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 الشكر والتقدٌر

بعدالحمدوالشكرهللجلفًعاله،الٌسعنًإالإنأتقدمبخالصوجزٌلالشكرواالمتنان

إلىأستاذيالدكتورمحمدحمودالسمحً،الذيتفضلباإلشرافعلىهذهالرسالة،لماقدمهمن

 طٌلة ورعاٌةونصحوارشاد منًعناٌةوجهد فله دونكالالأوملل، الرسالة هذه إعداد فترة
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/محمدحمودالدكتورواالستاذاالستاذالدكتور/عبدالحمٌدمانعالصٌح،والحكملجنةالمناقشة

علىتفضلهملمناقشةهذهالرسالة.السمحً،والدكتور/حمٌدمسواك،

علىماقدموهفًجامعةاألندلس،وأتقدمبالشكرواالمتنانإلىأساتذةودكاترةقسمالمحاسبة

لًمننصحوإرشاد،وإلىأساتذةودكاترةالجامعاتالٌمنٌةالذٌنتكرموابتحكٌماستبانةالدراسة

وأخصبالذكراالستاذالدكتورعبدالملكحجر،واالستاذالدكتورعبدالحمٌدالصٌح،والدكتور

وكذلكالرسالةلغوٌاً،وللدكتورعلًحمودالسمحىالذيتكرممشكوراًبمراجعةوهٌبالحبٌشً،

وكٌل لألخ/ أٌضاً فاٌع،بمساعدهً علً ولٌد القدٌر االستاذ الحوسبة لشئون المالٌة وزارة

.زٌادمحسنالصبريعلىمتابعتهاستالموارسالتحكٌماالستبانةواألستاذ

التً-لٌمنٌةكماأتقدمبالشكرواالحترامإلىكافةمستخدمًالنظامالمحاسبًاآللًفًالوزاراتا

الذٌنتكرمواباإلجابةعلىأسئلةاستبانةهذهالدراسة.-مثلتمجتمعالدراسة

الشٌخ/ وأخصبالذكر وتشجٌع مندعم وجدتمنهم أسرتًلما شكريإلىأفراد أقدم وأخٌراً

الفقٌه، الفقٌه،طاهرمرشد قاسم أحمد طه داخلوواألخ/ لًالعونوالمساعدة إلىكلمنقدم

امعةوخارجها،لهممنًكلالشكروالتقدٌرواالمتنان.الج
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 تقييم النظام المحاسبي اآللي من منظور استراتيجي
"في الجمهورية اليمنية )افميس( والمحاسبي الحكومي دراسة ميدانية عمى نظام المعمومات المالي"  

معين قايد الفقيه                                                               

 الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم صورة تقييمية واضحة لمنظام المحاسبي اآللي الحكومي في الجميورية اليمنية من 

المتغيرات واالبعاد صنفت من منظور استراتيجي في محوري الديناميكية المعموماتية في خالل منظومة متكاممة 
 .واالستجابة المعموماتية لمتغيرات البيئة الخارجية, البيئة الداخمية

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي, المناسب لطبيعتيا التي يغمب عمييا الجانب التطبيقي, القائم 
في جمع البيانات  ةانستباالاستخدمت استمارة  .ةانستباالظرية تم االستفادة منيا في تصميم استمارة عمى خمفية ن

بوصفيم القادرين عمى إعطاء بيانات تحقيق , TI األولية من المحاسبين, المراجعين/المراقبين الداخمين, مختصي
أفراد عينة الدراسة الميدانية التي اجريت في والذين يمثمون  ,(80غراض التحميل )الصالح منيا ألأىداف الدراسة, 

وزارة المالية, وزارة التربية والتعميم, وزارة الصحة العامة والسكان, وزارة األشغال العامة  -وحدات الخدمة العامة
 , والتي تمثل مجتمع الدراسة. )المرحمة األولى( التي تطبق النظام المحاسبي اآللي -والطرق

ق التقييم االستراتيجي لمنظام المحاسبي اآللي مستوى يالميدانية عمى المستوي العام تحق اظيرت نتائج الدراسة
(, وكان ذلك نتيجة تراكمية تعكس درجة عالية في الديناميكية المعموماتية ودرجة 3.677عالي, بمتوسط حسابي )

العوامل م بشكل عام تحقيق ُبعدي متوسطة في االستجابة المعموماتية, واظيرت نتائج التحميل ألبعاد محوري التقيي
ة الترتيب األول عمى المستوى الُبعدي, يميو بالترتيب تنازليًا ُبعد التشغيل المعموماتي كنولوجيالثقافية والعوامل الت

(, في المقابل حقق ُبعدي العوامل االقتصادية والعوامل التشريعية عمى 3.814بدرجة عالية جدًا وبمتوسط حسابي )
( عمى التوالي تصاعديًا, وتوزعت بقية ابعاد محوري التقييم 3.572(,)3.403دنى بمتوسط حسابي )المستوى اال

 بين القيم األعمى واألدنى بدرجات ومتوسطات حسابية متفاوتة.  

وتوصي الدراسة بضرورة إن تعمل إدارة مشروع تحديث المالية العامة مع وحدات الخدمة العامة وفق 
بما يحقق التكامل المعموماتي لمنظام المحاسبي اآللي مع مكونات البيئة الداخمية لوحدات الخدمة استراتيجية لمتطوير 

العامة, وتجنب اإلخفاقات ومعالجة االختالالت في الديناميكية المعموماتية؛ وأن تعمال جنبًا إلى جنب مع مؤسسات 
سبي اآللي من تحقيق االستجابة المعموماتية مختمف القطاعات الحكومية لتطوير األداء المعموماتي لمنظام المحا

 وتفادي تخمف المواكبة المعموماتية لمتغيرات البيئة الخارجية.
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 :مقدمة
ويتمدد في بسط نفوذه عمى كل  ىيتنام أخذ ؛يرظيشيد العالم اليوم تطورًا معموماتيًا منقطع الن

بقاع األرض وألبعد من ذلك، متجاوزًا كل الحدود المادية فيما بين دول العالم مقدمًا كل الدعم 

ينقمو من العمل الكالسيكي العشوائي األكثر ل ،والعون لمن لديو توجو معموماتي لمواكبة ىذا التطور

 عمى أن أىم ما استفاد من ىذا التطور .وكمفة المنظم األقل جيداً  العصريجيدًا وكمفة إلى العمل 

 مسواًء أكانت وحدات خاصة أ ،منظمات األعمال الصناعية، الخدمية، المعموماتية والتكنولوجية

وحدات حكومية في سبيل تحقيق غاياتيا وأىدافيا، فضاًل عن مقدرتيا في مواكبة كل المتغيرات 

ل تصميم وتشغيل نظم المعمومات من خال التي تفرزىا تكنولوجيا االتصاالتوالمستجدات 

 ،رضا؛ كاظم، 6002 )سنكري،، وحجميا طبيعة نشاط كل منظمةمع لكترونية التي تتناسب اإل

6020). 

بدرجة كبيرة نسبيًا عن اإلدارات العميا  –وإلدراك اإلدارات العميا في منظمات األعمال الخاصة 

موردًا أضحت نظم المعمومات فقد  ،ياومنافع المعموماتمزايا نظم ل -ات القطاع العام في منظم

و أن من أبرز النظم التي تمتمكيا فيومما ال شك  ،ن موارد المنظمة بمختمف التخصصاتمًا ميم

يمد كافة بمثابة الشريان الذي  دىو نظام المعمومات المحاسبية الذي يعوأىميا المنظمات 

فضاًل عن أنيا  ؛المالية وغير المالية المالئمة والمناسبةالمستويات واألقسام اإلدارية بالمعمومات 

معمومات موثوقة وذات مصداقية عالية ولكافة األطراف الداخمية والخارجية، إال أنو مازال ىناك 

( بأن 563، 6006 حمد،تجاىل ليذا التطور المعموماتي في كثير من دول العالم الثالث، ويرى )أ

يفية التعاطي والثقافة المعموماتية السائدة لدى قيادات تمك الدول في كذلك يعود لمتوجو المعموماتي 

 .ديناميكية متجددة متسارعة كيذا التطور المعموماتي التكنولوجي يوالتعايش مع تطور ذ

لتنتقل من األداء  ،ور بطريقة أكثر إيجابيةمع ىذا التط تتعاطفمم  ؛ليست استثناءالجميورية اليمنية و 

التكنولوجي المعموماتي مستفيدًة من التطور  ؛لكتروني الحديثكي إلى األداء اآللي اإلي الكالسياليدو 
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عمى الرغم من الخطوات المتواضعة البطيئة التي قامت بيا و  .(6026 )العريقي،المتسارع 

التخطيط ليا منذ العام  ًا منلكترونية، بدءتعاقبة في مجال نظم المعمومات اإلالحكومات اليمنية الم

 Accounting)المعمومات المالي والمحاسبي إدارة في إنشاء وتصميم نظام  ممثالً م و 2004

Financial Management Information System - AFMIS)،  وذلك ضمن مشروع

ىنالك الكثير من  ؛ فإن(25 ،6020 )البنك الدولي، تحديث المالية العامة بدعم من البنك الدولي

 ي في الجميورية اليمنية )العريقي،االنتقادات الالذعة الموجية لنظام المعمومات المالي والمحاسب

مة مكوناتو سواء من حيث التبويب ءوعدم مال وره في البيانات والمعموماتنظرًا لتعدد قص ؛(6026

في  أو التطويريةالدراسات التقييمية اىتمام فضاًل عن . لألنظمة اآللية التكوين الوظيفي مالنمطي أ

تناول نظم المعمومات المحاسبية  ندرةمنظمات القطاع الخاص بجال نظم المعمومات المحاسبية م

لنظام اتقييم ب القيامالموضوع كان وراء  - الباحث رغبة عمىعالوة  –كل ذلك في القطاع العام، 

 .من منظور استراتيجي الحكومي اآللي المحاسبي

أىمية ىذه الدراسة في النيوض بالتقييم االستراتيجي لنظم المعمومات المحاسبية في تتجمى و 

الديناميكية خطوة ضرورية وممحة ألخذ صورة تقييمية واضحة عن فيا بوص ةالعام الخدمةوحدات 

 أداء النظامالمؤثرة عمى الخارجية  االستجابة المعموماتية لممتغيرات والعواملالداخمية و المعموماتية 

 الحكومياآللي نظام المحاسبي الذلك بالتطبيق عمى و  استجابتو خارجياً و داخميًا  النظام تكييف مدىو 

 في الجميورية اليمنية. في وحدات الخدمة العامة

 :مشكمة الدراسة

لوحدات الخدمة العامة في الجميورية  اآللي عمى الرغم من مزايا تحديث النظام المحاسبي

ىناك الكثير من االنتقادات والمالحظات التي تستدعي التقييم االستراتيجي لمنظام من  فإناليمنية، 

االستجابة  مدىالداخمية وتحديد المعموماتية الديناميكية  معالنظام  تكييف ىمستو عن  كشفالخالل 

خطوة ميمة لضمان تمثل صورة تقييمية واضحة  تقديمبما من شأنو  ؛الخارجية لمعوامل المعموماتية
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تكييف النظام المحاسبي اآللي لوحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي 

مع االحتياجات المعموماتية المواكبة لمتطورات الحديثة، وبناًء عمى ما سبق يمكن صياغة مشكمة 

دات الخدمة العامة في لي لوح"ما مدى تكييف النظام المحاسبي اآل :بالتساؤل العام الدراسة

 ية:آلتا التساؤالت، ومنو تتفرع "الجمهورية اليمنية من منظور استراتيجي؟

في البيئة الداخمية لوحدات  اآللي نظام المحاسبيفي ال الديناميكية المعموماتية مستوى ما  -

 ؟من منظور استراتيجي في الجميورية اليمنيةالخدمة العامة 

في البيئة الخارجية لوحدات الخدمة في النظام المحاسبي اآللي  االستجابة المعموماتية مدىما   -

  ؟العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي

 أهداف الدراسة :

المحاسبي اآللي نظام مل تقديم صورة تقييمية واضحةإلى  - باألساس – ىذه الدراسة سعىت

 :ةاآلتي ىدافمن خالل األ ،من منظور استراتيجيفي الجميورية اليمنية  لوحدات الخدمة العامة

الديناميكية المعموماتية في النظام المحاسبي اآللي في البيئة الداخمية لوحدات  إلىالتعرف   -

 .الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي

االستجابة المعموماتية في النظام المحاسبي اآللي في البيئة الخارجية لوحدات  تحديد مدى  -

 الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي. 

 أهمية الدراسة :

 :يآلتاتستمد ىذه الدراسة أىميتيا من خالل 

دمة وحدات الخ ة الممحة والضرورية لتطبيق نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية فيحاجال  -

بيدف نظم المحاسبية اليدوية التقميدية وذلك بالتخمي عن تطبيق ال ؛العامة في الجميورية اليمنية

فضاًل عن  ،اخمية والخارجية بأقل تكمفة وجيدتقديم معمومات مالية وغير مالية لكافة األطراف الد

يمنية من خالل االنتقال من تطوير األداء المالي والمحاسبي في الجميورية الباىتمام المانحين 
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وفق أنظمة معموماتية محاسبية متطورة لدييا القدرة عمى العمل المالي والمحاسبي اليدوي إلى العمل 

 عمى مواكبة التطورات المستجدة.

العديد من الدراسات السابقة لتأثير العوامل البيئية  تعمى الرغم من تناولجدة الموضوع؛ ف -

-فيناك  ،عمى نظم المعمومات المحاسبيةوالتكنولوجية  تشريعيةلسياسية والواواالقتصادية والثقافية 

البيئة معموماتية في لعوامل الديناميكية الا ندرة في الدراسات التي تتناول -بحدود عمم الباحث

عمى تطبيق نظام المعمومات البيئة الخارجية التي تؤثر  المعموماتية لعوامل ةاالستجابو  ،الداخمية

تمثل ىذه الدراسة إضافة عممية يأمل الباحث أن لذا  ؛في الجميورية اليمنيةالحكومي المحاسبي 

أمام وتفتح المجال  ،خصصة في نظم المعمومات المحاسبيةجديدة لممراجع والكتب والدراسات المت

 لنظم المعمومات المحاسبية في الوحدات الحكومية. قييملباحثين في الدراسة والتا

ية ألداء نظام ة من اإلجراءات التطوير حزممن الناحية العممية يتوقع أن تقدم ىذه الدراسة   -

عمى مواكبة  اً قادر  يصبح عمى أمل أن في الجميورية اليمنيةالحكومي المحاسبي المعمومات 

 التطورات والمتغيرات التكنولوجية المتسارعة في ظل بيئة ذات ديناميكية متغيرة. 

 :ي لمدراسةالنموذج المعرف

يمثل تحديد متغيرات الدراسة خطوة ضرورية لبناء التصور المعرفي لمتغيرات الدراسة بما يحقق      

دب استقراء ما يساندىا في األو  ،من خالل تشخيص مشكمة الدراسةأىدافيا ويجيب عمى تساؤالتيا، ف

من وتحديد متغيراتو، و لبناء النموذج المعرفي  يمكن الخروج بتصور واضحالسابق المتعمق بيا 

 ء فرضيات الدراسة.يتم بنا ماخاللي

وى الدراسات المحاسبية التي تعرضت عمى المست بو رتزخلذلك سعى الباحث إلى استقراء ما 

من بناء  تمكنصورة كاممة  ألخذ ة، في محاولعمييات الدراسة الجزئي لبعض المتغيرات التي قام

إلى  ىدفتالتي  (2015دراسة )حسب اهلل،  الدراسات ومن تمكنموذج التقييم االستراتيجي، أ

مكانية إنجاز إلالتعرف  ى جودة المعمومات المحاسبية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وا 
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دام الوسائل عمال الحكومية بشكل أسرع عند تعامميا مع الزبائن وشركات األعمال قياسًا باستخاأل

لى أىم بنود محور إفاىتمت بالتعرف  (2015الحبيطي؛ الجنداوي، دراسة )ما أ .المحاسبية التقميدية

العمميات المالية والمحاسبية ومدى إسياميا في فاعمية النظام وأىم بنود محور إدارة تكنولوجيا 

 ,Iskandar)حددت دراسة و  فاعمية النظام المحاسبي الحكومي.المعمومات ومدى إسياميا في 

Deni, 2015) من التزام اإلدارة )الثقافة التنظيمية( وكفاءة  لتأثير كل العالقات السببية

المستخدمين عمى جودة نظم المعمومات المحاسبية وتأثيرىما عمى جودة المعمومات المحاسبية 

يجاد حمول لممشاكل ذات الصمة بجودة نظم المعمومات المحاسبية. أما دراسة   ,Tangeh) وا 

Mukah Samuel, 2016) لتطور معايير المحاسبة الحكومية في اً خيتاري اً فقدمت عرض 

المعايير المحاسبية الدولية وتحديد العوامل المؤثرة في قبول  ىبنتالكاميرون ودور الحكومة في 

المعايير المحاسبية الدولية لمقطاع العام في بيئة الكاميرون وتقديم مقترحات وتوصيات لمحد من 

( 2013تأثير تمك العوامل ألجل إصالح نظام المحاسبة الحكومية. وحاولت دراسة )الياجري، 

في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بالوزارات في دولة الكويت وذلك من  لى العوامل المؤثرةإالتعرف 

عداد الموازنة في الوزارات  إلىخالل: التعرف  طبيعة العالقة بين نقص الوعي بأىمية الموازنة وا 

عداد الموازنة في الوزارات بدولة اوبيان طبيعة العالقة بين عدم تو  فر المؤىالت إلعداد الموازنة وا 

لى واقع البرامج المحاسبية في شركة إ( إلى التعرف 2013وىدفت دراسة )السويسي، الكويت. 

فر القدرة واإلمكانيات الالزمة افر مواصفات الجودة فييا ومدى تو اتوزيع الكيرباء من حيث مدى تو 

يساعد في تقييم البرامج المحاسبية  ؛ر واضحووضع تصو  ورغباتيم لتمبية احتياجات المستخدمين

( بتشخيص واقع البيئة المحاسبية 2013توزيع الكيرباء. واىتمت دراسة )صالح؛ عالء،  في شركة

دراسة  بينما أوضحت، وتقييميا والتشريعيات القانونية في ظل إصالح النظام المحاسبي في الجزائر

( وحددت واقع النظام المحاسبي الحكومي وأدواتو في المؤسسات الحكومية 2014)دىيرب، 

( 2012ما دراسة )دىمان، أالتمويل المركزي.  يظام المحاسبي الحكومي الالمركزي ذالمطبقة لمن
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فيدفت إلى دراسة واقع نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة المالية الفمسطينية 

وتقييم فاعمية ىذه النظم في تحقيق خصائص الجودة في التقارير المالية الصادرة عنيا. كما ىدفت 

( إلى معرفة قابمية ممارسة النظام المحاسبي المالي من 2011اسة )رزيق؛ طارق؛ مختار، در 

طرف محافظي الحسابات وأىم الصعوبات في االنتقال وممارسة النظام المحاسبي المالي الجديد 

( طبيعة األبعاد 2011بينت دراسة )الشجيري، و ومدى توافق ىذا النظام مع المعايير الدولية. 

وبيان مدى توافق التطبيقات المحاسبية  ،ة لممجتمع العراقي والتطبيقات المحاسبية المقبولةالثقافي

دراسة )الشجيري؛ عبد اهلل،  وذىبت .االقائمة في المجتمع العراقي مع األبعاد الثقافية لو وأثرى

راتو االجتماعي واالقتصادي لمدولة وتأثي ىلى  إيضاح دور القطاع الحكومي عمى المستو إ( 2011

 في حين وضحت دراسةالكبيرة عمى عموم النشاطات االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 

 مالءمتو حيث من األردن في الحكومي المحاسبي المعمومات نظام تقييم (2011 القطيش،)

 السقا؛) ما دراسةأ .الحكومي المحاسبي لمنظام الحديثة االىداف ضوء في األداء تدقيق ألغراض

 خالل من الحكومية الوحدات في المحاسبية المعمومات نظم فاعمية وضحتفقد أ (2010 السندي،

 أدائيا رقابة عمى تساعد معمومات توفير في تسيم أن يمكن ،محاسبية معمومات نظم تصميم

وأىدافيا،  اإللكترونية الحكومة مفيوم( 2009 السقا،) وبينت دراسة. خدماتيا كمفة وقياسوتقييميا 

 دراسةقامت و  .المحاسبية المعمومات نظم عمل عمى التأثيرات أىم تحديد في يميس أن يمكن ماو 

من  وتقييمو الفمسطيني الحكومي المحاسبي النظام تطويرلالعام  اإلطار بتحديد( 2008 وشاح،)

 .الفمسطينية الوزارات في المطبق الفمسطيني الحكومي المحاسبي النظام واقع لىإ التعرف خالل

 أن يمكن التي التأثيرات ألىم النظري اإلطار لىإ التعرف إلى( 2008 رضا، كاظم؛) وىدفت دراسة

 دراسة ىدفتو  .االقتصادية لموحدات المحاسبية المعمومات أنظمة عمى المعمومات تقنية تبني يحدثيا

Zakiah, Saleh, 2008)والمحاسبين السياسات واضعي وتصورات آراء عمى الحصول ( إلى 

 في الحكومية المحاسبة تطوير في دوراً  تمعب التي العوامل عمى والخبراء الحكوميين والمدققين
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 الرقابية الوظيفة في البيانات قواعد استخدام أثر بدراسة( 2007 الحكيم،) وقامت دراسة. ماليزيا

 الضعف لإلسكان من خالل تحديد نقاط العامة المؤسسة عمى بالتطبيق المحاسبية المعمومات لنظم

 سميم،) وىدفت دراسة النظام. تحميل مرحمة في لإلسكان العامة المؤسسة في الرقابية اإلجراءات في

 المعمومات كفاية عمى غزة قطاع بمديات في المستخدم المحاسبي األساس لى دراسة تأثيرإ( 2007

ما أ .المحاسبي النظام في النقدي األساس وتطبيق استخدام أىمية وبيان وجودتيا المالءمة المالية

 ألنظمة ليةاآل المعالجة في العممية الممارسة لىإ التعرف إلى فقد ىدفت( 2007 الزعانين،) دراسة

 في حين اىتمت دراسة .المالية وزارة داخل واألنشطة الوظائف لىإ التعرف خالل من المعمومات

 الحكومي المال قياس تركيز عمى الدولة لحسابات المحاسبي الدليل أثر بدراسة( 2007 السعبري،)

 عممية في السميم المنيج اختيار أىمية إبراز إلى( 2006 سنكري،) المحاسبة. وىدفت دراسة وأسس

 تخص بالتطبيق عمى برامج المؤتمت، المحاسبي النظام إلى لموصول محاسبي نظام أي تحميل

 باشي؛) دراسةىدفت و  الالذقية. مدينة ومجمس بالالذقية والتعمير لمبناء العامة الشركة أعمال

تناولت  و  .الحكومي المحاسبي النظام تطوير في المستجدات كفاءة تقييم إلى (2006 المعاضيدي،

 سوريا في لألسماك العامة المؤسسة في األداء وتقييم المحاسبي النظام( 2005 عمي،) دراسة

مكانية  ,Carter) دراسة ىدفتو  لألسماك. العامة المؤسسة نشاط تطويره من خالل طبيعة وا 

Lemuria, Belanger,France, 2005) ونشر التكنولوجيا لقبول المتكاممة النماذج تشيد إلى 

 دراسة اإللكترونية. في حين قامت الحكومة اعتماد من قرب عن بالثقة جديرة ونماذج االبتكار

Delone, William H., and Mclean, Ephraim R., 2003)) أىم من العديد بمناقشة 

 عمى التحسينات اقتراح ثم ومن الماضي، العقد في المعمومات نظم نجاح في البحثية المساىمات

. المعمومات نظم نجاح بقياس والخاص سنوات عشر قبل الباحثان قدمو الذي األصمي نموذجاأل

 مديريات في المحاسبي النظام لتطوير السميمة األسس وضع( 2002 جويفل،) وحاولت دراسة

 كفاءة فقد تناولت رفع( 2002 أحمد،) ما دراسةأ العاصمة. لمحافظة التابعة والتعميم التربية
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 التنمية في دورىا تفعيل بيدف الحكومية بالوحدات المحاسبية المعمومات نظم في التطوير

 نظم تطوير مجال تقدما في حققت التي الدول تجارب استقراء واالجتماعية من خالل االقتصادية

             الحكومية. بالوحدات المحاسبية المعمومات

 :متغيرات الدراسة

بقة ذات العالقة لدراسات السااسياق  وفي ضوء ،وصياغتيا مشكمة الدراسة تحديد من خالل

 ي:آلتممخطط ال اً وفق ياعرض يمكنالدراسة  متغيراتن إ، فبموضوع الدراسة
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 :اآلتيعمى النحو  تتمثل، المتغيرات المستقمة إن -عامبشكل -وإليضاح المخطط يمكن القول 

لنظام المحاسبي اآللي في البيئة الداخمية لوحدات الخدمة في االديناميكية المعموماتية   -

ية البنو اإلدارة المعموماتية، و الييكمية المعموماتية، و التوجو المعموماتي، ب :وتتمثل العامة

 .التشغيل المعموماتيو ، المعموماتية

لوحدات الخدمة  الخارجيةلبيئة ا معلنظام المحاسبي اآللي في ا االستجابة المعموماتية -

 العواملو  ،العوامل السياسيةو وامل الثقافية، العو العوامل االقتصادية، ب :، وتتمثلالعامة

 .العوامل التكنولوجيةو التشريعية، 

 في الجميورية اليمنية.  الحكوميالنظام المحاسبي اآللي ب يتمثل:المتغير التابع لمدراسة ما أ

 :فروض الدراسة

لى الدراسات إ واستناداً مشكمة التم بناء فرضيات الدراسة اعتمادًا عمى التشخيص الواضح لواقع 

 الدراسة وتحقيقتساؤالت بما يجيب عمى  ؛متغيرات الدراسة السابقة في تحديد طبيعتيا وتحديد

فروق ذات داللة إحصائية  ال توجد"عمى ىذه الصيغة: لمدراسة  الفرضية العامةفتبمورت ، فياىداأ

وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية من منظور  لنظام المحاسبي اآللي فيا تكييف حول

 ية:تتم صياغة الفرضيات الفرعية اآل وفي ضوء الفرضية العامة, "استراتيجي

المعموماتية في فروق ذات داللة إحصائية حول الديناميكية ال توجد  الفرضية الفرعية األولى: -

النظام المحاسبي اآللي في البيئة الداخمية لوحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من 

 منظور استراتيجي.

فروق ذات داللة إحصائية حول االستجابة المعموماتية في  ال توجد الفرضية الفرعية الثانية: -

ة العامة في الجميورية اليمنية من النظام المحاسبي اآللي في البيئة الخارجية لوحدات الخدم

 منظور استراتيجي.
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 منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، المناسب لطبيعتيا التي يغمب عمييا الجانب 

عمى خمفية نظرية تمثمت بالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، بيدف و  التطبيقي،

واألساليب واألطر العممية في تمك الدراسات، وما توصمت إليو من نتائج االطالع عمى المتغيرات 

استخدمت  ة التياناالستبتصميم استمارة و  متغيرات ابعاد الدراسةصياغة  ت االستفادة منيا فيتم

المستخدمين، ء سواالحكومي لي بالنظام المحاسبي اآلذوي العالقة  في جمع البيانات األولية من

الذين يمثمون أفراد عينة الدراسة الميدانية التي  المراجعين/ المراقبين الداخميينأم المحاسبين، 

في الحكومي التي تطبق نظام المعمومات المالي والمحاسبي جريت في وحدات الخدمة العامة أ

مة وىي: وزارة المالية، وزارة التربية والتعميم، وزارة الصحة العا ،المرحمة األولى – الجميورية اليمنية

 ، التي تمثل مجتمع الدراسة. (2010والسكان، وزارة األشغال العامة والطرق، )البنك الدولي، 

 طريقة جمع البيانات:

 تم جمع البيانات من عينة الدراسة بطريقتين ىما:

العممية ممثمة بالدراسات السابقة المتعمقة تم جمعيا باالعتماد عمى المصادر  البيانات الثانوية: -

 .في شبكة اإلنترنتو  الكتب والدوريات، والمتوافرة في الحالية الدراسةبموضوع 

عن طريق االستبانة التي أعدت بعد مراجعة األدبيات السابقة تم جمعيا  البيانات األولية: -

 ساتذة بعض الجامعات اليمنية.أوباالستفادة من خبرة  الحالية المتعمقة بموضوع الدراسة

 التعريفات اإلجرائية:

الدراسة ثالثة أبعاد جوىرية تمثل متغيراتيا، ولكل منيا مصطمحاتو الخاصة التي  تتضمن

 تحتاج إلى إضاءة ليا.

من منظور  لوحدات الخدمة العامة الديناميكية المعموماتية في النظام المحاسبي اآلليأواًل: 

 .استراتيجي
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 من خالل  المعمومات المحاسبيةالبيئة الداخمية لنظم الديناميكية المعموماتية في  وتتبمور

 اآلتي:

  :التوجه المعموماتي 

رسم  :(6022)السمحي،  في ضوء ما يأتييتحدد التوجو المعموماتي لنظم المعمومات 

استراتيجية واضحة الستخدام نظم المعمومات المحاسبية، ووجود رؤية لإلدارة العميا توجييا لمتعامل 

 إلىمع مكونات نظم المعمومات المحاسبية بما في ذلك سموكيات العاممين داخل المؤسسة لمتعرف 

ة إجرائية مدى قبوليم ورضاىم وتكيفيم مع النظام المعموماتي الجديد؛ فضاًل عن وضع منظوم

  متكاممة توضح السياسات واإلجراءات التنفيذية لعمل النظام.

النظام  ةيقوم عمى وجود استراتيجية شاممة ألتمتولغرض ىذه الدراسة فإن التوجو المعموماتي 

يعكس الثقافة معموماتي المحاسبي، مترجمة في رؤية واضحة محددة بأىداف يعززىا وعي 

مختمف المستويات اإلدارية مدعومة بتوافر الموارد الالزمة والبنية المكانية لدى المعموماتية 

 مالئمة.ال

 :الهيكمة المعموماتية 

فيو يمثل إطارًا كميًا  ؛عنيا لية والتقريرؤو ييكل التنظيمي خطوط السمطة والمسيحدد ال 

يمة لمييكل لمتخطيط والتوجيو والتنفيذ والصالحيات وتشخيص العمميات، وتشمل الجوانب الم

وتحديد  تيامركزي أو الالسمطة مركزية ، ب(690 ،6009التنظيمي التي حددىا )ستينبارت؛ رومني، 

لية عمى احتياجات اإلدارة ؤو ر بيا توزيع المسالطريقة التي يؤث فضاًل عنلية لمميام الخاصة، ؤو مس

بما يتوافق مع طبيعة من المعمومات، البناء التنظيمي لوظائف النظام المعموماتي والمحاسبي 

  .وحجميا أنشطة الشركة
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وتتمثل الييكمة المعموماتية في ىذه الدراسة بالييكل التنظيمي الواضح لتكوينات النظام 

المحاسبي اآللي، والمحدد لمسمطات والمسئوليات وفقًا لمنظومة الضوابط الرقابية بما يحقق التكامل 

 بين أنشطة الوحدات الحكومية.  -دفق البيانات وفق قنوات االتصال وخرائط ت  -المعموماتي 

 :البنية المعموماتية 

بالموارد تتمثل ( 6022وىي كما حددىا )الحسنية،  ،لبنية المعموماتية تشمل كافة موارد النظاما

الموارد  عالوة عمىالموارد المادية من تمويل ودعم مالي، و من أجيزة ومعدات،  ؛التكنولوجية

الموارد البرمجية من و تطوير ميارات الموظفين(،  ،مشاركة الموظفين ،البشرية )تأىيل الموظفين

شبكات وبرامج، فضاًل عن الموارد المعموماتية )توافر البيانات الصحيحة والالزمة ليتم معالجتيا 

  طة النظام(.بواس

جية والبرمجية، والموارد البشرية، إلى وتحدد البنية التحتية في ىذه الدراسة بالموارد التكنولو 

جانب قواعد البيانات الالزمة لتشغيل البيانات، فضاًل عن السياسات واإلجراءات المنظمة ألداء 

            النظام المحاسبي اآللي في وحدات الخدمة العامة.

 :اإلدارة المعموماتية 

ظيم وتوجيو ورقابة ن تخطيط وتنوفق الوظائف اإلدارية معمى يتم إدارة أي نظام معموماتي 

شراف وتقييم لى الكيفية أو الطريقة التي من خالليا يتم تخطيط إكون ذلك يساعد في التعرف  ؛وا 

 ؛الحصول عمى كافة البيانات الالزمة من جميع األقسام والوحدات اإلدارية األخرى داخل المؤسسة

لجة المعموماتية داخل ة عممية المعاتم رقابتل ؛ومن ثم تنظيم عممية إدخال البيانات الصحيحة

ضوء  فيالتي مالئمة التخاذ القرارات الرشيدة يمكن معو إنتاج معمومات مفيدة ومناسبة و ؛ ما النظام

  (.6022تمك المخرجات يتم تقييم النظام المعموماتي )الحسنية، 

بوجود إدارة معموماتية تقوم بإدارة النظام  -في ىذه الدراسة-تتمثل اإلدارة المعموماتية 

المحاسبي اآللي من خالل سياسة إدارية واضحة وفقًا الستراتيجية معموماتية إلدارة النظام 
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مية المحاسبي اآللي معتمدة عمى الضوابط الرقابية وآلية التوثيق اإللكتروني لمبيانات بطريقة تكام

متطمبات المعموماتية وتقييم األداء، مع ضمان تطوير وتحسين األداء المعموماتي متحقق االستجابة ل

  لوحدات الخدمة العامة. 

 :التشغيل المعموماتي 

( أن التشغيل المعموماتي أو المعالجة 546 ،6009)ستينبارت؛ رومني،  كل من وضح

كد أن المعمومات ُتعالج بصورة دقيقة وكاممة وفي المعموماتية ىي: مجموعة من اإلجراءات التي ُتؤ 

  الوقت المناسب مع إجراءات التخويل المناسبة.

بالعمل وفقًا لمنظومة متكاممة توضح  -في سياق ىذه الدراسة-وُيشار إلى التشغيل المعموماتي 

آلية التشغيل المعموماتي ويعمل بإجراءات ضابطة ومحكومة بقوانين وتعميمات في إعداد التقارير 

 والمعمومات عن مختمف احتياجات متخذي القرارات في وحدات الخدمة العامة. 

من منظور العامة لوحدات الخدمة  جابة المعموماتية في النظام المحاسبي اآللياالستثانيًا: 

 :استراتيجي

المحاسبي اآللي في إطارىا، وعمى  المعمومات التي يعمل نظامالبيئة الخارجية  ن عواملمضتت

تؤثر عمى فاعمية نظام و عوامل يصعب أو ال يمكن التحكم بيا والسيطرة عمييا  الرغم من كونيا

استجابة النظام المحاسبي اآللي معموماتيًا مع يمكن قياس فإنو ، اآللي المعمومات المحاسبي

 ية: تمل اآلالبيئة الخارجية من خالل العوا متغيرات

 :العوامل االقتصادية 

تتمثل العوامل االقتصادية في الوضع االقتصادي السائد وانعكاساتو عمى نظم المعمومات 

المحاسبية، ويمكن قياس العوامل االقتصادية من خالل: مؤشرات االستقرار والنمو االقتصادي 

درجة المنافسة عمى تقديم أفضل و سواق العالمية التي تتعامل معيا الحكومة، درجة تباين األو لمبمد، 

عجز الموازنة العامة لمدولة،  ىوارد المحققة وحجم االنفاق ومستو الخدمات لممواطنين، ومقدار الم
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وتقمبات أسعار الصرف لمعمالت الصعبة وتأثير ذلك عمى القيمة الشرائية لمعممة المحمية، وكذلك 

ي؛ نصور، البمدان األخرى والمنظمات االقتصادية، )زيود؛ عممع  الروابط والعالقات االقتصادية

6025، 636) . 

ولغرض ىذه الدراسة فإن النظام المحاسبي اآللي يستجيب لممغيرات االقتصادية بحكم ارتباطو 

بالمؤشرات االقتصادية، وفقًا لمتوجيات العامة لإلصالح المالي واإلداري من خالل الممارسات 

ألموال العامة وفقًا لمتوجو المحاسبية، التي تتوافر في النظام المحاسبي اآللي بما يحقق إدارة ا

 . االقتصادي

 :العوامل الثقافية 

إذ  ؛تتميز الخصائص الثقافية ألي بمد بكونيا تمتمك تأثيرًا جوىريًا عمى الممارسة المحاسبية 

(: درجة التعميم، والنسبة المئوية لمناس الذين تمقوا 273 ،تضم ىذه الخصائص اآلتي، )الدوري

أي مدى  ؛التوافق التعميميو التوجو العام لمنظام التعميمي، و تعميمًا رسميًا عمى مختمف المستويات، 

التحفظ والسرية ألفراد و مالئمة مخرجات النظام التعميمي الحتياجات البمد االقتصادية واالجتماعية، 

موك الثقافية واالجتماعية لممجتمع بما في ذلك مستخدمي النظام، وكذلك المجتمع، وأنماط الس

  موقف المجتمع تجاه المشروع.

مثقافة ل ؛ تسيم في المواكبةمجتمعيةيمثل االستخدام المحاسبي اآللي استجابة في ىذه الدراسة و 

 . لتعميم المحاسبيالسائدة، ويعزز التنوع المعرفي في نظام ا في الممارسات المحاسبية المعموماتية

 :العوامل السياسية 

حكام  تمثل العوامل السياسية انعكاسًا لمفمسفة العامة لممجتمع تجاه طبيعة تنظيم المجتمع وا 

فالمناخ السياسي ىو انعكاس لفمسفة نظام الحكم الذي يحدد شكل ىذا النظام  ؛عالقاتو المتبادلة

اسية في المجتمع من خالل درجة التركيز في وطبيعتو وأسموب الحكم ومواقفو تجاه القضايا األس
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األفراد والمجموعات وفي النشاطات التي  عمىمباشر التأثير ال ذيالسمطة ومقدار التدخل الحكومي 

 . (692 ،6022يقومون بيا )الشجيري، 

مع  يتمثل بانسجامو -في ىذه الدراسة-معوامل السياسية ل اآلليالمحاسبي  النظامواستجابة 

بما  االنعكاسات المالية لألوضاع السياسيةمستوعبًا ، نظام السمطة المركزية ونظام السمطة المحمية

 .في عرض البيانات والمعمومات المعموماتية الشفافيةيحقق 

 :العوامل التشريعية 

بعالقة وثيقة مع القوانين والتشريعيات  أية بمدترتبط نظم المعمومات المحاسبية المطبقة في 

ما يؤدي إلى أىمية كبيرة لتصميم نظم معمومات تتوافق إجراءات ىذه  ؛البمدذلك المعمول بيا داخل 

النظم مع تمك القوانين والتشريعيات النافذة والمعمول بيا التي تساعد عمى تحقيق األىداف التي 

 . (25 ،6022، )دباغية؛ السعدي وضعت ىذه النظم من أجميا

يتمثل في توافقو مع  -في ىذه الدراسة–معوامل التشريعية ل اآلليالمحاسبي  النظاماستجابة و 

القوانين المعموماتي التكنولوجي إلى جانب توافقو مع  نظامالتطبيق التشريعات الداعمة لمتحول نحو 

ومعايير المراجعة ومراعاتو  واستيعابو التشريعات الرقابية، والمحاسبيةواألنظمة واألدلة المالية 

  .طمبات المعايير المحاسبيةمتل

 :العوامل التكنولوجية 

من: تكنولوجيا المعمومات  بشكل رئيس عمى كلالمعاصرة المحاسبية نظم المعمومات  تعتمد

(Information Technology)  المعمومات سواء ممثمًة باألدوات التي يتم استخداميا في مجال

 Hard)الحماية، وتكنولوجيا الكمبيوتر بشقييا  مالحفظ أ مالتوصيل أ مالنقل أ مأمن حيث التجييز 

Ware and Soft Wear)نترنت واألقمار الصناعيةإلا :، وتكنولوجيا االتصاالت ممثمة في 

  .(286 ،6024)حجر، 
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في  - في ىذه الدراسة -معوامل التكنولوجية ل وُحددت استجابة النظام المحاسبي اآللي

قابل لمتحديث والتطوير ي من خالل وجود نظام محاسبي آلي االستخدام التكنولوج التجاوب مع

قيمة بما يعكس التوجيات نحو االصالحات المالية واإلدارية في تحقيق  لمواكبة المستجدات التقنية

  .لمتطمبات العصرية في جودة خدمة المعموماتالخدمة العامة وتوفير اإضافية لوحدات 

 في الجمهورية اليمنية.لوحدات الخدمة العامة الحكومي  اآللي المحاسبيالمالي و  النظام :ثالثاً 

في الجميورية اليمنية والمعروف  الحكومي اآلليُيعد نظام المعمومات المالي والمحاسبي 

أصاًل من األصول التي تمتمكيا الجميورية اليمنية وتم تطويره في إطار  :(AFMISاختصارًا )

مشروع تحديث المالية العامة بدعم من البنك الدولي وجيود الخبراء والمستشارين الذين بذلوا 

قصارى جيدىم إلنجازه وفقًا ألرقي ما توصل إليو العمم والتكنولوجيا ومتطابقًا مع القوانين والموائح 

بجميع مراحمو  والمالية وممبيًا الحتياجات العمل المالي والمحاسبي الحكومي ومتطمبات واألنظمة

 ؛الحساب الختامي لمدولةإعداد ابتداًء من إعداد الموازنة العامة لمدولة مرورًا بتنفيذ الموازنة وانتياًء ب

جمالية تفي ب الغرض الذي من ليمثل نقمة نوعية من خالل المخرجات )جداول / تقارير( تفصيمية وا 

 (.5، )دليل المستخدم AFMISأجمو تم تصميم نظام المعمومات المالي والمحاسبي الحكومي 

الحكومي اآللي وفي ىذه الدراسة فإن المسمى المتداول والمستخدم ىو النظام المحاسبي 

  لوحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية.

 حدود الدراسة:

اليمنية التي تطبق النظام  الوزاراتعموم ىذه الدراسة في دواوين  إجراءالحدود المكانية: تم 

، وىي: وزارة المالية، وزارة التربية المرحمة األولى - في الجميورية اليمنية الحكومي المحاسبي اآللي

 والتعميم، وزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة األشغال العامة والطرق.

لدراسة موضوع تقييم النظام المحاسبي اآللي من منظور الحدود الموضوعية: تناولت ىذه ا

 استراتيجي.
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 هيكل الدراسة:

تم تناول مواضيع الدراسة من خالل خمسة فصول؛ تم تخصيص الفصل األول: لإلطار العام 

لمدراسة، وشمل مقدمة عامة عن موضوع الدراسة، ومشكمة الدراسة، واألىداف واألىمية والفروض، 

 :لمدراسة، والتعريفات اإلجرائية ألبعاد الدراسة، في حين ُخصص الفصل الثانيوالنموذج المعرفي 

والدراسات السابقة، فتم عرض لممنطمقات النظرية التي استندت إلييا نظم  طار النظري لمدراسةإلل

المعمومات المحاسبية من منظور استراتيجي، بدءًا من نظرية النظم وانتياًء بالتقييم االستراتيجي، 

نياية الفصل تم عرض كامل لمدراسات السابقة العربية واألجنبية. وفي الفصل الثالث: تم  وفي

عرض مفصل لمنيجية الدراسة؛ حيث تم إيضاح منيجية تصميم الدراسة واإلجراءات التي تمت 

في الفصل الرابع: القيام بتحميل نتائج الدراسة الميدانية، أما الفصل وتم عمى وفقيا ىذه الدراسة. 

 لخامس فقد اىتم بعرض ُيمخص النتائج والتوصيات.ا
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 طار النظري لمدراسة.: اإلالفصؿ الثاني
 نظـ المعمومات المحاسبية مف منظور استراتيجي

 مقدمة. -

 المنطمقات النظرية: -

 نظرية النظـ. -

 نظرية المعمومات. -

 نظرية المحاسبة. -

 نظرية المنظمة. -

 .النظرية الموقفية -

 االستجابة المحاسبية. -

 التقييـ االستراتيجي. -

 استراتيجي منظور مف اآللي المحاسبي النظاـ -

 .الديناميكية المعموماتية في البيئة الداخمية -

 . االستجابة المعموماتية مع البيئة الخارجية -

 الدراسات السابقة: -

 الدراسات العربية. -

 الدراسات األجنبية. -
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 مقدمة:

متسارعة تعيش منظمات األعماؿ الحديثة بمكوناتيا المعموماتية المختمفة في بيئة عصرية 

المعموماتية بما  إلى تطوير نظميا ىعماؿ تسعالتقنية والتطور، األمر الذي جعؿ منظمات األ

اعات األعماؿ الخاصة وعمى قط ىة التنافس والتغيير ىذا عمى مستو مع بيئة األعماؿ شديديتواكب 

المي بما ف القطاع العاـ أصبح مف الضرورة بمكاف السير في إطار السياؽ العإالكمي ف ىالمستو 

 ع متطمبات ديناميكية السوؽ الحر.يتواكب م

ونتيجًة ألىمية نظـ المعمومات المحاسبية مف بيف النظـ المعموماتية في منظمات قطاعات 

ف ىذا الفصؿ سوؼ إحديثة مف المنظور االستراتيجي، فاألعماؿ المختمفة في ظؿ االتجاىات ال

المفاىيمية المركبة لنظـ المعمومات المحاسبية مف  بتتبع سريع لممنطمقات الفمسفية لممكونات ىيعن

سفية إلى تشخيص واقعي عمى منطقية فمسفية تتدرج مف المنطمقات الفمل اً المنظور االستراتيجي وفق

الكمي لنظـ المعمومات المحاسبية مف المنظور االستراتيجي  ىالجزئي لممكوف وعمى المستو  ىالمستو 

شأنو الخروج بمقاربة لممؤشرات المحددة ألبعاد الديناميكية  ببعديو الداخمي والخارجي بما مف

اآللي، واالستجابة المعموماتية  الحكومي ـ المعمومات المحاسبياالداخمية لنظالمعموماتية في البيئة 

 البيئة الخارجية. مع متغيرات وعوامؿ 

 المنطمقات النظرية

تمثؿ المنطمقات النظرية األساس لفعؿ التراكـ المعرفي الذي تتشكؿ منو األطر المفاىيمية، 

وفي ىذا الصدد فإف ىناؾ توليفة مف النظريات التي شكمت اإلطار النظري لتقييـ نظـ المعمومات 

 المحاسبية مف منظور استراتيجي، وىذه النظريات كاآلتي:

 (Systems Theory) : نظـنظرية ال

حينما أكد عالـ األحياء ، ـ7391يرجع تاريخ بدء ظيور )النظرية العامة لمنظـ( إلى عاـ 

Ludwig Van Bertalanffly))  عمى أف األفكار المنبثقة في المجاالت الموضوعية المختمفة
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(  System Thinkingيمكف تعميميا مف خبلؿ طريقة معينة لمتفكير يطمؽ عمييا )تفكير النظـ 

وقاـ بتكوينيا كؿ مف ، ية لتطوير النظرية العامة لمنظــ تـ اإلعبلف عف قياـ جمع1955،وفي عاـ 

 .R.W)والطبيب  ((K.E. Bouldingمع عالـ االقتصاد  ((Bertalanfflyعالـ األحياء 

Gerard)  وباالشتراؾ مع عالـ الرياضيات(A. Rapoport)قصود مف وراء ، وقد كاف اليدؼ الم

النظـ التي يمكف تطبيقيا عمى أكثر مف فرع نظرية تشجيع تطوير واستخداـ لإنشاء ىذه الجمعية 

مف فروع المعرفة، إف دراسة )تفكير النظـ لذاتيا( يرجع نشأتيا إلى عمـ األحياء الذي كاف سندًا 

الذي يتمثؿ في  ،(System Thinking)ودعمًا لمتطوير والتقدـ مف الناحية النظرية لتفكير النظـ 

فمنذ بداية القرف العشريف  ؛رنطيقا( ونظرية التحكـ ونظرية الطبقية ونظرية المعموماتظيور )السيب

 Organisimicأطمؽ عمييـ اسـ ) (Biologists)كانت ىناؾ مجموعة مف عمماء األحياء 

Biologists كاف موضوع اىتماميـ ىو دراسة خواص وسموؾ الكائنات الحية ككؿ واحد، وكانت )

التركيبي أو المعقد  ىات الحية ليا خواص ترتبط بالمستو لكائنفروضيـ تكمف في أف ا

(Complex) ف الخواص التي إف مف ثـأو وجود عند المستويات األقؿ، و  ىليس ليا أي معنو  ،ليا

 ىليست ليا معن (Homo Sapiens)وحدة كاممة معروفة باإلنساف بوصفو  اً تجعؿ اإلنساف مميز 

( التي ليس ليا معني إذا ما Wetnessفالماء مثبًل لو خاصية )البمؿ  ؛عندما ترتبط بقدـ أو عيف

تـ ربطيا بالييدروجيف واألوكسجيف عمى الرغـ مف أف ىذيف العنصريف ىما المكوناف لمماء 

 (.25 ،1994)شاىيف، 

حيث قاؿ: إف نظرية النظـ  ؛ماذا تعني النظرية العامة لمنظـ(Bertalanffly) ولقد اختصر

أي مفاىيـ مميزة  ؛العامة تعني أف يشتؽ مف التعريؼ العاـ لمنظاـ تركيبة مف األجزاء المتفاعمة

لموحدة الكمية كالتفاعؿ والذرة واأللة والمركزية والتنافس والغاية وتطبيقيا عمى ظاىرة ممموسة 

 (.90 بدوف، ،روننويث)دبونز؛ ايسثرىورف؛ ك
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يتكوف مف أجزاء متعددة مترابطة  اً مركب اً نظام بوصفياتنظر ىذه النظرية إلى المنظمة 

جميعيا إلى تحقيؽ ىدؼ ذلؾ النظاـ الذي تعمؿ  ىوتسع ،يعتمد بعضيا عمى بعض ،متفاعمة

 (.02، 0220، موسكوؼ؛ سيمكفضمنو )

النظاـ إلى  ىيسعمف خبلؿ عبلقتيا باليدؼ الذي ويمكف التعرؼ عمى ىذه األجزاء وتحديدىا 

ف النظاـ إوىو المجتمع أي  ،وىذا النظاـ يعمؿ ضمف نظاـ أكبر وأوسع شمواًل يتفاعؿ معو ،تحقيقو

 (.0272عبارة عف مجموعة مف نظـ صغيرة )حيرش، 

بالعبلقات  بؿ ،وتشير النظرية العامة لمنظـ إلى أنو ال يجب االىتماـ فقط بعناصر النظاـ

المتبادلة بيف ىذه العناصر، وأف النظـ األخرى تساعد في تقديـ رؤية واضحة عف النظاـ تحت 

الدراسة، وتؤكد نظرية النظـ عمى عبلقة األجزاء والمكونات بجميع الوحدات األخرى، ومف ثـ 

 (.79 ،7331عبلقة جميع الوحدات بالنظـ األخرى )حممي، 

ينبغي استيعاب المقصود بأسموب النظـ )دبونز؛  -الواسع بمعناىا-ولفيـ نظرية النظـ 

و مشتمبًل عمى عناصر صفو مف النظر إلى الكوف ب مكففيذا األسموب طريقة ت   ؛(37وآخروف، 

نظرية النظـ تجسيدًا  دلذا تع ؛كؿ عنصر يؤثر في العناصر األخرى بطريقة مباشرة ؛متفاعمة

وتحدد أيضًا  ،ي الوحدة المتكاممة في سمسمة تفاعميةحيث تترجـ تأثيرات كؿ جزء ف ؛ألسموب النظـ

 تمؾ األسس التي تصؼ ىذه التفاعبلت وتعرفيا. 

 (Information Theory): نظرية المعمومات 

 Cludeشانونيرجع الفضؿ في إنشائيا لمرياضي ) ،ىي فرع مف فروع نظرية االتصاؿ

Shannan ( والميندس الكيربائي )ويفرWahren Weaver)ـ قدما أسموبًا 7321ففي عاـ  ؛

 (.29، 0272لقياس كمية المعمومات باستخداـ الموغاريتمات في نظرية االتصاؿ )حجر، 
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نموذج أف نظرية المعمومات ىي أحد نماذج االتصاؿ الخطية أحادية االتجاه والمعروفة بإلذا ف

مؿ اآلالت التي تنقؿ كونيا تقـو عمى مفاىيـ رياضية تجعؿ االتصاؿ شبييًا بع ؛)شانوف، ويفر(

 (.93، 0270معمومات )مكاوى؛ السيد، 

ة )التمغراؼ مثبًل( في ينلمعمومات التي تحتوييا رسالة معويتمثؿ الغرض مف قياس كمية ا

معمومات قنوات نقؿ ال ((Capacityالوصوؿ إلى طريقة لقياس طاقة  (:43، 2014اآلتي )حجر، 

تخفيض حجـ الرسالة عف طريؽ ، و غير المرغوب فيياتديف الضوضاء و ، لتحديد الحجـ األمثؿ ليا

 .(Redundancy)استبعاد اإلسياب 

نظرية المعمومات وسيمة مساعدة في حؿ مشكمة اختيار المعمومات المبلئمة لمستخدمييا  دوتع

يا تتمركز حوؿ استخداـ الطرؽ الرياضية في قياس كمية وصفمف وسط الكـ اليائؿ مف البيانات 

 مف خبلؿ مقياس االنتروبى. Bits))معبرًا عنيا بوحدات ثنائية  ،في رسالة معينة المعمومات

 أي ؛المصدر (:39، 7313ية )اليادي، تشانوف لبلتصاؿ عمى المكونات اآلنموذج أويشتمؿ 

القناة ، و يانات أو الحقائؽ إلى معنى مفيوـالناقؿ الذي يحوؿ الب، و المعمومة أو الرسالة أو اإلشارة

اليدؼ ، كذلؾ الذي يترجـ الرسالة أو المعمومة ستقبؿ أو المستمـالم  ، و ةؿ الرسالة أو المعمومالتي تنق

 الذي تضمنتو الرسالة أو المعمومة ويؤدي إلى استخداميا.

في  ألنو ؛نموذج شانوف وصفًا لنظاـ معموماتأوبالرغـ مف أف كثيرًا مف المينييف يروف في 

في  غالباً  مفيوـ شانوف تكمف فإف قيمةشارات عبر وسط مادي )قناة( لواقع مجرد عرض لبث اإلا

فمعادلة شانوف لممعمومات يتـ تمثيميا في  ؛محاولتو التعامؿ مع الظواىر الغامضة والمحرفة غالباً 

 اً عبارات رياضية بناًء عمى احتماالت بدائؿ محددة لمحادثة والتغير المحتمؿ لحالة المستقبؿ وفق

حداث أو الحاالت وأخرى تفترض عدـ التساوي حدة تفترض تساوي احتماالت األ: وامعادلتيفل

 (.721 بدوف، )دبونز؛ وآخروف،
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ـ األساسية التي تبني ف األمر يتطمب دراسة بعض المفاىيإولفيـ أبعاد نظرية المعمومات ف

 (. 20، 0272 )حجر،وقيمتيا  عموماتالمكمية : وىما ،عمييا

 (Surprise)كمية المعمومات في ظؿ ىذه النظرية مرتبط بمقدار المعرفة أو الدىشة  ىإف معن

انب فإف ىذه النظرية ال تيتـ بالجو  ؛ ومف ثـالمعمومات إلى الشخص متخذ القرارالتي تضيفيا 

ع المختمفة لمقرارات مة البيانات لؤلنواءومبل ،الوقتية ،الشمولية ،مثؿ )الشكؿ ؛األخرى لممعمومات

ف نظرية المعمومات تقدـ لممحاسبيف مقياسًا لقياس كمية المعمومات الموجودة أغير  خذييا(.ولمت

فيما يتـ عرضو مف بيانات المنشأة، وتقاس كمية المعمومات التي تحوييا الرسالة المتعمقة بأف 

 ؛ إذEntropyالحدث )س( سوؼ يحدث وفقًا لمعادالت رياضية خاصة تعرؼ بمقياس االنتروبى

ما قياس عمى أساس كمية المعرفة المسبقة لدى المستقبؿ بمضموف الرسالة أو المعمومية )وىو يتـ ال

 .يعرؼ باالحتماؿ( قبؿ استبلميا

وتكمف المنافع  ،يي المنفعة التي تقدميا المعمومات ناقصًا تكمفة إنتاجياأما قيمة المعمومات ف

 ،(: تخفيض حالة عدـ التأكد03، 0223ستينبارت؛ رومني، ) اآلتية لممعمومات في الرئيس

 .ة أفضؿ عمى تخطيط وجدولة األنشطةتحقيؽ قدر و  ،تحسيف عممية اتخاذ القراراتو 

، البيانات ومعالجتيا وتخزينيامتكاليؼ فتتضمف: الوقت، والموارد المنفقة في جمع ل بالنسبةو 

 وتوصيؿ المعمومات إلى متخذي القرارات.

 يصعب تحديد تكاليؼ المعمومات إذ ؛ليس أمرًا سيبلً  ولسوء الحظ فإف تحديد قيمة المعمومات

ومع ذلؾ  ؛تحديد قيمة المعمومات قبؿ إنتاجيا واستغبلليافي  ةبو الصع بقدر ،بشكؿ كمي وفوائدىا

بحيث ال يتـ إنتاج المعمومات التي  ؛يجب أف يتـ حساب القيمة المتوقعة لممعمومات بأفضؿ السبؿف

 تتجاوز كمفتيا المنافع المتوقعة مف إنتاجيا. 
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  (Accounting Theory)نظرية المحاسبة 

ضفاء صفتي  يكمف أىمية وجود نظرية لممحاسبة فيما ستسيـ بو مف تحقيؽ ركف الموضوعية وا 

االرتقاء فإف ومف ثـ  ؛(29، 0270، ؛ الرباعيريانيالثقة والثبات لممعمومات المحاسبية، )اإل

وظيفة  يقتضي أف ال تقتصربالمحاسبة مف مصاؼ الفنوف إلى مصاؼ العمـو االجتماعية 

 المحاسب في الوقت الحاضر عمى مجرد عممية اإلثبات والتسجيؿ المحاسبي.

لمنظرية المحاسبية ىو توفير أساس لمتنبؤ بالسموكية واألحداث  كما إف اليدؼ الرئيس

بمعني أف  ؛مسبؽ يفترض بأف النظرية المحاسبية ممكنة انطبلقًا مف اشتراطتفسيرىا، المحاسبية و 

 (. ,1420221Belkaoui ,الواقع ) عمى أرض اً ليا نظير 

إذ  ؛نجد أف ىناؾ اجتيادات متعددة لتعريؼ نظرية المحاسبة ،وباستعراض أدبيات المحاسبة

بأنيا: تفسير وشرح لمقواعد المحاسبية والتعبير عف المفاىيـ أو األفكار  Graber, 1956))رفيا ع  

األساسية التي تستند إلييا القواعد المحاسبية وترتبط ىذه األفكار بأشياء توصؼ عادًة بأنيا 

األعمدة التي تبني ب تتمثؿفالمفاىيـ واألفكار  (؛أغراض ،أىداؼ ،تعميمات ،تعريفات ،فروض)

 Hendriksen)  7311مف  رفيا كؿ(. في حيف ع  22 ،0221لمحاسبية )الحيالي، مشاكؿ الم حموالً 

& Breda) تقييـ التطبيؽ  -مف خبلليا-يمكف  ،بكونيا: مجموعة مف المبادئ التي تعطي مرجعية

بأنيا: فرع مف  ((Most, 1982رفيا كما ع   ،(20 ،0223 كوف مرشدة لتطويره )الحميد،العممي وت

 بينماتميزىا عف التطبيؽ العممي.  ،فروع المحاسبة تضـ الئحة منطقية بالمبادئ والمناىج العممية

أنيا: مجموعة ب (American Accounting Association)رفيا المجمع المحاسبي األمريكي ع  

لمحاسبية المتعمقة مف المفاىيـ والفرضيات والمبادئ المتعمقة بيا التي توضح وتوجو اإلجراءات ا

بالتحديد )تحديد العمميات التي تدرج ضمف النظاـ المحاسبي مف العمميات التي ال تدرج( والقياس 
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ألطراؼ ذات )تقييـ العمميات بوحدات النقد( وتوصيؿ المعمومات االقتصادية عف الشركة إلى ا

 (.2 ،0221 )حسيف، العبلقة

ال يكفي لممحاسبة، بة بأف التطبيؽ العممي ويتبيف مف التعاريؼ السابقة لنظرية المحاس

بؿ يمـز لبناء عمـ المحاسبة إيجاد النظرية التي مف خبلليا يتـ تفسير  ؛(29 ،0223 )الحميد،

تماـ إتبريرىا عمميًا والتنبؤ مستقببًل بظواىره بأسموب ومنيجية عممية، وال يمكف و تطبيقاتو المختمفة 

 المحاسبة.ىذا الغرض إال مف خبلؿ بناء نظرية 

 ,1440221Belkaoui ,)جب أف تكوف لمنظرية ثبلثة عناصرنو يأ ((McDonaldى فمقد رأ

الخمط  المعالجة البارعة أو الذكية أو المزج أو؛ و ترميزي( ىي: ترميز الظاىرة مف خبلؿ التمثيؿ ال

، ي ظواىر حقيقيةأ ؛الترجمة )التحويؿ( مرة ثانية إلى ظواىر عالـ الواقع؛ و استنادًا إلى قواعد معينة

ليا  (McDonald)نجد أف واحدة مف عناصر أو مكونات النظرية بحسب ما جاء بو  ؛وبالفعؿ

فريداف الدائف فمصطمحا المديف و  ؛فالمحاسبة توظؼ التمثيؿ الرمزي أو الرموز ؛وجود في المحاسبة

فالترميز )التمثيؿ الرمزي  ؛لممحاسبة، كما أف المحاسبة توظؼ قواعد لمترجمة مف نوعيما ومبلئماف

 ا؛ ومف ثـ فإفوفؾ لي ،لؤلحداث والصفقات االقتصادية( ما ىو إال عممية ترجمة أو تحويؿ لمرموز

فاألساليب الفنية لتحديد الدخؿ يمكف اعتبارىا  ؛المحاسبة توظؼ قواعد المعالجة البارعة أو الذكية

 مف المعالجات البارعة لمرموز المحاسبية. اً نوع

 ( قدHendriksen) يا فإف ىندركسيفغـ مف تعدد طرؽ تبويب نظريات المحاسبة وتنوعوبالر 

ة ى التنبؤ إلى ثبلثة مستويات رئيسقسـ نظريات المحاسبة واقترح تبويبيا عمى أساس مقدرتيا عم

 (:21 ،0270 ،؛ الرباعيىي )األرياني

بكيفية تيتـ لنظريات : ىذه ا((Syntactical Theoriesالنظريات الييكمية أو البنائية  -

 مييكؿ أو التركيبة التقميدية لممحاسبة.ل اً إعداد التقارير المحاسبية عف أحداث معينة وفق
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بالعبلقة بيف  ىذه النظريات تيتـ: ((Semantically Theoriesالنظريات التفسيرية  -

 فوجود أصؿ يستيمؾ ظاىرة يتـ التعبير عنيا بإىبلؾ األصؿ. ؛ظاىرًة ما وبيف الرمز المعبر عنيا

مة ءتركز ىذه النظريات عمى مبل :((Behavioral Theoriesالنظريات السموكية  -

أي التركيز عمى تأثير التقارير  ؛المعمومات التي يتـ توصيميا إلى مستخدمي المعمومات المحاسبية

  والقوائـ المالية عمى سموؾ متخذي القرار.

 (:(Organization Theoryنظرية المنظمة 

ارتبطت نشأة عمـ اجتماع المنظمات بعمـ االجتماع الصناعي واتساع نطاؽ النمو التنظيمي 

 (.2، 2014حيرش، عصر المنظمات )عصر الحديث الذي يمكف تسميتو بػفي ال

اسػػتخداميما فػػي ف يمكػػف يػػة المنظمػػة أف ىنػػاؾ محػػوريف أساسػػييف بنظر مػػتويػػرى العديػػد مػػف المي

 ؛(00، 0223)تاوريريػت،  وفومعارضػ وفولكؿ منيما مؤيد ،دراسة الحالة التطورية لمفكر التنظيمي

ـ كانػػػػػػت الفمسػػػػػػفة 7332فقبػػػػػػؿ عػػػػػػاـ  ،(Systems)فػػػػػػالمحور األوؿ: يؤكػػػػػػد أف المنظمػػػػػػات أنظمػػػػػػة 

بموجبيػا يحػدث  ((Closed Systemالمسيطرة في مجاؿ نظرية المنظمة ىي فمسفة النظاـ المغمؽ 

تطػػوير المنظمػػة وىندسػػة بنائيػػا بمعػػزؿ عػػف بيئتيػػا الخارجيػػة، ولكػػف بعػػد ىػػذا التػػاريخ تغيػػرت الفمسػػفة 

وأصػػبحت ىػػي السػػائدة فػػي رسػػـ المتغيػػرات البنائيػػة  ((Open Systemإلػػى فمسػػفة النظػػاـ المفتػػوح 

يائيػػػات أو غايػػػات فقػػػد تعامػػؿ مػػػع ن :فػػػي نظريػػة المنظمػػػة، أمػػػا المحػػور الثػػػاني ىاوالسػػموكية وتحديػػػد

Ends)) الموقػؼ الرشػيد  :ف ىمػايف أو رؤيتيبلؿ موقفومف خ ،ىيكؿ المنظمة(Rational View )

  ،ؼ المنظمػػػػػػػػػػػػػة بفاعميػػػػػػػػػػػػػةتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػػػػػػداأف ىيكػػػػػػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػو وسػػػػػػػػػػػػػيمة الػػػػػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػػػػػرى 

( الػػذي يؤكػػد أف ىيكػػؿ المنظمػػة ىػػو محصػػمة لصػػراع قػػوى (Social Viewالموقػػؼ االجتمػػاعي و 

 القوة والسيطرة عمى موارد المنظمة المادية والفكرية.ب االستحواذتحاوؿ كؿ منيا  ،مصمحية عديدة
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النظرية التقميدية لممنظمة األىمية لمشكمة العبلقات المتبادلة أو تكامؿ األنشطة فيما  عط  ولـ ت  

بيف األجزاء والوحدات المكونة لممنظمة بدرجة اىتماميا بتقسيـ األنشطة إلى مياـ أو وحدات 

فكبلىما ييتـ ببحث  ،حتى جاءت النظرية الحديثة لممنظمة مرتبطة بالنظرية العامة لمنظـ ؛يفيةوظ

كؿ المستويات التسعة لمنظـ عمى النظرية العامة لمنظـ تركز ف بوصفيا كبًل متكامبلً أداء المنظمة 

نسانية اإلعمى المنظمات االجتماعية و  -في المقاـ األوؿ-بينما تركز النظرية الحديثة لممنظمة 

Human Social Organizations))  ،فالمنظمة: نظاـ مفتوح فني  مف ثـو  ؛(7332)شاىيف

اجتماعي مكوف مف عدد مف النظـ الفرعية تتسمـ مدخبلتيا مف طاقة ومعمومات ومواد خاـ مف 

 (.13 ،7332البيئة المحيطة بيا ثـ تعيد إلييا مخرجاتيا )شاىيف، 

رىا وتطو  ؛ إذ يشترط في ظيور أية نظريةلممبلحظة السوسيولوجية تمثؿ حقبلً  فالمنظمةوبيذا؛ 

 همدى نضج القوالب الفكرية والنظرية لفيـ الواقع المبلحظ وتفسير و  ،مدى تشكؿ ىذا الحقؿ المبلحظ

 ،ىداؼ سياسية واقتصادية واجتماعيةيتـ مف خبللو تحقيؽ أ ًا،اجتماعي اً عمى اعتبار المنظمة نسق

مى تعزيز وتطوير السموؾ التنظيمي ألعضائيا بصورة مباشرة مف خبلؿ بيذا الدور تحرص عو 

 (.70 ،0279 رتيمي، ؛تحميؿ كيفية دخوؿ األفراد واندماجيـ في ثقافتيا )رتيمي

يتكوف مف أجزاء أو  اً وىادف متكامبلً  بوصفيا نظاماً إف مدخؿ النظـ يركز عمى رؤية المنظمة 

أو بداًل  ،نظـ الفرعية بطريقة منفصمةمف التعامؿ مع ال فبدالً (؛ Integrated)نظـ فرعية متكاممة 

فإف مفيوـ النظـ يزود المديريف  ،زئية في التعامؿ مع أجزاء النظاـمف االعتماد عمى النظرة الج

النظرة بأسموب محدد لمنظر إلى المنظمة والتعامؿ مع نظميا الفرعية وذلؾ بشكؿ متكامؿ )

نظامًا فرعيًا مف النظاـ  تمثؿلمفيوـ النظـ فإف المنظمة:  وطبقاً  .(0220الشمولية(، )إدريس، 

ونظاـ  ،يتكوف مف عدة نظـ فرعية ،نظاـ متكامؿ -بدورىا–والبيئة  ،وىو البيئة الخارجية ،األكبر

 أيضًا. البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة ىو جزء مف البيئة الدولية التي تشتمؿ عمى نظـ فرعية
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حتى وصمت لما ىي عميو في الوقت  ،األعماؿ بمراحؿ نمو وتطور عديدةلقد مرت منظمات و 

 ،2014لعؿ مف أبرزىا )حيرش،  ؛ب عدةف ىذا النمو والتطور كاف نتيجة ألسباعمى أ ،الحاضر

 (: اىتماـ الباحثيف والمتخصصيف في عمـ اإلدارة بتحسيف وتطوير الييكؿ التنظيمي لممنظمة.14

نما تكمؿ أو كؿ نظرية ال  ،يجاد نظريات لممنظمةىذا االىتماـ إلى إ وقد أدى تمغي سابقاتيا وا 

تـ االنتقاؿ مف شكؿ المنظمة الكبلسيكي / التقميدي إلى  إذ ؛ز ما جاءت بيا النظرية السابقةتعز 

عمى أف أىـ نظريات المنظمة ىي النظرية الموقفية، وىي ما سيتـ شكميا الحديث / المعاصر. 

 .التعرض ليا

 (:(Contingency Theoryموقفية النظرية ال 

( في عاـ Fiedler) توصؿ ،والبحوث فػي مجػاؿ القيػادةبعد إجراء سمسمة مف الدراسات 

مف خبلؿ تحديد العوامؿ الشخصية التي تؤدي  نمػوذج نظػري لمقيادة الموقفيةأإلى صياغة  1967

لقائد أكثر فاعمية )مساعدة، دورًا في جعؿ الفرد قائدًا وتحديد السمات الشخصية التي تجعؿ ا

0277، 3 .) 

ومدرسة العبلقات اإلنسانية فإف النظريات  يات اإلدارية والعممية لمعمؿوعمى عكس النظر 

 (.2012الموقفية تؤكد أىمية المتغيرات البيئية في التأثير عمى سموؾ المنظمات )بو خمخـ، 

يمكف تطبيقيا باستمرار في  ،وتقوـ ىذه النظرية عمى أساس أنو ليس ىناؾ نظرية واحدة

نما يجب استخداـ النظريات بشكؿ انتقائي ،ومع كؿ أنواع المنظمات ،مختمؼ الظروؼ بحيث  ؛وا 

ف إأي  ؛(2009تتبلءـ مع الظروؼ واألوضاع الداخمية والخارجية المحيطة بالمنظمة، )يسمينة، 

ف وعاداتيـ وأدوارىـ و فالعامممة ءىي التي تحدد النظرية األكثر مبلالظروؼ الداخمية والخارجية 
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رية وتدريبيـ والييكؿ التنظيمي لممنظمة والتغيرات البيئية والتكنولوجية والقيـ ىي التي تحدد النظ

 (.32 ،2009مة )يسمينة، ءاألكثر مبل

قػػػػدمت توضػػػػيحات حديثػػػػة لنظريػػػػات الفكػػػػر اإلداري مػػػػف خػػػػبلؿ قػػػػد أف النظريػػػػة الموقفيػػػػة عمػػػػى 

 (،2012ف البيئة الخارجية واليياكؿ التنظيمية ومستوى األداء )بو خمخـ، محاولتيا إقامة العبلقة بي

 اإلدارةالمنظمػػة قػػد أحػػدث قطيعػػة مػػع المػػدخؿ الكبلسػػيكي فػػي  إدارةإف المػػدخؿ المػػوقفي فػػي وبيػػذا فػػ

ال اليػـو المنظمػات  مػف ثػـ فػإفو  (one best way)الػذي يقػـو عمػى مبػدأ الطريقػة الوحيػدة المثمػى 

نما عمييا ضرورة دراسة المواقؼ والظواىر يمكف أف تسير وف قًا لمنماذج الدولية أو النماذج المحمية وا 

 لخاصػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػػؿصػػػػػػػػػمـ انطبلقػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف البيئػػػػػػػػػػة اييجػػػػػػػػػػب أف  إلدارةطػػػػػػػػػرؽ انمػػػػػػػػػػوذج أو  ،المختمفػػػػػػػػػة

 (.  79 ،0270 منظمة )بو خمخـ،  

 :االستجابة المحاسبية

نظريات بوصفيا منذ ستينيات القرف الماضي لـ يكف التطور العممي قد انصب عمى العمـو 

نما  ،منعزلة عف بعضيا البعض ستراتيجية ال اً تترابط فيما بينيا وفق ،مجموعة نظرياتبوصفيا وا 

وما -التي حظيت  (Kuhnو (Lakatosوىيكمية معينة ويظير ذلؾ واضًحا في كتابات كؿ مف 

 (.   4 ،2006 ،واسع في المحافؿ العممية المختمفة )البحيصي بتقدير -زالت

 قد أغرتأف النجاحات العظيمة التي حققيا المنيج التجريبي في العموـ الطبيعية عمى 

 إذ ؛كثر مف عقد مف السنيفأيجابي لبناء نظرية محاسبية عمى أساسو منذ مدخؿ اإلأصحاب ال

ة عمى نسؽ العمـو يمحاسببناء نظرية  تلنقد المدخؿ المعياري وحاول (روشيسػتر)تصدت مدرسة 

 ؛الطبيعية مستفيدة مف أدبيات االقتصاد المالي الذي ركز عمى المدخؿ اإليجابي في االقتصاد

 (. 14 ،1997منطمقًا مف تأثير القرارات االقتصادية المتخذة في سموؾ متخذي القرارات )القاضي، 
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ية منظمة أعماؿ، وىي نظاـ ألممعمومات في  نظاـ متكامؿ وشامؿ -عاـ بشكؿ-فالمحاسبة     

 ؛منفتحة عمى البيئة المحيطة بيا -والوقت نفسفي –ىي و  ،منفتح عمى بقية األنظمة داخؿ المنظمة

ف التغيرات التي تطرأ عمى محيط المحاسبة ستؤثر بالضرورة عمى إتؤثر فييا وتتأثر بيا، وبذلؾ ف

(.011 ،0279، لممعمومات )الفتبلوي اً ظامنبوصفيا المحاسبة   

مع سيادة حالة عدـ -تموج البيئة االقتصادية محميًا وعالميًا بالعديد مف التغيرات عمى أف 

تطمب ضرورة سعي الوحدات االقتصادية إلى إحداث تغيير في نظميا بما يضمف  قد -التأكد

لذلؾ سعي األكاديميوف  واستجابةً  ؛مواجية التيديدات والفرص المتوقعة في بيئة النشاط مستقببلً 

ير نوعي في المعمومات الممكف والمينيوف إلى البحث عف أساليب جديدة مف خبلؿ إحداث تطو 

وىذا أدى إلى ضرورة تغيير الدور  ،ـ مع التغييرات في االحتياجات اإلداريةرىا بما يتبلءفاتو 

اىات المستقبمية وبمورة حيث أصبح مطالبًا بالعمؿ لتحقيؽ الفيـ العميؽ لبلتج ؛النمطي لممحاسب

 ،0272المتوقعة مستقببًل )الكاشؼ، بما يمكنو مف مواجية التيديدات والفرص  ؛تجاىيا وجية نظر

01 – 01). 

جراءات لممفردات كوف مبدأ الثبات أحد مبادئ المحاسبة الذي يشير إلى استخداـ الطرؽ واإلو 

( إال أف الفروؽ أو المتغيرات  ,2008Belkaouiذات العبلقة مف قبؿ منشأة ما بمرور الزمف )

ما يسمح لممحاسبة أف تكوف في حالة استجابة وتفاعؿ معقوليف  ؛الظرفية تتطمب معالجات مختمفة

متغيرات بيئية تختمؼ بيف الشركات بوصفيا مع الظروؼ التي تظير فييا الصفقات واألحداث 

األمر الذي يتطمب السماح باعتراؼ مناسب وسميـ لظروؼ سوقية واقتصادية خاصة بمنشأة معينة 

جراءات محاسبية ذات عبلقة أو قطاع معيف مف خبلؿ ربط ظروؼ اقتصا دية معينة بطرؽ وا 

 بالظروؼ البيئية المحيطة بتمؾ المنشأة أو القطاع بذاتو.             
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فالنظريات السموكية في المحاسبة ما ىي إال نتاج التطور في مجاؿ التنظير المحاسبي 

عندما السيما معمومات باالستفادة مف نظرية االتصاؿ في اتخاذ القرارات وباالستفادة مف نظرية ال

مة المعمومات لسموؾ األطراؼ المستفيدة ءسبية عمى مدى مبلأصبح التركيز أكثر في النظرية المحا

آلثار االقتصادية والنفسية في القياس والتقييـ لومف نظرية القياس  ،مف المعمومات المحاسبية

معو المحاسبة إلى درجة متقدمة  ما أوصؿ ؛واالجتماعية لئلجراءات المحاسبية ووسائؿ التقرير عنيا

ات وتحوليا إلى في االرتباط بالعموـ االجتماعية األخرى كاإلدارة وعمـ النفس واالجتماع والرياضي

 (. 2015)جفاؿ،  نظاـ معموماتي

 التقييـ االستراتيجي:

يقدـ التقييـ االستراتيجي صورة عامة عف الديناميكية الداخمية، التفاعؿ مع ضغوط البيئة  

عمى مدى  -إلى حد كبير -يتوقؼ نجاح المنظمة (؛ ف2003/  2001)كيركبرايد؛ ورد،  خارجيةلا

دراستيا وتحميميا لمعوامؿ البيئية المؤثرة ومحاولة االستفادة مف اتجاىات ىذه العوامؿ ودرجة تأثير 

في ف االستراتيجية الفعالة ىي تمؾ التي تنجح إأي  ؛(148، 2003كؿ منيا )إدريس؛ المرسى، 

إف التطابؽ  ؛ إذإحداث مطابقة بيف القدرات الداخمية لممنظمة وبيف الموقؼ في بيئتيا الخارجية

الجيد سوؼ يؤدي إلى تعظيـ استغبلؿ المنظمة لنواحي القوة لدييا في التعامؿ مع الفرص والحد 

السمبية اآلثار  إف قدرة المنظمة عمى تجنب أو تقميؿ مف أثر التيديدات أو المخاطر الخارجية.

استغبلؿ الفرص تتوقؼ إلى حد كبير عمى نوع التصرفات التي تتبناىا و لمتيديدات واألخطار 

 (.138، 2005 مواجية والتعامؿ مع البيئة باتجاىاتيا ومتغيراتيا المختمفة )أبو قحؼ،مل

ياسية متابعة العوامؿ االقتصادية واالجتماعية والسيمكف مف البيئة الخارجية إف التعرؼ إلى      

 ،والقانونية والتكنولوجية لتحديد أي فرص أو مخاطر عمى المنشأة، والتخطيط لبلستجابة ليا

عند  مكونات االستراتيجيةالأىـ  الخارجيةالداخمية و  البيئةمثمت كما . (69، 1995)غراب، 
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مختمؼ نقاط القوة والضعؼ في حدد ت   ةالداخمي بيئةالمف خبلؿ ف؛ (2015 ،شارلزىؿ؛ جونز)

فضبل عف إعطاء وتفحص مصادر الميزة التنافسية، والتعرؼ إلى مستوى أدائيا المنظمة مكونات 

 تقييـ واضح لمديناميكية بيف مكونات نظـ المنظمة، فضبًل عف أف التشخيص الواضح لمتغيرات

ى لتحديد مدى تفاعؿ المنظمة بمختمؼ مكوناتيا مع تمؾ المتغيرات وتحديد مد الخارجية البيئة

استجابة المنظمة لبلستفادة مف الفرص التي تتاح ليا بفعؿ المتغيرات والضغوطات التي تقع عمييا 

 .ومخاطرتيديدات لما تحدثو مف 

 النظاـ المحاسبي اآللي مف منظور استراتيجي

في ضوء ما سبؽ عرضو لممنطمقات النظرية لمدراسة، فضبًل عف االستجابة المحاسبية والتقييـ 

االستراتيجي بشكمو العاـ، فإف نظـ المعمومات المحاسبية تمثؿ أحد مكونات نظـ المنظمة مف 

المنظور النظمي لممنظمة. وفي ىذا الصدد فإف المنظور االستراتيجي لمنظاـ يقتضي تحويؿ 

البيئي لو إلى ديناميكية معموماتية، تعكس التفاعؿ المعموماتي لمنظاـ مع بقية مكونات البيئة المكوف 

منظاـ في إطار تكاممي مع المكونات المعموماتية لستجابة االالداخمية لمكياف التنظيمي، فضبًل عف 

دت دراسة . وفي ىذا السياؽ حدخارجيةالنظمية األخرى في الكياف التنظيمي لمتغيرات البيئة ال

وما تنطوي عمييا مف نشاطات تكوف  ،األنظمة الفرعية( البيئة الداخمية لمنظاـ ب2002خطاب، )

حيث تتفاعؿ ىذه األنظمة فيما بينيا لكي تحقؽ األىداؼ الكمية لمنظاـ.  ؛النظاـ الشامؿ لممعمومات

صر البيئة التي تقع خارج النظاـ عناب ،(2013، السويسي) فحددتيا دراسةالخارجية  المتغيراتما أ

 العوامؿ السياسية واالقتصادية والثقافية والتشريعية والتكنولوجية.ب :وتتمثؿ

  في البيئة الداخمية الديناميكية المعموماتية

تعكس الديناميكية المعموماتية التفاعؿ المعموماتي لمنظاـ مع المكونات الداخمية لممنظمة مف 

مكانيات والموارد المادية اإلكافة ضمف الديناميكية المعموماتية تفاعؿ المنظور النظمي؛ إذ تت
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فضبًل عف البيانات المتاحة واإلجراءات المستخدمة في  ،فرة في النظاـاوالبرمجية والبشرية المتو 

كونيا تنتج عف القرارات  ؛وىي عوامؿ تتصؼ بإمكانية التحكـ بيا والسيطرة عمييا ،تشغيؿ النظاـ

 (.64، 2011ارة )دباغية؛ السعدي، اإلدالصادرة مف 

نظـ المعمومات الداخمية لالمعموماتية في البيئة  لمديناميكيةوتتمثؿ األبعاد االستراتيجية 

مف خبلؿ: التوجو المعموماتي، الييكمة المعموماتية، البنية المعموماتية، واإلدارة  المحاسبية

 المعموماتية، والتشغيؿ المعموماتي. 

 المعموماتي:التوجو  -

ديث والتطوير المستقبمية المنظمات في مرحمة التحاستراتيجية سياسة الدوؿ و ال شؾ في أف 

عمى االستفادة القصوى مف المعمومات مف تييئة المجتمع وأجيزة الدولة لمتعامؿ مع  ىسوؼ تبن

التقدـ والنمو ما سيسيـ في تحقيؽ معدالت عالية مف  ؛ظاىرة المعمومات بنظميا وتقنياتيا المتقدمة

 ،في تعبئة االمكانيات والموارد المتاحة بأقصى كفاءة كذلؾ االقتصادي واالجتماعي والثقافي ويسيـ

لى المشاكؿ ومحاولة عبلجيا بأسموب إإدارة األنشطة والمشروعات بفعالية وفي التنبؤ والتعرؼ وفي 

 (.12، 7313عممي دقيؽ )اليادي، 

مف  ينبع( بأف االىتماـ بمورد المعمومات 92 ،0279ة، فقد أوضح )سومي ؛وفي ىذا االتجاه

 إدارةمنيجية واضحة ومحددة لمتحكـ في  التباعوذلؾ في ضوء إمكانياتيا  ؛ةنظمالبيئة الداخمية لمم

بوصفيا أنو البد مف الوعي الكامؿ بأىمية المعمومات فضبًل عف تدفؽ المعمومات التدفؽ السميـ، 

والعمؿ بشكؿ جاد وخطى متسارعة لوضع الخطط العممية واالستراتيجيات الشاممة  اً استراتيجي اً مورد

 لتطوير نظـ المعمومات ومصادرىا الحديثة.
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( عف الوعي المعموماتي بأف تأسيس كثير مف الدوؿ 071 بدوف، )دبونز؛ وآخروف، أشارولقد 

يعد عبلمة مف العبلمات  ؛تيةاحتياجاتيـ المعموما تمبيةإدارة حكومية وظيفتيا مساعدة أفرادىا في 

 بالغ األىمية. اً موردبوصفيا ة عمى تقبؿ تمؾ الدوؿ لممعمومات الدال

لمطوارئ في إدخاؿ االبتكارات  شامبلً  اً نموذجأ(  ,1992Klaus, Luder) كؿ مف كما اقترح

المحاسبية في القطاع العاـ استنادًا إلى دراسة مقارنة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا وعدة 

ىي: المحفزات حوؿ المتغيرات الييكمية  ،نموذج مف أربع وحداتيتكوف ىذا األ ،بمداف أوربية

الييكمية السياسية واإلدارية وتنفيذ  نظاـلاالجتماعية لمستخدمي المعمومات ووصؼ المتغيرات 

يتوقؼ  ًا،مبلئم اً عرضكاف نظاـ المحاسبة  نموذج يكوف أكثر فائدة إذا ماوأوضحا أف األ ،الحواجز

 عمى تركيبة معينة مف الظروؼ غير المواتية في ىذه الوحدات.

اسبية ما ومف أبرز األمور التي مف خبلليا يتحدد التوجو المعموماتي لنظـ المعمومات المح

 :عمى النحو اآلتي( 0277ذكر عند )السمحي، 

 رسـ استراتيجية واضحة الستخداـ نظـ المعمومات المحاسبية. -

ثقافة ورؤية اإلدارة العميا وتوجييا لمتعامؿ مع نظـ المعمومات المحاسبية ومدى الوعي بأىمية  -

 نظـ المعمومات المحاسبية والتركيز عمى االرتقاء المعموماتي.

مدى قبوليـ ورضاىـ وتكيفيـ مع  إلىداخؿ المؤسسة لمتعرؼ وقيميـ سموكيات العامميف دراسة  -

 النظاـ المعموماتي الجديد وىو ما يعرؼ بتفاعؿ المستخدميف.

 وضع منظومة إجرائية متكاممة توضح السياسات واإلجراءات التنفيذية لعمؿ النظاـ المعموماتي. -

ـ برامج التدريب والتأىيؿ المستمر لمواكبة التطورات الحديثة في إدارة التغيير مف خبلؿ انتظا -

 القدرة عمى التكييؼ مع التغيير الخارجي. ، ومف ثـنظـ المعمومات
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صعوبة إصبلح نظـ المعمومات المحاسبية في الوحدات  تزيد مفالتي  العوامؿإف أبرز وبيذا ف

ضعؼ إحساس مف يديرونيا أو يراقبوف عمييا بأىمية ىذه اإلصبلحات وتزداد  تتمثؿ في: الحكومية

مقاومة اإلصبلح إذا كانت األوضاع السائدة أكثر تحقيقًا لمنفعتيـ مما يتوقعونو مف منافع في ظؿ 

النظرية والتطبيقية التي إجريت  األبحاثتوصمت إلييا الكثير مف  اإلصبلح المالي واإلداري وىذا ما

عيشيا تؿ تطوير نظـ المعمومات المحاسبية بالوحدات الحكومية نظرًا لمظروؼ البيئية التي في مجا

 .(900 ،0220الوحدات الحكومية في تمؾ الدوؿ )أحمد، 

ة حديثة وعمى الرغـ مف اتجاه العديد مف الدوؿ النامية إلى تشريع القوانيف العتماد أنظمة مالي

ات جاءت ضعيفة ولـ تطبؽ الكثير مف أحكاميا أو طبقت أف ىذه التشريعففي الوحدات الحكومية 

تأميف تطبيؽ تمؾ النظـ المالية  التي يتطمبيامقومات الوذلؾ بسبب عدـ األخذ ب ؛بشكؿ مشوه

 (. 701 ،0272الحديثة )السقا؛ السندي، 

ثابة نو يكوف بمإ ؛ إذالدعـ المقدـ مف قبؿ اإلدارة العميا حيويًا لتقميؿ المقاومة لمتغيير دويع

(، 220، 0221رسالة إلى كافة العامميف بأف التغيير ميـ ومطموب لممنظمة )العامري؛ الغالبي، 

  .وتبرز أىمية ىذا الدعـ في حاؿ كوف التغيير يشمؿ أكثر مف قسـ مف أقساـ المنظمة

 الييكمة المعموماتية: -

الشكؿ الذي يحدد ( بأنو: البناء أو 022 ،0273ي عرؼ الييكؿ التنظيمي )الكعبي؛ الفاضؿ، 

ة وضح التقسيمات أو الوحدات الرئيسفيو ي ؛التركيب الداخمي لمعبلقات السائدة في المنظمة

ويبيف أشكاؿ  ،والفرعية التي تضطمع بمختمؼ األعماؿ واألنشطة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة

 وشبكات العبلقات القائمة. يااالتصاالت وأنواع
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اـ المعمومات يتكوف ىيكمو األساس مف ستة أجزاء نظنموذجًا معممًا ل (دبونز) أقترحولقد 

" ويزعـ دبونز EATPUTإيتبت " ىي كؿ جزء كممة مركبة كممةتشكؿ الحروؼ األولى مف  رئيسة

 ــ المعمومات سواء العضوية منيا ألجميع نظ مكف تعميميا عمى اليياكؿ األساسأف ىذه األجزاء ي

(: عالـ األحداث، التجميع، اإلرساؿ، 720 بدوف، وآخروف،واألجزاء الستة ىي )دبونز؛  ،التقنية

 المعالجة، االستخداـ، النقؿ.

فيو يمثؿ إطارًا كميًا لمتخطيط  ؛ولية والتقريرؤ ييكؿ التنظيمي خطوط السمطة والمسويحدد ال

نب الميمة لمييكؿ التنظيمي ما والتوجيو والتنفيذ والصبلحيات وتشخيص العمميات، وتشمؿ الجوا

ولية لممياـ ؤ تحديد مستيا، و أو ال مركزي السمطة مركزية (:032 ،0223)ستينبارت؛ رومني،  أتيي

البناء ، و ى احتياجات اإلدارة مف المعموماتولية عمؤ الطريقة التي يؤثر بيا توزيع المس، و الخاصة

 .ياحجمو  وطبيعة أنشطة الشركة، ائؼ النظاـ المعموماتي المحاسبيالتنظيمي لوظ

ف األمر فإالييكؿ العاـ لنظاـ المعمومات المحاسبية في الوحدات الحكومية ولغرض تحديد 

طبيعة التقارير التي يتطمب إعدادىا لتوفير المعمومات  (:0272يتطمب مناقشة )السقا؛ السندي، 

، باإلضافة نظاـ المحاسبي الحكوميالوف منيا النظـ الفرعية األساس التي يتكو  يا،وتوصيم ياوعرض

 .الحكومي ـ المحاسبينظاالبما يحقؽ أىداؼ ؛ في توفير المعمومات ىادور إلى 

كباقي األقساـ األخرى في  -( أف دور قسـ المحاسبة 17 ،0220، وذكر )ماسكوؼ؛ سيمكف

: تييفيتأثر بفمسفة اإلدارة العميا تجاه الييكؿ التنظيمي الذي قد يأخذ أحد الشكميف اآل -المؤسسة

ىما: طريقة معالجة  ؛تمثؿ االختبلؼ بيف ىذيف الييكميف في عنصريفوي ،المركزية أو البلمركزية

 المعمومات وأسموب اتخاذ القرارات.

والمكانة التي يتصؼ بيا  تياوأىميويرتبط التنظيـ المحاسبي في اي بمد بوضع مينة المحاسبة 

رارات المتعمقة قدرتيـ في التأثير عمى الممارسات والق فضبًل عفالمحاسبوف وتنظيميـ في ذلؾ البمد 
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في اتخاذ القرارات االقتصادية  اإلسياـنحو  اتجيتفكمما كانت منزلة المحاسبة عالية  ؛بالمحاسبة

 (.032 ،0279األفضؿ وتسريع عجمة التطور االقتصادي و االجتماعي )الفتبلوي، 

 البنية المعموماتية: -

المعموماتية ألي نظاـ ( أف البنية 0277( و)الحسنية، 0221)الحكيـ، كؿ مف أوضح 

الموارد المادية ، و معموماتي تشمؿ كافة موارد النظاـ وىي: الموارد التكنولوجية مف أجيزة ومعدات

تطوير ميارات  –مشاركة الموظفيف  –الموارد البشرية )تأىيؿ الموظفيف ، و مف تمويؿ ودعـ مالي

، لبلزمة ليتـ معالجتيا بواسطة النظاـ(الموارد المعموماتية )توافر البيانات الصحيحة وا، و الموظفيف(

 الموارد البرمجية مف شبكات وبرامج.و 

والتكنولوجية  أف البنية المعموماتية تتمثؿ بالمتطمبات المادية الفيزيائية( 0277يرى )السمحي، و 

: توافر التجييزات مف معدات وأجيزة وتوافر المصادر المالية وتييئة مكاف العمؿ مثؿ البرمجية؛

، إضافة إلى البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات األساس عاـ وتكييفو مع بيئة العمؿبشكؿ 

 والتطبيقية والمتخصصة.

أف األجيزة والوحدات المكونة لمحاسب اآللي تمثؿ البنية إلى ( 97 ،0221ويشير )القعود، 

الخاصة بنظـ وىي القاعدة الصمبة التي تعتمد عمييا البرمجيات  ،التحتية لنظـ المعمومات

 المعمومات المحاسبية اإللكترونية.

و ألية كنولوجيا المعمومات: ىي النظـ اآل( إلى أف ت039 ،0279وأشارت )الفتبلوي، 

وتشمؿ وسائؿ  ،اإللكترونية لمتعامؿ مع المعمومات إدخاال ومعالجة واسترجاعا ونقبل وتبادال وتفاعبل

يصاؿ عتمد عمى التكنولوجيا الحديثة إلمعدات التي تكافة األجيزة وال إلى جانبالحوسبة واالتصاؿ 

 المعمومات وتقديـ الخدمات لمعمبلء بأقؿ جيد وأسرع وقت ممكف وبأيسر الطرؽ.
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إلى  يشيربداية الخمسينات مف القرف العشريف إباف بروزه مصطمح تكنولوجيا المعمومات  وكاف

استخداـ حاسبات إلكترونية في ميداف األعماؿ الحكومية والخاصة عمى حد سواء )البلمي، 

فبنية تكنولوجيا المعمومات تتكوف مف جانبيف: مادي وذىني، ويتكوف الجانب المادي مف  ؛(0279

ما الجانب الذىني فيتكوف مف البرمجيات أمعدات الحاسوب والتحكـ اآللي وتقنية االتصاالت، 

 (.1 ،0279الذكاء الصناعي، وىندسة البرمجيات )البلمي، و 

أىميتيا  مىوتتج ،وتعد تقنية المعمومات واالتصاالت مف أىـ الموارد المعرفية في األلفية الثالثة

أنيا  فضبًل عفأحد عوامؿ اإلنتاج المعاصرة التي تضاؼ إلى العوامؿ التقميدية لئلنتاج  في كونيا

 ،أبرز معالـ التغيير المتسارع في بيئة المنظمات التي أسيمت في تحسيف أداء مختمؼ أنشطتيا

 (.1 ،2012، ومنيا األنشطة المحاسبية والتمويمية )زويمؼ

 اإلدارة المعموماتية: -

وفؽ الوظائؼ اإلدارية مف تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة  عمى يتـ إدارة أي نظاـ معموماتي

شراؼ وت لى الكيفية أو الطريقة التي مف خبلليا يتـ تخطيط إكوف ذلؾ يساعد في التعرؼ  ؛قييـوا 

إلى ة نظمالحصوؿ عمى البيانات البلزمة مف جميع األقساـ والوحدات اإلدارية األخرى داخؿ الم

ليتـ رقابة عممية المعالجة المعموماتية داخؿ النظاـ  ؛تنظيـ عممية إدخاؿ البيانات الصحيحة جانب

ضوء تمؾ  وفيما يمكف معو إنتاج معمومات مفيدة ومناسبة ومبلئمة التخاذ القرارات الرشيدة م

 (.0277المخرجات يتـ تقييـ النظاـ المعموماتي )الحسنية، 

لذلؾ فقد  ؛(39 بدوف، تحتاج المعمومات كأي مورد آخر إلى تحكـ وضبط )دبونز؛ وآخروف،و 

وليف عف التحكـ ؤ في اإلدارة العميا مس يريفالكبيرة مدات نظماألخيرة بعض المعينت في اآلونة 

ويطمؽ عمى مف يعمؿ في ىذه الوظيفة مدير المعمومات أو مدير  ،ةنظمموارد المعموماتية في المالب

 موارد المعمومات.
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لتضطمع بوظائؼ كانت موزعة مف قبؿ بيف  ؛ظيرت إدارات النظـ حديثًا في المنظمات وقد

ال شؾ في أنو ال مف الضروري إيجاد إدارة لمنظـ؟  : ىؿلسؤاؿ الذي يطرح ىناوا المختمفة،اإلدارات 

بعد ما تطورت عموـ اإلدارة  السيمابؿ مف الضروري  ؛بد مف وجود إدارة لمنظـ في المنظمات

وظيرت منتجات التكنولوجيا الحديثة كأجيزة الكمبيوتر ووسائؿ حفظ المستندات كالميكروفيمـ 

دارة النظـ في المنظمة يعتمد أساسًا عمى الدور الذي ترجوه المنظمة منيا وحجـ إ ،والميكروفيش

موقع إدارة النظـ بالييكؿ التنظيمي  فضبًل عف ،وحجـ التسييبلت الموضوعة تحت تصرفيا

أف  -في ىذا الصدد –عمى أف ما ينبغي اإلشارة إليو  ،مف اإلدارات األخرى ومدى سمطتيا لممنظمة

نيا في العادة تكوف بمثابة ىيئة استشارية لممنظمة تقدـ الخبرات إإذ  ؛محدودةسمطة إدارة النظـ 

ذ بما تقدمو ولئلدارة العميا بعد ذلؾ الحرية في األخ ،والمشورات وتحمؿ المشاكؿ وتقترح الحموؿ

 .(731 بدوف، ،)الصيرفي وتقترحو إدارة النظـ

 نظـ المعمومات اإلدارية التمييز بوضوح بيف ) عمى وجوب( 0277وقد أكد )الحسنية، 

Management Information System MIS دارة نظـ المعمومات  Information، وا 

Management System  ISM دارة موارد المعمومات  Information Resources، وا 

System  IRM)مثؿ نظـ دعـ القرارات،  ؛فنظـ المعمومات اإلدارية تشمؿ جميع نظـ المعمومات ؛

ما إدارة نظـ المعمومات فيي الجياز اإلداري أونظـ المعمومات الوظيفية، وغيرىا مف النظـ، 

وؿ عف تدبير ىذه النظـ ورعايتيا وتطويرىا، وذلؾ مف خبلؿ القياـ بالعمميات اإلدارية ؤ المس

)التخطيط، التنظيـ، ىي  -ظمةإدارة مف اإلدارات الوظيفية األخرى في المن ةمثؿ أي في -المعروفة 

بينما يشير مفيوـ إدارة موارد المعمومات إلى منيج إداري استراتيجي ينظر إلى  ،القيادة، الرقابة(

)مكونات نظـ  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وجميع ،رؼالبيانات والمعمومات والمعا

شري، البيانات، منظومة )التجييزات، البرمجيات، الشبكات، المكوف الب ؛ مثؿالمعمومات(
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يجب إدارتيا بفاعمية وكفاءة اقتصادية  ؛موارد تنظيمية ذات قيمة اقتصاديةبوصفيا اإلجراءات( 

 (. 32 - 37 ،0277لمنفعة المنظمة ككؿ )الحسنية، 

مجموعة مف  ىـ ف مف يتولى القيادة واإلشراؼ عمى إدارة نظـ المعموماتوفي ضوء ما سبؽ فإ

المختصيف يترأسيـ مدير إدارة نظـ المعمومات يقوـ كؿ منيـ بمياـ ووظائؼ محددة )الحسنية، 

0277، 072 .) 

وتتضمف  ،أف الممارسات اإلدارية جزء مف اإلدارة المعموماتيةإلى ( 0277ويشير )السمحي، 

وافر نظاـ واضح لمحوافز تو تمؾ الممارسات: سبلمة اختيار العامميف في نظـ المعمومات وتدريبيـ، 

 ،والتوجو نحو إدارة الجودة الشاممة والتماسؾ الكافي في المعايير والسياسات اإلدارية ،والترقيات

 ومناسبة التقنيات واإلجراءات اإلدارية إلدارة نظـ المعمومات المحاسبية.

 التشغيؿ المعموماتي: -

أف التشغيؿ المعموماتي أو المعالجة ( 920 ،0223)ستينبارت؛ رومني،  أوضح كؿ مف

وفي  ،أف المعمومات ت عالج بصورة دقيقة وكاممةمجموعة مف اإلجراءات التي ت ؤكد المعموماتية ىي: 

 الوقت المناسب مع إجراءات التخويؿ المناسبة.

وتتفاوت النظـ المعتمدة عمى الحاسبات في الحجـ والسرعة والتعقيد والتطبيقات التي تستخدـ 

مف تنوع استخدامات الحاسبات  (، وعمى الرغـ793 بدوف، جاز مياـ محددة )دبونز؛ وآخروف،إلن

نتيجتيا المعمومات  ؛)المدخبلت، معالجة المدخبلت، المخرجات( :فيي تنجز ثبلثة أعماؿ أساسية

 بعد معالجة البيانات المدخمة.

( أف الفيـ المتعمؽ لدورة تجييز البيانات المحاسبية وما يرتبط بيا 792 ،0272ويؤكد )حجر، 

 ياثراء عقمية محممي نظـ المعمومات المحاسبية ومصمميإمف أسس ومفاىيـ تمعب دورًا كبيرًا في 
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 ؛تصميـ أنظمة ذات كفاءة عالية ميمة فيلبنة  دبالكثير مف الجوانب التي تع ياومستخدمي ياومقيمي

ة تجييز البيانات ىي في غاية األىمية لممحاسبيف مف أجؿ العمؿ عمى توفير ف معرفة دور إأي 

 المعمومات المطموبة.

في التشغيؿ  األدوات األساس بوصفوالتوجو نحو مكونات النظـ المحاسبية عمى أف 

إعطاء مكونات النظـ المحاسبية أىمية كبيرة  -(0277يرى )السمحي،  كما -، يستدعيالمعموماتي

دارة البيانات أثناء التشغيؿ المعموماتي والمواكبة لمطرؽ والمعايير مف حيث: ا لتوجو نحو جودة وا 

ف تكوف المكونات متوافقة لئلجراءات والعمميات المحاسبية بحيث يصبح ىناؾ تكييؼ  المحاسبية وا 

ينتج عف ذلؾ تنوع في التقارير المحاسبية وحداثة في مقاييس  ؛ ومف ثـفي التطبيقات المحاسبية

 .هوتقارير  األداء

ذا كانتو  رساليا )ليوبولد؛ لوست،  رقمنة البيانات تؤدي ا   ، 0272إلى تجميعيا ومعالجتيا وا 

المعمومات  اقواعد البيانات التي ترتبط فيي ي سمىفي تكويف ما يتمثؿ التخزيف عمومًا  فإف( 70

وتمثؿ معالجة  ،بروابط وعندما تصبح فيو ىذه القواعد ضخمة نتحدث حينئذ عف مخازف البيانات

ويعود  ،المعمومات مرحمة تكوف فييا مكاسب اإلنتاجية ضخمة بالمقارنة مع المعالجة الورقية لموثائؽ

 .وتشكؿ أخيرًا عمميات اإلرساؿ مكسبًا ال يقدر بقيمة ،الفضؿ ألتمتة المياـ

يعني تحقيؽ  وتطبيقيا استخداـ نظـ المعمومات( بأف 727 ،0277، ةكما أوضح )الحسني

أعمى درجات االستفادة مف الموارد المعموماتية المتاحة مف خبلؿ تطبيقيا بصورة واقعية وقياس 

، ياوتحسين ىا، تغيير المعمومات ويشمؿ ذلؾ: تحديث ،أثرىا في دفع عممية التطوير وتعزيز األداء

 .ياواستخدام يايقتطب

نظاـ التشغيؿ  –أف استخداـ الحاسوب في نظـ المعمومات عمى أنو قد بات معروفًا 

 ،0270النظاـ اليدوي )الراوي؛ الزويني،  يواجياذلؿ عقبات ومصاعب كثيرة كاف قد  –اإللكتروني 



 للدراسة  النظرياإلطار   الفصل الثاني 
 

22 
 

فقد جعؿ آلية تسجيؿ العمميات ومعالجتيا تتـ بصورة سريعة جدًا وبدقة قد تكوف متناىية  ؛(720

 ات مف الحصوؿ عمى مخرجات النظاـ في أي وقت تشاء.لمنظمبؿ مكف ا ؛النظير

 ( 1جدوؿ )
 المتغيرات في كؿ ُبعد مف أبعاد الديناميكية المعموماتية.

 المتغيرات ديناميكية المعموماتيةال

 المعموماتي التوجو

  وجود استراتيجية شاممة ألتمتة النظاـ المحاسبي. -
 وجود رؤية تترجـ االستراتيجية المعموماتية. -
 تحديد األىداؼ المعموماتية.  -
 الوعي المعموماتي بأىمية نظـ المعمومات. -
 وجود ثقافة معموماتية في مختمؼ المستويات اإلدارية. -
 تخصيص الموارد البلزمة. -المبلئمة. توافر البنية المكانية  -

 الييكمة المعموماتية

 .المكانة المرموقة لنظـ المعمومات في الييكؿ العاـ -
 .إدارة نظـ المعمومات مركزية -
 .الفصؿ الواضح لمسمطة والمسؤولية -
 .انتظاـ تدفؽ البيانات والمعمومات بيف وحدات الييكؿ التنظيمي -
  ات الحكومية.استيعاب نشاط كافة الجي -

 البنية المعموماتية

 .الموارد التكنولوجية والبرمجية توافر -
 .الموارد البشرية المؤىمة -
 .قواعد البيانات البلزمة لتشغيؿ البيانات حجـ -
 المنظومة اإلجرائية ألداء النظـ المعموماتية.وجود  -

 اإلدارة المعموماتية

 النظاـ المحاسبي اآللي.وجود إدارة معموماتية تقـو بإدارة  -
 توجد استراتيجية معموماتية إلدارة النظاـ المحاسبي اآللي. -
 .يـموظفي نظـ المعمومات وتعيين الختياروجود معايير  -
 .وجود ضوابط رقابية في إدارة النظاـ المحاسبي اآللي -
 .تتوافر تقارير تقييـ األداء -
 اء المعموماتي وتحسينوتطوير األدتعمؿ اإلدارة المعموماتية عمى  -

 التشغيؿ المعموماتي

 جودة إدارة تجييز البيانات )المدخبلت(. -
 وجود دليؿ واضح إلجراءات المعالجة الصحيحة. -
 وضوح إجراءات التخويؿ المناسب. -
 التوقيت المناسب لمخرجات النظاـ. -
 الكفاءة في تشغيؿ الموارد المعموماتية. -
 المحاسبية. مواكبة الطرؽ والمعايير -
 التنوع في المخرجات التقارير المحاسبية وتقارير اإلداء. -
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في عصر تكنولوجيا ما كاف لذلؾ أف يتحقؽ إال بفضؿ ما شيدتو النظـ المعموماتية و 

ما ساعد في حفظ المعمومات  ؛ت باستخداـ المعالجة اآللية لمبياناتاتطور مف المعمومات 

في الوقت المناسب وبسرعة كبيرة وأقؿ كمفة وجيد وتحقيؽ إنتاجية أكبر وفاعمية في  ياواسترجاع

 (. 90 ،0221األعماؿ والعمميات المحاسبية )الزعانيف، 

يمكف تحديد المتغيرات ألبعاد الديناميكية المعموماتية في النظاـ  في ضوء ما سبؽ؛ فأنوو 

 (. 1الذي يوضحو الجدوؿ )المحاسبي اآللي في البيئة الداخمية. عمى النحو 

 :االستجابة المعموماتية مع البيئة الخارجية

إف النظريات والتفسيرات واالفتراضات العممية تنطمؽ مف خمفية معرفية ذات ارتباط ببيئة أفراد 

التاريخية الثقافية واالجتماعية والسياسية  أي بمنطوياتيا ؛المجتمع العممي المادية واالجتماعية

ف بناء الخمفية المعرفية لممجتمع العممي بالتوافؽ مع حاجات البيئة أل ؛والقانونية واالقتصادية

زمنية  ةفتر يسود  ،توافؽ نسقي في الفكر العممي حتى التطبيقي ينتج عنو يااالجتماعية ومتطمبات

وامؿ بناء الخمفية المعرفية لممجتمع ال تتفؽ مع حاجات وينتيي ىذا النسؽ عندما تكوف ع ،معينة

 (. 0 بدوف، ،ما يؤدي إلى بروز نسؽ آخر بديؿ )الشجيري؛ سموـ يا؛بيئتيا ومتطمبات

ويمكف أف تشكؿ  ،تتحدد األبعاد الخارجية التي تؤثر وتتأثر بيا نظـ المعمومات المحاسبية

اخمية لمواكبة تمؾ التغيرات أو تشكؿ تيديدات إذا ما أحسنت المنظمات تكييؼ عوامميا الد اً فرص

 (.1 ،0270، في حالة عدـ استغبلليا بشكؿ صحيح )زويمؼ

( أف ما يتعمؽ بالبيئة الخارجية مف عوامؿ سياسية وتغيرات في 013 ،0270 وترى )بقمة،

اغطة القوى الضجانب التغيرات في ثقافة المجتمع واالتجاىات القانونية إلى ية و البيئة االقتصاد

 .ياأو فشم تأثير عمى نجاح نظـ المعمومات ، كؿ ذلؾ لووالتنافسية والحدود التقنية
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فاختبلؼ البيئة الثقافية واالقتصادية والقانونية والسياسية تؤدي  ؛فالمحاسبة تتجاوب مع البيئة

بينما أوجو اتفاؽ العوامؿ البيئية تؤدي إلى نظـ  ،إلى اختبلؼ نظـ المحاسبة مف دولة ألخرى

 (.03 ،0222، محاسبية متشابية )تشوي؛ فروست؛ مييؾ

وتتحدد عوامؿ االستجابة المعموماتية مع البيئة الخارجية في نظـ المعمومات المحاسبية، مف 

 خبلؿ العوامؿ االقتصادية والثقافية والسياسية والتشريعية والتكنولوجية.

 االقتصادية:العوامؿ  -

تعمؿ  و في البيئة التيتشير العوامؿ االقتصادية إلى خصائص النظاـ االقتصادي وتوجيات

وتتمثؿ ىذه العوامؿ  .المنظمة ويؤثر في رسـ وصياغة استراتيجية النظـ المعموماتية افيي

المحمية (: معدؿ النمو االقتصادي، وىيكؿ االستثمارات 07 ،0229االقتصادية باآلتي )سمماف، 

 واألجنبية، ومعدالت الفائدة، وعرض النقود، ومعدالت التضخـ، ومستويات البطالة.

تتمثؿ في طبيعة الوضع االقتصادي السائد وانعكاساتو عمى التي  العوامؿ االقتصاديةعمى أف 

مف خبلؿ )دباغية؛ السعدي،  ااألنشطة والجيات المختمفة وأنظمتيا المعموماتية ويمكف قياسي

(: مؤشرات االستقرار والنمو االقتصادي ودرجة تبايف األسواؽ ودرجة المنافسة القطاعية 30 ،0277

 والقدرة عمى التنبؤ بتصرفات المنافسيف وردود أفعاليـ.

( أف مف أبرز المتغيرات االقتصادية التي ليا تأثير عمى 030 ،0277فيما يرى )الشجيري، 

ف األنظمة االقتصادية إأي  ؛: النظاـ االقتصاديفي تشكيؿ مبلمح التطبيقات المحاسبية تتمثؿ

تتنوع مف أنظمة قائمة عمى قوى السوؽ إلى أنظمة مسيطر عمييا مركزيًا، وكذلؾ درجة النمو 

االقتصادي وطبيعة الوحدات االقتصادية ودرجة تعقيدىا ودرجة االستقرار االقتصادي وختـ أبرز 
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ات المالية وتعقيدىا التي تفسر مصادر األمواؿ الموجية المتغيرات االقتصادية بدرجة تقدـ المجتمع

 لبلستثمار وحجميا وطبيعة رؤوس األمواؿ العاممة. 

خير محدد لنظاـ المعمومات واأل ،فالنظاـ االقتصادي محدد لمنظاـ المحاسبي المتبعوىكذا؛ 

يص الموارد وتؤدي دورًا في تخص ،المحاسبية وىي مصدر لتركيب ىيكؿ األسعار لؤلوراؽ المالية

فضؿ محفظة استثمار وأف السوؽ أبيف مشروعات االستثمار التي تساعد المستثمريف في اختيار 

 ،0220المالية تعتمد عمى المعمومات المحاسبية وتتأثر بيا بشكؿ كبير )العبد اهلل؛ الججاوي، 

70.) 

 العوامؿ الثقافية: -

واالتجاىات المشتركة في المجتمع ( أف الثقافة ىي: القيـ 03 ،0222أوضح )تشوي؛ وآخروف، 

  .وتؤثر المتغيرات الثقافية عمى التنظيمات

تمعية بإضافة نظاـ المعتقدات والقيـ والمحافظة عمى التراث في لمجتكتمؿ منظومة التنمية ا

 بمعنى  ؛الثقافة ىنا ما أسماه سمير أميف بػػ)الثقافوية المضادة( بمحورية  ، عمى أنو ال يقصدالمقابؿ

حيث يرى أف ىذه النزعة الثقافوية تجعؿ أصحابيا  ؛غبلؽ في الخصوصيات الػثػقػافػيػة الموروثػةاالن

غير قادريف عمى مواجية تحدي العصر والثقافوية بيذه الصورة ػػ في رأيو ػػػ ىػي بمنػزلػة رد  فػعػؿ 

 (.22 ،0227أي انغبلؽ الفكر األوروبي عمى نفسو دوف غيره )عمي،  ؛لممركزية األوروبية

إذ  ؛وتتميز الخصائص الثقافية ألي بمد بكونيا تمتمؾ تأثيرًا جوىريًا عمى الممارسة المحاسبية

عمى استخداـ  درجة التعميـ وتشمؿ القدرة (:710 بدوف، ،تضـ ىذه الخصائص اآلتي )الدوري

عمى مختمؼ المستويات  النسبة المئوية لمناس الذيف تمقوا تعميمًا رسمياً ، الرياضيات البسيطة
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التوافؽ التعميمي ، و ديني أو ميني أو فنوف حرة أو حرفي - التوجو العاـ لمنظاـ التعميمي، التعميمية

 مة مخرجات النظاـ التعميمي الحتياجات البمد االقتصادية واالجتماعية.ءأي مدى مبل

لمكوناتو أو قوانينو التي فالثقافة تعد نسقا يتميز بكثير مف االنسجاـ الداخمي العميؽ وبيذا؛ 

وتتمثؿ المكونات  ،تقوـ عمييا الممارسات المتأصمة التي تعبر عف األغراض االجتماعية الحيوية

 (.79، 0270الثقافية بالقيـ والديف والمغة والمعتقدات )الشرفاء، 

 العوامؿ السياسية: -

مع تؤثر وتتأثر يا تمثؿ السقؼ أو القبة التي تظمؿ السماء في أي مجتبوصفإف السياسة 

 ؿكمؿ عمى توجيو أي نشاط داخمي بالشبصورة مباشرة بكافة العناصر التحتية التي تقع تحتيا وتع

الذي يتوافؽ مع التوجيات العامة ليذه السياسة مف ناحية ويحقؽ مصالحيا مف الناحية األخرى 

 (.0 ،0223)ياسيف، 

محاسبية إذ أف الفمسفة السياسية لالنظاـ السياسي يؤثر بشكؿ واضح عمى المنظومة اعمى أف 

ف فمسفة الدولة ستتحكـ في كوف المنشآت أو مف ثـ فإو  ،تؤثر عمى التخطيط المركزي لمدولة

 (.712 بدوف، الشركات ستخضع لحكـ الدولة أـ لمقطاع الخاص )الدوري،

 أف العوامؿ السياسية تمثؿ انعكاسًا لمفمسفة العامة( 037 ،0277ولقد أوضح )الشجيري، 

حكاـ عبلقاتو المتبادلة فالمناخ السياسي ىو انعكاس لفمسفة  ؛لممجتمع تجاه طبيعة تنظيـ المجتمع وا 

في  كـ ومواقفو تجاه القضايا األساسنظاـ الحكـ الذي يحدد شكؿ ىذا النظاـ وطبيعتو وأسموب الح

باشر في مالتأثير ذي الالمجتمع مف خبلؿ درجة التركيز في السمطة ومقدار التدخؿ الحكومي 

 األفراد والمجموعات وفي النشاطات التي يقوموف بيا. 



 للدراسة  النظرياإلطار   الفصل الثاني 
 

22 
 

ففي معظـ الدراسات السابقة ركز الكثير مف الباحثيف عمى دور مكونات البيئية السياسية لمبمد 

ف إلى وجود اختبلؼ بيف النظـ و ، وأشار أولئؾ الباحثوعمى شكؿ النظاـ المحاسبي المتبع في

 (.  713، 0271البيئات السياسية لتمؾ البمداف )خضير،  المحاسبية نتيجًة لبلختبلؼ في

 العوامؿ التشريعية: -

قواعد تيدؼ باألساس إلى ضبط عممو و حجـ الجياز الحكومي فرض قوانيف  لقد صاحب نمو

وقد أجرت جميع دوؿ العالـ  ،غير أف ىذه القوانيف أدت إلى تعقيدات فيما يعرؼ بالبيروقراطية

 ؛محاوالت لتطوير نظـ المعمومات المحاسبية في أجيزتيا الحكومية بغرض تحسيف جودة أدائيا

ف تفاوت األمر مف  غير أف البيروقراطية مع عوامؿ أخرى حالت دوف تنفيذ كثير مف االصبلحات وا 

 (. 900 ،0220دولة ألخرى )أحمد، 

يا الوحدات الحكومية عف منظمات األعماؿ الخاصة ىي إف مف بيف الخصائص التي تتميز ب

ويعد ىذا الخضوع ىو الوسيمة البديمة لضماف كفاية اإلدارة الحكومية فعاليتيا  ،الخضوع لمتشريع

لغياب مؤشر الربح وسوؽ المنافسة في وحدات الخدمة العامة عما ىو في وحدات قطاع األعماؿ 

تشريع ىنا بالدساتير والقوانيف التي تأخذ شكؿ قواعد (، ويتمثؿ ال9 ،0221الخاصة )العسبري، 

فالقانوف في العديد مف البمداف وخصوصا القانوف الضريبي يعد  ،وتعميمات محددة تحديدًا دقيقاً 

(، ففي ىذه البمداف يجري 713 بدوف، السبب الوحيد الذي جاءت مف أجمو المحاسبة )الدوري،

بقانوف  -في الغالب  –الرقابية في القوانيف التي تسمي تدويف الممارسات واألحكاـ المحاسبية و 

الشركات، كما أف قوانيف الضريبة في كافة البمداف تقريبًا تصؼ اإلجراءات المحاسبية والتدقيقية 

 المراد استخداميا في مجاؿ التحاسب الضريبي. 
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في  يا( بأف عمى محممي نظـ المعمومات المحاسبية ومصممي92 ،0221ويرى )الحكيـ، 

لى القوانيف والتشريعات الحكومية أو الدولية النافذة التي إوحدات قطاع األعماؿ الخاصة التعرؼ 

 تحكـ عمؿ المؤسسة ويجب عمى المؤسسة االلتزاـ بيا. 

بمد ترتبط بعبلقة وثيقة مع القوانيف أي نظـ المعمومات المحاسبية المطبقة في  فكمما كانت

تصميـ نظـ معمومات  بمكاف أف ي راعي فيىمية األ فإف مفوالتشريعيات المعموؿ بيا داخؿ البمد 

تساعد  ؛ كونياتتوافؽ إجراءات ىذه النظـ مع تمؾ القوانيف والتشريعيات النافذة والمعموؿ بياأف 

 (. 39 ،0277يا )دباغية ؛ السعدي، عمى تحقيؽ األىداؼ التي وضعت ىذه النظـ مف أجم

 ية:كنولوجالعوامؿ الت -

تفرض البيئة الجديدة عمى منظمات األعماؿ أف تطور أعماليا التقميدية وتحويميا إلى أعماؿ 

 (.1 ،0279يا التقانة الحديثة )البلمي، تإلكترونية تنسجـ مع األدوات واألساليب التي تضمن

مف أىـ التحديات التي تواجو المنظمات ويعتمد المتعددة متغيراتو بي كنولوجيعد التطور التو 

مستقبؿ المنظمات وتطويرىا عمى إدراؾ ىذه التحديات التي يتضح أثرىا في التشغيؿ المعموماتي 

(، ويشير مصطمح تقنية المعمومات إلى البيئة التقنية الحديثة المتمثمة: 8 ،2012، )زويمؼ

 االتصاؿ التي تتعامؿ مع المعمومات. باألجيزة والمعدات والبرمجيات وشبكات

( أف تقنية المعمومات ىي: مجموعة مف األدوات واألساليب 777 ،0221ويرى )كاظـ؛ رضا، 

 التي تستخدـ في نظـ المعمومات لتنفيذ أنشطتيا إلكترونيًا عمى اختبلؼ أنواعيا وتطبيقاتيا.

مجمؿ  تتمثؿ في( أف العوامؿ التكنولوجية: 919 ،0221في حيف يرى )العامري؛ الغالبي، 

 المعارؼ والتجييزات وطرؽ العمؿ التي تحوؿ المدخبلت إلى مخرجات.
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(: تمؾ التقنيات األساسية 33 ،0277؛ السعدي، صد بتكنولوجيا المعمومات )دباغيةويق

ة المستخدمة في نظـ المعمومات المبنية عمى الحاسوب وتطبيقاتو العممية وتتضمف األجيز 

 والمكونات المادية والبرمجيات وقواعد البيانات وشبكات االتصاؿ.

لنظـ المعمومات  االستجابة المعموماتية لعوامؿ البيئة الخارجية وفي ضوء ما سبؽ ذكره عف

 اً وفق المعبرة عف مدى استجابة نظـ المعمومات المحاسبية ليا، المتغيراتعرض  يمكف ؛المحاسبية

 (.2الجدوؿ )الذي يتمخص في ئلطار ل

 ( 2جدوؿ )
 المتغيرات في كؿ ُبعد مف أبعاد االستجابة المعموماتية.

 المتغيرات االستجابة المعموماتية

 العوامؿ االقتصادية
 .المؤشرات االقتصادية -
 .التوجيات العامة لئلصبلحات االقتصادية -
 .إدارة الماؿ العاـ -

 العوامؿ الثقافية

 ألفراد المجتمع تجاه النظـ المعموماتية. القيـ والمعتقدات الثقافية -
 .المحاسبي السائدالتعمـ  نظاـ -
 نظرة المجتمع لمنظـ المعموماتية. -
 .التنوع المعرفي السائد في نظـ التعمـ -

 العوامؿ السياسية

 يتناسب مع طبيعة نظاـ الحكـ المركزي والمحمي. -
 متغيرة.استيعاب االنعكاسات المالية لؤلوضاع السياسية ال -
 التوجو نحو تحقيؽ الشفافية المعموماتية. -
 التوجو السياسي نحو نظاـ الحكـ المحمي. -

 العوامؿ التشريعية
 وجود تشريع ممـز بتطبيؽ نظـ المعمومات. -
 .توافؽ القانوني مع نظـ المعموماتال -
 القدرة عمى التكييؼ مع المتغيرات المعموماتية. -

 ةالعوامؿ التكنولوجي

 امتبلؾ تقنية حديثة في تشغيؿ نظـ المعمومات. -
  .استيعاب التغيرات التقنية الحديثة عمىالقدرة  -
 كفاءة المورد البشري في تشغيؿ التقنية الحديثة. -
 .التوجو نحو جودة الخدمات المعموماتية -
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 الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية:

 القطػػاع فػػي المحاسػػبي النظػػاـ فاعميػػة تقيػػيـ( بعنػػواف: 0270دراسػػة )الحنيطػػي؛ الجنػػداوي،  -1

مكانية تطويره GFMIS األردني الحكومي  .وا 

 فاعميػة فػي إسػياميا والمحاسبية ومدى المالية العمميات محور بنود أىـ لىإ ىدفت إلى التعرؼ

المحاسػػػبي  النظػػػاـ فاعميػػػة فػػي إسػػػياميا المعمومػػػات ومػػػدى تكنولوجيػػا إدارة محػػػور بنػػػود النظػػاـ وأىػػػـ

 النظػػػػاـ فاعميػػػػة فػػػػي إسػػػػياميا ومػػػػدى التغييػػػػر بػػػػإدارة الخاصػػػػة البنػػػػود أىػػػػـ لػػػػىإ والتعػػػػرؼ ،الحكػػػػومي

يـ محػػػػور العمميػػػػات الماليػػػػة يسػػػػوأىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي توصػػػػمت إلييػػػػا الدراسػػػػة:  الحكػػػػومي. المحاسػػػػبي

 نظػػػاـ إدارة المعمومػػػات الماليػػػة الحكوميػػػة" فاعميػػػة النظػػػاـ المحاسػػػبي الحكػػػومي فػػػية والمحاسػػػبي

"GFMIS  ما محور إدارة تكنولوجيا المعمومات فيسيـ بدرجة مرتفعة، ويسيـ بدرجة مرتفعة جدًا، إ

 مواكبة عمى وتوصمت إلى العديد مف التوصيات أىميا: العمؿ .التغيير بدرجة منخفضةة محور إدار 

 حجػػػـ فػػي التزايػػد مسػػػتقبمية السػػتيعاب خطػػط ووضػػع، المعمومػػات تكنولوجيػػػا مجػػاؿ فػػي المسػػتجدات

 جميػػع ةالنظػػاـ، وأتمتػػ عمػػى لتسػػريع العمػػؿ وذلػػؾ، نترنػػتاإل خطػػوط سػػرعة وزيػػادة، المخزنػػة البيانػػات

 سػػواء الفنػػي الػػدعـ تقػػديـ واليدويػػة، والعمػػؿ عمػػى سػػرعة الورقيػػة األعمػػاؿ وتقمػػيص، النظػػاـ إجػػراءات

 أو، بالعمػػػؿ الػػبطء لتجنػػب االنترنػػت خطػػوط تسػػريع طريػػؽ عػػف الفنػػي الػػدعـ أو التكنولػػوجي التقنػػي

 دعػػػـ وفػػػرؽ كػػػوادر تشػػػكيؿ طريػػػؽ عػػػف تػػػدريب وورش دوارات عقػػػد طريػػػؽ عػػػف البشػػػري الفنػػػي الػػػدعـ

 . مؤىمة

النظاـ اإللكتروني وانعكاساتو عمى جودة المعمومات ( بعنواف: 0270دراسة )حسب اهلل،  -2

 المحاسبية.

باستخداـ لى جودة المعمومات المحاسبية المقدمة مف الوحدات االقتصادية إىدفت إلى التعرؼ 

مكانية إنجاز األ عماؿ الحكومية بشكؿ أسرع عند تعامميا مع الزبائف الوسائؿ التكنولوجية الحديثة وا 
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مكانية تقميؿ تكمفة اإلجراءات  وشركات األعماؿ قياسًا باستخداـ الوسائؿ المحاسبية التقميدية وا 

توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج و اإلدارية وتسييؿ الرقابة عمييا ومعرفة أوجو القصور التي تعترييا. 

ومات المحاسبية المستخرجة وبالتالي في منوعية المع فلكترونية في تحسيالحكومة اإل اىـساآلتية: ت

 الكمفة ميؿبتقاإللكترونية  الحكومة يؽ نظاـتطب ىـوسيساالمعمومات المحاسبية،  جودة فتحسي

في تخفيض  ىـية سيسااإللكترون الحكومة إف تطبيؽ نظاـ كما االنجاز، في وسرعة والجيد

 ـلقياا اإللكتروني طريؽ النظاـ فع فمكي اإلدارية والمالية وتقميؿ حدوث الخطأ، اإلجراءات

 وبتفاصيؿ أدؽ عفولة أكثر يسنة الحالية والسنوات السابقة بسمالنتائج المستخرجة ل فبالمقارنة بي

 تنظيـ إعادة مف الحكومية والخوؼ األجيزة في السائد العمؿ المحاسبيإجراءات  فإ، ياليدو  النظاـ

في تكامؿ العمؿ والمشاركة  نحو لمتغيير إلى خمؽ مقاومة العمؿ كؿ ذلؾ أدى جراءاتإ ومكننة

اعتماد نظاـ الحكومة بوأوصت الدراسة ة الحكومية. ز ياألج فلكترونية بياإل ـالنظ ـاستخدا

حسب حاجتو وطبيعة العمؿ الذي يناسبو وتحويؿ  اإللكترونية مف قبؿ وزارات ووحدات الحكومة كؿً 

تفاديًا لحدوث أخطاء  ؛نظاـ المشتريات والصيانة والمصاريؼ األخرى إلى النظاـ اآللي مستقببلً 

دارية ورفع مستوي التدريب عمى ميارات الحاسوب واإل نشاء بيئة  ،نترنت بيف الموظفيفمالية وا  وا 

كة اتصاالت محمية عف طريؽ إنشاء لجنة مركزية في شركات عامة متصمة لتركيب شبو إلكترونية 

كتروني وتحويؿ النظاـ اليدوي الحالي في الوحدة المالية لاإلكؿ مؤسسة لتييئة التحوؿ إلى البرنامج 

في الوزارات والمؤسسات إلى النظاـ اإللكتروني ليسيـ بتقميؿ التكمفة والوقت ويساعد بإنجاز العمؿ 

 بدقة أكثر.

أثر نظـ المعمومات المحاسبية عمى القوائـ المالية في ( بعنواف: 0272دراسة )دىيرب،  -3

 ترشيد القرارات اإلدارية لممؤسسات الحكومية.

ىدفت إلى توضيح ومعرفة واقع النظاـ المحاسبي الحكومي وأدواتو في المؤسسات الحكومية 

رة المالية وتحديد ألي المطبقة لمنظاـ المحاسبي الحكومي البلمركزي ذات التمويؿ المركزي مف وزا
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مدى قياـ النظاـ المحاسبي الحكومي مف توفير المعمومات المحاسبية لمتخذي القرارات اإلدارية. 

ومف نتائج الدراسة: تعتمد اإلدارات الحكومية عمى تعميمات النظاـ المحاسبي الحكومي البلمركزي 

يصاليا إلى الميتميف بيا دا ف النظاـ المحاسبي في إنتاج المعمومات المحاسبية وا  خميًا وخارجيًا، وا 

الحكومي المطبؽ يستند عمى مقومات أساسية تتمثؿ بمجموعة مف األدوات واإلجراءات لموصوؿ 

إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة الحكومية، تعتمد اإلدارات الحكومية في اتخاذىا لمقرارات وأداء وظائفيا 

تتبايف وتتعدد احتياجات مستخدمي المعمومات اإلدارية عمى المعمومات المحاسبية بنسبة كبيرة، 

المحاسبية انطبلقًا مف تبايف أىدافيـ وغاياتيـ المتمثمة باتخاذ القرارات التشغيمية واالستثمارية 

أىمية تزويد كؿ مستخدمي بوأوصت الدراسة والتمويمية وتمبيًة لممتطمبات القانونية والتشريعية. 

التي تمكنيـ مف بياف رأييـ بالتحميؿ والدراسة والتقييـ واإلشراؼ المعمومات المحاسبية بالمعمومات 

ما  ؛والرقابة ووجوب العمؿ عمى تييئة معمومات محاسبية أوسع وأشمؿ وأكثر دقة وواقعية وسرعة

جاءت بو تعميمات النظاـ المحاسبي الحكومي وذلؾ باالعتماد عمى أدبيات األنظمة المحاسبية 

 الدولية المعنية بالجوانب المالية والمحاسبية والرقابية.المتاحة مف قبؿ المنظمات 

واقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظؿ إصالح النظاـ ( بعنواف: 0279دراسة )صالح؛ عبلء،  -4

 المحاسبي.

في ظؿ إصبلح  ياىدفت إلى تشخيص واقع البيئة المحاسبية والتشريعيات القانونية وتقييم

ومف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا: إف البيئة المحاسبية الجزائرية النظاـ المحاسبي في الجزائر. 

عرفت عدة إصبلحات تماشيًا مع الواقع المحاسبي الجديد، باإلضافة إلى محاولة إصبلح مينة 

عادة ىيكمة المنظمات المينية، و  ىو ما يعتبر دليبًل قويًا المحاسبة مف خبلؿ تحديث إطارىا العاـ وا 

عمى رغبة الدولة ووعييا بضرورة تكييؼ البيئة المحاسبية مع المحتوى المحاسبي والمالي، إال إف 

ىذه الجيود تعتبر غير كافية، وتبقي ىناؾ بعض الجوانب األخرى واجبة اإلصبلح والتعديؿ. 

يف والمينيف التي مف محاسبضرورة االىتماـ بتطوير ميارات ومعارؼ وخبرات البوأوصت الدراسة 
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يـ في ترقية الممارسة المحاسبية والعمؿ عمى التجسيد الفعمي لمنظاـ المحاسبي المالي شأنيا أف تس

وكذلؾ التدريب عف طريؽ توثيؽ العبلقة بيف الجانبيف األكاديمي  ،وتحسيف نوعية التعميـ المحاسبي

ييؼ النظاـ الجبائي الجزائري مع الواقع والتطبيقي في التعميـ وضرورة تكثيؼ الجيود مف أجؿ تك

المحاسبي الجديد والعمؿ عمى تنفيذ المزيد مف الدورات التكوينية لموظفي اإلدارة الجبائية وبما 

   يتوافؽ والنظاـ المحاسبي المالي.

دراسة وتقييـ البرامج المحاسبية في شركة توزيع ( بعنواف: 0279دراسة )السويسي،  -5

 غزة.الكيرباء في محافظة 

لى واقع البرامج المحاسبية في شركة توزيع الكيرباء مف حيث إىدفت الدراسة إلى التعرؼ 

مدى توفر مواصفات الجودة فييا ومدى توفر القدرة واإلمكانيات البلزمة لتمبية احتياجات ورغبات 

ء. المستخدميف ووضع تصوير واضح يساعد في تقييـ البرامج المحاسبية في شركة توزيع الكيربا

وأبرز النتائج التي توصمت ليا الدراسة: وجود بعض نقاط الضعؼ في كبًل مف برنامج الشيكات 

وبرنامج العيد الشخصية، متمثمة في عدـ إجراء تحديث بشكؿ دوري، وعدـ توفر شاشات إدخاؿ 

، وعدـ توقر تقارير تتسـ بالدقة، وعدـ ويمكف مف خبلليا احتساب اإلىبلؾ لؤلصوؿ تمتاز بالسيولة

وجود آلية لمربط مع األنظمة األخرى، يمتاز كبًل مف برنامج الرواتب وبرنامج األصيؿ بالكفاءة 

ومف أىـ ما أوصت بو الدراسة ضرورة والفعالية؛ حيث أنو يفي بحاجات ومتطمبات المستخدميف. 

المحاسبية لشركة توزيع الكيرباء وضرورة استحداث برامج محاسبية جديدة متخصصة في المعالجة 

العمؿ عمى استحداث آلية لمعمؿ عمى الربط ما بيف البرامج المحاسبية المطبقة في شركة توزيع 

فاعمية ما يزيد  ؛ـ المعمومات المحاسبيةالكيرباء وضرورة مشاركة المحاسبيف في إعداد وتطوير نظ

ؾ بعد قياميـ بتطوير كفاءتيـ ومواكبة التطورات في ىذه النظـ نظرًا لمعرفتيـ بمتطمبات النظـ وذل

 نظـ المعمومات المحاسبية.



 للدراسة  النظرياإلطار   الفصل الثاني 
 

22 
 

العوامؿ المؤثرة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة في دولة ( بعنواف: 0279دراسة )الياجري،  -6

 الكويت.

لى العوامؿ المؤثرة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة إالتعرؼ  ىدفت الدراسة إلى محاولة      

لى طبيعة العبلقة بيف نقص الوعي بأىمية إبالوزارات في دولة الكويت وذلؾ مف خبلؿ: التعرؼ 

عداد الموازنة في الوزارات بدولة الكويت وبياف طبيعة العبلقة بيف عدـ توفر المؤىبلت  ،الموازنة وا 

عداد الموازنة في الوزارات بدولة الكويت بيف النواحي لى العبلقة إوالتعرؼ  ،إلعداد الموازنة وا 

عداد الموازنة في الوزارات بدولة الكويت وتحديد العبلقة بيف النواحي  الموازنة السموكية إلعداد وا 

عداد الموازنة في الوزارات بدولة الكويت.  الموازنة الفنية إلعداد وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف وا 

عداد الموازنة في الوزارات بدولة  النتائج أبرزىا: ىناؾ عبلقة بيف نقص الوعي بأىمية الموازنة وا 

عداد الموازنة في الوزارات بدولة  الكويت، وىناؾ عبلقة بيف عدـ توفر المؤىبلت إلعداد الموازنة وا 

عداد الموازنة في الوزارات بدولة وىناؾ عبلقة بيف النواحي السموكية إلعدالكويت،  اد الموازنة وا 

عداد الموازنة في الوزارات بدولة الكويت،  وىناؾ عبلقة بيف النواحي الفنية إلعداد الموازنة وا 

عدـ وجود فروقات معنوية ذات داللة احصائية بيف مدى تأييد الفئات المشمولة في عينة و الكويت، 

وأوصت في الوزارات بدولة الكويت. داد وتنفيذ الموازنة العامة الدراسة حوؿ العوامؿ المؤثرة في إع

ضرورة التخطيط لعممية إعداد الموازنات بشكؿ جيد في الوزارات بدولة الكويت وضرورة بالدراسة 

االستفادة مف التقدـ التكنولوجي وثورة المعمومات واستغبلؿ إمكانيات وقدرات الحاسب اآللي في 

التي تستفيد منيا اإلدارة عند إعداد الموازنات بما يعطي صورة أقرب تطوير أنظمة المعمومات 

لمواقع بشكؿ كبير عند القياـ بعممية التقدير وضرورة العمؿ عمى توفير قاعدة بيانات مالية 

حصائية في الوزارات محؿ الدراسة تساعد في عممية التخطيط والتنسيؽ والرقابة وتقدير  إذ ؛وا 

 ى حد بعيد.الموازنات بشكؿ ناجح إل
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فاعمية نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة في تحقيؽ ( بعنواف: 0270دراسة )دىماف،  -7

 جودة التقارير المالية.

ىدفت إلى دراسة واقع نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة المالية 

ر المالية الصادرة عنيا الفمسطينية وتقييـ فاعمية ىذه النظـ في تحقيؽ خصائص الجودة في التقاري

ومف أىـ  ومعرفة معوقات تحقيؽ خصائص الجودة في التقارير المالية الصادرة عف النظـ الحالية.

نتائج الدراسة: مازالت نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في الوزارة بحاجة لمزيد مف 

ات مف التقارير واالحصائيات التطوير لتعزيز قدرتيا عمى توفير كافة متطمبات متخذي القرار 

البلزمة، ضعؼ الدور الرقابي لمتقارير المالية؛ حيث إنيا غير قادرة عمى تمبية احتياجات الجيات 

التشريعية والرقابية لمقياـ بالمياـ الرقابية الموكمة إلييا، وصعوبة التنسيؽ بيف نظـ المعمومات 

لموحدات الحكومية المالية والدوائر المالية التابعة المحاسبية المطبقة في اإلدارات العاممة في وزارة 

استكماؿ حوسبة كافة النظـ بوأوصت الدراسة  األخرى في تبادؿ المعمومات والتقارير المالية.

واإلجراءات المحاسبية المطبقة في مختمؼ دوائر الوزارة بيدؼ االستفادة مف فوائد استخداـ النظـ 

بحيث توفر لمتخذي القرار  ؛التطبيقات المحاسبية المستخدمةالمحوسبة وتحسيف قدرات البرامج و 

بحيث تصبح قادرة عمى توفير كافة  ؛المعمومات البلزمة وتطوير نظـ المعمومات المستخدمة حالياً 

القوائـ والتقارير المالية التي ينبغي أف تصدر عف الوزارة وتوفير منظومة تقارير مالية متكاممة 

نات شاممة لكافة أوجو النشاط المالي الحكومي وفتح النوافذ البلزمة وموحدة تتضمف قاعدة بيا

 والكفيمة بتوفير كافة احتياجات متخذي القرارات مف المعمومات والتقارير المالية.  

النظاـ المحاسبي المالي بيف قابمية الممارسة ( بعنواف: 0277دراسة )رزيؽ؛ طارؽ؛ مختار،  -8

 .عينة مف محافظي الحساباتجية نظر وصعوبات التطبيؽ مف و 

ي الحسابات وأىـ راجعىدفت إلى معرفة قابمية ممارسة النظاـ المحاسبي المالي مف طرؼ م

الصعوبات في االنتقاؿ وممارسة النظاـ المحاسبي المالي الجديد ومدى توافؽ ىذا النظاـ مع 
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وخمصت الدراسة إلى أىـ النتائج اآلتية: توجد قابمية كبيرة لمحافظي الحسابات في المعايير الدولية. 

ممارسة النظاـ المحاسبي المالي، إف التحوؿ إلى تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي يتماشى مع 

ف أسموب التدريس المحاسبي في الجامعات  االستجابة لمتطمبات المناخ االقتصادي الجديد، وا 

وأوصت الدراسة بالعمؿ وينية ال يساعد عمى تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي الجديد. والمدارس التك

عمى تكييؼ اإلطار القانوني والتشريعي مع المستجدات التي جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي 

واإلسراع في تحضير المؤسسات وممارسو المحاسبة وتدريبيـ عمى برامج العمؿ اآللي الجديدة 

االستفادة أكثر مف تجارب الدوؿ األخرى في تطبيؽ المعايير الدولية المحاسبية وفي والعمؿ عمى 

عطاء فرص ومجاالت أكثر  تكييؼ وتحضير البيئة المبلئمة لتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي وا 

 لمخبراء المحاسبيف الجزائرييف في عممية وضع وتطوير المعايير واإلجراءات المحاسبية.

اإلبالغ المالي الحكومي في العراؽ الواقع ( بعنواف: 0277عبد اهلل، دراسة )الشجيري؛  -9

 والمعوقات.

ىدفت نحو إيضاح أىمية ودور القطاع الحكومي عمى المستوي االجتماعي واالقتصادي لمدولة 

وأىمية اإلببلغ  ،وتأثيراتو الكبيرة عمى عموـ النشاطات االقتصادية واالجتماعية والسياسية األخرى

المالي عف األنشطة الحكومية نظرًا لسعة شرائح األطراؼ المستفيدة ،وحيوية القرارات المعتمدة عمى 

 ،تمؾ المعمومات والسعي لرفع كفاءة األداء الحكومي وشفافيتو لضماف تحقيؽ المساءلة العامة

نجاز البرامج الحكومية وضماف الحفاظ عمى الوضع المالي لمدولة وت طويره وتحديد المعوقات التي وا 

زالتيا عف طريؽ وضع أفضؿ  تقؼ في طريؽ إحداث عممية التطوير لمعمؿ عمى تخطييا وا 

الدراسة ىي: إف التغيرات  إليياومف أىـ االستنتاجات التي توصمت األساليب الممكنة لمواجيتيا. 

إلى الحاجة الكبيرة إلى تطوير بيئة الحكومة وأدواتيا ومتطمباتيا عالميًا ومحميًا تشير  الحاصمة في

نظـ المعمومات ومنيا النظـ المحاسبية الحكومية؛ بما يضمف تحقيؽ الشفافية والكفاءة في إدارة 

موارد الدولة، إف سعة متطمبات األطراؼ المستفيدة وأىميتيا؛ فضبًل عف تنوع تمؾ األطراؼ 
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سياسية واالقتصادية واالجتماعية تفرض وحاجاتيا وحساسية عبلقتيا باإلدارة الحكومية والتأثيرات ال

عمى الحكومة وجوب تطوير قدرات مينة المحاسبة وأدواتيا في القطاع العاـ وبالشكؿ الذي يدعـ 

مشاركة الحكومة لممينة المحاسبية  بضرورةوأوصت الدراسة  تحقيؽ متطمبات األطراؼ المستفيدة.

عممية وضع السياسات والممارسات  في رسـ السياسات المحاسبية وعدـ التفرد الحكومي في

ومساىمة الحكومة في تدريب وتطوير الكفاءات المحاسبية والمالية في الوحدات الحكومية ودعميا 

أىمية  ، فضبًل عفلنجاح عممية تطوير النظاـ المحاسبي واإلببلغ المالي عمى وجو الخصوص

ببلغ المالي تطوير ممارسات اإلإدراؾ السمطات التشريعية والرقابية لدورىا في إزالة معوقات 

الحكومي والدفع باتجاه التحديث المجمؿ العمؿ المحاسبي الحكومي وكذلؾ دعـ دور الجامعات في 

 تطوير وبناء نظاـ محاسبي حكومي كفوء وشفاؼ.

دور األبعاد الثقافية لممجتمع في تشكيؿ مالمح ( بعنواف: 0277دراسة )الشجيري،  -10

 ولة.التطبيقات المحاسبية المقب

ىدفت إلى بياف طبيعة األبعاد الثقافية لممجتمع العراقي والتطبيقات المحاسبية المقبولة وبياف 

ومف أىـ  مدى توافؽ التطبيقات المحاسبية القائمة في المجتمع العراقي مع األبعاد الثقافية لو وأثره.

ـ وتمايز بيئاتيا، ومف ثاختبلؼ المجتمعات وتمايزىا يبنى عمى اختبلؼ نتائج الدراسة اآلتي: إف 

أطرىا المعرفية األساسية التي تتجمى في اختبلؼ أنماط التنظير والتطبيؽ والتنظيـ والعبلقات فيما 

الجتماعية أبرز المعتقدات والكوامف والروابط التي تحدد الطبيعة الثقافية وابيف المجتمعات، إف 

ف لتكافؿ والتعاوف في إطار المصمحة العامة، لمبيئة العراقية ىي الديف والروح الجماعية األسرية وا وا 

في العراؽ نمطية السياسات المحاسبية المعتمدة مف قبؿ  مف أبرز مبلمح التطبيقات المحاسبية

المينة التي وحدت ىيكميا مف خبلؿ التعميمات الحكومية التي تؤثر في استخداـ المدخؿ التقني في 

ة بالمورثات الفرضيات المعرفية والتي ليا صم وطنيةتبني المحاسبة الالدراسة بوأوصت  بنائو.

 -الروح الجماعية  -والسرية والتحفظ والسيطرة القانونية والتوحيد  الدينية ةكااليدلوجياالجتماعية 
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وعمى المحاسبة أف تستجيب لفمسفة المفاىيـ السائدة في البيئة السياسية والقانونية كالمركزية 

تمثؿ في جوىرىا محددات تؤثر عمى المحاسبة فكريًا وعمميًا  ،المكتوب ياسية والقانوف التشريعيالس

ويجب األخذ بنظر االعتبار لفمسفة المفاىيـ المرتبطة في البيئة االقتصادية عند دراسة التطبيقات 

ه عمى ؤ المحاسبية البلزمة لمبيئة الوطنية وتحديدىا وأف جوىر نظاـ اإلببلغ المالي يجب أف يتـ بنا

 كبًل مف الدولة واألطراؼ المستفيدة األخرى.متطمبات 

تطوير النظاـ المحاسبي الحكومي ألغراض تدقيؽ األداء ( بعنواف: 0277دراسة )القطيش،  -11

 في القطاع الحكومي األردني.

ىدفت إلى بياف أبعاد تدقيؽ األداء ومدى الحاجة إليو لضماف االستغبلؿ األمثؿ لمموارد 

المتاحة وتقييـ نظاـ المعمومات المحاسبي الحكومي في األردف مف حيث مبلءمتو ألغراض تدقيؽ 

 األداء في ضوء االىداؼ الحديثة لمنظاـ المحاسبي الحكومي. 

المحاسبي الحكومي الحالي تدريجيًا باتجاه أساس ضرورة تطوير النظاـ بوأوصت الدراسة 

كونو األساس الذي يوفر المعمومات المبلئمة لقياس وتدقيؽ األداء  ؛االستحقاؽ وعمى مراحؿ

 ،وضرورة تطوير أسموب إعداد الموازنة )موازنة البنود( بالتحوؿ تدريجيًا نحو موازنة البرامج واألداء

مات الحكومية لتشمؿ إلى جانب الرقابة المالية والمحاسبية وضرورة تطوير الرقابة في مجاؿ الخد

رقابة االقتصاد والكفاءة في الحصوؿ عمى الموارد واستخداميا بطريقة اقتصادية والتأكد مف تحقيؽ 

عادة النظر في اليياكؿ التنظيمية بحيث تنشأ المراكز  ؛البرامج الحكومية ألىدافيا بأقؿ التكاليؼ وا 

ويتطمب ذلؾ وجود نظاـ لتوصيؼ الوظائؼ واالختيار  ؛عمؿ المطموب تأديتوحسب االحتياجات وال

 والتعييف حسب االحتياجات في ضوء األىداؼ العامة لموحدة الحكومية.
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فاعمية نظـ المعمومات المحاسبية في الوحدات ( بعنواف: 0272دراسة )السقا؛ السندي،  -12

 الحكومية.

المعمومات المحاسبية في الوحدات الحكومية مف  ىدفت إلى توضيح كيفية تقرير فاعمية نظـ

يمكف أف تسيـ في توفير معمومات تساعد عمى رقابة أدائيا  ،خبلؿ تصميـ نظـ معمومات محاسبية

وقياس كمفة خدماتيا مف خبلؿ تطويع االتجاىات الحديثة في المحاسبة الحكومية التي شيد  ووتقييم

في العديد مف الدوؿ المتقدمة. وخمصت الدراسة إلى أف الييكؿ العاـ لنظاـ  اً تطبيقيا نجاح

ذلؾ أف ؛ يختمؼ عنو في وحدات قطاع األعماؿالمعمومات المحاسبية في الوحدات الحكومية ال 

مف )المحاسبة  ومية يستوجب استخداـ كؿإقامة نظاـ فعاؿ لممعمومات المحاسبية في الوحدات الحك

لى حاجات مستخدمي إبة اإلدارية( وأف تحديد حدود اإلببلغ المالي والتعرؼ المالية، والمحاس

صدار معايير  ت المحاسبيةالمعمومات المحاسبية يعد مسألة ميمة عند تصميـ نظاـ المعموما وا 

محاسبية وطنية تيدؼ إلى تطويع التطورات الحديثة في الفكر المحاسبي لمممارسات العممية في 

ما ال يتعارض مع النصوص القانونية وأف استخداـ أساس االستحقاؽ في الوحدات الحكومية ب

 المحاسبة عف عمميات الوحدات الحكومية يساعد في زيادة كفاءة النظاـ المحاسبي الحكومي.

إمكانية تصميـ نظـ المعمومات المحاسبية في ظؿ الحكومة ( بعنواف: 0223دراسة )السقا،  -13

 اإللكترونية.

وبما يمكف أف يسيـ في تحديد أىـ  ،ـو الحكومة اإللكترونية وأىدافياح مفيىدفت إلى توضي     

ومف ثـ كيفية تصميميا وطبيعة نظـ المعمومات  ،التأثيرات عمى عمؿ نظـ المعمومات المحاسبية

المحاسبية في ظؿ الحكومة اإللكترونية وأىـ المتطمبات البلزمة لتصميـ نظـ المعمومات المحاسبية 

إمكانية استخداـ تقنيات المعمومات مف قبؿ إلى الدراسة  خمصتة اإللكترونية. و في ظؿ الحكوم

المنظمات الحكومية لبلستفادة منيا في إنجاز أعماليا وتوصيؿ نتائجيا لمجيات ذات العبلقة وعمى 

المنظمات األخذ بنظر االعتبار كؿ التغيرات والتطورات التي تحدث في المجاالت المتعددة 
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تيا وخاصة ما يتعمؽ بالمستجدات والتطورات الحاصمة في تقنيات المعمومات المحيطة ببيئ

عادة تصميـ نظاـ المعمومات المحاسبي بما يتبلءـ مع عممية التشغيؿ  واالتصاالت الحديثة وا 

مع  ،مقومات النظاـ ـوما يتبعو مف تأثيرات أخرى سواء عمى مكونات أ ،اإللكتروني لمبيانات

ىذه زمة بما يمكنيـ مف برمجة ف العامميف في المنظمات بالمعرفة التقنية البلضرورة تزويد المحاسبي

وضرورة االىتماـ بشبكات االتصاؿ الداخمية والخارجية لضماف استمرارية العبلقة  وتشغيميا التقنية

 بيف نظاـ المعمومات المحاسبي ونظـ المعمومات األخرى واألطراؼ الخارجية.

أثر تقنية المعمومات عمى نظاـ المعمومات ( بعنواف: 0221دراسة )كاظـ؛ رضا،  -14

 المحاسبية.

لى اإلطار النظري ألىـ التأثيرات التي يمكف أف يحدثيا تبني تقنية إىدفت إلى التعرؼ 

وتشخيص متغيرات الدراسة  ،المعمومات عمى أنظمة المعمومات المحاسبية لموحدات االقتصادية

اد تقنية المعمومات وأنظمة المعمومات المحاسبية وتحميؿ العبلقة المستقمة والمعتمدة والمتمثمة بأبع

ومف أبرز استنتاجات الدراسة وجود عبلقة ارتباط بيف  االرتباطية واألثر بيف متغيرات الدراسة.

مكونات تقنية المعمومات وأنظمة المعمومات المحاسبية؛ حيث حصؿ متغير الحاسوب عمى المرتبة 

و بأنظمة المعمومات المحاسبية، يميو في الترتيب تنازليًا متغير الميارات األولى في عبلقة ارتباط

وأوصت الدراسة بضرورة توسيع االعتماد عمى برمجيات  البشرية، وأخيرًا متغير شبكة االتصاؿ.

الحاسوب وشبكات االتصاؿ وتقنياتو الحديثة لما لو مف دور كبير في تحسيف العمؿ المحاسبي 

يستفاد منيا في توفير كافة البيانات المتعمقة بعمؿ الوحدة  ،ت محاسبيةوتشكيؿ قاعدة بيانا

االقتصادية واعتماد العناصر البشرية الكفؤة التي لدييا ميارات محاسبية وحاسوبية في آف واحد 

وضرورة تبني  ،متطمبات ىذا العصر الذي يتسـ بالتقدـ التكنولوجي اليائؿمع بالشكؿ الذي يتبلءـ 

نترنت جؿ إلدخاؿ تقنية المعمومات الحديثة في العمؿ المحاسبي كاستخداـ شبكة اإلخطط طويمة اآل

 لغرض إنجاز األعماؿ المحاسبية في الوقت المناسب وبأقؿ التكاليؼ.
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اإلطار العاـ لتقويـ وتطوير النظاـ المحاسبي الحكومي ( بعنواف: 0221دراسة )وشاح،  -15

   الفمسطيني.

لى واقع النظاـ المحاسبي الحكومي الفمسطيني المطبؽ في الوزارات إإلى التعرؼ  ىدفت

الفمسطينية وتقويـ النظاـ المحاسبي الحكومي الفمسطيني المطبؽ في الوزارات الفمسطينية والتعرؼ 

لى المعوقات التي تحوؿ دوف تطوير النظاـ المحاسبي الحكومي الفمسطيني والوقوؼ عمى إ

ومف أىـ نتائج الدراسة: ال تتبلءـ لمحاسبي الحكومي الفمسطيني. استراتيجيات تطوير النظاـ ا

األسس والمقومات التي يعتمد عمييا النظاـ المحاسبي الحكومي الفمسطيني مع متطمبات وجود نظاـ 

محاسبي سميـ ومتطور وقادر عمى مواكبة التغيرات التي طرأت عمى دور الدولة وتحقيؽ األىداؼ 

بيؽ نظاـ موازنات البنود ال يتبلءـ مع متطمبات تطوير النظاـ المحاسبي المناطة بو، واستمرار تط

 الحكومي الفمسطيني. 

أف تولي عممية تطوير النظـ المحاسبية بوقد أوصت الدراسة وزارات السمطة الفمسطينية 

االىتماـ البلـز وتعمؿ جادة عمى استكماؿ المقومات واألسس المبلئمة ليذه النظـ لتتمكف مف 

بحيث يتجو نحو البلمركزية  ؛أىدافيا بشكؿ جاد وتطوير الييكؿ التنظيمي لمنظاـ المحاسبي تحقيؽ

التي تحقؽ االستقبلؿ المحاسبي لموزارات الفمسطينية وتبني المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العاـ 

ؽ ودليؿ إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عف صندو  ،الصادرة عف االتحاد الدولي لممحاسبيف

والعمؿ الجدي والحثيث الستكماؿ إقرار منظومة التشريعات التي تنظـ العمؿ المالي  ،النقد الدولي

وذلؾ بما يكفؿ تحسيف وتطوير األداء المالي لمسمطة  ؛الحكومي ووضع الصادر منيا موضع التنفيذ

المحاسبي وليف في السمطة الفمسطينية بأىمية تطوير النظاـ ؤ الفمسطينية ونشر الوعي بيف المس

 واالعتماد عمى مخرجاتو في عمميات اتخاذ القرار.
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أثر التحوؿ في نظـ المعمومات المحاسبية دراسة ( بعنواف: 0221دراسة )الزعانيف،  -16

 تطبيقية في وزارة المالية الفمسطينية.

ىدفت إلى تتبع أثر المعالجة اآللية عمى نظـ المعمومات المحاسبية مف خبلؿ المدخبلت 

لية ألنظمة المعمومات مف لى الممارسة العممية في المعالجة اآلإوالتعرؼ  ،والمخرجات والمعالجة

ودراسة العبلقة بيف وجود المعالجة اآللية  ،لى الوظائؼ واألنشطة داخؿ وزارة الماليةإخبلؿ التعرؼ 

ومف أىـ نتائج الدراسة: يقوـ النظاـ باستخداـ السندات والنتائج التي ترشد لمممارسات المستقبمية. 

الورقية بشكؿ كامؿ، النظاـ ال يستطيع توفير ميزة الرسـو البيانية لتوضيح المعمومات التي نتجت 

ظيار العبلقة ما بيف متغيرات عديدة، يوجد في النظاـ عوائؽ بشرية  عنو بشكؿ سيؿ وبسيط وا 

جراءات واضحة  ينقصيا التأىيؿ، ال يوجد تشريعات وأنظمة تتبلءـ مع النظاـ، ال يوجد سياسات وا 

وأوصت الستخداـ نظـ المعمومات المحاسبية، غياب الوعي بأىمية نظـ المعمومات المحاسبية. 

الدراسة بالعمؿ عمى تطوير النظاـ وشموليتو لجميع التقارير البلزمة في كافة األقساـ والدوائر في 

ويجب أف تتـ عممية ترحيؿ بيانات المعاممة التي  ،ت في األسواؽ العالميةالوزارة ولمواكبة المستجدا

تـ االنتياء مف دورتيا المستندية والحصوؿ عمييا عف طريؽ االستعبلـ لمنع حدوث أخطاء في 

عممية إدخاؿ البيانات والعمؿ عمى تأىيؿ الكوادر العممية التي تعمؿ عمى النظاـ حتى تسطيع 

الحديثة والمستجدات في تكنولوجيا المعمومات وتوفير التشريعات واألنظمة التكيؼ مع المتغيرات 

جراءات واضحة الستخداـ  لتتبلءـ مع النظاـ ليستطيع القياـ بعممو بكفاءة مع وضع سياسات وا 

 نظاـ المعمومات المحوسب.

 أثر تطبيؽ األساس النقدي عمى داللة المعمومات المحاسبية( بعنواف: 0221دراسة )سميـ،  -17

 لمتخذي القرارات في بمديات قطاع غزة في فمسطيف.

ى كفاية ىدفت إلى دراسة تأثير األساس المحاسبي المستخدـ في بمديات قطاع غزة عم

مة وجودتيا وتسميط الضوء عمى االنعكاسات التي تنتج مف استخداـ ئالمعمومات المالية المبل
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اـ ىمية تطبيؽ األساس النقدي في النظاألساس النقدي في إعداد المعمومات المحاسبية وبياف أ

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف بينيا: أف األساس النقدي لـ ي عد  المحاسبي.

يناسب العمؿ المحاسبي في البمديات والرغبة باستبدالو باألساس النقدي المعدؿ، وىناؾ مظاىر 

اـ في مجاؿ الرقابة المالية بصورة فعالة ضعؼ لممعمومات المحاسبية منيا: عدـ مبلئمتيا لبلستخد

وأوصت الدراسة وال تساعد متخذي القرارات في البمديات عمى اختبلؼ فئاتيا في اتخاذ القرارات. 

مرحمة أولى وفي وليكف األساس النقدي المعدؿ  ،تبني تطبيؽ أساس محاسبي غير األساس النقديب

قارير والقوائـ وأف يتضمف النظاـ المحاسبي مجموعة مف الت ،البمديات المؤىمة واألكثر جاىزية

 والتي تمبي حاجات متخذي القرارات مف المعمومات المالية وغير المالية. ،المالية لمبمديات

أثر استخداـ قواعد البيانات في الوظيفة الرقابية لنظـ ( بعنواف: 0221دراسة )الحكيـ،  -18

 عمى المؤسسة العامة لإلسكاف.حالة تطبيقية  –المعمومات المحاسبية 

ىدفت إلى دراسة نقاط الضعؼ في اإلجراءات الرقابية في المؤسسة العامة لئلسكاف في مرحمة 

تحميؿ النظاـ والعمؿ عمى سد الثغرات فييا مف خبلؿ مرحمة التصميـ المنطقي لمنظاـ وتصميـ 

الييكمة النموذجية لدورات العمميات مف خبلؿ مرحمة التصميـ المنطقي لمنظاـ مف وجية نظر 

( في مرحمة تنفيذ COBITوتطبيؽ اإلجراءات الرقابية التي تتبلءـ مع معايير كوبيت ) النظاـ

ومف أبرز نتائج الدراسة: أف ىناؾ خمبل  جوىريًا في اإلجراءات النظاـ مف وجية نظر النظاـ. 

الرقابية العامة المطبقة في المؤسسة العامة لئلسكاف كما أنيا ال تتبلءـ ومعايير كوبيت 

(COBIT) ، المطبقة في المؤسسة  عمى التطبيقاتأف ىناؾ خمبل  جوىريًا في اإلجراءات الرقابية

، وذلؾ بسبب وجود اختبلؼ (COBIT) العامة لئلسكاف كما أنيا ال تتبلءـ ومعايير كوبيت

جوىري بيف المعايير المطموبة والمعايير الرقابية المطبقة، إف أنظمة العمميات في المؤسسة العامة 

وأوصت الدراسة بإعداد ئلسكاف مازالت مصممة في النظاـ الداخمي لتتناسب والعمؿ اليدوي. ل

وؿ النظاـ واعتمادىا مف قبؿ مجمس اإلدارة ؤ مصفوفة تفويض الصبلحيات لممستخدميف مف قبؿ مس
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عداد معايير لتصميـ األنظمة وتعديم تتفؽ مع أىداؼ  يا؛ بحيثوتعديميا عند الحاجة لذلؾ وا 

لزاـ الشركات البرمجية المس تياواستراتيجي المؤسسة ولة عف نظاـ المؤسسة باتباعيا سواء عند ؤ وا 

وتدريب العامميف واإلدارة عمى األنظمة واإلجراءات الرقابية التي  ،الصيانة ـالتطوير أ ـالتصميـ أ

 ونشر الوعي بينيـ حوؿ أماف قاعدة البيانات. ،تباعياايجب 

أثر الدليؿ المحاسبي لحسابات الدولة عمى تركيز قياس ( بعنواف: 0221دراسة )السعبري،  -19

 الماؿ الحكومي وأسس المحاسبة .

ىدفت إلى اختبار الدليؿ المحاسبي لحسابات الدولة الصادر عف وزارة المالية العراقية في عاـ 

سس حدى طرؽ القياس المعروفة في المحاسبة الحكومية واألمتو إلءـ والبحث في مدى مبل0222

وذلؾ مف خبلؿ عرض األسس المحاسبية المستخدمة والمعتمدة مف  ؛المحاسبية المستخدمة فييا

نتوساوي لجنة المعايير ( ومنظمة األIFAC PCSقبؿ االتحاد الدولي لممحاسبيف لجنة القطاع العاـ )

ة. ( وبعض الدوؿ السباقة في مجاؿ تطوير أنظمتيا المحاسبية الحكوميINTOSAI Casالعالمية )

مجموعة مف النتائج أىميا: أف القصور في المعمومات التي ينتجيا النظاـ إلى وخمصت الدراسة 

المحاسبي الحكومي كاف نتيجة لعدـ االستقرار في أسموب االعتراؼ بالمعاممة أو الحدث مما يؤدي 

وقت  إلى إنتاج قوائـ مالية ختامية غير متسقة، إف الدليؿ المحاسبي لحسابات الدولة جاء في

متأخر بعض الشيء لينقؿ النظاـ المحاسبي الحكومي إلى مرحمة مف مراحؿ التطور التي قد سبقت 

وأوصت الدراسة بتطبيؽ  إلييا المنظمات المينية المعنية بالمحاسبة الحكومية عمى مستوى العالـ.

لبلنتقاؿ إليو ( لتركيز القياس المناسب TFRوىو تدفؽ إجمالي الموارد المالية ) ،البديؿ المقترح

فيذا البديؿ يقوـ عمى تطبيؽ أساس االستحقاؽ  ؛باستخداـ )الدليؿ المحاسبي لحسابات الدولة(

وىو ما تركز عميو  ،المعدؿ مما يوفر معمومات مفيدة حوؿ صافي األصوؿ / الخصوـ المالية

، القروض وليف عف توفير الموارد الضرورية )الضرائبؤ الحكومة في عبلقتيا مع المواطنيف المس

ما ما يخص أيرادات والنفقات المستحقة والمبمغ عنيا، فضبًل عف المعمومات الخاصة باإل ؛وغيرىا(
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المعمومات عف كفاءة األداء اإلداري الحكومي وفاعميتو فيما يخص كمفة الوحدة الواحدة مف 

يرية مرفقة فيمكف أف يكوف بقوائـ إضافية أو خبلصة تذك ؛الخدمات الحكومية واحتساب االندثار

 بالقوائـ المالية.

متطمبات تطوير نظـ المعمومات في الوحدات االقتصادية ( بعنواف: 0223دراسة )يحيى،  -20

 مف خالؿ النظاـ المتكامؿ لممعمومات المحاسبية واإلدارية.

ىدفت إلى توضيح أىمية نظـ المعمومات في الوحدات االقتصادية وأنواعيا ومفيـو النظاـ 

مات المحاسبية واإلدارية وأىميتو في الوحدات االقتصادية والمتطمبات البلزمة المتكامؿ لممعمو 

الدراسة أف التكامؿ بيف نظـ  أىـ نتائجلتطبيؽ النظاـ المتكامؿ لممعمومات المحاسبية واإلدارية. و 

يـ في تخفيض تكاليؼ إنتاج المعمومات البلزمة سبية ونظـ المعمومات اإلدارية يسالمعمومات المحا

جيات المختمفة وتقميؿ الوقت والجيد في الحصوؿ عمى  المعمومات مف قبؿ المستفيديف وأف لم

تطبيؽ نظاـ المعمومات المحاسبية واإلدارية يحتاج إلى مجموعة مف المتطمبات األساسية تشمؿ كبًل 

مف نظاـ لممعمومات المحاسبية واإلدارية وقاعدة بيانات مركزية واستخداـ التقنيات الحديثة 

ومجموعة مف األفراد المؤىميف وضرورة مواكبة التطورات الحديثة مف خبلؿ االستمرار في تطوير 

 توميارات الموظفيف في كافة المجاالت المحاسبية واإلدارية والحواسيب لزيادة كفاءة النظاـ وفاعمي

 وصواًل إلى تحقيؽ اليدؼ العاـ لموحدة االقتصادية.

تقييـ كفاءة تطوير النظاـ المحاسبي الحكومي بعنواف: ( 0223دراسة )باشي؛ المعاضيدي،  -21

 في الوحدات الحكومية العراقية.

ىدفت إلى تقييـ كفاءة المستجدات في تطوير النظاـ المحاسبي الحكومي مف خبلؿ الوقوؼ 

لى أىـ المستجدات في النظاـ المحاسبي إعمى ىيكؿ النظاـ المحاسبي الحكومي والتعرؼ 

حدى إتقييـ النظاـ المحاسبي الحكومي بعد تطويره في جامعة الموصؿ بوصفيا ومف ثـ  ،الحكومي

ومف نتائج الدراسة: إف التطوير مف الخطوات الميمة التي اضفت  الوحدات الحكومية المشمولة بو.
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تكامبًل عمى النظاـ المحاسبي الحكومي واستطاعت استكماؿ الدورة المحاسبية عمى مستوى 

مى الماؿ العاـ وتسييؿ إعداد وتنفيذ الموازنة والحصوؿ عمى البيانات عمى الوحدات والمحافظة ع

ىناؾ صعوبة في  مستوى الوحدات لتسييؿ إعداد الحسابات الختامية عمى مستوى الدولة ككؿ،

إثبات بعض المعالجات القيدية في استخداـ الجوانب المستحدثة بالدليؿ لعدـ تييئة الكوادر المدربة 

نظاـ، ىناؾ تباطؤ وتأخير في إعداد حساب النتيجة وقائمة المركز المالي لعدـ والكفؤة عمى ال

وأوصت الدراسة عمى تييئة البيئة المناسبة لتنفيذ النظاـ  االلزاـ بتوقيت زمني معيف في إعدادىا.

جراء الدراسات الميدانية مف قبؿ المتخصصيف في النظاـ مف  وتطويره في الوحدات الحكومية وا 

الية لموحدات المشمولة بالنظاـ وتطويره والمتعامميف مع النظاـ لموقوؼ عمى مشاكؿ وزارة الم

 توولخمؽ روح داعمة لتطوير النظاـ يجب ربط جودة التطبيؽ وكفاء ،التطبيؽ والعمؿ عمى إزالتيا

لحاؽ جميع العامميف ف ي بالمكافآت التشجيعية والحوافز لمعامميف عمى النظاـ مف قبؿ وزارة المالية وا 

 ،كافة الوحدات المحاسبية في دورات تدريبية مكثفة ومستمرة عمى تطبيؽ النظاـ عمى الحاسوب

وعمى وزارة المالية رفض استبلـ الكشوفات والتقارير المعدة يدويًا مف قبؿ الوحدات المشمولة بالنظاـ 

 ألجؿ االلتزاـ بتطبيؽ النظاـ عمى الحاسوب.

وتصميـ نظـ المعمومات المحاسبية باستخداـ تحميؿ ( بعنواف: 0223دراسة )سنكري،  -22

 قواعد البيانات.

صوؿ إلى ىدفت إلى إبراز أىمية اختيار المنيج السميـ في عممية تحميؿ أي نظاـ محاسبي لمو 

ت ذجة الموحدة وبعض المنيجياخبلؿ إجراء مقارنة بيف لغة النم مف ،النظاـ المحاسبي المؤتمت

دراسة وبناء برامج تخص أعماؿ الشركة العامة لمبناء والتعمير و  ،السائدة في تصميـ نظاـ معمومات

 – Meriseبالبلذقية ومجمس مدينة البلذقية وذلؾ بعد مسح نظري شامؿ لمطرؽ المعروفة عالميًا )

UMLومف أبرز نتائج الدراسة: إف المنيجية البنيوية والمنيجية الغرضية ( واختيار المناسب منيا .

التوجو أصبح مف الصعب استخداميما نتيجة قصور ظير عند تطبيقيا خاصة في المشاريع الكبيرة 
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ف لغة النمذجة الموحدة  ىي لغة نمذجة شاممة واستطاعت تمثيؿ كؿ الطرائؽ  UMLوالمعقدة، وا 

ة سابقًا وبالتالي أثبتت قدرتيا عمى االحاطة بكافة جوانب العمؿ، إف وغطت كؿ األدوات المستخدم

تكامؿ العمؿ المحاسبي مع المنظومة اإلدارية لموحدة مف خبلؿ منظومة عمؿ حاسوبي صحيح 

يساعد عمى اتخاذ القرارات الرشيدة التي تضمف مستويات رفيعة مف الكفاءة اإلنتاجية لنظـ 

وأوصت الدراسة بانتقاء المنيجية التي  قؽ األىداؼ المقررة ليا.المعمومات المحاسبية والتي تح

قاعدة بيانات في العمؿ  ةوقبؿ وضع أي ،تناسب تطوير نظاـ المعمومات المحاسبي قيد الدراسة

يجب تحميؿ النظـ المحاسبية في الشركة مف قبؿ فريؽ تطوير متكامؿ يضـ باإلضافة إلى أخصائي 

لفئات المستفيدة مف النظاـ مف مدراء أو موظفيف مف الجيات التي أنظمة المعمومات ممثميف مف ا

ألنظمة ( عند تصميـ اUML)غرضي التوجو ممثبًل بػيتعامؿ معيا فريؽ العمؿ واعتماد المنيج 

وذلؾ لتحقيؽ أكبر فائدة ممكنة مف التطورات الحاصمة في تكنولوجيا تحميؿ وتصميـ  ،المعموماتية

 نظـ المعمومات.

دراسة النظاـ المحاسبي وتقييـ األداء في المؤسسة العامة ( بعنواف: 0220، دراسة )عمي -23

مكانية تطويره.  لألسماؾ في سوريا وا 

ىدفت إلى دراسة طبيعة نشاط المؤسسة العامة لؤلسماؾ وخصائص ىذا النشاط وما تفرضو 

تمؾ الخصائص مف انعكاسات عمى النظاـ المحاسبي لمتكاليؼ وتقييـ األداء المحاسبي بالمؤسسة 

حدى الجيات المستثمرة في قطاع األسماؾ في سوريا ودراسة النظاـ إالعامة لؤلسماؾ بوصفيا 

وتحديد أىـ الثغرات والمشكبلت  ،مطبؽ في المؤسسة العامة لؤلسماؾ مف كافة جوانبوالمحاسبي ال

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف االستنتاجات أىميا: إف النظاـ المحاسبي المطبؽ التي تكتنفو. 

ف النظاـ  غير مبلئـ وال يفي بالغرض ألنو يقدـ مؤشرات إجمالية ويشوه القياس المحاسبي، وا 

اإلداري لممؤسسة، ويقدـ النظاـ المحاسبي القائـ بيانات غير مبلئـ لمييكؿ التنظيمي و المحاسبي 

ومف أىـ ما أوصت بو الدراسة إجمالية خدمًة لممحاسبة المالية وال يقدـ بيانات تشغيمية وتحميمية. 
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ضرورة مراعاة الخصائص الفنية واالقتصادية الخاصة بنشاط االستزراع السمكي وتطبيؽ األسس 

عادة النظر بتصميـ المجموعة  النظرية والتطبيقية السميمة عند تصميـ النظاـ المحاسبي لمتكاليؼ وا 

فعاؿ  المستندية وتطويرىا لتقـو بوظائفيا الرقابية بصورة أفضؿ وتوفير نظاـ مستندي والكتروني

لبلتصاؿ بيف المستويات المختمفة في المؤسسة مف خبلؿ إعداد تقارير األداء المناسبة وتوصيميا 

 ؛في الوقت المناسب بيدؼ اتخاذ القرارات البلزمة دوف تأخير والعمؿ عمى تطوير نظاـ التكاليؼ

 بحيث يوفر بيانات ومعمومات أكثر دقة عف اإلنتاج واألنشطة المدعمة لو.

رفع كفاءة التطوير في نظـ المعمومات المحاسبية بالوحدات ( بعنواف: 0220حمد، دراسة )أ -24

 الحكومية بيدؼ تفعيؿ دورىا في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ىدفت إلى استقراء تجارب الدوؿ التي حققت تقدماً في مجاؿ تطوير نظـ المعمومات المحاسبية 

لى عناصر إبلح ومستجدات التطوير الحديثة والتعرؼ لى أوجو اإلصإبالوحدات الحكومية لمتعرؼ 

البيئة الحكومية وأثرىا عمى جدوى التطوير بغرض تقديـ مقترحات لتأىيميا الستقباؿ وتبني 

ومف نتائج الدراسة: إف  مستجدات التطوير مع التركيز عمى األجيزة الحكومية المصرية والعربية.

ية والسياسية واإلدارية باعتبارىا متغيرات بيئية وبيف الجمع بيف العوامؿ االقتصادية واالجتماع

خصائص التطوير المقترح يؤدي إلى رفع كفاءة تطوير نظـ المعمومات المحاسبية في الوحدات 

ف مف خصائص الييكؿ التنظيمي التي ليا تأثير عمى كفاءة تطوير نظـ المعمومات الحكومية،  وا 

عامميف مف التغيير، ومركزية السمطة وتعقد الييكؿ المحاسبية في الوحدات الحكومية: موقؼ ال

التنظيمي ومدى االلتزاـ بالقواعد واإلجراءات واالتصاؿ بالخارج، والتوافؽ بيف مستوى التطوير 

وأوصت بدراسة طبيعة  وحجـ المنظمة، ودرجة انفتاح الوحدة الحكومية عمى البيئة الخارجية.

دؼ تحديد تأثير ىذه المتغيرات عمى تفعيؿ تطوير نظـ المتغيرات البيئية في الجياز الحكومي بي

ومراعاة أثر خصائص التطوير عند تقديـ مقترحات  ،المعمومات المحاسبية في الوحدات الحكومية

البيئية بالجياز الحكومي والربط بيف  مع الظروؼ بالتطوير بيدؼ اختيار المستجدات التي تتوافؽ
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بالوحدات الحكومية وتحسيف أحواؿ العامميف فييا وجودة الخدمات تطوير نظـ المعمومات المحاسبية 

 لمجميور لخمؽ روح داعمة لمتطوير مف قبؿ العامميف وجميور المستفيديف.

تطوير النظاـ المحاسبي في مديريات التربية والتعميـ ( بعنواف: 0220دراسة )جويفؿ،  -25

 التابعة لمحافظة العاصمة في المممكة األردنية الياشمية.

ىدفت إلى محاولة وضع األسس السميمة لتطوير النظاـ المحاسبي في مديريات التربية والتعميـ 

التابعة لمحافظة العاصمة بصورة تؤدي إلى تحقيؽ أىدافيا وتحديد المواصفات الصحيحة لتأسيس 

نظاـ محاسبي متطور مف حيث المواكبة والمبلءمة والشمولية والموضوعية والفاعمية وسيولة 

وأظيرت نتائج الدراسة مجموعة مف السمبيات في النظاـ المحاسبي الحكومي في مديرية طبيؽ. الت

التربية والتعميـ أىميا: عدـ فاعمية دور الرقابة الداخمية في تحصيؿ االيرادات العامة، ومركزية 

، واستخداـ االنفاؽ في وزارة التربية والتعميـ، وعدـ توزيع مخصصات مديرية التربية والتعميـ كاممة

الطريقة اليدوية في تسجيؿ العمميات المالية، وعدـ وجود خطة صرؼ لؤلمواؿ الخاصة بمديرية 

التربية والتعميـ، وعدـ كفاية التقارير المالية في إظيار المركز المالي لمديرية التربية والتعميـ وبياف 

نيجية لتدريب الموظفيف كمفة برامج التعميـ عمى مستوى المديرية، وكذلؾ عدـ وجود برامج م

الدراسة بمجموعة مف التوصيات مف بينيا: ضرورة تطبيؽ نظاـ المركزية االنفاؽ  خرجتو المالييف. 

في وزارة التربية والتعميـ عمى مستوي مديرية التربية والتعميـ واستخداـ الحاسوب في تسجيؿ كافة 

ـ محاسبي موحد ومرمز لمديريات التربية البيانات المالية في مديرية التربية والتعميـ واعتماد نظا

 والتعميـ كافة.  

 
 
 
 



 للدراسة  النظرياإلطار   الفصل الثاني 
 

29 
 

 الدراسات األجنبية :
1- Luder, Klaus G., 1992,"A Contingency Model Of Governmental 

Accounting Invations In The Political Administrative Environment". 
إدخاؿ االبتكارات المحاسبية في القطاع نموذج شامؿ لمطوارئ في أىدفت الدارسة إلى اقتراح 

يتكوف ىذا  ،العاـ استنادًا إلى دراسة مقارنة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا وعدة بمداف أوربية

نموذج مف أربع وحدات ىي: المحفزات حوؿ المتغيرات الييكمية االجتماعية لمستخدمي األ

نموذج ياسية واإلدارية وتنفيذ الحواجز ويكوف األالمعمومات ووصؼ المتغيرات ونظاـ الييكمية الس

يتوقؼ عمى تركيبة معينة مف الظروؼ غير  اً مبلئم اً أكثر فائدة إذا ما كاف نظاـ المحاسبة عرض

فوجود الظروؼ المواتية في كندا والدنمارؾ والسويد والواليات المتحدة  ؛المواتية في ىذه الوحدات

التي اعتمدت مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ولكف الظروؼ االتحادي وتمؾ الدوؿ  ىعمى المستو 

المواتية لبلبتكارات تسود في ألمانيا وفرنسا إلى حد أقؿ مما في المممكة المتحدة والمجتمعات 

 األوروبية.

2- Delone, William H., and Mclean, Ephraim R., 2003,"The Delone and 

Mclean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update". 
قامت الدراسة بمناقشة العديد مف أىـ المساىمات البحثية في نجاح نظـ المعمومات في العقد 

الماضي، مع التركيز بصفة خاصة عمى الجيود البحثية التي تتطبؽ التحقؽ مف صحة النتائج ومف 

اف قبؿ عشر سنوات والخاص بقياس نموذج األصمي الذي قدمو الباحثثـ اقتراح التحسينات عمى األ

قياس ل اً محدث اً نموذجأف لتمؾ المساىمات اقترحا يعمومات. وبناءً عمى تقييـ الباحثنجاح نظـ الم

نموذج األصمي ومناقشة فائدة نجاح نظـ المعمومات )ديموف ومكمميف( إجراء تعديبلت طفيفة عمى األ

التجارة اإللكترونية حاليًا ومستقبميًا. نموذج المحدث لقياس نجاح نظـ المعمومات في ظؿ األ

وخمصت الدراسة إلى تقديـ إطار لمنموذج المحدث يتضمف ستة مقاييس ىي: جودة النظـ وجودة 

 المعمومات وجودة الخدمة واالستخداـ ورضاء المستخدـ وأخيرًا المنافع.
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3- Carter, Lemuria, Belanger, France, 2005,"The utilization of e-

government services : citizen trust, innovation and acceptance factors". 
ىدفت الدراسة إلى تشيد النماذج المتكاممة لقبوؿ التكنولوجيا ونشر االبتكار ونماذج جديرة 

بالثقة عف قرب مف اعتماد الحكومة اإللكترونية. وتشير النتائج بصورة كبيرة إلى سيولة االستخداـ 

لثقة مف مؤشرات المواطنيف في نية االلتزاـ بتعميـ استخداـ الخدمات الحكومية والتوافؽ وا

وكذلؾ معرفة العوامؿ التي سوؼ تمكف وحدات الحكومة إلى تطوير خدمات اإلنترنت  ،اإللكترونية

أىمية إجراء البحوث في ىذا المجاؿ مع تنوع بأوصت الدراسة و  .التي تمبى احتياجات مواطنييا

 اركيف. واسع مف المش

4- Zakiah, Saleh, 2008,"Factors That Influence The Development Of 

Governmental Accounting In Malaysia".  
واضعي السياسات والمحاسبيف لتصورات الو اآلراء ىدفت الدراسة إلى الحصوؿ عمى 

العوامؿ التي تمعب دورًا في تطوير المحاسبة  فالحكومييف والمدققيف الحكومييف والخبراء ع

الحكومية في ماليزيا في سياؽ التحرؾ نحو المحاسبة عمى أساس االستحقاؽ والحصوؿ عمى اآلراء 

والتصورات حوؿ تأثير تغيير النظاـ المحاسبي الحالي إلى نظاـ المحاسبة عمى أساس االستحقاؽ. 

تبيف أف وزارة الخزانة بما فييا قد والمسح الشامؿ أنو ومف خبلؿ المقابمة إلى وخمصت الدراسة 

المحاسب العاـ لعبت أدوارًا رئيسية في تطوير المحاسبة الحكومية في ماليزيا إلى حد أقؿ مف 

وخبلفًا لما  ،السياسية والتكنولوجية التي ليا أيضًا تأثير عمى تغيير المحاسبة الحكومية في ماليزيا

ف األزمة المالية أو الضغوط المالية لـ تؤثر في تطوير إوزيمندا فحدث في دوؿ مثؿ استراليا وني

في تطوير المحاسبة  ةضغوط الدولية مف العوامؿ الرئيسوكانت ال ،المحاسبة الحكومية في ماليزيا

وتبيف كذلؾ أف النظاـ التراكمي في المحاسبة ينظر إلى أف يكوف ذات صمة  ،الحكومية في ماليزيا

أف جودة التقارير المالية يمكف أف تتحسف إذا تـ إلى وأشارت المقاببلت  بالمحاسبة الحكومية
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اإلببلغ عف الموجودات والمطموبات نتيجة التغيير في النظاـ المحاسبي الحالي إلى نظاـ المحاسبة 

 عمى أساس االستحقاؽ. 

5- Iskandar, Deni, 2015,"Analysis Of Factors Affecting The Success Of 

The Application Of Accounting Information System". 
مف التزاـ اإلدارة )الثقافة التنظيمية(  ديد العبلقات السببية لتأثير كؿً ىدفت الدراسة إلى تح

وكفاءة المستخدميف عمى جودة نظـ المعمومات المحاسبية وتأثيرىما عمى جودة المعمومات 

يجاد حموؿ لممشاكؿ ذات الصمة بجو  وتـ جمع األدلة مف  ،دة نظـ المعمومات المحاسبيةالمحاسبية وا 

خبلؿ الحقائؽ التجريبية لتحميؿ واستنتاج دعـ ىذه الظاىرة خصوصًا حوؿ تأثير التزاـ اإلدارة 

وكفاءة المستخدميف مف الثقافة التنظيمية عمى جودة نظـ المعمومات المحاسبية بالتطبيؽ عمى 

وخمصت الدراسة إلى أف التزاـ اإلدارة وكفاءة المستخدـ الشركات الممموكة لمدولة في إندونيسيا. 

 ،يؤثراف عمى جودة نظـ المعمومات المحاسبية التي أوجدت روابط كثيرة بيف المحاسبة واإلدارة

 ويمكف تحسيف نوعية نظـ المعمومات المحاسبية مف خبلؿ التزاـ اإلدارة وكفاءة المستخدـ.

6- AIamin, Adel, Yeoh, William, Warren, Matthew, Salzman, Scott, 2015, 

"An Empirical Study Of Factors Influencing Accounting Information 

Systems Adoption". 
ىدفت الدراسة إلى تحديد العوامؿ المؤثرة عمى اعتماد نظـ المعمومات المحاسبية بيف 

تناسب  يا بحيثستخدام( واUTAUTالمحاسبيف ورسـ حد ىذه النظرية في قبوؿ تكنولوجيا )

نموذج لنظـ المعمومات المحاسبية أ( والنظرية المؤسسية ووضع TTFنموذج )أالتكنولوجيا الميمة 

معتمد بواسطة المحاسبيف. وأظيرت النتائج خمسة عوامؿ ىي مفتاح التأثير عمى احتماؿ اعتماد 

تناسب التكنولوجيا وتسييؿ المحاسبيف عمى نظـ المعمومات المحاسبية ىي: الجيد المتوقع والنظر ل

الدراسة الحاجة لدمج نظرية قبوؿ واستخداـ  أكدتو  ،الظروؼ والكفاءة الذاتية والضغط القسري

( والنظرية المؤسسية عند دراسة عوامؿ TTF( والتكنولوجيا المناسبة )UTAUTالتكنولوجيا )
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النتائج مف ىذه الدراسة مفيدة لئلدارة العميا واالستشارييف  ، وكانتاعتماد نظـ المعمومات المحاسبية

التكنولوجييف وباعة البرامج والييئات المينية والمحاسبية في تعزيز اعتماد نظـ المعمومات 

  المحاسبية.    

7-Tangeh, Mukah Samuel, 2016,"Factors Influencing the Acceptance of 

International Public Sector Accounting Standards in Cameroon". 
في الكاميروف ودور  ىدفت الدراسة إلى عرض تاريخي لتطور معايير المحاسبة الحكومية

بني المعايير المحاسبية الدولية وتحديد العوامؿ المؤثرة في قبوؿ المعايير المحاسبية الحكومة في ت

ت وتوصيات لمحد مف تأثير تمؾ العوامؿ الدولية لمقطاع العاـ في بيئة الكاميروف وتقديـ مقترحا

فالكاميروف مثؿ العديد مف البمداف النامية التي تواجو  ؛ألجؿ إصبلح نظاـ المحاسبة الحكومية

قد كشفت النتائج و في إصبلح نظاـ لممحاسبة الحكومية سميـ يكفؿ المساءلة والشفافية.  اً تحدي

بوؿ المعايير المحاسبية الدولية لمقطاع العاـ في ة لمدراسة أف مف بيف العوامؿ المؤثرة عمى قالرئيس

دارة نظاـ  الكاميروف ىي: المعرفة والوعي والتنظيـ المؤسسي والتوظيؼ وتدريب الموظفيف وا 

ف الفضائح المالية مف إوعبلوة عمى ذلؾ ف ،التأىيؿو تكمفة التنفيذ و المعمومات والدعـ السياسي 

يروف كانت مف المحفزات لمحكومة إلصبلح نظاـ الفساد واختبلس األمواؿ العامة في الكام

المحاسبة الحكومية. وأوصت الدراسة بزيادة المعرفة والوعي بشكؿ جيد في السمطتيف التشريعية 

ممعايير المحاسبية الدولية لتنفيذ الأىمية القبوؿ و  ، فضبًل عفوالتنفيذية في الحكومة الكاميرونية

صبلح التنظيـ المؤسسي في المالية العامة وتدريب الموظفيف وتحسيف برامج  لمقطاع العاـ وا 

تحسيف إدارة نظـ المعمومات و التوظيؼ مف خبلؿ إعادة النظر في زيادة التمكيف الفني لمموظفيف 

 مع إدراج الميزانيات المعتمدة لضماف صنع القرار المالي.
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 :عف الدراسات السابقة ما يميز الدراسة الحالية

الدراسات السابقة أنيا أجريت في بيئات مختمفة مع اختبلؼ األنشطة التي عرض يتبيف مف 

الداخمية  المتغيرات ا تناوؿفمنيا م لعوامؿ والمتغيرات التي تناولتيا؛طبقت عمييا أيضًا، وتتنوع ا

الخارجية دوف تناوليا لممتغيرات الداخمية،  عوامؿال ا لمعوامؿ الخارجية والبعض تناوؿدوف تناولي

العوامؿ الخارجية، وقد  ـتناولت جزئية محددة سواًء المتغيرات الداخمية أ تيالدراسات ال ة ىيوقميم

نظـ المعمومات عند بناء أو  أداءأظيرت تمؾ الدراسات ضرورة االىتماـ بالعوامؿ المؤثرة عمى 

وبيذا  .يـ في توفير المعمومات البلزمة لممستخدميفالنظـ لموصوؿ إلى نتائج أفضؿ تس تطوير أداء

تـ تصنيفيا في أبعاد الديناميكية إف أىـ ما يميز ىذه الدراسة أنيا تناولت المتغيرات الداخمية التي ف

لمنظاـ المحاسبي اآللي   االستجابة المعموماتيةالداخمية، وكذلؾ العوامؿ الخارجية التي تمثؿ أبعاد 

مدى قدرة النظاـ المحاسبي اآللي  وحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية، لتقييـالحكومي في 

الخارجية، مف  ة النظاـ عمى االستجابة لمعوامؿالحكومي عمى التكييؼ مع المتغيرات الداخمية، وقدر 

لت تقييـ النظاـ المحاسبي الدراسة الحالية ت عد أوؿ دراسة تناو  فضبًل عف كوفمنظور استراتيجي، 

عمى حد  –مف منظور استراتيجي ميورية اليمنية وحدات الخدمة العامة في الجاآللي الحكومي في 

 عمـ الباحث.
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 :الميدانية الدراسةمنهج 

عمى المستوى ممتغيرات المستقمة تسعى لموصف التحميمي ل يانإالدراسة ف ىذهىدف من إنطالقًا 

وعمى المستوى الكمي ألبعاد محوري التقييم االستراتيجي الديناميكية  ،الجزئي لفقرات التكوين البعدي

الستجابة المعموماتية لمتغيرات البيئة الخارجية، ومجتمعة لتقديم واالمعموماتية في البيئة الداخمية، 

صورة تقييمية واضحة لممتغير التابع المتمثل في النظام المحاسبي اآللي في وحدات الخدمة العامة 

 جميورية اليمنية من منظور استراتيجي. في ال

في الظروف الطبيعية دون أن يقوم الباحث بمحاولة التأثير عمى الميدانية  الدراسة جريتوأ

 .ظروف العمل

التي تطبق نظام تتمثل وحدة التحميل في الدراسة الميدانية الحالية بوحدات الخدمة العامة و  

وىي:  -المرحمة األولى  – في الجميورية اليمنية اآللي المعمومات المالي والمحاسبي الحكومي

وزارة المالية، وزارة التربية والتعميم، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة األشغال العامة والطرق 

 لمجتمع الدراسة.جميع وحدات المعاينة ، التي تمثل (0202)البنك الدولي، 

واقع مشكمة الدراسة التي  في ضوءصممت  - ةاناستبجمعت البيانات األولية من خالل و 

بحيث جسدت  ؛لى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسةإحددت متغيراتيا بعد الرجوع 

 .بعادىا ومحاورىا وأجزاؤىا بيانات الدراسة الميدانيةأفقراتيا و 

 مجتمع الدراسة:

؛ والمدى والزمن )ناشمياز ىحصائية من حيث المحتو إمجتمع الدراسة من وجية نظر يحدد      

يتمثل مجتمع الدراسة الحالية بوحدات الخدمة العامة المطبقة لنظام المعمومات و (، 0222ناشمياز، 

وىي: وزارة المالية،  -المرحمة األولى  – في الجميورية اليمنية الحكومي اآللي المالي والمحاسبي

وزارة التربية والتعميم، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة األشغال العامة والطرق، )البنك الدولي، 
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التي تتألف منيا العينة وتتسم بالعديد  لمجتمع الدراسةجميع وحدات المعاينة ، التي تمثل (0202

ىذه الدراسة بمستخدم نظام  في سياق وحددتصمة بمشكمة الدراسة، المن الخصائص ذات 

 .نظم معهىماخ وىم: محاسب، مراجع داخمي، مختص ،المعمومات المالي والمحاسبي الحكومي

 :عينة الدراسة

 ي، مختصنداخميال ين/المراقبينمراجعال، ينمحاسبال)تم اختيار مجموعة أفراد عينة الدراسة من 

المعمومات المالي والمحاسبي الحكومي  التي تطبق نظامفي وحدات الخدمة العامة  (نظم معهىماخ

بوصفيم القادرين عمى إعطاء بيانات ومعمومات تحقيق أىداف الدراسة؛ إذ  ؛ةفي الجميورية اليمني

%( من المجتمع (74يمثمون نسبة (93) ، استجاب منيم انة عمى أفراد العينةاستب 125تم توزيع 

عددىا  البالغ غير الصالحة ألغراض التحميل تاناموزع عمييم، وبعد استبعاد االستباألصمي ال

، وىذه النسبة قابمة (64%)، وبنسبة (80)انات الصالحة لمتحميل انة، أصبح عدد االستباستب (13)

 . أفرادىالمتحميل واألخذ بآراء 

مقتضيات الطرق اإلحصائية من ل اً فقد تم جمع البيانات األولية وفق ،وبناء عمى أىداف الدراسة

 عينة الدراسةفراد أعمى  ةانتوزيع االستب( يوضح 3والجدول )مستيدفة، العينة ال

 (3جذول )

 تىزيع االستببَت عهً أفراد عيُت انذراست.

 انُسبت اإلجًبني انبيبٌ

 %022 001 االستثاناخ انمىزعح

 %42 39 االستثاناخ انمستهمح

 %02 09 االستثاناخ انمستثعذج

 %42 02 االستثاناخ انقاتهح نهتحهيم

 :أداة الدراسة

اقتضت طبيعة الدراسة االعتماد عمى نتاج اإلطار النظري والدراسات السابقة المتعمقة 

تم جمع  التي من خالليا(؛ ةانا في تصميم أداة الدراسة )االستبواالستفادة مني ،بموضوع الدراسة
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 تمثل عناصرفي منظومة متكاممة المتغيرات  أداة الدراسة تجمتيانات األولية لمدراسة الميدانية، و الب

إذ  ؛التقييم االستراتيجي لمنظام المحاسبي اآللي في وحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية

محاورىا أجزاؤىا و بحيث جسدت  وصياغتيا؛( ةانأداة الدراسة )االستباستخدمت في تصميم 

تجمت الصيغة بما يحقق أىداف الدراسة. وقد  بعادىا وفقراتيا لجمع بيانات الدراسة الميدانيةأو 

 في جزأين رئيسين: ةناالنيائية، لالستب

 امةتتعمق بمعمومات عالبيانات )المتغيرات( األولية، وىي بيانات  : يشملالجزء األول

رتبي و في مستوى قياس اسمي  ؛ حيث تم وضع البيانات العامة ألفراد عينة الدراسةشخصية

، ، سنوات الخبرةالحالية العمر، المؤىل، التخصص العممي، الوظيفة :فينسبي، والتي تمثمت و 

 ( يوضح كيفية قياس البيانات األولية ألفراد الدراسة.4والجدول )

 (4الجدول )

 كيفية قياس البيانات األولية ألفراد الدراسة.

انًقيبس                   

 انفقراث
3 2 1 

 سنح 91اكثر من  سنح 91إنً  01من  سنح 01اقم من  انعًر

 اخري ماجستير تكانىريىس انًؤهم انعهًي

 اخري تقنيح معهىماخ حاسىب محاسثح انتخصص انعهًي

 مختص نظم معهىماخ مراجع محاسة انىظيفت انحبنيت

 سنىاخ 02اكثر من  سنىاخ 02إنً  1من  سنىاخ 1اقم من  سُىاث انخبرة

عمى المستوى لمتغيرات المستقمة األساسية من خالل االجزء الثاني: شمل متغيرات الدراسة 

الجزئي لفقرات التكوين البعدي وعمى المستوى الكمي ألبعاد محوري التقييم االستراتيجي الديناميكية 

الستجابة المعموماتية لمتغيرات البيئة الخارجية، فضاًل عن االمعموماتية في البيئة الداخمية، 

ومجتمعة لتقديم صورة تقييمية واضحة لممتغير التابع المتمثل في النظام المحاسبي اآللي في 

تجمت في منظومة متكاممة و وحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي. 
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إلى محورين؛ التي صنفت عمى المستوى الكمي ، يالتقييم االستراتيج تجسد عناصرالمتغيرات 

 :الديناميكية المعموماتية في البيئة الداخمية لمنظام المحاسبي اآللي، والمحور الثانيالمحور األول: 

االستجابة المعموماتية لمنظام المحاسبي اآللي لمتغيرات البيئة الخارجية لوحدات الخدمة العامة في 

الديناميكية المعموماتية الداخمية لنظم المعمومات مى المستوى البعدي؛ ف. أما عالجميورية اليمنية

التوجو المعموماتي والييكمة المعموماتية والبنية المعموماتية أبعاد وىي:   5تكونت من المحاسبية

شممت االستجابة المعموماتية مع البيئة الخارجية ، وكذلك واإلدارة المعموماتية والتشغيل المعموماتي

التكنولوجية. وعمى المستوى و  التشريعيةوالسياسية و  الثقافيةاالقتصادية و بعاد، تمثمت بالعوامل أ 5

( فقرة، توزعت بين محوري الدراسة؛ 60الجزئي لفقرات االستبانة فقد شممت استمارة االستبانة عمى )

وي بحيث شمل ( فقرة موزعة بالتسا40بحيث أخذ محور الديناميكية المعموماتية بأبعاده الخمسة )

( فقرة موزعة بالتساوي 20فقد شمل عمى )؛ االستجابة المعموماتية( فقرات؛ أما محور 8كل ُبعد )

 .انمحاور واالتعاد وانفقراخ ييىضح تنيح االستثانح عهً مستى (1جذول )ان ، و( فقرات4عد )لكل بُ 

  (5جذول )

 .انًحبور واالبعبد وانفقراث يبُيت االستببَت عهً يستى

 استراتيجي انًحبسبي اآلني يٍ يُظىرنُظبو اتقييى 

 انفقراث األبعبد انًحىر انفقراث األبعبد انًحىر

 02 1 االستجاتح انمعهىماتيح 22 1 انذيناميكيح انمعهىماتيح

 انفقراث انبعذ و انفقراث انبعذ  و

 2 انعىامم االقتصاديح 1 8 انتىجه انمعهىماتي 1

 2 انعىامم انثقافيح 2 0 انهيكهح انمعهىماتيح 2

 2 انعىامم انسياسيح 3 0 انثنيح انمعهىماتيح 3

 2 انعىامم انتشريعيح 4 0 اإلدارج انمعهىماتيح 4

 2 انعىامم انتكنىنىجيح 5 0 انتشغيم انمعهىماتي 5

 ( فقرة.66)استراتيجي  انًحبسبي اآلني يٍ يُظىرنُظبو اإجًبني فقراث تقييى 
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 بنية المقياس 

في مستوى قياس اسمي شخصية ألفراد العينة امة المتعمقة بالمعمومات العالبيانات ال تم وضع

، 1وتم التعامل مع المقاييس المفظية بتحويميا إلى مقاييس رقمية أخذت المقياس )نسبي، رتبي و و 

 (.4(، كما ىو موضح في الجدول )3، 2

قرات قياس اإلجابات عن فالخماسي الرتب في  (Likert) وقد تم استخدام مقياس "ليكرت"

عمى لمتغيرات المستقمة نية اب جسدت أجزاؤه محاور وأبعاد وفقرات التي ،ةانالجزء الثاني من االستب

المستوى الجزئي لفقرات التكوين البعدي وعمى المستوى الكمي ألبعاد محوري التقييم االستراتيجي، 

الحكومي متمثل في النظام المحاسبي اآللي ومجتمعة لتقديم صورة تقييمية واضحة لممتغير التابع ال

( يوضح السمم المفظي والدرجة 6والجدول رقم )اليمنية.  في وحدات الخدمة العامة في الجميورية

 الخماسي.ليكرت( (المقابمة لكل فئة لفظية في السمم الكمي بتدرج وفقًا لمقياس 

 (6جذول )

 .انسهى انهفظي وانذرجت انًقببهت في انسهى انكًي بتذرج خًبسي عهً يقيبس نيكرث

 

ألغراض تفسير النتائج والحكم عمى درجة التقييم االستراتيجي لمديناميكية المعموماتية مع و 

جابات أفراد العينة، إتم تصنيف متوسطات  ؛واالستجابة المعموماتية لمبيئة الخارجيةالبيئة الداخمية 

الخماسي، من خالل ( ليكرت)لى ثالث مستويات وتحديدىا وفقًا لمقياس إ، (90 ،0200)السمحي،

((، ثم 1-5/) (1.33 = 3الحد األدنى / عدد المستويات –الحد األعمى  احتساب طول الفئة =

(، الذي يمثل 1وىو ) ،الخماسي (ليكرت)في مقياس  دنىالفئة )الخمية( إلى الحد األضافة طول إ

 0.99ليصبح المستوى الضعيف ) ؛عمىدنى في المستوى الضعيف لمحصول عمى الحد األالحد األ

(، وتحديد ما يعادل 9.44 - 1عمى )المستوى األو (، 0.92 – 9.44(، والمستوى المتوسط )0 –

 غير يىافق بشذة غير يىافق يحبيذ يىافق يىافق بشذة انتصُيف

 1 2 3 4 5 انذرجبث
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 ،حوروكل م ،عدبُ  وكل ،ةاالستبان فقرات كافة تشخيص تم ذلك المئوي، وعمى المستويات بالقياس

ذا كان المتوسط إن المستوى/الدرجة تكون عالية ألتصنيف ىذا المقياس، وىي  وفقاً  الكمية والدرجة

 3.66(، والمستوى متوسط/ـة إذا كان المتوسط الحسابي يقع بين )(3.67الحسابي أكبر أو يساوي 

 (7الجدول رقم )و (، 2.34قل من )أ(، والمستوى ضعيفـ/ـة إذا كان المتوسط الحسابي 2.34 –

  .مقياس ليكرت الخماسيالحسابية وفق يوضح تصنيف مستويات المتوسطات 

 (7جذول )

  .يقيبس نيكرث انخًبسيانحسببيت وفق تصُيف يستىيبث انًتىسطبث 

 ضعيف  عبٍل  انتصُيف

 ضعيف متىسط عاٍل  انًستىي

 0 – 0.99   0.92 – 9.44   9.44 - 1    درجت يقيبس )نيكرث( 

 02 – 24.4   24.0 – 49.9   49.2 – 022   انُسبت انًئىيت

  :جمع البيانات

تم جمع البيانات الخاصة باالستبانة من خالل النزول الميداني إلى مقرات أعمال المستقصي 

شرح طبيعة االستبانة وأىدافيا؛ تم تركيا ليتم اإلجابة  منيم، لتسميميم قائمة االستبانة يدًا بيد، وبعد

عنيا في الوقت والمكان المناسبين لممستقصي منيم، وبعد االنتياء من جمعيا؛ تم فرزىا لالطالع 

مبيانات التي ال تبعاد االستبانات غير المستوفية لعمى االستبانات المكتممة والصالحة لمتحميل واس

 حصائي. تصمح لعممية التحميل اإل

  :ترميز البيانات

: البيانات العامة المتعمقة اتمثمت عممية ترميز بيانات البنية التكوينية الستمارة االستبانة بجزأيي

بشخصية أفراد عينة الدراسة، والبيانات المتعمقة بمتغيرات الدراسة وشمل الترميز تحويل البيانات 

النوعية المفظية إلى قياسات كمية رقمية من أجل معاممتيا إحصائيًا. الترميز المعتمد في بيانات 
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ث اخذت المتغيرات االسمية الترميز المقابل لكل المعمومات العامة المتعمقة بأفراد عينة الدراسة حي

 .(3، 2، 1باتيم المفظية األرقام )متغير لفظي، وكذلك اجا

وتم ترميز بيانات الجزء الثاني من االستبانة الذي شمل محاور وأبعاد وفقرات منظومة تقييم 

عطاء كل محور النظام المحاسبي اآللي الحكومي من منظور استراتيجي، وتمثمت آلية الترميز بإ

من محوري التقييم رمزًا مشتقًا من الحرفين األولين بالمغة اإلنجميزية لمكممتين المكونتين لكل محور 

(، تال ذلك الترميز عمى المستوى البعدي IR(، )االستجابة المعموماتية ID)الديناميكية المعموماتية 

لية لرمز المحور الذي يمثل األصل، لكل محور بإعطاء حرفي المغة اإلنجميزية لكممتي كل ُبعد تا

(، أما عمى مستوى الفقرات؛ فقد أخذت كل فقرة مندرجة تحت كل IDIOمثل )التوجو المعموماتي 

تاليًا رمز الُبعد والمحور، ىذا بالنسبة لمحور الديناميكية  8إلى  1ُبعد رقمًا من األرقام من 

تالية  4إلى  1لمعموماتية فقد أخذت األرقام من المعموماتية، أما بالنسبة لفقرات أبعاد االستجابة ا

رمز الُبعد الذي يسبقو رمز المحور، فضاًل عن ترميز اإلجابات المفظية ألفراد عينة الدراسة في 

الجزء الثاني من االستبانة من السمم المفظي وفقًا لمقياس ليكرت إلى السمم الدرجي وفقًا لممقياس 

 .5إلى  1أخذت األرقام من  ن درجة،ذاتو؛ لما يعادل الفئة م

 :تفريغ البيانات

بعد االنتياء من عممية الترميز؛ تم تفريغ صحائف االستبانة المجابة من أفراد عينة الدراسة 

وفقًا لخريطة الترميز إلى برنامج )ميكروسوفت اكسل(، وبعد االنتياء من تفريغيا تمت عممية 

إلى برنامج التحميل اإلحصائي في العموم االجتماعية  االستيراد ليا من برنامج اإلكسل

(Statistical Package For Social Sciences - SPSS)  بإصداره الواحد والعشرين

SPSS21 وأصبحت البيانات جاىزة لعممية التحميل باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،

 ضيات التي تسعى إلى اختبارىا. لطبيعة الدراسة واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا والفر 
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  :حصائيةساليب اإلاأل

المتوافرة في برنامج التحميل  ةحصائية المالئمة لطبيعة الدارسساليب اإلتم استخدام األ

، فقد تم استخدام SPSS21بإصداره الواحد والعشرين  SPSSاإلحصائي في العموم االجتماعية 

ألفا باستخدام اختبار معامل الثبات )جودة البيانات  لىإلمتعرف  حصاءات االستنتاجيةاإلأساليب 

يجاد إمن خالل  الداخمي صدق االتساقإلى جانب اختبار ، Cronbach's Alphaكرونباخ( 

بين كل فقرة من فقرات االستبانة،  (Pearson Correlation) معامل االرتباط الخطي لبيرسون

( tاختبار )اختبار الفرضيات باستخدام عالوة عمى ، الذي تنتمي إليو كل فقرة بعدوالدرجة الكمية لم

وتم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية المناسبة  .(One Sample T- testلمعينة الواحدة )

إضافة إلى جانب إجاباتيم  ،لمتعرف إلى البيانات العامة المتعمقة بشخصية أفراد عينة الدراسة

التوزيعات التكرارية التقييمية لمنظام المحاسبي اآللية الحكومي لوحدات الخدمة العامة. وتم استخدام 

لى الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة عن طريق الحصول عمى التكرارات األسمية إلمتعرف 

وسط الحسابي المت :مقاييس النزعة المركزية والنسب المئوية، واستخدمت التي تقيس ىذه المتغيرات

نتشار االتجمع أو ال، ولمعرفة مدى فراد عينة الدراسةأ جاباتإ لىإ واالنحراف المعياري، لمتعرف

  مبيانات التي تم الحصول عمييا.ل

 :تحميل البيانات

تحديد األساليب اإلحصائية المالئمة والمتوافرة في و  وترميزىا وتفريغيا،البيانات  بعد تجميع

 البيانات عمى ثالث مراحل: تحميلتم ( SPSSحصائي )البرنامج اإل

معامل  من خالل تقييم االعتمادية والصالحية بتحميلجودة البيانات  تقييم :ولىأل المرحمة ا

 بيرسونمعامل االرتباط تحميل  جانب لىإ، اضافة Cronbach's Alphaكرونباخ( ألفا الثبات )

Person Correlation الصدق البنائي( التساق الداخميل(. 
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تحميل اإلحصاءات الوصفية لمتعرف إلى البيانات العامة المتعمقة بشخصية  :ثانيةالمرحمة ال

أفراد عينة الدراسة إلى جانب إجاباتيم التقييمية لنظم المعمومات المحاسبية اآللية لوحدات الخدمة 

والنسب المئوية لبيانات أفراد عينة الدراسة، فضاًل عن  سميةالالتكرارات ا العامة، من خالل تحميل

 إلى لمتعرفوسط الحسابي واالنحراف المعياري، متالالمتمثمة بمقاييس النزعة المركزية تحميل نتائج 

 .  مبياناتلنتشار االو تجمع أال، ولمعرفة مدى فراد عينة الدراسةأ جاباتإ

 One( لمعينة الواحدة )tاختبار )اختبار الفرضيات باستخدام تحميل نتائج  :ثالثةالمرحمة ال

Sample T- test). 

  :جودة البياناتتقييم 

في ىذه الدراسة لمتعرف إلى تحميل البيانات تمثل عممية تقييم جودة البيانات الخطوة األولى في 

 دت عمييا الدراسة.ستنلممقاييس التي ا جودة البيانات من حيث االعتمادية والصالحية

 :تقييم االعتمادية
 (a)كمما اقتربت قيمة ؛ فلى قوة ثبات أداة المقياسإألفا كرونباخ لمتعرف معامل الثبات استخدم 

فكان مكانية االعتماد عميو، إزادت  من ثممن الواحد الصحيح زادت قوة التماسك الداخمي لممقياس و 

 ،كما تم استخراج المعامالت لجميع متغيرات الدراسة ،(2.31كرونباخ لممقياس )بمغت قيمة ألفا أن 

ما يدل عمى صالحية فقرات االستبانة لدراسة  ؛%(42وكانت جميعيا تزيد عن النسبة المقبولة )

 يبين الثبات الكمي لالستبانة باستخدام ألفا كرونباخ. (8الجدول )و  ؛المتغيرات

 إذ بمغت ؛( نتائج معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات االستبانة ومحاورىا8يتضح من الجدول )

ما يدل عمى ثباتيا، ويالحظ أيضًا  ؛لالستبانة ةوىي قيمة مرتفع ،0.95 ككل قيمة ثبات االستبانة

وىي قيمة ثبات مرتفعة، وىي كذلك  ،0.93 بمغقد ن ثبات الجزء المتعمق بالديناميكية المعموماتية أ
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يضًا، ويالحظ من أعمى ثبات مرتفع  دالةالتي  0.90بمغت  إذ ؛تجابة المعموماتيةلثبات االس

ما يؤكد ثبات االستبانة وجاىزيتيا لمتطبيق  ؛ن جميع محاور االستبانة تتمتع بثبات مرتفعأالجدول 

 النيائي عمى عينة الدراسة.

 (8جذول )

 انثببث انكهي نالستببَت ببستخذاو انفب كروَببخ. 

 يعبيم انثببث انفقراث األبعبد انًحىر

يت
بت

ىي
عه

نً
 ا
يت

يك
بي

يُ
نذ

ا
 

 0.80 8 انتىجه انًعهىيبتي

 0.71 8 انهيكهت انًعهىيبتيت

 0.81 8 انبُيت انًعهىيبتيت

 0.88 8 اإلدارة انًعهىيبتيت

 0.82 8 انتشغيم انًعهىيبتي

 0.93 40 يحىر انذيُبييكيت انًعهىيبتيت

ت 
تي

يب
ى
عه

نً
 ا
بت

جب
ست

ال
ا

 

 0.88 4 انعىايم االقتصبديت

 0.73 4 انعىايم انثقبفت

 0.80 4 انعىايم انسيبسيت

 0.85 4 انعىايم انتشريعيت

 0.86 4 انعىايم انتكُىنىجيت

 0.90 20 يحىر االستجببت انًعهىيبتيت 

 0.95 60 انكهــــــــي

 

  :تقييم الصدق / الصالحية

ما تم تصميميا من أجمو، نجاز وقياس إأن تكون قادرة عمى  الدراسة ستبانةيقصد بصدق ا

وبما يحقق أىداف الدراسة واإلجابة عمى تساؤالتيا واختبار فرضياتيا، وقد تم قياس صدق االستبانة 

 صدق المحتوي، وصدق االتساق الداخمي. من خالل طريقتين ىما:
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 :صالحية )صدق( المحتوي

 أكاديمييمن  عمى أصحاب االختصاص لمتحكيم استبانة الدراسة في صورتيا األولية عرضت

، وكذلك عمى اآللية طالع عمى نظم المعمومات المحاسبيةاليم خبرة و  الذين في الجامعات اليمنية

 اآللي المحاسبيو  المالي نظامالبعض المينيين من قيادات وزارة المالية والذين تربطيم عالقة ب

من أجل االسترشاد بآرائيم  -( 9الموضحة اسمائيم بالجدول ) -ي في الجميورية اليمنيةالحكوم

، وتمت إعادة صياغة بعض الفقرات أو نقل تياوصالحي ياووضوح حول مدى دقة فقرات االستبانة

 ؛فقرة 19راء المحكمين تم استبعاد آعد إلى البعد الذي يناسب كل فقرة، وبناًء عمى بعضيا من بُ 

ن كانت عدد فقرات االستبانة في أفقرة بعد  60عدد فقرات االستبانة في صورتيا النيائية  ليصبح

ستاذ الدكتور عمي حمود فقرة، كما تم تحكيم االستبانة لغويًا من قبل األ 79صياغتيا األولية 

ت االستبانة بصياغتيا النيائية في جامعة إب، وبيذا أصبح رئيس قسم المغة العربيةالسمحي 

  .توزيع عمى أفراد عينة الدراسةصالحة لم

 (9جذول )

 ألداة الدراسة. اسًبء انًحكًيٍ
 الصفة / الجهة اسم المحكم م
 رئيس جمعية المحاسبين القانونين  –قسم المحاسبة جامعة صنعاء  أ.د/ عبد الممك حجر 1
 رئيس الييئة العامة لمتأمينات )سابقًا( –قسم المحاسبة جامعة صنعاء  أ.د / عبد الحميد الصيح 2
 عميد كمية العموم اإلدارية )سابقًا( –قسم المحاسبة جامعة إب  أ.د/ فؤاد أحمد العفيري 3
 قسم المحاسبة جامعة إب د/ وىيب الحبيشي 4
 قسم المحاسبة جامعة إب  د/ سمطان حسن الحالمي 5
 المساعد لشئون الحوسبةوكيل وزارة المالية  أ/ وليد عمي فايع 6
 مدير مشروع تحديث المالية العامة –وزارة المالية  م/ أشرف العزي 7

 صدق االتساق الداخمي:

التناسق الداخمي لممقاييس مؤشرًا عمى تجانس مكونات المقياس الذي يقيس ظاىرة أو  ديع
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مجموعة تقيس بوصفيا أي إن األسئمة ينبغي أن تكون مترابطة مع بعضيا البعض  ؛نظرية معينة

لى مدى التناسق الداخمي لممقياس عن إويمكن التعرف  ،(294، 2009مفيومًا معينًا )سيكاران، 

اختبارات الثقة في نصفي  لى االرتباط بين األسئمة المكونة لو أو عن طريقإطريق التعرف 

يجاد إة من خالل . وقد قام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانالمقياس

الذي تنتمي  مبعدمعامل االرتباط الخطي لبيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة، والدرجة الكمية ل

ن أحيث دلت معامالت االرتباط المختمفة عمى  ؛يجابية بشكل عامإإليو كل فقرة، وقد كانت النتائج 

 ية توضح ذلك:تنتمي إلييا، والجداول اآلىناك اتساقا داخميًا لكل فقرات االستبانة مع األبعاد التي ت

 (10جدول )

 الكمي. ىمعامالت االرتباط ومستوي الداللة الرقمية لممحاور عمى المستو 

 انذالنت يعبيم االرتببط انًحىر انكهي

تقييى انُظبو انًحبسبي اآلني 

 يٍ يُظىر استراتيجي

 ID 2.43 2.222يح معهىماتانذيناميكيح ان

 IR 2.44 2.222  انمعهىماتيحاالستجاتح 

 0.01دالة عند ** 

( أن قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل محور والدرجة 10يتضح من الجدول رقم )

، وىي 2.43( Information Dynamic IDفقد بمغت في الديناميكية المعموماتية ) ؛الكمية موجبة

( التي بمغت Information Response IR)أكبر من معامل االرتباط في االستجابة المعموماتية 

 . )2.20داللة ) ىحصائيًا عند مستو إ، فيما دالتان 2.44

( أن قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل ُبعد والدرجة الكمية لمحور 11يبين الجدول )و 

( في حدىا 2.43( في حدىا األعمى؛ و )2.03فقد تراوحت بين ) ؛الديناميكية المعموماتية موجبة

ويتضح من الجدول كذلك أن قيم معامالت ، )2.20داللة ) ىحصائيًا عند مستو إاألدنى، وىي دالة 
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فقد تراوحت  ؛ارتباط بيرسون بين درجة كل ُبعد والدرجة الكمية لمحور االستجابة المعموماتية موجبة

داللة  ىعند مستو  حصائياً إ( في حدىا األدنى، وىي دالة 2.43( في حدىا األعمى؛ و)2.43بين )

 ما يثبت صدق االتساق الداخمي ألبعاد االستبانة. ؛)2.20)

 (11جدول )
 المحور. ىالداللة الرقمية لألبعاد عمى مستو  ىمعامالت االرتباط ومستو 

معامل  البعد المحور
معامل  البعد المحور الداللة االرتباط

 الداللة االرتباط

يت
بت
ىي

عه
نً

 ا
يت

يك
بي

يُ
نذ

ا
 I

D
 

 انمعهىماتيانتىجه 

IDIO 
**2.43 2.222 

ت 
تي

يب
ى
عه

نً
 ا
بت

جب
ست

ال
ا

 I
R

 

 انعىامم االقتصاديح

IREF 
**2.43 2.222 

 انهيكهح انمعهىماتيح

IDIH 
**2.42 2.222 

 انعىامم انثقافيح

IRCF 
**2.44 2.222 

 IDIS **2.03 2.222 انثنيح انمعهىماتيح 
 انعىامم انسياسيح

IRPF 
**2.43 2.222 

 انمعهىماتيحاإلدارج 

IDIM 
**2.00 2.222 

 انعىامم انتشريعيح

IRRF 
**2.44 2.222 

 انتشغيم انمعهىماتي

IDIP 
**2.49 2.222 

 انعىامم انتكنىنىجيح

IRTF 
**2.44 2.222 

 0.01** دالة عند 

( أن قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية ألبعاد 12يبين الجدول )و 

( في حدىا األعمى؛ 2.401فقد تراوحت في التوجو المعموماتي بين ) ؛الديناميكية المعموماتية موجبة

وتراوحت في الييكمة  ،)2.20داللة ) ىحصائيًا عند مستو إ( في حدىا األدنى، وىي دالة 2.240و)

يًا عند حصائإ( في حدىا األدنى، وىي دالة 2.102( في حدىا األعمى؛ و)2.420المعموماتية بين )

( 2.112( في حدىا األعمى؛ و)2.420،وتراوحت في البنية المعموماتية بين ))2.20داللة ) ىمستو 

وتراوحت في اإلدارة المعموماتية ، )2.20داللة ) ىحصائيًا عند مستو إفي حدىا األدنى، وىي دالة 

 ىعند مستو حصائيًا إ( في حدىا األدنى، وىي دالة 2.440( في حدىا األعمى؛ و)2.022بين )

( 2.134( في حدىا األعمى؛ و)2.421، وقد تراوحت في التشغيل المعموماتي بين ))2.20داللة )

 .اد محور الديناميكية المعموماتيةما يثبت صدق االتساق الداخمي لفقرات أبع ؛في حدىا األدنى
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 (12جذول )

 عهً يستىي األبعبد. IDنفقراث  يعبيالث االرتببط ويستىي انذالنت انرقًيت
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 0.01** دالة عند 
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 (13جدول )
 األبعاد. ىعمى مستو  IRلفقرات  الداللة الرقمية ىمعامالت االرتباط ومستو 
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 0.01** دالة عند 
أن قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية  (13الجدول )يتضح من 

( في حدىا 2.044تقع في العوامل االقتصادية بين )إذ  ؛ألبعاد االستجابة المعموماتية موجبة

، وفي العوامل )2.20داللة ) ىحصائيًا عند مستو إ( في حدىا األدنى، وىي دالة 2.001األعمى؛ و)

حصائيًا عند إ( في حدىا األدنى، وىي دالة 2.140( في حدىا األعمى؛ و)2.093ن )الثقافية بي

( في 2.422( في حدىا األعمى؛ و)2.020، وفي العوامل السياسية بين ))2.20داللة ) ىمستو 

، كما وقعت في العوامل التشريعية بين )2.20داللة ) ىحصائيًا عند مستو إحدىا األدنى، وىي دالة 

داللة  ىحصائيًا عند مستو إ( في حدىا األدنى، وىي دالة 2.442حدىا األعمى؛ و )( في 2.049)

( في حدىا 2.024)( في حدىا األعمى؛ و2.009، ووقعت في العوامل التكنولوجية بين ))2.20)

ما يثبت صدق االتساق الداخمي لفقرات  ؛)2.20داللة ) ىحصائيًا عند مستو إاألدنى، وىي دالة 

 جابة المعموماتية لالستبانة.أبعاد محور االست
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 :مقدمة

ُخصص ىذا الفصل لعرض تحميل بيانات الدراسة الميدانية، تم استياللو بنبذة تعريفية عن 

بيانات  نظام المعمومات المالي والمحاسبي الحكومي في الجميورية اليمنية، بعد ذلك تم استعراض

عرض أداة إلى جانب  ،حصائية المستخدمةمن خالل األساليب اإل ياوتحميم الميدانية الدراسة

ليتم  ؛ق عمييا، واختبار فرضيات الدراسةالدراسة وصدق األداة وثباتيا، ومن ثم تحميل النتائج والتعمي

 .ةفي الفصل الخامس ليذه الدراس ياعرض نتائج الدراسة وتوصيات -ضوء ذلك  في -

 :الحكومي في الجميورية اليمنيةاآللي نظام المعمومات المالي والمحاسبي 

النظام  -( AFMISُيعد نظام المعمومات المالي والمحاسبي الحكومي في الجميورية اليمنية )

أصاًل من األصول التي تمتمكيا الجميورية اليمنية والذي تم تطويره في  -المحاسبي اآللي الحكومي

إطار مشروع تحديث المالية العامة بدعم من البنك الدولي وجيود الخبراء والمستشارين الذين بذلوا 

قصارى جيدىم إلنجازه وفقًا ألرقي ما توصل إليو العمم والتكنولوجيا ومتطابقًا مع القوانين والموائح 

نظمة المالية وممبيًا حاحتياجات ومتطمبات العمل المالي والمحاسبي الحكومي بجميع مراحمو واأل

الحساب الختامي لمدولة إعداد ابتداًء من إعداد الموازنة العامة لمدولة مرورًا بتنفيذ الموازنة وانتياًء ب

جمالية تف ي بالغرض الذي من ليمثل نقمة نوعية من خالل المخرجات )جداول / تقارير( تفصيمية وا 

 (، )دليل المستخدم(.AFMISأجمو تم تصميم نظام المعمومات المالي والمحاسبي الحكومي )

استخدام نظام المعمومات المحاسبي اآللي الحكومي في الجميورية اليمنية بشكل كامل تم 

 –ربع وزارات م، وتم تطبيق النظام في الدواوين العامة أل2010إلعداد الموازنة العامة لمدولة لعام 

ىي: المالية، والتربية والتعميم، والصحة العامة والسكان، واألشغال العامة والطرق  –مرحمة أولى 

(، وتتولي مسؤولية إدارة نظام المعمومات المحاسبي 2010وثيقة التقييم المسبق،  –)البنك الدولي 

في مبني وزارة المالية، وييدف اآللي الحكومي إدارة مشروع تحديث المالية العامة والكائن مقرىا 
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النظام إلى تحقيق اآلتي: الربط بين وزارة المالية وجميع فروعيا في المحافظات، وبين كافة وحدات 

الخدمة العامة التي يسري عمييا قانون الموازنة العامة لمدولة، سيولة تدفق المعمومات المالية 

حانحرافات في التنفيذ مما يتيح إمكانية المعالجة والمحاسبية واإلحصائية أوحًا بأول، والوقوف عمى ا

في الوقت المناسب، وتوفير معمومات وبيانات دقيقة ومالءمة حاتخاذ القرارات الرشيدة )مشروع 

  دليل المستخدم(. –تحديث المالية العامة 

 المتغيرات الديمغرافية.تحميل 

عينة الدراسة لمتغير العمر، حيث بمغ عدد الذين  توزيع خصائص( 14)يالحظ من الجدول 

سنة  35الى  26في حين بمغ عدد الذين إعمارىم من %، 1.1بنسبة  1سنة  52عمارىم أقل من أ

%، وىي 73.8وبنسبة  59سنة  36عمارىم أكثر من أكما بمغ عدد الذين  %،52وبنسبة  52

جود عامل الخبرة لدى ىذه الفئة و يعني الفئة األكثر من فئات أعمار أفراد عينة الدراسة، وىذا 

لكونيا  ؛يم في دقة اإلجابات وسالمتياما يس ؛والقدرة عمى اإلجابة بموضوعية عمى فقرات احاستبانة

المطبق حاليا في المحاسبي اآللي والنظام  المحاسبي الحكومي السابق نظاممارست العمل عمى ال

  ا يسيل من عممية تقييم ىذا النظام مدار الدراسة.الوحدات الحكومية التي مثمت مجتمع الدراسة بم

 (44خذًل )

 .تٌزّغ خظبئض ػْنخ انذراسخ نًتغْر انؼًر

 اننسجخ انتكرار (Aانؼًر )

 1 1.2 (A1) 52اقل هن 

25- 35 (A2) 20 25.0 

 59 73.8 (A3) 12اكثر هن 

 80 100 (A) انكهِ

حيث بمغ عدد الذين  ؛توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير المؤىل (15) يالحظ من الجدول

%، 22وبنسبة  18%، في حين بمغ عدد الذين مؤىميم ماجستير 64بنسبة  51مؤىميم بكالوريوس 
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وىذا مؤشر جيد عمى قدرة أفراد عينة الدراسة في استيعابيم لفقرات احاستبانة؛ بما يسيم في دقة 

 ، %14سبة وبن 11عدد الذين لدييم مؤىالت أخرى  كما بمغ احاجابات وسالمتيا،

 (45خذًل )

 .تٌزّغ خظبئض ػْنخ انذراسخ نًتغْر انًإىم

 اننسجخ انتكرار (Cانًإىم )

 51 63.8 (C1تكالىريىس )

 18 22.5 (C2هاجستير )

 11 13.7 (C3اخري )

 80 100 (Cانكهِ )

حيث بمغ عدد  ؛توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير التخصص (16) يالحظ من الجدول

، في حين بمغ عدد الذين تخصصيم تقنية معمومات %55بنسبة  44الذين تخصصيم محاسبة 

 %.21وبنسبة  17%، كما بمغ عدد الذين لدييم تخصصات أخرى 24وبنسبة  19حاسوب 

 (46خذًل )

 .تٌزّغ خظبئض ػْنخ انذراسخ نًتغْر انتخظض

 اننسجخ انتكرار (Sانتخظض )

 44 55.0 (S1هحاسثح )

 19 23.8 (S2تقنيح هؼلىهاخ حاسىب )

 17 21.2 (S3اخري )

 80 100 (Sانكهِ )

بمغ عدد  حيث ؛توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير الوظيفة (17) يالحظ من الجدول

%، كما بمغ 29وبنسبة  23، في حين بمغ عدد الذين وظيفتيم مراجعة %41بنسبة  33المحاسبين 

 %.30وبنسبة  24ون وظائف أخرى شغمعدد الذين ي
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 (47خذًل )

 .تٌزّغ خظبئض ػْنخ انذراسخ نًتغْر انٌظْفخ

 اننسجخ انتكرار (Pانٌظْفخ )

 33 41.2 (P1هحاسة )

 23 28.8 (P2هراجغ داخلي )

 24 30.0 (P3) هختص نظن هؼلىهاخ

 100 80 انكهِ

حيث بمغ عدد الذين  ؛توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير الخبرة (18) يالحظ من الجدول

 10سنوات إلى  5، في حين بمغ عدد الذين خبرتيم من %1بنسبة  1سنوات  5برتيم أقل من خ

 %.76وبنسبة  61سنوات  10%، كما بمغ عدد الذين خبرتيم أكثر من 23وبنسبة  18سنوات 

 (48خذًل )

 .نًتغْر انخجرح تٌزّغ خظبئض ػْنخ انذراسخٌّػر 

 اننسجخ انتكرار (Eانخجرح )

 1 1.2 (E1) 5الم ين 

 18 22.5 (E2) 41ئنَ  5ين 

 61 76.3 (E3) 10اكثر ين 

 100 80 انكهِ

فضاًل عن مستويات التعميم العالية  ،تنوع مجال الخبرات ( يتضح أن18من خالل الجدول )

لممشاركين يعطي ليذه الدراسة بعدًا مينيًا وأكاديميًا مفيدًا في تعزيز نتائجيا العممية، كما شكل 

األمر  ؛%76.3( سنوات ما نسبتو 10عامل الخبرة لدى المشاركين الذين تزيد مدة خبراتيم عن )

 اركين.الذي يضفي مزيدًا من الثقة في دقة إجابات المش
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لي الحكومي في الجميورية اليمنية النظام المحاسبي اآلتقييم مناقشة نتائج الدراسة الميدانية ل

 :من منظور استراتيجي

فراد عينة الدراسة أجابات إلتحميل استخدم المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية  تم 

لي من منظور تقييم النظام المحاسبي اآلالكمي لممتغير التابع المتمثل بالمستوى التجميعي عمى 

لتحميل استخدم المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية  تم عالوة عمى أنو قد ،استراتيجي

 مستوى محوري التقييم احاستراتيجي بأبعادىا وفقراتيا التي تشكلعمى فراد عينة الدراسة أجابات إ

تمك المتغيرات في ضوء المتوسط الحسابي واحانحراف ة لمدراسة، وترتيب غيرات المستقمة الرئيستلما

 .المعياري لكل متغير

 من منظور استراتيجي الحكومي ليالتحميل العام لتقييم النظام المحاسبي اآل

متقييم احاستراتيجي لمنظام لالعام  ىعمى المستو فراد عينة الدراسة التجميعية أ آراءلى إلمتعرف     

( 19ن الجدول )إف ؛وحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية فيالحكومي المحاسبي اآللي 

متوسط درجة عالية في التقييم احاستراتيجي، بالحكومي  لنظام المحاسبي اآللييظير تحقيق ا

تراكمية لمبيانات التجميعية ألفراد عينة الدراسة في محوري (، وكان ذلك نتيجة 3.677حسابي )

 الديناميكية المعموماتية في البيئة الداخميةبدرجة عالية ير بدورىا التي تظ التقييم احاستراتيجي،

 ودرجة متوسطة في احاستجابة المعموماتية لمنظام المحاسبي اآللي (،3.678) يبمتوسط حساب

ويؤكد ىذه النتيجة العامة نتائج  .(3.667) بمتوسط حسابي البيئة الخارجية لعوامل الحكومي

في الحكومي منظام المحاسبي اآللي ل التقييم احاستراتيجي يلمحور التحميل عمى المستوى الُبعدي 

 .وحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية
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 (49خذًل )

 انكهِ. ٍتسهْم نتبئح يسبًر انذراسخ ػهَ انًستٌ

SE انترتْت األىًْخ اننسجْخ انًؼْبرُاالنسراف  انًتٌسؾ انسسبثِ انًسبًر 

ID 1 0.74 0.460 3.678 الذيناهيكيح الوؼلىهاتيح 

IR 5 0.73 0.477 3.667 االستجاتح الوؼلىهاتيح 

  0.74 0.468 3.672 ِ ــــــانكه
 

  :من منظور استراتيجي الحكومي ليالتحميل الكمي لتقييم النظام المحاسبي اآل

 ة،الديناميكية المعموماتية في البيئة الداخميتقييم كن عرض التحميل الكمي لمحوري يم

في الحكومي منظام المحاسبي اآللي لعمى المستوى البعدي  مبيئة الخارجيةل احاستجابة المعموماتيةو 

 :من منظور استراتيجي؛ عمى النحو اآلتيوحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية 

لألبعاد العشرة  عمى المستوى البعدي لمحوري التقييم احاستراتيجي نتائج التحميل ظيرتأ    

بشكل عام  الحكومي لمحوري الديناميكية المعموماتية واحاستجابة المعموماتية لمنظام المحاسبي اآللي

ترتيب القد حققا في محور احاستجابة المعموماتية  كنولوجيةُبعدي العوامل الثقافية والعوامل الت أن

عمى نفس و  -عمى المستوى الُبعدي لمحوري التقييم احاستراتيجي  -والثاني عمى التوالي األول 

بالترتيب تنازليًا ُبعد التشغيل  ما(، يميي3.853وبمتوسط حسابي ) بمستوي عاليوالمتوسط  المستوي

في و (، 3.814وبمتوسط حسابي ) عالي مستوييناميكية المعموماتية بالمعموماتي في محور الد

المقابل حقق ُبعدي العوامل احاقتصادية والعوامل التشريعية في محور احاستجابة المعموماتية عمى 

( عمى التوالي تصاعديًا عمى مستوى 3.572(،)3.403دنى في المستوى والمتوسط الحسابي )األ

ي محور الديناميكية التوجو المعموماتي ف -عمى التوالي تصاعديًا  -بعاد محوري التقييم، تالىما أ

، وتوزعت بقية ابعاد محوري التقييم بين متوسط مستويبو  (3.608المعموماتية بمتوسط حسابي )

عمى  التحميل( يوضح 20، والجدول )ات ومتوسطات حسابية متفاوتةمستويب القيم األعمى واألدنى

 .لألبعاد العشرة المستوى البعدي لمحوري التقييم احاستراتيجي
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 (02جدول )
 .لألبعاد العشرة عمى المستوى البعدي لمحوري التقييم االستراتيجي التحميل

SE األثؼبد 
انًتٌسؾ 

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ

األىًْخ 

 اننسجْخ
 انترتْت ًستٌُان

خ 
كْ

يْ
نب

ذّ
ان

خ)
تْ

يب
ٌ
ؼه

نً
ا

ID)
 

IO 8 هتىسط 0.72 0.557 3.608 التىجه الوؼلىهاتي 

IR 4 ػالي 0.74 0.485 3.684 الهيكلح الوؼلىهاتيح 

IS 2 هتىسط 0.73 0.654 3.661 الثنيح الوؼلىهاتيح 

IM 7 هتىسط 0.72 0.682 3.623 اإلدارج الوؼلىهاتيح 

IP 1 ػالي 0.76 0.526 3.814 التشغيل الوؼلىهاتي 

خ 
بث
د

ست
ال
ا

خ)
تْ

يب
ٌ
ؼه

نً
ا

IR)
 

IF 12 هتىسط 0.68 0.776 3.403 الؼىاهل االقتصاديح 

CF  1 ػالي 0.77 0.555 3.853 الثقافيحالؼىاهل 

PF 6 هتىسط 0.73 0.674 3.653 الؼىاهل السياسيح 

RF 9 هتىسط 0.71 0.678 3.572 الؼىاهل التشريؼيح 

TF 5 ػالي 0.77 0.664 3.853 الؼىاهل التكنىلىجيح 

 :التحميل عمى المستوى الجزئي لمحوري التقييم االستراتيجي

 مستوىالعمى فراد عينة الدراسة أجابة إالتحميل لبيانات بمثل التحميل عمى المستوى الجزئي تي

بعاد محوري التقييم احاستراتيجي وعمى مستوى الفقرات التي تمثل المتغيرات أعد من التجميعي لكل بُ 

ماتية في البيئة احاستجابة المعمو و  ة،الديناميكية المعموماتية في البيئة الداخمية في محوري الُبعدي

من في وحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية  الحكومي منظام المحاسبي اآلليل الخارجية

 :منظور استراتيجي، ويمكن تفصيمو عمى النحو اآلتي

 -:ةمديناميكية المعموماتية في البيئة الداخميالتحميل عمى المستوى الجزئي ل أواًل:

 :البيئة الداخمية فيالديناميكية المعموماتية  بعادأعمى مستوى  ( أ)

استخدم المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية ودرجة الموافقة من قبل عينة الدراسة تم      

ىا، وترتيب تمك األبعاد في ضوء أبعادعمى الدرجة الكمية لمديناميكية المعموماتية مع البيئة الداخمية و 
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حساب المتوسط الحسابي لالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أبعاد  المتوسط الحسابي، كما تم

 الديناميكية المعموماتية مع البيئة الداخمية، والموضحة بالجداول اآلتية:

 (02جدول )

 تحميل نتائج الديناميكية المعموماتية وأبعادىا.

ID األثؼبد 
انًتٌسؾ 

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ

األىًْخ 

 اننسجْخ
 انترتْت انذرخخ

IO 2 حهتىسط 0.72 0.557 3.608  التىجه الوؼلىهاتي 

IR  5 حيػال 0.74 0.485 3.684 الهيكلح الوؼلىهاتيح 

IS 1 حهتىسط 0.73 0.654 3.661  الثنيح الوؼلىهاتيح 

IM 4 حهتىسط 0.72 0.682 3.623  اإلدارج الوؼلىهاتيح 

IP  1 حيػال 0.76 0.526 3.814 التشغيل الوؼلىهاتي 

  ػبنْخ ID  3.678 0.460 0.74 نهذّنبيْكْخ انًؼهٌيبتْخانكهِ 

ن درجة التقييم احاستراتيجي لمديناميكية المعموماتية مع البيئة أ( 21يتضح من الجدول )

حصمت قد في الجميورية اليمنية لوحدات الخدمة العامة الحكومي اآللي نظام المحاسبي مالداخمية ل

عد ن بُ أيضًا أ، ويتضح عاليةوبدرجة  (%74)وأىمية نسبية  (3.678)عمى متوسط حسابي 

التشغيل المعموماتي حصل عمى الترتيب األول من بين أبعاد الديناميكية المعموماتية مع البيئة 

، بينما عاليةوبدرجة  (%76)وبمغت أىميتو النسبية  (3.814)الداخمية وبمتوسط حسابي بمغ 

ة نسبية وأىمي (3.684)بمتوسط حسابي بمغ ية عمى المرتبة الثانية لمعموماتعد الييكمة احصل بُ 

بمتوسط لمعموماتية عمى المرتبة الثالثة عد البنية ا، كما حصل بُ عاليةوبدرجة  (%74)بمغت 

عد اإلدارة ، في حين حصل بُ ةوعمى درجة متوسط (%73)وبأىمية نسبية  (3.661)حسابي بمغ 

 (%72)وأىمية نسبية بمغت  (3.623)وبمتوسط حسابي بمغ  المعموماتية عمى المرتبة الرابعة

ليحل في المرتبة الخامسة واألخيرة ُبعد التوجو المعموماتي بمتوسط حسابي بمغ  ة؛وبدرجة متوسط

 . ةوبدرجة متوسط (%72)وأىمية نسبية بمغت ايضًا  (3.608)
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إلجماع أفراد  بأنو نتيجة األول ترتيبلمعموماتي عمى الويفسر الباحث حصول ُبعد التشغيل ا

أثناء التشغيل  عمى تكييف النظام المحاسبي اآللي الحكومي في البيئة الداخميةعينة الدراسة 

 المعموماتي.

 البيئة الداخمية  فيالديناميكية المعموماتية  أبعاد )ب( عمى مستوى فقرات 

فراد عينة أجابة إلى بيانات إلمتعرف استخدم المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية تم 

 :أتي، كما ين أبعاد الديناميكية المعموماتيةعد مالدراسة عمى الفقرات في كل بُ 

 التوجو المعموماتي (2

ة لفقرات ُبعد المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعياريب ( الخاص22)يالحظ من الجدول 

 ، اآلتي:التوجو المعموماتي

المالي الكافي عممية االنتقال إلى نظام المعمومات المالي "يشجع التخصيص حصول الفقرة 

ىميتيا النسبية وأ (3.813) ا الحسابيحيث بمغ متوسطي ؛عمى الترتيب األول والمحاسبي اآللي"

"يسيم الوعي المعموماتي في خمق سموكيات الفقرة تنازليًا في الترتيب  تمتيا، ةيعالوبدرجة  (76%)

ىمية نسبية وأ (3.8)وبمتوسط بمغ  البشرية في تطبيق النظام اآللي" الرضا والقبول لدى الموارد

"تترجم أىداف الوحدات ، كما جاءت في الترتيب الثالث الفقرة ةيعالوبدرجة  (%76)قدرىا 

بأىمية نسبية  الحكومية الوعي المعموماتي بأىمية تحديث نظام المعمومات المالي والمحاسبي"

( عمى والثالثح، والسادسح، الراتؼحالفقرات ) حصولالباحث  عزو، و يةيعالودرجة  (%75)بمغت 

موماتية لنظام التوجو المعموماتي في الديناميكية المعُبعد متوسط حسابي من بين فقرات  عمىأ

شعور أفراد عينة الدراسة لعدة أسباب أىميا:  ؛الحكومي في الجميورية اليمنية اآللي المحاسبي

خمق سموكيات رضا و اآللي،  المحاسبي افي لعممية احانتقال إلى النظامالتخصيص المالي الكبأىمية 

 . في وحدات الخدمة العامة اآللي المحاسبي وقبول لدى الموظفين عمى تطبيق النظام
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 ( 22خذًل )

 انًتٌسؾ انسسبثِ ًاالنسراف انًؼْبرُ نفمراد ثُؼذ انتٌخو انًؼهٌيبتِ.تسهْم 

IO  ِانتٌخو انًؼهٌيبت 
انًتٌسؾ 

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ

األىًْخ 

 اننسجْخ
 انترتْت انذرخخ 

IO1 
تٌخذ استراتْدْخ شبيهخ ألتًتخ اننظبو انًبنِ ػًن 

 استراتْدْخ انًبنْخ انؼبيخ.
 5 خيتٌسط 0.73 0.899 3.663

IO2 
تتٌافر رؤّخ ًاػسخ نتطجْك تكنٌنٌخْب انًؼهٌيبد 

 انًبنْخ ًانًسبسجْخ.
 4 خػبنْ 0.75 0.742 3.738

IO3 
تترخى أىذاف انٌزذاد انسكٌيْخ انٌػِ انًؼهٌيبتِ 

 ثأىًْخ تسذّث نظبو انًؼهٌيبد انًبنِ ًانًسبسجِ.
 3 خػبنْ 0.75 0.716 3.763

IO4 
ّشدغ انتخظْض انًبنِ انكبفِ ػًهْخ االنتمبل ئنَ 

 نظبو انًؼهٌيبد انًبنِ ًانًسبسجِ آنِ.
 4 خػبنْ 0.76 0.731 3.813

IO5 
انجنْخ انًكبنْخ انًالئًخ ًانًنبسجخ نتشغْم تتٌافر 

 اننظبو آنِ فِ انٌزذاد انسكٌيْخ.
 6 خيتٌسط 0.69 0.967 3.463

IO6 
ّسيى انٌػِ انًؼهٌيبتِ فِ خهك سهٌكْبد انرػب 

 ًانمجٌل نذٍ انًٌارد انجشرّخ فِ تطجْك اننظبو آنِ
 2 خػبنْ 0.76 0.802 3.800

IO7 
كبفْخ نذٍ يختهف انًستٌّبد تتٌافر ثمبفخ يؼهٌيبتْخ 

 اإلدارّخ ثأىًْخ تطجْك اننظبو آنِ.
 8 خيتٌسط 0.64 1.024 3.200

IO8 
تٌخذ سْبسبد ًئخراءاد ًاػسخ تؼًم ًفمبً 

 الستراتْدْخ االنتمبل ئنَ اننظبو آنِ.
 7 خيتٌسط 0.69 0.965 3.425

 

المستويات اإلدارية  "تتوافر ثقافة معموماتية كافية لدى مختمففي حين حصمت الفقرة 

 وبأىمية نسبية (3.2) حسابيترتيب الثامن واألخير وبمتوسط عمى ال بأىمية تطبيق النظام اآللي"

جراءات واضحةالفقرة  تصاعدياً في الترتيب  تمتيا، ةدرجة متوسطعمى و ( 64%)  "توجد سياسات وا 

 وأىمية نسبية (3.425)حسابي بمتوسط  تعمل وفقًا الستراتيجية االنتقال إلى النظام اآللي"

"تتوافر البنية المكانية المالئمة الفقرة  تصاعدياً الترتيب  تمتيا في، و ةوبدرجة متوسط (69%)

وأىمية نسبية  (3.463) حسابيوبمتوسط  والمناسبة لتشغيل النظام اآللي في الوحدات الحكومية"

( والساتؼح، والثاهنح، الخاهسحالفقرات ) حصولالباحث  عزو، ويةوبدرجة متوسط (%69)بمغت 

الحكومي  اآللي المحاسبيمنظام للمعموماتي التوجو اُبعد متوسط حسابي من بين فقرات  دنيعمى أ

لعدة أسباب أىميا: محدودية الثقافة المعموماتية لدى مختمف المستويات  ؛في الجميورية اليمنية

 استراتيجية احانتقال إلى النظام اآللي، وكذلك عدم وضوحالمحاسبي اإلدارية بأىمية تطبيق النظام 
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المحاسبي البنية المكانية الحالية حا تشجع عمى تشغيل النظام  عالوة عمى كوناآللي،  المحاسبي

 في كافة الوحدات الحكومية.  الحكومي اآللي

في الديناميكية المعموماتية مع البيئة  اً معموماتي اً ن ىناك توجيإ :ومما سبق يمكن القول إجماحاً 

 .ةمتوسط ي الجميورية اليمنية، ولكن بدرجةالحكومي ف اآللي منظام المحاسبيلالداخمية 

 الييكمة المعموماتية: (0
 (23خذًل )

 انًتٌسؾ انسسبثِ ًاالنسراف انًؼْبرُ نفمراد ثُؼذ انيْكهخ انًؼهٌيبتْخ. تسهْم

IR  انيْكهخ انًؼهٌيبتْخ 
انًتٌسؾ 

 انسسبثِ

االنسرا

ف 

 انًؼْبرُ

االىًْخ 

 اننسجْخ
 انترتْت انذرخخ

IR1 
تٌخددذ ىْكهْددخ ًاػددسخ يسدددذدح نًكبنددخ اننظددبو آندددِ 

 ًػاللتو ثجمْخ اإلداراد ًاأللسبو انًختهفخ.
 6 يتٌسطخ 0.68 0.867 3.413

IR2 
ٌّخذ دنْم يكتٌة نهتٌطْف انٌظْفِ يسذد نهسهطبد 

 ًانًسئٌنْبد نشبغهِ ًظبئف اننظبو آنِ. 
 8 يتٌسطخ 0.67 0.991 3.325

IR3 
ٌّخذ تسذّذ ًاػر نمنٌاد االتظبل فًْدب ثدْن ًظدبئف 

 اننظبو آنِ ًاإلداراد ًاأللسبو انًختهفخ.
 5 يتٌسطخ 0.71 0.825 3.550

IR4 
انًؼهٌيدددبتِ خدددرائؾ ًاػدددسخ نتدددذفك ّتؼددًن انيْكدددم 

 انجْبنبد فًْب ثْن اإلداراد ًاأللسبو انًختهفخ.
 7 يتٌسطخ 0.67 0.841 3.338

IR5 
ّسبػذ تمسْى انؼًم فِ ئدارح اننظبو آنِ ػهَ تدندت 

 تركْس انًيبو ًانظالزْبد نذٍ أشخبص يسذًدّن.
 3 ػبنْخ 0.78 0.830 3.913

IR6 
اننظبو آنِ درخبد تفٌّغ تؼكس انجنْخ انيْكهْخ فِ 

 انسهطبد نهًستٌّبد اإلدارّخ.
 4 ػبنْخ 0.77 0.863 3.838

IR7 
ّسمدددك اننظدددبو آندددِ انتكبيدددم اندددٌظْفِ ثدددْن أنشدددطخ 

 انٌزذاد انسكٌيْخ.
 2 ػبنْخ 0.79 0.818 3.963

IR8 
تظددًْى نٌافددن اننظددبو آنددِ ًفمددبً نظددالزْبد انتخٌّددم 

 انًًنٌزخ.
 4 ػبنْخ 0.83 0.725 4.138

 

المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية لفقرات ُبعد ب الخاص (23)يالحظ من الجدول 

 "تصميم نوافذ النظام اآللي وفقًا لصالحيات التخويل الممنوحة"الييكمة المعموماتية، حصول الفقرة 

وبدرجة  (%83)وأىميتيا النسبية  (4.138) الحسابي حيث بمغ متوسطيا ؛عمى الترتيب األول

"يحقق النظام اآللي التكامل الوظيفي بين أنشطة الوحدات الفقرة  تنازلياً في الترتيب  تمتيا، عالية

، كما جاءت عاليةوبدرجة  (%79)وأىمية نسبية قدرىا  (3.963)بمغ حسابي وبمتوسط  الحكومية"

جنب تركيز الميام "يساعد تقسيم العمل في إدارة النظام اآللي عمى ت في الترتيب الثالث الفقرة
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درجة ( و %78)وبأىمية نسبية  (،3.913) حسابيبمتوسط  والصالحيات لدى أشخاص محدودين"

متوسط حسابي  ى( عمى أعموالخاهسح، والساتؼح، الثاهنحالفقرات ) حصولالباحث  عزو، ويعالية

لعدة  ؛الحكومي في الجميورية اليمنية اآللي المحاسبينظام مالييكمة المعموماتية لُبعد من بين فقرات 

الصالحيات الممنوحة قانونًا،  وفق قد تم عمى تصميم صالحيات التخويل آلياً  أنأىميا:  ؛أسباب

لتكامل الوظيفي بين أنشطة الوحدات الحكومية المطبقة لمنظام، وكذلك عدم اق النظام قحبحيث ي

 . الحكومي اآللي المحاسبيدارة النظام تركيز الميام والصالحيات لدى موظفين محدودين في إ

"يوجد دليل مكتوب لمتوصيف الوظيفي محدد لمسمطات والمسئوليات في حين حصمت الفقرة 

 (،3.325)بمغ حسابي عمى الترتيب الثامن واألخير وبمتوسط  لشاغمي وظائف النظام اآللي"

"يتضمن الييكل المعموماتي  تصاعدياً في الترتيب  تمتيا، ةوبدرجة متوسط (%67)وبأىمية نسبية 

بمغ حسابي بمتوسط  خرائط واضحة لتدفق البيانات فيما بين اإلدارات واألقسام المختمفة"

"توجد ىيكمية الفقرة  تصاعدياً الترتيب  في تمييا، ةوبدرجة متوسط (%67)وأىمية نسبية  (3.338)

حسابي  وبمتوسط  م المختمفة"واضحة محددة لمكانة النظام اآللي وعالقتو ببقية اإلدارات واألقسا

الفقرات  حصولالباحث  عزوومما سبق ي ة.وبدرجة متوسط (%68) وأىمية نسبية (،3.413)بمغ 

الييكمة المعموماتية ُبعد متوسط حسابي من بين فقرات  دني( عمى أواألولً، والراتؼح، الثانيح)

 المحاسبي اآللي نظاممدليل المستخدم ل ايصالأىميا: عدم  ؛متوسطة، لعدة أسبابوبدرجة 

ما انعكس عمى إجابة معظم أفراد عينة  ؛كافة مستخدمي النظامللحكومي في الجميورية اليمنية ا

الحكومي في اآللي نظام المحاسبي م، كذلك ضبابية الييكل المعموماتي لبدرجة متوسطةالدراسة 

الجميورية اليمنية فيما يخص خرائط تدفق البيانات فيما بين إدارات وأقسام النظام المختمفة ومكانة 

 النظام اآللي في الييكل التنظيمي وعالقتو ببقية اإلدارات واألقسام المختمفة في الوحدات الحكومية. 
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منظام لفي الديناميكية المعموماتية  ةمعموماتي عن وجود ىيكمةومما سبق يمكن القول إجماحًا 

 .ةيعالمع البيئة الداخمية، وبدرجة  الحكومي في الجميورية اليمنية اآللي المحاسبي

 البنية المعموماتية (3

 ُبعد لفقرات المعيارية واحانحرافات الحسابية بالمتوسطات الخاص( 24) الجدول من يالحظ

 والنظام الموازنة أدلة مع اآللي النظام مكونات تتناسب" الفقرة حصول المعموماتية، البنية

 النسبية وأىميتيا( 3.988) الحسابي متوسطيا بمغ حيث األول؛ الترتيب عمى "الحكومي المحاسبي

 لالستخدام المؤىمة البشرية الموارد توجد" الفقرة تنازلياً  الترتيب في تمتيا عالية، وبدرجة%( 80)

 عالية، وبدرجة%( 80) قدرىا نسبية وأىمية( 3.975) حسابي وبمتوسط "اآللي لمنظام المعموماتي

 االحتياج لتمبية الالزمة البرمجية والتطبيقات البرامج توجد" الفقرة الثالث الترتيب في وجاءت

%( 78) بمغت نسبية وبأىمية( 3.875) بمغ حسابي بمتوسط "اآللي النظام وظائف في المعموماتي

 نسبة أعمى عمى( والثانيح، والخاهسح، الثاهنح) الفقرات حصول الباحث ويعزو، عالية ودرجة

 اآللي المحاسبي نظاممل الداخمية الديناميكية في المعموماتية البنية ُبعد فقرات بين من حسابي متوسط

 اآللي المحاسبي النظام مكونات مناسبة: أىميا أسباب؛ لعدة اليمنية، الجميورية في الحكومي

 الحكومية، الوحدات في بيما المعمول الحكومي المحاسبي والنظام الموازنة أدلة مع الحكومي

 لتمبية الالزمة لمبرمجيات اآللي النظام وامتالك اآللي، النظام لتطبيق المؤىل البشري المورد ووجود

  .المعموماتي احاحتياج

عمى  النظام اآللي""تتوافر الموارد المالية )التمويل( الالزمة لتطبيق   في حين حصمت الفقرة

 تمتيا، ةوبدرجة متوسط (%61)وأىمية نسبية  (3.050) حسابيوبمتوسط  ،الترتيب الثامن واألخير

"توجد منظومة متكاممة من اإلجراءات والسياسات الحاكمة ألداء الفقرة  تصاعدياً في الترتيب 

، وحصمت عمى ةوبدرجة متوسط (%69)وأىمية نسبية  (3.425) حسابيبمتوسط  النظام اآللي"
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"تساعد البنية التحتية الحالية لشبكة االتصاالت عمى توسيع نطاق تطبيق الترتيب السادس الفقرة 

ة، وبدرجة متوسط (%71)وأىمية نسبية بمغت  (3.525)بمغ  حسابي وبمتوسط النظام اآللي"

نسبة متوسط حسابي من  دني( عمى أوالثالثح، والساتؼح، الراتؼحالفقرات ) حصولالباحث  عزووي

منظام المحاسبي لالبنية المعموماتية في الديناميكية المعموماتية مع البيئة الداخمية ُبعد بين فقرات 

أىميا: ضآلة الموارد المالية الالزمة لتطبيق  ؛الحكومي في الجميورية اليمنية، لعدة أسباباآللي 

 ات الحاكمة ألداء النظام.النظام اآللي، القصور في منظومة اإلجراءات والسياس

 (24خذًل )

 انًتٌسؾ انسسبثِ ًاالنسراف انًؼْبرُ نفمراد ثُؼذ انجنْخ انًؼهٌيبتْخ.تسهْم 

IS  انجنْخ انًؼهٌيبتْخ 
انًتٌسؾ 

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ

االىًْخ 

 اننسجْخ
 انترتْت ذرخخ ان

IS1 
تتٌافر انًٌارد انتكنٌنٌخْخ ين أخيسح ًيؼذاد 

 يبدّخ يالئًخ نتطجْك اننظبو آنِ.ًتمنْبد 
 5 خيتٌسط 0.73 0.956 3.650

IS2 
تٌخذ انجرايح ًانتطجْمبد انجريدْخ انالزيخ نتهجْخ 

 االزتْبج انًؼهٌيبتِ فِ ًظبئف اننظبو آنِ.
 3 ػبنْخ 0.78 0.933 3.875

IS3 
تسبػذ انجنْخ انتستْخ انسبنْخ نشجكخ االتظبالد ػهَ 

 اننظبو آنِ.تٌسْغ نطبق تطجْك 
 6 خيتٌسط 0.71 1.201 3.525

IS4 
تتٌافر انًٌارد انًبنْخ )انتًٌّم( انالزيخ نتطجْك 

 اننظبو آنِ.
 8 خيتٌسط 0.61 0.992 3.050

IS5 
تٌخذ انًٌارد انجشرّخ انًإىهخ نالستخذاو 

 انًؼهٌيبتِ نهنظبو آنِ.
 2 ػبنْخ 0.80 1.018 3.975

IS6 
انالزيخ إلدارح تشغْم انجْبنبد تتٌافر لٌاػذ انجْبنبد 

 فِ اننظبو آنِ.
 4 ػبنْخ 0.76 0.947 3.800

IS7 
تٌخذ ينظٌيخ يتكبيهخ ين اإلخراءاد ًانسْبسبد 

 انسبكًخ ألداء اننظبو آنِ.
 7 خيتٌسط 0.69 1.088 3.425

IS8 
تتنبست يكٌنبد اننظبو آنِ يغ أدنخ انًٌازنخ 

 ًاننظبو انًسبسجِ انسكٌيِ.
 4 ػبنْخ 0.80 0.834 3.988

 

ومما سبق يمكن القول إجماحًا بوجود بنية معموماتية في الديناميكية المعموماتية مع البيئة 

 .ةالحكومي في الجميورية اليمنية، ولكن بدرجة متوسطاآللي منظام المحاسبي لالداخمية 

 اإلدارة المعموماتية (4

المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية لفقرات ُبعد الخاص ب (25)يالحظ من الجدول 

عمى  "تتولى إدارة النظام اآللي إدارة معموماتية متخصصة"اإلدارة المعموماتية، حصول الفقرة 
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، عاليةوبدرجة  (%79)وأىميتيا النسبية  (3.938)حيث بمغ متوسطيا الحسابي  ؛الترتيب األول

"توجد إجراءات إدارية تضمن توثيق البيانات والمعمومات وحفظيا ة الفقر  تنازلياً في الترتيب  تمتياو 

جاءت في و  ،عاليةوبدرجة  (%77)وأىمية نسبية قدرىا  (3.863) حسابيوبمتوسط إلكترونياً" 

تعمل تقارير األداء التي يوفرىا النظام اآللي عمى التحسين المستمر لألداء  "الترتيب الثالث الفقرة 

 الباحث أن عزووي، ةيعالدرجة بو  (%74)وأىمية نسبية بمغت  (3.713)بمتوسط بمغ  المعموماتي"

ُبعد نسبة متوسط حسابي من بين فقرات  ىعمى أعم( والثاهنح، والراتؼح، األولًالفقرات ) حصول

الحكومي في الجميورية اآللي نظام المحاسبي ماإلدارة المعموماتية في الديناميكية المعموماتية ل

وجود و أىميا: إسناد إدارة النظام اآللي إلدارة معموماتية متخصصة،  ؛، قد يعود لعدة أسباباليمنية

 ،راجعة رونيًا، فضاًل عن وجود تغذيةإجراءات إدارية تضمن توثيق وحفظ البيانات والمعمومات إلكت

 امتعمل عمى التحسين المستمر لألداء المعموماتي من خالل تقارير األداء التي يوفرىا النظ

 اآللي.  المحاسبي

 (25خذًل )

 انًتٌسؾ انسسبثِ ًاالنسراف انًؼْبرُ نفمراد ثُؼذ اإلدارح انًؼهٌيبتْخ.تسهْم 

IM  اإلدارح انًؼهٌيبتْخ 
 انًتٌسؾ

 انسسبثِ

 االنسراف

 انًؼْبرُ

االىًْخ 

 اننسجْخ
 انترتْت ذرخخ ان

IM1 
تتٌنَ ئدارح اننظبو آنِ ئدارح يؼهٌيبتْخ 

 يتخظظخ.
 4 خػبنْ 0.79 0.817 3.938

IM2 
تٌخذ سْبسبد ئدارّخ ًاػسخ إلدارح اننظبو آنِ 

 ًفمبً نالستراتْدْخ انًؼهٌيبتْخ انًسذدح.
 4 خيتٌسط 0.73 0.919 3.625

IM3 
ّتى ئدارح اننظبو آنِ ثطرّمخ تكبيهْخ يغ ثمْخ نظى 

 انًؼهٌيبد األخرٍ فِ انٌزذاد انسكٌيْخ.
 6 خيتٌسط 0.69 0.899 3.463

IM4 
تٌخذ ئخراءاد ئدارّخ تؼًن تٌثْك انجْبنبد 

 ًانًؼهٌيبد ًزفظيب ئنكترًنْبً.
 2 خػبنْ 0.77 0.951 3.863

IM5 
ّتٌافر انتذرّت انًستًر نهؼبيهْن فِ ئدارح اننظبو 

 آنِ نتطٌّر األداء انًؼهٌيبتِ.
 8 خيتٌسط 0.67 0.911 3.325

IM6 
تسمك تهتسو اإلدارح انًؼهٌيبتْخ ثؼٌاثؾ رلبثْخ 

 يٌثٌلْخ األداء انًؼهٌيبتِ نهنظبو آنِ.
 5 خيتٌسط 0.72 0.974 3.613

IM7 
ّستدْت اننظبو آنِ نكبفخ انًتطهجبد انًؼهٌيبتْخ 

 ندًْغ انٌزذاد انسكٌيْخ.
 7 خيتٌسط 0.69 1.018 3.450

IM8 
تؼًم تمبرّر األداء انتِ ٌّفرىب اننظبو آنِ ػهَ 

 انًؼهٌيبتِ.انتسسْن انًستًر نألداء 
 3 خػبنْ 0.74 0.889 3.713
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"يتوافر التدريب المستمر لمعاممين في إدارة النظام اآللي لتطوير في حين حصمت الفقرة 

وأىمية نسبية  (3.325)عمى الترتيب الثامن واألخير وبمتوسط حسابي بمغ  األداء المعموماتي"

"يستجيب النظام اآللي لكافة الفقرة  تصاعدياً في الترتيب  تمتيا، ةوبدرجة متوسط (67%)

وأىمية نسبية  (3.450)بمتوسط حسابي بمغ  المتطمبات المعموماتية لجميع الوحدات الحكومية"

"يتم إدارة النظام اآللي ، وحصمت عمى الترتيب السادس الفقرة ةوبدرجة متوسط (%69)قدرىا 

وبمتوسط حسابي بمغ  الحكومية" بطريقة تكاممية مع بقية نظم المعمومات األخرى في الوحدات

الفقرات  حصولالباحث  عزووي. وبدرجة مستواىا متوسط (%69)وأىمية نسبية بمغت  (3.463)

اإلدارة ُبعد نسبة متوسط حسابي من بين فقرات  دنيعمى أ( والثالثح، والساتؼح، الخاهسح)

الحكومي في الجميورية اليمنية، لعدة  اآللي نظام المحاسبيلمالمعموماتية في الديناميكية الداخمية 

ألجل ومستخدمي النظام غياب التدريب المستمر لمعاممين في إدارة النظام اآللي  أىميا: ؛أسباب

ة النظام اآللي لكافة المتطمبات المعموماتية لموحدات يبتممحدودية و تطوير أدائيم المعموماتي، 

كاممية مع بقية نظم المعمومات األخرى في الوحدات الحكومية، إدارة النظام اآللي حا تتم بطريقة ت

 ومن بين تمك الوحدات جميع مجتمع الدراسة. المحاسبي اآللي، الحكومية التي تطبق النظام 

ومما سبق يمكن القول إجماحًا بوجود إدارة معموماتية في الديناميكية المعموماتية مع البيئة 

 في الجميورية اليمنية، ولكن بدرجة مستواىا متوسط.الحكومي  المحاسبي اآللينظام مالداخمية ل

 التشغيل المعموماتي (5

المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية لفقرات ُبعد الخاص ب (26)يالحظ من الجدول 

"تتوافق مخرجات النظام اآللي مع أحكام دليل النظام التشغيل المعموماتي، حصول الفقرة 

وأىميتيا النسبية  (3.950)عمى الترتيب األول حيث بمغ متوسطيا الحسابي  المحاسبي الحكومي"

"تتم المعالجة اآللية لمبيانات في النظام الفقرة  تنازلياً في الترتيب  تمتيا، ةيعالوبدرجة  (79%)
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وأىمية نسبية قدرىا  (3.863)وبمتوسط حسابي بمغ  اآللي وفقًا إلجراءات ضابطة وحاكمة ليا"

"يوفر النظام اآللي المعمومات المطموبة جاءت في الترتيب الثالث الفقرة و ، ةيعالة وبدرج (77%)

وبأىمية نسبية بمغت  (3.838)بمتوسط حسابي بمغ  عن مدى االلتزام بتنفيذ القوانين والتعميمات"

ة تتراوح عاليالتشغيل المعموماتي حصمت عمى نسب أىمية  ُبعدبقية فقرات و ، ةيعالودرجة  (77%)

التشغيل المعموماتي عمى ُبعد جميع فقرات  حصول الباحث ويعزو، (%76)و  (%75)ما بين 

الحكومي في الجميورية اليمنية  اآللي نظام المحاسبيالعمى امتالك  تدل عال  مستواىا  اتدرج

 مقومات التشغيل المعموماتي في الديناميكية الداخمية لمنظام نفسو. 

 (26خذًل )

 تٌسؾ انسسبثِ ًاالنسراف انًؼْبرُ نفمراد ثُؼذ انتشغْم انًؼهٌيبتِ.انًتسهْم 

IP  ِانتشغْم انًؼهٌيبت 
انًتٌسؾ 

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ

االىًْخ 

 اننسجْخ
ذرخخان  انترتْت 

IP1 
ّتى انؼًم ًفمبً نًنظٌيخ يتكبيهخ يكتٌثخ تٌػر آنْخ 

 انتشغْم انًؼهٌيبتِ نهنظبو.
 6 ػبنْخ 0.76 0.763 3.775

IP2 
ٌّفر اننظبو آنِ انجْبنبد ًانتمبرّر انًالئًخ 

 نالزتْبخبد انًختهفخ نًتخنُ انمراراد.
 5 ػبنْخ 0.76 0.693 3.775

IP3 
ًّهك اننظبو آنِ تمنْبد انكشف ػن األخطبء أثنبء 

 انًؼبندخ نهجْبنبد انًذخهخ.
 7 ػبنْخ 0.75 0.819 3.750

IP4 
ًتمبرّر زست انطهت ٌّفر اننظبو آنِ يؼهٌيبد 

 ًػنذ انسبخخ.
 8 ػبنْخ 0.75 0.834 3.750

IP5 
تتٌافك يخرخبد اننظبو آنِ يغ أزكبو دنْم اننظبو 

 انًسبسجِ انسكٌيِ.
3.950 0.727 0.79 

 ػبنْخ
4 

IP6 
ّتى تأكْذ االكتًبل انًستنذُ نكبفخ انًؼبيالد انًبنْخ 

 ًانًسبسجْخ آنْبً.
3.813 0.887 0.76 

 ػبنْخ
4 

IP7 
تتى انًؼبندخ آنْخ نهجْبنبد فِ اننظبو آنِ ًفمبً 

 إلخراءاد ػبثطخ ًزبكًخ نيب.
3.863 0.759 0.77 

 ػبنْخ
2 

IP8 
ٌّفر اننظبو آنِ انًؼهٌيبد انًطهٌثخ ػن يذٍ 

 االنتساو ثتنفْن انمٌانْن ًانتؼهًْبد.
3.838 0.818 0.77 

 ػبنْخ
3 

نظام مالقول إجماحًا بوجود تشغيل معموماتي في الديناميكية المعموماتية ل ومما سبق يمكن

، وبدحالة حصول جميع فقرات مع البيئة الداخمية الحكومي في الجميورية اليمنية اآللي المحاسبي

 .عال  مستواىا  اتاتي عمى درجالتشغيل المعمومبُعد 
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 المعموماتية لعوامل البيئة الخارجيةالستجابة التحميل عمى المستوى الجزئي لثانيًا: 

المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية ودرجة احاستجابة من قبل أفراد عينة ت استخدم

ستجابة المعموماتية وأبعادىا، وترتيب تمك األبعاد في ضوء المتوسط الالدراسة عمى الدرجة الكمية ل

ت المعيارية لكل فقرة من فقرات أبعاد الحسابي، كما تم حساب المتوسط الحسابي لالنحرافا

 :احاستجابة المعموماتية لعوامل البيئة الخارجية، والموضحة بالجداول اآلتي

  لبيئة الخارجية:لعوامل ااالستجابة المعموماتية  بعادأعمى مستوى تحميل ال ( أ)

البيئة ن درجة التقييم احاستراتيجي لالستجابة المعموماتية في أ( 27يتضح من الجدول )

الحكومي في الجميورية اليمنية حصمت عمى متوسط حسابي قدره  اآللي نظام المحاسبيمالخارجية ل

ن كاًل من ُبعدي أيضًا أة، ويتضح عاليوبدرجة استجابة  (%73)وبمغت األىمية النسبية  (3.667)

العوامل الثقافية والعوامل التكنولوجية حصال عمى الترتيب األول من بين أبعاد احاستجابة 

وبمغت األىمية  (3.853)بمغ  منيماالمعموماتية لعوامل البيئة الخارجية وبمتوسط حسابي لكل 

السياسية عمى  ين، بينما حصل ُبعد العواملبعدة لكال العاليوبدرجة استجابة  (%77)النسبية 

وبدرجة استجابة  (%73)وأىمية نسبية بمغت  (3.653)المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بمغ 

( 3.572)ة، في حين حصل ُبعد العوامل التشريعية عمى المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بمغ عالي

ية عمى وعمى درجة استجابة متوسطة، وقد حصل ُبعد العوامل احاقتصاد (%71)وأىمية نسبية 

وبدرجة  (%68)وأىمية نسبية بمغت  (3.403)المرتبة الرابعة واألخيرة وبمتوسط حسابي بمغ 

 استجابة متوسطة.
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 (02جدول )

 تحميل نتائج محور االستجابة المعموماتية مع البيئة الخارجية وأبعادىا.

IR األثؼبد 
 انًتٌسؾ

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ

األىًْخ 

 اننسجْخ

درخخ 

 االستدبثخ
 انترتْت

IF 2 هتىسطح 0.68 0.776 3.403 انؼٌايم االلتظبدّخ 

CF 1 ػاليح 0.77 0.555 3.853 انؼٌايم انثمبفْخ 

PF 1 هتىسطح 0.73 0.674 3.653 انؼٌايم انسْبسْخ 

RF 4 هتىسطح 0.71 0.678 3.572 انؼٌايم انتشرّؼْخ 

TF 5 ػاليح 0.77 0.664 3.853 انؼٌايم انتكنٌنٌخْخ 

  ػبنْخ 3.667 0.477 0.73 (IR) انكهــــــــــــــِ

 

 التكنولوجية عمى المرتبة األولىوالعوامل العوامل الثقافة  يمن ُبعد حصول كلً  ذلك عزووي

الحكومي في الجميورية اليمنية عمى احاستجابة  اآللي نظام المحاسبيالقدرة لوالمرتبة الثانية 

المعموماتية لمتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة في أنظمة المعمومات، واحاستجابة المعموماتية 

المحاسبي لمثقافة المعموماتية التي من خالليا تتطمع الحكومة اليمنية إلى استكمال تطبيق النظام 

 اآللي نظام المحاسبيالن درجة احاستجابة من قبل أة العامة، إحا اآللي عمى كافة وحدات الخدم

الحكومي في الجميورية اليمنية لمعوامل احاقتصادية في البيئة الخارجية حصمت عمى النسبة الدنيا 

لممتوسط الحسابي وبدرجة استجابة متوسطة األمر الذي يتوجب عمى الحكومة ممثمًة بوزارة المالية 

اآلنية التي من شأنيا زيادة درجات احاستجابة المعموماتية لمتغيرات البيئة البحث عن الحمول 

 الخارجية عمومًا وباألخص العوامل احاقتصادية. 

 لبيئة الخارجيةلعوامل ااالستجابة المعموماتية  عمى مستوى فقرات ابعادتحميل )ب( ال 

 عينة افراد اجابة بيانات عمى لمتعرف المعيارية واحانحرافات الحسابية المتوسطات استخدم تم

 :يأتي كما، المعموماتية ةاحاستجاب بعادأ من ُبعد كل في الفقرات عمى الدراسة
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 العوامل االقتصادية: (2

 (02جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات ُبعد العوامل االقتصادية.تحميل 

IF انؼٌايم االلتظبدّخ  
 انًتٌسؾ

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ

االىًْخ 

 اننسجْخ

درخخ 

 االستدبثخ
 انترتْت

IF1 .4 يتٌسطخ 0.70 0.886 3.488 ٌّخذ ارتجبؽ نهنظبو آنِ ثبنًإشراد االلتظبدّخ 

IF2 
ّراػِ اننظبو آنِ انتٌخيبد االلتظبدّخ 

 نإلطالذ انًبنِ ًاإلدارُ.
 2 يتٌسطخ 0.69 0.953 3.438

IF3 
اننظبو آنِ يغ تتفك انًًبرسبد انًسبسجْخ فِ 

 رًاثؾ انتكبيم االلتظبدُ.
 3 يتٌسطخ 0.68 0.817 3.375

IF4 
ّسبػذ اننظبو فِ يؼرفخ كفبءح تٌزّغ األيٌال 

 انؼبيخ ثسست انتٌخيبد االلتظبدّخ.
 4 يتٌسطخ 0.66 0.963 3.313

 

 ُبعد لفقرات المعيارية واحانحرافات الحسابية بالمتوسطات الخاص( 28) الجدول من يالحظ

 الترتيب عمى "االقتصادية بالمؤشرات اآللي لمنظام ارتباط يوجد" الفقرة حصول احاقتصادية، العوامل

 استجابة وبدرجة%( 70) النسبية وأىميتيا( 3.488) الحسابي متوسطيا بمغ حيث األول؛

 االقتصادية التوجيات اآللي النظام يراعي" الفقرة تنازلياً  الثاني الترتيب في وجاءت متوسطة،

 وبدرجة%( 69) قدرىا نسبية وأىمية( 3.438) بمغ حسابي وبمتوسط "واإلداري المالي لإلصالح

 النظام في المحاسبية الممارسات تتفق" الفقرة الثالث الترتيب في جاءت كما متوسطة، استجابة

%( 68) بمغت نسبية وبأىمية( 3.375) بمغ حسابي بمتوسط "االقتصادي التكامل روابط مع اآللي

 كفاءة معرفة في النظام يساعد" الفقرة واألخير الرابع الترتيب في وحمت متوسطة، استجابة ودرجة

 نسبية وأىمية( 3.313) بمغ حسابي وبمتوسط "االقتصادية التوجيات بحسب العامة األموال توزيع

 العوامل ُبعد فقرات أن إلى ذلك يعزو سبق ومما .متوسطة استجابة وبدرجة%( 66) قدرىا
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 عمى القدرة لديو اليمنية الجميورية في الحكومي اآللي المحاسبي النظام إن عمى تدل احاقتصادية

  .متوسطة استجابة بدرجة ولكنيا الخارجية البيئة في احاقتصادية لمعوامل المعموماتية احاستجابة

 العوامل الثقافية (0

 (02جدول )

 ُبعد العوامل الثقافية.المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات تحميل 

CF  انؼٌايم انثمبفْخ 
 انًتٌسؾ

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ

 االىًْخ

 اننسجْخ

درخخ 

 االستدبثخ
 انترتْت

CF1 
يوثل النظام اآللي استجاتح هجتوؼيح لالستخذام 

 التكنىلىجي في اإلدارج الوؼلىهاتيح.
 1 ػاليح 0.77 0.597 3.850

CF2 
في ارتقاء الثقافح يسهن تطثيق النظام اآللي 

 الوؼلىهاتيح.
 1 ػاليح 0.84 0.677 4.188

CF3 
يراػي النظام اآللي في الووارساخ الوحاسثيح 

 الوىروث الثقافي للوجتوغ.
 4 هتىسطح 0.70 0.928 3.500

CF4 
يتفاػل النظام اآللي هغ التنىع الوؼرفي في التؼلين 

 الوحاسثي.
 5 ػاليح 0.78 0.736 3.875

المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية لفقرات ُبعد الخاص بيالحظ من الجدول أعاله 

عمى  "يسيم تطبيق النظام اآللي في ارتقاء الثقافة المعموماتية"ل الفقرة العوامل الثقافية، حصو 

وبدرجة استجابة  (%84)النسبية  وأىميتيا (4.188)الترتيب األول حيث بمغ متوسطيا الحسابي 

"يتفاعل النظام اآللي مع التنوع المعرفي في التعميم الفقرة  تنازلياً  ة، وجاءت في الترتيب الثانيعالي

ة، عاليوبدرجة استجابة  (%78)ية قدرىا وأىمية نسب (3.875)وبمتوسط حسابي بمغ  المحاسبي"

ام التكنولوجي "يمثل النظام اآللي استجابة مجتمعية لالستخدكما جاءت في الترتيب الثالث الفقرة 

ة ودرج (%77)وأىمية نسبية بمغت  (3.850)بمتوسط حسابي بمغ  في اإلدارة المعموماتية"

"يراعي النظام اآللي في الممارسات ة، في حين حمت في الترتيب الرابع واألخير الفقرة عالياستجابة 

ية قدرىا وأىمية نسب (3.500)وبمتوسط حسابي بمغ  المحاسبية الموروث الثقافي لممجتمع"

، والراتؼح، الثانيحالباحث أن الفقرات ) عزووبدرجة استجابة متوسطة، ومما سبق ي (70%)
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الحكومي في الجميورية اليمنية لديو القدرة عمى  اآللي نظام المحاسبيال( تدل عمى إن واألولً

رأي أفراد  ونقس، إحا أنو وفي الوقت عاليةاحاستجابة المعموماتية لمعوامل الثقافية وبدرجة استجابة 

الحكومي في  اآللي نظام المحاسبيالعينة الدراسة بأن الممارسات المحاسبية التي تتم في 

ولكن بدرجة استجابة متوسطة، وىذا وما  ،الجميورية اليمنية قد تستجيب لمموروث الثقافي لممجتمع

 اآللي نظام المحاسبيلمجية من فقرات ُبعد العوامل الثقافية في البيئة الخار  الثالثةدلت عميو الفقرة 

 .الحكومي في الجميورية اليمنية

 العوامل السياسية: (3

المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية لفقرات ُبعد الخاص ب (30)يالحظ من الجدول 

"تطبيق النظام اآللي يتناسب مع نظام السمطة المركزية ونظام ية، حصول الفقرة العوامل السياس

النسبية وأىميتيا  (3.925)حيث بمغ متوسطيا الحسابي عند  ؛عمى الترتيب األول المحمية"السمطة 

يحقق النظام اآللي مبدأ ة، وجاءت في الترتيب الثاني الفقرة "عاليوبدرجة استجابة  (79%)

ية قدرىا وأىمية نسب (3.813)وبمتوسط حسابي بمغ  الشفافية في عرض البيانات والمعمومات"

الحكومي في  اآللي المحاسبيالنظام ستنج من ذلك بأن ة، ويُ عاليجة استجابة وبدر  (76%)

ة ألنظمة الحكم المركزية والمحمية، وىذا ما أكدتو آراء أفراد عالييورية اليمنية يستجيب بدرجة الجم

ي يضًا لتحقيق مبدأ الشفافية فأة عاليوكذلك استجابة النظام بدرجة عينة الدراسة في الفقرة األولى، 

عرض البيانات والمعمومات وىذا ما تم تأكيده من قبل أفراد عينة الدراسة في الفقرة الثالثة من فقرات 

 ُبعد العوامل السياسية.
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 (32جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات ُبعد العوامل السياسية.

PF  انؼٌايم انسْبسْخ 
انًتٌسؾ 

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ

األىًْخ 

 اننسجْخ

درخخ 

 االستدبثخ
 انترتْت

PF1 
تطجْك اننظبو آنِ ّتنبست يغ نظبو 

 انسهطخ انًركسّخ ًنظبو انسهطخ انًسهْخ.
 4 ػبنْخ 0.79 0.823 3.925

PF2 
ّستٌػت اننظبو آنِ االنؼكبسبد انًبنْخ 

 نألًػبع انسْبسْخ انًتغْرح.
 4 يتٌسطخ 0.68 0.894 3.400

PF3 
آنِ يجذأ انشفبفْخ فِ ّسمك اننظبو 

 ػرع انجْبنبد ًانًؼهٌيبد.
 2 ػبنْخ 0.76 0.797 3.813

PF4 
ّسيى اننظبو آنِ فِ تطجْك االتدبه 

 انسْبسِ نسٌ اننظبو انًسهِ.
 3 يتٌسطخ 0.70 0.886 3.475

   

"يسيم النظام اآللي في تطبيق االتجاه السياسي في حين جاءت في الترتيب الثالث الفقرة 

ودرجة استجابة  (%70)وبأىمية نسبية بمغت  (3.475)بمتوسط حسابي بمغ  النظام المحمي"نحو 

في  "يستوعب النظام اآللي االنعكاسات المالية لألوضاع السياسية المتغيرة"متوسطة، لتحل الفقرة 

ودرجة  (%68)وأىمية نسبية قدرىا  (3.400)الترتيب الرابع واألخير وبمتوسط حسابي بمغ 

( من فقرات ُبعد العوامل والثانيح، الراتؼحمتوسطة، ومما سبق يستنج الباحث أن الفقرتين ) استجابة

الحكومي في الجميورية اليمنية لديو القدرة عمى  اآللي نظام المحاسبيالن أالسياسية تدحان عمى 

تجاه ة لالاحاستجابة المعموماتية لمعوامل السياسية وبدرجة استجابة متوسطة، من حيث احاستجاب

جة ، وكذلك استيعاب النظام لالنعكاسات المالية الناتةالمحميالسمطة نظام السياسي لمحكومة نحو 

 .عن األوضاع السياسية المتغيرة

 العوامل التشريعية (4

المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية لفقرات ُبعد الخاص ب (31)يالحظ من الجدول 

"يتوافق تطبيق النظام اآللي مع أحكام القوانين العوامل التشريعية القانونية، حصول الفقرة 
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حيث بمغ متوسطيا  ؛عمى الترتيب األول واألنظمة واألدلة المالية والمحاسبية المعمول بيا"

أن النظام  إلى ذلك يعزوة، عاليوبدرجة استجابة  (%75)وأىميتيا النسبية  (3.725)الحسابي 

حكام القوانين واألنظمة ألة عاليالحكومي في الجميورية اليمنية يستجيب بدرجة  اآللي المحاسبي

في الترتيب تمتيا  ،واألدلة المحاسبية المعمول بيا حاليًا في الوحدات الحكومية في الجميورية اليمنية

عب النظام اآللي التشريعيات الرقابية ومعايير المراجعة في وحدات القطاع "يستو الفقرة  تنازلياً 

ودرجة استجابة متوسطة،  (%72)وبأىمية نسبية بمغت  (3.600)بمتوسط حسابي بمغ  العام"

يوجد تشريع قانوني يدعم التحول لتطبيق النظم المعموماتية وجاءت في الترتيب الثالث الفقرة "

 (%70)وبأىمية نسبية بمغت  (3.500)بمتوسط حسابي بمغ  الوحدات العامة"التكنولوجية في 

"يراعي النظام تحقيق متطمبات المعايير المحاسبية الدولية ودرجة استجابة متوسطة، لتحل الفقرة 

وأىمية نسبية  (3.463)في الترتيب الرابع واألخير وبمتوسط حسابي بمغ  لوحدات القطاع العام"

 .رجة استجابة متوسطةوبد (%69)قدرىا 

 (32جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات ُبعد العوامل التشريعية.تحميل 

RF  انؼٌايم انتشرّؼْخ 
 انًتٌسؾ

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ

األىًْخ 

 اننسجْخ

درخخ 

 االستدبثخ
 انترتْت

RF

1 

ٌّخذ تشرّغ لبنٌنِ ّذػى انتسٌل 

انتكنٌنٌخْخ  نتطجْك اننظى انًؼهٌيبتْخ

 فِ انٌزذاد انؼبيخ.

 3 يتٌسطخ 0.70 0.779 3.500

RF

2 

ّتٌافك تطجْك اننظبو آنِ يغ أزكبو 

انمٌانْن ًاألنظًخ ًاألدنخ انًبنْخ 

 ًانًسبسجْخ انًؼًٌل ثيب

 4 ػبنْخ 0.75 0.795 3.725

RF

3 

ّستٌػت اننظبو آنِ انتشرّؼْبد 

انرلبثْخ ًيؼبّْر انًراخؼخ فِ ًزذاد 

 انمطبع انؼبو.

 2 يتٌسطخ 0.72 0.894 3.600

RF

4 

ّراػِ اننظبو تسمْك يتطهجبد انًؼبّْر 

انًسبسجْخ انذًنْخ نٌزذاد انمطبع 

 انؼبو.

 4 يتٌسطخ 0.69 0.779 3.463
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( من فقرات ُبعد العوامل والراتؼح، واألولً، الثالثحومما سبق يستنج الباحث أن الفقرات )

الحكومي في الجميورية اليمنية لديو القدرة عمى  اآللي نظام المحاسبيالن أعمى  تدلالتشريعية 

ولكن بدرجة استجابة متوسطة، من حيث احاستجابة  احاستجابة المعموماتية لمعوامل التشريعية

، وكذلك متطمبات ةالعام خدمةحاستيعاب التشريعيات الرقابية ومعايير المراجعة في وحدات ال

 .لية لوحدات القطاع العامبية الدو المعايير المحاس

 العوامل التكنولوجية (5
 (30جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات ُبعد العوامل التكنولوجية.تحميل 

TF  انؼٌايم انتكنٌنٌخْخ 
 انًتٌسؾ

 انسسبثِ

 االنسراف

 انًؼْبرُ

 األىًْخ

 اننسجْخ

 درخخ

 االستدبثخ
 انترتْت

TF1 

نهنظبو آنِ  ّهجِ االستخذاو انتكنٌنٌخِ

انتٌخيبد االستراتْدْخ نإلطالذ انًبنِ 

 ًاإلدارُ.

 2 ػبنْخ 0.77 0.882 3.863

TF2 

تتٌاكت تكنٌنٌخْب اننظبو آنِ يغ 

انًتطهجبد انؼظرّخ فِ خٌدح خذيخ 

 انًؼهٌيبد.

 3 ػبنْخ 0.77 0.781 3.850

TF3 
ّسمك االستخذاو انتكنٌنٌخِ فِ اننظبو 

 انمطبع انؼبو. آنِ لًْخ ئػبفْخ نٌزذاد
 4 ػبنْخ 0.75 0.733 3.763

TF4 
اننظبو لبثم نهتسذّث ًانتطٌّر نًٌاكجخ 

 انًستدذاد انتمنْخ.
 4 ػبنْخ 0.79 0.769 3.938

 

لفقرات ُبعد المتوسطات الحسابية واحانحرافات المعيارية الخاص ب (32)يالحظ من الجدول 

 لمتحديث والتطوير لمواكبة المستجدات التقنية""النظام قابل : حصول الفقرة، العوامل التكنولوجية

وبدرجة  (%79)النسبية  وأىميتيا (3.938)حيث بمغ متوسطيا الحسابي  ؛عمى الترتيب األول

"يمبي االستخدام التكنولوجي لمنظام اآللي التوجيات الفقرة  تنازلياً في الترتيب  تمتياة، عالياستجابة 

ية قدرىا وأىمية نسب (3.863)وبمتوسط حسابي بمغ  ري"االستراتيجية لإلصالح المالي واإلدا

"تتواكب تكنولوجيا النظام ة، كما جاءت في الترتيب الثالث الفقرة عاليوبدرجة استجابة  (77%)
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وبأىمية  (3.850)بمتوسط حسابي بمغ  اآللي مع المتطمبات العصرية في جودة خدمة المعمومات"

"يحقق االستخدام ، وحمت في الترتيب الرابع واألخير ةعاليودرجة استجابة  (%77)سبية بمغت ن

 (3.763)بمتوسط حسابي بمغ  التكنولوجي في النظام اآللي قيمة إضافية لوحدات القطاع العام"

ويستنج مما سبق أن كافة فقرات العوامل ، ةعالي وبدرجة استجابة (%75)ية قدرىا وأىمية نسب

يستجيب الحكومي في الجميورية اليمنية  اآللي المحاسبينظام الن أالتكنولوجية أكدت عمى 

 .ةعالييئة الخارجية وبدرجة استجابة لمعوامل التكنولوجية في الب اً معموماتي

 اختبار فرضيات الدراسة:

آراء أفراد عينة  بين)احاختالفات( اإلحصائية  الفروق -في سبيل تحقيق اختبار الفرضيات 

من  المعمومات المالي في الجميورية اليمنيةالحكومي اآللي المحاسبي لنظام اتقييم الدراسة حول 

 ( لعينة واحدة.tتم استخدام اختبار )  –ستراتيجي ا منظور

 الفرضية العامة:

تكييف  فروق ذات داللة إحصائية حول ال توجدحاختبار الفرضية العامة التي تنص عمى أنو: 

 .العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجيوحدات الخدمة  لنظام المحاسبي اآللي فيا

 تكييف ى( لمتعرف عمى مستو One Sample T- test( لمعينة الواحدة )tتم استخدام اختبار)

وحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي، حاسبي اآللي في النظام الم

 .لعامةلمفرضية ا ( يوضح نتائج احاختبار33والجدول )

 (33خذًل )

 خ انؼبيخ.ْػ( نهفرOne Sample T- test( نهؼْنخ انٌازذح )tنتبئح اختجبر)

 انؼذد
انًتٌسؾ 

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ
t 

درخبد 

 انسرّخ

يستٌٍ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انهفظْخ

 دانخ 0.00 79 13.99 0.43 3.6744 80



 تحليل نتائج الدراسة الميدانية  الفصل الرابع 
 

002 
 

النظام المحاسبي  لتكييفحصائية إ( لمعينة الواحدة وجود دحالة tاختبار )( 33)يظير جدول 

المتوسط  جاء إذ ؛اآللي في وحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي

، عال   ىبمستو ، و(0.43)وبانحراف معياري  (3.6744) لمدراسةالكمي  ىالحسابي عمى المستو 

 ىلمقياس قيم المتوسطات الحسابية ليكرت الخماسي في المستو  وفقاً  –حيث تقع قيمة ىذا المتوسط 

األعمى في دحالة قيم المتوسطات الحسابية،  ىفي بداية المستو  –( 5 – 3.67األعمى بين )

، (0.05)أقل من  ىحصائية عند مستو إ( لفحص وجود فروق ذات دحالة Tنتائج اختبار ) ظيرتوأ

 قيمة صغيرة جداً  Sig .(2-tailed) 0.00دحالتيا  ى، وبمغ مستو (13.99قد بمغت ) Tقيمة  أن

تقبل ة الصفرية و يضرفض الفر تُ بق وفي ضوء ما س ،0.05وىي قيمة أقل من المستوي المقبول 

النظام المحاسبي اآللي  تكييففروق ذات داللة إحصائية حول  توجد"البديمة لمدراسة:  الفرضية

  اليمنية من منظور استراتيجي".في وحدات الخدمة العامة في الجميورية 

 األولى:الفرعية الفرضية 

فروق ذات داللة إحصائية  ال توجدحاختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى أنو: 

حول الديناميكية المعموماتية في النظام المحاسبي اآللي في البيئة الداخمية لوحدات الخدمة 

 One( لمعينة الواحدة )tتم استخدام اختبار) العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي.

Sample T- test الديناميكية المعموماتية في النظام المحاسبي اآللي في  ى( لمتعرف عمى مستو

( 34البيئة الداخمية لوحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي، والجدول )

 .لمفرضية الفرعية األولى يوضح نتائج احاختبار
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 (34خذًل )

 خ انفرػْخ األًنَ.ْرػ( نهفOne Sample T- test( نهؼْنخ انٌازذح )tنتبئح اختجبر)

 انؼذد انجؼذ انًسٌر
انًتٌسؾ 

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ
t 

درخبد 

 انسرّخ

يستٌٍ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انهفظْخ

خ 
تْ

يب
ٌ
ؼه

نً
 ا
ْخ

ْك
بي

ّن
نذ

ا

(
ID)

 

 دانخ IDIO 80 3.6078 0.56 9.76 79 0.00 انتٌخو انًؼهٌيبتِ 

 دانخ IDIH 80 3.6844 0.49 12.62 79 0.00 انيْكهخ انًؼهٌيبتْخ 

 دانخ IDIS 80 3.6609 0.65 9.04 79 0.00 انجنْخ انًؼهٌيبتْخ 

 دانخ IDIM 80 3.6234 0.68 8.17 79 0.00 اإلدارح انًؼهٌيبتْخ 

 دانخ IDIP 80 3.8141 0.53 13.84 79 0.00 انتشغْم انًؼهٌيبتِ 

 دانخ ID 80 3.6781 0.46 13.18 79 0.00 انذّنبيْكْخ انًؼهٌيبتْخ 

 

حصائية لمديناميكية المعموماتية في إ( لمعينة الواحدة وجود دحالة t( اختبار )34) يظير جدول

في البيئة الداخمية لوحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية الحكومي النظام المحاسبي اآللي 

المتوسط الحسابي عمى المستوي الكمي ألبعاد الديناميكية  بمغحيث  ؛من منظور استراتيجي

 ؛في الديناميكية المعموماتية عال   ىبمستو ، و(0.46)وبانحراف معياري  (3.6781)المعموماتية 

 ىوفقًا لمقياس قيم المتوسطات الحسابية ليكرت الخماسي في المستو  –حيث تقع قيمة ىذا المتوسط 

األعمى في دحالة قيم المتوسطات الحسابية،  ىداية المستو في ب –( 5 – 3.67األعمى بين )

 (؛0.05)أقل من  ىحصائية عند مستو إ( لفحص وجود فروق ذات دحالة Tنتائج اختبار ) ظيرتوأ

قيمة صغيرة جدًا  وىي  Sig.(2-tailed) 0.00، وبمغ مستوي دحالتيا T (13.18)فقد بمغت قيمة 

ن إاألبعاد المكونة لمديناميكية المعموماتية ف ىوعمى مستو ، (0.05)قيمة أقل من المستوي المقبول 

(، يظير المتوسط الحسابي التشغيل One Sample T- test( لمعينة الواحدة )tجدول اختبار )

، (3.814)األعمى بين أبعاد الديناميكية المعموماتية وبمتوسط حسابي  ىالمعموماتي بالمستو 

 (؛0.05)أقل من  ىحصائية عند مستو إروق ذات دحالة ( لفحص وجود فTنتائج اختبار ) ظيرتوأ

، بينما جاءت الييكمة Sig.(2-tailed) 0.00 دحالتيا ى، وبمغ مستو T (13.84)فقد بمغت قيمة 

، ويظير جدول عال   ىوبمستو  (3.684)المعموماتية تالية لمتشغيل المعموماتي وبمتوسط حسابي 

وىي  Sig.(2-tailed) 0.00دحالتيا  ىوبمغ مستو ، T (12.62)ن قيمة أ( لعينة واحدة tاختبار)
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بمتوسط المتوسط البنية المعموماتية  ى؛ بينما أخذت المستو (0.05)أقل من  ىدالة عند مستو 

وبمتوسطات حسابية مختمفة  ونفس ىالترتيب تنازليًا وفي المستو ، يمييا في (3.661)حسابي بمغ 

، وكانت ذات (3.608)تي بمتوسط حسابي بمغ والتوجو المعموما (3.623)اإلدارة المعموماتية 

البنية ـ)" لt( أن قيمة "35، حيث يظير جدول )(0.05)أقل من  ىحصائية عند مستو إدحالة 

(، 9.04ية عمى التوالي: )تأخذت القيم اآلقد  (اإلدارة المعموماتية، والتوجو المعموماتيو المعموماتية، 

ة الصفرية يضيتم رفض الفر  ،بقوفي ضوء ما س(. 0.00)( وعند مستوي دحالة 9.76(، )8.17)

فروق ذات داللة إحصائية حول الديناميكية المعموماتية في  توجد"ة البديمة لمدراسة: يضوقبول الفر 

النظام المحاسبي اآللي في البيئة الداخمية لوحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من 

  منظور استراتيجي".

 الثانية: الفرعيةالفرضية 

فروق ذات داللة إحصائية  ال توجدحاختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى أنو: 

حول االستجابة المعموماتية في النظام المحاسبي اآللي في البيئة الخارجية لوحدات الخدمة 

 Oneالواحدة )( لمعينة tتم استخدام اختبار) العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي.

Sample T- test احاستجابة المعموماتية في النظام المحاسبي اآللي ى( لمتعرف عمى مستو 

في البيئة الخارجية لوحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي،  الحكومي

 .لمفرضية الفرعية الثانية ( يوضح نتائج احاختبار35والجدول )
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 (35جدول )
 ( لمفرضية الفرعية الثانية.One Sample T- test( لمعينة الواحدة )tنتائج اختبار)يوضح 

 انؼذد انجؼذ انًسٌر
انًتٌسؾ 

 انسسبثِ

االنسراف 

 انًؼْبرُ
t 

درخبد 

 انسرّخ

يستٌٍ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انهفظْخ

خ 
تْ

يب
ٌ
ؼه

نً
 ا
ثخ

دب
ست

ال
ا

(
IR)

 

 دانخ IREF 80 3.4031 0.78 4.65 79 0.00 انؼٌايم االلتظبدّخ 

 دانخ IRCF 80 3.8531 0.56 13.75 79 0.00 انؼٌايم انثمبفْخ 

 دانخ IRPF 80 3.6531 0.67 8.66 79 0.00 انؼٌايم انسْبسْخ 

 دانخ IRRF 80 3.5719 0.68 7.55 79 0.00 انؼٌايم انتشرّؼْخ 

 دانخ IRTF 80 3.8531 0.66 11.49 79 0.00 انؼٌايم انتكنٌنٌخْخ

 دانخ IR 80 3.6669 0.48 12.51 79 0.00 االستدبثخ انًؼهٌيبتْخ 

 

حصائية لالستجابة المعموماتية في إ( لمعينة الواحدة وجود دحالة t( اختبار )35) يظير جدول

في البيئة الخارجية لوحدات الخدمة العامة في الجميورية اليمنية الحكومي النظام المحاسبي اآللي 

الكمي ألبعاد احاستجابة  ىالمتوسط الحسابي عمى المستو  بمغمن منظور استراتيجي، حيث 

 ؛في احاستجابة المعموماتية عال   ىبمستو ، و(0.48)وبانحراف معياري  (3.6669)المعموماتية 

لمقياس قيم المتوسطات الحسابية ليكرت الخماسي في المستوي  وفقاً  –حيث تقع قيمة ىذا المتوسط 

المتوسط في دحالة قيم المتوسطات الحسابية،  ىفي أعمى المستو  –( 3.66 – 2.34المتوسط )

 (؛0.05)أقل من  ىحصائية عند مستو إ( لفحص وجود فروق ذات دحالة Tنتائج اختبار ) ظيرتوأ

وىي  قيمة صغيرة جداً  Sig.(2-tailed) 0.00دحالتيا  ى، وبمغ مستو ((T 12.51فقد بمغت قيمة 

ن إاألبعاد المكونة لالستجابة المعموماتية ف ىوعمى مستو ، (0.05)قيمة أقل من المستوي المقبول 

من العوامل الثقافية كل  أظير بأن، (One Sample T- test)( لمعينة الواحدة tجدول اختبار )

األعمى بين  ىوالذي يقع في المستو  (3.8531و )ط الحسابي نفسالمتوس حققتا والعوامل التكنولوجية

وفقًا لمقياس قيم المتوسطات الحسابية ليكرت الخماسي في المستوي  –أبعاد احاستجابة المعموماتية 

حصائية إ( لفحص وجود فروق ذات دحالة Tنتائج اختبار ) ظيرتوأ –( 5 – 3.67األعمى بين )

، ولمعوامل التكنولوجية (13.75لمعوامل الثقافية ) T، فقد بمغت قيمة (0.05)عند مستوي أقل من 

، وجاءت العوامل السياسية تالية لمعوامل Sig.(2-tailed) 0.00وبمغ مستوي دحالتيما  (،11.49)
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( لعينة tوبمستوي متوسط، ويظير جدول اختبار) (3.653)الثقافية والتكنولوجية بمتوسط حسابي 

 ىوىي دالة عند مستو  Sig.(2-tailed) 0.00دحالتيا  ى، وبمغ مستو T (8.66)ن قيمة أواحدة 

وبمتوسطات حسابية مختمفة العوامل  و؛ يمييا في الترتيب تنازليًا وفي المستوي نفس(0.05)أقل من 

أقل  ىحصائية عند مستو إ، وكانت ذات دحالة (3.403)والعوامل احاقتصادية  (،3.571)التشريعية 

امل احاقتصادية( " لـ)العوامل التشريعية، العو t( أن قيمة "35حيث يظير جدول ) (؛0.05)من 

(، وفي ضوء ما 0.00)( وعند مستوي دحالة 4.65) ،(7.55ية عمى التوالي: )تأخذت القيم اآل

فروق ذات داللة توجد "ة البديمة لمدراسة: يضول الفر ة الصفرية وقبيضيتم رفض الفر سبق؛ 

االستجابة المعموماتية في النظام المحاسبي اآللي في البيئة الخارجية لوحدات إحصائية حول 

  الخدمة العامة في الجميورية اليمنية من منظور استراتيجي".
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 النتائج: :أولً 

في وحدات الخدمة العامة في الحكومي لنظام المحاسبي اآللي اتقييم تحميل  ظهرأ

 -اآلتية: نتائجال، استراتيجيمن منظور  -الجمهورية اليمنية

في وحدات  الحكومي حقق التقييم االستراتيجي لمنظام المحاسبي اآللي ،العام ىعمى المستو  -

، وكان ذلك نتيجة تراكمية تعكس درجة ياً عال الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية مستوى

في االستجابة  عالية في الديناميكية المعموماتية في البيئة الداخمية ودرجة متوسطة

مة العامة في المعموماتية في البيئة الخارجية  لمنظام المحاسبي اآللي في وحدات الخد

  الجمهورية اليمنية.

ظهرت نتائج التحميل لألبعاد العشرة لمحوري الديناميكية المعموماتية أ ،عمى المستوى الُبعدي -

ُبعدي العوامل  أنكل عام بشالحكومي واالستجابة المعموماتية لمنظام المحاسبي اآللي 

 الترتيب األول قد حققافي محور االستجابة المعموماتية كنولوجية الثقافية والعوامل الت

بالترتيب  مادرجة عالية، يميهوبتقييم االستراتيجي عمى المستوى الُبعدي لمحوري ال والثاني

في و ، أيضاً بدرجة عالية تنازليًا ُبعد التشغيل المعموماتي في محور الديناميكية المعموماتية 

العوامل االقتصادية والعوامل التشريعية في محور االستجابة المعموماتية  االمقابل حقق ُبعد

بعاد أعمى التوالي تصاعديًا عمى مستوى وبدرجة متوسطة دنى في المستوى األ الحد

ناميكية محوري التقييم، تالهما عمى التوالي تصاعديًا التوجه المعموماتي في محور الدي

بعاد محوري التقييم بين القيم األعمى أ، وتوزعت بقية أيضاً المعموماتية بدرجة متوسطة 

 درجات متفاوتة.  بمستويات و واألدنى 

في وحدات الخدمة الحكومي عمى مستوى محوري التقييم الستراتيجي لمنظام المحاسبي اآللي 

 ية:تأظهر التحميل النتائج اآل ؛العامة في الجمهورية اليمنية
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  اآللي في البيئة الداخمية:الحكومي  أوًل: نتائج تقييم الديناميكية المعموماتية لمنظام المحاسبي

في البيئة الحكومي أظهرت نتائج تقييم الديناميكية المعموماتية لمنظام المحاسبي اآللي  -

الداخمية في الداخمية إن التقييم العام لمديناميكية المعموماتية قد حقق درجة عالية في البيئة 

 -ظهرت النتائج اآلتية: بعاد الديناميكية المعموماتيةأفعمى مستوى  .وحدات الخدمة العامة

كية المعموماتية فقد حقق فيها ُبعد التشغيل المعموماتي الترتيب األول من بين أبعاد الدينامي -

 .في البيئة الداخمية لوحدات الخدمة العامة، وبدرجة عالية

 .بينما حصل ُبعد الهيكمة المعموماتية عمى المرتبة الثانية وبدرجة عالية -

 .درجة متوسطةوبحصل ُبعد البنية المعموماتية عمى المرتبة الثالثة و  -

 .بعة وبدرجة متوسطةفي حين حصل ُبعد اإلدارة المعموماتية عمى المرتبة الرا -

 بدرجة متوسطة. و ليحل في المرتبة الخامسة واألخيرة ُبعد التوجه المعموماتي  -

في الحكومي فقرات أبعاد محور الديناميكية المعموماتية لمنظام المحاسبي اآللي  ىما عمى مستو أ

  -:فقد أبرزت النتائج اآلتية، البيئة الداخمية

في الديناميكية المعموماتية مع  اً معموماتي اً هناك توجه ،ُبعد التوجه المعموماتي ىعمى مستو  -1

 .ةالحكومي في الجمهورية اليمنية، وبدرجة متوسط اآللي منظام المحاسبيلالبيئة الداخمية 

منظام لفي الديناميكية المعموماتية  ةمعموماتي هيكمة ، توجدُبعد الهيكمة ىوعمى مستو  -2

  .ةيعالالحكومي في الجمهورية اليمنية مع البيئة الداخمية، وبدرجة  اآللي المحاسبي

د بنية معموماتية في الديناميكية المعموماتية مع البيئة توج، وفي ُبعد البنية المعموماتية -3

 .ةالحكومي في الجمهورية اليمنية، ولكن بدرجة متوسطاآللي منظام المحاسبي لالداخمية 
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إدارة معموماتية في الديناميكية المعموماتية مع  تعمل، ُبعد اإلدارة المعموماتية ىوعمى مستو  -4

الحكومي في الجمهورية اليمنية، ولكن بدرجة  المحاسبي اآللينظام مالبيئة الداخمية ل

 مستواها متوسط.

وجود تشغيل معموماتي في الديناميكية المعموماتية ، بالنسبة لُبعد التشغيل المعموماتيو -5

الحكومي في الجمهورية اليمنية مع البيئة الداخمية، وبداللة حصول  اآللي نظام المحاسبيمل

 .عال  مستواها  اتالتشغيل المعموماتي عمى درجبُعد جميع فقرات 

 :البيئة الخارجية في الحكومي ثانيًا: نتائج تقييم الستجابة المعموماتية لمنظام المحاسبي اآللي

مع البيئة الحكومي  االستجابة المعموماتية لمنظام المحاسبي اآللين أيبين التقييم العام  -

وبدرجة  متوسط ىالخارجية لوحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية حققت مستو 

 -ظهرت النتائج اآلتية:بعاد االستجابة المعموماتية فقد أما عمى مستوى أ. استجابة عالية

في محور االستجابة المعموماتية الترتيب  التكنولوجيةالعوامل الثقافية والعوامل  يحقق ُبعد -

  .والثاني وبدرجة استجابة عاليةاألول 

 .متوسطة بدرجةو ُبعد العوامل السياسية يميهما بالترتيب تنازليًا  -

في المستوى دنى األ الحدالعوامل االقتصادية والعوامل التشريعية  افي المقابل حقق ُبعدو  -

 . مى التوالي تصاعدياً ع وبدرجة استجابة متوسطة،

في  الحكومي فقرات أبعاد محور الستجابة المعموماتية لمنظام المحاسبي اآللي ىما عمى مستو أ

 :تيةفقد أظهر التحميل النتائج اآلالبيئة الخارجية، 

نظام المن قبل المعموماتية ن درجة االستجابة أ، ُبعد العوامل االقتصادية ىعمى مستو   -1

دية في البيئة الخارجية الحكومي في الجمهورية اليمنية لمعوامل االقتصا اآللي المحاسبي

  .درجة استجابة متوسطة حصمت عمى
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الحكومي في الجمهورية اليمنية  اآللي نظام المحاسبيالإن  ،ُبعد العوامل الثقافيةلبالنسبة   -2

وبدرجة استجابة جية، في البيئة الخار لديه القدرة عمى االستجابة المعموماتية لمعوامل الثقافية 

 .عالية

الحكومي في الجمهورية  اآللي نظام المحاسبيال نأ، وفيما يخص ُبعد العوامل السياسية -3

في البيئة الخارجية، عمى االستجابة المعموماتية لمعوامل السياسية أيضًا اليمنية لديه القدرة 

  .بدرجة استجابة متوسطةلكن و 

الحكومي في الجمهورية  اآللي نظام المحاسبيال، فُبعد العوامل التشريعية ىوعمى مستو  -4

ولكن بدرجة استجابة  في البيئة الخارجية، لمعوامل التشريعية يستجيب معموماتياً اليمنية 

  .متوسطة

الحكومي في الجمهورية اليمنية  اآللي نظام المحاسبيال ، أن وفي ُبعد العوامل التكنولوجية -5

 ة.عاليوبدرجة استجابة  ،لمعوامل التكنولوجية في البيئة الخارجية اً معموماتييستجيب 

حصائية بين أفراد عينة إنه توجد فروق ذات داللة أحصائية تبين من خالل نتائج االختبارات اإلو 

في وحدات الخدمة العامة في الجمهورية الحكومي الدراسة حول تكييف النظام المحاسبي اآللي 

محوري التقييم االستراتيجي  ىالعام، أو عمى مستو  ىاستراتيجي عمى المستو اليمنية من منظور 

في البيئة الداخمية واستجابته المعموماتية الحكومي الديناميكية المعموماتية لمنظام المحاسبي اآللي 

الُبعدي  ىمع البيئة الخارجية في وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية، أو عمى المستو 

 التقييم االستراتيجي.   لمحوري

 ثانيًا/ التوصيات: 

 اً ن تعمل وحدات الخدمة العامة مع إدارة مشروع تحديث المالية العامة وفقأضرورة  -

تأخذ بنظر االعتبار تكامل الديناميكية المعموماتية لمنظام  ؛ستراتيجية شاممة لمتطويرال

وحدات الخدمة العامة من خالل في مع مكونات البيئة الداخمية  الحكومي المحاسبي اآللي
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تباع أحدث األساليب في اإلدارة اتحقق التوجه المعموماتي و  ،تبني منظومة تطويرية متكاممة

بما يعزز ضمان التشغيل المعموماتي اآللي وفق البنية المعموماتية بما يتالءم  ؛المعموماتية

تباع افضاًل عن  ؛مع المتطمبات المعموماتية في التكوين الهيكمي لوحدات الخدمة العامة

تعالج  الحكومي نظام المحاسبي اآلليمحزمة إجرائية في تطوير االستجابة المعموماتية ل

بما  ؛بأبعادها المختمفة هاغم مع متطمبات البيئة الخارجية ومتغيراتأسباب التدني في التنا

بوصفها موردًا  ؛يحقق االستجابة المعموماتية لمطمب المتزايد في المعمومات المحاسبية

 . العامة إلدارة وحدات الخدمةستراتيجيًا في التوجهات الحديثة ا

دمة العامة ومنظمات المجتمع ن تعمل إدارة مشروع تحديث المالية العامة ووحدات الخأ -

المدني جنبًا إلى جنب مع منظمات قطاع األعمال عمى إعادة النظر في أساليب وآليات 

 ها.ومتغيرات التطوير في أنظمة معموماتها بما يحقق التوازن مع متطمبات البيئة الخارجية

جنبًا إلى  الخدمة العامةن تعمل إدارة مشروع تحديث المالية العامة مع مختمف وحدات أ -

عمال اإلدارية والمحاسبية عمى ألجنب والمؤسسات التعميمية واألكاديمية والمهنية المعنية با

وذلك من خالل إعادة  ؛تبني استراتيجية تطويرية تحقق ديناميكية التكامل المعموماتي

محاسبة الهيكمة لمقدرات التكوينية وتبني أحدث الممارسات المحاسبية واإلدارية في اإلدارة وال

 والتطوير التكنولوجي لمختمف نظمها المعموماتية.

 اً ن تعمل إدارة مشروع تحديث المالية العامة مع وحدات الخدمة العامة وفقأضرورة  -

 ستراتيجية لمتطوير بما يحقق تكامل الديناميكية المعموماتية لمنظام المحاسبي اآلليال

دمة العامة، بتجنب اإلخفاقات ومعالجة وحدات الخفي مع مكونات البيئة الداخمية  الحكومي

 :يأتيما  إجرائية تضمناالختالالت في الديناميكية المعموماتية، من خالل تبني منظومة 

 اآللي المحاسبي تطبيق النظاملوارد المالية )التمويل( الالزمة تخصيص الم -

 الحكومي وفق ما هو مخطط له.
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جراءات واضحة الستراتيجية االنتقال إلى النظام ل اً العمل وفق - المحاسبي سياسات وا 

  الحكومي. اآللي

 الحكومي اآللي المحاسبي تبني برامج التدريب المستمر لمعاممين في إدارة النظام -

  لمنظام. لتطوير األداء المعموماتي

وليات لشاغمي ؤ توفير دليل مكتوب لمتوصيف الوظيفي محدد لمسمطات والمس -

  .ئف النظام اآلليوظا

ن يحدد الهيكل المعموماتي خرائط واضحة لتدفق البيانات فيما بين اإلدارات أ -

  .واألقسام المختمفة

منظومة متكاممة من اإلجراءات والسياسات الحاكمة ألداء النظام ل اً العمل وفق -

  الحكومي. اآلليالمحاسبي 

دارية بأهمية تطبيق النظام ايجاد ثقافة معموماتية كافية لدى مختمف المستويات اإل -

  الحكومي. اآلليالمحاسبي 

 وحدات الخدمة العامةن تعمل إدارة مشروع تحديث المالية العامة جنبًا إلى جنب مع أ -

بما يمكن من قدرة النظام  ؛ستراتيجية شاممة لتطوير األداء المعموماتيال اً الحكومية وفق

المحاسبي اآللي من تحقيق االستجابة المعموماتية مع متغيرات البيئة الخارجية، لتفادي 

 :يأتيتخمف المواكبة المعموماتية المطموبة، من خالل حزمة إجرائية تحقق ما 

عمى مؤشرات تقييم األداء بما يحقق  الحكومي النظام المحاسبي اآللي اءاحتو  -

 االقتصادية في كفاءة توزيع األموال العامة.التوجهات 

المرونة المواكبة الستيعاب  الحكومي ن تتوافر في النظام المحاسبي اآلليأ -

 التأثيرات المالية الناتجة عن األوضاع السياسية المتغيرة. 



 والتوصياتالنتائج   الخامسالفصل  
 

434 
 

لمتطمبات المعايير المحاسبية الدولية  الحكومي ن يستجيب النظام المحاسبي اآلليأ -

 . ةالعام ةالخدملوحدات 

مع الثقافة الحكومي الممارسات المحاسبية في النظام المحاسبي اآللي  أن تنسجم -

 المجتمعية. 

التحديثات الالزمة لمواكبة التطورات  الحكومي النظام المحاسبي اآللي أن يستوعب -

 التكنولوجية.
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 أواًل / المراجع العربية:

 القرآف الكريـ.

 بيدؼ الحكومية بالوحدات المحاسبية المعمومات نظـ في التطوير كفاءة رفع ،2002 السالـ، عبد اهلل عبد أحمد،

 .المحاسبة قسـ التجارة، كمية القاىرة، جامعة مجمة واالجتماعية، االقتصادية التنمية في دورىا تفعيؿ

نظـ المعمومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة، الدار الجامعية، مصر، ، 2005إدريس، ثابت عبد الرحمف، 

 اإلسكندرية.

مفاىيـ ونماذج تطبيقية،  –، اإلدارة اإلستراتيجية 2003إدريس، ثابت عبد الرحمف؛ المرسى، جماؿ الديف محمد، 

 الدار الجامعية، مصر، اإلسكندرية.

نظرية المحاسبة، الطبعة الرابعة، األميف لمنشر والتوزيع، ، 2015 ؛ الرباعي، يوسؼ عبده،األرياني، محمد فضؿ

 اليمف، صنعاء.

 في الحكومي المحاسبي النظاـ تطوير كفاءة تقييـ ،2006 سالـ، منى المعاضيدي، دالؿ؛ محمود إنصاؼ باشي،

 العدد ،82 المجمد الرافديف، تنمية مجمة الموصؿ، جامعة عمى تطبيقية دراسة – العراقية الحكومية الوحدات

 .واالقتصاد اإلدارة كمية الموصؿ، جامعة ،28

خفاقات نجاحات ـ،2015 المطيؼ، عبد سيير بقمة،  دار المعمومات، دراسات مجمة االستراتيجية، المعمومات نظـ وا 

 .15 العدد المنظومة،

، قياس التنوع في النظم المحاسبية الدولية، مجلة الجامعة 1006البحيصي، عصام محمد، 

 .2، العدد4اإلسالمية، عزة، المجلد

 .العممية لمنشر والتوزيع دار اليازوري :عماف، العبد اهلل رياضتعريب: ، نظرية المحاسبة، 2009البمقاوي، أحمد، 

 .وثيقة التقييـ المسبؽ لمشروع تحديث المالية العامة في الجميورية اليمنية، 2010 ،البنؾ الدولي

 – الدولي العممي المؤتمر، وتكامؿ تنوع أـ وتبػػػػػػػػايف تطور اإلداري الفكر نظريػػػػػػػػػات، 2012، الفتاح عبد ،خمخـ بو

 ، لبناف، طرابمس.الجناف جامعة، 17/12/2012-15لمفترة  –عولمة اإلدارة في عصر المعرفة 

 محمود جامعة، أطروحة دكتوراة، التنظيمي التقييـ خالؿ مف التنظيمية الفعالية قياس، 2006، الديف نور ،تاوريريت

 ، الجزائر.قسنطينة منتوري
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 ،زايد الديف عصاـ محمد: تعريب الدولية، المحاسبة ،2004 جاري، مييؾ، كاروؿ؛ فروست، آف فردريؾ؛ تشوي،

 .لمنشر المريخ دار :الرياض ،حجاج دحام حمدأ: مراجعة

 العمـو مجمة، والقياس اإلفصاح تفاعؿ ىيكمية في السموكية المحاسبة نظريات تأثير، 2015جفاؿ، خالد، 

 .التيسير وعمـو االقتصادية

 نظـ المعمومات المحاسبية، الطبعة الرابعة، األميف لمنشر والتوزيع، اليمف،، 2014حجر، عبد الممؾ إسماعيؿ، 

 صنعاء.

 تطبيقية، دراسة – المحاسبية المعمومات جودة عمى وانعكاساتو اإللكتروني النظاـ ،2015 سامي، أحمد اهلل، حسب

 .14 العدد ،7 المجمد واإلدارية، االقتصادية لمعمـو األنبار جامعة مجمة

، لثة، مؤسسة الوراؽ لمنشر، األردفنظـ المعمومات اإلدارية )نما(، الطبعة الثا، 2011الحسنية، سميـ إبراىيـ، 

 عماف.

 حالة – المحاسبية المعمومات لنظـ الرقابية الوظيفة في البيانات قواعد استخداـ أثر ،2007 مسمـ، سميـ الحكيـ،

 . المحاسبة ،قسـ واألعماؿ الماؿ إدارة كمية البيت، آؿ جامعة لإلسكاف، العامة المؤسسة عمى تطبيقية

 أساسيات المعمومات، مكتبة عيف شمس، مصر، القاىرة.، 1998حممي، يحيى مصطفي، 

 ، مكتبة الممؾ فيد،  السعودية، الرياض.نظرية المحاسبة، 2009الُحميد، عبد الرحمف، 

 ، نظرية المحاسبة، األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ.2007الحيالي، وليد ناجي، 

 .، الرياضالسعوديةلمنظمات، جامعة الممؾ فيصؿ، نظرية ا، 2014، عيسىحيرش، 

 المعايير إلى العراقي الموحد المحاسبي النظاـ تحوؿ في الخارجية البيئة تأثير ،2017 محسف، ريـ خضير،

 المجمد بابؿ، جامعة والمالية، واإلدارية االقتصادية لمدراسات واالقتصاد اإلدارة كمية مجمة الدولية، المحاسبية

 .1 العدد ،9

 في المحاسبية المعمومات نظـ وفاعمية كفاءة عمى المؤثرة العوامؿ تحميؿ ،2002 اهلل، عبد الناصر عبد خطاب،

 . البيت آؿ جامعة ماجستير، رسالة األردف، في التجارية البنوؾ

 المحاسبية المعمومات نظـ وفاعمية كفاءة عمى البيئية العوامؿ أثر ،2011 خميؿ، إبراىيـ السعدي، محمد؛ دباغية،

 العدد ،34 السنة واالقتصاد، اإلدارة مجمة األردنية، التأميف شركات في تحميمية دراسة –التأميف شركات في

90. 
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ترجمة: صالح بف عمـ المعمومات نظرة تكاممية جديدة،  )بدوف(،دبونز، انثوني؛ ايسثرىورف؛ كروننويث، سكوت،

 . المؤيد لمنشر والتوزيعدار الرياض: ، بدوف، المسند محمد

دارة نظاـ المعمومات المالي والمحاسبي  دليؿ المستخدـ،  في الجميورية اليمنية. AFMISأدلة تييئة وا 

 – المالية التقارير جودة تحقيؽ في المحوسبة المحاسبية المعمومات نظـ فاعمية ،2012 كماؿ، أسامة دىماف،

 الدراسات عمادة غزة، – اإلسالمية الجامعة ماجستير، رسالة الفمسطينية، المالية وزارة عمى تطبيقية دراسة

 .والتمويؿ المحاسبة ،قسـ التجارة كمية العميا،

 اإلدارية القرارات ترشيد في المالية القوائـ عمى المحاسبية المعمومات نظـ أثر ،2014 سمير، محمد دىيرب،

 اإلدارية لمعمـو المثنى مجمة الحكومية، المؤسسات مف لعينة تطبيقية دراسة – الحكومية لممؤسسات

 .9 العدد ،4 المجمد واالقتصادية،

مجمة العراؽ،  في والتدقيؽ المحاسبة مينتي عمى وأثرىا الثقافية الدوري، عمر عمي كامؿ، بدوف، التوليفة

   .36، العددوليةدراسات العربية والدمستنصرية لمال

، عقمنة المنظمة ونظريات التنظيـ، األكاديمية لمدراسات االجتماعية 2013رتيمي، الفضيؿ؛ اسماء، رتيمي، 

 .20دحلب، البليدة، العدد واإلنسانية، جامعة سعد 

 وصعويات الممارسة قابمية بيف المالي المحاسبي النظاـ ،2011 رابحي، مختار، ىزرشي؛ طارؽ، كماؿ؛ زريؽ،

 المالي المحاسبي النظاـ: حوؿ الدولي لمممتقي ،مداخمة الحسابات محافظي مف عينة نظر وجية مف التطبيؽ

 العمـو ،كمية البميدة دحمب سعد جامعة لممراجعة، الدولية والمعايير لممحاسبة الدولية المعايير مواجية في

 .2011 ديمسبر 14-13 التسيير، وعمـو االقتصادية

 وزارة في تطبيقية دراسة – المحاسبية المعمومات نظـ في التحوؿ أثر ،2007 اليادي، عبد أحمد عالء الزعانيف،

 قسـ التجارة، كمية العميا، الدراسات عمادة غزة، – اإلسالمية الجامعة ماجستير، رسالة الفمسطينية، المالية

 .والتمويؿ المحاسبة

 المنظمة استمرارية في المؤسسي التحكـ بيئة ألبعاد االستراتيجي التحميؿ دور ـ،2012 حسف، محسف إنعاـ زويمؼ،

 .عماف – األردف الخاصة، اإلسراء جامعة المالية، االزمات وتجنب
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 – المحاسبية المعمومات نظـ فاعمية عمى المؤثرة العوامؿ ،2013 محمد، ريـ نصور، حسيف؛ عمي، لطيؼ؛ زيود،

 العممية، والدراسات لمبحوث تشريف جامعة مجمة الالذقية، في السوري التجاري المصرؼ فرع حالة دراسة

 .7 العدد ،35 المجمد والقانونية، االقتصادية العمـو سمسمة

 ،ترجمة: كماؿ الديف سعيد، ، نظـ المعمومات المحاسبية التخاذ القرارات2005ستيفف موسكوؼ، مارؾ سيمكف، 

 .الطبعة الثانية لمنشر،دار المريخ  الرياض: ،السمطاف سمطاف محمد :، تقديـحجاج حامدأحمد : مراجعة

دار  :الرياض ،الحسيني قاسـتعريب: ، نظـ المعمومات المحاسبية، 2009ستينبارت، بوؿ؛ رومني، مارشاؿ، 

 .الكتاب األوؿ ،المريخ لمنشر

الميارات، ترجمة: إسماعيؿ عمي بسيوني، الرياض: ، طرؽ البحث في اإلدارة: مدخؿ لبناء 2006سيكراف، اوما، 

 دار المريخ لمنشر.

 الحكومي الماؿ قياس تركيز عمى الدولة لحسابات المحاسبي الدليؿ أثر ،2007 موسى، عبده إبراىيـ السعبري،

 .2 العدد ،20 المجمد التقني، مجمة المحاسبة، وأسس

 تكريت، جامعة اإللكترونية، الحكومة ظؿ في المحاسبية المعمومات نظـ تصميـ إمكانية ،2009 ىاشـ، زياد السقا،

 .15 العدد ،5 المجمد واالقتصادية، اإلدارية لمعمـو تكريت مجمة واالقتصاد، اإلدارة كمية

 جامعة الحكومية، الوحدات في المحاسبية المعمومات نظـ فاعمية ،2010 اهلل، ماؿ عمي السندي، ىاشـ؛ زياد السقا،

 .17 العدد ،6 المجمد واالقتصادية، اإلدارية لمعمـو تكريت مجمة واالقتصاد، اإلدارة كمية تكريت،

 شركة في تطبيقية دراسة: األداء تقويـ في االستراتيجية الكمفة إدارة معمومات دور ،2003 جاسـ، عالء سمماف،

 .المستنصرية الجامعة واالقتصاد، اإلدارة كمية منشورة، غير هدكتورا أطروحة الغازية، لممشروبات بغداد

 القرارات لمتخذي المحاسبية المعمومات داللة عمى النقدي األساس تطبيؽ أثر ،2007 حمداف، منصور فريد سميـ،

 كمية العميا، الدراسات عمادة غزة، – اإلسالمية الجامعة ماجستير، رسالة فمسطيف، في غزة قطاع بمديات في

 .والتمويؿ المحاسبة قسـ التجارة،

 الخاصة الصناعية الشركات في تطبيقية دراسة – المحاسبية المعمومات نظـ تقييـ ،2011 حمود، محمد السمحي،

 . اليند - ميسوف جامعة ،هدكتورا أطروحة اليمنية، الجميورية في

 ماجستير، رسالة البيانات، قواعد باستخداـ المحاسبية المعمومات نظـ وتصميـ تحميؿ ،2006 شفيؽ، سيى سنكري،

 .المحاسبة قسـ االقتصاد، كمية دمشؽ، جامعة
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 البصيرة مركز - اقتصادية دراسات االستراتيجي، إلى التقميدي الدور مف التحوؿ ،2013 ىجيرة، بوزيد سومية،

 .21 العدد المنظومة، دار الجزائر، – التعميمية والخدمات واالستشارات لمبحوث

 غزة، محافظة في الكيرباء توزيع شركة في المحاسبية البرامج وتقييـ دراسة ،2013 محمد، عبد آمنة السويسي،

 .والتمويؿ المحاسبة ،قسـ التجارة كمية العميا، الدراسات عمادة غزة، – اإلسالمية ،الجامعة ماجستير رسالة

 عبدمحمد  بسيوني؛أسماعيؿ : ترجمة – متكامؿ مدخؿ – االستراتيجية اإلدارة ،2015 ،جارديث جونز، شارلزىؿ؛

 .لمنشر المريخ دار :الرياض ،المتعاؿ

، نظـ المعمومات اإلدارية لممكتبات ومراكز المعمومات )المفاىيـ والتطبيقات(، دار 1994شاىيف، شريؼ كامؿ، 

 المريخ لمنشر، السعودية، الرياض.

المعمومات المحاسبية المحوسبة في العوامؿ المؤثرة في كفاءة وفاعمية نظـ  ،2011 ،عمي عبد اهلل ،شاىيف

 .قسـ المحاسبة والتمويؿ ،غزة، كمية التجارة –، الجامعة اإلسالمية فالمصارؼ التجارية العاممة في فمسطي

 المحاسبية التطبيقات مالمح تشكيؿ في لممجتمع الثقافية األبعاد دور ،2011 عالوي، حويش محمد الشجيري،

 القدس جامعة مجمة العراقية، البيئة في العامميف والمدققيف المحاسبيف مف عينة آلراء ميدانية دراسة – المقبولة

 (.2) 23العدد والدراسات، لألبحاث المفتوحة

 الواقع العراؽ في الحكومي المالي اإلبالغ ،2011 يحيى، أحمد اهلل، عبد؛ عالوي حويش محمد الشجيري،

 جامعة المالية، الرقابة ديواف في والمدققيف الحكومييف المحاسبيف مف عينة آلراء ميدانية دراسة – والمعوقات

 .102 العدد ،33 المجمد الرافديف، مجمة واالقتصاد، اإلدارة كمية الموصؿ،

 والتعميـ المينة في وانعكاساتو المحاسبي المعرفي النموذج الكريـ، عبد حسف سمـو حويش؛ محمد الشجيري،

 .اهكتور د أطروحة مف مستؿ بحث العراؽ، في المحاسبيف

 عمى دراسية حالة – المحاسبية الممارسات في لمعامميف الثقافية القيـ أثر ،2015 الكريـ، عبد الواحد عبد الشرفاء،

 .عماف – األردف األوسط، الشرؽ جامعة العربية، البوتاس شركة

 النظاـ إصالح ظؿ في الجزائرية المحاسبية البيئة واقع: بعنواف مداخمة ،2013 بوقفة، عالء، حميداتو؛ صالح،

 في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في المالي المحاسبي النظاـ وآفاؽ واقع: حوؿ الوطني الممتقي المحاسبي،

 .2013مايو/  6 -5 ليومي الوادي، جامعة الجزائر،

 نظـ المعمومات اإلدارية، مؤسسة حورس الدولية لمطباعة والنشر، مصر، اإلسكندرية. )بدوف(، الصيرفي، محمد،
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 وائؿ دار األولى، الطبعة واإلعماؿ، اإلدارة ،2007 منصور، محسف طاىر الغالبي محسف؛ ميدي صالح العامري،

 .عماف – األردف لمنشر،

 الثروة وتوزيع قياس في ودورىا المحاسبية لممعايير االقتصادية األبعاد، 2005، طالؿ ،حجاوي ؛رياض ،اهلل العبد

 .مصر ،العربية اإلدارة مجمة، لممجتمع

 نظـ تصميـ في المستخدـ ERA المحاسبي لمنموذج النظري اإلطار تحميؿ )بدوف(، حسيف، سمماف اهلل، عبد

 .المحاسبة قسـ واالقتصاد، اإلدارة كمية بغداد، جامعة مجمة المحاسبية، المعمومات

 لمحافظة التابعة والتعميـ التربية مديريات في المحاسبي النظاـ تطوير ،2002 ،يوسؼ إبراىيـ جويفؿ، عبد

 الدراسات كمية والتكنولوجيا، لمعمـو السوداف جامعة ماجستير، رسالة الياشمية، األردنية المممكة في العاصمة

 .المحاسبة قسـ العميا،

 مجمة بامتياز، يدوي نظاـ AFMIS اآللي والمحاسبي المالي المعمومات نظاـ ،2012 الواحد، عبد جاـز العريقي،

 .143 العدد اليمف، المالية، وزارة المالية،

مكانية سوريا في لألسماؾ العامة المؤسسة في األداء وتقييـ المحاسبي النظاـ ،دراسة2005 عفراء، عمي،  تطويره، وا 

 .المحاسبة قسـ االقتصاد، كمية تشريف، جامعة ماجستير، رسالة

 . الكويت المعرفة، عالـ مجمة المعمومات، وعصر العربية الثقافة ،2001 نبيؿ، عمي،

أصوؿ عممية وحاالت عممية، الطبعة األولى، جامعة الممؾ  –، اإلدارة اإلستراتيجية 1995غراب، كامؿ السيد، 

 سعود، السعودية، الرياض.

 العامة الموازنة ورقابة تخطيط مجاؿ في المعمومات لنظـ مقترح إطار ،1997 بديع، الديف بياء محمد القاضي،

 السادس، العدد األوؿ، المجمد المحاسبية، البحوث مجمة المعمومات، شبكات باستخداـ النامية الدوؿ في لمدولة

 .1997 أكتوبر

، رسالة الفمسطينية الشركات في لكترونيةاإل المحاسبية المعمومات نظـ وتقييـ دراسة، 2007، محمد عدناف ،قاعود

 .غزة - االسالمية الجامعةماجستير، 

 ، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية، الدار الجامعية، مصر، اإلسكندرية.2005أبو قحؼ، عبد السالـ، 

 الحكومي القطاع في األداء تدقيؽ ألغراض الحكومي المحاسبي النظاـ تطوير ،2011 فميح، حسف القطيش،

 .1 العدد ،7 المجمد األعماؿ، إدارة في األردنية المجمة األردنية، الجامعة األردني،
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 والتطبيؽ الفكر في االستجابة واتجاىات اإلدارية المحاسبة في التغيير دوافع ،2010 يوسؼ، محمود الكاشؼ،

 .الرياض - السعودية العامة، اإلدارة معيد العامة، اإلدارة مجمة العممي،

 دراسة – المحاسبية المعمومات نظاـ عمى المعمومات تقنية أثر ،2008 ماجد، سندس رضا، كريـ؛ حاتـ كاظـ،

 لمعمـو القادسية مجمة الكوفة، جامعة في الحسابات قسـ وموظفي المحاسبة قسـ أساتذة مف عينة آلراء تحميمية

 .2 العدد ،10 المجمد واالقتصادية، اإلدارية

، العوامؿ البيئية المؤثرة في تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية 2016حاتـ، الكعبي، بثينة راشد؛ الفاضؿ، فاتف 

 .160، العدد 39المعاصرة في العراؽ، مجمة اإلدارة واالقتصاد، السنة 

الرياض: مكتبة  الدجاني،ىشاـ ، العولمة الديناميكية الداخمية، ترجمة: 2001كيركبرايد، بوؿ؛ ورد، كاريف، 

 .العبيكاف

 عمؿ بيئة في استطالعية دراسة: المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنية مكونات تحميؿ ،2013 قاسـ، غساف الالمي،

 .الكمية بمؤتمر الخاص العدد الجامعة، االقتصادية لمعمـو بغداد كمية مجمة عراقية،

الرياض: مدينة ، أمف المعمومات، ترجمة: فتحي زماؿ، مراجعة: فايز الشيري، 2014ليوبولد، إريؾ؛ لوست، سيرج، 

 الممؾ عبد العزيز لمعمـو والتقنية.

 في العممية االقساـ ورؤساء الكميات عمداء لدى السائدة القيادية االنماط، 2011، الميدي عبد ماجد ،مساعدة

 .2، العدد 11، المجمد االنسانية والدراسات لمبحوث الزرقاء مجمة، الزرقاء جامعة

 .القاىرة المبنانية، المصرية الدار المعاصرة، ونظرياتو االتصاؿ ـ،2012 حسيف، ليمي السيد، عماد؛ حسف مكاوى،

 الطويؿ،ليمى : ترجمة االجتماعية، العمـو في البحث طرائؽ ،2004 دافيد، ناشمياز، فرانكفورت؛ شافا ناشمياز،

 .الخامسة الطبعة: األصمي الكتاب األولى، الطبعة والتوزيع، لمنشر باترا دمشؽ:

وأثره عمى جودة  IAS / IFRS، اإلفصاح المحاسبي في ظؿ معايير المحاسبة الدولية 2011صبايحي، نواؿ، 

 .، جامعة الجزائر، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرماجستير ، رسالةالمعمومة

 رسالة الكويت، دولة في العامة الموازنة وتنفيذ إعداد في المؤثرة العوامؿ ،2013 سعود، جابر نواؼ الياجري،

 .المحاسبة قسـ األعماؿ، كمية األوسط، الشرؽ جامعة ماجستير،

، الطبعة األولى، دار الشروؽ، مصر، 1989اليادي، محمد محمد، نظـ المعمومات في المنظمات المعاصرة، 

 القاىرة.
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 – الفمسطيني الحكومي المحاسبي النظاـ وتطوير لتقويـ العاـ اإلطار ،2008 محمود، اهلل عبد محمود وشاح،

 قسـ التجارة، كمية العميا، الدراسات عمادة غزة، – اإلسالمية الجامعة ماجستير، رسالة ميدانية، دراسة

 .والتمويؿ المحاسبة

داد لمعمـو مجمة كمية بغ ،ايير المحاسبة والمراجعة الدوليةالبعد السياسي لمع ،2006 ،زىير خضر ،ياسيف

 .11االقتصادية، العدد 

 المتكامؿ النظاـ خالؿ مف االقتصادية الوحدات في المعمومات نظـ تطوير متطمبات، 2006 ىاشـ، زياد يحيى،

 ،الجامعة الحدباء كمية المستقبمية، الدراسات مركز مستقبمية، بحوث مجمة واإلدارية، المحاسبية لممعمومات

 .14 العدد

 االنسانية العمـو كمية ألقساـ ميدانية دراسة الجزائر جامعة في اإلداري التنظيـ، 2009، عيرش ،يسمنية

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر.واالجتماعية
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 استبانة الدراسة.

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 ندلس للعلوم والتقنيةجامعة األ

  عمادة الدراسات العليا

 

 دارية كلية العلوم اإل

 قسم المحاسبة  

 الماجستير برنامج    

 
 األخ / ............................................................. األكــــرم

 السالم عليكن ورمحة اهلل تعاىل وبركاته ،،، وبعد:
 يهديكم الباحث أطيب التحايا متمنيًا لكم موفور الصحة والعافية, ويحيطكم علمًا بأنو يقوم بإجراء الدراسة

استكماالً بـ "التقييم االستراتيجي لنظام المعلومات المالي والمحاسبي الحكومي في الجمهورية اليمنية"؛ وذلك  ةالموسوم

المحاسبة. ونظرًا لما تقضيو طبيعة موضوع الدراسة من آلية لجمع على درجة الماجستير في  الحصول لمتطلبات

تمادًا على اطالعو على األدبيات والدراسات واألبحاث اع –المعلومات, فقد قام الباحث بتصميم استمارة االستبانة 

لغرض جمع البيانات والمعلومات  –العلمية ذات العالقة بموضوع دراستو, ووفقًا للخطوات العلمية المتعارف عليها 

 الخاصة بموضوع دراستو الحالية من عينة الدراسة.

ىذا الصدد فإنو يتشرف بوضع ىذه االستبانة بين وإيمانًا من الباحث بمدى ما تتمتعون بو من معرفة وخبرة في 

 درجة يمثل الذي الخيار ( على√بوضع إشارة )  ؛ وذلكةأيديكم  إلبداء آراءكم فيما تضمنتو فقرات استمارة االستبان

في سياق تحقيق التقييم االستراتيجي لنظام المعلومات المالي والمحاسبي   - الشخصية قناعتكم بحسب -موافقتكم 

الدراسة, مع العلم بأن  من الرئيس الهدف يحقق وبما, المستخدم للمقياس ووفقاً , الحكومي في الجمهورية اليمنية

مشاركتكم بهذه االستبانة والبيانات التي تزودنا بها ستكون محل اىتمامنا. ونؤكد لكم أن ىذه البيانات ستعامل بسرية تامة 

 ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

  دراستو. أىداف لتحقيق العلمية المساعدة وتقديم, المعهود اىتمامكم الموضوع ىذا ستولون بأنكم تامة ثقة على باحثوال

 تجاه خدمة البحث العلمي. واىتمامكم اً تعاونكمومقدر اً شاكر 

 معين قايد مرشد الفقيوالباحث:  

 777679225 رقم التلفون:

 مد حمود السمحيحمالدكتور االستاذ إشراف 

 770646378رقم التلفون: 
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 : المعلومات العامة.أوالً 
 ( مقابل اإلجابة التي تراىا مناسبة.√يرجي التكرم بوضع إشارة )

 سنح 52أكثز من  سنح 52إلي  52من  سنح 52أقل من  

 )     ( )     ( )     ( العمز 1
 

 أخزى )تذكز( ماجستيز تكالوريوس 

 (.....................) )     ( )     ( المؤهل العلمي 5
 

 أخزى )تذكز( حاسوب / تقنيح معلوماخ محاسثح 

 (.....................) )     ( )     ( التخصص العلمي 5
 

 مختص نظم معلوماخ داخلي مزاجع / مزاقة محاسة 

 (.....................) )     ( )     ( الوظيفح الحاليح 4
 

 سنواخ 11أكثز من  سنواخ 11إلي  2من  سنواخ 2أقل من  

 )     ( )     ( )     ( سنواخ الخثزج 2

 ثانياً: التقييم االستراتيجي لنظام المعلومات المالي والمحاسبي الحكومي في الجمهورية اليمنية.

 ( مقابل الخيار الذي يمثل درجة موافقتكم.√يرجي التكرم بوضع إشارة )

موافق  التوجو المعلوماتي  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .ألتمتة النظام المالي ضمن استراتيجية المالية العامة شاممة استراتيجية توجد  .1

      .والمحاسبية المالية المعمومات تكنولوجيا لتطبيق واضحة رؤية تتوافر  .2

      .والمحاسبيتترجم أىداف الوحدات الحكومية الوعي المعموماتي بأىمية تحديث نظام المعمومات المالي   .3

      .يشجع التخصيص المالي الكافي عممية االنتقال إلى نظام المعمومات المالي والمحاسبي اآللي  .4

      .الحكومية الوحدات في اآللي النظام لتشغيل والمناسبة المالئمة المكانية البنية تتوافر  .5

      . اآللي النظام تطبيق في البشرية الموارد لدى والقبول الرضا سموكيات يسيم الوعي المعموماتي في خمق  .6

      .اآللي النظام تطبيق بأىمية اإلدارية المستويات مختمف لدى كافية معموماتية ثقافة تتوافر  .7

جراءات واضحة تعمل وفقًا الستراتيجية االنتقال إلى النظام اآللي  .8       .توجد سياسات وا 

 

موافق  الهيكلة المعلوماتية  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .المختمفة واألقسام توجد ىيكمية واضحة محددة لمكانة النظام اآللي وعالقتو ببقية اإلدارات  .9

       اآللي. النظام وظائف يوجد دليل مكتوب لمتوصيف الوظيفي محدد لمسمطات والمسئوليات لشاغمي  .11

      .المختمفة واألقسام فيما بين وظائف النظام اآللي واإلدارات االتصال لقنوات يوجد تحديد واضح  .11

      .المختمفة واألقسام اإلدارات بين فيما البيانات لتدفق واضحة خرائط الييكل المعموماتي يتضمن  .12

      .محدودين أشخاص لدى والصالحيات الميام تركيز تجنب عمى اآللي النظام إدارة في العمل يساعد تقسيم  .13

      .اآللي درجات تفويض السمطات لممستويات اإلدارية النظام تعكس البنية الييكمية في  .14

      .يحقق النظام اآللي التكامل الوظيفي بين أنشطة الوحدات الحكومية  .15

      .لصالحيات التخويل الممنوحة وفقاً  اآللي النظام تصميم نوافذ  .16

 

موافق  البنية المعلوماتية  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .اآللي النظام لتطبيق من أجيزة ومعدات وتقنيات مادية مالئمة التكنولوجية الموارد تتوافر  .17

      .اآللي النظام في وظائف توجد البرامج والتطبيقات البرمجية الالزمة لتمبية االحتياج المعموماتي  .18

      .اآللي النظام تطبيق نطاق توسيع عمى االتصاالت لشبكة الحالية التحتية تساعد البنية  .19

      .اآللي النظام لتطبيق الالزمة( التمويل) المالية الموارد تتوافر  .21



 المالحققائمة   
 

241 
 

موافق  البنية المعلوماتية  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .اآللي لمنظام لالستخدام المعموماتي المؤىمة البشرية الموارد توجد  .21

      .اآللي في النظام البياناتالالزمة إلدارة تشغيل  البيانات تتوافر قواعد  .22

      .اآللي النظام ألداء الحاكمة والسياسات اإلجراءات من متكاممة منظومة توجد  .23

      . الحكومي المحاسبي والنظام الموازنة أدلة مع اآللي النظام مكونات تتناسب  .24

 

موافق  اإلدارة المعلوماتية  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .اآللي إدارة معموماتية متخصصة النظام تتولى إدارة  .25

      .وفقًا لالستراتيجية المعموماتية المحددة اآللي النظام إلدارة واضحة إدارية سياسات توجد  .26

      .الحكومية الوحدات في األخرى المعمومات نظم بقية مع تكاممية بطريقة اآللي النظام يتم إدارة  .27

      .توثيق البيانات والمعمومات وحفظيا إلكترونياً  إجراءات إدارية تضمن توجد  .28

      .اآللي لتطوير األداء المعموماتي النظام إدارة في لمعاممين المستمر يتوافر التدريب  .29

      .اآللي لمنظام المعموماتي األداء موثوقية تحقق رقابية بضوابط المعموماتية اإلدارة تمتزم  .31

      .الحكومية الوحدات لجميع المعموماتية المتطمبات لكافة اآللي النظام يستجيب  .31

      . المعموماتي لألداء المستمر التحسين عمى اآللي النظام التي يوفرىا األداء تقارير تعمل  .32

 

موافق  التشغيل المعلوماتي  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .لمنظام المعموماتي التشغيل آلية توضح مكتوبة متكاممة لمنظومة وفقاً  يتم العمل  .33

      .القرارات لالحتياجات المختمفة لمتخذي المالئمة والتقارير البيانات اآللي النظام يوفر  .34

      .المدخمة لمبيانات المعالجة أثناء األخطاء عن تقنيات الكشف اآللي النظام يممك  .35

      .الحاجة وعند الطمب حسب معمومات وتقارير اآللي النظام يوفر  .36

      .الحكومي المحاسبي النظام دليل أحكام مع اآللي النظام تتوافق مخرجات  .37

      .والمحاسبية آلياً  المالية المعامالت لكافة يتم تأكيد االكتمال المستندي  .38

      .ليا وحاكمة ضابطة إلجراءات وفقاً  اآللي النظام في لمبيانات اآللية المعالجة تتم  .39

      .والتعميمات القوانين بتنفيذ االلتزام/  االمتثال مدى عن المطموبة المعمومات اآللي النظام يوفر  .41

 

موافق  العوامل االقتصادية  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      يوجد ارتباط لمنظام اآللي بالمؤشرات االقتصادية.   .41

      .يراعي النظام اآللي التوجيات االقتصادية لإلصالح المالي واإلداري  .42

      .االقتصادي التكامل روابط تتفق الممارسات المحاسبية في النظام اآللي مع  .43

      يساعد النظام في معرفة كفاءة توزيع األموال العامة بحسب التوجيات االقتصادية.  .44

 

موافق  العوامل الثقافية  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .المعموماتية اإلدارة في التكنولوجي يمثل النظام اآللي استجابة مجتمعية لالستخدام  .45

      .المعموماتية الثقافة النظام اآللي في ارتقاء تطبيق يسيم  .46

      .لممجتمعيراعي النظام اآللي في الممارسات المحاسبية الموروث الثقافي   .47

      يتفاعل النظام اآللي مع التنوع المعرفي في التعميم المحاسبي.   .48

 



 المالحققائمة   
 

241 
 

موافق  العوامل السياسية  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .نظام السمطة المركزية ونظام السمطة المحمية مع يتناسب النظام اآللي تطبيق  .49

      االنعكاسات المالية لألوضاع السياسية المتغيرة.يستوعب النظام اآللي   .51

      يحقق النظام اآللي مبدأ الشفافية في عرض البيانات والمعمومات.  .51

      االتجاه السياسي نحو النظام المحمي. يسيم النظام اآللي في تطبيق  .52

 

موافق  العوامل التشريعية  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .العامة الوحدات في التكنولوجية المعموماتية النظم لتطبيق التحول يدعم قانوني تشريع يوجد  .53

      .بيا المعمول والمحاسبية المالية واألدلة واألنظمة القوانين أحكام مع النظام اآللي يتوافق تطبيق  .54

      في وحدات القطاع العام. الرقابية ومعايير المراجعة التشريعيات النظام اآللي يستوعب  .55

      .العام القطاع لوحدات الدولية المحاسبية المعايير متطمبات تحقيق النظام يراعي  .56

 

موافق  العوامل التكنولوجية  م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .واإلداري المالي لإلصالح اآللي التوجيات االستراتيجية لمنظام التكنولوجي يمبي االستخدام  .57

      .تتواكب تكنولوجيا النظام اآللي مع المتطمبات العصرية في جودة خدمة المعمومات  .58

      . العام القطاع لوحدات إضافية في النظام اآللي قيمة التكنولوجي يحقق االستخدام  .59

      .النظام قابل لمتحديث والتطوير لمواكبة المستجدات التقنية  .61

 

ذإ   كنت ثود إحلصول عىل ملخص لنتاجئ هذه إدلرإسة أ رجو كتابة بريدك إل لكرتوين يف إملساحة إلتالية:إ 

 

 

مضاء جزء من وقتك يف إس تكامل هذه  الاستبانة ,,, شكرإً كل عىل إ 
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Evaluation of the Automatic Accounting System from a Strategic Perspective 

 An Empirical Study Administered in Government, Accounting Financial Management 

Information System (AFMIS) in Yemen 

Maeen Kaeed Alfqih 

Abstract 

      This study aimed at introducing an obvious evaluation for government, the Automatic 

Accounting System in Yemen through integral variables and dimensions categorized on the 

basis of a strategic perspective in both aspects: information dynamic in the internal 

environment and information responses for the variables of the external environment.  

Due to the empirical nature of the study, an analytical descriptive approach, based on 

the related literature review, which in turn helped in designing a questionnaire, was used. To 

validly collect the primary data, the questionnaire was administered on a sample of (80) 

accountants, internal auditors/supervisors, and IT specialists at the General Services Units, 

the population of the study, which applied the automatic accounting system, namely 

Ministry of Finance, Ministry of Education, Ministry of General Health and Population, 

Ministry of General Works and Roads, to achieve the objectives of the study.  

However, the overall findings of the empirical study revealed that the strategic 

evaluation of the automatic accounting system was high in that the mean scored (3.677). 

This cumulative score indicates both high degree of information dynamic and average 

degree in information response. However, based on the data analysis of items of both 

evaluation aspects, both cultural and technical factors scored the top position whilst the 

information operation scored the second position which was very high in that the mean 

reached (3.814). In contrast, both economy and legislation factors were low whose mean 

scored (3.403) and (3. 572), respectively. Further, the items of the other areas showed 

variant degrees, higher and lower, and means. 

Based on the above findings, it was recommended that the administration of updating 

the general finance should work together with the General Services Units in a strategy to: 

achieve development for the sake of integrating information between the automatic 

accounting system and the components of the internal environment of the General Services 

Units, and avoid as well as treat, if any, misinformation dynamicity. Moreover, they should 

work side by side with variant institutions of government sectors so as to develop the 

information performance of the automatic accounting system through achieving the 

information response and dodging information alignment backwardness with the external 

environment variables.    
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