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واقع املهارات الفردية والربجميات التقنية لتطبيق احملاسبة 
 االلكرتونية

 دراسة ميدانية على املصارف التجارية مبدينة ترهونة
 

 د. أسامة عياد جنقر د. مرعي علي ضو

 قسم المحاسبة -جامعة الزيتونة كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 : المستخلص
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافر المهارات الفردية والبرمجيات التقنية المتعلقة بنظم المعلومات 
المحاسبية االلكترونية على عينة من المصارف التجارية بمدينة ترهونة وصواًل الى تحديد أهم معوقات 

وتمثل مجتمع من جميع سة، التطبيق، واعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق اهداف الدرا
موظفي ومدراء اإلدارات ورؤساء االقسام بالمصارف التجارية بمدينة ترهونة ، واعتمد الباحثان على 

الحصول عليه من  ما تم( مبحوثًا، بينما 60أسلوب العينة العشوائية البسيطة حيث بلغ حجم العينة )
ن، وعند الفحص واالدخال تبين ان االستمارات ( صحيفة استبيا58اجمالي االستمارات الموزعة قد بلغ )

( صحيفة استبيان، واعتمدت الدراسة ايضًا على بعض األساليب اإلحصائية في 39الصالحة للتحليل )
وتوصلت الدراسة إلى  One-Sample T-Testالتحقق واختبار فروضها الرئيسية باستخدام اختبار 

بالمصارف  اإللكترونيةات تطبيق نظم المعلومات المحاسبة عدم توفر المهارات الفردية التي تناسب متطلب
التجارية محل الدراسة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى توصلت الدراسة إلى عدم توفر البرامج المحوسبة 
التي تتوافق وتطبيق نظم معلومات محاسبة االلكترونية، فظاًل عن وجود بعض المعوقات األخرى 

ج وقلة الكفاءات، وضعف البنية التحتية التي تعتمد عليها البرمجيات التقنية ببيئة والمتمثلة في ندرة البرام
الدراسة ونخلص مما سبق أن تلك االستنتاجات تقودنا في الواقع إلى اإلشارة لوجوب اعتماد المصارف 

ية، فضاًل عن على التقنية المعلوماتية ألهميتها كأداة لمساعدة اإلدارة في مهمتها التخاذ القرارات اإلدار 
التحسين المستمر، من خالل تقليص األنشطة التي ال تضيف قيمة للخدمات واستبدالها باألنشطة التي 

 تضيف قيمة جودة الخدمة للعمالء.
 االلكترونية،نظم المعلومات المحاسبية  اإللكترونية،البرمجيات  الفردية،: المهارات الكلمات الرئيسية

 .المصارف التجارية
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 .المقدمة1
يشهد العالم ثورة تكنولوجية الكترونية مسارعة وفي تطور مستمر في كل ميادين الحياة وبالتالي أخدت      

عدة أشكال من إدخال األنظمة الكترونية في أغلب المجاالت تلبية لتطورات السريعة عوضا عن األنظمة 
تعد من الوظائف األساسية في منظمات اليدوية التقليدية وبما أن مهنة المحاسبة والقائمين عليها 

( وتنامي استخدام تكنولوجيا المعلومات عملت العديد من الشركات 2021األعمال)حسين، وأحمد، 
من معالجة البيانات الكترونية، من معالجة البيانات الكترونيا،  االستفادةوخاصة المساهمة العامة على 

، 2008الحديثة جزءا من بيئة الشركة)الحسبان، بحيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات المحاسبية 
(، كما كان المحاسبون من بين المجموعات المهنية األولى التي تأثرت بهذا التغيير حيث قاموا 224ص

بدمج تكنولوجيا المعلومات كجزء ال يتجزأ من عملهم اليومي، بحيث لم يعد من الممكن أداء معظم 
اركة تكنولوجيا المعلومات. وهذا يعني حدوث تغيير كبير في العمليات المحاسبية والمالية دون مش

 (.Damasiotis, et al ,2015, p538عملهم )الكفاءات المطلوبة من المحاسبين ألداء 
 .مشكلة الدراسة2

بشكل فعال وكفؤ من أجل الوصول إلى  االستراتيجيةتسعى جميع المؤسسات إلى تحقيق أهدافها       
الهدف الرئيسي إلى منظمة وهو الربحية والنمو وبالتالي تعظيم قيمتها السوقية وزيادة ثروة المالك وذلك 
بكافة الطرق التي يمكن أن تؤدى إلى تحسين أدائها وزيادة أرباحها في عصر التميز بالمنافسة والتطور 

لبيانات والمعلومات في حال تم استخدامها بشكل كفء وفعال أحد التكنولوجي والمعرفي حتى أصبحت ا
أهم أصول الشركة، وبذلك فقد باتت أنظمة المعلومات المحاسبية االلكترونية الحديثة أحد أهم ركائز 
الشركات ويكمن نجاحها أال بالمهارات الفردية والبرامج المتوفرة وتدليل المعوقات حتى يكون النظامي 

 ديث يلبي احتياجات المؤسسات لتحقيق أهدافها.المحاسبي الح
وبناء على ما تقدم برزت مشكلة الدراسة والتي تتمحور حول واقع المهارات الفردية والبرمجيات     

االلكترونية المستخدمة بنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية الحديثة في المصارف التجارية. ويمكن 
 ؤالت التالية:صياغة مشكلة الدراسة في التسا

ما واقع المهارات الفردية والبرمجيات االلكترونية المطبقة بنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية الحديثة 
 بالمصارف الجارية الليبية؟

 وسيتم اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:       
  لمستخدمي النظام )الموظف( لتحقيق متطلبات نظم المعلومات المحاسبية ما مدى توافر المهارات الفردية

 االلكترونية؟
 ما مدى توافر البرمجيات المتطورة لتحقيق متطلبات نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية؟ 



 واقع المهارات الفردية والبرمجيات التقنية لتطبيق المحاسبة االلكترونية

 

3 
 

  ما المعوقات التي تواجه المصارف التجارية لتوفير متطلبات تطبيق نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية
 الحديثة؟

 .أهمية الدراسة3
أصبحت نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية مركز اهتمام المؤسسات العامة والخاصة وكذلك        

تائج تساهم في تعزيز المعرفة والخبرة فضال عن تقديم المهنية والعلمية وبالتالي يمكن التوصل إلى ن
 مجموعة من التوصيات للمؤسسات المحلية في ضوء ذلك تم تناول األهمية العلمية والعملية كما يلي:

  :تتجلى األهمية العلمية للدراسات نظرا لندرة الدراسات المحلية التي استهدفت المتغيرات األهمية العلمية
مما تحقق  البيئة المحلية وبالتالي تعتبر من بين أوائل الدراسات التي تناولت الموضوعالمبحوثة في 

 إضافة الن نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية واألكاديميين،مساهمة علمية في خدمة المهتمين 
دة تعتبر العصب الرئيسي في عملية اتخاذ القرارات المالية وبالتالي اكتسب الموضوع جو  الحديثة

 المعلومات أهمية كبيرة في األدبيات المحاسبية.
  :تتمثل األهمية العملية للدراسات تركيزها لالستفادة من تكنولوجيا الحديثة لنظم المعلومات األهمية العملية

المحاسبية من خالل التعرف على واقع المهارات للقائمين بهذه النظم الحديثة والبرمجيات المستخدمة 
 تحقق جودة مخرجات تلبى احتياجات المستخدمين.   لتلك النظم لكي

 . أهداف الدراسة4
تهدف هذه الدراسة إلى استطالع واقع المصارف التجارية الليبية لتحقيق متطلبات نظم المعلومات 

  -المحاسبية اإللكترونية من خالل األتي:
متطلبات نظم المعلومات معرفة مدى توافر المهارات الفردية لمستخدمي النظام)الموظفين( لتحقيق  -أ

 المحاسبية اإللكترونية.
المعلومات المحاسبية  متطلبات نظمالتعرف على مدى توافر البرمجيات المتطورة لتحقيق  -ب

 اإللكترونية. 
المعلومات المحاسبية  التجارية لنظمالكشف عن المعوقات التي تحول دون تطبيق المصارف  -ت

 اإللكترونية.
 . الدراسات السابقة5

يلي بعض الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، لما لهذه البحوث من فيما 
أهمية كبرى في التعرف على اإلجراءات التي اتخذتها، والنتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات، ويعرض 

العربية واإلنجليزية أن يقوم الباحثان في هذا الجانب الدراسات السابقة المتعلقة بالدراسة الحالية باللغتين 
الباحثان بأبراز أوجه التشابه واالختالفات مع الدراسة الحالية وكذلك الكشف عما سوف تضيفه هذه 

 الدراسة من إضافة علمية جديدة، يأمل من خاللها الباحثان أن تكون لها قيمة علمية مضافة.
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 (2018, األمين)الباحثة . قامت 5.1

 بالموثوقيةبدراسة هدفت إلى معرفة قدرة البرامج المحاسبية الحديثة على إعطاء معلومات مالية متميزة   
في مؤسسات االتصال الجزائري وذلك من خالل: التعرف على البرامج المحاسبية التي تستخدمها 

كذلك معرفة  االلكترونية،وإظهار الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المؤسسة في ظل البيئة  المؤسسة،
ما مدى استفادة متخذي القرار من المعلومات التي تنتجها هذه البرامج المحاسبية. وتوصلت الدراسة إلى 
عدة نتائج أهمها: أن مؤسسة االتصاالت تمتلك برامج محاسبية قوية تقوم بتسجيل كل األحداث 

 ية الموثوقية بالنسبة للمعلومات المحاسبية.االقتصادية محاسبيا وأن البرامج المحاسبية تؤثر على خاص
 ( 2019، قام الباحث ) بن إسماعيل 5.2

بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع وأفاق نظام المعلومات المحاسبية اإللكترونية لتعزيز الخصائص 
 باستخدام المنهج الوصفي والتجريبي. حيث أظهرت النتائج األتي: المحاسبية،النوعية للمعلومات 

وجود  -
أهمية كبيرة للعنصر البشري لمهاراته الفردية في إدارة وتسيير النظام المحاسبي االلكتروني باعتباره 

 المستخدم الرئيسي لنظام.
تساعد نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية في المعالجة المحاسبية الناجحة مما يجعل مخرجاتها  -

 بية.تتصف بجودة الخصائص النوعية للمعلومات المحاس
 (2019والجديد,  )الشويرف,كل من  مقا .5.3

دراسة هدفت إلى مدى تطبيق نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في المشروعات الصغيرة        
وأعتمد الباحثان المنهج  االلكتروني،والمتوسطة والمعوقات التي تحول دون تطبيق النظام المحاسبي 

لجمع  استبانةاالستقرائي باختبار عينة من األفراد وتعميم النتائج على مجتمع الدراسة من خالل تصميم 
البيانات األولية من خالل التحليالت اإلحصائية. وقد توصلت الدراسة إلى تطبيق نظم المعلومات 

مادية تتعلق باقتناء مقومات النظام من معدات المحاسبية االلكترونية رغم أنه هناك صعوبات ومشاكل 
 وبرامج محاسبية.

 ( Thttoli ,2020). دراسة 5.4
الدراسة إلى مدى تأثير المعرفة ببرامج المحاسبة بالبرامج المحاسبية المستخدمة بالشركات هدفت    

وتم استخدام طريقة أخد العينات من خالل اختبار المحاسبين الذين  عمان،الصغيرة والمتوسطة في 
 يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وقد كشفت الدراسة نتائج بأن المعرفة ببرامج المحاسبة لها تأثير كبير عند استخدام البرامج المحاسبية    
 الحديثة المطبقة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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 (Kruskopf, , et  al  2020)دراسة  5.5
قدمت هذه الدراسة لمحة عامة عن التقنيات الحالية والمستقبلية التي تؤثر على مجاالت المحاسبة       

والمراجعة. حيث هدفت لتقديم االضطرابات التكنولوجية التي تشكل هذه المجاالت وكذلك النظر في 
فقامت الدراسة بمسح أربعة مجاالت رئيسية  المطلوبة، كيفية تأثيرها على الوظائف المستقبلية والمهارات
وتوصيفات  الجارية،ومراجعة األدبيات للبحوث  واقعية،للموضوع هما: دعم التطورات الحالية بقضايا 

والمهارات المطلوبة وكيفية اكتسابها. من خالل الدراسة شهدت نقصا في  المستقبل،وظيفية محتملة في 
خاصة مع الخريجين الجدد الذين تأتي معرفتهم مباشرة من الجامعات في حين أنه  المطلوبة،المهارات 

فأننا ترى أنظمة التعليم تغير برامجها لتكون أكثر توجها نحو  البيروقراطية،قد يكون تغييرا بطيئا بسبب 
 التكنولوجيا تلبية احتياجات الشركات نظرا الستخدامها لتكنولوجيا متطورة.

 (Eleonora ,2020)دراسة .  5.6
األستاذ الموزع(  )دفتر Blockchainعلى اآلثار المحتملة لـــ  ءالضو الدراسة هدفت إلى القأ        

لمحترفي المحاسبة حيث أن تقنية دفتر األستاذ الموزع هي تحول من المحاسبة التقليدية وتغيير بشكل 
أساسي لتنظيم وعمل أنظمة المحاسبة. وتقدم أيضا بعض األفكار حول المشهد التنظيمي وتحدد بعض 

اآلثار المحاسبية. وحيث ساهمت  المشكالت التنظيمية المعلقة التي قد تؤدي الى مجموعة متنوعة من
في  Blockchainالدراسة من خالل التركيز على منظور المحاسبة وزيادة التركيز على تطبيقات 

المحاسبة وتقديم رؤى جديدة قيمة حول األعمال وتحسين قرارات المستثمرين لالستفادة من نشر تقنيات 
 Blockchainمحاسب المستقبلي بمتطلبات يجب توسيع ملف تعريف مهارات ال الموزع،دفتر األستاذ 

 المطلوبة.
 (Kroon, et al ,2021) ة. دراس5.7

استعرضت هذه الدراسة األدبيات المحاسبية الحديثة مع التركيز على تأثيرات التقنيات الناشئة على       
يحدد ما هي التقنيات الناشئة التي تتم دراستها أكثر فيما  التحديد،على وجه  ومهارتهم،دور المحاسبين 

يتعلق بتأثيرها على دور المحاسبين ومهاراتهم وما هي استراتيجيات البحث المستخدمة في الدراسات التي 
وتأثير التقنيات الناشئة المحددة على مهارات المحاسبين كما تبحث الدراسة  الموضوع،تركز على هذا 

االبتكار المفتوح عامال مؤثر في هذا الصد. والنتائج التحليلية الرئيسية لدراسة المهارات إذا كان  فيما
التي يجب أن يتمتع بها المحاسبون اليوم وما هو الدور المنوط بهم. واآلثار العلمية: قد تأخذ الهيئات 

عد والقوانين الخاصة المهنية والمنظمون النتائج في االعتبار عند اإلبالغ عن مراجعة المعايير والقوا 
بالبيئة الجديدة. وتقدم هذه الدراسة فهما متكامال ألثار التطورات التكنولوجية الحديثة على دور المحاسب 

 ومهارته التي تمت مناقشتها حتى اآلن في األدبيات الحالية.
 (Rosi and Mahyuni, 2021)دراسة  5.5
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هدفت الدراسة إلى استكشاف كيف أن يؤدي تقدم تقنية الثورة الصناعية إلى خلل أو تعطيل مهنة       
وحيث استخدمت طريقة التركيب التلوي )وهو أسلوب لدمج البيانات للحصول على نظريات  المحاسبة،

ير في قطاع أو مفاهيم جديدة ومستوى أعمق وأشمل للفهم(. وأوضحت نتائج الدراسة أن أهمية التطو 
كما كان للمحاسبة والمحاسبين دور لتحول والتغيير  الصناعة،المحاسبة هو مواكبة التقدم التكنولوجيا في 

التغيرات والتطورات التي تساعد في مواجهة  بالستيعافي المهارات التي يجب أن يتمتع بها المحاسب 
 تطور الصناعات.

 . ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة6
خالل النظر والتفحص في الدراسات السابقة تبين وجود عدد من الدراسات التي تناولت بعض من من 

جزئيات موضوع الدراسة الحالية ومن جوانب مختلفة ، من حيث تأثيرات التقنيات الناشئة على دور 
وبالتالي المحاسبين ومهارتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى تأثيراتها في مجاالت المحاسبة والمراجعة، 

فان هذه الدراسة تتشابه مع بعض الدراسات السابقة من حيث بعض تلك العوامل ومدى توفر المقومات 
لتطبيقها في المؤسسات والشركات بشتى انواعها ، غير ان الدراسة الحالية اعتمدت دراسة واقع توافر 

في حدود –سابقة في البيئة الليبية تلك المقومات واستنباط معوقات توافرها والتي لم تتناولها االدبيات ال
، ،وعليه تعتبر هذه الدراسة مكملة  لما وصل اليه الباحثين فيما سبق من دراسات وابحاث -علم الباحثان

في هذا المجال ، وتسعى هذه الدراسة ايضا الى زيادة التأصيل العلمي لمفهوم المحاسبة االلكترونية، 
عوقات التي تحول دون ذلك، بغية العمل على اعطاء نتائج تبين واستكشاف متطلبات تطبيقها وتحديد الم

مدى ادراك الجهة محل الدراسة ألهمية تلك العوامل ومحاولة من الباحثان أيضا لتقديم بعض التوصيات 
 التي قد تسهم في تذليل معوقات تطبيقها .

 اإلطـــــــار النـــــــظري  .6
 ألنظمة المعلومات المحاسبية االلكترونية المفاهيمياإلطار  6.1

 تعريف نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية الحديثة وأهدافها: 6.1.1
 االقتصادية،كنتاج طبيعي في عالم تسوده التكتالت  الحديثة،برزت أهمية نظم المعلومات المحاسبية      

والتقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات المبنية على  االستثمار،وتعاظم حجم التجارة العالمية وضخامة 
( وعليه فقد عددت تعريفات نظم 12، ص2012، )المطيري استخدام الحاسب اآللي ونظم االتصال 

 المعلومات المحاسبية الحديثة لكثير من الدراسات نذكر بضا منها:
ت ومعدات تشغيل البيانات ( " هي مجموعة من األشخاص واإلجراءا19، ص2015عرفها )جبريل،      

وذلك بهدف تخفيض درجة عدم التأكد  آليا،التي تقدم باختبار وتخزين وتشغيل واسترجاع البيانات 
 المرتبطة باتخاذ القرار". 
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 )األفراد،(" بأنه مجموعة الموارد العناصر 19، ص2016عمر،  أنيس،)من كما عرفها كال        
الت وغيرها( المرتبطة والمتجانسة التي تتفاعل مع بعضها البعض السج األموال، أألألت، التجهيزات،

تعمل كوحدة واحدة لتحقيق هذه، أو مجموعة من األهداف العامة في  ،النظام( داخل إطار معين )دود 
 ظل الظروف) بيئة النظام( ويتم مراقبتها روتينيا من قبل المسئولين.

(:" عبارة عن منظومات حسابية ذات بيئة شبكية من أجهزة 116، ص2016، لمين)عرفها وأيضا    
تبني على أساس نظام المعالجة  ومضيفة،ترتبط أو تلتقي مع أجهزة حاسب خادمة  شخصية،حاسب 

وقواعد البيانات الموزعة في معظم األحيان لكن كل هذا في نظم المعلومات المحاسبية هو تأثير دور 
 نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية الحديثة". الحاسب في بناء عمل

 فوده)يلي وهي كما  األهدافولكي تكون هذه النظم فعالة يجب أن ترتبط بمجموعة من    
 (:373،ص2019،وآخرون 

إنتاج التقارير الالزمة لخدمة أهداف المؤسسة االقتصادية سواء مالية أو بيانات إحصائية أو  -أ
 األسبوعية. تقارير التشغيل اليومية أو

 على درجة من الدقة في األعداد لتحقيق أفضل النتائج. تحتوي توفير تقارير  -ب
لتلبي احتياجات اإلدارة التخاذ القرارات المالئمة فئ  المناسب،توفير التقارير وتقديمها في الوقت  -ت

 الوقت المناسب.
أدائها من خالل توفير  تحقيق النظام لشروط الرقابة الداخلية لحماية أصول المؤسسات ورفع كفاءة -ث

 وسائل الرقابة من النظام.
 مكونات نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية:  6.2

االتي هناك مجموعة عناصر يتكون منها نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية الحديثة متمثلة في    
 (:138-136،ص2017ومحمد،  )الطائي، (،35-30، ص2015، أبوحصيرة)

 ويمكن تقسيم هؤالء األفراد إلى: معلومات،أن األفراد عنصر أساسي في تكوين أي نظام  األفراد: 6.2.1
أو المعلومات التي ينتجها النظام، والذين يمكن  النظام،المستخدمين: هم األفراد الذين يستخدمون   -أ

 أن يكونوا محاسبين، أو بائعين، أو مهندسين، أو زبائن، أو مديرين.
 يقومون بتصميم النظام وبناء على المتطلبات المعلوماتية للمستفيد النهائي. محللي النظم:  -ب
 في ضوء المواصفات التي يقدمها محللو النظم. اآللي،مطوري البرمجيات: يعدون برامج الحاسب   -ت
 مشغلي النظام: يساعدون في مراقبة وإدارة وتشغيل نظم الحواسيب المختلفة والشبكات.  -ث

ويقصد باألجهزة المكونات والوسائط المادية المستخدمة في العمليات التي تمر بها األجهزة:  6.2.2
بل أيضًا تشمل  فقط،فاألجهزة أو المكونات المادية ال تشتمل على الحاسب اآللي  والمعلومات،البيانات 
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ة أو كل الوسائط واألغراض الملموسة التي تسجل عليها البيانات والمعلومات مثل: األقراص الممغنط
 -أساسية: اآللي يتكون من أربع مكونات  ونظام الحاسب الضوئية،

وهي مجموعة من الوحدات التي يتم استخدمها في إدخال البيانات والبرامج  -اإلدخال: وحدات  -أ
 واألوامر المحاسبية.

وتتكون من وحدة الحساب والمنطق وتختص هذه الوحدة بتنظيم  -المركزية: وحدة المعالجة   -ب
وتتكون  وإخراجها،العالقة بين جميع وحدات الحاسوب من خالل توجيه تنفيذ تدفق البيانات ومعالجتها 

أيضًا من وحدة الذاكرة الرئيسية وهي تختص بحفظ البيانات الجاري معالجتها تمهيدًا لتجهيزها إلى وحدة 
 ق إلجراء العمليات المطلوبة كما تقوم باستقبال النتائج أيضاً وتجهيزها إلى وحدة اإلخراج.الحساب والمنط

وهي مجموعة الوحدات التي يمكن من خاللها االطالع على النتائج  -اإلخراج: وحدات   -ت
الوسائل الشائعة هي: وسيلة العرض  وأن أكثر البيانات،المستخرجة نتيجة للعمليات التي أجريت على 

 والطابعة الملحقة بالحاسب اآللي إضافة إلى وسائل أخرى عديدة. (،مرئي)الشاشةال
وهي تستخدم لحفظ المعلومات أو النتائج خارج  -(: الذاكرة الثانوية)اإلضافية وحدة التخزين  -ث

 واألقراص المغناطيسية وغيرها. المضغوطة،الحاسب اآللي لفترة طويلة من الزمن مثل: األقراص 
ومن ضمنها  البيانات،وهي التي تشمل كل أنواع التعليمات المطلوبة في معالجة : البرمجيات 6.2.3

فهنالك  برامج،وتسمى  عليها،التي توجه المكونات المادية للحاسب وتسيطر  التشغيل،مجموعات نظم 
 نوعين من برمجيات النظام وهي:

لدعم المطلوب له مثل: وتقدم ا اآللي،برامج نظام التشغيل: التي على نظام الحاسب  -أ
 (.Dos( و)Windowsبرنامج)

 اآللي،برامج التطبيق: وهي برامج توجه إجراءات وعمليات خاصة باستخدامات محددة للحاسب  -ب
 (،Excelوبرنامج الجداول اإللكترونية) اإلحصائي،مثل: برامج التحليل  النهائي،من قبل المستخدم 

 (.Wordوبرنامج معالج النصوص)
هي أكثر من أن تكون مواد أولية لنظم معلومات. وتعتبر البيانات موارد ذات قيمة  نات:البيا 6.2.4

لذا فإنه ينبغي أن تستثمر وتدار بشكل فعال لكي تؤمن فائدتها للمستخدم  االقتصادية،عالية في الوحدة 
 النهائي في الوحدة االقتصادية.

مجموعة من الملفات المرتبطة مع بعضها البعض  تمثل قاعدة البيانات المحاسبيةالبيانات:  قواعد 6.2.5
بصورة منطقية ومخزنة بطريقة منظمة تسهل وصول البرامج التطبيقية إليها بهدف معالجة البيانات التي 

   تحتويها هذه الملفات.
وهي الوسائل والطرق التي تهتم بنقل وتبادل البيانات والمعلومات واألفكار بين أطراف  الشبكات: 6.2.6

مما يؤدي إلى تحقيق أهدافها. ومن أهداف نظم االتصاالت الحديثة في الوحدة  االتصال،عملية 
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تدفق البيانات في قنواتها المختلفة على النحو الذي يسمح بوصولها إلى مكان  االقتصادية تسهيل
كما يهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات من المكان  المناسبة،الجتها في الكم والوقت والنوع والدقة مع

الذي تتوافر فيه إلى مختلف مواضع صنع القرارات التي تحتاجها ألغراض صنع مختلف القرارات 
ى المستويين كما تهدف إلى تحقيق الترابط عل والتشغيلية،التخطيطية والتنظيمية والقيادية والرقابية 

 االقتصادية.  والخارجي للوحدةالداخلي 
 . التأهيل العلمي والعملي لمستخدمي نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية الحديثة: 6.3

إن نجاح عمل نظام المعلومات المحاسبية االلكترونية الحديثة وتحقيق فاعلية تعتمد لدرجة أساسية على   
ون على العمل على درجة من المعرفة العلمية والعملية تتناسب مع متطلبات ضرورة أن يكون األفراد القائم
المر الذي يستلزم ضرورة تطور مهارات األفراد العاملين بصورة  أهدافه،عمل النظام وإمكانية تحقيق 

 (:344، ص2021، الكايخ)التالية المجاالت  فيمستمرة 
حيث يتطلب من األفراد المتخصصين في مجال  تطور المهارات المحاسبية لمستخدمي النظام: 6.3.1

المحاسبة ضرورة تطوير مهاراتهم المحاسبية التي تشمل على فروع المعرفة المحاسبية كافة، والعمل على 
إلى ضرورة توافر الكفاءة الالزمة لدراسة وفهم العالقات  ةمنها: إضافدراسة المستجدات كافة في كل 
ى والتي لها عالقة بيئية األعمال الحديثة وهذا باإلضافة إلى ضرورة المتشابكة مع فروع العلوم األخر 

تطوير قدراتهم في إمكانية عرض محتوى التقارير والقوائم المالية بالسرعة الممكنة ووفق الشكل الذي 
 يمكن أن يؤثر في زيادة الفائدة لدى المستخدمين.

فيه أن استخدام الحواسيب أخد يمتد  ك شالمما تطوير المهارات الحاسوبية لمستخدمي النظام:  6.3.2
إلى العديد من مجاالت الحياة ومنها مجال نظم المعلومات المحاسبية في الوحدة االقتصادية األمر الذي 
جعل وجود أي نظام للمعلومات مرتبطا باستخدام الحواسيب وعلية يصبح من الضروري أن يكون 

ة مناسبة بالحواسيب من حيث تأهيلهم عل كيفية مستخدمون نظم المعلومات المحاسبية على معرف
 تشغيلها وبرمجتها وكذلك كيفية استخدام التقنيات الحديثة المرتبطة بها.

نظرا للحاجة الكبيرة من قبل إدارة الوحدة االقتصادية تطوير المهارات اإلدارية لمستخدمي النظام:  6.3.3
ات تساعد في اتخاذ القرارات المختلفة والمتعددة إلى كل ما يمكن للنظام أن يقدمه من بيانات ومعلوم

بالسرعة والدقة الالزمة في ضوء التغيرات والتطورات التي تحدث بصورة مستمرة في بيئة األعمال الحديثة 
فأن األمر يتطلب من مستخدمي النظام ضرورة تطوير مهاراتهم اإلدارية إضافة إلى تفهم عملية اتخاذ 

يمكن أن تتخذ في الوحدة االقتصادية وذلك لتسهيل تزويد متخذ القرار باالحتياجات القرارات المختلفة التي 
المختلفة من خالل تزويد متخذ القرار بالبيانات والمعلومات المطلوبة بالسرعة والوقت المناسب والشكل 

 الذي يسهل عملية اتخاذ القرار.
 ات تكنولوجيا المعلومات المحاسبية:متطلبات توصيات االتحاد الدولي للمحاسبين اكتساب مهار  6.4
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 (:4، ص2004، وآخرون  دهمش)التالية بناه على ذلك فقد تم تحديد المجاالت     
وتشمل هذه المعرفة النواحي المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعرفة العامة بتقنية المعلومات: 6.4.1

وتطوير  الحاسوب،والرقابة الداخلية لنظم األعمال المعتمدة على  األعمال،المعلومات في منظمات 
منظمات األعمال، وإدارة عملية تبني تكنولوجيا  الستخداممعايير وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

 المعلومات وتطبيقاتها واستخداماتها، وتقييم عمليات األنظمة المعتمدة على الحاسوب.
وتشمل الخبرة في منظمات األعمال والتطبيقات المحاسبية  بات المهارة:استخدام المعرفة ومتطل 6.4.2

فيما يتعلق بالقرارات المصيرية المتعلقة بالحصول على تكنولوجيا المعلومات، وفحص وتقييم أنظمة 
عليها وحمايتها، إضافة إلى البرمجيات المختلفة  ةالمعلومات، والرقابالمعلومات وتشغيل وإدارة أنظمة 

 دمة في تطبيقات األعمال من برامج إدارية ومالية وتحليلية وخدماتية.المستخ
وتمثل أدوات المقيم والمدير والمصمم كفاءات مدير أنظمة المعلومات أو مقيمها أو مصممها:  6.4.3

 كفاءات متخصصة لمهنة المحاسبة.
 . أثر التشغيل اإللكتروني على مقومات نظم المعلومات المحاسبية:6.5
أن التشغيل االلكتروني سيؤثر على مقومات نظم المعلومات المحاسبية ويمكن توضيح هذا التأثير     

 (:52-46، ص 2012، الفيتوري )يلي كما 
يتطلب تعديل شكل وظيفة هذه المستندات أو استخدام مجموعة األثر على المجموعة الدفترية:  6.5.1

ير يتم جمع البيانات منها بفاعلية وغالبا ما تعد هذه البيانات مستنديه جديدة أن تعد المستندات وفقا لمعاي
معيار الثبات  المستند،معيار الشكل وهوية  المعرفة،التي تحويها المستندات وفقا للمعايير التالية: معيار 

 ومعيار الدقة. والمالئمة،
دفترية شكل مجلدات في ظل النظام اليدوي تتخذ المجموعة الاألثر على المجموعة الدفترية:  6.5.2

أما في ظل النظام االلكتروني  بيانات،ويمكن لكل من يطلع على هذه المجلدات أن يقرأ ما لها من 
فأن ذاكرة الحاسب واألشرطة الممغنطة واألقراص الممغنطة بمثابة الدفاتر المحاسبية وأن  للبيانات،

على ما  االطالعجع أو المدير إمكانية المجموعة الدفترية بصورتها الجديدة ال تتيح لمحاسب أو المرا
 بها من بيانات مباشرة كما في النظام اليدوي. 

الدليل المحاسبي قائمة بأسماء الحسابات اإلجمالية والفرعية كما على الدليل المحاسبي:  األثر 6.5.3
فأنه أكثر  اليدوي،يتضمن مجموعة القواعد التي تحكم التسجيل في كل حساب وإذا كان ضروريا في 

حيث ال يمكن للحاسب توجيه بيان معين إلى حساب معين  للبيانات،ضرورة بالنظام التشغيل االلكتروني 
 أال إذا كان مخزن به أرقام وأسماء الحسابات اإلجمالية والفرعية.
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عية أدى استخدام النظام االلكتروني إلى التأثير على نو األثر على القوائم والتقارير المالية:  6.5.4
ووقتية القوائم والتقارير التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي وعلى الوسائل المستخدمة في عرض هذه 

 فلقد أدى االستخدام االلكتروني إلى الدقة والسرعة في الحصول على التقارير. والتقارير،القوائم 
جديدة  سب تفرض صورهأن طبيعة الحاعلى تخزين البيانات والمعلومات المحاسبية:  األثر 6.5.5

 لتخزين البيانات والوسائط المستخدمة في ذلك وهناك طريقتان أساسيتان لتخزين البيانات:
وحدة التخزين األصلية: واتي تعد أحد مكونات وحدة التشغيل المركزية للحاسب في تخزين البيانات  -أ

 والتي سيتم تشغيلها أو إعادة استخدامها في عمليات مستقبلية.
ين البيانات خارج الحاسب: وهو التخزين خارج حيث يتم التخزين على أشرطة أو وحدة تخز  -ب

 أسطوانات ممغنطة. 
ال تختلف اإلجراءات المحاسبية باستخدام الحاسبات  على التعليمات واإلجراءات المحاسبية: األثر 6.5.6

 اآللية عنه في النظام اليدوي وألكن االختالف يتمثل في األتي: 
 ليات واإلجراءات المحاسبية بسرعة ودقة الستخدام الدوائر االلكترونية.القيام بالعم -أ

 يمكن التسجيل والترحيل في عملية واحدة مما يقلل األخطاء. -ب
 يمكن استخدام المستندات لخدمة عدة أغراض. -ت

تزايد أهمية وجود األفراد ضمن مكونات نظم على األفراد المتعاملين مع عناصر النظام:  األثر 6.5.7
علميا وعمليا ومدى قدرتهم  -المعلومات المحاسبية االلكترونية الحديثة من حيث ضرورة األفراد المؤهلين

 على أداء العمل المحاسبي في ظل استخدام التقنيات.
 .المنهجية7

أن األسلوب االنسب لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي وقد أجمع كثير من الكتاب أمثال
 (Sekaran, (2003  ويعلل، ويحلل ظاهرة  ويصف، يالحظ،على أن هذا المنهج الوصفي

اعتمد الباحثان في تحقيق اهداف دراستهما على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام  الدراسة، عليه
نموذج استبيان تم تصميمه اعتمادًا على بعض االدبيات السابقة كما تم االعتماد على مصدرين أساسين 

 ات هما كاآلتي:لجمع البيان
: حيث اتجه فيه الباحثان في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر المعلومات المصادر الثانوية•

الثانوية والتي تمثلت في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة والدوريات والمقاالت والتقارير 
 اقع االنترنت المختلفة.واألبحاث والدراسات السابقة والبحث والمطالعة في مو 

: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم جمع البيانات األولية من خالل صحيفة المصادر األولية•
استبيان صممت خصيصًا لهذا الغرض بعد عرضها على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدق 

 محتواها وأنها تقيس ما وضعت ألجله.
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 وعينة الدراسة ع. مجتم7.1 
تم تحديد مجتمع الدراسة الحالية في جميع موظفي ومدراء اإلدارات ورؤساء االقسام بالمصارف التجارية 

 مما ت( مبحوثًا، بينما 60فلقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة حيث بلغ حجم العينة ) ترهونة،بمدينة 
صحيفة استبيان، وعند الفحص واالدخال ( 58الحصول عليه من اجمالي االستمارات الموزعة قد بلغ )

 ( صحيفة استبيان.39تبين ان االستمارات الصالحة للتحليل )
  الدراسة. س. مقيا7.4

الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان وفق ) Likertتم االعتماد على مقياس ليكرت )
 ( التالي:1للجدول رقم )

 
 الخماسي ليكرت مقياس درجات (1)جدول رقم:   

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 حسب مقياس ليكرت مدى المتوسط الحسابي التجاهات المبحوثينتقديرات 
المتوسط 
 المرجح

 4.20اكبر من 3.41-4.20 2.61-3.40 1.81-2.60 1-1.80

االتجاه 
 العام

مستوي قوي 
 الموافقةبعدم 

مستوى عدم 
 الموافقة

مستوى 
 المحايدة

مستوى جيد 
 الموافقب

مستوى قوي 
 لموافقةل

 والجدول التالي يوضح محاور االستبانة وعدد الفقرات لكل محور ونوعها.
 ( عدد الفقرات التي تمثل جميع متغيرات الدراسة ونوعها2جدول رقم: )

عدد   المحاور
 القياس الفقرات

الفردية لمستخدمي نظم المعلومات المحاسبة واقع المهارات 
 7 االلكترونية

مقياس 
-ليكرت

 الخماسي

 7 المعلومات المحاسبة االلكترونية واقع البرامج المستخدمة في نظم
المعلومات المحاسبة  المعوقات التي تحول دون تطبيق نظم

 7 االلكترونية

 21 مجموع عدد الفقرات
 الرئيسةفرضية الدراسة  7.5     

 يسعى البحث الحالي إلى التحقق من الفرضيات التالية: 
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 اإللكترونيةتتوفر المهارات الفردية لمستخدمي نظم المعلومات المحاسبة ال :H0الفرضية األولى: 
 بالمصارف التجارية محل الدراسة.

االلكترونية بالمصارف تتوفر برامج محوسبة تتوافق وتطبيق نظم معلومات محاسبة ال: H0الفرضية الثانية:
 التجارية محل الدراسة.

بالمصارف  اإللكترونيةمعوقات تحول دون تطبيق نظم المعلومات المحاسبة  دال توج: H0الفرضية الثالثة:
 .التجارية محل الدراسة

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 7.6
للتحقق من اهداف الدراسة الرئيسة مثل اختبارات ( SPSS-V24سيتم االعتماد على البرنامج االحصائي )

)تحليل الثبات، المتوسطات الحسابية، األوزان النسبية، االنحرافات المعيارية، اختبار تي للعينة الواحدة( 
( لتحديد قيم تقديرات العالقة بين Likert-scaleوكما سيتم االعتماد على مقياس ليكرت الخماسي )

وفق المتوسطات اسة، الجدول التالي يوضح مقاييس التي ستعتمد عليه الدراسة المتغيرات الرئيسة للدر 
 الحسابية المرجحة.

 .صدق وثبات عوامل الدراسة ر. اختبا7.7
 Hair,2006حيث يشير  (،Cronbach’s Alpha)ولقياس الثبات استخدم الباحثان اختبار ألفا كرونباخ 

كما أن جودة األداة تتحقق إذا زاد معامل  االختبار،أنها من أكثر الطرائق شيوعًا واستخدامًا لقياس ثبات 
فما فوق. الجدول التالي يوضح صدق ثبات فقرات المقياس وفق نتائج ألفا  0.70كرونباخ ألفا عن

 (.Cronbach’s Alpha )  كرونباخ            
 دق الثبات لعوامل الدراسة( نتائج اختبار ص3جدول رقم: )

قيمة  المحاور الرئيسية للدراسة 
 الثبات

أسلوب 
 االختبار

واقع المهارات الفردية لمستخدمي نظم المعلومات المحاسبة 
 0.790 االلكترونية

اختبار ألفا 
 كرونباخ

 0.770 المعلومات المحاسبة االلكترونية واقع البرامج المستخدمة في نظم
المعلومات المحاسبة  تحول دون تطبيق نظمالمعوقات التي 

 0.860 االلكترونية

 0.810 الثبات الكلي
 . نتائج اإلحصاء الوصفي آلراء واتجاهات المبحوثين حول محاور الدراسة الرئيسة.7.9

اإلحصاء الوصفي لمحور المهارات الفردية لمستخدمي نظم المعلومات المحاسبة  ج. نتائ7.9.1
 اإللكترونية
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فقد  اإللكترونية،تتعلق بالمهارات الفردية لمستخدمي نظم المعلومات المحاسبة  التيقدم الباحثان األسئلة 
تبين من خالل التحليل الوصفي أن غالبية المبحوثين ليس لديهم المعرفة الكافية حول القواعد والمعايير 

معياري بلغ أيضًا  وبانحراف( 2.490) لهذه الفقرة المتوسط الحسابي وبلغ االلكترونية،المحاسبية 
األولى في الترتيب من بين فقرات  ( وكانت0.852(، وبثبات عام للمستجوبين عن الفقرة بلغ )1.379)

بمستوى المهارات التي تتناسب ومتطلبات نظم المعلومات المحاسبة  .  وفيما يتعلقمحور االول األولى
المبحوثين كانت ضعيفة  اتجاهاتلوصفي حول هذه العبارة بأن فلقد أشارت نتائج التحليل ا االلكترونية،

عليه المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري حول االجابة على هذه العبارة، أذ  تما دلالموافقة، وهذا 
( وجاءت 0.861( عند مستوى ثبات )1.373( وبدرجة انحراف بلغ )2.477بلغ المتوسط الحسابي )

 الثانية في الترتيب.

 المهارات الفردية نتائج الوصف االحصائي لمحور
االنحراف  التوزيع الطبيعي الثبات

المعيار
 ي

المتوسط 
الحس

 ابي

 الفقرة العبارات

 االلتواء  التفلطح

0.861 1.099
- 

0.513
- 

1.373  2.47
7 

تمتع الموظفين بمستوى من المهارات يتناسب مع 
 االلكترونيةمتطلبات نظم المعلومات المحاسبة 

1.1 

0.852 1.170
- 

توفر المعرفة لدى الموظفين عن القواعد والمعايير  2.490 1.379 0.483
 المحاسبية االلكترونية.

1.2 

0.865 1.236
- 

0.356
- 

توفر الخبرة لدى الموظفين في استخدام  نظم المعلومات  2.385 1.369
 المحاسبة االلكترونية

1.3 

0.876 1.142
- 

0.382
- 

تلقي الموظفين الجدد التدريب الالزم على األجهزة  2.396 1.325
 والبرامج الحديثة.

1.4 

0.870 1.099
- 

0.430
- 

 1.5 متابعة الموظفين للمستجدات في مجال تخصصهم. 2.357 1.317

0.864 1.143
- 

0.384
- 

توفر القدرة لدى الموظفين على اكتشاف أي خلل في  2.378 1.305
 االلكتروني.النظام 

1.6 

0.871 1.159
- 

0.442
- 

يمكن للموظفين التكيف مع متطلبات نظم المعلومات  2.321 1.378
 المحاسبة االلكترونية

1.7 
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 المتوسط واالنحراف المعياري واالوزان النسبية للمحور األول (4جدول رقم: ) 
فلقد  الحديثة،وعند سؤال الباحثان عن مدى تلقي الموظفين الجدد التدريب الالزم على األجهزة والبرامج  

( وجاءت 0.876عند مستوى ثبات )( 2.396دلت نتائج التحليل بان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة بلغ )
ضعف في برامج التدريب على األجهزة والبرامج الحديثة. وفيما وهذا يعني أن هناك . الترتيبالرابعة في 

يتعلق بتكيف الموظفين مع متطلبات نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية ، فقد دلت إجابات المبحوثين 
( وجاءت 2.321الحسابي لها )على درجة ضعيفة من الموافقة حول هذه العبارة حيث بلغ المتوسط 

( وبشكل عام كانت اتجاهات أفراد العينة حول عبارات 0.871الثالثة في الترتيب عند مستوى ثبات )
( ضعيفة الموافقة أي اإللكترونيةالمهارات الفردية لمستخدمي نظم المعلومات المحاسبة المحور األول )

( عند مستوى ثبات عام 2.4140عام بلغ ) بمعنى هنالك ضعف واضح في المهارات الفردية بمتوسط
( االمر الذي يشير بأن المبحوثين يوافقون الراي حول عدم توفر المهارات الفردية لمستخدمي 0.883بلغ )

 . اإللكترونيةنظم المعلومات المحاسبة 
  اختبار الفرضية الرئيسية األولى للدراسة باستخدام اختبارOne-Sample T-Test  لمقارنة فروق

 متوسطات لعينة واحدة.
أهم االدوات  نم واحدة.لمقارنة فروق متوسطات لعينة  One-Sample T-Testيعد أسلوب تحليل 

البحثية في شتى المجاالت ويهدف إلى دراسة الفروقات البينية لعينة الدراسة، وعليه تم االعتماد على 
 هذا االسلوب للتحقق من فروض الدراسة الرئيسية.

 
 صيغة الفرضية األولى على النحو التالي: -

H0 :بالمصارف التجارية محل  اإللكترونيةالمهارات الفردية لمستخدمي نظم المعلومات المحاسبة  رال تتوف
 الدراسة.

H1 بالمصارف التجارية محل  اإللكترونية: تتوفر المهارات الفردية لمستخدمي نظم المعلومات المحاسبة
 الدراسة.

  أتخاذ القرار: قاعدة(ترفض الفرضية الصفريةH0(وتقبل الفرضية البديلة )H1 أذا كانت قيم )
(T( المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة كمعيار التخاذ القرار عند قيمة تساوي)وقيم الداللة 1.964 )

 .معنوياً  ( دالً sig >05.0 المعنوية )
نتائج اختبار الفرضية األولى من الدراسة والتي نصت ( 5ُتظهر نتائج التحليل التي يعرضها الجدول رقم )

بالمصارف التجارية  اإللكترونيةالمهارات الفردية لمستخدمي نظم المعلومات المحاسبة  رال تتوفعلى ))

0.883 1.022
- 

0.585
- 

1.034
1 

 المهارات الفردية التقديرات العامة لبعد 2.414
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( وهي 1.047المحسوبة إلى معنوية الداللة حيث بلغت قيمتها عند ) Tمحل الدراسة((، وتشير قيمة 
وعند مستوى غير دال معنويًا  الصفرية ( وفي منطقة قبول الفرضية1.964أقل من المعيار المحك )

(P=0.085 ونخلص مما سبق بأن ،)فروق ذات داللة معنوية من وجهة نظر المبحوثين،  دال توج
توفر المهارات الفردية لمستخدمي نظم عدم والتي نصت على  (H0)وعليه تقبل الفرضية البديلة 

 بالمصارف التجارية محل الدراسة. نيةاإللكترو المعلومات المحاسبة 
 (: نتائج تحليل مقارنة متوسط الفروقات للعينة الواحدة5جدول )

 

 . نتائج اإلحصاء الوصفي لمحور البرامج المستخدمة في نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية.7.9.2
تم االعتماد على نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية لمعرفة درجة موافقة 

المعلومات المحاسبية واقع البرامج المستخدمة في نظم المبحوثين حول فقرات المحور الثاني )
 ى( ، تكشف لنا أن المتوسط الحسابي للفقرة االول6(، النتائج موضحة بالجدول التالي رقم )االلكترونية

لهما حيث كان متوسطاتهم الحسابية متفقة تمامًا  المعمليةوالفقرة الرابعة قد اتفقتا من حيث التقديرات 
على التوالي وجاءت في الترتيب االول بين  (1.325، 1.373( وانحراف معياري )2.365وبمعدل )

عدم الموافقة(  )باقي الفقرات ، مما يدل على ان درجة االستجابة لهذه الفقرة قد كانت ذو اتجاه سلبي 
(  من مقياس الفا كرونباخ، أي بمعنى هنالك عدم 0.865، 0.872وبلغت نسب الثبات على التوالي)

( 2.865به الفقرتين ، بينما جاءت الفقرة الثالثة بمتوسط حسابي ) تما جاءموافقة للمبحوثين حول 
( "، والتي اشارت بوجود التحديث المستمر للبرامج المستخدمة من قبل 0.841وبدرجة ثبات )

  المتخصصين.

One-Sample Test 
t-value Df Sig.    (2-

tailed) 
Mean 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

1.047 38 0.085 1.98074 1.7722 2.1893 

 البرامج المستخدمة نتائج الوصف االحصائي لمحور

 الثبات
االنحراف  التوزيع الطبيعي

المعيار
 ي

المتو
سط 
الح

 االلتواء  التفلطح الفقرة العبارات
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 المتوسط واالنحراف المعياري واالوزان النسبية للمحور الثاني (6جدول رقم: ) 
وبالنظر إلى الفقرة الخامسة التي نصت على " استخدم برامج حديثة تتناسب مع طبيعة المحاسبة االلكترونية 

( 3.521( وبقيمة متوسطية بلغت )0.837" فلقد كانت ذات استجابة متوسطة وبلغ الثبات درجة )
المحور الثاني حاز على الحيادية من قبل المبحوثين وبنسبة متوسطية بلغت ويمكن ان نجمل بأن 

واقع البرامج المستخدمة في نظم المعلومات ( من إجابات الموظفين على فقرات المحور الثاني )2.904)
 (. كما هو موضح بالجدول السابق.المحاسبية االلكترونية

 راسة باستخدام اختبار اختبار الفرضية الثانية للدOne-Sample T-Test  لمقارنة فروق متوسطات
 لعينة واحدة.

أهم االدوات  نم واحدة.لمقارنة فروق متوسطات لعينة  One-Sample T-Testيعد أسلوب تحليل 
البحثية في شتى المجاالت ويهدف إلى دراسة الفروقات البينية لعينة الدراسة، وعليه تم االعتماد على 

 هذا االسلوب للتحقق من فروض الدراسة الرئيسية.

ساب
 ي

0.872 1.099
- 

0.513
- 

1.373 2.36
5 

استخدم البرامج الحديثة والمتطورة الخاصة بنظم 
 المعلومات المحاسبية االلكترونية

2.1 

0.886 1.170
- 

0.483 1.379 2.78
4 

 2.2 الصيانة الدورية للبرامج المستخدمة

0.841 1.236
- 

0.356
- 

1.369 2.86
5 

التحديث المستمر للبرامج المستخدمة من قبل 
 المتخصصين

2.3 

0.865 1.142
- 

0.382
- 

1.325 2.36
5 

 2.4 استخدم برامج كفؤة لتسجيل المحاسبي

0.837 1.099
- 

0.430
- 

1.317 3.52
1 

استخدم برامج حديثة تتناسب مع طبيعة المحاسبة 
 االلكترونية

2.5 

0.866 1.143
- 

0.384
- 

1.305 3.53
5 

استخدم برامج حماية للبرامج المستخدمة في نظم 
 المعلومات المحاسبية االلكترونية

2.6 

0.887 1.159
- 

0.442
- 

1.378 3.82
8 

 2.7 تتناسب تكلفة شراء البرامج مع فائدة المرجوة منها

0.854 1.579
- 

0.413
- 

0.134
1 

2.90
4 

 لمحور البرامج المستخدمة التقديرات العامة 
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 على النحو التالي: الثانيةصيغة الفرضية  -
H0االلكترونية بالمصارف التجارية محل تتوفر برامج محوسبة تتوافق وتطبيق نظم معلومات محاسبة : ال

 الدراسة.
H1 تتوفر برامج محوسبة تتوافق وتطبيق نظم معلومات محاسبة االلكترونية بالمصارف التجارية محل :

 الدراسة.
  القرار:  اتخاذقاعدة(ترفض الفرضية الصفريةH0(وتقبل الفرضية البديلة )H1 أذا كانت قيم )

(T المحسوبة أكبر من القيمة)( وقيم الداللة 1.964المجدولة كمعيار التخاذ القرار عند قيمة تساوي )
 .( داًل معنوياً sig >05.0 المعنوية )

( نتائج اختبار الفرضية الثانية من الدراسة والتي نصت 7ُتظهر نتائج التحليل التي يعرضها الجدول رقم )
سبة االلكترونية بالمصارف التجارية برامج محوسبة تتوافق وتطبيق نظم معلومات محا رال تتوفعلى ))

( وهي 1.254المحسوبة إلى معنوية الداللة حيث بلغت قيمتها عند ) Tمحل الدراسة((، وتشير قيمة 
( وفي منطقة قبول الفرضية الصفرية وعند مستوى دال غير معنوي 1.964أقل من المعيار المحك )

(P=0.074 ونخلص مما سبق بأن ،)توجد فروق ذات داللة معنوية من وجهة نظر المبحوثين، وعليه ال
توفر برامج محوسبة تتوافق وتطبيق نظم معلومات عدم والتي نصت على  (H0)تقبل الفرضية البديلة 

 محاسبة االلكترونية بالمصارف التجارية محل الدراسة.
 (: نتائج تحليل مقارنة متوسط الفروقات للعينة الواحدة7جدول )

 

.نتائج اإلحصاء الوصفي لمحور المعوقات التي تحول دون تطبيق نظم معلومات المحاسبة 7.9.3
 االلكترونية

تم اختبار بيانات هذا المحور من خالل باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقياس 
درجات ثبات المستجوبين على فقرات المقياس لمعرفة ما أذا كانت متوسط درجة االستجابة للمبحوثين، 

اءة اإلجراءات المحاسبية ( تكشف لنا النتائج بأن هنالك قلة في كف8النتائج موضحة بالجدول التالي رقم )
( 4.254والدورة المستندية المتبعة في النظام االلكتروني ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة )

One-Sample Test 
t-value Df    Sig.    

(2-
tailed)   

Mean 
Differen

ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

1.254 38 0.074 2.904 2.365 3.828 
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( وكانت االولى في الترتيب، وعند سؤال الباحثان عن مدى 0.321وبانحراف معياري بلغ هو ايضًا )
المعلومات المحاسبية االلكترونية " أجاب المبحوثين توفر بنية تكنولوجية المعلومات التي تعتمد عليها نظم 

( وبانحراف معياري بلغ هو ايضًا 4.301بالموافقة على ذلك حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة )
( ، وعند سؤال الباحثان عن مدى توفر موظفين مؤهلين وذو خبرة مهنية عالية ، فلقد كان 0.241)

 (.0.214( وبانحراف معياري بلغ هو ايضًا )4.077تلك الفقرة ) المتوسط الحسابي للمبحوثين حول
 المتوسط واالنحراف المعياري واالوزان النسبية للمحور الثالث (8جدول رقم: )

 

 المعوقات نتائج الوصف االحصائي لمحور
االنحراف  التوزيع الطبيعي الثبات

المعيار
 ي

المتوسط 
 الحسابي

كود  العبارات
الف
 قرة

 االلتواء  التفلطح

0.761 0.099
- 

0.513
- 

 3.1 عدم توفر موظفين مؤهلين وذو خبرة مهنية عالية 4.077  0.214

0.752 0.170
- 

ارتفاع تكلفة نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  4.090 0.414 0.483
 بالمقارنة مع فائدتها

3.2 

0.821 1.214
- 

0.356
- 

المحاسبية والدورة المستندية قلة كفاءة اإلجراءات  4.254 0.321
 المتبعة في النظام االلكتروني

3.3 

0.800 1.142
- 

0.382
- 

ضعف بنية تكنولوجية المعلومات التي تعتمد عليها  4.301 0.241
 نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية

3.4 

0.798 0.014 0.430
- 

نظم عدم ثقة المستفيدين بالمعلومات المستخرجة من  3.898 0.243
 المعلومات االلكترونية

3.5 

0.803 0.247
- 

0.384
- 

 3.6 ضعف البرامج والتطبيقات المستخدمة 3.974 0.341

0.768 0.324 0.442
- 

 3.7 صعوبة التنسيق بين نظم المعلومات المختلفة 3.547 0.243

0.813 0.021
- 

0.102
- 

0.121
4 

 المعوقات التقديرات العامة لمحور 4.214
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وبشكل عام تفسر لنا نتائج التحليل المتعلقة المعوقات التي تحول دون تطبيق نظم معلومات المحاسبة 
( مما يدل على أن هنالك معوقات تحول 4.214االلكترونية بأنها قد بلغ  المتوسط العام لهذا المحور )

برامج وندرة الكفاءات، دون تطبيق نظم معلومات المحاسبة االلكترونية، والمتمثلة في مجملها بضعف ال
 ببيئة الدراسة. اإللكترونيةوضعف البنية التحتية التي تعتمد عليها البرمجيات 

  اختبار الفرضية الثالثة للدراسة باستخدام اختبارOne-Sample T-Test  لمقارنة فروق متوسطات
 لعينة واحدة.

أهم االدوات  نم واحدة.لمقارنة فروق متوسطات لعينة  One-Sample T-Testيعد أسلوب تحليل 
البحثية في شتى المجاالت ويهدف إلى دراسة الفروقات البينية لعينة الدراسة، وعليه تم االعتماد على 

 هذا االسلوب للتحقق من فروض الدراسة الرئيسية.
 صيغة الفرضية الثالثة على النحو التالي: -

H0 :بالمصارف التجارية محل  اإللكترونيةمعوقات تحول دون تطبيق نظم المعلومات المحاسبة  دال توج
 الدراسة.

H1 بالمصارف التجارية محل  اإللكترونية: توجد معوقات تحول دون تطبيق نظم المعلومات المحاسبة
 الدراسة.

(المحسوبة Tأذا كانت قيم ) (H1( وتقبل الفرضية البديلة)H0ترفض الفرضية الصفرية)قاعدة أتخاذ القرار: 
.05< ( وقيم الداللة المعنوية )1.964أكبر من القيمة المجدولة كمعيار التخاذ القرار عند قيمة تساوي )

sig 0 ًداًل معنويا ). 
( نتائج اختبار الفرضية الثالثة من الدراسة والتي نصت 9ُتظهر نتائج التحليل التي يعرضها الجدول رقم )

بالمصارف التجارية  اإللكترونيةمعوقات تحول دون تطبيق نظم المعلومات المحاسبة  دال توجعلى ))
( وهي 8.458المحسوبة إلى معنوية الداللة حيث بلغت قيمتها عند ) Tمحل الدراسة((، وتشير قيمة 

( وفي منطقة قبول الفرضية الصفرية وعند مستوى دال غير معنوي 1.964أكبر من المعيار المحك )
(P=0.021 ونخلص مما سبق بأن ،)توجد فروق ذات داللة معنوية من وجهة نظر المبحوثين، وعليه ال

وجود معوقات تحول دون تطبيق نظم المعلومات المحاسبة والتي نصت على  (H1)تقبل الفرضية البديلة 
 .بالمصارف التجارية محل الدراسة اإللكترونية

 الفروقات للعينة الواحدة(: نتائج تحليل مقارنة متوسط 9جدول )

One-Sample Test 
t-value Df    Sig.    

(2-
tailed)   

Mean 
Differen

ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
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 الخاتمة 
قد وصلنا إلى خاتمة هذا العمل حيث أن هذه العمل قد أتاح لنا بأن نلمس صعوبة الوصول الى المطابقة 
بين الجانب النظري والجانب العملي نظرًا العتماد الدراسة على استكشاف مدى توفر البرمجيات التقنية 

حتاج الى دراسة مستفيضة الحديثة بغية توظيفها في علوم المحاسبة التقليدية بل أن الجانب العملي ي
وشاملة في البحث عن اآلليات المالئمة لتطبيق تقنية المعلومات في التحسين المستمر، بغية تقليص 
األنشطة التي ال تضيف قيمة للخدمات واستبدالها باألنشطة التي تضيف قيمة الجودة الخدمة للعمالء 

طحي بالبرمجيات التقنية الحديثة وخاصة أننا ، وأن االمر أحتاج الى كفأه ومهارة تتجاوز االلمام الس
وبناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن ايجازها ببيئة الزالت تعتمد على األنظمة التقليدية، 

 في النقاط التالية:
  اإللكترونيةعدم توفر المهارات الفردية بالبيئة المبحوثة الستخدام نظم المعلومات المحاسبة. 
  المهارات لدي المستخدمين بما يتناسب ومتطلبات نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية.ضعف 
  الحديثة.ندرة برامج التدريب الالزم على األجهزة والبرامج 
  المعلومات المحاسبة االلكترونية استخدام نظمعدم توفر الخبرة لدى الموظفين في 
  ببيئة الدراسة. اإللكترونيةضعف البنية التحتية التي تعتمد عليها البرمجيات 
 .عدم ثقة المستفيدين بالمعلومات المستخرجة من نظم المعلومات االلكترونية 

 وعليه يوصي الباحثان بناء على ما جاءت به نتائج الدراسة الحالية التوصيات التالية:
  اإللكترونيةالتعامل مع النظم  إلمكانيةمهارات العاملين على إدارة المصارف التجارية تنمية. 
  الحديثة.اعداد البرامج والدورات التدريبية الالزم على األجهزة والبرامج 
  المعلومات المحاسبة االلكترونية واالستفادة من خبراتهم. مجال نظماستقطاب بيوت الخبرة في 
  بالبنية التحتية الالزمة التي تعتمد عليها البرمجيات على الجهات المسئولة دعم المصارف التجارية

 االلكترونية.
  اإللكترونيةتنفيذ البرامج واالعالنات الترويجية الستعادة ثقة العمالء في التعامل مع النظم. 
 المراجع العربية 

Lower Upper 
8.458 38 0.021 4.214 3.547 4.301 
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