معياري

 0,586وشدة اجابة (  )%79اي ان الشركات عينة البحث تعنى بتاثير تكنولوجيا المعمومات عمى

المعمومات المحاسبية مما انعكس بشكل ايجابي عمييا  ,وفيما يمي توضيح الراء عينة البحث حول

المحور الخاص بتاثير تكنولوجيا المعمومات عمى البيانات المحاسبية وكما

يمي :

-0بمغ الوسط الحسابي المرجح لمسؤال االول ( )4,56وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ (, )3
بانحراف معياري قدره ( ,)0,500ومعامل اختالف ( )0,000وشدة اجابة ( , )%90وىذا يعني ان
استعمال الشركات عينة البحث لتقنيات المعمومات يسيم في انجاز العمل المحاسبي بكفاءة
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عمى

C4

7

37

6

1

1

4.12

1.515

81

1.128

وفاعمية.

-9اما السؤال الثاني فكان الوسط الحسابي المرجح لو ( )3,83وىو اعمى من الوسط الفرضي
البالغ ( , )3بانحراف معياري قدره ( , )0,690ومعامل اختالف ( )0,080وشدة اجابة (, )%77
وىذا يؤشر عمى ان الشركات عينة البحث تحرص عمى اشراك موظفييا في دورات تدريبية في

مجال تقنيات المعمومات لتطوير قدراتيم ومياراتيم في العمل المحاسبي االلكتروني .

-3كان الوسط الحسابي المرجح لمسؤال الثالث ( )4,08وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ ()3
,بانحراف معياري ( ,)0,340ومعامل اختالف ( ,)0,083وقد كانت نسبة شدة االجابة (, )%89
اي ان نظم المعمومات المحاسبية تحقق مبدا الحصول عمى المعمومات عند الحاجة التخاذ

الق اررات.

-4كان الوسط الحسابي المرجح لمسؤال الرابع ( )4,09وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ (,)3
,اي يستفاد من البيانات المستخدمة في نظم المعمومات المحاسبية في خدمة ادارات اخرى داخل

الشركات عينة البحث .
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بانحراف معياري ( , )0,505ومعامل اختالف ( ,)0,098وقد كانت نسبة شدة االجابة ()%80

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

-5كان الوسط الحسابي المرجح لمسؤال الخامس ( )3,90وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ

( )%78اي تمكن تكنولوجيا نظم المعمومات المحاسبية التكيف مع الموائح والقوانين التي تصدرىا
الجيات المختصة وبدرجة عالية من السرعة والفاعمية .

-6كان الوسط الحسابي المرجح لمسؤال السادس ( )4,06وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ

( ,)3بانحراف معياري (, )0,370ومعامل اختالف ( ,)0,089وقد كانت نسبة شدة االجابة
( ,)% 83اي تمكن تكنولوجيا المعمومات من القيام بالعمميات المحاسبية بدرجة عالية من الكفاءة
والفاعمية .

-7كان الوسط الحسابي المرجح لمسؤال السابع ( )4,08وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ (,)3
بانحراف معياري ( , )0,340ومعامل اختالف (, )0,083وقد كانت نسبة شدة االجابة ()%89
,اي ان تكنولوجيا نظم المعمومات المحاسبية تحقق اكبر قدر من الموثوقية من خالل تالفي

االخطاء بدرجة كبيرة في البيانات التي يتم تخزينيا ومعالجتيا .

-8كان الوسط الحسابي المرجح لمسؤال الثامن ( )4,39وىو اكبر من الوسط الفرضي البالغ (,)3

AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies

( ,)3بانحراف معياري ( ,)0,505ومعامل اختالف ( , )0,099وقد كانت نسبة شدة االجابة

بانحراف معياري ( , )0,503ومعامل اختالف (, )0,009وقد كانت نسبة شدة االجابة (,)%86
اي تمكن نظم المعمومات المحاسبية من التعامل مع االنشطة المالية المتطورة التي تظير حديثا .

ثالثا  :اختبار الفرضيات وتفسيرها ..

ا-بناءا عمى ما تقدم سيتم تحقيق اختبار الفرضية االولى ( وجود عالقة ارتباط بين تكنولوجيا
المعمومات والبيانات المحاسبية بما يعزز فاعمية وكفاءة المعمومات المحاسبية ) والجدول رقم ()3

في ادناه يوضح ىذه العالقة :

جدول ( )3نتائج عالقات الترابط بين تكنولوجيا المعمومات المحاسبية بمؤشراتو مع قيم )(Z
المحسوبة ( ) n=50

العدد 66

- 66 -

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
جدول ( ) 3

المعمومات المحاسبية (( Y

قيمة)  (Zالجدولية

المتغير الفرعي المستقل

تكنموجيا

المعمومات
)(X

R

1.888

1.94

قيمة )(Z

4.576

درجة الثقة

المحسوبة

نوع العالقة

1.99

توجد عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية عند المستوى %1

المصدر  :من اعداد الباحث وفقا لنتائج الحاسبة االلكترونية
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المتغير المعتمد

ومن خالل االطالع عمى الجدول رقم ( )3اعاله نالحظ وجود عالقة ارتباط موجبة بين المتغيرين

اذ وجود عالقة ارتباط موجبة بين تكنولوجيا المعمومات ) (Xوالمعمومات المحاسبية ) (yوكانت

قيمة معامل االرتباط ( )0.809وعند مستوى ( )%0مما يدعم عالقة االرتباط الموجبة  ,ان قيمة
) (zالمحسوبة بمغت ( )4.576وىي اكبر من قيمة )(zالجدولية البالغة ( )0.94وتعد ذات داللة

معنوية عند المستوى المذكور ومما تقدم يتضح ان بعد تكنولوجيا المعمومات مرتبط ايجابيا

بالمعمومات المحاسبية في الشركات عينة البحث .

وبناء عمى ما تقدم نقبل الفرضية الرئيسية االولى التي تنص عمى ( وجود عالقة ارتباط بين

تكنولوجيا المعمومات والبيانات المحاسبية بما يعزز فاعمية وكفاءة المعمومات المحاسبية )

ب -وبناء عمى ما تقدم  ,سيتم تحقيق اختبار الفرضية الرئيسية الثانية  ( ,وجود عالقة تاثير بين
تكنولوجيا المعمومات والبيانات المحاسبية بما يعزز فاعمية وكفاءة المعمومات المحاسبية )  ,ومن

البسيط وكما ىو موضح في الجدول ( )4في ادناه عمى وفق الصيغة االتية -:

Y= 0.955+0.946 *X

اذا ان  yتمثل المتغير ( المعمومات المحاسبية ) .
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اجل اثبات الفرضية اعاله ثم استعمال اختبار ) (Fلتحميل معنوية انموذج االنحدار الخطي

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

وان  xتمثل المتغير الفرعي المستقل ( تكنولوجيا المعمومات ).
تقدير معممات انموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تاثير تكنولوجيا المعمومات في المعمومات المحاسبية )(n=51
CONSTAN

المتغير

T

الفرعي

تكنولوجيا

المعمومات X

قيمة )(T

قيمة )(F

المستقل
X
المتغير

A

المحسوبة الجدولية

B

المعتمد

المحسوبة

()%1

Y

1.246

1.955

9.256

الجدولية
( )%1

1.211

3.422

معامل
التفسير
R

1.79

المعمومات

المحاسبية

Y

المصدر  :من اعداد الباحث عمى وفق نتائج الحاسبة االلكترونية
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جدول ()4

ومما تقدم نقبل الفرضية الرئيسية الثانية التي مفادىا ( وجود عالقة تاثير بين تكنولوجيا المعمومات
والبيانات المحاسبية بما يعزز فاعمية وكفاءة المعمومات المحاسبية .

المحور الرابع

اوال  :االستنتاجات :

االستنتاجات والتوصيات

-0اليوجد نظام يستغني فيو عن المستندات الورقية النيا ادلة اثبات فال يصح اجراء اي معالجة
محاسبية الي عممية اقتصادية مالم يكن ليذه العممية دليل اثبات ورقي يخزن في ممف خاص

يحمل تسمسل المعالجة المحاسبية عينيا سواء قيد ام فاتورة ام مستند صرف ام غيرىا .

-9يتطمب من المحاسب الذي يعمل عمى النظام االلكتروني ميارة جيدة في استعمال الحاسوب
عمى النظام االلكتمروني فكثير من الميام يقوم بيا الحاسوب بدال من االشخاص .

-3كمفة اعداد النظام االلكتروني باىضة الثمن فيي تتطمب برمجة النظام التي تكمف غاليا او ان
يشترى النظام جاى از من السوق باقل كمفة لكن بالنتيجة ىناك كمفة اال ان منفعة النظام االلكتروني
عالية عمى االمد البعيد .
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بشكل عام ,وفيما يخص االنظمة المحاسبية بشكل خاص  ,كما اليتطمب عدد كبير من العاممين

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

-4تمتاز انظمة المحاسبة االلكترونية بسرعتيا العالية باالجراءات االمر الذي يحسن من ادائيا
اليندسة ...الخ ) والتي تطورت فييا انظمة المعمومات الى مصاف متقدمة .

-5يزود النظام المحاسبي االلكتروني مستخدميو بالتقارير المختمفة وعمى وفق ما صمم سابقا
وبسرعة عالية جدا  ,فمثال تعد االنظمة االلكترونية قوائم الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية

يوميا بل بعد كل تسجيل لكل عممية اقتصادية .

-6ساىمت تكنولوجيا المعمومات في زيادة قدرة نظم المعمومات المحاسبية عمى التكييف والتاقمم
السريع مع بيئة العمل في الوحدة االقتصادية وذلك من خالل توفير ادوات اقتصادية فعالة لخزن

واسترجاع ومعالجة البيانات وتقديميا بصورة معمومات الى متخذي القرار في الوقت المناسب وقد
انعكس ذلك بوضوح عمى زيادة فاعمية وكفاءة المعمومات المحاسبية واتاح ليا مرونة كبيرة في

التعامل مع المتغيرات السريعة واالستجابة ليا .

ثانيا  :التوصيات :

-0تقميل االعتماد عمى نظم العمل المحاسبية اليدوية واالعتماد بشكل اكبر عمى نظم الحاسوب
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وىي بذلك تواكب وتحاكي انظمة معمومات االختصاصات غير المحاسبية مثل ( االحصاء ,

لالفادة من مزاياىا الكبيرة المنعكسة عمى دقة العمل المحاسبي وسرعة انجازه وتوفير الكم اليائل

من البيانات والمعمومات المفيدة في تطوير الوحدات االقتصادية وتحقيق اىدافيا والوصول الى

نظام معمومات محاسبي شامل مالي  ,اداري  ,تكاليفي .

-9ضرورة قيام الوحدات االقتصادية باتخاذ خطوات جادة ومدروسة نحو تطوير عممية استعمال

الحاسوب والنيوض بيا بحيث تصبح بامكانيا مواجية التحديات التي ظيرت مع ادخال الحاسوب

في نظم المعمومات المحاسبية من جية  ,ومن جية اخرى مواكبة التطورات الحاصمة في اساليب
استخدام الحاسوب في الدول المتقدمة في ىذا المجال  ,ومن اىم االجراءات التي ينبغي عمى
الوحدة االقتصادية اتخاذىا ما يمي :

ا-اقامة دورات لممحاسبين المتخصصين العاممين عمى انظمة الحاسوب في الوحدات االقتصادية
من اجل اطالعيم عمى احدث التطورات الحاصمة في مجال اجيزة الحاسوب والبرامجيات الخاصة
والمتقدمين منيم مع ضرورة العناية بالمقترحات التي يقدمونيا بوصفيا مصد ار لتطوير العمل

المحاسبي .
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بالعمل المحاسبي واالساليب الحديثة في تدقيق انظمة الحاسوب ومنح الحوافز المادية لممبدعين

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

ب-عقد الندوات واالجتماعات مع المحاسبين وكذلك المؤتمرات حول موضوع المحاسبة باستعمال
الحاسوب في مجال المحاسبة .

ج-اعداد البحوث والدراسات حول موضوع استخدام الحاسوب في المحاسبة من اجل تطوير العمل
المحاسبي في ىذا المجال  ,وباعداد بحوث التخرج في االنظمة المحاسبية المتخصصة وتقديم
برامج محاسبية الكترونية تالئم نشاط او قطاع معين قد التالئم قطاع اخر يتمتع بخصوصية اكبر.

قائمة الهوامش :
- -0قنديمجي  ,عامر ابراىيم  ,والسامرائي  ,ايمان فاضل  ,تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتها ,
الطبعة االولى  ,دار الوراق لمنشر والتوزيع  , 9009 ,عمان  ,االردن  ,ص . 39

 -9ياسين  ,سعد غالب  ,والعالق  ,بشير عباس  ,االعمال االلكترونية  ,الطبعة االولى  ,دار
المناىج لمنشر والتوزيع  , 9009 ,عمان  ,االردن  ,ص . 7-4

 -3الوادي  ,محمود حسين  ,المعرفة واالدارة االلكترونية وتطبيقاتهما المعاصرة  ,دار صفاء
لمنشر والتوزيع  , 9000 ,عمان  ,االردن  ,ص . 97
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الحاسوب لنشر الوعي الثقافي حول اساليب استعمال الحاسوب واالمكانات اليائمة التي يوفرىا

 -4العبادي  ,ىاشم فوزي  ,والعارضي  ,جميل كاظم  ,نظم ادارة المعمومات  :منظور ستراتيجي
 ,الطبعة االولى  ,دار صفاء لمنشر والتوزيع  , 9009 ,عمان  ,االردن  ,ص . 90

 -5الطائي  ,حسن جعفر  ,تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتها  ,الطبعة االولى  ,دار البداية لمنشر
والتوزيع  , 9003 ,عمان  ,االردن  ,ص . 36-33

 -6السممي ,عمي  ,خواطر في االدارة المعاصرة  ,دار غريب لمطباعة والنشر  , 9000 ,القاىرة
 ,مصر,ص . 43
 -7الطائي  ,حسن جعفر  ,تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتها  ,الطبعة االولى  ,دار البداية
لمنشر والتوزيع  , 9003,عمان  ,االردن  ,ص . 08- 05

 -8الطاىر  ,اسميان ماجد  ,والخفاف  ,ميا ميدي  ,مقدمة في نظم المعمومات االدارية  ,دار
وائل لمنشر والتوزيع  ,الطبعة الثانية  , 9003 ,عمان  ,االردن  ,ص . 99

 ,الطبعة الرابعة  , 9003 ,عمان  ,االردن  ,ص . 59

 -00عجمي  ,منصور  ,قياس كفاءة وفاعمية النظم المحاسبية في شركات النفط الكويتية
دراسة مقارنة ) ،رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ,
 , 9000عمان  ,االردن ,ص 30
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 -9النجار  ,فايز جمعة  ,نظم المعمومات االدارية ( منظور اداري )  ,دار الحامد لمنشر والتوزيع

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 -00الراوي  ,حكمت احمد  ,نظم المعمومات المحاسبية والمنظمة  ,الطبعة االولى  ,االصدار
 -09الدىراوي  ,كمال الدين مصطفى  ,نظم المعمومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعمومات
 ,الدار الجامعية الحديثة  , 9007 ,االسكندرية  ,مصر  ,ص . 95

 -03الفيومي  ,محمد  ,وحسين  ,احمد حسين عمي  ,تصميم وتشغيل نظم المعمومات  ,مكتبة
ومطبعة االشعاع الفنية  , 9008 ,االسكندرية  ,مصر  ,ص . 094

 -04ابو حصيرة  ,محمد احمد  ,اثر استخدام انظمة المعمومات المحاسبية المحوسبة عمى
كفاءة التدقيق الداخمي  ,دراسة حالة شركة االتصاالت العاممة في قطاع غزة  ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,الجامعة االسالمية  , 9005 ,غزة  ,فمسطين  ,ص . 07

 -05حفناوي  ,محمد يوسف  ,نظم المعمومات المحاسبية  ,الطبعة االولى  ,دار وائل لمنشر
والتوزيع  , 9000 ,عمان  ,االردن  ,ص . 985

 -06الحاج  ,نوي  ,مقاربة جودة المعمومات المحاسبية في النظام المحاسبي المالي الجزائري ,
بحث منشور في مجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانية  ,العدد التاسع , 9003 ,
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االول  ,مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع  , 0999 ,عمان  ,االردن  ,ص . 64

الجزائر ,ص .39

 -07قاسم ,عبدالرزاق محمد  ,نظم المعمومات المحاسبية الحاسوبية  ,دار العمم والثقافة لمنشر
والتوزيع  , 9008 ,عمان  ,االردن  ,ص . 967

 -08المظفر  ,زيد محمد  ,تصميم نظام محاسبي الكتروني لتعزيز المعمومات المحاسبية  ,بحث
تطبيقي في شركة خير الصفوة لتجارة مواد الديكور  ,المعيد العربي لممحاسبين القانونيين ,

 , 9005ص . 40-37

 -09الجزراوي  ,ابراىيم  ,والجنابي  ,عامر  ,اساسيات نظم المعمومات المحاسبية  ,دار
اليازوري العممية لمنشر والتوزيع  , 9009 ,عمان  ,االردن  ,ص . 75
 -90نصيف  ,عمر  ,دور كفاية المعمومات في فاعمية اتخاذ الق اررات  ,مجمة دراسات
المعمومات االلكترونية  ,العدد التاسع  , 9000 ,دمشق  ,سوريا  ,ص . 49

المحاسبية  ,مجمة تنمية الرافدين  ,كمية االدارة واالقتصاد  , 9000 ,جامعة الموصل ,
العراق  ,ص . 89-80

 -99صيام  ,وليد زكريا  ,والميندي  ,محمد عبد اهلل  ,مدى اسهام التجارة االلكترونية ووسائل
االتصال الحديثة في تطوير نظم المعمومات المحاسبية في البنوك التجارية االردنية  ,مجمة
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-90يحيى  ,زياد ىاشم ,

تاثير استخدام الحاسبات االلكترونية في عمل نظم المعمومات

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

دراسات العموم االدارية  ,الجامعة االردنية  ,المجمد  , 34العدد االول  , 9007 ,عمان ,

 -93جمعة  ,احمد  ,والعربيد  ,عصام  ,نظم المعمومات المحاسبية مدخل تطبيقي معاصر ,
جامعة الزيتونة  , 9008 ,عمان  ,االردن  ,ص . 93-90

 -94يحيى  ,زياد ىاشم  ,استخدام تقنيات المعمومات في الوحدات االقتصادية وتاثيرها عمى نظم
المعمومات المحاسبية – دراسة عينة مختارة من الشركات العراقية  ,اطروحة دكتوراه غير
منشورة  ,كمية االدارة واالقتصاد  , 9006 ,جامعة الموصل  ,العراق  ,ص . 000-90

المصادر والمراجع

اوال  :الكتب :
-0الجزراوي  ,ابراىيم  ,والجنابي  ,عامر  ,اساسيات نظم المعمومات المحاسبية  ,دار اليازوري
العممية لمنشر والتوزيع  , 9009 ,عمان  ,االردن .

-9الدىراوي  ,كمال الدين مصطفى  ,نظم المعمومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعمومات ,
الدار الجامعية الحديثة  , 9007 ,االسكندرية  ,مصر .
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االردن  ,ص . 36

-3الراوي  ,حكمت احمد  ,نظم المعمومات المحاسبية والمنظمة  ,الطبعة االولى  ,االصدار
االول  ,مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع  , 0999 ,عمان  ,االردن .

-4الطائي  ,حسن جعفر  ,تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتها  ,الطبعة االولى  ,دار البداية لمنشر
والتوزيع  , 9003,عمان  ,االردن .

-5السممي ,عمي  ,خواطر في االدارة المعاصرة  ,دار غريب لمطباعة والنشر  , 9000 ,القاىرة ,
مصر .

-6الطائي  ,حسن جعفر  ,تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتها  ,الطبعة االولى  ,دار البداية لمنشر
والتوزيع  , 9003 ,عمان  ,االردن .

-7الطاىر  ,اسميان ماجد  ,والخفاف  ,ميا ميدي  ,مقدمة في نظم المعمومات االدارية  ,دار
وائل لمنشر والتوزيع  ,الطبعة الثانية  , 9003 ,عمان  ,االردن .

الطبعة االولى  ,دار صفاء لمنشر والتوزيع  , 9009 ,عمان  ,االردن .

-9الفيومي  ,محمد  ,وحسين  ,احمد حسين عمي  ,تصميم وتشغيل نظم المعمومات  ,مكتبة
ومطبعة االشعاع الفنية  , 9008 ,االسكندرية  ,مصر .
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-8العبادي  ,ىاشم فوزي  ,والعارضي  ,جميل كاظم  ,نظم ادارة المعمومات  :منظور ستراتيجي ,
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-00النجار  ,فايز جمعة  ,نظم المعمومات االدارية ( منظور اداري )  ,دار الحامد لمنشر
-00الوادي  ,محمود حسين  ,المعرفة واالدارة االلكترونية وتطبيقاتهما المعاصرة  ,دار صفاء
لمنشر والتوزيع  , 9000 ,عمان  ,االردن .

-09جمعة  ,احمد  ,والعربيد  ,عصام  ,نظم المعمومات المحاسبية مدخل تطبيقي معاصر ,
جامعة الزيتونة  , 9008 ,عمان  ,االردن .

-03حفناوي  ,محمد يوسف  ,نظم المعمومات المحاسبية  ,الطبعة االولى  ,دار وائل لمنشر
والتوزيع  , 9000 ,عمان  ,االردن .

-04قاسم ,عبدالرزاق محمد  ,نظم المعمومات المحاسبية الحاسوبية  ,دار العمم والثقافة لمنشر
والتوزيع  , 9008 ,عمان  ,االردن .

-05قنديمجي  ,عامر ابراىيم  ,والسامرائي  ,ايمان فاضل  ,تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتها ,
الطبعة االولى  ,دار الوراق لمنشر والتوزيع  , 9009 ,عمان  ,االردن .

-06ياسين  ,سعد غالب  ,والعالق  ,بشير عباس  ,االعمال االلكترونية  ,الطبعة االولى  ,دار
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والتوزيع  ,الطبعة الرابعة  , 9003 ,عمان  ,االردن .

المناىج لمنشر والتوزيع  , 9009 ,عمان  ,االردن .

ثانيا  :الرسائل واالطاريح الجامعية :

-07ابو حصيرة  ,محمد احمد  ,اثر استخدام انظمة المعمومات المحاسبية المحوسبة عمى
كفاءة التدقيق الداخمي  ,دراسة حالة شركة االتصاالت العاممة في قطاع غزة  ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,الجامعة االسالمية  , 9005 ,غزة  ,فمسطين .

-08الزعانين  ,عال احمد  ,اثر التحول في نظم المعمومات المحاسبية دراسة تطبيقية في وزارة
المالية الفمسطينية ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,الجامعة االسالمية  , 9007 ,غزة ,
فمسطين -09المظفر  ,زيد محمد  ,تصميم نظام محاسبي الكتروني لتعزيز المعمومات

المحاسبية  ,بحث تطبيقي في شركة خير الصفوة لتجارة مواد الديكور  ,المعيد العربي
لممحاسبين القانونيين . 9005 ,

مقارنة ) ،رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة عمان العربية لمدراسات العميا , 9000 ,
عمان  ,االردن .
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-90عجمي  ,منصور  ,قياس كفاءة وفاعمية النظم المحاسبية في شركات النفط الكويتية دراسة

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

-90فاضل  ,عبد الكريم محمد  ,مدى تاثير العوامل البيئية والتنظيمية والسموكية والتكنولوجية
منشورة  ,جامعة ال البيت  , 9007 ,االردن .

-99قضاة  ,غسان مصطفى  ,اثر نظم المعمومات المحاسبية عمى فاعمية الرقابة الداخمية في
البنوك التجارية االردنية  :دراسة ميدانية  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة عمان
العربية لمدراسات العميا  , 9000 ,عمان  ,االردن .

-93يحيى  ,زياد ىاشم  ,استخدام تقنيات المعمومات في الوحدات االقتصادية وتاثيرها عمى نظم

المعمومات المحاسبية – دراسة عينة مختارة من الشركات العراقية  ,اطروحة دكتوراه غير
منشورة  ,كمية االدارة واالقتصاد  , 9006 ,جامعة الموصل  ,العراق .

ثالثا  :المجالت والدوريات :

-94الحاج  ,نوي  ,مقاربة جودة المعمومات المحاسبية في النظام المحاسبي المالي الجزائري ,
بحث منشور في مجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانية  ,العدد التاسع , 9003 ,

الجزائر.
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عمى فاعمية نظم المعمومات المحاسبية لدى البنوك التجارية في اليمن  ,رسالة ماجستير غير

-95صيام  ,وليد زكريا  ,والميندي  ,محمد عبد اهلل  ,مدى اسهام التجارة االلكترونية ووسائل

االتصال الحديثة في تطوير نظم المعمومات المحاسبية في البنوك التجارية االردنية  ,مجمة

دراسات العموم االدارية  ,الجامعة االردنية  ,المجمد  , 34العدد االول  , 9007 ,عمان ,

االردن.

-96نصيف  ,عمر  ,دور كفاية المعمومات في فاعمية اتخاذ الق اررات  ,مجمة دراسات المعمومات
االلكترونية  ,العدد التاسع  , 9000 ,دمشق  ,سوريا .

-97يحيى  ,زياد ىاشم ,

تاثير استخدام الحاسبات االلكترونية في عمل نظم المعمومات

المحاسبية  ,مجمة تنمية الرافدين  ,كمية االدارة واالقتصاد  , 9000 ,جامعة الموصل ,

العراق.
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