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 الخالصة

المصارف  فيالقرارات االدارية  ترشيدفي  نظم المعلومات المحاسبيةالدور الذي تلعبة  معرفة البحث هذا تهدف

. و لتحقيق أهداف البحث تم تصميم فيهاالموظفين من وجهة نظر  كويه بأقليم كوردستان العراق الحكومية بمدينة

من الفرضيات  همجموع وضعت, و متغيرات البحثل أسئلة( 26) وضعت و تطوير اداة استبيان لجمع البيانات,

 ,اتخاذ القرارات االدارية ترشيدو  نظم المعلومات المحاسبيةسمات بين  وتأثير عالقة وجود عن الرئيسة للبحث

أداريا في المناصب االدارية و في المستويات  موظفا( 65و البالغ عددهم ) عشوائيةعينة البحث من  عينةوتكون 

بين إحصائية  داللة ذو وتأثير عالقة وجود اهمها من إستنتاجات مجموعة إلى التوصل تم . و قدالمختلفة االدارية

تتصف المعلومات التي ان ضرورة . و قد اوصت البحث بالقرارات االدارية ترشيدو  نظم المعلومات المحاسبية

, وان بسهولة الفهم, و بالدقة, و إمكانية االعتماد عليها المصارفيقدمها نظام المعلومات المحاسبية المطبق في 

 تقدم في الوقت المناسب.
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The Role of Accounting Information 

Systems in Rationalizing Administrative 

Decisions 

An empirical study of a sample of 

employee's perspectives in government 

banks in Koya city Kurdistan Region/Iraq 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to identify the role played by the accounting information systems in 

rationalizing administrative decisions in the government banks in Koya city Kurdistan 

Region of Iraq from the perspectives of a sample of employees. In order to achieve 

the objectives of this study, a survey questionnaire designed in order to collect data. 

The questionnaire contains (26) questions, a set of hypotheses presented to discover 

the correlation between the characteristics of the accounting information systems and 

the rationalization of administrative decision-making. The study sample was (65) 

Employees in administrative positions and at various administrative levels. A number 

of findings have been reached. The most important was the existence of a statistically 

significant correlation and effect between the accounting information systems and the 

rationalization of administrative decisions. The study recommended that the 

information provided by the accounting information system applied in the banks 

should be easy to understand, accurate, reliable, and timely. 
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 المقدمة: 
إن المعلومات المحاسبية النابعة عن النظام المحاسبي, وكما هو معروف يجب أن تتمتع بجودة عالية وفقاً  

للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية كي يستطيع أصحاب المصالح اعتمادها ألجل اتخاذ القرارات المختلفة 

ً لحاجة كل منهم. كما أن المعلومات المحاسبية تعد عنصراً هام ً من عناصر اإلنتاج التي لها دور هام في وفقا ا

لذلك سعت المنشآت إلى تصميم وبناء أنظمة متطورة من أجل السيطرة على الكم المنشاَت, تحديد فعالية وكفاءة 

وذلك لضمان وصول المعلومات الجيدة والدقيقة إلى كافة المنشاَت, الهائل من المعلومات الضرورية إلدارة 

 بالشكل المالئم وفي الوقت المناسب من أجل استخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.المستويات اإلدارية 

المنشآت ومنذ عقدين من الزمن على حوسبة أنظمة معلوماتها المحاسبية بشكل متسارع ومتطور كي قامت  

لى التعرف سيسعى الباحث من خالل هذا البحث إوتواكب عالم العولمة, في ظل التطور التكنولوجي المتسارع, 

على نظم المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرارات االستثمارية في ظل األنظمة المحاسبية المحوسبة, لعله 

 يسهم في إلقاء الضوء على حقائق جديدة وبالتالي اقتراح التوصيات المناسبة. 

تؤدي نظم المعلومات دوراً حيوياً في دعم األنشطة للمنشآت سواء أكانت أنشطتها تهدف أو ال تهدف إلى تحقيق 

واآلن ومع تقدم العلم, ودخولنا في عصر تكنولوجيا المعلومات بدأت جميع المنشآت تسعى وبشتى الطرق األرباح.  

ها تساعدها في الخوض في عالم العولمة, والدخول متطورة علللحصول على أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات 

ث آليات نظم المعلومات المحاسبية بشتى الطرق دوالمنافسة في األسواق العالمية, وبات من الضروري أن تح  

والوسائل التكنولوجية كي تلبي رغبات أصحاب المصالح بشكل عام, ورغبات اإلدارة في االستثمار بشكل 

 خاص. 

 الفصل االول

 جية البحثمنه 

 :البحثمشكلة 
 مدى توافر وبيان, التي تتميز بها والخصائص في دراسة نظم المعلومات المحاسبية البحثتكمن مشكلة       

المنشودة في مخرجاتها ألجل ترشيد واتخاذ القرارات االدارية , ومعرفة المشاكل التي قد تظهر  الجودة عناصر

 األسئلة اآلتية:بنتيجة استخدام البرمجيات المختلفة التي تتكون منها هذه النظم. ويمكن حصر عناصر مشكلة الدراسة 

 لغايات اتخاذ القرارات االدارية؟هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي بخاصية جودة المعلومات  -1

هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي بخاصية جودة نظام المعلومات لغايات اتخاذ القرارات  -2

 االستثمارية؟

هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي بخاصية استخدام نظام المعلومات المحاسبي لغايات اتخاذ  -3

 القرارات االستثمارية؟

 دراسة:ال أهمية
 :تكمن أهمية الدراسة في

, الدوائر الحكوميةخدمة فئات عديدة تستخدم النظم المحاسبية في ترشيد قراراتها, وهذه الفئات هي مديرو  -1

ورؤساء األقسام, ومدققو الحسابات والمحاسبون وكافة الجهات المستفيدة من المعلومات التي يوفرها النظام 

 المحاسبي. 

ومدى ترابط هذه العناصر مع بعضها  هاوخصائصها المعلومات المحاسبية وماهية عناصرالكشف عن نظم  -2

 ً  . بعضا

 المشكالت التي تواجهها لتوفير الجودة المنشودة في مخرجاتها لغايات اتخاذ القرارات االدارية.  -3

 

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى:

كويه حول دور أنظمة  لمصارف الحكومية في مدينةااستقصاء آراء المدراء و االفراد العاملين في  -1

 في اتخاذ القرارات االدارية.  المعلومات المحاسبية

 . في ترشيد اتخاذ القرارات االداريةبيان كيفية توثيق نظم المعلومات المحاسبية  -2

لغايات اتخاذ القرارات المحاسبية  النظم الجودة المنشودة في مخرجات عناصر التعرف على مدى توافر -3

 االدارية. 
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 منهجية الدراسة:
في وصف وتفسير وتحليل  )التجريبي( في هذه البحث يوالمنهج التحليل يكل من المنهج الوصف تم استخداملقد 

 .المحوسبةكل ما يتعلق بنظم المعلومات المحاسبية 

 فرضيات الدراسة:

ائية بين نظم المعلومات المحاسبية و اتخاذ القرارات يوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصالفرضية األولى: 

 االدارية.

 الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية األولى األساسية: 

يوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين جودة المعلومات و اتخاذ القرارات الفرضية الفرعية األولى: 

 االدارية.

ارتباط ذات داللة احصائية جودة نظام المعلومات و اتخاذ القرارات  يوجد عالقةالفرضية الفرعية الثانية: 

 االدارية.

يوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين استخدام نظام المعلومات المحاسبي و الفرضية الفرعية الثالثة: 

 اتخاذ القرارات االدارية.

 المحاسبية في اتخاذ القرارات االدارية. يوجد تأثير ذو داللة احصائية لنظم المعلوماتالفرضية الثانية: 

 الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الثانية األساسية: 

 يوجد تأثير ذو داللة احصائية لجودة المعلومات في اتخاذ القرارات االدارية.الفرضية الفرعية األولى: 

 لمعلومات في اتخاذ القرارات االدارية.يوجد تأثير ذو داللة احصائية لجودة نظام االفرضية الفرعية الثانية: 

يوجد تأثير ذو داللة احصائية الستخدام نظام المعلومات المحاسبي في اتخاذ القرارات الفرضية الفرعية الثالثة: 

 االدارية.

 

 متغيرات الدراسة:

 
 التابـعالمتغيـر                                 المتغيرات المستقلة                        

 ( متغيرات البحث1شكل )

 

 التعريف اإلجرائي لمتغيرات البحث:
في المنظمة والبشرية يعرف على أنه مجموعة من الموارد المالية مات المحاسبية: نظم المعلو :المستقلر يغالمت

تجميعها,  تم والمسؤولة عن تحضير المعلومات المالية باإلضافة إلى المعلومات الناتجة عن معالجة البيانات التي

على نشاطات المنظمة  ومن ثم يتم توفير هذه المعلومات لكل المستويات اإلدارية وإلغراض التخطيط والرقابة

 .الخارجية التي تربطها عالقات مع المنظمةإلى جانب األطراف 

 

 
ترشيد القرارات 

 االدارية

 نظم المعلومات المحاسبية
 جودة المعلومات

 جودة نظام المعلومات
 استخدام نظم المعلومات المحاسبي
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 ابعاد نظم المعلومات المحاسبية
: يصف هذا المؤشر خصائص مخرجات نظم المعلومات ويلعب دورا بارزا في نجاح هذه جودة المعلومات. 1

مقاييس جودة المعلومات بالعديد من البنود كالمالئمة, النظم ومساهمتها في ترشيد عملية اتخاذ القرارات, وتتمثل 

 & DeLone)واالعتمادية, والقابلية للفهم, واالكتمال, والدقة, والقابلية للمقارنة, والتقديم بالوقت المناسب )

Mclean 2008 . 

ث يركز : من المعروف ان جودة نظام المعلومات تؤثر بشكل ايجابي على نجاحه حيجودة نظام المعلومات. 2

ويشمل هذا المؤشر مجموعة من المقاييس منها  مؤشر جودة النظام على الخصائص المرغوبة في النظام نفسه,

سهولة التعلم, وسهولة االستخدام, والتكامل مع االنظمة االخرى, والمرونة, وزمن االستجابة, وادراك توقعات 

 .(Chevers, Duggan and  Moore, 2012)المستخدم 

: يعد تقديم المعلومات التي يطمح اليها المستفيد من االمور األساسية لنجاح م نظم المعلومات المحاسبيةاستخدا. 3

نظم المعلومات حيث ان فشل ونجاح النظام يتوقف بشكل كبير على مستوى استخدام المستفيد له, اذ ان عدم 

م النظام الى مدى اعتماد المستفيدين على استخدام النظام يعني عدم االنتفاع منه وبالتالي فشله. ويشير استخدا

المقاييس منها المخرجات التي يوفرها النظام في اداء مهامهم. ويمكن قياس مستوى االستخدام من خالل العديد من 

 DeLone and), وغرض االستخدام مستوى االستخدام, وتكرار االستخدام, والوقت المستنفذ في االستخدام

McLean, 2003). 

هنالك العديد من القرارات االدارية في المنظمات, تختلف اتخاذ القرارات االدارية:  المتغيـر التابـع:

باختالف طبيعة وظروف ونوع القرار المراد اتخاذه وسلوك متخذ القرار وطبيعة الهيكل التنظيمي والسلطات 

ية المحيطة بالقرار. على متخذ القرار والصالحيات المتبعة في المنظمة ومجموعة من الظروف الداخلية والخارج

في المنشآت أن يكون قادراً على تمييز مصادر المعلومات المختلفة المتوافرة لدية واختيار واستعمال المالئم منها 

ً في تبسيط وتحليل وتقديم المعلومات بشكل موضوعي  لخدمة القرار, وتؤدي المعلومات المحاسبية دوراً أساسيا

 لتحقيق أغراضها واتخاذ القرارات الرشيدة. ومالئم للمنشآت 

 

 الجانب النظري الفصل الثاني:

 

 سبية امحالنظام المعلومات  المبحث االول:

 نظام المعلومات البيانات و المعلومات و مفهوم -1
توجد عدة مداخل لبيان مفهوم البيانات وهي عبارة عن مجموعة من الحقائق والرموز واألرقام ذات دالالت معينة 

غير مبوبة ال يستفيد منها متخذ  القرار إال بعد معالجتها بغرض إنتاج المعلومات, وقد تأخذ شكل أرقام أو حقائق 

ها بأنها عبارة عن الحقائق األولية واإلشارات التي يتم تاريخية عن أنشطة و فعاليات المنشأة. كما يمكن تعريف

تلفيها و تسجيلها عن األحداث موضع االهتمام . وهذه البيانات تمثل المادة الخام التي يتم إدخالها في نظام 

 2003المعلومات لمعالجتها بغرض إنتاج معلومات, لذا فإنها تمثل مدخالت نظام المعلومات )العربيد , الزعبي, 

, 3 .) 

البيانات  تقوم بتعديل الحقائق و  DATA ,هي عبارة عن األعداد و األحرف األبجدية والرموز التيو البيانات 

المفاهيم بشكل مالئم لتتمكن من إيصالها وترجمتها و معالجتها من قبل اإلنسان أو األجهزة إلى نتائج 

ة ليست ذات معنى أو داللة في ذاتها. نعني أنها (. أما مصطلح البيانات فهي حقائق مجدد13, 2003)عبدالرزاق, 

لو تركت على حالها فلن تصنف شيء إلى معرفة مستخدميها مما يؤثر على سلوكلهم في اتخاذ القرارات لذلك 

تتضمن البيانات أي مجموعة من الحروف والرموز واألرقام التي تعبر عنحقيقة وقوع أحداث معينة داخل النظام 

  ام مع األطراف األخرى خارج النظام )البيئة( .نتيجة لتعامل النظ

وتستخدم البيانات بصورة دقيقة أو يتم وصفها في سياق  أو ترتيب معين وهو ما يسمي بعمليات )تشغيل البيانات( 

للحصول على نتائج ذات معني ومقيدة لمتخذي القرارات تسمي )المعلومات( .وتعرف البيانات أيضا بأنها كحل 

رقام التي تجمع وتخزن وتعالج بواسطة نظام المعلومات . والبيانات هي عبارة عن حقائق وأرقام للحقائق واأل

خال من أحداث معينة غير مرتبة وغير معدة   االستخدام )بشكلها الحالي( وتجمغ هذه البيانات الحتمال 

بيانات فى الحيات العملية مثل ( وهنا أمثلة كثيرة على ال1391553استخدامها فيما بعد النتاج معلومات )الخطيب ,

أرقام األنتاج أرقام المبيعات أرقام المخزون االحصاءات المختلفة ارقاما وخرائط وخطوط بيانية )يحيى 
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 (. 2592003والحبيطي ,

فإنها تمثل النتائج نحصل عليها من عملية معالجة البيانات. فالبيانات بعد أن يتم إدخالها إلى نظام  ,أما المعلومات

معلومات تخضع لعدة عمليات معالجة مثل التبويب و التحليل و التلخيص و العرض في تقارير تتناسب  ال

وغرض االسنخدام  الذي طلبت من أجله وفي الوقت المناسب , وبذلك تتحول البيانات إلى معلومات )العربيد , 

ر المعلومات في هذه الحالة في (. كما تفيد المعلومات في اتخاذ القرارات , ويتمثل دو3,  2003الزعبي , 

تخفيض عدد البدائل و تخفيض مقدار عدم تأكد الذي تتضمنه هذه البدائل فعلى سبيل المثال لو أن مستثمراً أراد أن 

يتخذ قراراً بالدخول في استثمار معين أو تجنب هذا االستثمار, ويتطلب اتخاذ مثل هذا القرار ضرورة أن يحصل 

معينة عن البدائل المختلفة فإنه من الطبيعي أن تكون هذه المعلومات في صورة المستثمر على معلومات 

احتماالت للنجاح وأخرى للفشل بالنسبة للمشروعات المختلفة, هذه االحتماالت تفيد المستثمر في التقليل من عدم 

عمله , وإنما يقتصر التأكد المصاحب للمشروع مع مراعاة أن هذه المعلومات ال توجه متخذ القرار إلى ما يجب 

,  2003دورها على تخفيض عدد البدائل المتاحة وتعديل االحتماالت المصاحبة لكل بديل )العربيد , الزعبي,  

3.) 

أو األدبيات العاديهللجدل سواء فی االستخدام اليومی فی الحياهيعد مفهوم المعلومات من المفاهيم المثيرهو 

( , بالرغم من information( و المعلومات )dataفي التمييز بين البيانات ) , إذ أن هناك عدم وضوحالمختصه

 1923اإلختالف الجوهري بين مفهومي البيانات و المعلومات , فعندما أقول لك أن سعر الدوالر مقابل اليورو هو 

 (.12, 2005فهل هذه المعطيات بيانات أم معلومات )الدكتور عبدالرزاق دمحم قاسم,

و المعلومات هي عبارة عن البيانات التي تمت معالجتها بشكل مألئم لتعطي معني كامالَ بالنسبة لمستخدم ما بما 

( أما مصطلح 1392003يمكنة من استخدامها في المعلومات الجارية والمستقبلية التخاذ القرارات )عبدالرزاق ,

الى الحصول على نتائج ذات معنى مفيدة  )المعلومات (عبارة عن بيانات تم تشغلها بطريقة معينة أدت

لمستخدميها. مثالَ الرقم الممثل اليراد من المبيعات يعتبر بيان, يعبر عن حقيقة ونوع عمليات البيع خالل الفترة 

الحالية هذا البيان لمفردة ال يعتبر مفيد لمستخدم القرار . أما اذا تم مقارنته )تشغيل البيانات ( برقم مبيعات الفترة 

السابقة يعطي ) معلومة( مفيدة تشير الى اتخاذ المبيعات بالزيادة أو النقص عن الفترة السابقة . أيظا مقابلة 

االرادات بين المبيعات مع مصروفات الفترة يعطي )معلومة( مفيدة خاصة نتيجة نشاط الفترة من ربح أو خسارة 

 . 

ات التي ترتبط وفق بناء معين أو وسيلة اتصال محددة يمكن تعريف النظام بأنه مجموعة من العناصر و المكونو 

النظام بأنه مجموعة من  (Frederic) فوقد وص .( 25,  1553)حجر,  وتتضافر معاً لتحقيق األهداف العامة

 .ألهداف كماة مجتمعة لغرض تحقيق مجموعة من ابصور التى تتفاعل ذاتياً و العناصر الطبيعة و غير الطبيعة

أنه مجموعة من العناصر ذات العالقات المتبادلة والتي تتفاعل مع بعضها من اجل انجاز الهدف ويعرف النظام ب

أما نظام المعلومات فيعرف بأنه نظام خاص ومصمم لربط الكميات الكبيرة و  .(2392003 المنشود )االفندي,

مالئمة لتساعد المدير في صنع و تجمع البيانات ومعالجتها وجعلها  األنواع المتعدد للمعلومات خالل المنظمة ,

وقد عرفت الجمعية األمريكية لنظم المعلومات نظام المعلومات بأنه  .القرارات في تعيين الوظائف الروتينية

النظام الذي يقوم بجمع المعلومات وتنظيمها وايصالها وعرضها الستعمالها من قبل األفراد وفي مجال التختيط 

( فيعرف Kaplanأما ) .( 3591552الوحدة االقتصادية )البياتى و عبدالرزاق ,والرقابة األنشطة لتي تمارسها 

ة من األنشطة التي يحتويها المشروع التي تشمل جمع البيانات وتبويبها واصالها وعنظام المعلومات بأنه مجم

يوفر المعلومات هو ذلك النظام الذي  عبر قنوات عكسية لمتخذ القرار . أما )األفندي( فيرى ان نظام المعلومات

الالزمة لالدارة لغرض مساعدتها في اتخاذ القرارات وان هذا النظام يتكون من عدة أجزاء أو عناصر أو 

مقومات تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة على جمع البيانات وتبويبها وتلخيصها وتوصيلها في 

 .(392003هدف أو مجموعة أهدف محددة )األفندي ,الوقت المناسب لمستخدمي تلك المعلومات من اجل تحقيق 

و تعرف نظم المعلومات من الناحية الفنية كمجموعة من المكونات المترابطة التي تقوم بجمع ومعالجة وتخزين  

وتوزيع المعلومات لدعم اتخاذ القرار ,والرقابة في الوحدة االقتصادية ,فضالً عن دورها في دعم أتخاذ القرارت, 

ول لوالرقابة, و تساعد نظم المعلومات كذلك المديرين والعمال بتحليل المشكالت, وتصور الح ,والتنسيق

جديدة. حيث توفر نظم المعلومات معلومات هامة وكثيرة عن المستخدمين  وعات المعقدة, وايجاد منتجاتللموض

لومات تعني البيانات التي تتم و األماكن واألشياء داخل الوحدة االقتصادية أو في البيئة المحيطة بها .فالمع

معالجتها بشكل يمكن أن تكون مجدية و مفيدة لإلنسان. أما البيانات, فهي مجموعة من الحقائق الخام تمثل 

 األحداث التي تحدث في الوحدات األقتصادية أو البيئة المادية قبل أن تنظم وترتب على شكل يمكن للمستخدمين 



 
 

 
335 

 

  (Rainer & Cegielski, 2011, 10).فهمها واستخدامها

وهكذا فإن المعلومات المحاسبية هي البيانات التي تمت معالجتها للحصول على مؤشرات ذات معنى , تستخدم 

كأساس في عملية اتخاذ القرارات و التنبؤ بالمستقبل , ويتعين التوازن في أعداد هذه المعلومات من حيث الحاجة 

ها على شكل دالالت رقمية مركزة من جهة أخرى لكي تكون ذات إلى التفصيل فيها من جهة , ومدى اختصار

 .(3,  2003منفعة لمتخذي القرار ) العربيد , الزعبي , 

 مفهوم نظام المعلومات المحاسبية  -2 
تعتبر نظم المعلومات المحاسبية في الوقت الحاضر الجهة المسؤولة عن توفير المعلومات المالية و الكمية لجميع 

األقسام و األطراف األخرى , وعليه يمكن تعريف نظم المعلومات المحاسبية بأنها : أحد مكونات  اإلدارات و

( , وتحليل Process( , ومعالجة )Classify( , وتبويب )Accumulateتنظيم إداري يختص بجمع )

(Analyze( وتوصيل ,)Communicateالمعلومات المالية والكمية التخاذ القرارات إلى األطرا ) ف الداخلية و

(. ولذلك نجد أن نظم المعلومات المحاسبية تعتبر جزء ال يتجزأ من 13, 2003الخارجية )العربيد , الزعبي , 

, حيث يمكن القول أن نظم المعلومات المحاسبية  MIS–التنظيم اإلداري المعروف بنظام المعلومات اإلدارية 

بتوفير البيانات و المعلومات التي تؤثر على نشاطات الشركة أحد مكونات نظم المعلومات اإلدارية , الذي يعنى 

ككل, وجميع نظم المعلومات تهدف إلى نفس الغرض أال وهو توفير المعلومات المالئمة و الموضوعية من أجل 

اتخاذ قرارات صحيحة تساعد الشركة على تحقيق األهداف , والشكل التالي يوضح هذه العالقة )العربيد , 

 (.13,  2003الزعبي , 

ان نظام المعلومات المحاسبية تخصيصاَ أو فرعاَ من فروع المحاسبية , فضالَ عن أعتبر مجموعة من األنظمة , 

كما يري أنه نتيجة للتغريرات الكبيرة في القرن الماضي لم يحدد أو يعرف مفهم نظام المعلومات لنظام 

الكثيرة المنسوبة الى نظام المعلومات المحاسبية . وال هذا  المعلومات المحاسبية  , وهذا االرباك متأت من المفاهم

التعرف الحدوداَ معينة النطاق الوظيفة المحاسبية ذالك ألن استجابة المحاسبية الحتياجات االدارة خالل توفير 

 المعلومات المالئمة لحل المشكالت التي تواجهها.

جانب من لألنظمة المحاسبية وكل مفهم منا يعطي هنالك من يعرف النضام المحاسبي من خالل عدة مفاهم و 

فيعرف  .فهنالك مفهم يؤكد على أهمية العناصر التي يتكون منها النظام المحاسبي ,جوانب الناظمة المحاسبية

النظام بأن مجموعة مستندات وسجالت وقواعد بيانات تستخدم في تسجل وتبويب العمليات المالية . أما المفهوم 

ؤكد على أهمية االجراءات والعمليات التي تتعلق بمجال أو أكثر من مجالت النشاط االقتطادي الثاني فانه ي

للوحدة, أما المفهوم الثالث فانة يؤكد على أهمية األسلوب العلمي الذي يستخدم في تجمع البيانات و تحليلها 

في تجمع البيانات التعديد العمليات التي وأستخراج النتائج فيكون تعرف النظام بأنه الوسيلة التي تستخدمها االدارة 

تجري تحت اشرافيها , أما المفهم الرابع األخير فانة يعبر عن مدى ارتباط األنظمة المحاسبة لوظيفة األدارة 

فيتكون تعرف النظام المحاسبي انه عملية ربط بين النماذج والسجالت والتقارير المالية بصورة لكن من تحديد 

وعرفها  .(1191533لبها االدارة التقييم االداء وتحديد االنحرافات والمسؤول عنها )ألجيلي وحنا ,البيانات التي تط

الدفاتر المحاسبية والسجالت واالجراءات  اخرون بانه عبارة عن مجموعة من األوراق التسويقية والمستندات و

المالية وعرضها في شكل تقارير والوسائل المستخدمات في تسجل وتلخيص العمليات المالية وتدير السندات 

معبيرة عن البيانات المطلوبة من قبل االدارة التحقيق الرقابة على أنشاطة الوحدة وتقديمها الى الجهات الخارجية 

( الذي أقراء مجلس العايير المحاسبين في 13المهتمت بأعمال الحدة األقتصادية و في دليل التدقيق رقم )

اء تعريف النظام المحاسبي بأنه مجموعة العمليات ج 2000/3/13قد في جمهورية العراق مجلس المنع

واألجرائات التي يتم بموجهات معالج المعلومات والبيانات المطلوبة التحقيق أداف األدارة . ويظمن ذالك مسك 

حيلها السجالت واالجرائانت العمل المحاسبية المتبعة في اعداد تحليل المعلومات واحتسبيها وتصنيفيها وتر

 .(3092001وترحيلها وتلخيصها وأداد التقرير عنها )الركابي , 

 

 

 . الشروط الواجب توافرها في نظم المعلومات المحاسبية3
يشكل نظام المعلومات المحاسبية مجموعة من المبادئ واألساليب , التي يمكن عن طريقها تجميع البيانات 

ق األهداف األدارية. فمن خالل هذا النظام يتم تحويل العمليات والمعلومات داخل المنشأة, بصورة تمكن من تحقي

االقتصادية المثبتة في مستندات  سواء داخلية أو خارجية في صورة قيم , ثم قيدها في السجالت و الدفاتر 
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والكشوف التحليلية في ضوء قواعد وأصول محددة ,بهدف التوصل إلى معلومات على شكل تقارير محاسبية عن 

 القرارات . متعاقبة الستخدامها في أغراض مختلفة كالتخطيط والرقابة و اتخاذفترات 

ويتيح نظام المعلومات, التنسيق والرقابة وسهولة العمليات داخل المنشأة وبين أقسامها, ويلي حاجة اإلدارة 

والتخطيط طويل األمد للمعلومات عن إنجاز األعمال اليومية , وفي اتخاذها للقرارات التشغيليه قصيرة األمد , 

لمركز المالي والتدفقات .كما و يوفر المعلومات لإلدارة على شكل تقارير تنبؤات شهرية عن نتائج األعمال و ا

ولكي يكون هناك نظام فعال للمعلومات المحاسبية يتعين أن يكون قادراً . (20, 2003)العربيد , الزعبي ,النقدية 

 على: 

للمنشأة ,حتى يوفر المعلومات الالزمة لتحقيق أهداف اإلدارة من تخطيط ورقابة  أن يرتبط بالهيكل التنظيمي - أ

واتخاذالقرارات الالزمة ,بحيث تظهر المعلومات المحاسبية عالقة األنشطة اإلدارية بعضها ببعض , في شكل 

 مجموعة من التقارير الدورية المالئمة التي تفيد في تحقيق األهداف .

د اإلدارة العليا بمعلومات  وافية عن نتائج تنفيذ الخطط , عن طريق مقارنة النتائج أن يكون مصدراً لتزوي - ب

الفعلية بالخطط و السياسات المرسومة مسبقاً , وعرضها لإلدارة على شكل تقارير واضحة . بعد أن يقوم بتوفير 

 البيانات التحليلية و التفصيلية بالقدر الذي يفي باحتياجات صانع القرار .

مح بتحقيق التوازن بين درجة الدقة , والتفصيل , والفترات الزمنية إلعداد التقارير المحاسبية و بين أن يس - ت

 تكلفة النظام و بما يحافظ على اقتصاديات تشغيله .

أن يوصل المعلومات المحاسبية إلى اإلدارة أو متخذي القرار في الوقت المناسب , وان يقوم بتخزين تلك  - ث

 عها منه بشكل سريع و منتظم عند الحاجة .المعلومات و استرجا

 تكامل المعلومات و خصوصاً المعلومات الخارجية المفيدة مثل الظروف االقتصادية السائدة في السوق . - ج

أن يستخدم المعلومات الناتجة عن أنظمة المعلومات الفرعية لخدمة إدارات مختلفة داخل المنشأة مثل اإلنتاج ,  - ح

 .هذه البياناتو تشغيلها مرة أخرى والتكاليف , والتدقيق دون تكرار لتجميعوالتسويق , والتمويل , 

أن يساعد في دعم  النظم الفرعية الخاصة بالموازنات التخطيطية أو األساليب اإلحصائية , إذ أنها توفر  - خ

 معلومات مالئمة تعد من األركان األساسية لنجاح تلك النظم .

نوات اتصال لتدفق المعلومات إلى داخل و خارج ااالمنشأة , وإجراء أن يوفر نظام المعلومات المحاسبي ق - د

 .لظروف مستخدمي المعلوماتمواءمة بين نظام المعلومات والبيئة المحيطةحتى يتم توفير المعلومات وفقاً 

أن يستجيب نظام المعلومات المحاسبية لطلب المعلومات بصفة مستمرة , من خالل توليد المعلومات وقت  - ذ

إليها , كنتيجة لوجود بنك للبيانات , يحتفظ بالبيانات والمعلومات إلى حين الحاجة إليها , وعلى أن يتم  الحاجة

 .(21,  2003)العربيد , الزعبي ,تغير في الظروف المحيطة بالنظام تحديث هذه البيانات بصفة مستمرة طبقاً لل

 
 ( مكونات نظم المعلومات المحاسبية2شكل )

 عناصر نظام المعلومات المحاسبية  -4
 يمكن تقسيم عناصر النظام المعلومات المحاسبية الى ماياتي : 

هي مجموعة البيانات التي يتم الحصول عليها من المستندات المؤيدة لألحداث المالية )األدلة  المدخالت : - أ

م األخرى , والبيانات الكمية و الموضوعية ( والبيانات التقديرية التي يتمك إعدادها عن طريق عناصر النظا
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 . ام المحاسبي في كل وحدة اقتصاديةاالقتصادية و السلوكية والقوانين و اللوائح التي تحكم عمل النظ

ملية معينة و هذه تتم معالجة البيانات بواسطة إجراءات محكومة بقواعد ومبادئ ع العمليات التشغيلية :  - ب

ويتم القيام بهذه اإلجراءات في دفاتر  .التقرير عنها , تحليل النتائج, ليصالتخ ,التبويب ,التسجيل اإلجراءات هي:

و سجالت محاسبية , إضافة إلى استخدام األساليب المختلفة في تحليل العالقة بين التكلفة و الحجم و الربح , 

 .(23, 2003العمليات , الخرائط الحصائية للرقابة مع التكاليف و غيرها )يحيى و الحبيطي , 

و هي حاصل تفاعل العمليات التشغيلية التي تجري على المدخالت في إطار المتغيرات البيئية  -المخرجات: - ت

ً لألهداف المرسومة للنظام , وفي نظام المحاسبي تشمل المخرجات : مجموعة التقارير والقوائم  والذاتية وفقا

غيلية للمدخالت في إطار المتغيرات البيئة والذاتي المالية والمعلومات المتخلفة الناتجة عن تفاعالت العمليات التش

 .للجهات التي يمكن أن تستخدمها وتستفاد منها

ً من مستخدمي النظام إلى القائمين على النظام تعليقاً  التغذية العكسية:  - ث ويقصد بها المعلومات المرسلة عكسيا

وعادة ما تتضمن مالحظات مستخدمي على أنشطة  المدخالت , العمليات , المخرجات , لنظام المعلومات , 

النظام على مخرجات النظام لكي تؤخذ في الحسبان عمليات التشغيل المقبلة , وقد يقوم النظام بأداء وظائف عما 

هو مفترض عند تصحيحه , ولكن بعض المعلومات التي يقدمها ال تالئم حاجات المستغدمين , عندئذ يقوم 

في النظام  , هذه الطلبات يطلق عليها العكسية وتهدف التغذية العكسية إلى المستخدمون يطلب إحداث التغيرات 

( و بالتالي فهي عوائد  13,  2003توافر أداة إرشادية ألنشطة النظام وتعمل على تصحيح األهداف )قاسم , 

من خالل جات الناتجة عنه النظام التي تهتم بتصحيح مساراته على أساس توجيه ومتابعة وتقييم تنفيذ المخر

 .رقابتها

 : . خصائص نظام المعلومات المحاسبية5
 (30,  2001يمكن تحديد خصائص النظام المحاسبي بشكل عام ما يلي : ) الركابي , 

 توافق اإلجراءات والعمليات لمحاسبية مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً. - أ

رة العليا لمختلف الفعاليات , تقديم تقارير وكشوفات إلى اإلداتسلسل اإلجراءات المحاسبية التي تبدأ بالتسجيل  - ب

 .و األطراف ذات العالقة

متوقعة تشكل  البساطة والوضوح في المعالجات المحاسبية واعتمادها على أحداث حصلت فعالً وليست - ت

 .مدخالت لهذا النظام

يد المحاسبي وينتهى باتقارير المالية التي ترابط أجزاء النظام فيها بينها لتعكس الهداف منها , الذي يبدأ من الق - ث

 .تثمار والتحويلية لمختلف األطرافتبني عليها القرارات االس

قانونية ومصداقية المعلومات المحاسبية التي تشكل أساس النظام واستخدامها بوصفها دليل أما المحاكم  - ج

 .ديون الرقابة المالية و غيرهاب ووالمنازعات المختلفة و اعتمادها من جهات رسمية عديدة مثل الضرائ

 مخرجات نظام المعلومات المحاسبية: . 6
وتكون المعلومات المحاسبية على شكل  ,مخرجات نظام المعلومات المحاسبيةتعتبر المعلومات المحاسبية من أهم 

تعد اذ  .ماليةالقوائم المجموعة من القوائم المالية التي هي مخرجات العمل المحاسبي ,لهذا سوف نتناول مفهوم 

القوائم المالية بمثابة النافذة التي يطل منها الغير على نشاط المنشأة من جوانبها المختلفة فيتعرفون على مركزها 

(. و كذلك إن 333,  1553المالي و على نتائج أعمالها حيث أنها مخرجات نظام المعلومات المحاسبية )مطر , 

ئل من البيانات فهي تعد المخرجات الرئيسية للنظام المحاسبي ومن ثم هناك القوائم المالية هي ناتج تشغيل قدر ها

ً حاجة إلى التخليص و التجميع بهدف التبسيط فالقوائم المالية إذن هي نوع من التجريد للواقع , وبذلك تعد  دائما

 (. 231, ص  1550ي , نموذجاً يصف لنا شيء من التبسيط الجوانب المتشابكة والمتداخلة لهذا الواقع . )الشيراز

وقد تم تعريف القوائم المالية من قبل العديد من الباحثين والدارسين والهيئات والمجالس والمعاهد المتخصصة 

"إن القوائم المالية هي وسيلة لنقل صورة مجمعة عن  بشؤون المحاسبية و هنا نعرض بعض من هذه التعريفات:

لكل من يهمة أمر ذلك المشروع , سواء كان ذلك من داخل   المركز المالي ومركز الربحية في المشروع

(. القوائم المالية هي " كشوفات تحوي بيانات محاسبية  33, ص  1533المشروع أو من خارجه" . ) نور , 

مالية تعكس واقع المنشأة ونتيجة نشاطها التشغيلي وقد أعدت بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً , إذن 

وعرفها مطر بأنها " مجموعة من البيانات  ي إحدى السائل األساسية لتوصيل المعلومات المالية إلى مستخدميها.ه

المالية التي تخص الوعدة , و مرتبة في جداول تعد وفق مواصفات معينة , و ذلك بموجب مجموعة من المفاهم 

 (. 305ص ,  2000والمبادئ و على أساس منطقي و بصورة منسقة " . )مطر , 
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وتعد وصيلة مهيمة إليصال المعلومات لمستخدميها داخل الوحدة و خارجها , وأنها الناتج النهائي للمحاسبة , 

والمعلومات التي تتضمنها محددت و مثبتة فيها وفق المبادئ واألعراف والقواعد المحاسبية و إنها مصدقة من 

إذن فالقوائم ل وثيقة رسمية خالل مدة زمنية. االقتصادية بشكقبلها جهة مستقلة تتبين هذه الوسيلة أعمال الوحدة 

لمالية و بصورة دورية  المالية وسيلة محاسبية في توصيل المعلومات , التي تم إعدادها و تجميعها في الحسابات

سارة وتظهر القوائم المالية نتيجة عمل المشروع التجاري أو السناعي أو الخدمي من مجمل الربح أو الخمنتظمة .

 من كل سنة . 12/  31كما تظهر المركز المالي للمنشأة كما في 

أما التعريف الذي وضعة جمعية المحاسبين القانونين األمريكي للقوائم المالية هو "إعداد تقرير يوضح مدى تقديم 

ح االتجاه اإلدارة في تحقيق أهداف المشروع , ويضح سالمة االستثمار في المشروع و على هذه األساس فقد اصب

بين المحاسبين نحو عرض الحسابات الختامية بشكل أكثر فائدة و فعالية و ذات مضامين معلوماتية لألخرين من 

مستثمرين و ممولين و ممن يتعاملون مع الوحدة وقد تم االتفاق بعد اصدار المعيار المحاسبي الدولي حول عرض 

إلحداث المالية , التي أدت إلى تحقيق النتائج لألنشطة التجارية الحسابات الختامية , ذات قابلية للفهم المتسلسل ل

التي تزاولها الوحدة , وذلك عن طريق إعداد " قائمة الدخل " , لتي تبين كيفية تحقيق الربح أو الخسارة و قائمة 

القوائم أن المركز المالي بدالً من صيغة الحساب, التي توضح الوضع المالي للمشروع في نهاية السنة , و على 

تحوي المعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة بالوحدة للفترة المحاسبية التي تعبر عنها القوائم المالية , ويمكن 

 .لى مستخدميها كاملةإلحاق القوائم بجداول تقارير لإلفصاح أكثر عن المعلومات لكي تصل إ

  :خصائص مخرجات نظام المعلومات المحاسبية. 7
المعلومات المحاسبية إلى كسب رضا المستفدين ويتحقق الهدف من خالل توفير المعلومات يهدف نظام 

بالخصائص المطلوبة , اذ تزدات قيمة المعلومات التي يزودها نظام المعلومات المحاسبية كلما  زادت درجة 

لحالي عصر ثورة اشباعها لحاجات المستفيدين وتظهر اهمية تقانة المعلومات وبخاصة بعد ان اسبح العصر ا

المعلومات واالتصاالت , إذ تزايد حجم المعلومات حد أفاق اإلمكانات البشرية الستيعاب هذه المعلومات 

فاصبحت هذه المنظمات ملزمت باالستعانة بتقانة المعلومات بأنواعها كلحاسوب وألجهزة الهاتفية الرقمية , 

من خالل ذلك عرض خصائص  في نظام المعلومات اإلداريةغيرها من التقنيات المستخدمة  البريد االلكتروني و

 خصائص المطرحة المطروحة من قبلهم( يوضح ال1المعلومات المقدمة من قبل بحث الكتاب والباحثين ولجدول )

(lueg,2002:4) . 
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 الكتاب و الباحثينخصائص المعلومات من وجهة نظر مجموعة من  (1)جدول  

    
  -ويمكن اجمال اهم هذه المؤشرات او الخصائص واثر االستثمار في تقانة المعلومات عليها كمايأتي:

( ان خاصية التوقيت تعد من الخصائص المهمة الواجب توافرها في 303:  2001: يرى )همشري , التوقيت  - أ

صل الى المستفيدين في الوقت المناسب , ويؤكد ان المعلومات المحاسبية , إذ ال قيمة للمعلومات ان لم ت

المعلومات تعد المادة االولية للقرارات وتوفيرها في الوقت المناسب و المطلوب يسهم في اتخاذها بشكل سليم , 

ويلعب التوقيت دوراً كبيراً تساعد المظمة من خاللها الحصول على المزايا تنافسية من خالل توفير المعلومات 

ت المناسب عن التغيرات الحاصلة في البيئة التي تعمل فيها المنظمة كتغير متطلبات الزبون او رضا في الوق

واستخدام التقنيات كشبكة االتصاالت  . (O'Brieh, 2000 :31) المنتجات المقدمة من قبل المنظمة الزبائن عن

 Pipk & Ekewon , 2002).الحظاتهمحول المنظمة واالخذ بم العالمية )االنترنت( للتعريف على اراء الزبائن

: 40)  

يشير )الصباغ( على ان الدقة تعني خلو المعلومات من االخطاء التحيز , الن عدم دقة المعلومات  الدقة: - ب

(, إذ تؤكد الدراسات  10:  2001المحاسبية قدتنتج عنها قرارات خاطئة و غير كفوءة )الجمع العربي للمحاسبين 

لقرارات األداري يتوفق بالدرجة األولى على سالمة و دقة المعلومات التي يبنى عليها الى ان سالمة وفعالية ا

ان المعلومات المزودة الى األدارة يجب ان تكون صحيحة وال (FiTasim man& Sulliver) .  تالقرارا

لتحيز بحيث ال نها ستكون مضللة ان المعلومات الدققية البد ان تكون خالية من اجوهرية ال  تحتوي على اخطاء 

وقد عززت هذه الخاصية التطور الجوهري في حقول  .(13:  1553تؤثر على صانع القرار )سليمان 

المعلوماتية وتزايد استخدام الحاسبات الدقيقة بصورة كبيرة مما اسهمت في تقليل االخطاء في المعلومات )ياسين 

 ,1553  :33.)  

يقة بين المعلومات المحاسبية و االحاجات التي تعد من اجلها هذه ويقصد بلمالئمة وجود عالقة وث المالئمة : - ت
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المعلومات ولكي تكون المعلومات مفدة يجيب ان تكون ذات عالقة وثيقة باتخاذ القرارات , إذ يفضل المديرون 

ات الحصول على معلومات مفدة و مالئمة لحل مشكلة معينة حتى لو كان كمية المعلومات قليلة مقارنة بالمعلوم

غير المالئمة للحالة و بكميات كبيرة , إذ تؤدي هذه المعلومات الى ظاهرة االنحراف , أى ضياع متخذ القرار 

بين كمية هائلة من المعلومات و ليست ذات اهمية , إذ اتضح ان المشكلة التي تواجه االدارة الحديثة ليست في 

مدى مالءمتها التخاذ قرار حول المشكلة القائمة , و ان عدم توفير المعلومات , و لكن في كمية هذه المعلومات و 

المعلومات المالئمة تعني درجة التوافق بين حاجات متخذي القرارات والمعلومات المتوفرة , ويمكن ان تكون 

 هذه الخاصية من الخصائص المهمة الواجب توفيرها في المعلومات .

استيعابها بسهولة من قبل المستفيد أي يدرك المستفيد ان وضوح المعلومات هي امكانية  فهمها و  الوضوح: - ث

معنى  المعلومات التي يستلمها , ان وضوح المعلومات يجعلها اكثر فائدة في المجال المطلوب فيها . ولزيادة 

وضوح المعلومات يمكن دمج المعلومات التشابهة و فصل المتباينة ووضعها في جداول واشمال تتسم بسهولة 

سيرها بكل بساطة . واحد الوسائل  الضافة قيمة المعلومات لمساعدة مستخدمي المعلومات هو بحيث يمكن تف

تقليل الضوضاء , و الغموض , وزيادة الوضوح , وتلعب تقانة المعلومات المتقدمة دوراً بارزاً في تعزيز هذه 

   .(15-13:  2003الخاصية )حسن , 

 :. اهداف نظام المعلومات المحاسبية8
الغرض الرئيسي الي نظام معلومات محاسبية هو توفير معلومات محاسبية لمختلف المستخدمين الداخليين ان 

كاالدارة أو الخارجيين كالزبائن. وتوجد ثالثة اهداف معينة يمكن تحديدها لمساعدة انجاز الغرض الرئيس المشار 

 (.23, 2003)الجزراوي , الجنابي , اليه اعاله

 اليومي للمعلومات الهدف االول :الدعم
(. والعمليات (Transaction ان اي وحدة اقتصادية تقوم يومياً بعدد من االنشطة واالحداث  التي تسمى عمليات

( ويقصد بالعمليات المحاسبية هي العمليات المالية المتبادلة أي انتقال Accounting Transactionالمحاسبية )

عمل اداري وتتضمن احداث أو عمليات تبادل القيمة االقتصادية مثال  قيمة أو منفعة بين طرفين نتيجة قرار أو

عمليات البيع التي تحدث في الوحدات االقتصادية هو تبادل قيمة اقتصادية تمثل عملية محاسبية والتي اساساً 

 (.23, 2003يحويها ويعالجها نظم المعلومات المحاسبية . )الجزراوي , الجنابي ,

 اتخاذ القرار:الهدف الثاني : دعم 
الهدف الثاني المهم لنظم المعلومات المحاسبية هو توفير معلومات لعملية اتخاذ القرار والذي عادة يجب ان        

يتخذ بالتناسب مع عمليات الوحدة االقتصادية التخطيطية والرقابية  . وان هذا الهدف غالباً ما يطلق عليه بمعالجة  

 (.23, 2003ي , المعلومات )الجزراوي , الجناب

 الهدف الثالث : انجاز االلتزامات المتعلقة باالدارة
ان اهمية االلتزامات تتحدد بتوفير المعلومات الالزمة الى المستخدمين الخارجيين عن الوحدات االقتصادية. فعلى 

سبيل المثال الوحدات االقتصادية المندمجة او ذات الملكية العامة لها التزامات كبيرة كما في الوحدات االقتصادية 

ادية مطلوب ان توفر معلومات الى اصحاب المصالح فيها الذين  الصناعية ذات النفع العام , تلك الوحدات االقتص

يشملون اضافة الى المالكين , الدائنين , اتحادات العمل , اللجان التنظيمية , المحللين الماليين ,المشاركين 

مة فهي الصناعيين  وحتى  الجمهور العام . أما الوحدات االقتصادية  االصغر والتي عادة ما يطلق عليها  المساه

عادة ما تصدر  قوائم مالية  دورياً الى المساهمين , وهي يجب ان توفر تقارير عن الدخل الخاضع للضريبة الى 

 (. 23, 2003الجهات الحكومية )الجزراوي ,الجنابي ,

 مكونات نظم المعلومات و أنواعها. 9
تى تتفاعل مع بعضها لتحقيق هدف او تعتمد أنظمة المعلومات على مجموعة من العناصر و االجزاء المتداخلة ال

 ( .233, 1553أهداف مشتركة و تتمثل بالشكل التالي )الصباغ , 

االفراد وهم مستخدمي النظام من المحاسبين و مهندسين و زبائن و مكلفي الضرائب و كذلك ِاالفراد القائمين  - أ

 على تشغيل و االعداد مثل محللي و مصممي النظام .

أجهزة الكومبيوتر و االجهزة المتصلة و المستخدمة في ادخال البيانات و تشغيل البيانات و االجهزة و تشمل  - ب

 اخراج المعلومات .

البرامج تشمل البرامج التي يستخدمها النظام و هي برامج التشغيل للتحكم في اجهزة الكومبيوتر و برامج  - ت

 التطبيقات التي تستخدم في احتياجات االدارة .
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 المادة الخام التي يقوم النظام بتشغيلها من اجل امداد االدارة باحتياجاتها من المعلومات.البيانات و هي  - ث

الشبكات و هي البيئة االساسية لالتصال بين اجهزة الكومبيوتر و البرامج المسؤلة عن ادارة االتصال بين  - ج

 االجهزة.

زنة على وسائل التخزين المختلفة و التي قاعدة البيانات و هي الوعاء الذي يحتوي على البيانات االساسية المخ - ح

 البد من توفرها حتى يمكن القيام بعملية التشغيل. 

ادلة التشغيل و عادةَ ما تكونة مطبوعة على الشكل كتيبات تتضمنها التعليمات الخاصة باعداد البيانات و كيفية  - خ

 (23, 1551,ادخالها و كذلك تعليمات للعاملين الذين يقومون بتشغيل النظام )القاضي 

 

 المبحث الثاني: انواع القرارات االدارية و عالقة نظام المعلومات المحاسبية بها
ان عملية اتخاذ القرار هي عملية مركبة و ذات نشاطات تتطلب القيام بخطوات متعددة اولها تشخيص        

ً الى جمع البيانات الالزمة المشكلة ثم يتعين على متخذ القرار اختيار حل لتلك المشكلة, وبعد ذلك يحتاج  ايضا

لتنفيذ نموذج الحل المختار وبعد ذلك تأتي عملية تفسير مخرجات النموذج المختار, وتقييم كل بديل من البدائل , 

واخيرا يختار البديل المناسب و تتفيذ القرار. ان نظام المعلومات المحاسبية يمكن ان يساعد في توفير كل ما 

ي المراحل المذكورة لعملية اتخاذ القرار و معالجة حل المشاكل. فالتقارير المحاسبية يمكن يحتاجه متخذ القرار ف

ان تساعد في تشخيص المشاكيل المحتملة و توفير ادوات تحليلية و نماذج التخاذ قرارات مختلفة وكذلك يمكن ان 

 (.31,  2003اوي , الجنابي , توفير القدرة  على استرجاع البيانات الالزمة لخطوات تلك العملية . )الجزر

  :انواع القرارات
من اهداف نظام المعلومات المحاسبي هو توفير المعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات, ولغرض تصميم نظام 

للمعلومات المحاسبية فينبغي توافقة مع هذا الهدف, مما يتطلب معرفة االختالفات في  نوعية  القرارات التي 

و تزود . اسبي المعلومات الالزمة لتنفيذهاالوحدة االقتصادية حتى يمكن يوفر لها النظام المح يمكن ان تتخذ في

نظم المعلومات المحاسبية المراكز اإلدارية المختلفة ضمن المنظمة بالمعلومات الضرورية لمساعدة كافة 

نظم المعلومات التي تعكس  المستويات اإلدارية علي إتخاذ القرارات الخاصة بهم. و تضم المنظمة مجموعة من

عادة الوظائف اإلدارية الموجودة ضمن المنظمة, و تتدفق معلومات هذه النظم في إطار نظام المعلومات الذي 

يعمل علي إعداد المعلومات بالشكل المالئم الذي يجعلها صالحة لعملية إتخاذ القرار اإلداري , و هكذا نجد أن 

وتقسم القرارات اما على (, 20, 2005 ت و الهرم اإلداري للمنظمة )عبدالرزاق,العالقة وثيقة بين نظام المعلوما

 اساس الهيكلية الموجودة او السعة و المدى المتوقع للقرار والتي سوف نتناولها على  النحو االتي :

   :القرارات المهيكلة
, وبسيطه ويمكن تفويض  القرارات المهيكلة تكون عادة معادة تتكرر باستمرار وتكون نمطية , ومفهومة

مستويات  دنيا من العاملين التخاذها في الوحدة االقتصادية فعلى سبيل المثال القرار المتعلق بمنح ائتمان ألحد 

الزبائن بالمصرف هذا القرار يتطلب فقط التخاذه معرفة حدود ائتمان الزبون  و حسابه الجاري )الجزراوي 

 (.31, 2003,الجنابي ,

   :الغير هيكليةالقرارات 
هذه القرارات ال تحدث بشكل مستمر و تتطلب الكثير من الحكم الشخصي و المبادرة االبداعية وممكن ان يدعم 

هذه القرارات باساليب مساعدة إلتخاذها كالكمبيوتر, واالمثلة على مثل هذه القرارات هو تعيين مدير بدرجة 

 (31,  2003مشروعات للبحث .... الخ )الجزراوي , الجنابي  ,خاصة او درجة اولى و القرار المتعلق باختيار 

  :القرارات المهيكلة جزئيا  
وهي القرارات ذات تعليمات غير كاملة التخاذها أي بمعنى آخر هناك حاجة لتقييم شخصي و احكام إلستكمال 

تبر قرار مهيكل بشكل جزئي او تحليل البيانات الرسمية . فعلى سبيل المثال اعداد موازنة تسويقية لمنتوج جديد يع

نصف مهيكل , وتعليمات اعداد موازنة تسويقية لمنتج جديد تحتاج الى تدخل شخصي لصياغة  مثل هذا القرار , 

 (.32,  2003وعادة ما تدعم تلك القرارات تعليمات مساعدة تعتمد على الكمبيوتر)الجزراوي , الجنابي ,

ها و طبيعتها بحسب المستوي اإلداري, و يمكن تصنيف القرارات و تختلف القرارات اإلدارية في جوهر   

 بحسب المستوى اإلداري على النحو التالي :
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 القرارات اإلستراجية:
هي القرارات المتعلقة بتحديد األهداف و األستراتيجيات و السياسات الرئيسية للمنظمة و الرقابة على األداء العام 

الطويل األمد, يتم إتخاذ هذه القرارات من قبل المستويات اإلدارية العليا في للمنظمة , إنها تشمل التخطيط 

المنظمة , و تتميز القرارات في هذا المستوى بكونها تحتوي على قدر عال من عدم التأكد , ألنها تتعلق بالمستقبل 

ا الالزمة لتحقيق البعيد مثل وضع الخطط الطويلة األمد الخاصة بتحديد أهداف المنظمة و صياغة سياساته

األندماج األهداف و من األمثلة على القرارات األستراتيجية , إنتاج منتجات جديدة , الدخول إلى أسواق جديدة , 

تحتاج هذه القرارات إلى معلومات تتعلق بالظروف المستقبلية التي تحيط بالمنظمة و عادة و إختيار موقع المنشأة. 

من مصادر خارجية و تكون ذات طبيعة عامة و ملخصة و تمثل اإلتجاه العام و يتم الحصول على هذه المعلومات 

 هي ليست بالضرورة تفصيلية و دقيقة.

 القرارات تكتيكية:
يتم إتخاذ مثل هذه القرارات من قبل المستوى اإلداري المتوسط عادة , يهتم هذا النوع من القرارات بدرجة كفاءة 

فعالية أداء الوحدات التنظيمية في المنظمة , مثل قرارتوزيع العاملين على أقسام  وفعالية إستخدام الموارد و تقويم

المنظمة وقرار تحديد المزيج السلعي , قرار إلغاء قسم معيين , قرار تحديد حجم اإلنتاج , قرار تحديد السعر 

 (21, 2005)عبدالرزاق, 

ت إلى مهام و مسؤوليات يتم تنفيذها في المستوى يقوم أيضا هذا المستوى اإلداري بتحويل الخطط و اإلستراتجيا

التشغيلي, تحتاج هذه القرارات إلى معلومات تأتي من مصادر داخلية و خارجية , فقرار إنشاء قسم يقوم بإنتاج 

الطاقة الكهربائية في مصنع ,يحتاج إلى معلومات حول تكاليف هذا القسم و تكلفة الكيلوواط المنتج داخليا, و 

ارجية مثل سعر الكيلو واط الذي تحدده شركة الكهرباء و مدى قدرتها على تزويد المصنع باحتياجاته معلومات خ

من الطاقة الكهربائية . يتم إتخاذ هذا النوع من القرارات بفترات متباعدة نسبيا, كما أنه يمكن تحديد المعلومات 

 المطلوبة لعملية إتخاذ القرار بشكل جيد .

 : قرارات تشغيلية
اإلدارية الدنيا و تشمل عمليات صنع القرارات المرتبطة بتسيير  من قبل المستويات التشغيلية القرارات م إتخاذيت

العمليات اليومية )عمليات البيع و الشراء و اإلنتاج( في المنظمة مثل قرار إعادة شراء مادة أولية , أو إعداد أمر 

 لشخص الذي سوف يوكل إليه تنفيذ مهمة معينة.إنتاجي , أو الموافقة على البيع لعميل ,تحديد ا

يمتاز هذا النوع من القرارات بأن المعلومات الالزمة إلتخاذه هي المعلومات محددة و متاحة ظمن المنظمة , 

إلنها قرارات تحتوى على درجة عالية من التأكد وتتعلق بفترات زمنية قصيرة , كذلك يحتاج هذا النوع من 

مات تفصيلية و دقيقة حول اإلجراء المراد إتخاذ قرار بشأنه, فقرار إعادة شراء مادة أولية القرارات إلى المعلو

يحتاج إلى معلومات حول رصيد المخزون من هذه المادة , زمن التوريد,اإلستهالك اليومي..الخ, كما أن 

عند إلى نفس المعلومات  المعلومات التي يحتاجها هذا النوع من القرارات تكون متكررة حيث ان المستخدم بحاجة

 ( يبين هرم المعلومات االدارية .2. و الشكل رقم )(2292005 )عبدالرزاق, إتخاذ نفس النوع من القرارات
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 ( هرم المعلومات االدارية3شكل )

 

الناجمة يطلق على النظم في المستوى االول و الثاني نظم معالجة البيانات حيث تقوم هذه النظم بمعالجة البيانات 

عن انشطة المنظمة اليومية كعمليات الشراء و البيع و االنتاج و تقوم بأنتاج المستندات الالزمة لنظام العمليات و 

( هرم المعلومات االدارية 3تعد البيانات الناجحة عن هذه االساس اتخاذ القرارات التشغيلية و بين الشكل رقم )

 حيث تتكون من خمسة مستويات :

 ول: يتضمن الوظائف االساسية للمنظمة مثل )المشتريات, االنتاج, المبيعات( المستوى اال

 المستوى الثاني: يطلق علي هذا المستوى بنظم معالجة البيانات كعمليات مواد الشراء و البيع و االنتاج .

 المستوى الثالث: يطلق على النظم المرافقة لهذا المستوى سميت نظم التقارير االدارية.

 وى الرابع: يطلق على هذا المستوى نظم المعلومات التنفيذية.المست

 المستوى بمستوى نظم دعم القرار. المستوى الخامس: يطلق على هذا

 المحاسبة كنظام للمعلومات و اتخاذ القرارات
ان تهيئة المعلومات المحاسبية ألغراض التقويم و التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات يتطلب بالضرورة وجود 

جهاز متخصص بنظم المعلومات المحاسبية داخل الوحدة االقتصادية يهدف الى تلبية احتياجاتها من المعلومات 

ركزيا بجهاز داخل كل وحدة اقتصادية ممكن على مختلف المستويات و عند ربط انظمة المعلومات المحاسبية م

 2003ان يلبي هذا الجهاز احتياجات االجهزة التخطيطية على المستوى الوطني )البلد( )الجزراوي , عثمان , 

( ان نظام المعلومات المحاسبية ينبثق عادة من النظام المحاسبي الذي يعتمد على االساس و القواعد التي 25,

لمالية عن الوحدة االقتصادية او فعاليتها و المعالجات المختلفة لهذه البيانات لغرض تقديمها تجمع بها البيانات ا
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( 3لالفراد او الجماعات التي تهتم بها سواء كانت من داخل الوحدة االقتصادية او من خارجها و الشكل رقم )

 يوضع النظام المعلوماتي للمحاسبة :

 
 ( 2006المصدر: )الجزراوي,  ,ي( النظام المعلوماتي المحاسب4شكل )

 

 الجانب التطبيقي :الفصل الثالث

 :وعينتها البحث مجتمع
الحكومية العاملة في مدينة كويه )بنك باواجى  المصارفعلى جميع الموظفين االداريين في  البحث مجتمع إشتمل

ن بتوزيع االستمارات الباحثا ( مفردة. أذ قام33و بنك كويه( اما عينة البحث فيتألف من عينة عشوائية قوامها )

 عليهم بشكل مباشر و توضيح الفقرات عند الضرورة.

  البحث أداة
على الدراسات  باالعتماد اسئلتها تطوير تم تصميم و وقد و الالزمة االولية البيانات لجمع االستبانة البحث اعتمد

 (12األول ) القسم يضم رئيسيين, قسمين مناالستبانة  تألفت و قد و البحوث و الرسائل و االطاريح الجامعية.

 المتعلقة الثاني األسئلة القسم تضمن( فقرات. و 3و لكل بعد ) و المتعلقة بابعاد نظم المعلومات المحاسبية  اسئلة

 )غير موافق (Likert scale)الخماسي  ليكرت مقياس استخدام وتم ( فقرة.14وبلغ فقراتها )بالقرارات االدارية 

التوالي. و  على( 1 ,2 ,3 ,4 ,5األوزان ) لها خصص وقد بشدة( موافق موافق,  محايد, افق,مو غير ,بشدة

 اعتمادا على ماتقدم فان قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت اليها البحث تم التعامل معها بالشكل التالي:

 و يعني ان تصورات عينة البحث للفقرات منخفضة.   2.49الى   1.00 منخفض

 و يعني ان تصورات عينة البحث للفقرات متوسطة 3.49الى   2.5 متوسط

 و يعني ان تصورات عينة البحث للفقرات مرتفعة 5.00  الى 3.5 مرتفع

 طرق جمع المعلومات:
 اعتمدت البحث على المعلومات من المصادر التالية:

المصادر الثانوية/ حيث تم الحصول على البيانات و المعلومات الالزمة من خالل المصادر الثانوية المتمثلة  -1

 البحث. قيد بالموضوع المتعلقة والدوريات والدراساتفي الكتب و المراجع العلمية و المهنية المتخصصة 

ية عن طريق اداة االستبانة التي تم اعدادها لهذا المصادر االولية/ تم الحصول على البيانات والمعلومات االول -2

في مدينة كويه, وقد تم تحليلها باستخدام البرنامج  المصارف الحكوميةالغرض و وزعت على الموظفين في 

 SPSS.الحصائي 
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 ثبات االستبانة:
عينة البحث إلجابات  وفقا االستبانة ثبات مدى لقياس( Cronbach’s Alpha) ألفا كرونباخ اختبار استخدام تم

 نتائج يوضح (2( موظفا, والجدول )65عددهم ) البالغ و مدينة كويه المصارف الحكومية فيالموظفين في 

 معامالت عالية جدا, اذ بلغت قيمة ككل و لالستبانة البحث متغيرات لجميع ألفا كرونباخ قيم كانت حيث االختبار,

( مقبولة إحصائياً Cronbach’s Alpha(. وتُعد قيم معامل )976.) لجميع فقرات البحث الداخلي لالتساق الثبات

 %.60وعلى وجه التحديد في البحوث المحاسبية عندما تكون هذه القيم مساوية أو أكبر من 

 البحث لمتغيرات الداخلي لالتساق الثبات معامالت ( قيمة2جدول )

 قيم عدد الفقرات  متغيرات البحث ت

(Cronbach’s Alpha) 

 9320. 12 نظم المعلومات المحاسبية 1

 945. 14 القرارات االدارية 2

 976. 26 جميع فقرات االستبانة 3

 

 وصف وتشخيص متغيرات البحث 
)نظم المعلومات المحاسبية و  المعيارية لفقرات متغيرات البحث واالنحرافات الحسابيةٌ  االوساط عرض سيتٌم

 اتخاذ القرارات االدارية( و كاالتي:

 اوال: نظم المعلومات المحاسبية:

 موضح وكما االتجاه متوسط افراد عينة البحث باستخدام إجابات تحليل نتائج أظهرت: جودة المعلومات. 1

تتصف المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبية ( و الذي ينص على )X1الفقرة ) إن (3) الجدول في

مقارنة  االعلى هي حسابي متوسط سجلت االولى اذ بالمرتبة جاءت ( قدبسهولة الفهم. المصرفالمطبق في 

تتميز المعلومات التي يوفرها نظام ( و الذان ينص على )X4) الفقرة ان حين في (.3.98) بالفقرات االخرى

 اذ االخيرة المرتبة في جاءت بأنها تقدم في الوقت المناسب.( قد المصرفالمعلومات المحاسبية المطبق في 

 بين من التاثير في اهمية االقل وهي ( على التوالي3.53و البالغ ) االيجابي االتجاه يعكس حسابي متوسط سجلت

 جودة المعلومات.  مستوى تحديد في االربع الفقرات
 جودة المعلومات ( االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات3جدول )

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
تتصف المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبية  

 بسهولة الفهم.المصرف المطبق في 
3.98 1.095 1 

2 
تتصف المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبية 

 بالدقة.المصرف المطبق في 
3.80 1.282 3 

3 
تتميز المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبية 

 بإمكانية االعتماد عليها.المصرف المطبق في 
3.81 1.105 2 

4 
تتميز المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبية 

 بأنها تقدم في الوقت المناسب.المصرف المطبق في 
3.53 1.323 4 

 

 وكما االتجاه متوسط افراد عينة البحث باستخدام إجابات تحليل نتائج أظهرت :. جودة نظام المعلومات2

يتميز نظام المعلومات المحاسبية المطبق في ( و الذي ينص على )X8الفقرة ) إن (3) الجدول في موضح

 حسابي متوسط سجلت االولى اذ بالمرتبة جاءت ( قدبالمرونة و بسرعة االستجابة لمتطلبات العمل.المصرف 

تتسم المعلومات ( و الذي ينص على )X5) الفقرة ان حين في (.3.66) مقارنة بالفقرات االخرى االعلى هي

 اذ االخيرة المرتبة في جاءت ( قدبسهولة المقارنة.المصرف التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبية المطبق في 

 بين من التاثير في اهمية االقل وهي التوالي( على 3.27و البالغ ) االيجابي االتجاه يعكس حسابي متوسط سجلت

 جودة نظام المعلومات. مستوى تحديد في االربع الفقرات
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 جودة نظام المعلومات ( االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات4جدول )

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

3 
تتسم المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبية 

 بسهولة المقارنة.المصرف المطبق في 
3.27 1.297 4 

3 
تتسم المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبية  

 خالية من التحيز والخطأ. بأنهاالمصرف المطبق في 
3.61 1.207 2 

3 
بسهولة المصرف يتميز نظام المعلومات المحاسبية المطبق في 

 فهمه واستخدامه.
3.47 1.148 3 

3 
المصرف يتميز نظام المعلومات المحاسبية المطبق في 

 بالمرونة و بسرعة االستجابة لمتطلبات العمل.
3.66 1.151 1 

 

 متوسط افراد عينة البحث باستخدام إجابات تحليل نتائج أظهرت :. استخدام نظم المعلومات المحاسبية3

يساعد استخدام نظام المعلومات ( و الذي ينص على )X9الفقرة ) إن (3) الجدول في موضح وكما االتجاه

 متوسط سجلت االولى اذ بالمرتبة جاءت ( قدعلى تحسين إنتاجية مستخدميه.المصرف المحاسبية المطبق في 

يساعد ( و الذان ينص على )X11) الفقرة ان حين في (.3.66) مقارنة بالفقرات االخرى االعلى هي حسابي

 المرتبة في جاءت ( قدعلى انجاز اإلعمال بشكل أفضل.المصرف نظام المعلومات المحاسبية المطبق في 

 في اهمية االقل وهي ( على التوالي3.41و البالغ ) االيجابي االتجاه يعكس حسابي متوسط سجلت اذ االخيرة

 استخدام نظم المعلومات المحاسبية.  مستوى تحديد في االربع الفقرات بين من التاثير

 استخدام نظم المعلومات المحاسبية ( االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات5جدول )

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

5 
يساعد استخدام نظام المعلومات المحاسبية المطبق في  

 على تحسين إنتاجية مستخدميه.المصرف 
3.66 1.151 1 

10 
تتسم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المطبق في 

 ببساطة تصميمها وسهولة فهمها. المصرف 
3.46 1.140 3 

11 
على المصرف يساعد نظام المعلومات المحاسبية المطبق في 

 انجاز اإلعمال بشكل أفضل.
3.41 1.283 4 

12 
المصرف يتم استخدام نظام المعلومات المحاسبية المطبق في 

 لفترات زمنية كافية.
3.60 1.203 2 

 

 القرارات االداريةثانيا: 
 إن (3) الجدول في موضح وكما االتجاه متوسط افراد عينة البحث من باستخدام إجابات تحليل نتائج أظهرت

( و الذي ينصان على )عند اتخاذ القرارات يراعي البنك رضا المرؤسيين و االفراد Y6( و )Y9الفقرات )

 جاءت ( قدال اتردد في اتخاذ قراراتي المتعلقة بالمهام و واجبات العمل.العاملين او من يمسهم القرار.( و )

 تمثل الفقرات وهذه ( 4.06(, )4.08) التوالي على هي اتجاه متوسطات سجلت اذ االولى و الثانية بالمرتبتين

القرارات  تحديد مستوى في العشر الفقرات االربع بين من التاثير في اهمية االكثر وهي جيدا ايجابيا اتجاها

اشترك مع المرؤوسين )االفراد ( و الذان ينصان على )Y10( و )Y3) الفقرتين ان حين في االدارية في البنوك.

يضع البنك بدائل  قبل اتخاذ القرارات( و )ع واتخاذ القرار لتستمر العالقة الجيدة بينهم و بيني.العاملين( في صن

 يعكس اتجاه متوسط سجلتا اذ االخيرتين المرتبتين في جاءتا قد( محتملة لحل اى مشكلة و اختبار صحتها.

 الفقرات االربع بين من التاثير في اهمية االقل وهي ( على التوالي3.19(, )3.34و البالغ ) االيجابي االتجاه

  .مستوى القرارات االدارية في البنوك تحديد في العشر
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 القرارات االدارية ( االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات6جدول )

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 10 1.218 3.54 .التنفيذية القرارات اتخاذ قبل المعلومات و البيانات بتحليلالمصرف يقوم  1

2 
 .فاعليتها من والتأكد وتعزيزها القرارات تصحيح في و البيانات المعلومات تساهم

3.60 1.242 9 

3 
اشترك مع المرؤوسين )االفراد العاملين( في صنع واتخاذ القرار لتستمر العالقة 

 الجيدة بينهم و بيني.
3.34 1.230 13 

4 
يعتمد البنك على األسلوب المنطقي خطوة خطوة لحل المشكالت الطارئة و اتخذ 

 القرار المناسب الحتواء المشكلة. 
3.61 1.159 8 

5 
يشجع البنك االفراد العاملين على المشاركة في صنع القرارات والمحاولة من 

 االستفادة من مقترحاتهم و تطبيق أفكارهم.
3.45 1.224 12 

 2 1.082 4.06 في اتخاذ قراراتي المتعلقة بالمهام و واجبات العمل.ال اتردد  6

 4 1.155 3.76 القرارات التي يتخذها البنك تحقق االهداف الموضوعة من اجلها. 7

 7 1.128 3.61 يتخذ البنك القرارات في ضوء معايير و اسس علمية منطقية و مدروسة. 8

9 
المرؤسيين و االفراد العاملين او من عند اتخاذ القرارات يراعي البنك رضا 

 يمسهم القرار.
4.08 .997 1 

10 
بدائل محتملة لحل اى مشكلة و اختبار  المصرفيضع  قبل اتخاذ القرارات

 صحتها.
3.19 1.206 14 

11 
يستمع البنك الفكار و مقترحات االفراد العاملين ولكن تكون الكلمة االخيرة يكون 

 للمدير في اتخاذ القرار.
3.68 1.066 6 

 11 1.184 3.53 االفراد العاملين على قبول القرارات التي يتخذها. المصرفيجبر  12

13 
عن قراراتة و توجيهاتة بسهولة حتى لو استمعت لالفراد  المصرفال يتراجع 

 العاملين و تناقشت معهم.
3.86 1.105 3 

 5 1.071 3.69 اتخذ قرارا اداريا.بمن لديهم الكفاءة عندما اريد ان  المصرف ادارة يستعين 14

 

 تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات البحث: 
ينص الفرضية االولى "توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بين نظم المعلومات المحاسبية و القرارات      

المحاسبية و بين بين نظم المعلومات ارتباط  معامالت استخراج تم الفرضية هذه على لإلجابةاالدارية". 

 ( والذي3( و كما في الجدول )Pearson Correlationباستخدام معامل االرتباط بيرسون ) القرارات االدارية

بين نظم المعلومات المحاسبية و القرارات بين  موجبة ما فوق المتوسط و معنوية ارتباط عالقة وجود يشير الى

و بالتالي قبول الفرضية  (0.001) معنوية مستوى عند (661.)االرتباط الكلي  معامل قيمة بلغت حيث االدارية

 الرئيسة االولى.

 

 ( معامل االرتباط بين نظم المعلومات المحاسبية و القرارات االدارية7الجدول )

 (.Sigمستوى المعنوية ) القرارات االدارية 

 000. **661. نظم المعلومات المحاسبية 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

وتتفرع من الفرضية االولى مجموعة فرضيات فرعية محاولة الختبار العالقة بين ابعاد نظم المعلومات    

حيث يشير الجدول )( الى ان قيمة معامل ارتباط بيرسون ( و القرارات االدارية ذلك بشكل منفرد. 3المحاسبية )

474.دالة احصائيا ) االداريةجودة المعلومات و القرارات بين 
**

  =r) ( مما يشير 0.001عند مستوى المعنوية )



 
 

 
332 

 

لوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين المتغيرين و التي تعتبر ايضا من اضعف عالقة من بين المتغيرات 

595.) االداريةجودة نظام المعلومات و القرارات الفرعية, و ايضا وجود العالقة االرتباطية االيجابية بين 
**

 =

r) ( وهي 0.000عند مستوى المعنوية ,) دالة احصائيا و التي تعتبر ايضا من اقوى عالقة من بين المتغيرات

492.) و اخيرا وجود العالقة االيجابية بين استخدام نظم المعلومات المحاسبية القرارات االدارية. الفرعية
**

 = 

(rة احصائيا, وبالتالي قبول جميع الفرضيات الفرعية للفرضية االولى.  دال( وهي 0.000عند مستوى المعنوية )و 

 بين بين ابعاد نظم المعلومات المحاسبية و القرارات االدارية االرتباط ( معامالت8الجدول )

 (.Sigمستوى المعنوية ) القرارات االدارية 

474. جودة المعلومات
**

 .001 

595. جودة نظام المعلومات
**

 .000 

492. استحدام نظم المعلومات المحاسبية
**

 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 تحليل عالقات التأثير بين متغيرات البحث
ينص الفرضية الثانية بأنه "يوجد تأثير ذو داللة احصائية لنظم المعلومات المحاسبية في القرارات االدارية".      

وذلك من اجل , ( Multiple Regressionالمتعدد ) االنحدار تحليل اختبار استخدام تم الفرضيةوالختبار هذه 

لنظم المعلومات وجود تأثير  (5الجدول ) تشير نتائجتأثير بين المتغيرات المذكورة. اذ وجود التعرف على 

( والتي هي اكبر من 37.240( المحسوبة حيث بلغت )Fالمحاسبية في القرارات االدارية ويدعم ذلك قيمة )

R( وبلغ معامل التحديد )0.001( وعند مستوى معنوية )3.235قيمتها الجدولية )
2

والذي يشير الى   (437.( )

, )%(43.7ت المحاسبية في تفسير التغييرات التي تطرأ على ترشيد القرارات االدارية بنحو قدرة نظم المعلوما

البحث الحالي. و تشير %( تمثل نسبة اسهام متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج 56.3اما النسبة المتبقية )

بوحدة واحدة سوف تؤدي الى التغير  نظم المعلومات المحاسبية( الى ان التغير في 0.644( التي بلغت )Bقيمة )

تشير  (.  وهذه النتائج تدعم صحة الفرضية الرئيسية الثانية والتي0.644في ترشيد القرارات االدارية بمقدار )

 الى وجود اثر ذو داللة احصائية نظم المعلومات المحاسبية في القرارات االدارية.

 

 المحاسبية في القرارات االدارية( تحليل اثر العالقة لنظم المعلومات 9الجدول )

 القرارات االدارية 

 B Beta F T R
2

 Sig. 

نظم 

المعلومات 

 المحاسبية

.644 .661 37.240 6.102 .437 .000 

(df1, df2 = 1, 29), (N=30) 

وتتفرع من الفرضية الثانية ثالث فرضيات فرعية, و ذلك لقياس تأثير ابعاد نظم المعلومات المحاسبية        

 تشير)جودة المعلومات, جودة نظم المعلومات, استخدام نظم المعلومات المحاسبية( في القرارات االدارية اذ 

اثر البعاد نظم المعلومات المحاسبية في جود ( الى و10) الجدول في الموضح االنحدار المتعدد أنموذج نتائج

( على 15.316(, و )26.347(, )13.910( المحسوبة حيث بلغت )Fالقرارات االدارية ويدعم ذلك قيمة )

R) ( وبلغ معامل التحديد0.001( وعند مستوى معنوية )3.235التوالي والتي هي اكبر من قيمتها الجدولية )
2

 )

لذي يشير الى قدرة ابعاد نظم المعلومات المحاسبية في تفسير التغييرات التي تطرأ ( وا242.(, )354.(, )225.)

( على التوالي وهذه النتائج تدعم صحة 24.2%(, )35.4%(, )22.5%بنحو ) على القرارات االدارية

 الفرضيات الفرعية. 
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 االدارية( تحليل اثر ابعاد نظم المعلومات المحاسبية في القرارات 10الجدول )

 القرارات االدارية 

 B Beta F T R
2

 Sig. 

 001. 225. 3.730 13.910 474. 423. جودة المعلومات

 000. 354. 5.133 26.347 595. 501. جودة نظام المعلومات

استخدام نظام المعلومات 

 المحاسبية
.290 .492 15.316 3.914 .242 .000 

 

 الفصل الرابع

 االستنتاجات و التوصيات 

 

 اوال: االستنتاجات
البحث, باالضافة الى  موضوع المنظمة في ايجابيا نظم المعلومات المحاسبية بفقراته االثنى عشر اتجاها يشكل .1

 اإلجمالي ايضا اتجاها تفسر بمضمونها فقراته االربع عشر خالل ومن و هي القرارات االدارية التابع المتغير ان

الهمية نظم  الحكومية في مدينة كويهالمصارف القيادات االدارية في  ادراك مدى تؤشر الى وهي ايجابيا

 ترشيد القرارات االدارية. المعلومات المحاسبية و ذلك بهدف

 في جيدة انسجام عالي لنظم المعلومات المحاسبية وبدرجة مستوى على الوصفي التحليل نتائج أوضحت .2

قادرة على إتخاذ المبحوثة لنظم المعلومات المحاسبية المصارف المتالك  الداللة يعطي مما المستجيبين إجابات

  القرارات السليمة و الصحيحة.

بمستوى  ومعنوية ايجابية عالية بعالقة ان نظم المعلومات المحاسبية ترتبط االحصائي التحليل نتائج أظهرت .3

 تسهم المتوفرة لدى القيادات االدارية في بنوك مدينة كويه المبحوثةالسمات  إن يعني مما ترشيد القرارات االدارية

 تفسير فاعلية اتخاذ القرارات االدارية. في واضح بشكل

مجتمعة  لنظم المعلومات المحاسبية في فاعلية اتخاذ القرارات ان هناك تأثير االحصائي التحليل نتائج اظهرت .3

 و منفردة.

رضا المرؤسيين و االفراد العاملين المصارف عند اتخاذ القرارات يراعي  ان االحصائي التحليل نتائج اظهرت .3

 او من يمسهم القرار.

المصارف بان المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبية المطبق في  االحصائي التحليل نتائج اظهرت .3

 و أنها تقدم في الوقت المناسب.  تتصف بسهولة الفهم

 

 ثانيا: التوصيات
تتصف المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبية المطبق في البنوك بسهولة الفهم, و . ضرورة ان 1

 , وان تقدم في الوقت المناسب.بالدقة, و إمكانية االعتماد عليها

ان  تتسم المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبية المطبق في البنك بسهولة المقارنة, وضرورة ان  .2

 تكون خالية من التحيز والخطأ, و بسهولة فهمه واستخدامه. و بالمرونة و بسرعة االستجابة لمتطلبات العمل.

يساعد استخدام نظام المعلومات المحاسبية المطبق في البنك على تحسين إنتاجية مستخدميه و . ضرورة ان 3

 طة تصميمها وسهولة فهمها.تتسم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المطبق في البنك ببسا

ان يتم استخدام نظام المعلومات المحاسبية المطبق في البنك لفترات زمنية كافي و ان .يساعد نظام . ضرورة 3

 المعلومات المحاسبية المطبق في البنك على انجاز اإلعمال بشكل أفضل.

 اتخاذ فاعليتها قبل من والتأكد وتعزيزها القرارات تصحيح في و البيانات المعلومات . ضرورة ان تساهم3

  .التنفيذية القرارات

ضرورة ان يعتمد البنك على األسلوب المنطقي خطوة خطوة لحل المشكالت الطارئة و اتخذ القرار المناسب . 3

الحتواء المشكلة و ان يشجع البنك االفراد العاملين على المشاركة في صنع القرارات والمحاولة من االستفادة من 

 حاتهم و تطبيق أفكارهم.مقتر
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