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 المستخلص

تكنوسوجيددا اسلعلومددام اسلسددتي مة مددا اسعلدد  اسلجالدداا علددال جددودة اسلعلومددام اسلجالدداية  تؤديدد تهدد ه هددلد اس رالددة اسددال ريددان اال دد  اسددل  

وتم  وزعت علال ام اد عينة اس رالة من اسلجالاين، ،تم التي ام التلارة التايان كأداة سجلع اسايانام  ،اه اه هلد اس رالة  ستجقيق)اسلي جام(،  

حيد  تولدلت اس رالدة اسدال   ،(SPSSاس رالة روالطة التي ام اسجزمة االحصائية سلعلدوم االجتلاعيدة )تجلي  اسايانام استا تم جلعها من عينة  

ذسد   مضد  عدنتوجام اسنفطية )عينة اس رالدة(، ن ( من قا  ش كة اسلITمنها، يوج  التي ام ستكنوسوجيا اسلعلومام )  ،مجلوعة من االلتنتاجام

جقق  من مليزام تساع  اسش كة علال تجقيق انجاز اسلهام اسوظيفية وتجقيدق االهد اه، ايضدا تولدلت نها توسا هلا اسجانب االهلية اسكاي ة سلا ي أ

 ل احلهدار ( علال جودة وقيلة اسلعلومام اسلجالاية سقائلدة علدال الدتي ام استكنوسوجيدا IT   اللتي ام تكنوسوجيا اسلعلومام )أاس رالة اسال وجود  

او  ،ت شي  اسق ام اإلدارية داخ  اسش كة كالتي ام داخلا ستل  اسلعلومام استا تتصف راسجودة من م خ م وعلليام ومي جام تساع  ما  كامة

تساهم جودة اسلعلومام اسلجالاية ايضا ما خلق  ومن  ممث  اسلستثل ين او اسلق ضين واسلوردين وغي هم    ،كالتي ام خارجا من قا  اسلهتلين

 مة اسلجالاية.اسليزة استنامسية سلش كة من خ ل جودة اسلعلو

  .اسلجولاة اسلجالاية اسلعلومام، اسلعلومام اسلجالاية، تكنوسوجيا اسلعلومام جودة المفتاحية : الكلمات
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Abstract 

        The purpose of this study was to describe the impact of information technology used in accounting work 

on the quality of accounting information (outputs) and the investigation of the objectives of this study. A 

questionnaire was used as a tool for a data collecting accounting information. The study is based on the use of 

the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), where the study reached a number of conclusions, 

including the use of information technology (IT) by the sample of the study, in addition to that it attaches to 
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this aspect of the importance of the benefits The study also found an impact on the use of information 

technology on the quality and value of accounting information based on the use of technology in all its stages 

of inputs, processes and outputs that help rationalize the internal management of the company as an internal 

use of the information that characterized Quality or external use by interested parties such as investors, 

lenders, suppliers and others. The quality of accounting information also contributes to the creation of the 

competitive advantage of the company through the quality of accounting information.  

Keywords :  Quality of accounting information, Information Technology,  Computerized accounting 

information 

 

 المقدمة 

يزال  دورة تكنوسوجيدة   ماشه  اسعاسم خ ل اسسنوام االخي ة و      

وها ما تطور مسدتل  ااسدت ميتلدف جواندب اسجيداة،   ،متسارعة

 ا( واسدنمم االداريدة مدوردا ذITعتا  تكنوسوجيا اسلعلومام )حي  ت 

هلية كاي ة ال تق  عن اهلية اسلوارد اساشد ية واسلاديدة، اذ الدا  أ

االهتلددام رهددلد استكنوسوجيددا ومدد   مواكاددة استطددور استكنوسددوجا 

اسجالدد  ركدد  جوانددب اسجيدداة ميددزة تنامسددية سدد   اسلؤلسددام 

اسلعلومددام مددا تجقيددق  واسشدد كام استددا تعتلدد  علددال تكنوسوجيددا

اه امها، حي  يعتا  التي ام تكنوسوجيا اسلعلومام ما مجال تد قيق 

اسجسارام من اسقضدايا اسلعالد ة استدا جدانم عدن ادراي ووعدا 

ألهليدة هدلا االلدتي ام سلدا يق مد  مدن مسداع ة   ،م ققا اسجسدارام

كاي ة سلل قق ما تجقيق اه اه اسعللية است قيقيدة مدن خد ل اختيدار 

وانجازها ما وقت لد يع ور رجدة كايد ة مدن اس قدة   ،است قيق  عينة

 .تجقيق اسجودة واسلص اقية  ومن  م

التي ام استطايقام اسجالورية واستقنيام اسج يثدة مدا  حي  الا    

عللية معاسجة اسايانام اسلجالاية واسلاسية اسكت ونيا ض ورية رشك  

 ،لديي ة اسججدمكانت كاي ة ام  أن  اكاي  ما ميتلف اسلؤلسام لو

تهد ه اسدال تجقيدق وتعزيدز ماعليدة اكاد  مدا   وهداعلال ح  لوان  

انجاز انشطتها اسليتلفة رلا يساهم ما تجقيق الدت اتيجيام  اسليدزة 

ت تكنوسوجيدا اسلعلومدام تجتد  جاستنامسية سللؤلسدام، سدلس  الدا 

ورشدك   ،وذام اهلية ما ميتلف اسلجداالم  ،اسيوم مكان  كاي ة ج ا

ن نمدم اسلعلومدام أوهدلا استجدول يعندا    ،ية منهدااالقتصاد  ،خاص

لدداجت اسيددوم اقدد  م ئلددة سلتطلاددام اسعلدد  مددا ظدد  أاستقلي يددة 

استيي ام اسكاي ة واسلتسدارعة سايةدة االعلدال، حيد  يتوجدب علدال 

 ،اسلؤلسام االقتصادية مواكاة هدلد استييد ام وااليفدان رلتطلااتهدا

م مددا ميتلددف وذسدد  يكددون مددن خدد ل الددتي ام تقنيددام اسلعلومددا

ومددن هددلد االنشددطة استددا الددتي مت ميهددا تكنوسوجيددا  أنشددطتها،

اسلعلومام ها االنشطة اسلجالاية واسلاسية، حي  تعتا  اسلعلومام 

متيدل  اسدال ة واسلاسية من اكث  اسلعلومام اهليدة راسنسداة  ي اسلجالا 

هلد اس رجة من االهلية ستلد  اسلعلومدام تتطلدب   ومن  ماسق ارام  

وسوجيددا اسلعلومددام اسلتلثلددة مددا حولدداة اسلعلومددام الددتي ام تكن 

اسلجالاية  داخ  اسنمدام اسلجالداا وتزويد  اسجهدام اسلهتلدة ستلد  

اسلعلومام وما مق متها االدارة رلعلومة مجالاية وماسية ذام جودة 

حيد  تعتاد  اسلعلومدة   ،وما اسوقت اسلنالب التيداذ اسقد ار  ،عاسية

رد ز مليدزام  أاسجودة واسس عة من  اسلجالاية واسلاسية استا تلتاز ر 

ال يلكن توم ها مع االنملدة استقلي يدة استدا و ،تكنوسوجيا اسلعلومام

سم تع  تواكب متطلاام اسعل  واسس عة ما االنجاز وما هلا اساج  

ناين االجارة عن االلةلة استاسية استدا تلثد  مشدكلة اساجد  )مدا هدو 

اسلنتوجدام اسنفطيدة    واقع  التي ام تكنوسوجيا اسلعلومام ما ش كة

جددودة  وهدد  يوجدد  تددأ ي  اللددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا

اسلعلومددام اسلجالدداية مددا اسلؤلسددام االقتصددادية ي( تكنوسوجيددا 

اسلعلومددام مددا تجقيددق جددودة وماعليددة اسلعلومددام اسلجالدداية مددا 

شددد كة اسلنتوجدددام اسنفطيدددة مددد   ميسدددان احددد   اسلؤلسدددام 

اة اسددال اسشدد كة مددا علليددة اتيدداذ واهليتهددا راسنسدد ،االقتصددادية

ورلم اسسيالام، اذ تم تصليم التلارة   ،ووضع اسيطط  ،اسق ارام

التايان وزعت علال ام اد عينة اس رالة سجلع االجارام عن مق ام 

( أل اددام SPSSوتجليلهددا ومددق اسا ندداما االحصددائا ) ،االلددتاانة

 م ضيام اساج  ،اسف ضية االوسال تتضلن يوجد  الدتي ام ستقنيدام

اسلعلومام ما ش كة اسلتوجام اسنفطية ، واسف ضية اسثانية تتضلن 

علال جدودة اسلعلومدام   (ITستكنوسوجيا اسلعلومام )  اأن هناي تأ ي 

 اسلجالاية ما اسش كة . 
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 المبحث االول

 -مشكلة البحث : -1

ونمم اسلعلومام االدارية   ،انتش م تطايقام تقنيام اسلعلومام     

مددا شددتال اسلجدداالم  استجاريددة واسعلليددة  واسطايددة واسصددناعية 

كلددا انهددا انتشدد م مددا جليددع اسلسددتويام استنميليددة  ،واسزراعيددة

واالدارية ستل  اسلجاالم، حيد  الداجت معمدم دول اسعداسم اسيدوم 

تتسارق إليجاد والتي ام  الت اتيجيام  ستطوي  اسلستو  استقندا او 

داخ  تل    كامة  كنلوجا سللعلومام  سلؤلساتها وعلال اسلستوياماست 

اسلؤلسام، االم  اسل  يتوجب عليها الدتي ام االنملدة اسلجولداة 

(Computerization Accounting Systems كجددزن مددن )

انملة اسلعلومام استكنوسوجية  ستومي  اسلعلومة اسلجالاية واسلاسيدة 

ومددا اسوقددت  ،ومو وقيددة استددا تكددون منالدداة وذام جددودة عاسيددة

رتلدد  اسلعلومددام علددال اسلسددتو   اسددال اسلهتلدديناسلنالددب راسنسدداة 

سكددا تسددهم رشددك  معددال مددا علليددة اتيدداذ  ،اسدد اخلا واسيددارجا

اسق ارام وتقلي  حاسة ع م استأك  عن  متيدل  اسقد ارام، سدلا ن يد  

اسسؤال اس ئيس استاسا )ما   عنان ناين من خ ل هلا اساج  االجارة  

جدودة اسلعلومدام   مدا تجقيدقتأ ي  التي ام تقنية اسلعلومدام  م    

 اسلجالاية ي (.

 

 

 -البحث : ةفرضي -2

سإلجارة علال استساؤل اسل  ا ح ما مشكلة اساج  حي  وضعت    

  :استاسية ةاسف ضي 

احصددائية رددين تكنوسوجيددا  ةوجددود ع قددة ذام دالسدد ❖

 اسلجالاية.اسلعلومام وجودة اسلعلومام 

 

 

 -اهداف البحث : -3

يتلث  اسه ه االلالدا مدن هدلا اساجد  مع مدة مد   الدتي ام      

مددن  ةتقنيددام اسلعلومددام مددن قادد  عينددة اساجدد  راعتاارهددا واحدد 

االلتي ام من تدأ ي  علدال  سهلاوسلا  ،اسلؤلسام االنتاجية اسجكومية

حيدد  يعدد  هددلا  ،درجددة  اسجددودة واسفعاسيددة سللعلومددام اسلجالدداية

االهلية اسكاي ة ما قطا  االعلال  ذاماسلوضو  من اسلوضوعام 

 ،علال اسلسدتويام كامدة اسعليدا واستنفيليدة واسلااشد ة مدا اسشد كام

م ماسلعلوما  ،مستو   اسال ك ستوسي  اسلعلومام ذام االهلية راسنساة  

 Topاستدددا تقددد م او تندددتا علدددال اسلسدددتو  االدار  االعلدددال )

Managementتلتاز ر رجة كاي ة   ،( تكون معلومام الت اتيجية

وها معلومام غي  روتينية او متك رة اما اسلستويام   األهلية،  ما

تكون معلوماتها اقد  اهليدة، ملدا يتوجدب علدال ماالدارية دون ذس   

جة روالطة استقنيام اسج يثدة استدا نمم اسلعلومام  اسلجالاية اسلعاس

توم  اسس عة واس قة واسجودة سلعلومام سللستي مين علال اسلستو  

اس اخلا واسيارجا، ويلكن ان نليص اه اه هلا اساج  رلجلوعة 

 من اسنقاا استاسية.

 

 ومزاياها.واهليتها اسلعلومام سلفهوم تقنيام مع مة وتوضي   ❖

مدام مدا تجقيدق قيلدة استع ه علدال اهليدة تكنوسوجيدا اسلعلو ❖

  سلش كة.الت اتيجية 

سلع مة اسسلام واسيصائص استا تجع  اسلعلومدة اسلجالداية  ❖

 جودة.واسلاسية ذام 

سلع مة م   اهلية تقنيام او تكنوسوجيا اسلعلومدام وتأ ي هدا  ❖

  اسلجالاية.علال جودة اسلعلومام 

 واسشد كة  اسعداملين  اسال  سلع مة اهلية تقنية اسلعلومام راسنساة ❖

   واسلهتلين.

 

 -. اهمية البحث :4

جودة اسلعلومام   تؤدي تأتا اهلية اساج  من اس ور اسكاي  اسل       

 ،اسلجالاية اسلتلثلة ما مو وقية اسلعلومام ودرجة االعتلداد عليهدا

وخالدة مدا ظد   ،ما ريةدة االعلدال  ،وتق يلها ما اسوقت اسلنالب

استطور اسهائ  ما مجال االتصاالم والتي ام استقنيام اسج يثدة مدا 

 جالدداا مددن حيدد  ادخددال اسايانددام اسلجالددايةمجددال اسعلدد  اسل

(inputs)، ( واجدد ان اسعلليددام عليهددداproses وتجويلهددا اسدددال )

سلوحد ة   ا( ذام معدانا وحقدائق تعكدس نشدااoutputsمي جام )

االقتصادية، حي  تكون هلد اسلي جام ما لورة قدوائم وتقداري  

ادد ما تستي م من قا  اسلهتلين اس اخليين واسيارجيين العتل  ،ماسية

عللية اتياذ اسق ارام استا تعتل  علدال اسلعلومدام اسلتدوم ة داخد  

رجيد  تكدون جدودة اسقد ار وتدأ ي د االيجدارا   ،تل  اسقدوائم اسلاسيدة

معتلدد  ة رشددك  كايدد  علددال مدد   لددجة ومو وقيددة اسلعلومددام 

اسلجالدداية اسلق مددة مددا اسوقددت اسلنالددب، مددن هنددا تكددون اهليددة 

أ  ها مدا االلدتي ام استقندا سلعاسجدة  اسلعلومام اسلجالاية وم   ت 

ومن خد ل هدلا اساجد  لدوه نسدلط اسضدون   ،اسعلليام اسلجالاية

 اسلعلومام اسلجالاية. ما  تكنوسوجيا اسلعلومام ي علال اس ور وتأ  

 



 

 
53 

 

K. U. C. J.                       Year thVol. 5   Issue 2    2020    5  
 

 أثر استخدام ........ –م. م. صادق      69– 50    صفحات         

 -.  حدود البحث :5

 اسج ود اسلكانية : ش كة اسلنتوجام اسنفطية . ❖

  2019- 3-15اسال  1-10اسج ود اسزمانية : من  ❖

 ش كة اسلنتوجام اسنفطية. واسج ود اساش ية : موظف ❖

مددد   تدددأ ي  الدددتي ام تكنوسوجيدددا ريدددان اسجددد ود اسعلليدددة :  ❖

  جودة اسلعلومام اسلجالاية. مااسلعلومام 

 

 -. المنهج واالدوات المستخدمة في البحث :6

ستجقيق اه اه اساج  واختاار اسف ضيام استدا تضدلنها اساجد  تدم 

 :االعتلاد علال االللورين استاسيين  

اسلنها اسولفا : اسل  ليتم ع ضة ما اسلاج  اسثدانا اسدل   ❖

مدن خد ل الدتع ام سلدا   ،يتلث  ما اسجانب اسنم   سلاج 

ما اسكتب واالرجاث واسلقداالم اسعلليدة ريصدوص موضدو  

سلتع ه علال اسلفاهيم واسلعدانا اسليتلفدة ستكنوسوجيدا   ،اساج 

وجددودة اسلعلومددام اسلجالدداية استددا تناوستهددا  ،اسلعلومددام

سإلحااددة اسكاملددة سهددلا اسلوضددو  مددن   ،اسلصددادر اسلددلكورة

 اسجانب اسنم  .

 

 سلاجد  ئا )استجليلدا( يدأتا هدلا اسلدنها مدا ااسلنها االحصا ❖

اسثاسدد  مددن هددلا اساجدد  اسددل  يتلثدد  مددا اسجانددب استطايقددا 

وزعت علدال عد د   سل رالة، حي  تم تصليم التلارة التايان

 األول:اسلجدور    ،تتضدلن مجدورين  من اسلاسيين واسلجالداين  

يتعلق راسف ضية االوسال اسلتضلنة وجدود الدتي ام تكنوسوجيدا 

ويتكدون هدلا اسلجدور مدن عد ة   ،ام من قاد  اسشد كةاسلعلوم

يتعلدق هدلا اسلجدور رلد   او تدأ ي    :مق ام، اسلجدور اسثدانا

جدددودة اسلعلومدددام  الالدددتي ام تكنوسوجيدددا اسلعلومدددام علددد

اسلجالاية استا تص ر عن االنملة اسلجالداية اسلعتلد ة علدال 

الددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام واسادد اما استطايقيددة، حيدد  

ن ع ة مق ام ومن  م يتم تجلي  تل  اجارام اسفقد ام تتكون م

 .مرالتي ام اسجالوب واسا اما االحصائية اسلع ة سهلا اسي 

 

 

 

 المبحث الثاني

 دراسات سابقة

 اوال: دراسات عربية

( رعنددوان : لاسعوامدد  واسلعوقددام 2007 مددومنادرالددة )     .1

اسلددؤ  ة علددال الددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا تدد قيق 

اسجسددارام مددن وجهددة نمدد  مدد ققا اسجسددارام مددا االردن 

ريددان ومع مددة مدد   تجقددق  هددولاسهدد ه مددن هددلد اس رالددة 

( مدا مكاتدب ITااللتفادة من التي ام تكنوسوجيا اسلعلومام )

ما ادخدال والدتي ام تكنوسوجيدا  است قيق استا تاج  او ت غب

اسلعلومام مدا مجدال عللهدا، اال ان االسلدام رالدتي امها مدا 

هددلد استكنوسوجيددا مددن   مجدال متيصددص كاستدد قيق ومددا تق مدد

خصائص وللام ت عم اسليدزة استنامسدية سلعداملين مدا مجدال 

او ما ا  مجال اخ  سم يص  اسال اسلستو  اسلطلوب   ،است قيق

لعوقام استدا تواجد  الدتي ام تكنوسوجيدا رع ، اما من جللة اس

تددتليص مددا عدد م م اسلعلومددام مددا مكاتددب تدد قيق اسجسددارام

تومي  اسا اما اسلنالاة استا تساع  وتزي  مدن انجداز خد مام 

عدد م تددوم  اسيادد ام  مضدد  عددناسعلدد  استدد قيقا سلجسددارام 

علدال الدتي ام تكنوسوجيدا   زمتين س   اسل ققين واسلهارام اس

مجال است قيق، وايضا اسلشاك  اسلادية اسلتعلقة اسلعلومام ما  

زمددة ستكنوسوجيددا اسلعلومددام،  رعلليددة است كيددب واستشدديي  اس

منها ض ورة  ،حي  وضعت اس رالة مجلوعة من استوليام

تومي  اسلكونام اسلادية واسا مجية ستكنوسوجيا اسلعلومام استا 

من خ سها يتم االلتفادة راسشك  اسل  يساهم ما تجقيق اه اه 

تطددوي  وتدد ريب االمدد اد اسعدداملين علددال  مضدد  عددناسعلدد ، 

 التي امها.

  

التي ام نمدم اسلعلومدام  أ  ل  ( رعنوان2009  اس ايةدرالة ) .2

لددال جددودة اسايانددام اسلاسيددة ل تيصددص مجالدداة اسلجالدداية ع

 استجارة.كلية  غزة،وتلوي  راسجامعة االل مية 

ه مت اس رالة اسال ريان وتقييم ا د  الدتي ام نمدم اسلعلومدام 

وكدلس  تناوسدت قيدا   ،اسلجالاية علال جودة اساياندام اسلاسيدة

وتق ي  اسج و  االقتصادية اسلتأتيدة مدن الدتي ام  تلد  اسدنمم 

وكددلس  مع مددة معوقددام ولددعورام  ،مددا قطددا  اسيدد مام

الددتي ام تلدد  اسددنمم، وقدد  الددتي م اسااحدد  االلددتاانة سجلددع 

اسايانام من عينة اس رالة وتجليلها رالدتي ام ر نداما استجليد  

 م االختاارام واسلعاسجام وكلس  التي ،(SPSSاالحصائا )

االحصائية ستجلي  اسايانام واسولول اسال نتيجة تعزز وتد عم 
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موضددو  اس رالددة، وقدد  تولددلت اس رالددة اسددال نتيجددة رددأن 

يؤد  استا تجقيدق  (ISAم نمم اسلعلومام اسلجالاية )االتي 

جدودة اسلعلومدام   ومن  ماسيصائص اسنوعية سلايانام اسلاسية  

ن حيددد  اس قدددة واسل ئلدددة ودرجدددة اسلاسيدددة واسلجالددداية مددد

مو وقيتها، ن حظ من خد ل استطد ا اسدال هدلد اس رالدة ردأن 

االلتي ام ستل  اسنمم يسدهم رشدك  معدال مدا تجقيدق او تقد يم 

ريانددام ومعلومددام ماسيددة تلتدداز ر رجددة مددن اس قددة واسل ئلددة 

 لناعة اسق ارام. ةواسلو وقية يلكن االعتلاد عليها ما عللي 

  

تكنوسوجيدا اسلعلومدام   “أ د   ( رعنوان2009   درالة )جاور .3

  .ما االدان اسلنملا ل

مدن   األهد اه،ه مت هلد اس رالة اسدال تجقيدق مجلوعدة مدن  

هلها هو ع م وتجلي  واقع التي ام تكنوسوجيا اسلعلومدام أ

(ITوريان دورهدا مدا تجسدين االدان مدا اسلنملدة )،    وقيدا

اسع قة واال   ستكنوسوجيا اسلعلومام  ستجقيق االدان اسلؤلسا 

حي  تدم توزيدع الدتاانة جلدع اساياندام   ،او اسلنملا  اسلتليز

( موظفدا مدن ميتلدف اسلسدتويام 60علال عيندة مكوندة مدن )

االدارية ما قسم اسلعلوماتية وق  التي م  اسا ناما االحصائا 

(SPSSستجليدد  اسايانددام )،  ولددلت اس رالددة اسددال ان حيدد  ت

هناي دالسة معنوية رين ك  من تكنوسوجيدا اسلعلومدام واالدان 

وكلددا اشددارم اس رالددة اسددال وجددود ع قددة رددين  ،اسلنملددا

 وجود تأ ي  قدو  سججهدزة  أنوأظه م اس رالة     ،اسلتيي ين

 Dataاسلستي مة ودقة كفانة قواعد  اساياندام ) والبرامجيات

Bass وسوجيا.( وشاكام االتصال سلتكن 

 

( رعنددوان ل دور الددتي ام تكنوسوجيددا 2011درالددة )اسهنينددا  .4

 االردن،اسلعلومددام مددا تجسددين جددودة خدد مام استدد قيق مددا 

  .درالة مي انية علال مكاتب است قيق اسعاملة ما االردن ل

ته ه هلد اس رالة اسال توضي  وريان دور التي ام تكنوسوجيا 

خ مام است قيق ما ( ما تجسين جودة وماعلية ITاسلعلومام )

االردن، حي  تدم تصدليم الدتاانة وزعدت علدال امد اد اسعيندة 

( 93( م ققا خضدع منهدا سلتجليد  االحصدائا )120واسااسية )

الددتاانة رالددتي ام اسجالددوب ور ندداما استجليدد  االحصددائا 

(SPSSوتم استولد  اسدال نتدائا )،   منهدا وجدود ادراي ومهدم

ودور الددتي ام  ألهليددة األردن،سدد   مدد ققا اسجسددارام مددا 

استكنوسوجيا علال تجسين جودة وماعلية عللية استيطديط سلقيدام 

راسلهدام است قيقيدة وتجسددين اسعلليدام استجليليدة استددا يقدوم رهددا 

وكلس  تسهم تكنوسوجيا اسلعلومام ما عللية استو يدق   ،اسل قق

ألعلددال اسلدد ققين، كلددا تولددلت اس رالددة اسددال اندد  توجدد  

م استكنوسوجيا ما اسعل  استد قيقا لعورام تعيق عللية التي ا

ها عد م وجدود اسقد رة   ،من اهم هلد اسصعورام او اسلعوقام

سدد   مدد ققا اسجسددارام اللددتي ام استكنوسوجيددا واستطايقددام 

م االعتلدداد علددال اسددنمم ت حيدد  يدد ،اسج يثدة مددا علليددة استدد قيق

اسلجالدداية اسي ويددة، كلددا اولددت اسااحثددة رضدد ورة اعتلدداد 

وعل  اس ورام سايدان   ،ية واست ريب عليهاااللاسيب استكنوسوج

 تها ما انجاز اعلال است قيق اسليتلفة.ي اهل

 

حوكلة اسش كام ما   أ  ( رعنوان ل2011درالة )عا  اسلنعم   .5

 .اسلجالايةل المعلومة تعزيز جودة

 corporatesه مت اس رالة اسال ريان ا   حوكلة اسش كام )

 governance  اسلعلومام اسلجالاية وما ( علال تعزيز جودة

سهددا مددن انعكددا  علددال تنشدديط لددوا االوراا اسلاسيددة ، وقدد  

واسلدنها   ،التي م اسااح  ما هدلد اس رالدة اسلدنها اسولدفا

مددن خدد ل توزيددع االلددتايان علددال اسشدد كام  ،االحصددائا

اسل رجة ما لدوا دمشدق سدجوراا اسلاسيدة وقد  تولد  اسدال 

ارتااا رين تجقيدق جدودة من رينها ان  يوج     ،جللة من اسنتائا

وتنشديط لدوا االوراا اسلاسيدة   ،اسلعلومام اسلجالاية ودقتها

سلش كام استا تقوم رتطايق ماادئ ومعايي  حوكلدة اسشد كام 

هليددة كايدد ة أ، حيد  تعتادد  اسلعلومددة اسلجالداية ذام قيلددة و

اذ تع    ،سش كة علال اسلستو  اس اخلا واسيارجااسال اراسنساة  

ومدن سل أة اسعاكسة سلواقع االقتصاد  سلشد كة  اسقوائم اسلاسية ا

الردد  ان تكددون تلدد  اسلعلومددام مددا اسقددوائم اسلاسيددة علددال   ددم

مسددتو  كايدد  مددن اس قددة واسلوضددوعية ستعطددا اسصددورة 

اذن ن حددظ ان جددودة ودقددة  اسواضددجة عددن واقددع اسشدد كة،

سجليدع  ةهميةة كبيةراسلاسيدة تكدون ذام ا  والمعلومات  اسايانام

 االا اه.

 ثانيا: الدراسات االجنبية 

 :( رعنوانSaban and Efeoglu 2012درالة ) .6

 An examination of effects of informationل

technology on management accounting in the 

Turkish iron and steel industry”   

اسلجالاة االدارية ما شد كام اسج يد   ( علالIT)  أ  لمجص  

 .واسصلب اسعاملة ما اسهن  ل
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هدد مت هددلد اس رالددة اسددال ريددان اال دد  علددال علدد  اسلجالدداة 

االدارية كف   مدن مد و  اسلجالداة استدا تعلد  علدال تزويد  

اسلسدددتي مين اسددد اخليين راسلعلومدددام اسضددد ورية التيددداذ 

يالدددة اسقددد ارام اسلتعلقدددة رعلليدددام االنتددداو واستكددداسيف ول

( شدد كة مددن 27استسددعي ، حيدد  تضددلن مجتلددع اس رالددة )

( مددن هددلد 15شدد كام انتدداو اسج يدد  واسصددلب مددا ت كيددا )

سل رالة حي  خلصدت اس رالدة اسدال   كعينةاسش كام اختي م  

ان اسلجالددداة االداريدددة تدددأ  م رددداستطورام استدددا حققتهدددا 

تكنوسوجيا اسلعلومام رليتلف جواناها رشدك  مااشد  او غيد  

ومكنددت ايضددا تكنوسوجيددا اسلعلومددام اسقددائلين علددال مااشدد ، 

اسعلددد  اسلجالددداا االدار  مدددن اسجصدددول علدددال معددداره 

يدد  االدوار مددا مجددال ي ولدداهلت مددا تي ،ومهددارام ج يدد ة

اسعلد ، ايضدا ان اسلعلومدام اسلجالداية يدتم اسجصدول عليهددا 

ا  ان  ،اس جدددو  اسدددال اسلجالددداة ومدددن دونرشدددك  لددد يع 

رشك  كاي  ما مشاركة وتاادل   لاهلتتكنولوجيا المعلومات  

 اسلعلومام.

 

 :رعنوان( NelsiWisna2013درالة ) .7

 “ The Effect of information Technology on the 

Quality Accounting Information System and its 

impact on the Quality of Accounting 

Information”  

لعلومددام لتددأ ي  تكنوسوجيددا اسلعلومددام علددال جددودة نمددام اس

 .ل المحاسبية علال جودة اسلعلومام وأ  هااسلجالاية 

ه مت هلد اس رالة اسال ريان م   تأ ي  تكنوسوجيا اسلعلومدام 

علال نمم اسلعلومام اسلجالاية اسلتلثلة ريصائص معينة مث  

)استوقيت اسلنالب، اسلو وقية، اسل ونة، استطور( وستج ي  ميلا 

اذا كان هناي تأ ي  االلدتي ام استكنوسوجيدا واستقنيدام اسج يثدة 

تلثلت مشدكلة اس رالدة حي   علال جودة اسلعلومام اسلجالاية

ريان م   تأ ي  اسعل  واسوظائف اسلجالاية اسلنجزة علال   ما  

اسيددددوم مددددن اسلفدددداهيم  راعتاارهددددا( ITالددددا  الددددتي ام )

واسلوضددوعام استددا تسددهم مددا تجقيددق اسجوانددب االر اعيددة 

واالرتكارية ما ا  من اسعل  واسلجداالم استدا تسدتي م ميهدا، 

سجامعام واسلعاه  ما راند ونا حي  تكون عينة اس رالة من ا

تدأ ي    اسدال وجدودومن رين اسنتائا استا توللت اسيها اس رالة  

كايدد  ستكنوسوجيددا علددال جددودة اسددنمم اسلجالدداية، كلددا ويددؤ   

التي امها عد  اسلعلومدام اسلجالداية مدن حيد  دقتهدا وقدت 

 ،ومن اهم استوليام استا جدانم مدا هدلد اس رالدة  ،تومي ها

م ما توللت اسيد  استكنوسوجيدا اسج يثدة ها ض ورة متارعة اه

ما مجال اسعلد  اسلجالداا مدع است كيدز علدال زيدادة اسدوعا 

رض ورة استطايق وااللتي ام االمث  سها مدع استأكيد  استطدوي  

 است ريب اسلستل  سلعاملين سزيادة اسلهارام واسلع مة س يهم.

 -:ةثالثا: مناقشة الدراسات السابق

لجلوعدة مدن اس رالدام اسسدارقة استدا من خد ل التع اضدنا س     

تناوست موضو  التي ام تكنوسوجيا اسلعلومدام واستقنيدام اسج يثدة 

ما مجال اسعل  اسلجالاا حي  ن حظ ك  اس رالدام اكد م علدال 

وجود تأ   واهلية كاي ة اللتي ام هلد استكنوسوجيا ما انجاز واتلدا 

ائص استدا اسعل  اسلجالاية وتدومي  اسلعلومدام استدا تلتداز اسيصد

تجعلها مواكاة سلتطلادام ريةدة اسعلد  استدا الداجت اسيدوم تتطلدب 

اسيددوم اسلعلومددة اسدد قيق مددا اسوقددت اسلنالددب االتيدداذ االقدد ارام 

ذسدد  تددومي  استقنيددام  مضدد  عددناسليتلفددة مددا مجددال االعلددال، 

 سلجصدول علدال اسلعلومدةة ي ما نمم اسلعلومام اسلجالا   ةاسلستي م

زم  وايضا اك م اس رالام ض ورة تومي  است ريب اسد  ،رتكلفة اق 

سللجالداين علدال الدتي ام استكنوسوجيدا وااللدتفادة منهدا مدا انجداز 

اسعل  اسلجالاا واسلاسا، ومن خ ل اس رالة اسجاسية نسلط اسضون 

سلتكنوسوجيددا اسلعلوماتيددة علددال جددودة  اسلهددمعلددال اسدد ور واال دد  

سللنتوجام اسنفطية سايان نمم   اسلعلومام اسلجالاية ما ش كة كاي ة

معلومددام مجالدداية كايدد ة ومتف عددة ستيطيددة االحدد اث اسلجالدداية 

واسلاسية داخ  اسش كة، حي  يع  الدتي امها ستكنوسوجيدا امد  غايدة 

ما االهلية سلا سها من مزايا ايجارية تنعكس علدال اسعلد  اسلجالداا 

 .  ا لناينها من خ ل هلا اساج ت واسلعلومام اسلجالاية اس

 

 المبحث الثالث

المفهةةةوم الن ةةةرو لتكنولوجيةةةا المعلومةةةات وجةةةودة المعلومةةةات 

 المحاسبية 

المطلةةا الول : مفةةاهيل حةةول تكنولوجيةةا المعلومةةات واهميتهةةا 

 ومزاياها ومخاطرها ومكوناتها 

سق  غيد م  دورة تكنوسوجيدا اسلعلومدام واالنملدة االسكت ونيدة     

سللنملام، حي  قامت تل  اسلنملدام واستشييلية  ،  اسهياك  االدارية

راسع يدد  مددن علليددام اعددادة استأهيدد  ووضددع اسادد اما است ريايددة 

واسوظائف ولياغة اسوظائف من االنملة استقلي يدة اسدال   ،سلوظفيها

االنملدة اسج يثدة اسل عومددة رتكنوسوجيدا اسلعلومددام ركد  مكوناتهددا 
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اسلادية واسفك ية، اذ الاجت اسلنملام استا تعتلد  رشدك  الالدا 

( واسل ونة اسكايد ة Agilityعلال تقنية اسلعلومام تلتاز راس شاقة )

(Flexibilityوااللتجارة اس )  س يعة سلتطلادام ريةدة اسعلد  واكثد

 مدا مواجهددة اسلشدداك  ،وقدد رة اكادد  ،تجقيقدا س غاددام اسلسدتهلكين

وتيطددت اشددكاسية اسلكددان واسزمددان مددن خدد ل ااددار استفاعدد  

واستوالد  مدع مجيطهددا اسد اخلا واسيددارجا، سدلا لددناين مدا هددلا 

  .اسلطلب

 

 Informationمفهةةةةةوم تكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةات   -1

Technology) 

تتكدون مدن   ااستكنوسوجيا اسال اسكللة اسيونانيدة استد  أل ع  ي ج

 ،( اسددل  يعنددا استشدديي  اسصددناعاTechnoمقطعددين االول )

حيد  تصدا  ركللدة   ،( يعنا اسعلم او اسلنهاLogosواسثانا )

 اسصناعا.واح ة علم استشيي  

وتع ه مدن اسناحيدة االقتصدادية رأنهدا ل مجلوعدة اسلعداره 

 أاد اهواسلهارام واسيا ام اسج ي ة استا يلكن تجويلها اسال 

انتاو والتعلاسها ما انتاو للع وخ مام وتسدويقها وتوزيعهدا 

 )اس مدداوالددتي امها مددا توسيدد  هياكدد  تنميليددة انتاجيددة ل 

2006،22).  

اسلسدتل ة مدن اساجد  ل تطايدق االجد انام    أيضا رددوتع ه  

اذ ال تعندا  اسواقعية،اسعللا واسيا ام اسعللية سج  اسلشك م 

ردد  انهددا األلددس  ،استكنوسوجيددا هنددا األدوام واسلكددائن مقددط

اسنم ية واسعللية استا ته ه اسدال تجسدين االدان اساشد   مدا 

 (.2006،23اسج كة استا نتناوسها ل )ح ي 

وام استدا تسدتي م وتع ه ايضدا رأنهدا ل عادارة عدن تلد  االد

سانان نمدم اسلعلومدام استدا تسداع  االدارة علدال الدتي ام تلد  

اسلعلومدددام سددد عم اجتياحاتهدددا مدددا مجدددال اتيددداذ اسقددد ارام 

 ،(2007,48واسعلليددام استشددييلية مددا اسلدددؤلسة ل )علددواا 

مجلوعدة تقنيدة اسلعلومدام )  (ITAA)قاد   وع مت ايضا من  

تفعيد  ودعدم او هدا درالدة وتصدليم وتطدوي  و“ االم يكيدة(

تسدديي  انملددة اسلعلومددام استددا تعتلدد  علددال اسجوالدديب رشددك  

 .وعتاد اسجالوبل تطبيقاتخاص 

وع مددت رانهددا ل هددا مجلوعددة مددن األدوام وااللدداسيب استددا 

 ،تسددتي م إلنتدداو وتقدد يم اسلعلومددام سللسددتي مين او اسلهتلددين

تقنيدددام تتعلدق راد اما اسكلايدوت    األدوام علدالوتشتل  هدلد  

 Meihami 2013, p. 83)  للتجهيزتستخدم واالجهزة استا 

من خد ل الدتع ام سلجلوعدة  مدن استع يفدام استدا جدانم 

ستوضددد  مفهدددوم استكنوسوجيدددا يلكدددن ان نسدددتيلص منهدددا أن 

تكنوسوجيددا اسلعلومددام هددا علليددة قائلددة علددال الددا  درالددة 

اسلجدداالم واالمكانيددام استددا توم هددا علددوم واعتلدداد وتطددوي  

استدا مدن   ،اسجالوب من اسلكونام اسلادية واسفك ية سهدلا اسعلدم

خ سهددا يددتم اسجصددول علددال اسلعلومددام وتيزينهددا مددا قواعدد  

وتوليلها اسال اسلهتلدين داخد  وخدارو اسلنملدة مدا   ،اسايانام

وحاجدددة  ،جسدددب اسلددد خ م واسلعاسجدددةر اشدددكال ميتلفدددة 

تكون مدا لدورة ارقدام او لدور او اشدكال او م  ،اسلستي مين

 ح وه  س لتفادة منها ما انجاز اسوظائف واسلهام االدارية.

 

 اهمية تكنولوجيا المعلومات : -2

استطور اسعللدا واستكنوسدوجا لداهم ورشدك  كايد  جد ا مدا    

هدم والد   استطدورام أومدن    ،تجقيق رماهية اسف د واسلجتلدع

علقدة رتكنوسوجيدا اسلعلومدام استا تج ث ورش  مستل  تل  اسلت 

(IT)،  ومن سها من اهلية كاي ة من جانب تومي    ،واالتصاالم

خ مام استوالد  رليتلدف انواعهدا وخد مام اخد  مدا مجدال 

استعليم وتق يم اسلعلومام استا تلتاز عادة راسيصدائص اسنوعيدة 

ودقددة  ،او اسلنالددب ،سللعلومددة مددن حيدد  استوقيددت اسل ئددم

مدا   ،ووقدت الد    ،وركلفدة وجهد  اقد   ،ومو وقية اسلعلومام

اذ جعلتنا اسيوم نعيش ما عاسم اشا  راسق ية اسصيي ة،   ايصاسها،

حي  لاع م هدلد اسثدورة اسلعلوماتيدة االمد اد علدال استوالد  

وتاادل اسلعلومدام واساياندام مدا ا  مكدان وزمدان   ،ميلا رينهم

من خ ل التي ام اسولدائ  واالدوام استكنوسوجيدة مدن اجهدزة 

ايضا سهلد اسي مام ا د  جد ا كايد  علدال  ،مجيامامع ام ور و

منملام االعلال وما يد تاط رهدا مدن نشدااام لداع ها علدال 

اذ الداجت منملدام وشد كام  ،االنتشار واستولع ما اعلاسها

وما ي تاط رها   ،ت ار وتعتل  رشك  الالا علال هلد استكنوسوجيا

 من خ مام. 

 

 المعلومات :مزايا تكنولوجيا  -3

م تكنوسوجيا اسلعلومام واالتصاالم مدا اسلنملدام اان التي 

 مايدأتايلكدن ان نليصدها مدا    اتجقق جللدة مدن اسلزايدا استد

 (2013)عالم :

زيادة اسلايعام واالررداح : تسداهم تكنوسوجيدا اسلعلومدام مدا  ➢

زيادة مايعام اسوح ة االقتصادية وذس  من خ ل اشاا  وتلاية 

حي  يت تب علال ذسد  تجسدين   ،سلستهلكينحاجام ورغاام ا
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ألن تل  استكنوسوجيا تساع  اسوح ة ما خفض   ،وزيادة اس رجية

 تكاسيف االنتاو.

اسلعلومدام  تكنولوجيةاتجقيدق اسليدزة استنامسدية : سقد  ع مدت  ➢

رأنهددا نمددام يقددوم ردد عم وتكددوين االلددت اتيجيام استنامسددية 

رد اما سوح ام االعلال وذس  مدن خد ل تصدليم تطايقدام و

م لدة تنامسدية   والمؤسساتماتك ة تعطا سوح ام االعلال  

 ،مدا ريةدة االعلدال االنتاجيةةتليزها عن غي ها من اسوح ام 

ما خفدض تكلفدة اسوحد ة اسلنتجدة    تسابمق  تكون تل  اسليزة  

تستطيع اسوح ة اسلنتجة من ا ح منتجاتها رسع  اقد    ومن  م

 ة وجودة اسلنتا.او االر ا  واالرتكار ما نوعي  ،ما اسسوا

تجسددين نوعيددة اسلنددتا : مددن اهددم الددتي امام تكنوسوجيددا  ➢

اسلعلومام واالتصاالم مدا تجسدين جدودة اسلندتا يكدون مدن 

خ ل اسلي جام واستصليم اسلليز واسلاتك  روالطة اسجالب 

سددا، مدداسيوم رالددتطاعة اسوحدد ام االنتاجيددة تقدد يم منتجاتهددا اآل

مدن خ سد    اسدل   ،اسال اخ رأشكال وتصاميم ميتلفة من وقت  

   .ي اعا اذواا ورغاام اسلستهلكين

تساع  ما عللية ادارة ت مق موارد اسش كة رط يقدة مسدتج  ة  ➢

ومعاسددة : يلكددن سلوحدد ة االقتصددادية االلددتفادة مددن خدد مام 

تكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا االدارة اسلتليددزة واسفعاسددة ستنمدديم 

ن مواد اوسيدة او مواردها من مصادرها اسيارجية واس اخلية م

نق ية رلا يكف  االلدتي ام االمثد  سهدا ستجقيدق اهد اه اسوحد ة 

علال لداي  اسلثدال دور واهليدة استكنوسوجيدا مدا   ،االقتصادية

وتلكن  ،ادارة اسوقت واسول  االل   اسال اسلصادر واسلوارد

اسشدد كام ايضددا مددن استاددادل االسكت ونددا كددأوام  اسشدد ان 

   .م اسلنتجام واسطلاامواستوزيع وتنميم تواريخ الت 

 استجاريددة رددينمضدد  عددن تاددادل ونقدد  اسايانددام واسلعلومددام 

 استجاريين.اسش كان 

 

 مخاطر التكنولوجيا -4

علددال اسدد غم مددن اسنددامع واسلزايددا استددا تجققهددا تكنوسوجيدددا 

 نفسد   اال اند  مدا اسوقدت  ،اسلعلومام ما جليع مجاالم اسجيداة

هناي رعض اسعيوب واسلياا  استا ت حق هلد استقنية ولدناين 

رعددض مددن هددلد اسليدداا  واسعيددوب اسلتعلقددة مددا الددتي م 

او مدددا يسدددلال  ،استكنوسوجيدددا مدددا اسعلددد  اسلجالددداا واسلددداسا

-2006،249شدجاتة    علدا،راسلعلومام اسلجالاية اسلجولاة )

250).   

تيييد  سلاياندام رشددك  غيد  لدليم مددا اسد مات  او اسللفددام  ➢

 اسلجالاية.

ل اسددال اسايانددام واسلعلومددام وامكانيددة است عددب واسولدد ➢

 اسلجولاة.

 .ق  يج ث مق ان سلايانام او حلمها راسيطأ ➢

   .ر  ما األنملة واسا اما غي  مص حاستييي  رشك   ➢

 يج ث ما رعض االحيان اسفش  ما اج ان تييي ام الزمة ➢

 واسا اما.ما االنملة 

 ملهدا  )مي ولدام(تع م اسجوالب اسال اسا اما اسضدارة   ➢

كد ة اسجالدب استدا قد  تجد ث اتأ ي  للاا ومااش  علال ذ

تؤد  اسدال مقد ان   ومن  مض را كاي ا ما ذاك ة اسجالب  

 جزئيا.اسايانام واسلعلومام اسليزنة كليا او 

ا مع التي ام اسجوالديب ال وجدود سلسدج م اسلاديدة استد ➢

تعتا  مستن  جي  سلل اجعة وتتاع اسايانام واسلعلومام من 

مك  اساياندام هدا   ،ولوال اسال اسنتائا  األوسية،مصادرها  

موجودة اسكت ونيا مدا ذاكد ة اسجالدوب او مجفوظدة مدا 

ا  تلددف او ضدد ر سهددلد  حدد وثمعندد   ،اقدد اص ملينطددة

يعندا ذسد  مقد ان وتلدف   ،االدوام واالجهزة االسكت ونيدة

  اسكت ونيا.م اسلجفوظة سللستن ا

تدوم  اسياد ام  ،يتطلب اسعلم اسل  يعتل  علال استكنوسوجيا ➢

واسلؤه م س   اسعاملين علال التي امها رشك  يلكن مع  

ألن هدددلد  أخطدددان، مدددن دونانجددداز اسلهدددام واسوظدددائف 

األخطددان تكددون ذام تددأ ي  مااشدد  ولددعورة تفاديهددا او 

  االحيان.تصجيجها ما رعض 

 المزايا التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات  -5

هناس  جللة من اسلزايا واسلنامع استا يلكن ان تق مها تكنوسوجيا      

اسلعلومددام استددا تسدداع  اسشدد كام واسلؤلسددام مددا تجقيددق 

 يدأتاومن هلد اسلزايا كلدا    ،االه اه وانجاز اسلهام واسواجاام

 .(27-26، 2013)كاوجة 

( ان يكون م لد  ومسدتقا  userتتي  سللستعل  )  -استفاعلية: ➢

ويسدتطيع اسلشداركون مدا االتصدال تادادل  ،ما اسوقدت نفسد 

ملا يؤد  اسال خلق نونع من استفاع  واسلشاركة ردين   األدوار،

 األم اد واسلؤلسام واسلجيط اسل  تعل  مي .

من   توم  تكنوسوجيا اسلعلومام درجة كاي ة  -تج ي  اسلستفي  : ➢

استجكم واستوجي  ما اسلعلومام واستج ي  اس قيق سللسدتفي   مدن 
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نوعيدة اسلعلومدام   مع مدةامكانية    مض  عن  تل  اسلعلومام،

لوان كان داخليا او خارجيا من خد ل  ،استا يجتاجها اسلستفي 

 مع مة رغاام واهتلامام اسلستي مين سللعلومام.

توم هدا  استدايدا ها من اهم اسيصائص واسلزا   -تزامنية :اس  ➢

حي  تلكن اسلسدتي م مدن ارلدال والدتقاال   ،تل  استكنوسوجيا

 اسايانام واسلعلومام ما وقت منالب.

ها امكانية نق  وتجوي  اسايانام واسلعلومام  -قارلية استجول : ➢

من خ ل التي ام استقنيام استا تسل  راستجوي  من جهاز اسال 

ملا يتي  امكانية مشاركة  أخ  ،اخ  او من ليية معينة اسال 

 وتاادل اسلعلومام. 

تددوم  تكنوسوجيددا اسلعلومددام واالتصددال امكانيددة  -استولددي  : ➢

الجهزة االتصاسية وتاادل اسلعلومام ومتارعة استوال  وررط ا

تنفيدل اسلهدام واسواجادام واالادد   رشدك  مااشد  علدال لددي  

  .االعلال ما اسلؤلسة

ها قارلية االنتشار واستولع رشدك  كايد    -االنتشار واسشيو  : ➢

ومتسار  سولائ  واجهزة االتصال ما ميتلدف اسلندااق مدن 

 اسعاسم ورليتلف اسطاقام. 

ها عللية نق  اسلعلومدام واساياندام ردين   -اسكونية :اسعاسلية و ➢

عددائق اسلكددان  مدن دوناسلسدتي مين مددن ميتلدف دول اسعدداسم 

وجدد  اسع يدد  مددن اسشدد كام واسلؤلسددام ي واسزمددان، مدداسيوم 

  مااش  من كلوجودة ما رل  معين  وت ار وتتارع اعلاسها رشاس

لثددال علددال ذسدد  م ،خدد  عادد  شدداكام االتصددال اسليتلفددةآرلدد  

 ش كام متع دة اسجنسيام. اس

 . مكونات تكنولوجيا المعلومات 6

تتكون تكنوسوجيا اسلعلومدام مدن اسلكوندام اسلاديدة واسلكوندام 

 .(2016،159 اسعزاو ، اسيفاجا) يأتااسا مجية وكلا 

يتكون هلا اسجانب من اسجواليب وما يد تاط رهدا   -اسجانب اسلاد  :

دخددال واالخدد او مددن وحدد ام اسلعاسجددة اسل كزيددة ووحدد ام اال

او   ،واستيزين استا تدؤد  وظدائف متعد دة إلنجداز اعلدال اسشد كة

وج  اسع يد  مدن االندوا  مدن اسجوالديب ي اسلؤلسة اسليتلفة، حي   

مثدد  اسجالدداام اس قيقددة، واسجالدداام اسل كزيددة  ،ورقدد رام ميتلفددة

 واسجالاام اسعل قة. 

تجتدداو اسجوالدديب اسددال اسادد اما سكددا تددؤد   -اسجانددب اسا مجددا :

ماسجوالدديب ال تسدتطيع انجداز ايددة  ،االعلدال واسوظدائف اسلطلوردة

رع  تجهيزها راسا اما استدا هدا عادارة عدن للسدلة مدن   إالوظيفة  

تاين كيفية معاسجة اسايانام  ،  خطوامااليعازام واألوام  علال شك

مث  حساب اسعلليام  استا تسج  ما اسد مات  واسسدج م   ،اسليتلفة

 ،او علليددة حدد  مسددأسة علليددة ،او استجليدد  االحصددائا ،اسلجالدداية

وج  اسع ي  من اسا اما استا تستي م ستشيي  اسجالوب وااللتفادة ي و

واسادد اما  ، ميددةواسادد اما اسي،مثدد  ر ندداما اسنمددام  ،مددن خ ماتدد 

 او ت جلة اسليام.   ،ور اما است جلة ،استطايقية

 

 المطلا الثاني : جودة المعلومات المحاسبية 

ومداها جدودة   ،لناين ما هلا اسلطلب مفهوم اسلعلومام اسلجالاية

  اسلجالاية ومستي ميها.اسلعلومام 

 

  -اوال. مفهوم المعلومات المحاسبية :

ها عاارة عن مجلوعة من اساياندام اسلسدجلة رشدأن احد اث ماسيدة 

جلعهددا وم زهددا وتصددنيفها وت ميزهددا رط يقددة مددا  يددتمومجالدداية 

 الستجويلها مدن رياندام غيد  م تادة وغيد  منملدة وال تعطدا معند

ذ واضجا اسال معلومام ذام معنال واض  يستفاد من  ما عللية اتيا

 وخارجها.اسق ارام ورلم اسسيالام داخ  اسلنملة 

 -ثانيا. خصائص المعلومات المحاسبية :

م  مجلوعة من اسيصائص واسش وا مدا اسلعلومدام ايجب ان تتو

ملدديس كدد  اسايانددام اسلجالدداية  ،سكددا تكددون ذام مائدد ة ،اسلجالدداية

تعتاددد  معلومدددام اال رتدددوم  تلددد   ال او ،تجدددول اسدددال معلومدددام

 .(87-2009،77اسيصائص او اسش وا ادناد )لي  

يجب ان تتوم  ما اسلعلومام اسناتجة خالية تقلي  حاسة عد م  ➢

 اسق ارام.استأك  ا نان عللية اتياذ 

وان تساع  ما علليدة   ،ان تق م اسلعلومام ما اسوقت اسلنالب ➢

 .تناؤية(استناؤ راسلستقا  )قيلة 

 -ثالثا. مستخدمين المعلومات المحاسبية  :

ان اسه ه اس ئيسا سللعلومام اسلجالاية هو مساع ة اسلسدتفي ين    

او اسلسددتي مين سهددا مددا علليدددة اتيدداذ اسقدد ارام، ماسلعلومدددام 

تي مون مدا اسلسد   اسلجالاية واسلاسية ها االلا  اسل  يعتل  عليد

وعلال اس غم استنو  واالخت ه رين مةام   ،اتياذ اسق ارام اسليتلفة

اسلستي مين سللعلومام اسلجالاية واخت ه االحتياجام واالهد اه 
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 :هلدا ،هنداي لدنفين مدن االلدتي ام سللعلومدام  أناال    ،ميلا ريدنهم

سللعلومام، مداألول يتلثد    وااللتي ام اسيارو ،االلتي ام اس اخلا

استا تتوسال اسلهام االدارية مث  استيطديط   كامة  لستوياتهاور دارة  راإل

واستنميم واستوجي  واس قارة، اذ تجتاو االدارة اسلعلومام اسلجالاية 

ما اسوظائف االدارية االررع، اما االلدتي ام اسيدارجا سللعلومدام 

استدا  كامة  اسجهام واالم اد اسلهتلين راسلعلومام اسلجالايةر ميتلث   

ن وملث  اسلستثل   ،ة اسعاكسة سلواقع االقتصاد  سلش كةآاسل تعتا   

ن يقومون راالا   علال واقع اسش كة مدن خد ل قوائلهدا واسلجتلل

اسلاسية اسليتلفة استا تعطا كد  وحد ة منهدا معندال مجالدايا وماسيدا 

 مضدد  عددن ،واقتصدداديا معددين قادد  اتيدداذ قدد ار االلددتثلار ميهددا

 ام واسد ائنون واسعلدال واسنقاردام اسلق ضين من رنوي وحللة اسسن 

مثدد  هيةددة اسضدد ائب وغي هددا مددن  ،اسعلاسيددة واسجهددام اسجكوميددة

 اسجهام. 

 -جودة المعلومات المحاسبية : رابعا. مفهوم

جودة اسلعلومام اسلجالاية ها اسلعيار او اسلقيا  اسدل  يسدت ل    

وكلددا يلكددن ان  اسلعلومددام،مددن خ سدد  علددال مدد   تجقددق اهدد اه 

ستي م كألا  سللفاضلة رين اسط ا وااللاسيب اسلجالاية اسلتاعدة ي 

 ،المحاسبي في القوائل والتقةارير الماليةةسعللية اسقيا  واالمصاح  

ومةةات تات الفائةةدة الكبيةةرة التةةي تسةةاعد تةةيا اختيةةار المعليبمةةا 

 استأكددد ،وتقليدد  حاسدددة عدد م  ،علليدددة است شددي  المسةةتخدمين فةةي

ماسلعلومام اسجي ة ها األكث  نفعا ما مجال لنع اسق ار )اسلجهلا 

:2008،23-24).  

كلددا وتعدد ه جددودة اسلعلومددام اسلجالدداية علددال انهددا عاددارة عددن 

اسنوعية استدا يجدب ان تتصدف مجلوعة من اسيصائص واسليزام  

سكا تكون اكث  امادة سللستي مين، حيد    ،رها اسلعلومام اسلجالاية

مع االتفاا واالجلدا  أخ   تيتلف تل  اسيصائص من منملة اسال 

 ،واسلو وقيدة  ،هدا درجدة اسل ئلدة  ألالدية،علال ارردع خصدائص  

ماسل ئلددة تتطلددب مددن اسلعلومددام  ،وقارليددة اسلقارنددة ،واسثاددام

وقد    ،لاية ان تكون ذام ق رة سلتأ ي  ما عللية اتيداذ اسقد اراسلجا

واحتياجام اسع ي   تت نمستكون اسلعلومام تصف راسل ئلة اسلطلقة 

ل ئلة تكون نساية يسدتفاد منهدا مسدتفي  معدين اساو    ،من اسلستفي ين

وهناي مجلوعة من اسيصائص استا يجب ان تتضلنها   ،دون غي د

-99،  2011الاية منهدا )حامد  ، عيشدا:  م ئلة اسلعلومام اسلج

102). 

 

استيلية اسعكسية : وتعنا ان اسلعلومام اسلجالاية تسدتفي  مدن  ➢

اند   مض  عناألح اث اسلاضية ما تأكي  استوقعام اسلستقالية 

مدددن خ سهدددا يدددتم تج يددد  مددد   تجقدددق اهددد اه اسلعلومدددام  

 .ةاسليطط

استوقيددت: ويعنددا ردد  ان يلددت اسجصددول علددال اسلعلومددام  ➢

اسلجالاية واسلاسية راسنساة سللستي مين سها ما اسوقت اسلنالب 

  اسق ارام.س لتفادة منها ما عللية است شي  

اسلعلومام اسلجالاية رتل    واستناؤ راسلستقا  : ي غب مستي م ➢

مدا اتيداذ اسقد ارام رأقد  خسدارة   ماسلعلومام استا تسداع ه

اذ يسدعال اسدال التشد اه ومع مدة اسنتدائا اسلسددتقالية  ،ملكندة

 واستناؤ راألح اث اسلتوقعة.

اسق رة علدال مهدم والدتيعاب اسلعلومدام : ا  يجدب ان تكدون  ➢

سكدا   ،اسلعلومام غي  معقد ة وواضدجة راسنسداة سللسدتي مين

يتلكندوا مدن االلدتفادة منهدا راسشدك  اسدل  يلكدنهم مدن اتيدداذ 

 اسق ار اس شي .

يجددب ان تكددون اسلعلومددام تلتدداز ر رجددة مددن  اسلو وقيددة : ➢

 وتعكس االح اث االقتصادية واسلاسية.  ،اسلص اقية

 

 

 

 المبحث الرابع

 الجانا العملي

 أساليا جمع البيانات وتحليلها ❖

اعتلدد م اس رالددة علددال عدد د مددن األدوام اساجثيددة سيدد م 

ييدص إتلامها، اذ تم االعتلاد علال اسع ي  من اسل اجع اسعللية ميلا  

اسجانب اسنم  ، اما ميلا يتعلق راإلاار اسلي انا مق  تم إج ان ع د 

مددن اسلقددار م اسشيصددية مددع أمدد اد عينددة اس رالددة، مضدد   عددن 

التي ام التلارة االلتايان كأداة مسدان ة، إذ تدم تصدليلها سيد م 

جلع اسايانام األوسية من عينة اس رالة وتم ع ضها علال مجلوعدة 

يليين ستجكيلهددا ورعدد  إجدد ان استعدد ي م مددن اسليتصددين األكدداد

اسلدد ران هددا علددال عينددة اس رالددة اسلكونددة مددن اسلقت حددة تددم توزيع

وتجدد ر  اسلدداسيين واسلجالدداين اسعدداملين مددا اسشدد كة عينددة اساجدد 

( التلارة وتم 45اإلشارة إسال ان ع د االلتلارام اسلوزعة كانت )

%( وهدا 88أ  أن نساة االلدتجارة رليدت )    ،( منها40الت داد )

ستصدا    ،( منهدا سعد م لد حيتها4، وأهللت )نساة التجارة عاسيدة

، ( التلدددارة36رددلس  عدد د االلددتلارام اسلعتلدد ة مددا استجليددد  )
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وسي م اختاار لد ا االلدتلارة وقد رتها علدال قيدا  متييد ام 

اس رالددة مقدد  تددم إجدد ان االتسدداا اسدد اخلا رددين مقدد ام االلددتلارة 

األداة ومدق معادسدة ك ونادال اسفدا سي م استأك  من ل ا مجتدو  

ان األداة تتلتع ر رجدة   اسال  ( ملا يشي 0.90وكانت قيلت  مساوية )

عاسيددة مددن اسثاددام، واعتادد م إجدد انام رنددان مقدد ام االلددتاانة 

  .وتجكيلها مؤش ا  علال ل قها

 وتشتل  أداة اس رالة علال جزئين :

الجنس، )  يتعلق راسايانام اسعامة سللاجو ين من حي   الجزء الول :

 .لنوام اسي مة( ع دالعمر ، التحصيل الدراسي ، 

ألةلة اللتايان آران األم اد اسلاجدو ين استدا تتعلدق   الجزء الثاني :

ا دد  الددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام اسلسددتي مة مددن قادد  رتج يدد  

 جالاة ددددلومدام اسلما تجقيدق  جدودة  اسلع  ،اسش كة عينة اس رالة

 (.1( مق ة )انم  اسللجق 24-1حي  تضلنت أداة اس رالة علال )

 اس رالة.أهم اسيصائص اسلليزة سعينة ( 1ويوض  اسج ول )

 

 

 وصف خصائص عينة الدراسة :   (1جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضون التلارة االلتاانة ( مااسلص ر : من إع اد اسااح  )

 

ويلكددن أن نسددتع م مددا أدندداد خصددائص أمدد اد عينددة اس رالددة 

 موزعة علال اسنجو اآلتا :

 توزيع أفراد عينة الدراسة على وفق الجنس .1

( توزيدع أمد اد اسعيندة علدال ومدق اسجدنس إذ رلد   1يوض  اسج ول ) 

حجم اسعينة اسكلا سل رالدة  %( من  78( م دا  أ  رنساة ) 28ع د اسلكدور ) 

%( سإلناث، وي حظ من نتدائا إجاردام  22) ورنساة  من االناث  (  8مقار  ) 

اسعينددة أن نسدداة اسددلكور كانددت أعلددال مددن نسدداة اإلندداث ملددا يؤشدد  عدد م  

مجتلعدا     اسلاجو دة رولدفها اسشد كة    قليلة ما مشاركة اسل أة إال رنساة تع   

 سل رالة. 

 

 الدراسة على وفق الفئات العمريةتوزيع أفراد عينة  .2

تم تصنيف اعلار ام اد عينة اساج  ضلن اررعة مةام عل ية 

( 40-31( ان اسفةة اسعل ية )من  1ون حظ من خ ل اسج ول رقم )

%( من عينة اس رالة، تليها اسفةة اسعل يدة )اكثد  58جانم رنساة )

ع %( ومن  لدة  اسفةدة اسعل يدة استدا تقد17( جانم رنساة )51من  

%( مدن اجلداسا 14لنة( حيد  كاندت نسداتها )30ضلن )اق  من  

وراألخي  جانم نساة اسفةة اسعل يدة استدا تقدع ضدلن   ،عينة اساج 

نسدتنتا مدن تلد   ومدن  دم%(،  11( حي  رليدت نسداتها )41-50)

اسلعلومام ان اسش كة تلتل  ع دا من اسعاملين اسدلين سد يهم اسياد ة 
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اسدوظيفا ايضدا تعتاد  هدلد اسفةدة اسجي ة واسلنالاة ما مجال عللهم  

اسعل ية اسكاي ة من عينة اس رالة من مةة اسشااب اسلين تكون سد يهم 

 عادة اسق رة اسعاسية واسقارلية اسس يعة سلتعلم واكتساب اسلع مة.

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة على وفق التحصيل الدراسي  .3

تع  مستويام استعليم من اسلتيي ام اس ئيسدة استدا تدؤ   مدا قد رام  

( ان نسداة أمد اد  1ويوض  اسجدد ول )   ع مها، وقارليام اسف د وخا ت  من  

كلدا    (، %48شدكلت )   اسش كة ق  اسعينة من حللة اسشهادة اساكاسوريو  ما  

( مدن عيندة اس رالدة مدا  %33شكلت نساة حللدة شدهادة اسد رلوم اسفندا ) 

االع اديددة  رينلددا كانددت نسدداة ملددن يجللددون شددهادة    اسلاجو ددة، اسلنملددام  

 (%19 .) 

 

توزيع أفراد عينة الدراسة علةى وفةق عةدد سةنوات الخدمةة  .4

 والخبرة الوظيفية 

تم تصنيف أعلدار عيندة اس رالدة ضدلن أرردع مةدام وي حدظ مدن  

( م دا  من أجلاسا  14( لنة تضم ) 10-5  ( أن اسفةة اسعل ية )من 1سج ول ) ا 

%( مدن عيندة اس رالدة وهدلا يشدي  اسدال ان  39ع د أم اد اسعينة إذ تلث  ) 

اسنساة االكا  من اسعاملين مدا اسشد كة اسلاجو دة سد يهم قد ر منالدب مدن  

اسعل  مقط ،  اسيا ة اسوظيفية ما مجال عللهم ق ر تعلق األم  رع د لنوام  

( مد دا  10لدنة ( حيد  تضدم )   15 م تأتا رع ها اسفةة اسعل ية ) اكث  من  

(  15  -11%( من اسعينة  م تأتا رع ها اسفةة اسعل ية )من 28وتتلث  رنساة ) 

%( من عينة اس رالة وأخي ا  تأتا    22( ام اد  وتلث  نساة ) 8استا تضم ) 

م اد عينة اس رالة، وهدلا  %( من أ   11( ورنساة ) 5  اسفةة اسعل ية  )اق  من 

ي ل علال وجود ملن هم س يهم اسق ر اسكداما مدن اسقارليدة واالمكانيدة سلعلد   

 واستعلم رشك  ل يع وتجصي  اسلع مة واسيا ة ما مجال اسعل  .  

 

 أساليا التحليل اإلحصائي -الجزء الثاني : ❖

تم تجليد  نتدائا اس رالدة ورياناتهدا رالدتي ام ر نداما استجليد  

األدوام اإلحصددائية اسلسددتي مة مددا  أمددا (،SPSSاإلحصددائا )

 اس رالة اسجاسية تتلث  راآلتا :

استكدد ارام واسنسددب اسلةويددة واسلتولددطام اسجسددارية واالنج امددام   .1

 التي مت ما ولف متيي ام اس رالة وتشييصها.   اسلعيارية: 

معام  االرتاداا اساسديط : ويسدتي م مدا تج يد  قدوة واايعدة  .2

اسع قة رين اسلتيي ين مض   عن التي ام  ما تج ي  االتسداا 

 رين مق ام متيي ام اس رالة.اس اخلا 

االنج ار اسيطا اساسيط : وذس  سلتع ه علال ع قام استدأ ي   .3

 رين متيي ام اس رالة اس ئيسة.

( : سلتجقدق مدن مد    Cornbach Alphaاختادار ك ونادال اسفدا )  .4

 ل حية اسقيا  و اام االتساا سلتيي ام اس رالة. 

 

 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها

تسعال اس رالة اسال ا ح رؤية شلوسية عدن اايعدة متييد ام 

تدم    اس رالدة إذعيندة    ما اسشد كة  اس رالة ما إاار آران اسلاجو ين

مضد   عدن ت ميز هلد اسلتيي ام وت تياها وتصدنيفها رهد ه معاسجتهدا  

ويع  ذس  مهلا  ما عللية االلتنتاو  األرعاد،اسلتيي ام اسلكونة سهلد  

اسددل  تمهدد د علليددام االختاددار واستجقددق مددن معنويددة اسع قددام 

 اساجثية.

 

 أوالً : وصف وتشخيص متغيرات   اثر تكنولوجيا المعلومات (

( استوزيعدام استك اريدة واسنسدب اسلةويدة وقديم  2سج ول ) يوض  ا 

اسولددط اسجسددارا واالنجدد اه اسلعيددار  سفقدد ام متييدد  تكنوسوجيددا  

اسدال  استدا تلثد  اسولدط اسجسدارا  ( 61.1%اسلعلومام وتشي  اسنسداة ) 

(   0.81015) ( واالنج اه اسلعيدار   4.4722اسل  رل  ) (  x1)   اسلتيي  

اسال وجود اتفاا نساا رين إجارام امد اد عيندة اس رالدة  حي  يشي  ذس   

علال اهتلدام اسشد كة  اسلاجو دة راسجاندب استكنوسدوجا اسدل  يسدهم مدا  

وانجداز اسلهدام راسسد عة  اسشد كة  ه اه  أ وتجقيق  تجقيق م ص االر ا   

نساة اتفاا حول مضلون اسعادارة  اق   واس قة اسلطلورة، ما حين نج  ان  

 (x12 ق  رلي ) ( و %2.8ت ) وانجد اه  (  3.94)  رل     ق  لتولط حسارا  ر

اسشد كة اسلاجو دة تدوسا    ان من خ ل ذس  ن حظ  ( 0.86معيار  رل  ) 

اهلية كاي ة رك  ما يتعلق راسجانب استكنوسوجا ما اسشد كة سلدا سهدا مدن  

حيد  نجد  ذسد  واضدجا    ا   ما تجقيق اه اه والت اتيجيام اسش كة، 

ال  قادول اسف ضدية االوسد  يتم ورلس     ، من خ ل اجارام ام اد عينة اساج  

  اسشدد كة  وجددود الددتي ام ستكنوسوجيددا اسلعلومددام مددن قادد  ة اسلتضددلن 

 . اسلاجو ة 

 

 

 

 

 



 

 
62 

 

K. U. C. J.                       Year thVol. 5   Issue 2    2020    5  
 

 أثر استخدام ........ –م. م. صادق      69– 50    صفحات         

 

 متغير تكنولوجيا المعلومات التوزيعات التكرارية والنسا المئوية والوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ل :    ( 2جدول   

 تسلسل 

 السئلة 

 قياس االستجابة 
 الوسط 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعيارو
 ال اتفق تماما  ال اتفق  ما اتفق الى حد  اتفق اتفق تماما 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 22 61.1 11 30.6 1 2.8 2 5.6   4.4722 .81015 

X2 15 41.7 18 50 2 5.6 1 2.8   4.3056 .70991 

X3 15 41.7 19 52.8 2 5.8     4.3611 .59295 

X4 18 50.0 17 47.2 1 2.8     4.4444 .65222 

X5 17 47.2 11 30.6 6 16.7 2 5.6   4.1944 .92023 

X6 21 58.3 13 36.1 1 2.8 1 2.8   4.5000 .69693 

X7 21 58.3 11 30.6 4 11.1     4.4722 .69636 

X8 13 36,1 23 63.9       4.3611 .48714 

X9 9 25.0 23 63.9   2 5.6 2 5.6 3.9722 .99960 

X10 12 33.3 20 55.6 1 2.8 3 8.3   4.1389 .83333 

X11 15 41.7 21 58.3       4.4167 .50000 

X12 9 25.0 18 50.0 8 22.2   1 2.8 3.9444 .86005 

 72990. 4.2986 المؤشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الكلي 

 (SPSSاسلص ر : من اع اد اسااح  )ما ضون نتائا استجلي  االحصائا 

 

 

 ثانياً : وصف وتشخيص متغيرات جودة المعلومات المحاسبية  :

اإلجاردام تشدي  إسدال    ( مدن %75نسداة ) ( ان  3تاين نتائا اسج ول ) 

واسكايدد     اسلهددم اتفدداا نسدداا رددين اران امدد اد عينددة اس رالددة حددول اال دد   

جددودة اسلعلومددام اسلجالدداية، اذ رلدد     ستكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا تجقيددق 

،  ( 61348.وانجدد اه معيددار  )   ، )4.3078اسلتولددط اسجسددارا اسكلددا ) 

  ا وانج امدد،  ) % 4.7222متولددطا حسدداريا )   ( X20)   وحقددق اسلتييدد  

تضدلن أن نمددم اسلعلومدام اسلجالداية اسقائلددة    ( اسدل  51331.)   ا معياريد

 ، سلش كة   استنامسية      وتطوي  اسليزة     دعم   ما      اسلعلومام   علال تكنوسوجيا  

 

 

 

 

 

(  4.3889)   رولط حسدارا   نفسها   ( اسل تاة X17.X18وحقق اسلتيي ان ) 

االسكت ونيدة مدا  ن يايندان اهليدة االنملدة  ي ( اسلدل 49441.ورانج اه رل  ) 

يضدا  أ تومي  درجة كاي ة من اسل ونة واسل ئلدة سللعلومدام اسلجالداية، و 

ستسداع هم مدا    ، توم  االجهزة واساد اما االسكت ونيدة معلومدام سللهتلدين 

ن اعلدال نسداة  أ عللية اتياذ اسق ارام، ون حظ ايضا مدن خد ل اسجد ول  

( مدن  1.0552وردانج اه معيدار  )   )  5.6سإلجارام اسسدلاية قد  رليدت ) 

اس رالة، ملا لداق نسدتنتا أن جدودة اسلعلومدام اسلجالداية    عينة اجلاسا  

اسقائلددة علددال تكنوسوجيددا اسلعلومددام سهددا ا دد  كايدد  مددا تجقيددق جددودة  

تأ ي هددا علددال جددودة اسقدد ارام االداريددة    ومددن  ددم اسلعلومددام اسلجالدداية  

 واستيطيط .   
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 لجودة المعلومات المحاسبية التوزيعات التكرارية والنسا المئوية والوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :   (3  جدول 

 تسلسل 

 السئلة 

 قياس االستجابة 
 الوسط 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعيارو
 ال اتفق تماما  ال اتفق  اتفق الى حد ما  اتفق اتفق تماما 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X13 14 38.9 20 55.6 5 5.6     4.3333 .58554 

X14 14 38.9 19 52.8 2 5.6 1 2.8   4.2778 .70147 

X15 16 44.4 18 50.0 2 5.6     4.3889 .59894 

X16 13 36.1 16 44.4 4 11.1 1 2.8 2 5.6 4.0278 1.05522 

X17 14 38.9 22 61.1       4.3889 .49441 

X18 14 38.9 22 61.1       4.3889 .49441 

X19 25 69.4 11 30.6       4.6944 .46718 

X20 27 75.0 8 22.2 1 2.8     4.7222 .51331 

X21 8 22.2 22 61.1 6 16.7     4.0556 .62994 

X22 2 5.6 29 80.6 5 13.9     3.9167 .43916 

X23 15 41.7 16 44.4 5 13.9     4.2222 .68080 

X24 13 36.1 18 50.0 5 13.9     4.2778 .70147 

 61348. 4.3078 المؤشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الكلي 

 (SPSSاسلص ر من اع اد اسااح  ما ضون نتائا ر ناما استجلي  االحصائا )

 

 تحليل نتائج الدراسة واختبار فرضياتها

تهدد ه هددلد اس رالددة إسددال اختاددار م ضددياتها سلتعدد ه علددال  ❖

ع قام االرتااا واأل   ردين متيي اتهدا. ولدوه يدتم استجقدق 

مدن مد   لددجة االمت اضدام مددن خد ل الددتي ام عد د مددن 

األدوام واأللاسيب اإلحصائية استا اختي م إلجد ان استجليد  

 اآلتا:وكعلال متيي ام اس رالة 

 

 

 

 

( وجةةودة ITتكنولوجيةةا المعلومةةات  أوالً : عالقةةة االرتبةةاط بةةين 

  ( AIالمعلومات المحاسبية  

يتددوسال هددلا اسلجددور مهلددة اكتشدداه اايعددة اسع قددة اسددواردة مددا 

 الدتي ام ستكنوسوجيدايوجد     أند   اسف ضية األوسدال استدا تدنص علدال

  .اسلعلومام من قا  ش كة اسلنتوجام اسنفطية عينة اس رالة

معنويدة  ام( ان هنداي ع قدة ارتاااد4توض  نتائا اسج ول )

 اسلجالداية، اذموجاة رين تكنوسوجيا اسلعلومام وجودة اسلعلومدام  

( وها ع قة قوية عن  مستو  معنويدة .618)رليت قيلة االرتااا  

 األوسال.ورلس  يتم قاول اسف ضية  (،0.05)

 عالقات االرتباط بين تكنولوجيا المعلومات وجودة المعلومات المحاسبية :   (4جدول   

 المستقل  المتغير

 المتغير التابع 
 تكنولوجيا المعلومات 

 618. جودة المعلومات المحاسبية 

         *: P ≤ 0.05        N = 36 
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يوجد تأثير لتكنلوجيا المعلومات على جودة  أنه  ثانياً : عالقة تأثير

 المعلومات المحاسبية 

يتوسال هلا اسلجور مهلة اسكشف عن اايعة استأ ي  اسوارد مدا 

)يوجدد  تددأ ي  ستكنوسوجيددا  أندد  اسف ضددية اسثانيددة استددا تددنص علددال

 اسلجالاية(.اسلعلومام علال جودة اسلعلومام 

( اسياص رتجلي  االنج ار إسال وجود تأ ي  معندو   5يشي  اسج ول ) 

علددال جددودة    متييدد ا  مسددتق     اسلعلومددام رولددف  اللددتي ام تكنوسوجيددا  

(  Fمتييدد ا  معتلدد ا . وذسدد  ومقددا  سقيلددة )   اسلجالدداية رولددفها اسلعلومددام  

( وهددا اكادد  مددن قيلتهددا اسج وسيددة  21.046) ة واسااسيددة قيلتهددا  اسلجسددور 

    ( ردد رجتا ح يددة 0.05( وهددا معنويددة عندد  مسددتو  ) 3.231اسااسيددة ) 

( اتضدد  إن  T( واختاددار ) 1βومددن خدد ل متارعددة معددام م ريتددا )   ، ( 1,) 

( اسلجسدورة  T( ومادامدت قديم ) 0.05( معنوية عند  مسدتو  ) 0βاسثارت ) 

( وهددا اكادد  مددن  5.320) معنويددة سجليددع اسلتييدد ام اسلسددتقلة واسااسيددة  

ويتضد  إن    اسنلدوذو، ( مان ذسد  يعكدس معنويدة  1.684)   قيلتها اسج وسية 

يشددي  إسددال أن قدد رة  و (  . 382) استددا رليددت قيلتدد     ( 2Rمعامدد  استج يدد  ) 

%( مددن االخت مددام  5.6تفسددي  )   اسلتييدد ام اسلسددتقلة مجتلعددة علددال 

  ة اسلتضدلن   اسف ضدية اسثانيدة ورهلا مان  يدتم قادول    ، استارع اسجاللة ما اساع   

 اسلجالاية. وجود تأ ي  ستكنوسوجيا اسلعلومام علال جودة اسلعلومام  

 

 

 المحاسبية ات على جودة المعلومات تكنولوجيا المعلومل  تأثير يوجد:   (5جدول   

 المتغير المستقل 

 

 التابع المتغير 

 F T تكنولوجيا المعلومات 

2R 

0β 1β  الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة 

 382. 1.684 5.320 3.231 21.046 618. 463. جودة المعلومات المحاسبية 

*: P ≤ 0.05              d.f.: (1,)              N = 36 

 

 والتوصيات االستنتاجات

مددا ضددون نتددائا اختاددار اسف ضدديام استددا تددم استولدد  اسيهددا ياددين 

 اسااح  ما ادناد اهم التنتاجام وتوليام اس رالة 

 -اوال : االستنتاجات :

( من قا  اسش كة عينة ITيوج  التي ام ستكنوسوجيا اسلعلومام )  .1

 ةهليدة كايد أان اسش كة تدوسا هدلا اسجاندب  مض  عن  اس رالة،

وتعل  علال تطوي د رالتل ار، سلدا تجققد  تلد  استكنوسوجيدا مدن 

خصائص ومليزام تع  اسيوم من اسلقومام واسعوام  االلالدية 

 أه امها.ما تطور منملام االعلال وتجقيق 

( علدال ITتأ ي  اللتي ام ) ان  يوج  . توللت اس رالة ايضا اسال2

اسلجالاية  حي  تع  نمم اسلعلومام  اسلجالاية،جودة اسلعلومام  

من م خ م وعلليام   كامة  اسقائلة علال استكنوسوجيا ما م احلها

 ،م اإلداريدة داخد  اسشد كةرا  اسق اومي جام تساع  ما ت شي 

او  ،داخلددا ستلدد  اسلعلومددام استددا تتصددف ردداسجودة كالددتي ام

مثدد  اسلسددتثل ين او  ،كالددتي ام خددارجا مددن قادد  اسلهتلددين

تساهم جودة اسلعلومام    مومن    ،اسلق ضين واسلوردين وغي هم

جقق من ت ت استا اسلجالاية ايضا ما خلق اسليزة استنامسية سلش كة  

 خ ل جودة اسلعلومة اسلجالاية.

. يسدداع  الددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا تجسددين وتطددوي  3

إلجدد انام استجليليددة امددا اسعلليددام واسلجالدداين  مهدارام وادان

حي  تساع  اسلجالاين ما عللية مقارندة اسنسدب   اسلاسية،سلنتائا  

اسلاسية اسفعلية سلش كة خ ل اسفت ام اسزمنية اسلتتاسية رشك  دقيق 

 مضد  عدن  الاارها،تج ي  االنج امام ومع مة    ومن  م  ،ول يع

ذس  تساهم تكنوسوجيا اسلعلومام ما درجدة كايد ة مدن اسل وندة 

  واسلاسية.لومام اسلجالاية سللع

علال تطوي    كة. تساهم تكنوسوجيا اسلعلومام اسلستي مة ما اسش 4

 أكث وانجاز اسعل  رشك   ،وتقويم اسلهارام س   االم اد اسعاملين

تؤد  اسال خلق م ص سجر ا  واالرتكدار مدا اسلهدام   ومن  م  دقة

  مدا ق  تتلثدوواسواجاام اسوظيفية سجم اد كلجالاين او غي هم 
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او تطايق معدين يسداع  مدا تطدوي  اسعلد  رشدك    ،خلق ر ناما

 قا .من ذ   أمض 

اسد ورام م رإقامدة  . ايضا تولدلت اس رالدة اسدال ان اسشد كة تقدو5

است ريايدددة سجمددد اد اسعددداملين ستددد رياهم علدددال كيفيدددة استعامددد  

وااللتي ام ستكنوسوجيا اسلعلومام رلا يسهم مدا تعزيدز اسقد رام 

 ة  مدن اهليدة كايد سين ما هلا اسلجال استقنا سلا  اسلع مية سلعامل

 ث. ه اه اسش كة وتجنب االخطان استا ق  تجأما تجقيق 

 -ثانيا: التوصيات :

ض ورة زيادة االهتلام رتكنوسوجيدا اسلعلومدام وارد از اهليتهدا   .1

اسلجالاا رلا يت نم ومتطلاام ريةة اسعل  مدا  اسال اسعل راسنساة  

وذس  من خ ل اقامة اس ورام است ريايدة رشدك    اسجاض ،اسوقت  

وتسدليط اسضدون   ،واسلؤتل ام واسلجاض ام واسن وام  ،مستل 

 االه اه.ما انجاز وتجقيق  وأ  هاعلال دورها 

. ض ورة مواكاة استطورام اسس يعة واسلت حقة سجنملة اسج يثة 2

الة ميلا يتعلق ما مجال اسعل  اسلجالاا وت ريب اسعداملين وخ

علليدة توظيدف او   أن  راعتادار  كفدانتهم،عليها ستطوي هم ورمدع  

التي ام تكنوسوجيا اسلعلومام مدن اسلتطلادام االلالدية ستجقيدق 

 اسجودة.

. اهليدددة الدددتل ار اسشددد كة مدددا وضدددع اسسيالدددام واسيطدددط 3

طوي  واستج ي  اسلستل ين وااللت اتيجيام سلاقان علال عللية است 

ومدا  ،علال ضون ما يستج  من تطدورام  ،ستكنوسوجيا اسلعلومام

تجدد يثام سللكونددام اسلاديددة واسا مجيددة تتطلادد  ريةددة اسعلدد  مددن 

والددتي سها راسشددك  االمثدد  رلددا يجقددق  اسلعلومددام ستكنوسوجيددا

  اسش كة.اه اه 

رلدا . ض ورة تومي  انملة حلاية ذام درجدة عاسيدة مدن األمدان  4

يوم  اسجلاية اسكامية سقاع ة اسلعلومدام واسجفداظ عليهدا ألن مدن 

اهم االخطار استا تواجد  اسعلد  اسلجالداا اسقدائم عد  الدتي ام 

تكنوسوجيا اسلعلومام هو تع ض  سلت عب او استلف نتيجدة سعد ة 

يعنا تع م جزن كاي  من اسلعلومام اسليزنة   ومن  م  الااب،

     .اسفق اناسكت ونيا سلتلف او 

 

 

 المصادر

 المصادر العربية أوال:

الدتي ام تكنوسوجيدا   اسكد يم “أ د مجل  عاد   ارو هلس،   [1]

مدلك ة لاسلعلومام علال ماعلية اتياذ اسق ارام االدارية  

جامعة اسالقان استطايقية  اعلال،تيصص ادارة   ماجستي ،

2007 . 

الددتي ام نمددم اسلعلومددام  أ دد ل  يجيددال  اس ايددة، منددلر [2]

اسلجالاية علال جودة اسايانام اسلاسية ما قطا  اسيد مام 

اسجامعة   وتلوي ،ملك ة ماجستي ، تيصص مجالاة    “،

 . 2009 غزة،االل مية 

دور الدتي ام تكنوسوجيدا اسلعلومدام مدا   اسهنينا،ايلان   [3]

 مي انية،  االردن، درالةتجسن جودة خ مام است قيق ما  

مجلدة جامعدة   االردن،علال مكاتدب استد قيق اسعاملدة مدا  

 . 2011( 8)25مجل   االنسانية(اسنجاح سجرجاث )اسعلوم 

التي ام تكنوسوجيا اسلعلومام علدال كفدانة  أ    اسوحي  ، [4]

قطا   اسصناعية،دارية ما اسش كام الاسيب اسلجالاة اال

 . 2017غزة ،

ل خصدائص اسلعلومدام   علدا،نال  مجلد     اسلجهلا،  [5]

 ماجستي ،ما اتياذ اسق ارام ل ملك ة  وإ  هااسلجالاية  

جامعة اسجاو   االقتصادية،كلية اسعلوم    مجالاة،تيصص  

  .2008/2009 راتن،اسيض  

هيم عثلان ارد ا  اسيفاجا،  يونس،م ا  رحيم    اسعزاو ، [6]

احلدد  ل تقنيددام اسلعلومددام االداريددة مددا ظدد  مجتلددع 

 .1،2016ا اسلع مة،

تقييم كفانة اسلعلومام اسلجالاية   للاسم،ماه     ه ه،ارو   [7]

اسعاملددة مددا اسلؤلسددام سدد   شدد كام توزيددع اسوقددود 

االلتثلارية اسعلومية ل، رلاسة ماجستي  د تيصص نمم 

دية كليددة اسعلددوم االقتصددا استسدديي ،معلومددام وم اقاددة 

 م ردداح،جامعددة قالدد    استسدديي ،واستجاريددة وعلددوم 

 . 2011 ورقلة،

تكنوسوجيا اسلعلومام واالتصال علدال   أ    علواا،سلين   [8]

 دكتدوراد،اا وحة    اسلؤلسة،ادارة اسلوارد اساش ية ما  
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 .48 ،200،2008 اسجزائ ،جامعة   استسيي ،
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تكنوسوجيا اسلعلومام مدا   أ  ل    اللاعي ،جاور ، ن     [9]
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دور تكنوسوجيدددددا اسلعلومدددددام  كاوجدددددة، رشدددددي ، [16]

واالتصددداالم مدددا تجسدددين االتصدددال اسددد اخلا مدددا 
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 لي تا اسفاضلة 

 اياددددددددددددددددةتجية 

استخدام تكنولوجيةا المعلومةات علةى جةودة المعلومةات   أثراضع رين اياديكم اسك يلة التلارة االلتايان اسلتضلنة موضو  اساج  اسل  يناول )

المتندان ارجدو تفضدلكم سدلا راداس  االعتدزاز وا  واسلداسا،تكنوسوجيا اسلعلومام علال اسعل  اسلجالاا    تؤدي ( ساج  ودرالة اال   اسل   المحاسبية

 تامة.وليتم استعام  معها رس ية  ،كم لتكون موضع  قةنمق ام هلد االلتاانة خ مة سج كة اساج  اسعللا، عللا ان آرا عنراإلجارة 

 مع وام  االحت ام 

 

 اسعامة   اسلعلومام

 . اسجنس 1

 

 انثال  ذك 

  

 

 

 . استجصي  اس رالا 2

 ددكتورا ماجستي  ركاسوريو   درلوم اع ادية

     

 

 

 . اسعل 3

 مأكث (  50) ( 50-41من ) ( 40-31من ) ماق (  30)

    

 

 

 . ع د لنوام اسي مة 4

 15من  أكث  15-11 10-5 5اق  من 
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اجد  اسجصدول علدال تكنوسوجيا اسلعلومام : ها جليع اسولائ  واالجهزة واسلع ام استا تستي م مدن قاد  امد اد اسلؤلسدة مدن    -المحور االول:

( Data Baseعلدال شدك  قاعد ة رياندام ) ( ستجويلهدا اسدال معلومدام يدتم تيزينهداProcessزمدة ) واج ان اسعلليدام اس ،اسايانام من مصادرها

 سل جو  اسيها وااللتفادة عن  استيطيط واتياذ اسق ارام.

 

 الفقرات  ت

 أبعاد المقياس 

أتفق 

 تماما 
 أتفق

أتفق 

إلى حد  

 ما

 أتفق ال 
ال أتفق  

 تماما 

1 
لدى الشركة عدد من اجهزة الحاسوب تتناسا وعدد الموظفين  

 في الشركة 
     

2 
االجهزة التي تمتلكها الشركة هي اجهزة متطورة وحديثة  

 وتمتاز بقدرة وجودة عاليتين 
     

3 
توفر اجهزة الحواسيا مساحات كافية لتخزين البيانات  

 والمعلومات 
     

4 
البرامج االلكترونية المستخدمة توفر معالجة سريعة ودقيقة  

 للبيانات 
     

5 
البرامج االلكترونية المستخدمة في الشركة تساهل في تحسين  

 الممارسات االدارية في الشركة 
     

6 
تساعد تكنولوجيا المعلومات على تحقيق فرص االبداع  

 والمبادرة للشركة 
     

7 
البرامج االلكترونية المستخدمة في معالجة البيانات في  تساعد 

 تطوير مهارات االفراد في الشركة 
     

8 
عملية تبادل البيانات والمعلومات تتل بشكل سريع وسهل بين  

 اقسام الشركة 
     

9 
تستخدم الشركة شبكات االتصال لربط االقسام المهمة في  

 الشركة مع بعضها 
     

10 
الشركة بعمل دورات تدريبية على كيفية االستخدام  تقوم 

 والتعامل مع ن ل المعلومات االلكترونية 
     

11 
تحرص الشركة على توفير ان مة امن وحماية الشبكات  

 للمحاف ة على سرية البيانات والمعلومات 
     

12 
تخضع البرامج والن ل االلكترونية الى الفحص الدورو من قبل  

 ن ي المختص
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م هدا مدا اسلعلومدام اسلجالداية مثد  اها عاارة عن مجلوعدة مدن اسيصدائص استدا  يجدب تو  -:جودة اسلعلومام اسلجالاية  -:المحور الثاني   

اسلتيلة  اماسس عة واستوقيت اسلنالب ما تق يم اسلعلومة وامكانية تاادسها وغي ها من اسيصائص استا تساع  اسلستي مين ما عللية ت شي  اسق ار

 من قالهم. 

 

 الفقرات  ت

 أبعاد المقياس 

أتفق 

 تماما 
 أتفق

أتفق إلى  

 حد ما 
 ال أتفق 

ال أتفق  

 تماما 

1 
تتميز االن مة والبرامج الحاسوبية بتقديل معلومات محاسبية  

 تتصف بدرجة عالية من الوضوح والدقة 
     

2 
المعلومات المحاسبية المحوسبة تنجز وتقدم بشكل سريع  

 وبأخطاء قليلة 
     

3 
تساعد االن مة والبرامج الحاسوبية بتوفير بيانات ومعلومات  

 محاسبية تمتاز بالقيمة الرقابية 
     

4 
تتسل المعلومات المحاسبية التي المعالجة الكترونيا بدرجة  

 عالية من الموضوعية والشفافية 
     

5 

االدخال  المعلومات المحاسبية المنتجة الكترونيا من حيث 

والمعالجة واالخراج تمتاز بكونها تات قدرة تنبؤيه تساعد  

 االدارة في عملية تصميل وصياغة الخطط المستقبلية 

     

6 

استخدام تكنولوجيا المعلومات يساعد على مقارنة النسا  

المالية الفعلية للشركة مع النسبة المالية السابقة المستخرجة  

 من السجالت المحاسبية بشكل ادق

     

7 
تتيا االن مة االلكترونية درجة كبيرة من المرونة والمالئمة  

 للمعلومات المحاسبية 
     

8 
توفر االجهزة والبرامج اإللكترونية معلومات للمهتمين  

 تساعدهل في عملية اتخات القرار 
     

9 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل المحاسبي يساعد في  

 المعلومات المحاسبية في الوقت المناسا تقدم 
     

10 
تساعد ن ل المعلومات المحاسبية القائمة على التكنولوجيا في  

 دعل الميزة التنافسية للشركة 
     

11 

تكنولوجيا المعلومات تساعد بصورة فعالة في عملية تحديد  

قرارات التسعير وتلك من خالل تحديدها لتكلفة المنتج بشكل  

 دقيق 

     

12 
استخدام تكنولوجيا المعلوماتية تساهل في تحسين كفاءة  

 اسلوب التكلفة المستهدفة في العمليات االنتاجية للشركة 
     


