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 شكر و اهــــــــــــــــــــداء

إلى من شجعني على المثابرة طوال عمري، إلى الرجل  
 األبرز في حياتي
 )والدي العزيـز(

 أرتكز، إلى القـــــــلب المعطاءإلى من بـــــــها أعلو، وعليها  
 )والدتي الحـبيـبة(

 إلى من بذلوا جهًدا في مساعدتي وكانوا خيَر سند  
 )إخــواني وأخواتي(

 إلى أسرتي إلى أصدقـائي وزمالئي ....
 إلى كل من ساهم ولو بحرف في حياتي الدراسية.....

إلى كل هؤالء: أهدي هذا العمل، الذي أسال هللا تعالى  
 يتقبله خالًصا....أن  
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 المستخلص 

ً يمتاز بالديناميكية وسرعة التغيير نتيجة الثوارت التي مر بها     ً جديدًا يشهد العالم اليوم واقعا

االقتصاد ، وال سيما ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ادت الى زيادة االهتمام بانتاج 

شيدة ، تساهم في دفع رالقراراتفي الوقت المناسب التخاذ القراراتالمعلومات وتوصيلها الى متخذي 

عجلة التنمية االقتصادية الى االمام، ويهدف البحث الى بيان دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  االداء الوضيفي  وانعكاسات هذه المعلومات علىفي تحسين جودة المعلومات 

                                                                                                           

 المقدمة 

يعيش العالم اليوم تحوالت عديدة في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية    

نتيجة الثوارت التي مر بها اقتصاد العالم والسيما ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي 

 اصبحت فيها المعلومات العنصر االساس والمنتج الرئيس في عالم االعمال. 

قرارت بالوقت فلذلك اصبح هنالك اهتمام مت ازيد في تقديم المعلومات الى جميع متخذي ال   

ي ءمة فمعلومات التقليدية اصبحت اقل مالت رشيدة، وهذا يعني ان نظم الارارالمناسب التخاذ ق

 ءمةت اهم خصائصها النوعية وهي المالت، اذ فقدت المعلوماارارتقديم المعلومات الى متخذي الق

)التوقيت المناسب(،  ومن هنا برزت الحاجة لوجود نظام معلومات جديد يتالءم مع البيئة الحاضنة 

لوقت لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليكون قادر على توفير معلومات ذات جودة عالية با

ت رارت االستثمار التي تعتمد على معلومات ذات، وال سيما قاالمناسب تساهم في ترشيد القرار

جودة عالية بسبب ضخامة المبالغ المستثمرة في المشاريع الضخمة، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية 

 مما تنعكس على الحياة االقتصادية واالجتماعية بشكل ايجابي. 
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 المحور االول

 منهجية البحث اوال : 

  بحثأهمية ال : .1.1

على دراستها للتعرف على اثر  تتجلى اهمية الدراسة الحالية في المتغيرات التي تنصب

استخدام تكنولوجيـا المعلومات في االداء الوظيفي للعاملين ، وذلك بعد أن ساهمت 

التطورات المتسارعة التي يشهدها العصـر الحالي في سيادة تاثيرات البيئة الديناميكية 

يدا " في ممنظمات االعمال مما جعل العمل في مثل هكذا بيئة يستدعي اهتماما " متزا

بمتالك تكنولوجيا المعلومات التي تعد من ابرز العوامل البيئية من حيـث التطـور ، اال 

ان االمر اليتوقف على قدرة المنظمات في امتالك تلك التكنولوجيا لكي تتكيف مع 

تسارع النمو للعوامل البيئية ، بل بقدرتها على كيفية استخدام وتشغيل تكنولوجيا 

ستويات اداء مرغوبة تعكـس مـدى قدرتها على ادارة عملياتها المعلومات لتحقيق م

الداخلية بانسجام وتحقيقها الهدافها والنو في األمد البعيد.وخاصـة ان الدراسـات العربية 

لم تغطي جميع جوانب هذا الموضوع الحيوي . وما هذه الدراسة اال محاولة لالسهام 

لومات في االداء الـوظيفي للعاملين ، ومدى في قياس مدى تأثير استخدام تكنولوجيا المع

تقبل االفراد العاملين الستخدام التكنولوجيا لتحسين االداء وعالقة ذلك ببعض 

 الخصائص الديموغرافية .

 مشكلة البحث :  .1.2

تنطلق مشكلة البحث من حقيقة ان المعلومات المحاسبية يتم تقديمها الى متخذي    

ً على اتخاذ القرارات وبالخصوص القرارات في نهاية كل سنة ، مم ا ينعكس سلبا

القرارات االستثمارية مما يؤدي الى عرقلة التنمية االقتصادية ،هذا وتبرز مشكلة 

  -البحث من خالل التساؤالت االتية:

هل المعلومات المعدة وفق االنظمة التقليدية مفيدة لمتخذي القرارات في ظل  .1

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ل هناك امكانية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين جودة ه .2

 المعلومات المحاسبية. 

هل ان تحسين جودة المعلومات وفقاً لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يساعد على  .3

 ترشيد قرارت االستثمار بالشكل الذي  يساهم في تحقيق التنمية االقتصادية. 

 : اهداف البحث:  .1.3

  -يهدف البحث الى تحقيق االتي:

 . ومفهوم االداء الوظيفي  التعريف بمفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .1
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 بيان دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جودة المعلومات المحاسبية.  .2

بيان انعكاسات جودة المعلومات في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على  .3

 القتصادية. تحقيق التنمية ا

 

 

 بحثإنموذج ال .1.4

استكماال لمعالجة مشكلة الدراسة وتحقيقا الهدافها ، فقد تم بناء انموذج فرضي يعرضة  

( والذي يتضمن متغيرين ، األول مستقل يتمثل بتكنولوجيا المعلومات  1الشكل رقم ) 

، والثاني تابع يتمثل باألداء الوظيفي للعـاملين والذي تم قياسة من خالل أبعاد ) السرعة 

وثوقية ، والمعرفة بالعمل ( .وتم عرضها وفـق التصميم االفقي الذي يبين ، الدقة ، الم

اتجاة واحد من التأثير بينهما ، فضال عن تسكين العوامل األخرى التي يمكن ان يكون 

 لهـا تأثير في األداء الوظيفي ، علما " ان 

 غيرها . تسكينها ال يعني عدم تاثيرها وانما هو من أجل دراسة متغيرات محـددة دون
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 فرضية البحث  .1.5

   -يسعى البحث الى اختبار فرضيتين اساسيتين مفادهما :

ان توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اعداد وتوصيل المعلومات يسهم  .1

 في تحسين جودة المعلومات. 

ان تحسين جودة المعلومات ) كنتيجة لدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (  .2

 يساعد على ترشيد القرارت االستثمارية التي تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية. 

 ثانيا : دراسات سابقة  

 دراسات عربية 

لتكنولوجيا ، بعنوان : بيئة المحاسبة ومؤشرات تكيفها (  ۲۰۱۳بحث ) الفتالوي ،  .1

المعلومات يهدف هذا البحث الى ايجاد الدالالت التي تكيف بيئة المحاسبة لتكنولوجيا المعلومات 

على اساس ان البيئة المحاسبية في الوقت الحالي تتطلب تكيف لمتغيرات تكنولوجيا المعلومات 

ولوجي ، اما وذلك النها عنصر مهم في جذب االستثمار ورؤوس األموال ومواكبة التطور التكن

اهم االستنتاجات والتوصيات فكانت تعد المحاسبة بشكل عام نظاما شامال للمعلومات في اي 

منظمة اعمال وهي منفتحة على جميع االنظمة داخل المنظمة ، وفي الوقت نفسه منفتحة على 

البيئة الخارجية بذلك فان التغيير الذي يطرا على المحاسبة سيؤثر على نظام المعلومات 

المحاسبي ، ان زيادة النمو االقتصادي يتطلب وجود اجراءات محاسبية متطورة تكنولوجيا ، 

وهذا يعني ان كلما تطور النمو االقتصادي للبلد كلما احتاج البلد الى استخدام تكنولوجيا 

المعلومات والمعايير المحاسبية المتطورة ، كما اوصى البحث بوجوب التوجه الى عمل خطة 

تقنيات الحديثة واالفادة من التجارب الدولية األخرى في المجال التكنولوجي ، وكذلك لتوظيف ال

تعزيز دور القطاع الخاص وتأسيس حاضنات لتكنولوجيا االعمال والتوسع في العمل فيها والعمل 

 .ع القطاعات الخاصة بالتكنولوجيا على استخدامها داخل المؤسسات الحكومية لتسهم في توس

 

( ، بعنوان : " تقييم دور نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  ۲۰۱٤عد ، دراسة ) س .2

في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر مكاتب المحاسبة والدوائر الضريبية " 

سعت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على امكانية اسهام النظم المحاسبية االلكترونية في انتشار 

التعرف على الثغرات في نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية التي تساعد التهرب الضريبي ، و

على التهرب الضريبي ، واظهار التحديات التي يواجهها موظفو الجهاز الضريبي في كشف 

التهرب الضريبي في منشاة االعمال التي تستخدم نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية ، 

لنتائج والتوصيات كشفت عن ان الموظفين في الدوائر البحث الى مجموعة من ا وتوصل

الضريبية ال تتوافر لديهم الخبرة الكافية في مجال استخدام انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة 

بما يسهم ايجابيا في الحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي ، وتبين في هذه الدراسة ان اغلب 

يبة الدخل واالدارة العامة لضريبة القيمة المضافة الى خبرتهم الموظفين في االدارة العامة لضر

العملية في العمل الحكومي محدود ، كما اوصت الدراسة بوجوب تطوير كفاءة الموظفين 
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بالتدريب المتواصل كذلك يجب على االدارات الضريبية تزويد موظفيها بالمعلومات الكافية عن 

 أساليب الغش والتهرب الضريبي .

 

 الدراسات االجنبية 

 The impact technology isبعنوان : " (  JORDAN  ،۲۰۰۹دراسة )  .1 

having on the accounting profession ) تأثير التكنولوجيا على مهنة المحاسبة ( " 

وقد هدفت هذه الدراسة الى توضيح اهمية استعمال التقنيات الحديثة في المجال االلكتروني اذ تعد 

اسا هاما للمؤسسات وذلك بسبب التطور السريع للتقدم التكنولوجي ومهارات االتصال ذلك اس

الحديثة ما ادت الى ان المعلومات أصبحت ديناميكية وتعكس الوضع الحالي للمنظمة بوضوح 

وبسرعة ودقة عاليتين ومن دون عناء ، وكانت أهم نتائجها وتوصياتها ان التكنولوجيا المستخدمة 

لجميع الشركات بسبب مهارات االتصال المعززة ، وقد وفرت التكنولوجيا كثير  هي مصدر قوة

من االدوات التي تزيد من الكفاءة في أي عمل ، بما في ذلك االعمال المحاسبية ، كذلك تسبب 

التطور التكنولوجي في مهنة المحاسبة توظيف االتجاهات واالحتياجات التعليمية ، وارتفاع جانب 

لمحاسبية التي تؤثر على االعمال المحاسبية ، ويفترض زيادة التكنولوجيا على االستشارات ا

مهنة المحاسبة ، وتوصلت الدراسة الى ان استعمال التقنيات الحديثة في المجال المحاسبي يؤدي 

 زيادة فاعلية المعلومة المحاسبية .

المعلومات في تحسين :(بعنو ان دور إستخدام تكنولوجيا 2014- 2013)بوزيدي نوح  . 2 

 نظام المعلومات المحاسبي؛

 لمتطلبات الحصول على درجة الماستر في العلوم ال هي عبارة عن مذكرة مقدمة إستكما الدراسة

 المالية والمحاسبية، تخصص فحص محاسبي جامعة محمد خيضر بسكرة.

ام المعلومات تناولت هذه الدراسة مشكلة دور إستخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين نظ

المحاسبي.إذ هدفت الدراسة إلى تحليل الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة وفعالية 

 مخرجات نظام نعكاسات هذا الدور في إعادة تقويم تلك النظم وفق رؤية تجعل منها نظام معلومات

لومات تساهم في تحقيق وجيا المعشامل، حيث إفترضت الدراسة أن تكنولالمعلومات المحاسبية و

المعلومات أصبحت عنصرا مؤثرا في نظام المعلومات  هداف المسطرة، وأن تكنولوجياالا

بين تكنولوجيا المعلومات  عالقة وأن هناك فره من معلومات مالئمة وسريعة، المحاسبية لما تو

رفع فعالية نظام  الذي تقوم به فيالتي تسهل من عملية إيضاح الدور ونظام المعلومات المحاسبي و

ولية من االجمع البيانات اسة المنهج الوصفي التحليلي وتم المعلومات المحاسبية. إستخدمت الدر

حصائي الاليل البيانات بإستخدام البرنامج ستبانة كأداة رئيسة للدراسة، وتم تفريغ وتحاالل الخ

(SPSS) , ات يؤدي إلى الرفع المعلومومن أهم النتائج المتوصل إليها هو أن إستخدام تكنولوجيا

ات التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة حتمية المعلومات المحاسبي، وأن تطبيق أدومن أداء نظام 

لما تقدمه من  د الوصول إليها في وقت وجيز ودونراستفادة الواسعة عطاء النتائج المالجل اال

التعرض  البيانات المحاسبيةوب في معالجة ستخدام الحاساءة وسرعة في معالجة البيانات واكف

المعلومات يعد خطوة ضرورية لعقلنة إنتاج و نسان، واستهالكاللتي قد ترتكب من طرف األلخطاء ا

المحاسبية تتحدد بمدى قدرتها على التأثير على مؤسسة، وجودة وفعالية المعلومات المحاسبية في ال

 سلوك مستخدميها.
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  دراسة .3

Information Technology (IT) And Its Role in Accounting Practice. 

 تكنولوجيا المعلومات ودورها في الممارسة المحاسبية؛

 دارة والعلوم االجتماعية، إذ هدفتالالقتصاد واار في المجلة الدولية الدراسة عبارة عن مقال منشو

جيا المعلومات على أداء ثار المتعلقة بالتغييرات التنظيمية لتكنولوالهذه الدراسة إلى التركيز على ا

أن تؤثر على تمكين ، ومحاولة التعرف إلى أي مدى يمكن لتكنولوجيا المعلومات االدارية  المحاسبة

بين تكنولوجيا المعلومات والممارسات المحاسبية، وآثار  عالقة المحاسبة، ومعرفة الممارسة وظيفة 

 على وظائف الممارسة المحاسبية لمعلوماتتكنولوجيا ا

 بين أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو أن المؤسسات التي كانت محل الدراسة تستثمر  ومن

خدم أجهزة الحاسوب في تكنولوجيا المعلومات على مستوى عال، وأقسام هذه المؤسسات تست

رج الشركات، سيما الحاجة إلى العمل خاال  وذلك راجع لطبيعة أنشطتهم كبيرة جدا، المحمول بنسبة

ة، جراءات التصحيحيالولى على وضع التوقعات وتحديد االأن وثائق المحاسبة تساعد بالدرجة او

لفهم الوضع الراهن للمؤسسات و تحديد المشاكل، ثم إيجاد حل لهذه و قد أستخدمت وثائق المحاسبة 

  ايةالمشاكل في النه

 دراسة  .4

 (2010) Maria do Céu Gaspar Alves     

Information Technology Roles in Accounting Tasks–A Multiple-Case 

Study. 

الدراسة عبارة عن مقال منشور ام المحاسبية دراسة حالة متعددة؛أدوار تقنية المعلومات في المه

إلى التركيز على تأثيرات  د والمالية، إذ هدفت هذه الدراسةقتصاالة للتجارة وافي المجلة الدولي

والمساهمة في االدارية ة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات على وظيفة المحاسبة التغييرات التنظيمي

المهام  جيا المعلومات على القدرة على حلمجموعة من المعرفة حول إلى أي مدى تؤثر تكنولو

ومن بين أهم النتائج المعلومات والممارسات المحاسبية.بين تكنولوجيا  عالقة المحاسبية. وكذا ال

التي شملتها الدراسة المحاسبية المستخدمة في المناطق التي توصلت إليها الدراسة هو أن المعلومات 

من سبة كبيرة، وكذا فوائد المحاسبة هي معلومات أنتجت محليا، وكانت مدعمة بالحاسوب بن

 التنفيذ. تكنولوجيا المعلومات تتحقق فقط بطرق غير مؤكدة وبعد فترة طويلة من
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 المحور الثاني

 نظرة تعريفية  –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اوال : 

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات :  .1

أن معنى التكنولوجيا يشير الى امكانية التطبيق العملي لالساليب العلمية المتطورة والحديثة بوصف 

في العمليات او االنتاج اضافة الى التقدم  هذه األساليب العلمية متعلقة غالبا بالتطورات الجديدة

 العلمي المؤثر في مختلف االنشطة التي يمكن استخدامها فيها .

وقد وردت عدة تعاريف لهذا المفهوم ، اذ عرفه قنديلجي والسامرائي بانه ) خليط من اجهزة  

ر الصناعية وكذلك الحواسيب الاللكترونية ووسائل االتصال المختلفة مثل االلياف الضوئية واالقما

تقنيات المصغرات الفيلمية والمجموعات األخرى من االختراعات والوسائل التي يستخدمها 

، وتعريف  (1) االنسان في السيطرة على المعلومات واستثمارها في المجاالت الحياتية المختلفة (

المستخدمة لتكوين ياسين والعالق بان مصطلح تكنولوجيا المعلومات يشير الى كل اشكال الثقافة 

وتبادل استخدام المعلومات في اشكالها المختلفة بمعنى آخر تمثل تكنولوجيا المعلومات نطاقا واسعا 

من المكونات والقدرات والعناصر المتنوعة المستخدمة في خزن ومعالجة البيانات وتوزيع 

لحاسوب ومايتصل به كما عرفه الوادي بانه ا ( 2) المعلومات فضال عن أثرها في خلق المعرفة 

، وأخيرا  ( 3) من معدات اتصال وبرمجيات تمكنه من التخاطب في أطار شبكي مع اجهزة أخرى 

ندرج تعريف العبادي والعارضي بكونه تقنيات المعلومات المعتمدة على أنظمة المعلومات 

وتصميم  المحوسبة فهي قوة رئيسة للمتغيرين المنظمي واالداري واداتها في اتخاذ القرارات

 . ( 4) الهياكل االدارية ومهمات العمل الوظيفي في مختلف المنظمات ذات النشاط العالمي 

ان تكنولوجيا المعلومات قد اصبحت المحفز الرئيس النشاطات اهمية تكنولوجيا المعلومات :   .2

االعمال في عالم اليوم وقد احتلت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المركز االول في امكانية 

تأثيرها على المجتمعات واقتصاداتها بل حتى تمكنت من التدخل في قرارات الفرد الشخصية 

رغبات المستخدم بالشكل السريع والمثالي وتكمن أهمية وذلك لالمكانية العالية على تحقيق 

تكنولوجيا المعلومات في اتاحة الفرصة لتطبيق افضل لقانون اقتصاد الوقت والجهد والمال 

 : ( 5) مضافا اليها النقاط التالية 

  توفير المال عن طريق تحسين الكفاءة : وتوفير المال يتحقق على المدى البعيد الن

 سمالية الخاصة بمرحلة االنشاء تكاليف عالية .التكاليف الرا

                                       
 ۳۲، عمان ، االردن ، ص  ۲۰۱۲ قنديلجي ، عامر ابراهيم ، والسامرائي ، ايمان فاضل ، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الطبعة االولي ، دار الوراق للنشر والتوزيع ، 1
. 
 . 7-4، عمان ، االردن ، ص  ۲۰۱۲ياسين ، سعد غالب ، والعالق ، بشير عباس ، االعمال االلكترونية ، الطبعة األولى ، دار المناهج للنشر والتوزيع ،  -2 
 ۲۷االردن ، ص  ، عمان ، ۲۰۱۱الوادي ، محمود حسين ، المعرفة واالدارة االلكترونية وتطبيقاتهما المعاصرة ، دار صفاء للنشر والتوزيع ،  -3 
، عمان ، االردن  ۲۰۱۲ العبادي ، هاشم فوزي ، والعارضي ، جليل كاظم ، نظم ادارة المعلومات : منظور ستراتيجي ، الطبعة االولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، - 4

 ، ۲۱، ص 
 . 36-33، عمان ، االردن ، ص  ۲۰۱۳داية للنشر والتوزيع ، الطائي ، حسن جعفر ، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ، الطبعة االولى ، دار الب - 5 



 

 
 

 
14 

  خزن واستعادة المعلومات : فتكنولوجيا المعلومات لها القابلية على خزن كمية هائلة من

 البيانات والمعلومات يمكن الرجوع اليها واستعادتها في أي وقت . 

 ا من حيث الدقة مات المأخوذة منهالدقة : يمكن االعتماد عليها بشكل كبير والوثوق بالمعلو 

  تستطيع تكنولوجيا المعلومات تعويض االنسان عن الكثير من االعمال الروتينية المتعبة

 والمملة 

  ، احصاء البيانات وتسجيلها واسترجاع البيانات وتوصيلها خدمة للبحث واتخاذ القرارات

 لتحقيق نظام رقابة داخلية فعال له تأثير على دقة ومصداقية المعلومات .

 ستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة : أن تطبيق مفهوم وأساليب تكنولوجيا المعلومات اال

في المنظمات حتم على كل منظمة اللحاق بركب التطور تجنبا الحتماالت العزلة والتخلف 

عن مواكبة عصر المعلوماتية والتنافس في تقديم السلع والخدمات بناء معايير الكفاءة 

 والفاعلية .

ان اهداف تكنولوجيا المعلومات تظهر في امكانية الغائها  نولوجيا المعلومات :اهداف تك .3

مراحل العمل الروتيني الذي يؤدي الى اختصار الوقت والدقة بما ينسجم مع المسارات الجديدة 

النسياب المعلومات والمزايا التي يوفرها استخدام تكنولوجيا المعلومات ، وهناك مجموعة 

 (1) التييا المعلومات تظهر في تحقيق اوراء استعمال تكنولوجاألهداف الكامنة 
   تيسر أعمال التخطيط والرقابة والتنسيق واتخاذ القرارات بحيث تمكن االدارة من ممارسة

 تلك الوظائف الحيوية بسرعة أكبر ودقة وشمول أكثر ومن ثم تحقق نتائج افضل ..

 ممارسة الموارد البشرية العمالهم بفضل استعمال اليات وادوات معلوماتية  بيتعدل اسال

 ارتباطهم واتصالهم ببعض وتزيد تعرضهم للمعلومات تزيدواتصالية مبتكرة 

 . تساعد في تخفيض حجم الجهاز االداري واختصار النفقات 

 ترابط تزيد من قدرة االدارة على بناء وتفعيل استراتيجيات وبرامج عمل تعتمد ال

 والتواصل مع التغيير وسرعة االستجابة للسوق والمنافسة

تقوم تكنولوجيا المعلومات على مجموعة من المكونات التي  : علوماتمكونات تكنولوجيا الم .4

 : ( 2)تعتمد عليها ألداء عملها وهذه المكونات هي 

  االجهزة والمعدات : وهي مجموعة من االدوات ) االجهزة ( مثل المعالج والشاشة ولوحة

المفاتيح والطابعات والحاسبات الضخمة والحاسبات الصغيرة واالشياء الملموسة كافة 

التي تسجل عليها البيانات من الواح الورق الى االقراص الممغنطة ، وتعني كذلك 

ب مثل الطرفيات ) الشاشات ( ، والحاسبات المحمولة ، االجزاء الملموسة من الحاسو

                                       
 . 43، القاهرة ، مصر ، ص  ۲۰۱۰السلمي ، علي ، خواطر في االدارة المعاصرة ، دار غريب للطباعة والنشر ،  -1
، عمان ، االردن ،  ۲۰۱۳الطائي ، حسن جعفر ، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ، الطبعة األولى ، دار البداية للنشر والتوزيع ، -2

 18– 15ص 
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والهواتف الذكية واأللواح المحمولة والطابعة ، والفارة ، ولوحة المفاتيح ، والقائدة منها 

 البرمجيات . شغيلدون ت

  البرمجيات : تمثل البرمجيات مجموعة من األوامر واالجراءات التي تقود وتسيطر على

لتنفيذ مهام معينة ، وتعد البرمجيات هامة جدا اذ اننا نستطيع القول ان المعدات المادية 

 اديةاالجهزة والمعدات تصبح بال فائدة اذ لم توجد البرمجيات التي تشغل االجزاء الم

تساهم البرمجيات في معالجة المعلومات وتسجيلها وتقديمها بوصفها مخرجات مفيدة 

 ( 2) الداء العمل وادارة العمليات 

 واعد البيانات : تعد قواعد البيانات من أهم القدرات الحاسوبية المستخدمة في ادارة ق

وكيفية تخزين  صميماالعمال وقواعد البيانات هي القدرة الحاسوبية المتعلقة بكيفية ت

البيانات في ملفات وتعريف العالقة بين هذه الملفات من اجل القدرة االسترجاعية 

يات الهائلة والمتنوعة للبيانات والتي تحتاج معالجة وتبويب واالدخالية السريعة للكم

 وترتيب سريع فضال عن تحديث وادامة مستمرة للمعلومات .

 واالتصاالت جزءا مهما في جميع انواع نظم  شبكاتالشبكات واالتصاالت : تعد ال

المعلومات اذ انتشر الكثير من انظمة حزن المعلومات وتمريرها مثل االنترنيت 

نترانيت واالكسترانت ، اذ تنقل خاللها البيانات والمعلومات سواء داخل المنظمة ام واال

االعتماد على  دخارجها فاصبحت تمثل عوامل النجاح المعيارية في المنظمات وزا

 3 (2)الشبكات المحلية والعالمية الواسعة االنتشار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
الطاهر ، اسمهان ماجد ، والخفاف ، مها مهدي ، مقدمة في نظم المعلومات االدارية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،  - 1

 . ۹۹، عمان ، االردن ، ص  ۲۰۱۳
، عمان ،  ۲۰۱۳النجار ، فايز جمعة ، نظم المعلومات االدارية ) منظور اداري ( ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الطبعة الرابعة ،  - 2

 . 59االردن ، ص 
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 ثانيا 

  الوظيفي : االداء مفهوم 

التنظيمي بموضوع نظرا الرتباطه بكفاءة وفعالية المنظمات في تحقيق أهدافها  االداريأهتم الفكر 

ومن هنا زادت االهتمامات واالوليات  والوصول الى تصير إليه من رؤى وأهداف وقيم جوهرية

الفكرية بإدارة الموارد البشرية وتحسين مستوى االداء  الوظيفي للعاملين ألن نجاح أي منظمة 

 مستوى أداء افرادها وكفاءتهم . مرتبطة ب

بينما يتحدد مستوى االداء نتيجة المحصلة التفاعلية بين الدافعية الفردية ، مناخ العمل ، قدرة الفرد 

 ( .  102، ص  2008على اداء العمل ) ركان محمد حسن الخطيب ، 

،  2008محمد الشوابكة ، ) خالد يتأثر االداء لجملة من العوامل الداخلية والخارجية ومن اهمها : 

 ( . 42ص 

العوامل الفنية : وتشمل التقدم التكنلوجي ، المواد الخام ، والهيكل التنظيمي ، وطرق و  -1

اساليب العمل . أن الجوانب الفنية تؤثر بشكل واضح ومباشر على كفاءة المنظمة واالفراد 

في العمل جميعها تؤثر ، فنوعية اآلالت وكميتها والطرق واالساليب العلمية المستخدمة 

 على مستوى االنتاجية واالداء بشكل عام .

العوامل االنسانية : وتشمل القدرة على األداء الفعلي للعمل وتتضمن المعرفة و التعليم  -2

والخبرة ، باإلضافة الى التدريب والمهارة والقدرة الشخصية ، كما تشمل الرغبة في العمل 

 المادية و االجتماعية وحاجات ورغبات االفراد والتي تحدد من خاللها ظروف العمل

 

) حنان احمد القضاة ،  العالقة بين استخدام تكنلوجيا المعلومات و االداء الوظيفي للعاملين :

( . اصبحت تكنلوجيا المعلومات عامالً محفزاً للمنظمات الباحثة عن  66 - 65، ص  2007

لكفاءة والفعالية في ادائه لذا تسارعت المنظمات المنافسة والتميز في انتاجها ومخرجاتها وعن ا

لتهيئة االرضية الكفيلة لتطبيقها ثم استخدامها لما لهذا االداء من خلق فرص غير مسبوقة في 

مجاالت عدة ، مثل رفع مستوى األداء الوظيفي وتحسين القرارات االدارية وتبسيط وتسهيل 

ضالً عن اسهامها الكبير في االنظمة المالية وذلك االجراءات واالستغالل االمثل للقوى العاملة ف

من خالل تطبيق االجراءات والتغييرات ) الهيكل ، العمليات ، ادارة المنظمة ( وتدريب 

المستخدمين على كيفية االستخدام وذلك لضمان عملها بشكل صحيح مما يحقق معايير االداء 

 الكفوء التي تسعى المنظمة لتحقيقه .

 

 القائمة مابين استخدام تكنلوجيا المعلومات واالداء الوظيفي على النحو التاليان العالقة  

تسبب الى حد كبير في تحسين األداء الوظيفي وذلك من خالل تخطي القيام بكثير من  - 1 

 األعمال الروتينية وما يترتب عليه من انجاز االعمال بسرعة وكفاءة ودقة متناهية وتكلفة قليلة .

تقليل االعباء الوظيفية الروتينية الملقاة على عاتق المدراء . مما يتيح لهم استغالل  تسبب في - 2

هذا الوقت في التخطيط االستراتيجي و رسم السياسات العامة للمنظمة ، مما أسهم في رفع كفاءة 

 وفعالية االدارة العليا .
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ادة والئهم وانتمائهم للمنظمة تسبب في التأثير على الجانب المعنوي لدى العاملين باتجاه زي - 3 

من خالل ماتوفر من فرص لالطالع على المعلومات بشكل سهل مما يسهم في تعزيز مشاركتهم 

 في عملية صنع القرار .

ان اهتمام المنظمات للتوجه نحو الميزة التنافسية يدفعها نحو استخدام تكنلوجيا المعلومات  - 4 

 لتطوير وتدريب الذي يسهم في بناء التنمية .مما يبرز زيادة االهتمام في البحث وا

ان الثقافة التنفيذية والتوجيهات االدارية في المستويات العليا اي المنظمة مهما كانت  - 5 

مخرجات عملياتها االدارية لها دور هام في التوجه صوب استخدام تكنلوجيا المعلومات مما 

 تفعيل وتطوير العملية االدارية برمتها .ينعكس على شكل البيئة التنظيمية للعمل ويتبنى و

تسبب في زيادة فعالية المنظمة في تحقيق اهدافها طويلة االجل المتعلقة بالبقاء والنمو  -6 

واالستمرارية وذلك من خالل تحسين محتواها وزيادة فعالية عمليتها االدارية داخل المنظمة 

المستويات والوحدات االدارية إلنجاز  وخارجها وتحسين عملية التنسيق والتحالف بين مختلف

 اهداف المنظمة .

تسبب في زيادة كفاءة المنظمة في استغالل موارها المختلفة لتوليد المخرجات المطلوبة باقل  - 7 

تكلفة ممكنة وذلك من خالل تنمية عملياتها وانشطتها اعتماداً على تطبيقات الحاسوب مما يسهم 

 مستوى اداء هذه السلع والخدمات  ييم التباين والتفاوت فيفي تحسين نوعية المنتجات وتق
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 المحور الثالث

 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين جودة المعلومات 

يبدو أن ما تتصف به المعلومات المحاسبية في عالم اليوم من خصائص وبشكلها التقليدي والتي     

من المفروض أن تخدم كأساس لمناقشة جودة المعلومات ، لم تعد كافية ما لم يتم التركيز على شمولية 

سارعة سواء المت ائق ووسائل مختلفة تتماشى والتطوارت التكنولوجياالمعلومات ونشرها بعدة طر

 كان ذلك على المستوى الداخلي أم الخارجي للوحدة االقتصادية. 

فالمحاسبة هي  معالجة لعدة مكونات تبدأ بعمليات المنشاة وتنتهي بمعلومات حول المعامالت    

واألحداث والسياسات والتقدي ارت العامة وغيرها، وكل ذلك متوقف على جودة كل جزء من عمليات 

ت وتطوارت تكنولوجيا المعلومات وتبني اكن ضمان ذلك عن طريق االستفادة من تأثيرالمحاسبة، ويم

مج صياغة ااألساليب الحديثة في إعداد المعلومات، فاستخدام اإلدارة لحزم برمجية محاسبية وبر

ر والنظم الخبيرة، كل هذا يساعد االنماذج المالية وقواعد البيانات وبرمجيات نظم المعاونة في القر

ً  وجهودًاً  ا لمحاسبين وغيرهم على تجميع وتحليل ٕوٕاعداد المعلومات المالية، مما يوفر عليهم وقتا

ء التقويمات المنشورة، من اجل إسناد اتوجه صوب التفسير والتحليل والرقابة والمساندة في إجر

ة من حيث المالءمة ت، األمر الذي ينعكس ايجابياً  على جودة المعلومات المحاسبياعملية اتخاذ القرار

ر وتوقيت تقديم المعلومات ومن ثم تحقيق اهداف المحاسبة وبأعلى جودة اوجودة ودقة وشمولية وتكر

 (. 27: 2010)الهنداوي، 

والمحاسبة هي إحدى أنظمة المعلومات األساسية إذ تطورت أهدافها استجابة لتطور الحاجة    

المهمة التي ساهمت في تحديث المحاسبة، فضالً عن ت لإلحداث الها وهذا التطور يقدم تفسير

ت على إصدار اإلحكام وربط التطبيقات المحاسبية التي وجدت في الماضي اتنمية  ورفع القدر

مع ما يجري من تطبيقات جارية ومع ما ينبغي إن يطبق،  والمحاسبة كانت دائماً عامالً مهماً 

ت التغير االقتصادي تؤدي وظيفتها  بطرق متعددة  وفي ظل ممارسات اقتصادية ااثناء فتر

 (.  19: 2010متنوعة )النجار، 

تعريفاً بان المحاسبة هي نشاط خدمي،   (AICPA)ويقدم المعهد االمريكي للمحاسبين القانونين   

اقتصادية معينة، والغرض عن وحدة  -ذات الطبيعة المالية اساساً  -وظيفتها تقديم المعلومات الكمية

 :Wolk et  al,2004)ت االقتصادية الرشيدةامنها ان تكون مفيدة لذوي العالقة في اتخاذ القرار

170) .  

ويرى خليل ان مفهوم جودة المعلومات المحاسبية. يعني ما تتمتع به هذه المعلومات من مصداقية    

ف والتضليل وأن تعد في ضوء مجموعة من وما تحققه من منفعة للمستخدمين وأن تخلو من التحري

 (. 13)خليل :     المعايير، بما يساعد على تحقيق الهدف من استخدامها

ت السريعة في عصر التكنولوجيا وانتشار الشركات متعددة الجنسية والمستثمرون اوأدت التغير  

لومات المطلوبة من النظام يدة للمعلومات  تبعاً لذلك إلى تغير طبيعة المعاالدوليون والحاجة المتز

ف المستفيدة، أصبح من الضروري التغير ات ٕوٕاشباع رغبات األطراة هذه التغيراالمحاسبي. ولمجار

في النظم المستخدمة، ويجب ان تقوم هذه النظم بتوفير معلومات غير مالية ومعلومات مستقبلية  جنباً 

التي يوفرها النظام المحاسبي مفيدة البد لها  إلى جنب مع المعلومات المالية. ولكي تكون المعلومات

 (. 230: 2007ان تتميز ببعض الخصائص النوعية )زويلف، 
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بعنوان "  1980عام  FASB( الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية 2اذ يعد البيان رقم)    

لى خاصيتين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية" الدراسة االكثر شمولية واهمية، وتقسم ا

اساسيتين ، وهما خاصية مالءمة المعلومات التي تحتوي على خصائص ثانوية هي )القيمة التنبؤية 

للمعلومات والقدرة على التقييم االرتدادي والتوقيت المناسب ( وخاصية موثوقية المعلومات 

والحياد  ومصداقيتها التي تحتوي على خصائص ثانوية هي )قابلية التحقق والصدق في التعبير

)(kieso et al,2007:32).  

وتعرض قائمة مفاهيم مجلس معايير المحاسبة المالية معظم االفكار المتطورة التي عملت الهداف    

لتطوير االطار،  ( Jonas&Blanchet)وخصائص جودة المعلومات، وقد تم تقديم مقترح من قبل 

باضافة بعض العناصر او الخصائص الى الخصائص النوعية الموجودة في اطار مجلس معايير 

( يوضح هذا  2المحاسبة المالية، ويعتقد انها ستوفر بصيرة اضافية لجودة المعلومات والشكل ) 

 االطار. 

 (2الشكل  )

 Source:(Jonas&Blanchet,2000: 359) اطار الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

  
 

 ولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  دورا هاماً  في تحقيق تلك الخصائص، وذلك عبر االختراق 

القوي للتكنولوجيا وتغلغلها في المهنة، فاستخدام الحاسوب في العمل المحاسبي ساهم بشكل كبير في 

تحقيق الخصائص المذكورة، إذ يسمح الحاسوب بشكل فاعل بتشغيل البيانات بطريقة مرنة قادرة 

قصير  على إنتاج معلومات متعددة من حيث النوعية والكم في ظل جميع البدائل المتاحة بوقت    
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وتوافر خاصيتي المالءمة والثقة في  جدًاً وعلى درجة عالية من الدقة، بمعنى انها تساهم في تحقيق

 (. 230: 2007) زويلف،    المعلومات

ويرى كل من العادلي واخرون ان االنظمة االلكترونية تسمح بتشغيل البيانات المحاسبية بطريقة     

مرنة وقادرة على انتاج معلومات متعددة من حيث النوعية والكمية في ظل جميع البدائل المطلوبة، 

المتعلقة  باسرع وقت ممكن وباعلى درجة من الدقة. ويحقق استخدام الحاسوب في تشغيل البيانات

يا رئيسية تتمثل في الدقة والسرعة والطاقة التخزينية الهائلة للبيانات والقدرة ابالنظام المحاسبي مز

ً  )العادلي  على معالجة العديد من عمليات التشغيل المعقدة التي يصعب او يستحيل اتمامها يدويا

 (. 406: 1986واخرون، 

لوحدات االقتصادية الحديثة ، فالتقدم التكنولوجي في ويعتبر استخدام المعلوماتية من أحد سمات ا

حل اإلنتاجية والتسويقية والمالية يستلزم الحصول على بيانات فورية ودقيقة تمكن إدارة االمر

 ،2006: 19). ت )مقدم واخرون اذ القراراالمؤسسات من اتخ

  

علومات مفيدة التخاذ ( ان االهداف الرئيسة لنظام المعلومات هو توفير م(Reimersويرى     

 :Reimers,2011ويجب ان تتصف بالمالئمـة والموثوقية والثبات وقابلية المقارنة  القرارات

52).)  

 وتتمثل هذه الخصائص  باالتي : 

 المالئمة : :3-1

أوضح هندريكسن " أن المالءمة يتحقق معناها اللغوي إذا تفهم متلقو المعلومات المعنى المقصود  

من المعلومات والذي يعتبر الهدف األساسي للمحاسبة وتقتضي المالءمة وجوب إمكانية االعتماد 

 يقهابالتصرفات أو النتائج المرغوب في تحق على المعلومات بطريقة مفيدة أو ارتباطها المقيد

(Hendriksen&Breda,2001:121). 

ت اولكي تكون المعلومات مالئمة، يجب ان تكون ذات معنى بشكل كاف للتاثير على قرار

  (.(Reimers,2011:52االعمال

اما دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مالئمة المعلومات المحاسبية نجد أن الحاسوب    

يساعد على توفير معلومات تتميز بقدرة تنبؤية وتغذية عكسية أفضل، فمن المالحظ في الواقع العملي 

لها متخذ  ت عادة ما تتم في ظل ظروف عدم التأكد والمخاطرة التي يتعرضاأن عملية اتخاذ القرار

ً  باستخدام أساليب االقر ً  علميا ر، لذا أصبح من الضروري حساب احتمال وقوع األحداث حسابا

ت التكلفة/المنفعة ، يتعذر تطبيق تلك الوسائل اتحليل المعلومات في ظل ظروف عدم التأكد، والعتبار

ً  باألسلوب اليدوي، وعليه كان ال بد من استخدام الحاسوب للوصول إل ى المعلومات التي عمليا

ت التي اتخفض درجة عدم التأكد والمساعدة في تقييم صحة التوقعات السابقة وتقييم نتائج القرار

بنيت عليها التغذية العكسية، ومثل هذه المعلومات نجدها في التقاري ر الفصلية المرحلية ، ومن 

ام الحاسوب لالعتباارت الخاصة المعروف ان مثل هذه التقارير ال يتيسر إعدادها بعيدًاً  عن استخد

 (.230: 2007باقتصاديات المعلومات الكلفة/المنفعة )زويلف، 
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هي جودة المعلومات التي تساعد المستخدمين لزيادة احتمالية صحة تنبؤات النتائج .القيمة التنبؤية :1

ييم االحداث وتساعد القيمة التنبؤية على تق. (Porwal,1997:118)لالحداث الماضية او الحاضرة 

 وتقدير االحداث المستقبلية الماضية والحاضرة 

( .(Glautier et al,2011:344  

لذلك يقوم المحاسب باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات)الحاسوب( باستخدام االساليب الكمية  

ت االتقديركفاءة المعلومات فضالً عن استخدام نظرية االحتماالت االحصائية لعمل   للمساهمة في رفع

 (Moscove&Simkin,1987:18). الالزمة في ذلك

وحتى تكون المعلومات اكثر قدرة على التنبؤ ، تم تقسيم القيمة التنبؤية الى خاصيتين    

  -فرعيتين هما خاصية االرباح المستمرة وخاصية المعلومات غير التجميعية وكما يلي :

على التمييز بين مكونات االرباح التي تكون غير تركز هذه الخاصية  خاصية االرباح المستمرة :*

متكررة وبين مكونات االرباح التي تكون متوقعة ان تستمر في المستقبل، وبالتالي هناك فائدة 

للمستثمر الذي يريد ان يتنبأ بتطلعات مستقبل الوحدة االقتصادية عن طريق ربطها بهذه المعلومات 

في االرباح سوف يكون هناك تنبؤ افضل عن االرباح المستمرة  لاالمفيدة ، وقد اعتقد ان عدم االختز

  . (Jonas&Blanchet,2000:360)للوحدة االقتصادية

ت هو السعي وارء اوان احد محاور التركيز على مساعدة مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ القرار

)جزئياً على االقل( جودة ذات نظرة مستقبلية او تنبؤية ، وينعكس ذلك من خالل بعض متطلبات 

الخصائص المحاسبية ) على سبيل المثال : االفصاح عن االرباح المستمرة واالرباح غير المست 

 (. 293: 2008مرة ( )حماد، 

لتدفقات النقدية المستقبلية للوحدة االقتصادية ، وبصفة وتساعد مستخدمي القوائم المالية على التنبؤ با

مج بوضع حد فاصل بين االرباح المستمرة اخاصة توقيتها والتاكد منها. ويمكن للحاسوب والبر

 واالرباح غير المستمرة.  

تساعد على فهم المستثمرين للمعلومات المحاسبية بشكل  خاصية المعلومات غير التجميعية:*

ان المعلومات غير التجميعية تساعد المستخدمين في  (Jonas&Blanchet)كل من افضل، ويعتقد

تحديد وتقدير الفرص والمخاطر ذات الصلة باالعمال المختلفة للوحدة االقتصادية، بمعنى ان هذه 

الخاصية تسمح للمستخدمين بالتنبؤ بشكل افضل عن الفرص والمخاطر التي تواجه الوحدات 

  .(Jonas&Blanchet,2000: 360)االقتصادية 

ويرجع ذلك من وجهة نظر هندريكسن الى ان المستثمرين قد يرغبون في استخدام البيانات    

المحاسبية للتنبؤ باحداث معينة مثل مبيعات خطوط االنتاج، ويستخدمون تنبؤاتهم الخاصة عن 

 (. 29: 1990تهم )هندريكسن،اهذه االحداث لصياغة مدخالت معينة لنماذج قرار

ويمكن ان يقوم الحاسوب بتجهيز معلومات مفصلة ودقيقة بسرعة فائقة وتكاليف منخفضة    

ملخص  Lymer&Tallberg(. وقد قدم كل من 118: 1998وباساليب وطرق متعددة )عزيز ، 

تاريخي يناقش المحاسبة المبنية على اساس الحدث مقابل المحاسبة المبنية على اساس القيمة التي 

 اج لهذه التكنولوجيا. جاءت كاستنت

ان االنترنت سوف يكون االلية التي تسمح لتطوير الشكل الجديد  اذ أرى

ومن المداخل المحاسبية التي توفر معلومات غير  ، (Lymer&Tallberg,1997:4)للمحاسبة

 تجميعية)تفصيلية( تفيد في التنبؤعن االحداث المستقبلية هومدخل االحداث.  
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هي الخاصية التي تساعد المستخدمين لتاكيد او تصحيح تقييم  .القدرة على التقييم االرتدادي :2

        .(Glautier et al,2011:344)معلوماتها السابقة  

ة المعلومات التي تمكن المستخدمين لتطابق او صحة القيمة االرتدادية على انها نوعيكما تعرف 

  .(Porwal,1997:118)التوقعات السابقة

بالنسبة لهذه الخاصية نجد أن الحاسوب يساعد على توفير معلومات تتميز بتغذية عكسية أفضل، 

وعليه كان البد من استخدام الحاسوب للوصول إلى المعلومات التي تخفض درجة عدم التأكد 

ت عليها التغذية العكسية، ت التي بنياوالمساعدة في تقييم صحة التوقعات السابقة وتقييم نتائج القرار

: 2007ومثل هذه المعلومات نجدها في التقارير الفصلية المرحلية والتقارير القطاعية  ) زويلف،

230 .) 

ويالحظ أن إستخدام اإلنترنت يحقق إمكانية التغذية العكسية بصورة فورية ، حيث أن األتصال عبر 

قبل الجهات المستخدمة ومعرفة ردود أفعالها اإلنترنت سوف يساهم في تأمين األتصال السريع من 

تها المتخذة في ضوء البيانات والمعلومات التي توفرها التقارير المالية المنشورة على اونتائج قرار

 (. 11-10الشبكة )السقا واخرون، 

اثير ر قبل ان تفقد قابليتها للتاويقصد به المعلومات التي تكون متاحة لصنع القر .التوقيت المناسب :3

          . (Gelinaetal,2004:17)راعلى القر

 . (Hall,2004:12)وتوقيت المعلومات هو العامل الحاسم او الحاكم في تحديد فائدتها 

ومن الضروري ان يتوفر لمستخدمي المعلومات المحاسبية ما يلزمهم من المعلومات المالية 

المالئمة لتنبؤاتهم وق ارارتهم . وال يكفي هذا ، وانما يجب باالضافة اليه ان تكون معاصرة في 

مها السابقة فقط . اي انه يجب ان تكون البيانات التي يستخدبالفترات طبيعتها اكثر من ارتباطها 

القرارات المستثمرون والدائنون معاصرة في اعداد التنبؤات واتخاذ 

.(Hendriksen&Breda,2001:129)  

ويساعد االفصاح الوقتي عن المعلومات المالئمة على منع المفاجأت التي يمكن ان تغير    

في المعلومات  تماما النظرة الى الوحدة االقتصادية . كما انها ايضاً العطاء المستثمرين ثقة اكبر

  .(Hendriksen,1977:546)المالية المتاحة لهم

على استخدام االنترنت لزيادة التوقيت المناسب وتعزيز جودة المعلومات Ashbaughوشجع    

المحاسبية التي تم االفصاح عنها ، واصدار المعلومات في التوقيت المناسب يكون حاسم وضروري 

ان التوقيت المناسب في ظل  2006عام  FASBس السياق بين في بيئة االعمال الحالية. وفي نف

ويتم  استخدام االنترنت ان يتم االفصاح عن المعلومات قبل خسارتها امكانية التاثير على القرارات

  .(Hanafi et al,2009: 64)اب السريع عليها نشرها باسلوب يسمح للمستخدمين االكتس

 –ومباشًرةً اول باول عند حدوث العملية او الحدث المالي اورز الحاسوب بتحديث المعلومات فويتمي 

ازت من انتيجة السرعة الفائقة للحاسوب في عمليات معالجة البيانات وقابلية تلقي االوامر وااليع

 مصادر متعددة في ان واحد ، ويحقق الحاسوب معالجة فورية ومباشرة للمعلومات المحاسبية 

(. بينما يجعل استعمال االنترنت عملية الوصول إلى كمية كبيرة من 105: 1998)عزيز ، 

المعلومات الخارجية سهالً ورخيصاً، ويحسن السرعة في تبادل هذه المعلومات، والسهولة في 
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تحليلها )بفضل تطور البرامجيات(، وبعبارة أخرى فإنه يوفر السرعة واالنتشار وسهولة االتصال 

مفيدة تنعكس في تحقيق أهداف النظام المحاسبي، ومن ثَم تنعكس على والدقة، أي تحقيق مخرجات 

 (. 131: 2003رفع كفاية األداء بالوحدة االقتصادية )العامري، 

ويرى الباحثان ان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اثر بارز في تحقيق خاصية المالئمة من    

انية التنبؤات وتاكيد التوقعات السابقة خالل توصيل المعلومات في الوقت المناسب وزيادة امك

 الذي يسمح في تحسين جودة هذه المعلومات. 

 

 : : الموثوقية 3-2

 ولكي تكون المعلومات مفيدة يجب ان تتصف بالموثوقية ، والمعلومات تكون موثوقة اذا تتصف

 اء الماديةحياد والتحرر من االخطبالخصائص التالية )القابلية للتحقق والصدق في التعبير وال

(Glautier etal,2011:344) 

ويتمتع الحاسوب بالدقة التامة في عمليات معالجة البيانات، واالمانة والحياد في العمل، فالحاسوب   

يات المعالجة التنفيذية ال يعمل اال ضمن نطاق االوامر وااليعا ازت التي يعرفها وال يخالف عمل

في سرعة ودقة  راللبيانات ال شك انه ساهم كثي االلكتروني(. وان التشغيل 106: 1998)عزيز ، 

انجاز العمليات. كما انه بسبب خفض حجم التدخل البشري في التشغيل االلكتروني للبيانات فانه يؤدي 

: 1986الى جعل نتائجه اكثر موضوعية ويمكن االعتماد عليها بدرجة افضل )العادلي واخرون،

434  .) 

تعني توفر شرط الموضوعية في القياس العلمي أي أن النتائج التي يتوصل و.القابلية للتحقق: 1

إليها شخص معين يستطيع التوصل اليها شخص آخر بشرط استخدام نفس االساليب في القياس 

ية ، وذلك من واالفصاح. وهناك امكانية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتحقيق هذه الخاص

 مج. راخالل استخدام الب

ويقصد به المعلومات التي تتضمن بيانات عن كل االحداث او المواضيع المالئمة التخاذ  الكتمال:* ا

             (Gelinas et al,2004:19)القرارات 

مهمة لالحداث او االنشطة القابلة للقياس  التأثيرات وتكون المعلومات متكاملة اذا لم تحذف اي  

الً  في أي نمط ـث يستطيع الحاسوب ، إعداد البيانات تحلي(. بحي13: 2007)الجزاروي والجنابي،

: 2006له، اي توفير جميع المعلومات المطلوبة )مقدم واخرون،    مج الموضحةارمطلوب في ظل الب

18 .) 

والفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ايصال كل انواع المعلومات السريعة 

في اماكن عملهم ، وبثها او نشرها لهم الكترونياً، وفرت لهم  تخذي القراراتوالوافية والدقيقة الى م

 (. 106: 2010بذلك الوقت والجهد ، وامنت الشمولية والدقة فيما يحتاجون اليه من معلومات)عليان، 

يجب ان تمثل المعلومات بصدق تمثيل الصفقات واالحداث االخرى التي  : .الصدق في التعبير2

" أن الصدق في التعبير  (Kam). ويرى (Glautier et al,2011:344)تتظاهر للتمثيل المنطقي

هو العنصر األكثر أهمية  والذي يتعلق بمسألة التطابق أو التماثل بين قياس أو وصف ما والحدث 

كذلك  .(Kam,1990:522)يدعي القياس أو الوصف على أنه يمثله  أو الشيء االقتصادي الذي

نجد ان تحقيق المصداقية في التعبير عن الظواهر وعن الواقع االقتصادي في ظل البيئة المتغيرة 

والمتطورة بشكل مستمر يستلزم بيان التوزيعات االحتمالية للقيم الواردة في التقارير المالية 
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(. ومع 202: 1990الذي يصاحب األرقام المحاسبية )الشي ارزي،  واإلفصاح عن معامل الخطأ

 توافر خدمات الحاسوب أصبح باإلمكان القيام بذلك. 

باختصار على انها عملية وضع سياسة متعلقة بالمالئمة والموثوقية  تشير هذه الخاصية .الحيادية :3

صة من المستخدمين او الوحدة لكل المستخدمين بدالً من تاثير المعيار او القاعدة لمجموعة خا

. ويجب ان تكون المعلومات المحتواة في القوائم Wolk et al,2004:203)االقتصادية نفسها )

المالية حيادية ، ومتحررة من التحيز. وتكون القوائم المالية غير حيادية اذا تضمنت المعلومات 

القرارفي الترتيب لتحقيق نتيجة  التي تم تحديدها او التي تم عرضها باسلوب للتاثير على اتخاذ

 . (Glautier et al,2011:344)محددة مقدماً    

والحاسوب كان له أثر بارز في حيادية المعلومات، فالتحرر من التحيز يتطلب ان تكون المعلومات    

مين دون تمييز فئة على فئة اخرى. على أكبرقدر ممكن من االكتمال وتكون متاحة لجميع المستخد

(. ويالحظ 231: 2007ة )زويلف، ت الكلفة/المنفعارلن يتحقق إال باستخدام الحاسوب العتبا وهذا

أن إستخدام شبكة اإلنترنت تحقق خاصية الحيادية في توصيل البيانات والمعلومات التي تحتويها 

 فس  الشكل والمحتوى وبنفس الوقت التقارير المالية من خالل تأمين إيصالها إلى كافة الجهات وبن

 (. 11-10)أيضاً السقا واخرون، 

واالنترنت في تحقيق خاصيتي هذا وتجدر االشارة الى حقيقة اساسية وهامة ان مساهمة الحاسوب    

ءمة والموثوقية انما يعتمد على قدرة المستخدمين على االستفادة من هذه التكنولوجيا وتوظيفها المال

 اسبي. في العمل المح

 : القابلية للمقارنة:3-3

هي نوعية المعلومات التي تمكن المستخدمين لتحديد التشابه واالختالف بين مجموعتين من الظواهر  

وتكتسب المعلومات  Porwal,1997: 118).او االحداث االقتصادية او قسمين من المعلومات )

مقارنة المعلومات الخاصة بالمنشاة مع  الخاصة بوحدة اقتصادية معينة منفعة اكبر في حالة امكانية

ت سابقة)حماد، ارمات المماثلة لنفس الوحدة عن فتالمعلومات المماثلة عن المنشات االخرى وبالمعلو

2008 :223 .) 

ويالحظ أن إستخدام شبكة اإلنترنت في نظم المعلومات بشكل عام والنظام المحاسبي بشكل خاص    

يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مجموعة من الفوائد في مجال اإلفصاح المحاسبي، وبصورة خاصة من 

 خالل إمكانية توفير مجموعة من الخصائص النوعية التي يتطلب توافرها في المعلومات المحاسبية،

ء المقارنات بين البيانات التي تحتويها  التقارير اربلية المقارنة من خالل تسهيل إجومن بينها قا

المالية المنشورة على الشبكة ، سواء بالبيانات المتوفرة لسنوات سابقة عن الوحدة االقتصادية أو 

دية أخرى لنفس الفترة بالبيانات التي تحتويها التقارير المالية المنشورة على الشبكة لوحدات إقتصا

 (. 10)السقا واخرون :ق خاصية القابلية للمقارنة الزمنية، وهو ما يحق

 : الثبات : 3-4

وما  .(Porwal,1997:118)ءات ارة بعدم التغيير بالسياسات واالجهو التطابق من فترة الى فتر

يتطلبه ذلك من ثبات في تطبيق الطرق واألساليب المحاسبية، التي تعتبر خاصية متداخلة مع خاصيتي 

المالءمة والموثوقية. ويمكن للحاسوب ان يقوم بتطبيق نفس الطرق واالساليب المحاسبية من فترة 

 ( . 265: 2007ت )المخادمة، ازرى بمجرد اعطاء االوامر وااليعاالى اخ
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 الوضوح :: 3-5

وتركز هذه الخاصية على قابلية الفهم، كذلك تم تغطيتها في اطار مجلس معايير المحاسبة المالية  

كخاصية لمستخدمي القوائم المالي افضل من المعلومات نفسها او ذاتها ، لتنظيم وشمول 

اي يجب ان تخلو المعلومات من الغموض ، . (Jonas&Blanchet,2000:363)المعلومات 

ى ان تكون المعلومات واضحة ومفهومة لمستخدميها ، فال يجب ان تتضمن المعلومات اي بمعن

الفاظ او رموز او مصطلحات او تعبي ارت رياضية ومعادالت غير معروفة بحيث ال يستطيع 

 (. 2009:4مستخدم هذه المعلومات ان يفهمها )المعموري والصوفي،

ت في حجوم مختلفة، ان التشغيل االلكتروني للبيانات اكثر ولقد اظهر تحليل التكلفة لتشغيل البيانا   

قبوالً للتبرير االقتصادي عن التشغيل اليدوي وتستمر هذه الميزه مع الزيادة المطردة في تطوير 

 (. 125: 1998تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) عزيز ، 

الصبحت واضحة. وبالتالي اصبح ان العالقة بين التنمية وبين توليد المعلومات واستخداماتها    

ما يزيد من فرص فهو يزيد في االنتاجية ك –المعلومات واالنترنت احد عوامل االنتاج  االستثمار في

 267): 2010العمل )الهاشمي، 

ويرى الباحثان ان التطور الهائل في البيئة الحالية ادى الى توظيف تكنولوجيا المعلومات    

للدور الكبير را لومات ذات جودة عالية ، ونظمات للحصول على معواالتصاالت في نظم المعلو

والحيوي الذي تلعبه المعلومات بالمفهوم االقتصادي في توليد الثروة ورفع معدالت النمو، البد من 

في انحاء  بناء نظم جديدة قادرة على تداول المعلومات بسرعة فائقة بين مختلف متخذي القرارات

 رشيدة تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية .  راتالعالم التخاذ القرا
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 المحور الرابع

 
 المعلومات المحاسبيةاوال : نظم 

 استعمال الحاسوب في معالجة البيانات المحاسبية :  .1

اسباب استعمال الحاسب اآللي في معالجة البيانات المحاسبية : نتيجة لظروف معينة اثرت  -أ

التي كان لها أثر على  آلليةالمحاسبية ظهرت اشكال متعددة من المعالجة اعلى المعالجة 

كمية ونوعية البيانات المحاسبية والمعلومات المحاسبية المنتجة وهناك عدد من االسباب 

التي ادت الى استعمال الحاسب اآللي في معالجة البيانات والمعلومات في النظام المحاسبي 

 4: ( 1) اهمها ما يلي 

 من البيانات والمعلومات التي قد تستغرق  ةيحتوي نظام المعلومات المحاسبي على كمية هائل

معالجتها وتخزينها جهدا ووقتا كبيرين وبالتالي فان استعمال الحاسوب يسهم في انتاج 

 معلومات محاسبية ذات مصداقية اكثر وفي وقت أسرع وبكمية أكبر .

  كانيةمبادئ وقوانين تنظيمية أو حكومية مما يعني اماسلوب المعالجة محدد مسبقا على وفق 

 .  اعداد نتائج محاسبية تتطابق مع االسلوب

  هناك الكثير من العمليات الدورية كالترحيل من دفتر االستاذ المساعد الى دفتر االستاذ العام

همة واعمال نهاية السنة التي قد تخلق الملل والروتين في نفسية المحاسب فاوكلت هذه الم

 الى الحاسب اآللي عن طريق برمجيات خاصة .

  زيادة أهمية المعلومات المحاسبية زاد من عدد طالبيها وأن مصادر تدفق البيانات متعددة اذ

يعد كل نظام جزئي من المنظمة مصدرا من مصادر البيانات المحاسبية وللتحكم في هذا 

 ظام اآللي .التدفق من والي نظام المعلومات المحاسبي استعين بالن

  انخفاض أسعار الحواسيب اسهم في تعميم استعماله وفي توافر عدد من البرامج الجاهزة

التي تساعد في اداء العمل المحاسبي وفي ظهور منظمات خاصة النتاج البرمجيات وبالتالي 

 انتشرت الثقافة المعلوماتية وأصبحت جزءا من ثقافة المنظمة .

لعمل المحاسبي : يعرف الحاسوب بتعاريف عديدة منها خصائص استعمال الحاسوب في ا  -ب

بانه ) مجموعة من االجهزة او الوحدات المستقلة تؤدي كل منها وظيفة معينة وتعمل هذه 

الوحدات فيما بينها باسلوب متناسق ومنظم من خالل البرمجيات وتكون االجهزة 

 .والبرمجيات معا مايسمى بنظام
  

                                       
، عمان ، االردن ، ص  ۲۰۱۱رنة ( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عجمي ، منصور ، قياس كفاءة وفاعلية النظم المحاسبية في شركات النفط الكويتية دراسة مقا1

۳۰ 
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  (1)ومن الخصائص التي يظهرها الحاسوب في العمل المحاسبي هي الحاسوب 
  السرعة الفائقة في أداء العمليات الحسابية المختلفة ومن ثم تزويد أصحاب المصلحة

 بالمعلومات الالزمة التخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة .
 يقلل عداد القوائم المالية مما المعايير الدولية ال على وفق ضمان المعالجة المحاسبية للبيانات

 احتماالت الغش والخطا

  اجراء عدد من االجراءات الرقابية المبرمجة مسبقا للتأكد من تحقق الشروط التي يتطلبها

 النظام مثل فحص الحد األعلى لالنتمان .

 . اداء العمليات المحاسبية بدرجة عالية من الكفاءة واعطاء نتائج أكثر دقة 

 ات المحاسبية المخزنة داخل النظام حسب وجهات نظر متعددة تصنيف المعلوم . 

 دور استعمال ادوات تكنولوجيا المعلومات في نظم المعلومات المحاسبية : .2

دور استعمال االجهزة والمعدات في نظم المعلومات المحاسبية : تشمل اجهزة  2.1

لبيانات ومعدات الحاسوب واالجهزة المتصلة به والمستعملة في ادخال وتشغيل ا

ومعالجتها واخراج المعلومات ، ويمكن القول انه قد حدثت تغييرات كبيرة في 

استعماالت النظم االلكترونية خالل المدد القليلة الماضية وكانت التغييرات ضرورة 

عملية لمواجهة التزايد المضطرد في حجم العمليات المحاسبية التي تقوم بها المنظمات 

به استعماالت الحاسوب االلكتروني من سرعة ومرونة االقتصادية ولما تتميز 

، ويمكن بيان اثر هذه االجهزة المرتبطة بالحاسوب في نظم   5( 2) التطبيقات 

 المعلومات المحاسبية بما ياتي : 

دور استعمال االجهزة والمعدات في مدخالت نظم المعلومات المحاسبية فمن خالل هذه  -أ

المرحلة يتم حصر وتحديد بيانات العمليات وتحويلها او ادخالها الى الحاسوب للمعالجة 

بعد ان يتم تصنيف البيانات والتحقق منها اي التاكد من دقة البيانات قبل االدخال اذ ان 

ا الوقت يعد أقل تكلفة من التحقق بعد ادخال البيانات إلى النظام وعادة هذا االجراء في هذ

ما تحدد تكلفة البيانات في اشكال ونماذج مطبوعة مسبقا تدعى بمصادر المستندات مثل 

أوامر البيع ، وطلبات الشراء ، وتقارير االستالم ، وبطاقات الوقت للعاملين ، والشيكات 

دخال البيانات الى الحاسوب بصيغة قابلة للقراءة يتم ، والحواالت وغيرها ، وعند ا

التاكيد على صحة وتكامل وسرعة ادخال البيانات ويكون ذلك باستخدام اكثر من اداة 

مثل استخدام نظام يقوم على تذكير المستعمل بادخال البيانات الضرورية أو من خالل 

ادرها او من خالل استعمال استخدام جهاز نسخ ونقل للحاسبة او ادخال البيانات من مص

 مصادر البيانات االلية . 

                                       
الراوي ، حكمت احمد ، نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة ، الطبعة األولى ، االصدار االول ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  -1

 . 64االردن ، ص  -، عمان  ۱۹۹۹، 
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وتعد عملية ادخال البيانات الخطوة األولى لنظم المعلومات المحاسبية واليمكن االستغناء 

عن هذه العملية في التشغيل االلكتروني للبيانات ويستوجب القيام بها من قبل المحاسب 

ب ادخال البيانات حيث يعد المحاسب نفسه النه من دون تدخل المحاسب اليمكن الحاسو

المغذي االول للحاسوب بالبيانات عن طريق المستندات والتعليمات وغيرها ويمكن 

الحصول على مجموعة من البيانات من خالل االدوات التي تخزن بها سواء كانت أدوات 

تمثل  وحدة التخزين الداخلية او االشرطة واالسطوانات الممغنطة ام ذاكرة الفالش التي

 . 2احدى ادوات التخزين الخارجي 

دور استعمال االجهزة والمعدات على عمليات معالجة البيانات في نظم المعلومات   -ب

المحاسبية : ان استعمال الحاسوب في هذه المرحلة قد اسهم اسهاما فعاال في اجراء 

اسبية التي العمليات التشغيلية المختلفة من تجميع وترحيل .... الخ من العمليات المح

كانت تجرى في الدفاتر والسجالت في حالة النظام اليدوي ، اذا امكن انجاز هذه العمليات 

بسرعة ودقة كبيرتين واليمكن خالل المرحلة هذه االستغناء عن المحاسب الن القيام 

بهذه العمليات يستلزم األعداد المسبق والبرمجة الالزمة الحاسوب لكي يتمكن من ادائها 

يقوم به المحاسب وبمساعدة األفراد المبرمجين والمصممين في اداء معالجة  وهو ما

البيانات الكترونيا وعليه فاذا مااراد المحاسب أن يبقى عمله قائما ومهما فالبد من المامه 

 بكيفية برمجة الحاسب االلكتروني وتشغيله لكي يتمكن من اجراء العمليات الالزمة . 
معدات في مخرجات نظم المعلومات المحاسبية : من خالل دور استعمال االجهزة وال -ت

استعمال الحاسوب توفر تقارير مالية متعددة في ان واحد ، تلك التقارير التي تسهم في 

توفير معلومات اكثرمالئمة وقد اسهم الحاسوب في تحقيق خاصية التوقيت المناسب لما 

ت واسترجاعها وقت الحاجة يتمتع به من قدرة على االنجاز السريع وخزن المعلوما

اليها ، كما يؤثر الحاسوب في حيادية المعلومات اذ ان استعماله في تشغيل البيانات سبب 

خفض حجم التدخل البشري مما ادى الى جعل نتائجه اکثر موضوعية ويمكن االعتماد 

 6(3) عليها بدرجة افضل 
غرض مواكبة التطورات دور استعمال البرامجيات على نظم المعلومات المحاسبية : ل 2.2

مجال تكنولوجيا المعلومات ظهرت برامج متخصصة في مختلف المجاالت لتنفيذ 

األعمال بسرعة ودقة عاليتين ، وفي المجال المحاسبي صممت برامج محاسبة تعتمد 

على الحاسوب االلكتروني لتسهيل عمل المحاسب والوصول الى درجة عالية من 

ليات المالية والمحاسبية ، ومن اهم المزايا التي تتمتع بها الدقة والسرعة في تنفيذ العم

هذه البرامج قدرتها على القيام بتحليل كميات هائلة من البيانات وبوقت قياسي وبدقة 

                                       
  ٢٥، االسكندرية ، مصر ، ص  ٢٠٠٧دهراوي ، كمال الدين مصطفى ، نظم المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات ، الدار الجامعية الحديثة ، ال-1
 .  ١٢٤، مصر ، ص  ، االسكندرية ٢٠٠٨الفيومي ، محمد ، وحسين ، أحمد حسين علي ، تصميم وتشغيل نظم المعلومات مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ،  -2

العاملة في قطاع غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، أبو حصيرة ، محمد احمد ، اثر استخدام انظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة على كفاءة التدقيق الداخلي ، دراسة حالة شركة االتصاالت  -3

  ۱۷، غزة ، فلسطين ، ص  ٢٠١٥الجامعة االسالمية ، 
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عالية وهناك كثير من البرامج التطبيقية في مجال نظم المعلومات المحاسبية ومنها ما 

الفا المحاسبي ، برنامج انستانت المحاسبي : برنامج المحاسب المثالي ، برنامج  1يأتي 

، برنامج االمين المحاسبي ، برنامج الخازن المحاسبي ، برنامج نظام المحاسبة المالية 

على الحاسب االلي ، برنامج البيان المحاسبي ، برنامج مايكروسوفت اكسل وغيرها 

 البرامج 

اذ ينبغي  علومات المحاسبية :تأثير ونتائج استعمال نظام قاعدة البيانات على نظم الم 2.3

أن يكون للمنظمات االقتصادية مصدر موحد ومنظم كمركز للبيانات والمعلومات في 

شكل ملف رئيسي يتيح التعامل مع هذه البيانات والمعلومات بطريقة تلبي احتياجات 

المستفيدين منها وهذا المصدر أو المركز يسمى بقاعدة بيانات ويمكن بيان اثر 

 نظم المعلومات المحاسبية كما ياتي : استعمال قاعدة البيانات على
 المحاسبية علوماتاستعمال نظام قاعدة البيانات في تصميم وحدات االدخال لنظم الم ريتاث: 

حيث تعد قاعدة البيانات خزان يعمل للربط بين البرامج التطبيقية وبين مجموعة الملفات 

الملفات المادية في قاعدة البيانات الرئيسة في نظام الملفات وتربط البيانات المشتركة بين 

يرغب احد  دماباستعمال مفاتيح ومؤشرات مختلفة تساعد على التقليل من تكرار البيانات وعن

المستعملين للبرنامج التطبيقي المعين في الحصول على بيانات معينة من قاعدة البيانات تطلب 

تحديد موقع البيانات المطلوبة في قاعدة هذه البيانات من نظام ادارة قاعدة البيانات الذي يقوم ب

المالئم للبرنامج  شكلالبيانات على وحدة التخزين الثانوي ثم نقلها الى ذاكرة الحاسوب في ال

التطبيقي الذي طلب هذه البيانات ، وعلى المحاسب أن يفهم ويعرف ادوات تنظيم وخزن 

وهي عبارة عن أشياء مادية أو مجردة  البيانات عند الحاجة لذا يتم استعمال الوحدة او الكيانات

،  7 ( 1) مثل الزبون ، العاملين ، الحساب ، .... الخ  االقتصادية لها أهمية بالنسبة للوحدة

وتتميز كل وحدة من تلك الوحدات بمجموعة من الصفات او الخصائص وهي عبارة عن 

مجموعة من الخواص التي يمكن من خاللها توصيف الكيان مثل رقم الزبون ، العنوان ، 

اقيام البيانات تمهيدا لخزنها في عناصر  ظيمارصدة الحسابات المدينون ... الخ ، هذا ويتم تن

ة بحقل بعدها تجمع عدد من الحقول لتكوين سجل ويعد كمجمع للبيانات صغيرة واماكن مادي

المقيمة التي تصف خصائص محددة لوحدة ما وتجمع السجالت المترابطة النشاء الملف مثال 

تتكون من البيانات  الملفاتسجالت ) المدينون ( تجمع وتخزن في ملف ) المدينون ( وان 

 .( 1)قاعدة البيانات وتنقسم الى ملفين هما المترابطة يتم تجميعها للوصول الى 

 

                                       
، عمان ، االردن  ۲۰۱۰سف ، نظم المعلومات المحاسبية ، الطبعة األولى ، دار وائل للنشر والتوزيع ، حقناوي ، محمد يو  -1

 .  ٢٨٥، ص 
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ملف العمليات ) المعامالت ( : وهو يشبه السجل اليومي المساعد في النظام اليدوي ويتضمن * 

النقدية وغيرها  دفعبيانات عن نوع محدد من المعامالت مثل معامالت البيع باالجل او استالم و

 ويستعمل هذا الملف لتحديث الملف الرئيسي . 

الملف الرئيسي : وهو االستاذ المساعد النظام اليدوي ويحتوي الملف على كل البيانات التي * 

تكون الوحدة االقتصادية بحاجة اليها على سبيل المثال اسماء الزبائن ، عناوينهم عن حدود 

االئتمان الخاص بهم ، أرصدة حساباتهم وغيرها وعادة ما تكون هناك حاجة الستدعاء الملف 

أجل تحديثه من خالل زيادة معلومات جديدة او حذف معلومات قائمة وذلك بعد اجراء من 

 عمليات جديدة ظاهرة في ملف المعامالت .

 استخدام نظام قاعدة البيانات في عمليات معالجة البيانات على نظام المعلومات  ريتاث

 : بأحد الشكلين اآلتيينيانات تكون ان معالجو وتحديث المافات في نظام قاعدة الب : حاسبيالم

معالجات البيانات على دفعات بحيث يتم تحديث الملف الرئيسي بعد ان تجمع البيانات وترتب  -

في مجموعات ومعالجتها جميعا في وقت واحد على دفعة واحدة فال يحدث الملف الرئيس اال 

 قدر كاف من البيانات . توافرعندما ي

يحدث الملف الرئيس بعد ترحيل كل معاملة اي تتم معالجة  المعالجة الفورية للبيانات وهنا - 

العمليات فور ادخالها في الحاسوب وتحديث البيانات المخزونة في الملفات الرئيسية وبذلك 

معالجتها في وقت  اريمكن االستغناء عن خطوة تخزين البيانات في ملف العمليات االنتظ

 . الحق

ن في تحديث الملف الرئيسي فطريقة المعالجة الفورية ان الفرق الرئيسي بين الطريقتين يكم

تقوم بتحديث الملف الرئيسي عند حصول معاملة اي تحديث باستمرار بينما يتم تحديث الملف 

 الرئيسي على طريقة الدفعات دوريا .
 ان لنظم قواعد استخدام نظام قاعدة البيانات في مخرجات نظم المعلومات المحاسبية :  ريتاث

البيانات القدرة المستقبلية على تغيير طبيعة التقارير المالية التي تتطلب حاليا استثمارات كبيرة 

 ناتفي الوقت والجهد واألموال ومن أجل ذلك على الوحدات االقتصادية استنساخ قاعدة بيا

إدارتها تجعلها متاحة للمستخدم الخارجي كبديل عن التقارير المالية الن انظمة قاعدة البيانات و

توفر للمستعمل لغات سهلة االستعمال تجعل من المعلومات المالية وغير المالية متاحة عندما 

 اناتتكون مطلوبة لتحقيق غرض ما ، وبامكان الموارد في الوحدة االقتصادية استعمال البي

ء في المتاحة في قاعدة البيانات واعداد التقارير المالية لتغطية أي مدة زمنية يرغب المدرا

 فحصها .

ان قاعدة البيانات عبارة عن مخزن كبير يحفظ فيه كم هائل من البيانات والمعلومات المحاسبية  

في ملفات ويسهل المعالجة والوصول الى هذه البيانات والمعلومات فيها ويمكن للمستخدمين ان 

لمعلومات المختلفة يشاركوا في الوصول الى هذه البيانات والمعلومات بواسطة ادوات تكنولوجيا ا

كذلك يعالج نظام قاعدة البيانات مشكلة تكرار وتناقض البيانات والمعلومات بدرجة كبيرة وهذا 

وذلك  والمعلوماتيترتب عليه في نظام المعلومات المحاسبي انخفاض تكلفة تخزين البيانات 

 . ( 2) بانخفاض مساحة تخزين البيانات والمعلومات 
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د تاثير استخدام الشبكات واالتصاالت على نظم المعلومات المحاسبية : يمكن بيان تأثير استخدام  

 -:  (3) الشبكات على نظم المعلومات المحاسبية بما ياتي 

تأثير استخدام الشبكات على مدخالت نظم المعلومات المحاسبية : فباالضافة الى سرعة الحصول -*

صادرها االصلية بصورة مباشرة فان باستخدام االنترنيت يتم الحصول على البيانات المختلفة من م

على البيانات من االطراف المتعاملة فقط وقد تكون هذه البيانات معروفة نتيجة دخول اشخاص 

التكنولوجية ، وقد تسرق أو تستنسخ  برةآخرين غير مخولين يمتلكون مستويات عالية من الخ

لمنافسين منها واالضرار بالوحدة االقتصادية المالكة للبيانات أو قد وتنشر مما يؤدي الى استفادة ا

يتم استبدالها ببيانات أن لم يتم توفير أدوات الحماية الكافية لها غرض مواجهة االنتهاكات وتعدد 

 جرائم االنترنيت .

يؤدي  تاثير استخدام الشبكات على عمليات معالجة البيانات في نظم المعلومات المحاسبية :-*  

استخدام االنترنيت الى تقليص عدد الوثائق أو المستندات الورقية التي تؤيد العمليات التجارية التي 

تتم بين الوحدة االقتصادية ومن يتعامل معها والى التخلص من العمل المكتبي الورقي باالخص 

ات المعالجة في مجال تسهيل معالجة البيانات بمجرد الحصول عليها وذلك باالستفادة من أدو

المختلفة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات حيث يتم تبادل البيانات الكترونيا بدال من المرور عبر 

المستندات الورقية كما يؤدي الى تحقيق الدقة نتيجة الغاء الحاجة الى البريد والمعالجة  الوثائق او

 وخزن الوثائق الورقية .

ت نظم المعلومات المحاسبية : تقوم الوحدة االقتصادية تاثير استخدام الشبكات على مخرجا-* 

كوسيط  - االكسترانيت،  تي، انتران تيانترن -بانشاء موقع او اكثر لها على شبكات المعلومات 

نقل سريع بهدف توزيع ونشر مباشر لمعلومات غير مالية ومالية عديدة على قطاعات واسعة من 

المستخدمين المتصلين بالشبكة ويتكون هؤالء من متخصصين ويحصلون على هذه البيانات 

 والمعلومات كسلعة عامة بدون مقابل او بمقابل محدود 
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  على نظم المعلومات المحاسبية : علوماتثانيا : تاثير تكنولوجيا الم
 

يؤدي استعمال تكنولوجيا المعلومات المتطورة الى تغيير مستمر في تكنولوجيا التجميع والمعالجة 

ونشر البيانات والمعلومات المحاسبية ، وقد انت تلك التطورات الى تغييرات اساسية لالدوات 

وبالتالي أسهمت في رفع كفاءة وقدرة النظام  اسبيةمحالتقليدية للتعامل مع البيانات والمعلومات ال

المحاسبي في معالجة البيانات والحصول على معلومات محاسبية . وتمتاز بالسرعة والموضوعية 

والتفصيل والمالءمة ، اي ان تكنولوجيا المعلومات وفرت امكانات كبيرة وهائلة لتحسين أداء نظم 

من افراد وهياكل وادوات بفضل الميزات الكبيرة  رهااصالمعلومات المحاسبية وتطوير جميع عن

لها مثل التعددية وتنوع االستعماالت والتكلفة المنخفضة نسبيا ، وقد نتجت تكنولوجيا المعلومات 

امكانات كبيرة لتطوير نظم المعلومات المحاسبية وجعلها أكثر مرونة واستجابة وقدرة على التكيف 

اليوم ، ويمكن تلخيص أهم اتجاهات تأثير تكنولوجيا المعلومات  لمعامع التغييرات التي يعيشها ال

 8: ( 4) على نظم المعلومات المحاسبية على النحو اآلتي 

ان تكنولوجيا المعلومات اداة فعالة لتخفيض حجم النفقات وإعادة تنظيم ، وكذلك تخفيض حجم - ۱ 

في االنتاج ، وكل ذلك  لمستخدمةالعمالة االجهاز االداري وباالخص االدارة الوسطى فضال عن 

 يؤدي الى تخفيض تكاليف المعالجات المحاسبية

يساعد استعمال تكنولوجيا المعلومات على توسيع مجال رقابة االدارة العليا مع التوسع في  -۲ 

كزية توزيع عملية اتخاذ القرارات في االدارة التنفيذية ، وهذا االتجاه يعني مركزية الرقابة والمر

اتخاذ القرارات ، وهو أسلوب يجمع بين ميزات االسلوبين في وقت واحد ويحقق مرونة ودرجة 

 استجابة عاليتين في المعلومات التي تنتجها نظم المعلومات المحاسبية .

ساعدت تكنولوجيا المعلومات على خلق قنوات اتصاالت جديدة من خالل شبكة االتصاالت  - ۳ 

الفرعية في الوحدة االقتصادية ) على المستوى الوطني أو العالمي ( وقد  سواء على مستوى النظم

مكن ذلك من زيادة سرعة تدفق ومعالجة وتبادل المعلومات وتطوير أدوات حديثة لتبادل 

كاالجتماعات والتفاوض وعقد الصفقات عن طريق الشبكات واالتصال عن بعد أو  المعلومات

 لى زيادة كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية ،األدوات األخرى ، وكل ذلك يؤدي ا

اسهمت تكنولوجيا المعلومات في زيادة قدرة نظم المعلومات المحاسبية على التكييف والتأقلم  - 4 

السريع مع بيئة العمل في الوحدة االقتصادية وذلك من خالل توفير أدوات اقتصادية فعالة لخزن 

يمها الى متخذي القرار في الوقت المناسب وقد انعكس ذلك واسترجاع ومعالجة البيانات وتقد

بوضوح على زيادة فاعلية نظم المعلومات المحاسبية واتاح لها مرونة كبيرة في التعامل مع 

 المتغيرات السريعة واالستجابة لها .

                                       
 . ۳۷-40، ص  ۲۰۱۵يد العربي للمحاسبين القانونيين ، زيد محمد ، تصميم نظام محاسبي الكتروني لتعزيز المعلومات المحاسبية ، بحث تطبيقي في شركة خير الصفوة لتجارة مواد الديكور ، المع-1
 . 75االردن ، ص  ، عمان ، ۲۰۰۹يازوري العلمية للنشر والتوزيع ، الجزراوي ، ابراهيم ، والجنابي ، عامر ، اساسيات نظم المعلومات المحاسبية ، دار ال -2 
 . ٤٢ ص ، سوريا ، دمشق ، ۲۰۱۰ ، التاسع العدد ، االلكترونية المعلومات دراسات مجلة ، القرارات اتخاذ فاعلية في المعلومات كفاية دور ، عمر ، نصيف-3
 . ۸۲-۸۰جامعة الموصل العراق ، ص  ۲۰۰۱استخدام الحاسبات االلكترونية في عمل نظم المعلومات المحاسبية ، مجلة تنمية الرافدين ، كلية االدارة واالقتصاد ،  ريهاشم ، تاث ادي، ز  يیحي-4
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تقليل مساحات خزن البيانات المختلفة التي يتم الحصول عليها وتحويلها الى ملفات يمكن  -5 

استدعاؤها مباشرة من قاعدة البيانات المركزية وكذلك امكان تحديث هذه البيانات المخزونة اوال 

باول وذلك من خالل مواقع الوحدة االقتصادية على االنترنيت أو االنترانيت االكسترانيت أوغيرها 

 من الشبكات

داء العمليات والمعالجات االفادة من القدرات التي توفرها الوسائل االلكترونية في تسهيل ا - 6 

المحاسبية المختلفة وخاصة تلك المعتمدة على تطبيق األساليب الرياضية واالحصائية ، وكذلك 

امكانية تحقيق التكامل مع نظم المعلومات األخرى من خالل تسهيل عملية التبادل االلكتروني 

 .  ( 4) للبيانات فيما بينها 

  ففي عصرنا الحالي احتلت التكنولوجيا جزءا  المعلومات :فاعلية وكفاءة أدوات تكنولوجيا

كبيرا من حياتنا وعلى جميع األصعدة سواء كانت اقتصادية ام اجتماعية ، لذا يمكن تسمية 

هذا العصر بعصر المعلومات واالتصاالت اذ ازدادت العناية في هذا المجال وادي هذا التزايد 

علومات ، وهنا تربط المعلومات بالتكنولوجيا بشكل الى المنافسة بشكل كبير لالفادة من الم

مباشر حيث توظف التكنولوجيا من اجل االفادة من هذه المعلومات ، كما ولتكنولوجيا 

المعلومات اسهام كبير في تحسين كفاءة انشطة المنظمات ورفعها لما تقوم به من تحسين جودة 

نولوجيا المعلومات ايضا دورا فاعال المنتجات وخفض التكاليف المرتبطة بها كما تمارس تك

 (1) ة قرارات السليمفي مساعدة االدارات العليا في اتخاذ ال

ان نظم المعلومات المحاسبية كغيرها من النظم األخرى تتميز بخصائص تجعلها نظام يتصف  

 :  9( 2) بالفاعلية والكفاءة وفيما يلي أهم تلك الخصائص 

عالقة االنشطة االدارية ببعضها البعض من خالل تقارير دورية تظهر المعلومات المحاسبية  -*

مالئمة تعمل على تحقيق االهداف ، لذلك يجب أن ترتبط المعلومات المحاسبية بالهيكل التنظيمي 

 للمنظمة ، حتى يتم تحقيق أهداف االدارة من تخطيط ورقابة القرارات المالئمة
الالزمة لنتائج تنفيذ الخطط الموضوعة ومقارنتها مع القدرة على تزويد االدارة بالمعلومات  -* 

 الخطط الموضوعة مسبقا من خالل تقارير توفر بيانات تفصيلية الزمة التخاذ القرارات

القدرة على تحقيق توازن بين تكلفة النظام وبين درجة الدقة والتفصيل والفترات الزمنية  -*  

 العداد التقارير المالية . زمةالال

القدرة على توصيل المعلومات لمتخذي القرارات بالوقت المناسب فضال عن تخزين  -*  

 واسترجاع المعلومات بشكل سريع وعند الحاجة .

                                       
صيام ، وليد زكريا ، والمهندي ، محمد عبد هللا ، مدى اسهام التجارة االلكترونية ووسائل االتصال الحديثة في تطوير نظم -1

، العدد األول ،  34المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية األردنية ، مجلة دراسات العلوم االدارية ، الجامعة االردنية ، المجلد 
 . 36دن ، ص ، عمان ، االر  ۲۰۰۷

، عمان ،  ۲۰۰۸جمعه ، احمد ، والعربيد ، عصام ، نظم المعلومات المحاسبية مدخل تطبيقي معاصر . جامعة الزيتونة ،  -2 
 ۲۳-۲۰االردن ، ص 
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عدم تكرار تجميع البيانات وتشغيلها مرة أخرى وأن تكون هذه البيانات تخدم ادارات اخرى  -*  

 يف ، التدقيق .االنتاج والتسويق ، التكال راتداخل المنظمة مثل ادا

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

القدرة على تدفق المعلومات لداخل وخارج المنظمة واجراء مواءمة بين نظم المعلومات  -* 

 .  دميهاوالبيئة المحيطة لغرض توفير المعلومات حسب الحاجة لمستخ

 يد المعلومات وتحديث البيانات بصفة مستمرة حسب الظروف المحيطة بالنظام القدرة على تول -* 

 حيث وضح تقرير المجمع  العالقة بين المعالجة اآللية للبيانات ونظم المعلومات المحاسبية :

 – احلاالمريكي للمحاسبين أن للمحاسبة اثر بوصفه نظاما للمعلومات ويحدد من خالل مر

تقوم المحاسبة بعمليات التجميع والحصر ، وتحليل االحداث المالية للوحدة االقتصادية وتمثيلها  -* 

 في صورة بيانات أساس تسجل في الدفاتر المحاسبية . 

معالجة البيانات االساسية وفق الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها حتى تحول -*

 .  اتلمعلومات تساعد في اتخاذ القرار

 وبعد ذلك توصل المعلومات التي تعالج الى االطراف المعنية بطريقة مناسبة كالتقارير والقوائم -* 

 المالية 

ان عملية معالجة البيانات االساسية في نظم المعلومات المحاسبية لها اسلوب يتبع اجراءات  

، على وفق فروض  تسجيل البيانات ، وتبويبها ، وتلخيصها ، وتحليل النتائج ، والتقرير عنها

وقواعد ومبادئ علمية ، ويتم ذلك في دفاتر وسجالت محاسبية فان هذا يؤيد امكانية استخدام 

اسلوب المعالجة اآللية للبيانات المحاسبية ، وتوجد عدة أسس تحكم عملية المعالجة اآللية حتى 

عليها . مما تقدم تالحظ تستطيع أن تتابع سير االجراءات المحاسبية والقواعد المحاسبية المتعارف 

ان العالقة بين المعالجة اآللية للبيانات ونظم المعلومات المحاسبية تتحدد من خالل النقاط المشتركة 

بين المفهومين ، اذ ان المعالجة اآللية وجدت في كل المراحل التي تمر بها الدورة المحاسبية 

نات أو المخرجات واالختالف فقط بالشكل فتأثرت بها سواء كانت مرحلة المدخالت ام معالجة البيا

العام . وتبين ان اهم مرحلة اثرت فيها المعالجة اآللية لنظم المعلومات المحاسبية هي مرحلة 

معالجة البيانات الن الحالة التي وجدت فيها المعالجة اآللية ادت الى تغيير حالة هذه المعالجة الن 

وتطبيقية والن المحاسب ال تتوافر لديه  ليةرامج اهذه المرحلة تتم بواسطة اجهزة وادوات وب

معلومات كافية واليستطيع تخمين نتائجها اال بعد االنتهاء من عملية المعالجة غير المرئية له . 

وفي هذه الحالة يتضح ان هذه العالقة البد وأن تكون مرتبطة بمجموعة االسس والضوابط الواجب 

 يةتوافرها عند استعمال المعالجة اآلل
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 خامسالمحور ال

 االستنتاجات والتوصيات 

 : االستنتاجات 5-1

يدة ذات كفاءة عالية تؤدي الى تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اساليب وطرق جد .1

ً لتكون قادرة على معالجة وتوصيل ارت بط الحواسيب وشبكات االتصال )االنترنت( معا

 المعلومات الكترونياً . 

والوحدات االقتصادية االفراد تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الى زيادة معرفة  .2

 من خالل تبادل المعلومات بين مختلف المستخدمين وبالتالي تحقق تنمية بشرية مستدامة. 

تفتقر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الى بعض الخصائص كالوضوح واالكتمال  .3

واالرباح المستمرة والمعلومات غير التجميعية التي تؤدي الى تحسين جودة هذه المعلومات 

 وبما يتالءم مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

اسب مما يؤدي الى فقدان هذه المعلومات .ال توفر الوحدات االقتصادية معلومات في الوقت المن4

 . القرارات اهميتها لمتخذي 

 تتسم المعلومات المحاسبية بجود عالية في ظل توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  .5

االستثمارية على المعلومات بشكل عام والمعلومات المحاسبية بشكل خاص  القراراتتعتمد  .6

 . القرارات لترشيد هذه 

ع العامة والخاصة الى ت الضخمة في المشارياراالستثمارية المتعلقة باالستثما راراتالقتؤدي  .7

 سمالي مما يحقق تنمية اقتصادية. أركم الارزيادة الت

 

 : التوصيات 5-2

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نظم المعلومات بشكل عام والنظام  .1

بالوقت المناسب  القراراتالمحاسبي بشكل خاص لمعالجة وتوصيل المعلومات الى متخذي 

 االستثمارية.  القراراتلترشيد 

تعليم وتدريب كافة العاملين في القطاع العام والخاص على تكنولوجيا المعلومات  .2

وبما يتالءم مع التطوارت  البرامجياتتصاالت وبالخصوص الحاسوب واالنترنت وواال

 الحالية. 

اضافة بعض العناصر او الخصائص المتمثلة في الوضوح واالكتمال واالرباح  .3

المستمرة والمعلومات غير التجميعية )التفصيلية( الى الخصائص التي تم عرضها في اطار 

 لتحسين جودة هذه المعلومات. مجلس معايير المحاسبة المالية 
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االعتماد على المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية التي تتسم بالخصائص النوعية في  .4

 االستثمارية التي تحقق التنمية االقتصادية.  القرارات

الهمية التنمية االقتصادية في كل بلد يوصي الباحثان باهمية استنباط أساليب را نظ .5

ت والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل لرفع مستويات ارٕانماء المهااجية جديدة أفضل وٕ إنت

 اإلنتاج لتحقيق تنمية اقتصادية.  

الهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير مهنة المحاسبة والمهن را نظ .6

االخرى يوصي الباحثان باهمية تضمين موضوع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 اسبية االولية والعليا. المناهج المح

 القراراتالهمية جودة المعلومات في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في را نظ .7

االستثمارية يوصي الباحثان باعداد بحوث خاصة بالتدقيق االلكتروني الضفاء الثقة 

 للمعلومات. 
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2009 . 
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وأثرها في دور المعلومات المحاسبية عند ،" تقويم استخدامات الحاسوب .عزيز، محمد علي 36

اطروحة  دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية العامة في العراق "، -اتخاذ القرارات االدارية

 .1998مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 

ء للنشر دار صفا ،" المكتبات االلكترونية والمكتبات الرقمية "،.عليان، ربحي مصطفى 37 

 .  2010والتوزيع ، عمان، 

 . 1999، دار المريخ، الرياض ،1، ج،" المحاسبة المتوسطة ".كيسو ، دونالد وويجانت ، جيري 38

 . 1979الخانجي،القاهرة ، ،" االعالم والتنمية "،.محمد، محمد سيد39

  

واستخدام  ،" التحديات المعاصرة العداد.مقدم، عبيرات ورمضاني، لعال وشعيب،  شنوف 40

، جامعة  4مجلة الباحث، العدد  المعلومات المحاسبية في الشركات المتعددة الجنسيات "،

 . 2006االغواط ، 

،" تكنولوجيا المعلومات واالتصال وأهميتها في اقتصاديات الدول  .منير، نوري ونعيمة ، بارك41

، بكلية العلوم  " –التوصيات والمتطلبات  -العربية لمسايرة تحديات االقتصاد العالمي الجديد

" .هندريكسن، الدون، 42. 2005االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

 . 1990، االسكندرية، 4ة كمال خليفة ابو زيد، ط، ترجمالنظرية المحاسبية "
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