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 الشكر والتقدٌر

ًَّ  أَْنَعْمتَ  الَِّتً ِنْعَمَتكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعِنً َرب  ) انطالقًا من قولو تعالى:  أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى   َعلَ

الِِحٌنَ  ِعَباِدكَ  ِفً ِبَرْحَمتِكَ  َوأَْدِخْلِنً َضاهُ َترْ  َصالًِحا  .[92:النمل] (الصَّ

صمي أتمام ىذا العمل المتواضع و , ووفقني إلوالذي ىداني لمعمم وسيل لي طريق الحمد هلل
 جمعين.أوصحبة  آلةسمم عمى سيدنا محمد وعمى أو 

محمد  قدير لمدكتور المشرف/تقدم بخالص الشكر والتأن أ الإ وبعد شكر اهلل فإنو ال يسعني
عداد ليذه حمود السمحي الذي كان لي موجيًا ومعممًا ومبصرًا بحكمة ومعرفة وصبر طوال فترة اإل

برئيس الجامعة أ.د/ أحمد برقعان,  والشكر لجامعة األندلس ممثمة فجزاه اهلل عني خيرا؛ ؛الدراسة
حاطتيم لنا بالرعاية دراسات العميا ألبرنامج ال عمىالقائمين  وعميد الدراسات العميا, و جميع

لعمادة كمية العموم اإلدارية, موصول والشكر  .تمام ىذه الدراسةت إلاجراءوالمتابعة وتسييل اإل
 .تخرجنا عمى أيدييم  نلجميع دكاترة قسم المحاسبة الذيو 

زاىن اهلل الشكر والدعاء بالعافية لموالدة الطاىرة وأختي الكبرى الضوء الذي أرى بو الحياة ج
 عني خير الجزاء.

خوتي الأفراد أالشكر لجميع و  خص أو   ومادياً  دعمي معنوياً  وا عنتوانيلم  ذينسرتي أخواتي وا 
 عالء األسممي.االستاذ/عمرو و الميندس/ بالشكر القاضي يحيى األسممي و 

ء لكل الزمالو  ولألستاذ محمد جوير خاص لمزميل معين الفقيو عمى تعاونو واىتمامو, شكرو 
ساندني ولم تسعفني الذاكرة عمى تذكره في ىذا المقام باسمو وصفتو, ولكل من قرأ ولكل من 

 .رسالتي اطالعًا أو مستفيدًا منيا
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى األساتذة األفضل أعضاء لجنة المناقشة عمى قبوليم مناقشة 

ثراء ىذا العمل.  وا 
 والشكر هلل أواًل وأخيرًا.
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 تقييم نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفة
""دراسة ميدانية في الشركات التجارية اليمنية  

 لويزا عبداهلل االسممي

 الممخص

لمعمومات المحاسبية فيي الشيركات التجاريية اليمنيية مين منظيور إدارة المعرفية تقييم نظم اىدفت ىذه الدراسة إلى 

, واعتمييدت ميين خييالل محييوري التقييييم لممنظييور المتمثميية بالمتطمبييات والعمميييات المعرفييية ليينظم المعمومييات المحاسييبية

ي, القييائم عمييى خمفييية المناسييب لطبيعتيييا التييي يغمييب عمييييا الجانييب التطبيقيي ,الدراسيية عمييى الميينيج الوصييفي التحميمييي

نظرييية تييم االسييتفادة منيييا فييي بنيياء اسييتمارة االسييتبانة؛ اسييتخدمت فييي جمييع البيانييات األولييية فييي الدراسيية الميدانييية, 

 واقتصير مجتميع الدراسية عميى الشييركات التجاريية التيي مراكزىيا الرئيسية فييي أمانية العاصيمة؛ وقيد اسيتيدفت االسييتبانة 

الييذين يمثمييون  ن الييداخميين, والمييدراء الميياليينوالمراجعييو  ,المحاسييبون ؛ وىييملمحاسييبية ذو العالقيية بيينظم المعمومييات ا

  .عينة الدراسة

فيييي نظيييم المعموميييات المحاسيييبية درجييية عاليييية  وقيييد أظييييرت نتيييائج تحمييييل الدراسييية عميييى المسيييتوى العيييام تحقييييق

ركات التجاريية اليمنيية, وكانيت النتيجية منظيور إدارة المعرفية فيي الشيبالترتييب عميى التيوالي مين متطمبات العمميات وال

وعميى المسيتوى , مسيتوى محيوري عميى مختمفية بمتوسيطات فيي آراء افيراد عينية الدراسية,درجة عاليية  تراكمية, تعكس

ميييا ميييع وجيييود اتفييياق/اختالف فييي اتجاىيييات أفيييراد عينييية الدراسييية تعييزى إميييا لمخصيييائص الشخصيييية  البعييدي لمتقيييييم؛ وا 

 .ميةالمتغيرات التفاع لطبيعة

ضييرورة التطييوير فييي متطمبييات وعمميييات  نظييم عمييى  التجارييية اليمنيييةوتوصييي الدراسيية بضييرورة أن تعمييل الشييركات 

خيالل, ايجياد توجيو معرفيي يعيزز مين  االنسجام والتكيف مين منظيور إدارة المعرفية؛؛ بما يحقق المعمومات المحاسبية

 اسيييتخدام تقنييييات التفاعيييل, و المتسيييارعة التكنولوجيييية راتتطيييو ال بميييا يواكيييب تطيييوير البنيييى التقنيييية والقيييدرات المعرفيييية

 ة.معرفة المحاسبيالالمرتكز عمى قواعد  تطبيقات الذكاء االصطناعي, و كاألنظمة الخبيرة وأنظمة دعم القرار
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 المقدمة:1 .1.1

الحديثة تسارع وتيرة التغيرات المؤثرة في تشكيل منظومة االقتصاد  معمالتواجو منظمات األ

مثل أىم التغيرات في العولمة ما يستدمعي تغيرًا أساسيا في االستراتيجيات التنظيمية, وتت؛ اإلدارةو 

وتمثل أقوى  .المنافسة والتغير في اليياكل االقتصادية والسياسية ةوالتكنولوجيا الجديدة وزيادة حد

تمك الثورة التي تعتمد معمى  ؛العالم اليوم الثورة المعموماتية والتقنية اتمك المتغيرات التي يشيدى

ىذا من جانب, ومن  (,13 ,2013 ل لممعمومات )الغنيم,المعرفة العممية المتقدمة واالستخدام األمث

المورد  التي تعد معمومات المحاسبيةأثرت الثورة المعموماتية والتقنية في نظم ال ؛ فقدأخرجانب 

 إذالمادية والبشرية؛  متطمباتو يث من ح ؛مالية في المنظمةاللممعمومات المالية وغير  الرئيس

من الضرورة بمكان وذلك  مع مجاالت التكنولوجيا الحديثة ةسبيأصبح تكيف نظم المعمومات المحا

فاألىمية ال تكمن في اقتناء التكنولوجيا من قبل منظمات  ؛مخاطر البقاء والمنافسة لمواجية

نما األىمية تتجسد في كيفية التعامل  ؛الحديثة معمالاأل واستيعاب مستمزماتيا بشكل يضمن معيا وا 

فالتطور اليائل في نظم المعمومات اآللية جعل . تياوفعالي المحاسبية نظم المعمومات تكيف معمميات

ي من إدارة الشركات التجارية تطالب نظم المعمومات المحاسبية بضرورة أن تكون نظام شامل تؤد

من خالل شبكة من اإلجراءات المحاسبية المترابطة بعضيا مع  ,دورىا بشكل نظم معمومات متميزة

ريقة متكاممة لغرض تحقيق أىداف الشركة فيي تقوم بجمع البيانات من بط إمعدادىابعض يجري 

مصادرىا المختمفة من اجل تحويميا إلى معمومات يمكن توصيميا إلى قامعدة واسعة من متخذي 

فأن نظم المعمومات المحاسبية في  ؛ىذا من جية ومن جية أخرى. (2013 القرارات )الشحادة,

م تقنية فيي تحمل في طياتيا معرفة تستوجب آليات وتقنيات كثر من نظأالسياق التنظيمي ىي 

توليد واستخدام وتطوير تتعامل مع المعرفة معمى مستوى االكتشاف, واالمتالك, والتشارك, وبيدف 
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كما تستوجب وجود كوادر محاسبية تمتمك الميارات  .في البناء التنظيمي لمشركات معرفة محاسبيةال

فأصبح دور نظم المعمومات في ىذه البيئة الجديدة ممارسة الدور المعرفي  والقدرات الكافية والوافية,

كنظم متكاممة يضيف إلى أدوارىا التقميدية أدوارًا جديدة تعمل معمى توفير معمومات ومعارف واسعة 

 (.2013 تسامعد في اتخاذ القرارات بشكل أفضل )الشحادة,

كون  ؛المتغيرات في الدول المتقدمة معن ةن الشركات في الجميورية اليمنية ليست بعيدوأل

المحافظة  أجلتكنولوجيا المعمومات أمر ضروري من االستفادة من الدخول في االقتصاد الحديث و 

لتقييم متطمبات وأنشطة نظم المعمومات المحاسبية  سعت ىذه الدراسة ؛ فقدمعمى بقائيا واستمرارىا

متطور عرفة مدى استجابة نظم الشركات لالمعرفة في الجميورية اليمنية, وم إدارةمن منظور 

تقييم نظم المعمومات  إلى معمالانتباه منظمات األ فضاًل معن توجيو ,التكنولوجي وتطبيقو وتفعيمو

غمب أأن  , ومعمى الرغم منومعممياتيا متطمباتيامن خالل  المحاسبية من منظور إدارة المعرفة

المعرفة وبخاصة  دارةدراك المديرين إلإ ىميةأمدى  تؤكد - وفقًا الطالع الباحثة -الدراسات

المنظمة ومعمى تحقيق التنافس, وتطوير أداء  المعرفة معمى تحسن إدارةالمحاسبية, ومدى تأثير 

المعرفة وتقانتيا, وتقييم نظم المعمومات المحاسبية من ناحية  إدارةالمنظمات من خالل معمميات 

تقييم نظم المعمومات المحاسبية من  إلى مباشر بشكل ضر عتتنيا لم فإ ؛اإللكترونيةتطور البرامج 

إلى تقييم نظم  ؛سعى لو الباحثة من خالل الدراسة الحاليةتوذلك ما  ؛المعرفة إدارةمنظور 

المعمومات المحاسبية الحديثة في الشركات التجارية اليمنية التي تستخدم نظم معمومات محاسبية 

وراكل واليونكس من منظور إدارة المعرفة كونيا كاأل ببرمجيات محاسبية مختمفة ومتنومعةآلية 

المنيج الحديث الذي يتعامل مع المعرفة من خالل متطمبات ومعمميات وآليات وتقنيات لدييا 
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كون التقييم يمثل الخطوة الضرورية مضامين المعرفة بالتقانة, وبكيفية استخداميا وتطويرىا, 

  لعممية التطوير. والميمة

 سة:مشكمة الدرا 1 .2.1

من ازدياد المنافسة وانتقاليا من حالة المعمومات والمعرفة  رةالمنظمات في معصر ثو  واجوت

, 2007 )ياسين, المعرفة إدارةنظم إلى  المعرفة, ومن نظم المعمومات التقميدية إلى المعمومات

التغيير والتطوير في  نحو إحداث معمالاأل منظمات شكل ضغوطًا متزايدة لتوجو وىو ما ؛(45

, وبما (2010 )الكاشف, الجديدة معمالنظميا اإلدارية والمحاسبية بما يتوافق مع متطمبات بيئة األ

االنتقادات الموجية لمنظم المعموماتية المحاسبية  زيادةجانب  إلى بيئة,تمك الينسجم مع متغيرات 

يا الثقافية والييكمية ديناميكية المتغيرات السائدة بمتطمباتمع لمتوازن  االتقميدية السيما في فقداني

في المشاركة والتفامعل  التفامعل المعرفي إلى الحاجة فضاًل معن والقدرات المعرفية ,والبنية التقنية

 المعرفة في الشركات. إدارةلعمميات  بما يضمن المواكبة ؛والتطبيق

ل تقييم نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفة من خالموضوع األمر الذي جعل, 

ثم يستدمعي األمر , ومن متطمباتيا المعرفية ومعممياتيا؛ إشكاال يواجو الشركات التجارية اليمنية

 :ةاآلتي ت الرئيسةتبمور مشكمة الدراسة في التساؤالت طرحو معمى بساط الدراسة العممية, إذ

الشركات التجارية اليمنية من  فينظم المعمومات المحاسبية المعرفية للمتطمبات اما  .1

  ويتم تحقيقو؛ من خالل التساؤالت الفرمعية اآلتية:المعرفة؟  إدارةظور من

 المعرفة؟ إدارةنظم المعمومات المحاسبية من منظور المعزز للتوجو المعرفي اما   -

 المعرفة؟ إدارةنظم المعمومات المحاسبية من منظور ل المواكبة ةقنيلبنية التاما   -
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 المعرفة؟ إدارةمعمومات المحاسبية من منظور نظم الالمالئمة للقدرات المعرفية اما   -

 المعرفة؟ إدارةنظم المعمومات المحاسبية من منظور الدامعمة للديناميكية المعرفية اما   -

الشركات التجارية اليمنية من منظور  فينظم المعمومات المحاسبية المعرفية للعمميات اما  .2

 رمعية اآلتية:من خالل التساؤالت الفالمعرفة؟ ويتم تحقيقو؛  إدارة

 المعرفة؟ إدارةنظم المعمومات المحاسبية من منظور  في االكتشاف معمميةما مدى   -

 المعرفة؟ إدارةنظم المعمومات المحاسبية من منظور  في االمتالك معمميةما مدى   -

 المعرفة؟ إدارةنظم المعمومات المحاسبية من منظور  في المشاركةة معمميما مدى   -

 المعرفة؟ إدارةنظم المعمومات المحاسبية من منظور  في التطبيقة معمميما مدى   -

نظم  تقييمعينة الدراسة من حيث الخصائص الشخصية حول أبعاد  أفرادما اتجاىات آراء  .3

 المعرفة؟ إدارةالمعمومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنية من منظور 

نظم  تقييمتفاعمية حول أبعاد عينة الدراسة من حيث المتغيرات ال أفرادما اتجاىات آراء  .4

 المعرفة؟ إدارةالمعمومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنية من منظور 

 أىمية الدراسة: 1 .3.1

 من ناحيتين: ىذه الدراسةتنبع أىمية 

أىمية الدراسة العممية من سعييا إلمعطاء صورة واضحة لنظم  : تكمنالناحية العمميةمن 

من المواضيع الحديثة  بوصفو المعرفة, إدارةمنظور  من من خالل تقييميا المعمومات المحاسبية,

 .وى البحوث في الجميورية اليمنيةتمسمعمى  في الدراسة

مة ءفي تقديم دليل معمى مدى مال دراسة: تتجمى األىمية التطبيقية لمالناحية التطبيقيةمن 

 يا,ومعممياتالمعرفة  إدارةمتطمبات  معاتية لنظم المعمومات المحاسبية المتطمبات, األنشطة المعموم
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المعنيين توجو  ياوتوصياتة  دراساألمر الذي قد يجعل نتائج ىذه ال ؛الحديثة معمالفي ظل بيئة األ

واكب ؛ بما ينظم المعمومات المحاسبية واالرتقاء بيا االىتمام بتطوير إلى في الشركات التجارية

 .ياومعمميات المعرفة إدارةوينسجم مع متطمبات 

 أىداف الدراسة: 1 .4.1

 إدارةنظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنية من منظور  لتقييمتسعى الدراسة 

 المعرفة, من خالل األىداف اآلتية: 

من منظور  المتطمبات المعرفية لنظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجاريةتقييم  .1

  الل األىداف الفرمعية اآلتية:ويتم تحقيقو؛ من خالمعرفة,  إدارة

 .نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفةللتوجو المعرفي ا تقييم  -

 .نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفةل ةقنيلبنية التتحديد ا  -

 .نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفةللقدرات المعرفية اإلى  التعرف  -

 .نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفةللديناميكية المعرفية بيان ا  -

 إدارةمن منظور العمميات المعرفية لنظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية تقييم  .2

  ويتم تحقيقو؛ من خالل األىداف الفرمعية اآلتية:المعرفة, 

 .من منظور إدارة المعرفة نظم المعمومات المحاسبية في االكتشاف معممية تقييم  -

 .نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفة في االمتالك معممية إلى التعرف  -

 .نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفة في ة المشاركةمعمميبيان   -

 .نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفة في ة التطبيقمعممي إظيار  -
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 تقييمعينة الدراسة من حيث الخصائص الشخصية حول أبعاد  أفراداىات آراء اتج تحميل .3

 المعرفة. إدارةنظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنية من منظور 

نظم  تقييمحول أبعاد  المتغيرات التفاعميةمن حيث عينة الدراسة  أفراداتجاىات آراء بيان  .4

 المعرفة. إدارةات التجارية اليمنية من منظور المعمومات المحاسبية في الشرك

 منيجية الدراسة: 1 .5.1

غمب معمييا الجانب يكونو مناسبًا لطبيعتيا التي  ؛تعتمد الدراسة معمى المنيج الوصفي التحميمي

المستمدة  ن إطار نظري لمدراسة باالمعتماد معمى البيانات الثانويةيالتطبيقي الميداني من خالل تكو 

أو  اإللكترونيةفرة في محركات البحث االسابقة المتعمقة بموضوع الدراسة, والمتو  لدراساتمن ا

من خالليا تمت صياغة اإلطار النظري واالستفادة و  المكتبات العامة, ومكتبات الجامعات اليمنية,

منيا في بناء استمارة االستبانة؛ لتحقيق أىداف الدراسة في جمع البيانات األولية في الدراسة 

الشركات التجارية التي مراكزىا الرئيسة في أمانة العاصمة  معمىقتصر مجتمع الدراسة ايدانية, و الم

مر بو البمد ينتيجة الوضع الذي  ؛فقط؛ لتعذر الوصول إلي بقية الشركات في المحافظات األخرى

مين, والمدراء أثناء إجراء ىذه الدراسة, وقد استيدفت استمارة االستبانة المحاسبين, والمراجعين الداخ

 الماليين الذين يمثمون معينة الدراسة.

 النموذج المعرفي:  1 .6.1

بناء أنموذج معرفي لمدراسة يحدد أبعادىا يمثل تشخيص مشكمة الدراسة, خطوة ضرورية ل

, وخصوصًا الدراسات استقراء ما يساندىا في األدب السابق المتعمق بياومتغيراتيا, من خالل 

دارةمومات المحاسبية و المتعمقة بنظم المع المعرفة, لوضع تصور لبناء أنموذج الدراسة المعرفي  ا 

تقييم نظم المعمومات المحاسبية  معن بعاد, ويمكن من تحديد المتغيرات ألخذ صورة كاممةواضح األ
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بما يجعل  ؛المعرفة إدارةيمكن من خالليا تحقيق نواح محددة من  ؛ بحيثالمعرفة إدارةمن منظور 

 ,)يسرا ,المعرفة إدارةلمتطوير التكنولوجي وتفي بالحاجة إلييا من منظور  ةمواكب المعمومات

 : يأتييوضح متغيرات الدراسة كما  (1بالشكل رقم )  المخططو ,  (70-66ص, 2014 وسابيرول,

 

  

 

 

 

 

                                            

 

 ذج المعرفي لمدراسة.( يوضح النمو 1شكل رقم )  

 جرائية:  التعريفات اإل 1 .7.1

 أصبحت ضرورية لموصول ؛, واإلجرائيةة المواكبة لمتطورات المادية والبشريةرفيالمتطمبات المع

 المتطمبات المعرفية أبعادوتتكون ة من المعرفة في المجال المحاسبي, معمى درجة معالي ياتشغيم إلى

 :من

 

لمعلومات نظم ا

 المحاسبية 

 التوجه المعرفي

 التقنيةالبنية  

 المعرفية القدرات 

 الديناميكية المعرفية

 االكتشاف

 االمتالك

 المشاركة

 التطبيق

ع
اب

لت
 ا
ير

تغ
لم

ا
 

  يةرفالمع المتطلبات

ت
المتغيرا

 
ستقلة

الم
 

 

 يةالمعرف العمليات
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 :بناء ىيكمي  من خالل ؛جراء الدراسةإلغرض وجو المعرفي يتحقق الت التوجو المعرفي

ويعزز لمتشغيل المعرفي,  داريمع إجراءات االتجاه اإل يتكيفيحقق التكامل و مرن تنظيمي 

 ., والعمل المحاسبيالمعرفة المحاسبية لمكونات بنىموجية و ثقافة تّقدر المعرفة ب

  وشبكات  ختمف الموارد التكنولوجية الماديةتتمثل بالبنية التحتية الكافية بم :التقنيةالبنية

مكن يو  بما يمبي التكامل المعرفي المحاسبي ؛والبرمجية والتجييز المكاني المالئم االتصال

 .المعرفي قابمة لمتحديث والتطويرمعرفية من إيجاد قامعدة 

 لميارات جراء الدراسة الحالية بالقدرات واإتمثل القدرات المعرفية لغرض  :القدرات المعرفية

واالتجاىات والقيم التي يمتمكيا القائم بالعمل المحاسبي في نظم المعمومات المحاسبية في 

الوظائف المحاسبية بقدرة وميارة معمى التعامل مع أداء  بما يمكنو من ؛المعرفة إدارةطار إ

ومعارفو التخصصية تمكنو من استخدام األساليب الكمية  ؛التقنية المعموماتية بكفاءة

 ابتكار حمول لممشاكل المحاسبية.براتو التراكمية في التحميل و وخ

 :الوسائل التقنية واإلجراءات الدامعمة لتشارك المعرفة تتمثل في  الديناميكية المعرفية

دليل إجراءات شامل لمتعميمات والمعايير والضوابط ل اً وفق ياوتطبيق ياوتقاسمالمحاسبية 

 لتعامل مع التشغيل المعرفي.كيفية ال

االكتشاف واالمتالك ب ؛المحددة وفقًا ليذه الدراسةىي األنشطة والوظائف  :العمميات المعرفية

ة رفيمرتكزة معمى المتطمبات المعبأسس معرفية التي تعمل لعمميات المعرفة والتشارك والتطبيق 

 ىي:من المعمومات, و  المعرفة لغرض الحصول معمى

 داخمية  ؛من مصادرىا المختمفة ياوتجميعموبة تحديد المعمومات المطيتمثل في : االكتشاف

متكاممة  يةبناء قوامعد معموماتغرض التشغيل المحاسبي و ل وخارجية صريحة وضمنية,
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تشخيص المكون البشري المحاسبي لالحتياج ل اً وفق المعرفة المحاسبية إدارةتعتمد معمييا 

 حمول محاسبية. وبناءالمعموماتي 

 معمومات من المكونات الد الخبرات المحاسبية واستخراج تجسيمن خالل يتجمى : االمتالك

المعرفية وترميز مخرجات النقاش وورش العمل في حل المشاكل المحاسبية لبناء قوامعد 

الزمة ستخداميا في بناء مخططات ذىنية المعرفة المحاسبية, وال دارةلكترونية إلإمعرفية 

 اتخاذ القرارات.متشغيل المعرفي و ل

 :لتقديم  ,المعرفة المحاسبية ومركز القرار التبادل المعرفي بين مكوناتمن تتض المشاركة

حمول واقعية ناتجة معن تراكم معرفي في الخبرات المحاسبية, وتناقل المعرفة المحاسبية 

 .ا بين مكونات البنية التنظيميةوتدفق التقارير المحاسبية فيم

 :فامعمية اإلجراءات لمعمميات الداخمية  استخدام المعرفة المحاسبية في تحقيقيشمل  التطبيق

جية أخرى لتحقيق ومن  ؛لمعموماتي من جيةاوظائف التشغيل أداء  وفامعمية ,في الشركة

تشغيل التقنيات المحاسبية في اإلنتاج المعرفي وترجمة األساليب الرضا الوظيفي و 

 المحاسبية الحديثة الالزمة ألداء الوظائف في الشركة.

 راسة:فرضيات الد 1 .8.1

فرضيات الدراسة معمى  ةصياغ تتم ؛وتحقيقًا ألىدافيا ,لإلجابة معمى تساؤالت الدراسة

 : اآلتي النحو
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نظم المتطمبات المعرفية لحول  ؛ال توجد فروق دالة إحصائياً  :ة األولىالفرضية الرئيس .1

تحقق الويتم المعرفة,  إدارةالشركات التجارية اليمنية من منظور  فيالمعمومات المحاسبية 

 الفرمعية اآلتية: الفرضيات ؛ من خالل منيا

لنظم المعمومات المحاسبية من منظور  حول التوجو المعرفي ؛ال توجد فروق دالة إحصائياً   -

 المعرفة. إدارة

 إدارةية لنظم المعمومات المحاسبية من منظور قنحول البنية الت ؛ال توجد فروق دالة إحصائياً   -

 المعرفة.

لنظم المعمومات المحاسبية من منظور  القدرات المعرفية ؛ حولة إحصائياً ال توجد فروق دال  -

 المعرفة. إدارة

لنظم المعمومات المحاسبية من  الديناميكية المعرفية؛ حول ال توجد فروق دالة إحصائياً   -

 المعرفة. إدارةمنظور 

نظم ل فيةالعمميات المعر حول  ؛ال توجد فروق دالة إحصائياً  :ة الثانيةالفرضية الرئيس -

ويتم المعرفة,  إدارةالشركات التجارية اليمنية من منظور  في المعمومات المحاسبية

 : الفرمعية اآلتية من خالل الفرضيات التحقق منيا؛

حول معممية االكتشاف لنظم المعمومات المحاسبية من  ؛ال توجد فروق دالة إحصائياً   -

 المعرفة. إدارةمنظور 

حول معممية االمتالك لنظم المعمومات المحاسبية من  ؛ال توجد فروق دالة إحصائياً   -

 المعرفة. إدارةمنظور 
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حول معممية المشاركة لنظم المعمومات المحاسبية من  ؛ال توجد فروق دالة إحصائياً   -

 المعرفة. إدارةمنظور 

من منظور  لتطبيق لنظم المعمومات المحاسبيةحول معممية ا ؛ال توجد فروق دالة إحصائياً   -

 لمعرفة.ا إدارة

عينة الدراسة  أفرادتجاىات آراء ا فية الثالثة: ال توجد فروق دالة إحصائيًا  الفرضية الرئيس .2

نظم المعمومات المحاسبية في الشركات  تقييممن حيث الخصائص الشخصية حول أبعاد 

 المعرفة. إدارةالتجارية اليمنية من منظور 

عينة  أفراداتجاىات آراء  فيصائيًا  ة الرابعة: ال توجد فروق دالة إحالفرضية الرئيس .3

نظم المعمومات المحاسبية في  تقييممن حيث المتغيرات التفاعمية حول أبعاد  ؛الدراسة

 المعرفة. إدارةالشركات التجارية اليمنية من منظور 

 محددات الدراسة:  1 .9.1

راكزىا التي م الشركات التجارية اليمنية يقتصر إجراء ىذه الدراسة معمى الحدود المكانية:

 .الرئيسة في أمانة العاصمة

المعمومات المتطمبات والعمميات المعرفية لنظم  تقييم: تناولت ىذه الدراسة الحدود الموضوعية

 المعرفة. إدارةمن منظور  المحاسبية

 ىيكل الدراسة:  1 .10.1

ول: فصل األمن خالل أربعة فصول؛ تم تخصيص ال تتم دراستوأن  اقتضت طبيعة الموضوع

, وشمل مقدمة معامة معن مدخل الدراسةاألول:  تضمنمبحثين؛  وذلك في, لإلطار العام لمدراسة
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والتعريفات موضوع الدراسة, ومشكمة الدراسة, واألىداف واألىمية, والنموذج المعرفي لمدراسة, 

ت لمدراسا اً , في حين قدم المبحث الثاني: معرضفرضيات الدراسةو اإلجرائية ألبعاد الدراسة؛ 

المبحث  معرض في؛ مبحثينالسابقة. وُخصص الفصل الثاني: لإلطار النظري لمدراسة, وُقسم معمى 

دارتيااألول:  نظم و  ية,نظم المعمومات المحاسبل: المبحث الثانيوخصص  ؛طبيعة المعرفة وا 

عرض مفصل لمدراسة بالفصل الثالث:  مُعنيو  ,المعرفة إدارةالمعمومات المحاسبية من منظور 

تحميل الثاني:  ناولاألول: منيجية الدراسة الميدانية, وت معرضنية؛ من خالل ثالثة مباحث, الميدا

الفصل الرابع: فقد خصص  االث: تمت مناقشة نتائج الدراسة. أمفي الثالمتغيرات الديمغرافية, و 

الثاني:  واستخمص فياألول: النتائج,  نوقش فيمن خالل مبحثين,  ؛منتائج والتوصياتل

 ت.التوصيا
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

 الدراسات العربية1 .1.2

 الدراسات األجنبية1 .2.2

 الحالية ميز الدراسةما ي1 .3.2
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 الدراسات العربية: 1 .1.2

دور المعرفة المحاسبية في تفعيل الخيارات المحاسبية في (, بعنوان "2018؛ )معيسىدراسة  (1

 ."المؤسسة

 يا,وتحميم المالي المحاسبيالسياسات المحاسبية المنصوص معمييا في النظام  إبراز إلى ىدفت

إبراز أىمية المعرفة المحاسبية بالنسبة  ,تحديد درجة المرونة المتاحة في ىذه السياسات المحاسبية

 .المعرفة المحاسبية في تفعيل الخيارات المحاسبية إسياممعرفة  ,لممؤسسات

تزداد من خالل و  ين,بلدى المحاس الخبرات بتراكم تتحدد عرفة المحاسبيةالمأن  يا:أىم نتائجو 

حتى تكون ذات فعالية في  ؛تتصف بمجمومعة من الخصائصو  التشارك المعرفي بين المحاسبين,

لعينة الدارسة بالجانب القانوني لمنظام المحاسبي  اً معرفي اً إدراكىناك أن  الممارسات المحاسبية,

البدائل والسياسات المحاسبية  أحسنرص من معينة الدراسة معمى اختبار ح فضاًل معن المالي,

 المعرفة المحاسبية المكتسبة. إلى باالستناد

 المعرفة" دارة"تكنولوجيا المعمومات واالتصال كمدخل إل(, بعنوان 2016وبعمي ) ؛ديداو دراسة  (2

لتي توفر أرضية مالئمة معرفة البنية البيئة التكنولوجية والمعموماتية المستخدمة ا إلى ىدفت

 ي المؤسسة االقتصادية الجزائرية.المعرفة ف دارةإل

ة ال تقوم بتشخيص ما تممك من معرفالتي المؤسسة أن  :أىم النتائج التي توصمت ليا توكان

ال تعرف احتياجاتيا من المعارف المطموبة, وال توفر فضاء الكتساب ؛ داخمية من ميارات وكفاءات

بالبحوث والدراسات, ومعند جمب الخبراء من خارج المؤسسة ال يتم االستفادة من  القيامو  ؛المعرفة

فكار جديدة وتبادليا. أخبراتيم ومعارفيم, ونادرًا ما تعقد المؤسسة حمقات نقاش لغرض ابتكار 

لما يقدمو من خدمات من  اً ميم اً تحتوي المؤسسة مراكز لإلمعالم اآللي والمعمومات يعد مكسبو 
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ومعمى يات المعموماتية, والوقوف معمى معمل الشبكات المعموماتية داخل المؤسسة. خالل البرمج

يم في نجاح معمميات تسأن  المعمومات واالتصاالت يمكنفر بيئة تحتية لتكنولوجيا اتو  الرغم من

 إدارةن مستوى فإل داخمي, افر شبكات اتصانظمة معمومات محوسبة, وتو أفر االمعرفة, كتو  إدارة

امتالك التجييزات ال أن  لعدم وجود سياسة واضحة تنيج ىذا األسموب الجديد. المعرفة ضعيف

تعظيم أن  بل ؛التحكم في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت -حال من األحوال ةبأي-يعني 

يم في تحقيق لموارد البشرية الماىرة المدربة التي تسالكفاءة وا إلى االستفادة منيا يرجع باألساس

 بالمؤسسة. ياوتطبيقالمعرفة  ةإدار مفيوم 

المعرفة  إدارة" تصميم قاعدة بيانات عمى وفق مفاىيم (, بعنوان 2016) صالح؛ و فرجدراسة  (3

 باإلفادة من نظام المعمومات المحاسبي"

نشاء قامعدة بيانات إالفعال والمؤثر لنظام المعمومات المحاسبي في  بيان الدور إلى ىدفت

لنظام  ةالمعرفة من خالل بيان المرتكزات المفاىيمي إدارةمتطمبات  دىيا بوصفيا إحوتشغيممعرفية 

 هوتطوير بيان دور المحاسبة في تصميم نظام المعمومات و  .المعرفة دارةالمعمومات المحاسبية وإل

 .ساسيا المعرفةأ إدارةسعيًا لتطبيق 

حصول معمى اليؤمن  ياواستعمالتصميم قامعدة بيانات أن  :نتائجمن توصمت ليا  ما أىمو 

بناء  وأن ؛البيانات المطموبة خالل مدة زمنية قصيرة بما يسيم في تقميل الجيد والوقت ويعزز الدقة

زيادة مستدامة في كفاءة نظام المعمومات يحقق  ألعالئقيساس النموذج أقامعدة بيانات معمى 

فورية حول  وتقديم معمومات االستفساراتجابة معن إويمكن من الحصول معمى  تووفامعميالمحاسبي 

قامعدة البيانات المعرفية التي تم بناؤىا من خالل شبكة  إلى يمكن الدخولو  نشطة الشركة.أ

القامعدة من قبل شخص يدمعى مدير  ىذه تدارأن  يب مصغرة ويمكنحواسأو معمومات محمية 
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دارتياؤ قامعدة البيانات يكون مس  يوفر تصميم قامعدة بيانات معرفية وأن ؛واًل معن أمن المعمومات وا 

لألطراف الخارجية والداخمية وفي  وغير الماليةمات المالية و من المعم االحتياجاتلمشركة كافة 

 ؛اىيميفسيما معمى المستويين الخارجي والمالفي تصميم النظام  لممحاسب دوراً أن  ؛الوقت المناسب

 .لمنظام الجديد وحصر التكاليف والمنافع االقتصاديةمعن دراسة الجدوى  فضالً 

"التكوين المعرفي المحاسبي المالئم لديناميكية التشغيل (, بعنوان 2015) سة السمحيدرا (4

 "اليمنية عمالالمعموماتي في بيئة األ

خالل  من المعموماتي التشغيل لديناميكية المالئم المحاسبي المعرفي التكوين معرفةإلى  ىدفت

 تشغيل ديناميكية لمتطمبات بةالمواك المستقبمية االحتياجات جسدت ؛األبعاد منظومة ربامعية

 .والسموكية والذىنية واإلدراكية باألبعاد المعرفية المعمومات تمثمت

جماع بضرورة االستجابة لالحتياجات المستقبمية في إوجود  :أىم النتائج التي توصمت لياو 

التحوالت التكوين المعرفي المحاسبي المالئم لديناميكية التشغيل المعموماتي في ضوء المتغيرات و 

البعد اإلدراكي لمتكوين المحاسبي الذي يستجيب لالحتياجات أن و  ,السياقية استشرافا لممستقبل

حصل و  ,بعاد الدراسةأالثالثة بين  ةلمرتباالمستقبمية المالئم لديناميكية التشغيل المعموماتي كان في 

 ,وكية معمى المستوى الثانيالميارات السمحصمت و  لميارات المينية المطموبة,االمستوى األول معمى 

امتالك المحاسب المستقبمي لمنظومة من األخالقيات والسموكيات في  ضرورةإلى  وىذا يشير

 .ياوتحوالت تدامعيات المتغيرات السياقية
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"التوجيات المعاصرة لتوحيد المعرفة المحاسبية في أبعادىا (, بعنوان 2015دراسة فتيحة ) (5

 النظرية والعممية"

متطمبات توحيد المعرفة  , في ضوءيمس جوىر العمل المحاسبي حداث تطويرإلى إ ىدفت

االىتمام العالمي  إطارالمحاسبية وتنظيميا منيجية معممية مناسبة بمجالييا التنظيري والتطبيقي في 

يا ترجمة لمفكر وصفر اإلبالغ المالي الدولية ببموضوع التوحيد المحاسبي والتوجو نحو معايي

من مراحل تطوره. وتم تحقيق ىدف الدراسة من  ةمرحم ةممارسة العممية في أيالمحاسبي في ال

, مجاالت توحيد المعرفة المحاسبيةخالل ثالث محاور ىي اإلطار النظري لممعرفة المحاسبية و 

 ومقومات االتجاىات الحديثة في توحيد المعرفة المحاسبية.

حاسبة الدولية مشاكل تنظيرية يظير في مجال الم أنو: م النتائج التي توصمت لياأىو 

استخدام أن بحث متواصل إليجاد حمول تحظى بالقبول العام,  إلى وميدانية باستمرار, وتحتاج

 ظيور مفاىيم تفتقر إلى سس غير معممية في معممية تحديد المفاىيم ومضامينيا ومنظوماتيا, يؤديأ

خداميا في األدبيات المحاسبية استمن رغم معمى ال ,وح في المعنى والثبات في المحتوىالوض إلى

 وىذا يقف معائقًا أمام توحيد المعرفة المحاسبية. ,والممارسة العممية

"العالقة بين ثقافة المنظمة واقتصاديات المعرفة  (, بعنوان2012) دراسة الزويني؛ والراوي (6

 وانعكاسيا عمى نظام المعمومات المحاسبية"

ادىا وخصائصيا ومعالقتيا بعأت مفيوميا وأىدافيا و بيان الثقافة التنظيمية لممؤسسا إلىىدفت 

م ىداف ىذا النظام ومعالقة نظأبيان مفيوم نظام المعمومات المحاسبية و , فضاًل معن بالمعرفة

 المعمومات المحاسبية مع كل من ثقافة المنظمة وتكنولوجيا المعمومات.
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المنظمة وضمان ىوية حدى معناصر إ التنظيميةالثقافة  أن: أىم النتائج التي توصمت لياو 

تنمو ثقافة المنظمة متأثرة بخبرة المنظمة مع البيئة و  ,أخرى وىي ما تميز منظمة معنبقائيا, 

ن التركيز معمى المعمومات أو  االقتصاديوالنمو  اإلنتاجالمعرفة محرك أن  كما الخارجية,

الثقافة أن و  بيا؛سمم من األمور الم االقتصادمن العوامل األساس في  معامالً بوصفيا والتكنولوجيا 

تؤثر في  التنظيميةالثقافة أن و  ,وبناء المعرفة المعرفة, إدارةتسيم بدور حيوي في معممية  التنظيمية

يضًا في ثقافة أن تصميم نظام المعمومات المحاسبية يؤثر أو  ,تصميم نظام المعمومات المحاسبية

 المنظمة من خالل الرقابة معمى تدفق المعمومات داخميا.

"اثر االستثمار في تقانة المعمومات وفاعمية نظم  بعنوان ,(2012واألفندي ) اسة الراوي؛در   (7

 المعمومات المحاسبية في ظل االقتصاد المعرفي"

نجاز األنشطة والوظائف بكفاءة إبراز دور نظام المعمومات المحاسبي الفعال في إإلى ىدفت 

براز ؛صائص المطموبةوذلك من خالل الحصول معمى المعمومات بالخ ؛وفامعمية  االستثماردور  وا 

في تقانة المعمومات وفامعمية نظم المعمومات المحاسبية من خالل الخصائص والميزات التي 

 .فامعميتوالتي تزيد من مخرجات نظم المعمومات المحاسبية إلى  تضيفيا تطبيقات تقانة المعمومات

صبح ضرورة لممنظمات أالمعمومات في تقانة  االستثمارأن : أىم النتائج التي توصمت لياو 

أن  نجاز وظائفيا وأنشطتيا.إتعتمد معمى المعمومات لدرجة معالية في أو  وخصوصًا التي تتعامل

العوائد التي يتم الحصول معمييا من االستثمار في تقانة المعمومات ليست بالضرورة ىي معوائد 

األنشطة بالسرمعة  إلنجازوذلك  ؛عموماتمن قدرات تقانة الم االستفادةنما يتم التركيز معمى ا  مادية و 

ىناك معالقة ارتباط بين االستثمار في وأن  المستفيدين منيا. احقق رضتبحيث ي ؛والدقة المطموبة

 في تقانة المعمومات يؤدي االستثمارنحو  التوجون إ أي؛ تقانة المعمومات وفامعمية نظام المعمومات
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 ةاالستثمار في تقانبين  اً رتباطا أن ىناك حاسبي؛فامعمية نظام المعمومات الم رفع مستوى إلى

الخصائص تكون بالمستوى المطموب  ىذهو  )مؤشرات( المعمومات المحاسبية وخصائص المعمومات

العالقة بينيما ن إ يأ ؛فر تقانة المعمومات تستخدم في مجال نظام المعمومات المحاسبيةامعند تو 

في جودة مخرجات نظام المعمومات  يجابياً إتأثيرًا ؤثر ياالستثمار في تقانة المعمومات  أن طردية.

 المحاسبية.

عمى مشاركة  هية المعمومات الحديثة وأثر " مدى المعرفة بتقن (,بعنوان2010دراسة الساحمي ) (8

 المحاسبين في مراحل تطوير نظم المعمومات المحاسبية "

استخدام وسائل التقنيات  معند االمعتبارخذىا بعين أىمية أتحديد مفيوم التقنية و إلى ىدفت 

ين بفر ىذا النوع من المعرفة لدى المحاساومات المحاسبية ومدى تو مالحديثة في معمل نظم المع

لالزمة الكتساب المعرفة ىم المقومات اأوتحديد  القائمين معمى تشغيل نظم المعمومات المحاسبية.

المعمومات المحاسبية في شركة  فر ىذه المقومات من قبل القائمين معمى معمل نظماومدى تو التقنية 

ل تطوير وتحديد واقع مشاركة المحاسبين العاممين في الشركة في مراح الخطوط الجوية الميبية.

نظم المعمومات ين القائمين معمى تشغيل بالمحاس دراكإومعرفة مدى  .نظم المعمومات المحاسبية

 المحاسبية ألىمية معرفتيم بتقنية المعمومات الحديثة.

المحاسبين العاممين في مجتمع الدراسة تتوافر لدييم أن  :النتائج التي توصمت ليام أىو 

ال إالمعرفة التقنية والمقومات الالزمة الكتساب المعرفة التقنية من تأىيل معممي ومعممي وتراكم خبرة 

 االشتراكلمياراتيم التقنية مثل  التطوير المستمرما ييممون تمك األنشطة التي تكفل ليم  نيم غالباً أ

أن و  ,جديد في مجال تقنية المعمومات وىا والمجاالت التقنية لالطالع معمى م التدريبيةفي الدورات 

تمك التي ليا معالقة بالمحاسبين  حل التخطيط والتحميل,امحاسبين باألنشطة المتعمقة بمر ال ةمشارك
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العميا ىم فقط من  ةاإلداريالمدراء في المستويات أن  بسببمحدودة جدًا كثر من المبرمجين أ

ة مجال البحث ال تقدم لمموظفين الجدد دورات تدريبية معمى ركالشأن  يشاركون بتمك األنشطة.

 نما تعتمد معمى الموظفين ذوي الخبرة في التدريب.ا  منظومة الحسابات العامة و 

الثقافة المحاسبية في تعزيز قيمة أثر  " تقييم بعنوان,(2009والمالكي ) دراسة الجبوري؛ (9

 الوحدة االقتصادية"

العراقية ولدى المستعممين  تآالمنشفي  اإلداراتبيان تأثير الثقافة المحاسبية لدى  إلىىدفت 

بشكل كفء  الخارجيين لممعمومات المحاسبية ودورىا في استعمال مخرجات النظم المحاسبية,

 ؛سبية قبل استعماليافيم لممعمومات المحاومعمى  ,ت رشيدة مبنية معمى معمومات مفيدةواتخاذ قرارا

 .االقتصاديةة الوحدة قيمتعزيز  من ثمو 

ولم  ,الكثير من القيم المحاسبية السائدة لم تعد مجديةأن  :لنتائج التي توصمت لياأىم او 

وىناك فجوة بين المحاسبة والتطور التقني في  ,توافق التطور الحاصل في مختمف مجاالت الحياة

 ؛مل بين المحاسبة والعموم األخرى بشكل فامعل ومجديامعدم التكوذلك بسبب  ؛المجاالت المختمفة

 واإلحصاء االقتصادوالسموك وفي  واالجتماعفي معمم المنطق  لدراسات متطورةفالمحاسبة بحاجة 

العاممين في القطاع المصرفي في العراق أن  ,مف المجاالتختتدخل في م ألنيا ؛والعموم األخرى

بأن ىناك معالقة قوية جدًا بين قيم الثقافة  يؤيدونالمالية  لألوراقوالمستثمرين في سوق العراق 

 .فيولممصرف الذي يعممون االقتصادية المحاسبية وتعزيز القيمة 

 " أثر اقتصاد المعرفة في نظام اإلبالغ المالي" (, بعنوان2008دراسة زويمف, ) (11

بعض  معمىتوضيح تأثيره إلى بيان اقتصاد المعرفة في نظام اإلبالغ المالي من خالل ىدفت 

 عناصر, والعناصر المختارة ىي المعمومات ومعدو المعمومات )العاممون في الحقل المحاسبي(ال
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كما  ,وقنوات توزيع المعمومات. والممارسات والمعايير المحاسبية ذات العالقة باإلبالغ المالي

لمالي في توفير احتياجات يسعى إلى معرفة انعكاسات اقتصاد المعرفة معمى قدرة نظام اإلبالغ ا

و األطراف المستفيدة من معموماتو وتسميط الضوء معمى أىمية تطوير ىذا النظام وضرورة تكييف

 لمتوافق مع البيئة الجديدة القتصاد المعرفة.

المعرفة ىي مزيج من المعمومات والتكنولوجيا والخبرة أن : وأىم النتائج التي توصمت ليا

ولتحقيق االستفادة من ىذه المعرفة  .بداع والتجديدحمل سمات االبتكار واإلوالميارة والحكمة التي ت

اقتصاد المعرفة ىو االقتصاد الذي تمثل فيو المعرفة معنصر اإلنتاج األساس أن البد من إدارتيا. 

نظام اإلبالغ المالي مجمومعة معناصر محاسبية يمثل و  .وتحقق الجزء األمعظم من القيمة المضافة

أن في معممية اتخاذ القرارات؛  ياييدف بشكل رئيس إلى توفير معمومات لإلفادة من ,ير محاسبيةغو 

 , وىي تتمثلمعالقة معنوية بين اقتصاد المعرفة ومعناصر نظام اإلبالغ المالي كل معمى حدة ىناك

بالمعمومات, ومعدي المعمومات وقنوات توزيع المعمومات, والممارسات والمعايير المحاسبية 

بوصفيا معمى نظام اإلبالغ المالي ) أطر يىناك معالقة معنوية بين التغير الذي  وأنالي. لإلبالغ الم

وقدرتو معمى تمبية احتياجات مستخدمي  (محصمة لتأثير اقتصاد المعرفة في معناصره سابقة الذكر

يجابي معمى قدرتو في تمبية احتياجات إمخرجاتو من متخذي القرار. وأن التغير انعكس بشكل 

 االختالف الحاصل في قدرتو.إلى تغير نظام اإلبالغ المالي  يرجعو  ,لمستفيدة منواألطراف ا

اقتصاد المعرفة في مجتمع المعمومات نموذج أنظمة المعمومات " (, بعنوان2007) دمعاسدراسة  (11

 "المحاسبية

 تحتاجوبحيث يحقق ما  ؛نموذج لتقييم نظم المعمومات المحاسبيةإلى  توصلملىدفت  

 لتطوير الحلظام متكامل لممعمومات يوفر لمتخذ القرار المعمومات المناسبة الشركات من ن
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كفاءة كال من أن  حيث كان النموذج يعتبر؛ من مشاكل وقرارات يوجياىمالمناسب لما  االقتصادي

)نظام تنفيذ ومعالجة العمميات وكفاءة نظام االستاذ العام والتقارير المالية وكفاءة نظام تقارير 

 كفاءة نظم المعمومات المحاسبية.إلى  تؤدي واألجيزة( اإلدارةو مع كفاءة الموظفين  اإلدارة

النموذج المقترح كان مالئمًا ويظير ىذا من خالل أن  :وأىم النتائج التي توصمت ليا

مة النموذج ءي مالأ) واالستجابةمعداد والوضوح واالستخدام والمالءمة قياس مستوى اإلل صالحيتو

معت الشركات معمى الحاجة جأشمول نظام المعمومات المحاسبي لمعناصر التي  .لعممية القياس(

مقدرة النموذج معمى شمول العناصر أن و  ,زيادة مقدرة النموذج معمى القياس إلى يؤدي ؛ليياإ

يمكن وضع نموذج  .كبرأولمنتائج مصداقية وتمثياًل  ى أمعمقموضوع التقييم يجعل لمتقييم معن

نظم المعمومات المحاسبية لمشركات المساىمة العامة الصنامعية المدرجة داء أ معياري لقياس كفاءة

النموذج المقترح يمثل أساسا لقياس كفاءة نظم المعمومات أن  .في سوق األوراق المالية الفمسطينية

 المحاسبية في مجتمع الدراسة.

 لتحدث التنافسي""المعرفة من رؤية محاسبية لتعزيز ا (, بعنوان2005دراسة يعقوب؛ وسموم, ) (12

تطبيق و الموضومعات المعاصرة في ظل اقتصاد المعرفة  أحدإلى تسميط الضوء معمى  ىدفت

كثر أالمعرفة في المحاسبة معمى امعتبار أن المنظمات تنظر إلى ما تمتمكو من معارف من 

فالبد من تقديم المبررات التي تسمح بتضمين المعرفة في الميزانية  ؛موجوداتيا قيمة, ومعميو

 العمومية. 

أن المحاسبة تتكيف مع الظروف المحيطة بيا من خالل  :وأىم النتائج التي توصمت ليا

ساليب محاسبية, وتتواصل في قدرتيا المتفردة معمى استيعاب التغيرات في ظل أفرازىا لطرائق و إ
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نجاز أو إمكانية معمى ترجمة وتحويل )المعمومة( إلى المعرفة ىي المقدرة أو اإلأن  .مجتمع المعرفة

 داء.أ

"اقتصاد المعرفة وأثره عمى الممارسات المحاسبية وتدقيق  (, بعنوان2005دراسة معبدالمنعم )  (13

 الحسابات"

, متابعة التطورات التي حدثت في ولياتآو  لى مفيوم اقتصاد المعرفةإالتعرف إلى  ىدفت

تغيير في بيئة اقتصاد ومعايير تدقيق الحسابات التي نتجت معن ال ياوتقييمالممارسات المحاسبية 

عرض المعمى  ة. وكانت حدود الدراسة مقتصر اإللكترونيةالمعرفة وما ارتبط بو من تغيير في البيئة 

والمعايير المحاسبية  معمالتقارير األ تبطة بالنشر اإللكتروني لمعموماتمممارسات المر لتقييم الو 

وبيئة  اإللكترونيةجة لمتغيرات في البيئة لمتقرير المالي اإللكتروني ومعايير التدقيق التي تأثرت نتي

 المعايير المحاسبية.أو  اقتصاد المعرفة دون غيرىا من الممارسات

, معمى المعرفة العممية فكرة خاطئةفكرة المعرفة قصر أن  :وأىم النتائج التي توصمت ليا

 اً موردبوصفيا  المعرفة معمى العموم الطبيعية دون العموم اإلنسانية. وأن المعرفة معن قصرناىيك 

التطور المتنامي تجاه أىمية أن  تتميز في كفاءة فامعمياتيا معن الموارد المادية األخرى. اً بشري

لتدامعيات معوامل ومظاىر  لالستجابةجاء نتيجة  االقتصادقاطرة تقود بوصفيا المعرفة  أمعمال

وزيادة حدة ومعمق وكثافة التطور المرتبط بكل من التسارع المعرفي والعولمة والتغيرات التكنولوجية 

المعرفة قد أثرت معمى الممارسات  باقتصادالفكر واآلليات المرتبطة أن  المنافسة العالمية.

أتاح  .بيماإحداث تغييرات  إلى ما أدى؛ المحاسبية ومعممية تدقيق الحسابات والمعايير المينية ليما

ح الكامل في أوقات متعددة نطاق نشر المعرفة المحاسبية واإلفصا تساعااإلنترنت  استخدام

 ولمستخدمين متعددين.
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 الجديد في إدارتيا" والتوجو"المعرفة المحاسبية األصل  بعنوان (,2005) دراسة الشعباني  (14

المحاسبة اليوم وسبل تطويرىا ومعرفة جذورىا من  ياوصمت إلي ية التيكيفالمعرفة  إلى ىدفت

 .قيا المستقبميةفاآأين أتت وكيف تطورت معبر العقود الماضية لرسم 

مرتبة العمم  إلى المعرفة المحاسبية فن تطبيقي ارتقى؛ أىميا: أن نتائج وتوصمت إلى 

وقد  قناع في تقديم المعمومات المحاسبية,واالتساق واإل االنسجامالتصديقي المبرىن يبحث معن 

بوصفيا  لواح الطين والشموعأ معمى كانت تسجلأن  مرت المعرفة المحاسبية بمراحل معديدة منذ

جاء ىذا التنقل في المراحل استجابة  .اً لكترونيإ اً معموماتي اً صبحت نظامأحتى  ,أداة لمتذكير

واستخدام المعمومات المحاسبية في شتى الميادين الصنامعية  واالجتمامعية االقتصاديةلمتطورات 

الجودة  حكامألنظمة تصنيع حديثة والخضوع أونتيجة لدخول  منيا والتجارية والخدمية والمصرفية,

التطبيقات المحاسبية والتقنيات  إلى الشاممة والسعي لخفض الكمف ودخول بحوث العمميات

في  التوجوىذا  المعموماتية.إلى  ىناك حاجة ممحة أصبحتومن ثم  ؛التحميمية مثل سمسمة القيمة

يالت والتحم اإلجراءاتخذت معظم أحيث  ؛استخدام الحاسوب والمعرفة المحاسبية سامعد معمي

كم ىائل من المعمومات التي تستخدم في صنع القرارات إلى  دىأوىذا  ,لكترونياً إالمحاسبية تطبق 

لييا من خالل وسائل إبأقل جيد وتقدم في الوقت المناسب والمكان المحدد ولكل من يحتاج 

 .نترنيت()اإل الحديثة االتصاالت

لمعرفة المحاسبية في الشركات ا إدارة"مدى إدراك أىمية  بعنوان (,2004) دراسة صيام  (15

 الصناعية المساىمة العامة األردنية"
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المعرفة المحاسبية في الشركات الصنامعية المساىمة  إدارةإبراز أىمية استخدام  إلىىدفت 

تحديد المعوقات التي تحد من مثل إلى  إضافة قياس مدى اإلدراك لتمك األىمية,العامة األردنية, و 

 ىذا االستخدام.

ن معمى الشركات الصنامعية المساىمة العامة األردنية  يالقائمأن  إلى نتائج؛ أىميا: وتوصمت

ذلك يسامعد في توفير المعمومات المحاسبية ن إ إذ ؛المعرفة المحاسبية إدارةأىمية استخدام  نركو دي

يعزو القائمون معمى الشركات الصنامعية و الالزمة لجعل قرارات الشركة أكثر رشدا ومعقالنية. 

لوجود معدد من المعوقات التي  المعرفة المحاسبية دارةاىمة العامة األردنية قمة استخداميم إلالمس

المعرفة  إدارةقمة الخبرة العممية لمقائمين معمى الشركات في  مثل: ؛تحد من استخداميم ليا

عمومات الم إدارةمعدم توفر وسائل تكنولوجيا المعمومات التي تمثل القناة الموصمة بين و المحاسبية, 

دارةو  المعرفة المحاسبية في  إدارةالمعرفة المحاسبية. ال يعزى مستوى اإلدراك ألىمية استخدام  ا 

التخصص العممي,  إلى أي من المتغيرات التالية: الشركات الصنامعية المساىمة العامة األردنية

لوجيا المعمومات ائل تكنو ميارات استخدام وس لوظيفي, الخبرة العممية,المؤىل العممي, المستوى ا

 الحديثة.

"إدارة المعرفة بين تكنولوجيا المعمومات  (, بعنوان2004دراسة دىمش؛ وابو زر, ) (16

 والتأىيل المحاسبي"

معرفة إدارة المعرفة وتطويرىا والمبادئ التي تقوم معمييا ومعالقتيا بتكنولوجيا  إلىىدفت 

 مة المحوسبة. ثر ذلك معمى التأىيل المحاسبي باستخدام األنظأالمعمومات و 

أن ىناك العديد من التحديات التي تواجييا مينة المحاسبة  :وأىم النتائج التي توصمت ليا

تكنولوجيا  -معمى سبيل المثال وليس الحصر- منيا ؛والتدقيق منذ مطمع القرن الواحد والعشرين
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دارة المعرفة. وتع الرئيس في صياغة  تكنولوجيا المعمومات المحرك دالمعمومات, والجودة الشاممة وا 

دارة المعرفة حدثت تحواًل أحيث توفر التكنولوجيا األدوات الجديدة التي  ؛كل من الجودة الشاممة وا 

أن إدارة المعرفة في  .كثر فامعمية من دورىم التقميديأليصبحوا  ؛كبيرًا في دور المحاسبين والمدققين

شكل وثيق مع برنامج تطبيق رتبط وبتقسام المحاسبة في كميات إدارة األمعمال يجب أن أ

لوجيا ونظم المعمومات الحديثة, من خالل تدريب طمبة المحاسبة معمى التكنولوجيا والتجارة و التكن

وىذا األمر يتطمب تأىيل مدرسي  ,اإللكترونية ونماذج تطبيقية ونظرية موضومعة بشكل جيد

ال فال فائدة من  المحاسبة في كميات إدارة األمعمال ليكونوا قادرين معمى القيام بيذه الميمة وا 

 ذا ما اقتصرت معمى النواحي التقميدية.إالخدمات المحاسبية 

ى تطوير نظم المعمومات أثر استخدام قواعد المعرفة عم" بعنوان (,2000) دراسة حسين (17

 "المحاسبية

ضرورة تكامل الدراسات المحاسبية مع العديد من الدراسات وفروع المعرفة األخرى إلى ىدفت 

وأىم النتائج التي توصمت  .نوامعياأم مناىج تطوير متكاممة لمنظم المحاسبية معمى اختالف لتقدي

تطورات معديدة خالل الفترة األخيرة,  شيدت نظم المعمومات المعتمدة معمى الحاسبأن : ليا

ظيور العديد من األساليب والنظم التي إلى  صحبتيا تطورات سريعة في تكنولوجيا المعمومات أدت

فمقد تطور الوضع من نظم  ؛معمى زيادة االمعتماد معمى المعارف والمعمومات بشكل أفضلسامعدت 

نظم دمعم إلى  نظم المعمومات الفوريةإلى  نظم المعمومات اإلداريةإلى  لكتروني لمبياناتالتشغيل اإل

وذلك لمواجية  ؛ىذا التطور تمبية احتياجات متخذ القرارات من المعموماتجاء القرار. وقد 

ما إلى  تالحق النظم المحاسبية ما يحدث من تحول في االقتصاد واالتجاهو كالت المختمفة, المش

التي يرى تطبيق لقوامعد المعرفة المحاسبية االقتصاد المعرفي, ومعرض البحث مجاالت  ويطمق معمي
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نظم إلى  بحيث تتحول ؛تمثل منيجًا سميمًا لتطوير المعمومات المحاسبيةأن  نيا يمكنأالباحث 

تسامعد في تعظيم دور ىذه النظم ومجاالت االستفادة منيا من خالل ما توفره  ,معرفة المحاسبيةلم

)معمومات وخبرات( في ظل التطور السريع واليائل لمتكنولوجيا المرتبطة  من معارف محاسبية

 بالمعمومات.

 الدراسات األجنبية 1.2.2

1) a study Mohammad(2016) Entitled "Changing role of accounting 

and its systems: a new vision of accounting as knowledge processing 

systems" 

 إلى تقديم رؤية جديدة لتحديد ما يمكن أن يكون "محاسبة المعرفة وأنظمتيا" واقتراح أنىدفت 

 نظمتيا. أو رسم حقائق جديدة لممحاسبة تي توالمعرفة والتكنولوجيا ال العممية :مثمث التغيير في يكون

لممحاسبة وأنظمتيا, العديد من المقترحة جديدة الرؤية لم : أنوأىم النتائج التي توصمت ليا

ونظم المعمومات المحاسبية معمى وجو الخصوص معن  ,مجال المحاسبة بشكل معاممعمى  اآلثار

قيقية عد مطابقة لمتطبيقات الحأن التعاريف الحالية لممحاسبة لم ت .طريق منيج األمعمال الشامل

األبعاد الثالثة محرك لمرؤية الجديدة أن لنظام معالجة لممعرفة. بوصفيا  نظم المعمومات المحاسبيةل

معادة تعريفيا ت التي دمج المحاسبة والمعرفة والتكنولوجيا. وقد تم تحميل ممارسات جديدة لممحاسبة وا 

سبة تم تعيينيا معالجة المحا حيث أن في ضوء الخصائص الجديدة لألمعمال والتكنولوجيا.

معمى دور المعرفة  -بشكل خاص -يتم التركيز و تطابق ضرورات األمعمال المعرفية, ل ا؛وتوسيعي

وىناك اتجاه جديد لمتنمية المحاسبية في ىذه الدراسة  ,الجديدة لممحاسبة في تطبيقات األمعمال

يجب معمى التي ة نظم العمميالتقترح معدة اتجاىات لمزيد من البحث في تحوالت طبيعة المحاسبة و 

معمومات المحاسبية لتشمل تطبيقات التي تتعمق بخمق لممع المحاسبة توسيع االستخدامات مجت
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امتداد منطقي يتمثل في ىذه االستخدامات الجديدة لممعمومات المحاسبية وسيترتب معمى  المعرفة.

مطبيعة الجديدة ل ةمميعالاآلثار إظيار العالقة الديناميكية بين مجاالت األمعمال التجارية. وأكثر 

لممحاسبة التي تدمج حالة األبحاث والدراسات االستقصائية ودراسات ميدانية متعددة الوظائف 

جديد التنظيمي الدور الدمعم التحوالت المقترحة من حيث المفاىيم والعمميات و  يتمثل في إمكانية

 لممحاسبة.

2) a study Nurhayati (2014) Entitled "Influence of Organizational 

Commitment and Knowledge Management on Successful 

Implementation of Accounting Information Systems" 

دارةو التنظيمي  االلتزامأثر  تحديدإلى  الدراسةىذه ىدفت  المعرفة معمى التنفيذ الناجح لنظم  ا 

 اق الدراسة.غرض تطوير العموم وحل المشكالت في سيب المعمومات المحاسبية,

دارةالتنظيمي و  االلتزامأن : وأىم النتائج التي توصمت ليا المعرفة والنجاح في تنفيذ نظم  ا 

استمرار التأخر  بسببغير كافية في صناديق المعاشات التقامعدية  زالتامالمعمومات المحاسبية 

يزاالن غير  حالية التقديم التقارير المالية الو صل او تألن النظام المستخدم لم ؛في تقديم األموال

مع بعضيا البعض في صناديق التقامعد التي تؤثر معمى تسميم البيانات المالية في الوقت  متكاممين

دارةالتنظيمي و  االلتزام أن المناسب. تنفيذ الناجح لنظم المعمومات المعمى  اً كبير  اً تأثير  انؤثر يالمعرفة  ا 

 المحاسبية.

3) a study Huynh (2014) Entitled" Exploring the Complicated 

Association between Knowledge Management and Management 

Accounting Systems with The Directed Acyclic Graph Technique" 

 المعرفة. إدارةوامعتماد  اإلداريةة بين تطبيق نظم المحاسبة عميقإلى مناقشة العالقة الىدفت 

نظم مل التنفيذ إدارةالشركات التي تتمتع بمستوى أمعمى من ن أ :وأىم النتائج التي توصمت ليا
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خمق مزايا تنافسية معمى  أجلالمعرفة من  إدارةامعتماد  إلى يم سوف تميلأمعمالالمحاسبية في 

 إدارةامعتماد  إلى واًل ىو القوة الدافعة التي تؤديأ اإلداريةتنفيذ نظم المحاسبة أن و  منافسييم.

 اإلدارةو نظم المحاسبة لالمعرفة مستوى التنفيذ  إدارةالمستوى األمعمى من وبعد ذلك سيعزز  ,المعرفة

 كونو يعمل معمى معمالفيو مفيد لمديري األ ؛يذاوب .إلى مستوى أمعمى التجارية معمالفي مجال األ

وبناء معمى  المعرفة. إدارةوامعتماد  اإلداريةفضل لمصمة المعقدة بين تنفيذ نظم المحاسبة أتوفير فيم 

المعرفة  إدارةفضاًل معن  ,اإلداريةأن تطبيق نظم المحاسبة و  .فضلأاتخاذ قرارات  من نيمذلك يمك

 يم.أمعمالأداء  سامعدىم معمى تعزيزيتطوير المزايا التنافسية سوف  أجلمن 

4) a study Andekina (2013) Entitled" Knowledge Management in 

Accounting for Firms: Best Practices and Learning Lessons for 

Kazakhstan" 

التجارية في  مشرومعاتل تياوكفاءالمعرفة  إدارةىمية أاستكشاف  إلى ىدفت الدراسة

التي ينبغي معالجتيا  االبتكاريةإلى  خصوصًا الحاجة ,مممارساتلفضل األوالمعيار  (كازخستان)

 المعرفة. إدارةمعمى ممارسات  ضوءمعند تسميط ال

يل رأس المال شغفي ت االستثمارتحتاج إلى  الشركاتأن  :اوأىم النتائج التي توصمت لي

الموارد البشرية ىي مساىمة جيدة في  دارةإلن  المعمومات المقدمة في الوقت المناسب أل ؛البشري

بيدف القضاء  فرادمعمى المديرين وصناع القرار خمق ثقة معالية بين األ وأن .استراتيجية الشركة

 يسامعد معمى تعزيز مياراتيم القيادية. وألن ؛معرفة في مكان العملالخوف والشك في تقاسم ال معمى

منظمات المينية مثل المحاسبة الالمعارف تجري في جميع المنظمات السيما بين  إدارةن تطور أو 

ففي معصر الرقمية يجب معمى الشركات المحاسبية استخدام تكنولوجيا  ؛االستثماريةوالشركات 

المعمومات مع  إدارةالمعمومات والجمع بين معيار بتي تربط الناس لتبادل المعارف الالمعمومات 
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يمثل  ؛ىناك تعديالت في المينة المحاسبيةأن  .معمالاألأداء  لغرض زيادة معمالثقافة تقاسم األ

المنيجي لرأس المال الفكري واألصول غير الممموسة في الممارسات المحاسبية العادية  االندماج

معمى سبيل  ؛جذرية أكثرت اقد تتطمب التعديالت المحاسبية تغيير  ,يالتالتعد ىذهىي واحدة من 

 معد  ومع ذلك يمكن  ,وجوانب نقل الممكية اإلنتاجالمثال فإن فيمنا لألصول يبرز في الغالب موارد 

ن أ .يتوسع بدال من انتياء الصالحية مع االستخدامبحيث  ,كثر من موردألالمعرفة مصدرًا 

المعمومات وكفاءة  في تماثلالحدود العقالنية والتحيز في المعمومات ومعدم اقتصاديات النطاق وال

المعرفة لمجاالت  إدارةتدمعم منظور أن  السوق من المفاىيم األكبر واألحدث التي من شأنيا

 المحاسبة.

5) a study Kuntjoro (2013) Entitled" Knowledge Management as Bridge 

of Accounting Information System and Strategic Management" 

لتنفيذ نظام المعمومات  اً يا جسر وصفالمعرفة ب إدارةلى إالتعرف  إلى الدراسةىذه ىدفت 

 أىداف الشركة. إلى الوصول أجلمن  ستراتيجيةاال اإلدارةو المحاسبية 

( )المستفيدين لتمكين المشاركينقد طورت المعرفة  إدارة أن :وأىم النتائج التي توصمت ليا

المعارف ذات الصمة بنظام إلى  في استكشاف مصادر المعمومات وتقديم فيم جيد لموصول

إلى  محدودةالالمعرفة غير  إذ تؤدي .ستراتيجيةاالالقرارات  التخاذالمعمومات المحاسبية المتاحة 

 ؛ينبنسبة معالية من اليق -لمتنبؤ أدواتبوصفيا –المعرفة المستخدمة  إدارةدوات أو  االنضباط تحقق

ن مستوى إذ إ ؛اإلداراتخرى رفع مستوى ميارات الموارد البشرية في أومن ناحية  القرار, التخاذ

جودة  إدارةساس أقد يؤدي بشكل مختمف معمى  اإلدارةميارات الموارد البشرية في مستوى 

راتيجية وىذا ضروري لتنفيذ است ؛وتقييم المعمومات ومعممية المعمومات ومزايا المعمومات, ,المعمومات

جراء تنسيق وتوصل إ سيتم تمقائياً  ونإف ستراتيجيةاال إدارةالمعرفة تنفيذ  إدارةمعندما تدمعم و  الشركة.
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 وبشكل معام فإن تحديد  الفعال لمستخدمي تكنولوجيا المعمومات, االستخدام بفضل يجابيةاإلمنتائج ل

 زيادة الكفاءة التشغيمية ىدافأساس تحقيق أالشركة معمى أداء  تقنية المعمومات معمى تقييم آثار

ضافةوخفض التكاليف  والحد من ميزانيات التشغيل وخفض تكاليف العمالء وزيادة  ,معمالقيم األ وا 

ضافة وزيادة الخدمات لمعمالء اإليرادات  .اإللكترونية معمالنظمة األأمعمالء مع ل قيمة وا 

6) a study Mubarak (2013) Entitled" Knowledge Management and 

Management Accounting Decisions- Experimental Study" 

سبية المعرفة في اتخاذ القرارات المحا إدارةكيفية استخدام إلى التعرف إلى  الدراسةىذه ىدفت 

المعرفة في القرارات  إدارةقة العربية بخصوص تطبيق طىو في المن لمقارنة النتائج مع ما

 ,المحاسبية

 ومع أن يفرقون بين المعمومات والمعرفة, المشاركين الأن  :مت لياوأىم النتائج التي توص

ن شرح كيفية معالجة المعرفة في و مم يستطيع المشاركففي برامج محوسبة تتم معالجة المعرفة 

في المعرفة وفقًا لممستوى  اً ىناك اختالفأن , و نيا تستخدم في مختمف المواقفأحياتيم وكيف 

 ونوع القرار. اإلداري

7) a study Velmurugan, Nahar (2011) Entitled" The Impact of 

Knowledge Management on Accounting" 
لمنظمات المعرفة في ا إدارةأثر  المعرفة واستكشاف إدارةتقييم فوائد تنفيذ إلى ىدفت 

 المعرفة في المنظمة. إدارةيضًا اقتراح نيج شامل لتنفيذ أحاول ت والمحاسبية وفي الوقت نفس

يكون في المستقبل محترفون في أن  من المتوقع اليومأنو  :ىم النتائج التي توصمت لياوأ

والتجارة  وتخطيط موارد المؤسسات لوجية مثل مراجعة النظم,و مختمف المفاىيم والتطبيقات التكن

 ,قعاً و تكن ميلم إذ الماضي  ؛ معمى خالفذلك ووما شاب اإللكترونيةوتبادل البيانات  اإللكترونية

كثر في أتقميديًا تقع ميام المحاسبين  وألن ؛معمى دراية وايكونأن  ,تحديدًا في نطاق المحاسبينو 
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أو  مجال التجميع والتحميل والتأكيد معمى المعمومات المالية المستمدة من نظم المعمومات اآللي

 إدارة مع ةالمعرفة القضية المشترك إدارةشركات إلى المحاسبة نتقال الوقت قد حان الن إ اليدوي.

وأن  % ىي العممية والسموكيات.80% من الحل ىو التكنولوجيا واألداة و20ن إ حيث ؛التغيير

مخاطر معدم الكفاءة التشغيمية والمالية التي تأتي  تواجوالمعرفة  إدارةالمنظمات التي تتغاضى معن 

ة فكر المنظمة عرفم إلى موصولل اً المعرفة بمجرد امعتمادىا ضمان إدارةمع ازدواجية الجيود وحمول 

 .معًا وكيف يتعممون وكيف يكتسبون المعرفة فرادي دراسة كيفية معمل األقتضوىذا ي ,وتقاسميا

8) a study Mohammad and Mansour(2010) Entitled " Validity of 

accounting model in the knowledge era" 

 معمالنموذج األ المعتماداستكشاف صحة النموذج المحاسبي التقميدي نتيجة إلى ىدفت 

 ة.اسبة التقميديحالقصور المنطقية الرئيسة التي توجد في نموج الم أوجوي توضيح أ ؛المعرفية

تطوير اقتصاديات المعرفة كان لو تأثير خطير معمى أن  :وأىم النتائج التي توصمت ليا

دارةبية و المحاس ياتتحميل مجمومعة كبيرة من األدب ظيرأو  المحاسبي التقميدي, النموذج المعرفة  ا 

النموذج المحاسبي  بقي حيث ؛نموذج المحاسبة المعرفي ىيسمأن  ما يمكنلمعالم  واالبتكار

وقد تم , التقميدي موضع اىتمام معميق لكل من األكاديميين والممارسين ألكثر من خمسة معقود

مجاالت  ةثالثفي  معرفيتحديد الفجوة بين النموذج المحاسبي التقميدي والنموذج المحاسبي ال

امعتقاد أن و  .اإليراداتوقوة  باألصول, واالمعتراف مبادئ المحاسبة المقبولة معمومًا, :حيوية

معمى الرغم من الثغرات المنطقية المعروفة التي  قائماً النموذج المحاسبي التقميدي اليزال الممارسين ب

ويتعين  استبدالوعة لم يتم مراجإلى  النموذج المحاسبي التقميدي يحتاجأن و  تعيق األداء السمس,

نشاء القيمة وتحويميا من ا  قية لمنموذج فيما يتعمق بتحديد األصول و طتوسيع المكونات المن

 غير المالية/النومعية.إلى المالية/الكمية 
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9) a study Sori (2009) Entitled" Accounting Information Systems (AIS) 

and Knowledge Management: A Case Study" 

المعرفة  إدارةمن قبل شركة مساىمة في  دراسة استخدام نظم المعمومات المحاسبية إلىىدفت 

م ااستخدمت الشركة نظ ؛ إذتعمل في صنامعة البناء والتشييد (كوااللمبور)شركة مسجمة في 

 Financial & Project Accounting Contract" باسماآللي المعروف  المعمومات المحاسبي

Plus" تستخدم  ياوخارجوىناك مجمومعة كبيرة من داخل الشركة  ,تجارياً  يرهتطو  ي تمذال

 .القرارات التخاذالمعمومات المحاسبية الناتجة معن ىذا النظام 

الشركة  ي تستخدموذال لياآل م المعمومات المحاسبيانظأن  :وأىم النتائج التي توصمت ليا

( واالستراتيجيةي التكتيكية أداري )إوى مست ألمعمىشيرية اليسامعد المديرين لمخروج بالتقارير 

المعمومات  ضاف قيمةأ ةم المعمومات المحاسبيانظأن  , فضالً والتخطيط وتقرير تخصيص الموارد

تسريع معممية المعمومات والتغمب يمكن من ة م المعمومات المحاسبيانظأن  .المعالجة داخل الشركة

نمو المعرفة لى إ ةم المعمومات المحاسبيانظام كما يشير استخد ,نسان التقميديمعمى نقاط ضعف اإل

 وتسجيميامن الخبرة  واالستفادةحيث يتم تدريب الموظفين بشكل مكثف  ؛والصريحة الضمنية

يمكن وصفيا بأنيا  ؛المحاسبية وفي الواقع التنفيذ الناتج لنظم المعمومات ,لييا في المستقبلإلمرجوع 

الميارات التقنية المشاركين أن يكون لدى التي تستمزم سمسمة من األنشطة المعقدة والمترابطة 

 لفرز المشاكل المحتممة. واإلدارية

10) a study Lowe (2004) Entitled" Postsocial Relations: Toward A 

Performative View of Accounting Knowledge" 
ة من خالل إلى مناقشة تأثير نمو العالقات االجتمامعية معمى الممارسات المحاسبي ىدفت

مناقشة ثقافة المعرفة التي تؤثر معمى الترتيبات االجتمامعية والتنظيمية, ومن شأن توسيع نطاق ىذا 

ة مميزة مع قوامعدىم الفريدة لكيفية يالرأي إلى المحاسبة يرى أن المحاسبين يشكمون ثقافة معرف
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البشر والمحاسبة مثل متأنية لمروابط التي تنشأ بين  نيا ىدفت إلى دراسةإأي  ؛تكوين المعرفة

 التقارير والنظم المحاسبة بما في ذلك األجيزة والبرمجيات.

 لوجيا,و انتشار التكن بفعلأن الثقافة المعاصرة تتأثر جزئيًا  :وأىم النتائج التي توصمت ليا

 وامعتمادنا المتزايد معمى المعرفة المتخصصة ويمكن رؤية ىذه التغيرات الثقافية في المجمومعات

ما في جميع جوانب الحياة المعاصرة والعمل.  ي سمةوالجيات الفامعمة والتكنولوجية وى يةاإلنسان

توفر تقنية إذ  ؛الواقع االجتمامعي لممحاسبة من خالل الممارسات وتقنياتيا يتبنيستدمعي ضرورة 

ممارسة التسيم بقدر وافر في  في الوقت الذيالمحاسبة العناصر الحاسمة من األجيزة اإلدارية 

المعرفي تقدم ثقافة ووسيمة بديمة  صوب البعدالممارسات المحاسبية  أن توسيعممحاسبة, ل ةمينيال

ألن المحاسبين  ؛وضاع العمل الحالية والبروتوكوالتألمنظر إلى حجم المحاسبين والمديرين لتغيير 

لتدابير فمن الصعب تفيمو الستبدال ا ؛والمديرين امعتادوا معمى تمثيل المعمومات من حيث الكمية

 المالية التي وضعت مع غير المالية.

11) a study Laughlin (1987) Entitled" Accounting Systems in 

Organizational Contexts: a Case for Critical Theory" 

 التنظيميةالنظم المحاسبية في السياقات أن  :توضيح وجية نظر مفادىا إلى ىدفت الدراسة

 تكون الجذور االجتمامعيةأن  ة يجبن فيم وتغيير العناصر التقنيأية و كثر من الظواىر التقنأىي 

 مب تغييرات كبيرة في المنيجيات التي تعتمدىا.طيتو  األفكار ىذهتطوير  أجل مفيومة ومتغيرة من

التحديد  وجومعمى و سمى "النظرية النقدية" التي تمدرسة الفمسفة األلمانية  إلى ويستند ىدف الدراسة

والتقنية  االجتمامعيةر من ىابيرماس التفكير يركز بشكل خاص معمى الجوانب من تفسير جفي

 التي تشمل نظم المحاسبية. االجتمامعيةلمظواىر 



 اإلطار العام للدراسة  الفصل األول
 

37 

 

ة النظرية النقدية قدمت الحجج النظرية ألىمي يتمثل في أنيا :وأىم النتائج التي توصمت ليا

)ىابرماس( ليذا الغرض  وعالمنيج الذي اتب ضوء في ,النظم المحاسبية في الممارساتفي فيم 

يمتمك بعض الخصائص  ونإىذا المنيج ف تواجومعمى الرغم من بعض الصعوبات التي  .المحاسبي

في  األخذمن فال بد  اً وتقني اً اجتمامعي اً ترابط ياوصفبغير كافي لنظم المحاسبية  لكنوالجذابة لمغاية 

 المنيجيات الجديدة األخرى .جنب مع إلى  جنباً  وينظر اليأن  المنيج ينبغيأن  االمعتبار

12) a study Aryanto (n.d) Entitled "Developing A Knowledge 

Management System for Accounting Information System Framework" 

)المحاسبين والمطورين( لتطوير نظام المعمومات  دمعم المستخدمين إلى الدراسة ىدفت

لبناء تطبيقات معمى نظم  اً يوفر ىذا النظام إطار إذ  ؛ةالمعرف إدارةالمحاسبية معن طريق نظام 

صر الدراسة معمى مجال دفتر األستاذ توتق اإللكترونية معمالالمعمومات المحاسبية في بيئة شبكة األ

 وىو تطبيق شائع في نظام المعمومات المحاسبية. ,العام

حاسبين والمطورين لمم يسمحنظام ادارة المعرفة  طارأن إ :وأىم النتائج التي توصمت ليا

 نمستوى تصميم النظام م اإلطارتضمن حيث ي ؛طار نظام المعمومات المحاسبيةإتطوير ب

دارةو  واالتصاالتالمعمومات  تكنولوجيا ما سيل معمى المستخدمين الحصول معمى يالنظام ل ا 

تدى في من توفيرهالذي تم  اإلطارمن خالل اتباع  المعمومات المحاسبية المناسبة, يحتاجون من

 بيئةاستيعاب التطور الحالي في من يمكن تصميم نظام المعمومات المحاسبي  ؛ إذنترنتشبكة اإل

مشاركتيا من و يمكن تقاسميا  , كمالكل تغيير يحدث في كل من المستويات الثالثة شبكة األمعمال

مكن يلتطبيق ال إلى اإلضافةتسمح لممدخالت والمعارف أن  ويمكن ,الدامعمةلوجيا و خالل التكن

وصى الباحث أكما  ,معمى حد سواء التقاط ما يحتاج المستخدم من المنظمات الداخمية والخارجية

كثر حول تصميم مختمف التطبيقات أراء مناقشة إجبيذا البحث لممضي قدمًا في  باالسترشاد
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تم  اوكم ؛وغيرىامثل تطبيقات المخزون والتطبيقات المالية  ؛المتعمقة بنظام المعمومات المحاسبية

 دفتر األستاذ العام. معمىفي البحث 

 :ميز الدراسة الحاليةا يم 1.2.3

تناول نظم تبين من معرض الدراسات السابقة تناوليا لمتغيرات الدارسة بأىداف مختمفة ي

أو األداء, أو التأثير, أو األىمية, تطوير الالمعمومات المحاسبية في سياق إدارة المعرفة, من حيث 

كما  بشكميا المتكامل, ح مما سبق أن الدراسات السابقة لم تتناول متغيرات الدراسة, يتضأو العالقة

في الدراسة الحالية من حيث األخذ بمنيجية إدارة المعرفة لتقييم نظم المعمومات المحاسبية ىذا ما 

 :تيباآليجعل الدراسة الحالية تتميز 

االرتقاء تسامعد في  أوليةتمثل خطوة  متواضعةرؤية مستقبمية تقدم الدراسة أن ىذه  -

 .لتصبح بمصاف االنظمة الذكيةنظم المعمومات المحاسبية والتطوير ل

المعرفة المحاسبية في  إدارةدراك أىمية نحو إالمعرفي التوجو  تعميق تسيم فيأنيا  -

 الشركات التجارية.

جاالت م من نتائجيا وتوصياتيا في يستفادلمبحث العممي نتائج تجريبية  تقدمنيا دراسة أ -

 .بحثية تتناول جوانب المعرفة المحاسبية إدارتيا
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 المعرفة بيعةط2 .1.1

جدوى في ىذا العالـ السريع التغير الذي تييمف فيو رورة  ثكررالسبلح األقوى واأل المعرفة دتع

عرفة المحاسبية لدى المإف ف بشثكؿ عاـ .(25, 2013 )الجاموس, واالتصاالتالمعلومات 

الثكريـ آف ثكما وضحيا القر  ,السبلـ ف منذ زمف سيدنا يوسؼ عليوااإلنس

وأخذت المعرفة  ,(55سورة يوسؼ, ) )َعِليـٌ  َحِفيظٌ  ِإنِّي ۖ   اأْلَْرضِ  َخَزاِئفِ  َعَلى   اْجَعْلِني َقاؿَ )

 واالجتماعيةقتصادية واألفثكار والعلوـ التجارية واال األيدولوجياتوفقًا لتطور تتطور المحاسبية 

المحاسبة تطبؽ  أخذتحيث  ؛اليوـ ىي ما إلىحتى وصلت  ؛االتصاالتوالصناعية ووسائؿ 

 .(58, 2005 باني,عش)الاإللثكترونية فسميت المحاسبة  إلثكترونيًا؛

ال تنفصؿ عف عملية التعلـ مف خبلؿ و المعرفة ال تنفصؿ عف البيانات والمعلومات  إف

مف تجارب رمينة  تتضمنونماذج التي تتشثكؿ عبر ممارسة الحياة وما التجارب, واألمرلة وال

عف مخاطر وتحديات  فضبلَ  ؛يا األفراد والجماعاتا وفرصيا ومحطات الفشؿ التي يواجبنجاحاتي

 .(24, 2007 )ياسيف,العمؿ والحياة

 فإفال غنى للمعلومات عف البيانات وال غنى للمعرفة عف البيانات والمعلومات ومع أنو 

بتحقيؽ الترابط والتثكامؿ  المعنينيا الجياز العصبي بأ تتميز المعرفة وخاصة المعرفة المعلوماتية

 لظيور التخصصات الدقيقة األرر الواضح في بناء المعرفةإف حيث  ؛أنظمتيا الفرعية بيف

حد أالمعرفة تشثكؿ  أفإلى  Harris& Henderson)) أشارثكما  ,(76, 2005 )الشعباني,

 إلىوتتدرج  (Signals)ات شار تبدأ باإل ؛ألساسية ضمف سلسلة متثكاملةالعناصر ا

لىو  ((Knwledgeالمعرفة  إلىرـ  (Information)المعلومات  إلىرـ   (Data)البيانات  ا 

بداع إلالمعرفة الفاعلة والسليمة والثكافية ىي جوىر الحثكمة وا أفتضح يو  Wisdom))الحثكمة 

 .(2012 )عبداهلل,اربتثكواال
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 ,)بيسرا منيا نيا تختلؼ مف حيث طبيعة ثكؿأال إ بصورة تبادلية ةالمفاىيـ الربلر تستخدـ

ذا ثكاف أفضؿ مدخؿ لفيـ المعرفة ىو التمييز بيف مفاىيـ البيانات  ,(2014, وسابيروؿ وا 

تحديد الحدود بيف البيانات  إلى أف (45, 2001 مبارؾ,)أشاروالمعلومات والمعرفة فقد 

وىو ما يمثكف تفصيلو  ,يرة في مجاؿ تطوير مينة المحاسبةثكب أىميةو والمعلومات والمعرفة ذ

 على النحو اآلتي:

 البيانات 1.2.2.2

 نظمػػةىػػي مجموعػػة الحقػػائؽ التػػي يػػتـ جمعيػػا وتسػػجيليا وحفظيػػا وتجييزىػػا عبػػر األالبيانػػات 

مػػػػدخبلت نظػػػػاـ  أيضػػػػاوتمرػػػػؿ  وتمرػػػػؿ المػػػػادة الخػػػػاـ التػػػػي منيػػػػا يػػػػتـ الحصػػػػوؿ علػػػػى المعلومػػػػات,

أو  يءعبػػر عػػف شػػي ممػػاغيػػر ذلػػؾ أو رقػػاـ أأو ة قػػريو أو  وقػػد تثكػػوف فػػي شػػثكؿ فػػاتورة, ,علومػػاتالم

 .(44, 2014 حجر,) حدث معيف

غير أو البيانات تتضمف الحقائؽ والمبلحظات والمفاىيـ )قد تثكوف صحيحة فضبًل عف أف 

ببل أو سياؽ  تي ببلتأثكيدات أولية وبالتالي فقد تأأو  ماً اأرقوتمرؿ البيانات بحد ذاتيا  صحيحة(

أو  إلثكترونيةا عبر وسائط نو مف السيؿ الحصوؿ علييا وحفظيا وتوصيليأال إىدؼ أو معنى 

 .(39, 2014, وسابيروؿ ؛بيسرا) غيرىا

 المعمومات  1.2.2.1

بط بيف التي تر  دارة اإلالمعلومات وىي  دارة البيانات ظيرت الحاجة إل أنظمةبعد ظيور 

 ,قسـ تثكنولوجيا المعلومات (ITػ)البيانات تتبع ال ف إدارةأل ؛نظاـ التقنيوال اإلداريحاجة العمؿ 

تربط بيف القسـ  أفجية تستطيع  إلىلذا نشأت الحاجة  ؛وموظفو ىذا القسـ ىـ تقنيوف وميندسوف

 (.6, 2015 )فؤاد, الشرثكاتفي  واإلدارات
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ثكنولوجيا المعلومات ت أدواتبأنيا العملية التي تتضمف استخداـ  :إدارة المعلوماتتعرؼ 

أو  الشرثكةأو ت المتاحة لمساعدة المجتمع فاعلية وثكفاءة لثكؿ المعلوما أثكررلتوفير استخداـ 

 .(17, 2015والجامعي, ؛ )مرغبلني ىداؼاألاألفراد في تحقيؽ 

ـ معالجتيا بالتسجيؿ والتنقيح والتصنيؼ والتلخيص عبارة عف بيانات تبأنيا وتعرف المعمومات 

 رضية,؛ محمد) فتصبح صالحة لبلستخداـ لغرض محدد ؛وبذلؾ نضفي علييا المعنىوالتبويب 

2013 ,1053). 

نات في سياقات نصية تصبح فعندما توضع البيا ناتج البيانات, نيابأالمعلومات  تعرؼثكما 

وتبلقي األفثكار,  االتصاالت, تنتج مف خبلؿ أحيانا بأنيا معرفة ظاىريةلييا إويشار  ,معلومات

  .(2012 عبداهلل,)

لتثكوف  ؛فائدة المعلومات ىو في وقت توافرىا فإبيانات ف أصبحتذا خزنت إالمعلومات  أف

 ,2009 وخياطة, ؛قطني ؛)جبؿ أشار وقد ؛رشاد متخذ القرارإمواثكبة للتغيرات البيئية وتفيد في 

 ,فابي لىإتغير الموقؼ وتحولت المعلومة  ؛ذا لـ تستخدـ المعلومات حاؿ توافرىاإأنو  الإ , (302

ذلؾ  خزنت فيي تعد بيانات تستخدـ بعد أفذا حدث ا  و  ,يتـ تخزينيا المعلومات ال فإوعلى ذلؾ ف

 نتاج معلومات لموقؼ جديد.إفي 

المعلومات  ىذهحيث يتـ تمييز  ؛يجري استخداـ المعرفة في تلقي المعلومات ؛ومما سبؽ 

يب والتقدير والتوقع وصناعة القرارات وتحديدىا وتفسيرىا وتقويميا وثكذلؾ القياـ بعمليات الترثك

( 25, 2004 ,زر ابوو  ؛دىمش) أشار قدو  ,(7 ,2005 حميداف,و  ؛والتثكيؼ مع البيئة. )الشحادة

ولثكنيا تحتاج  تجمع بيانات دقيقة وتحافظ علييا, أفيمثكف  ؛المعلومات دارةإلوفقًا  إدارتياأف  إلى 

 معرفة. إلىت جؿ تحويؿ المعلوماأمف  أثكرر وتحليؿمعالجو  إلى
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 المعرفة 1.2.2.2

فالمفيوـ اللغوي  ؛وىو أخص مف العلـ ,ألررهبتفثكر وتدبر  الشيءإدراؾ  فاالمعرفة والعرف

 :لذا يقاؿ ؛المرثكبأو الثكلي  لئلدراؾالعلـ أف البسيط في حيف أو الجزئي  اإلدراؾللمعرفة ىو 

وتطلؽ ثكلمة معرفة ويراد  ,بالعلـ -يةفي اللغة العرب -فاقترنت المعرفة علمتو :يقاؿ وال عرفت اهلل,

وفي اللغة  .أي علموا؛ (83 ة,المائد ةسور ) ""مما عرفوا مف الحؽفي  لىافمربًل قولو تع؛ بيا علـ

 أسس ةفقًا لربلرو ويستدؿ علييا  ,ال تظير العبلقة الداللية بيف العلـ والمعرفة مف اللفظ نجليزيةاإل

ماىية  :الطريقة معناىا أساس( وعلى Know to)ىي مشتقة مف الفعؿ المصطلح  أساسعلى ف

فرعيف  لىعقسـ تالمستوى  أساسوعلى  معرفة الشخص ثكيؼ يؤدي شيئًا ما, يأ ؛معرفة الفرد

معرفة  :والراني (Knowledge of Things)معرفة األشياء وىي المعرفة المثكتسبة  :حدىماأ

 .(115 ,2012 عبداهلل,) (Knowledge of Facts)الحقائؽ 

مف  اً خليط دالمعرفة تع أف وىوألغراض عملية المعرفة  (2 ,2007 ,مرسي) عرؼ

المعرفة  سيرورة أماومبادرات فثكرية  اً وأحثكامفثكرية  بعادأو وتقديرات  اتمعلومات وخبر 

Knowledge hierarchy) ) حيث يتـ  ؛عمليات تحويؿ المعرفة بشثكؿ ىرمي :بيا يقصد وفإن

 .معرفة إلىحويؿ المعلومات معلومات رـ ت إلىتحويؿ البيانات 

 المعرفة إدارة  1.2.1
في بداية  (Don Marchand)دوف مارشاند  إلىالمعرفة  إدارة تعود بداية ظيور مفيوـ 

يا المرحلة النيائية مف الفرضيات المتعلقة بتطور نظـ بوصفالرمانينيات مف القرف الماضي, 

أف  النموذجي سيثكوف قائمًا على المعرفة و العمؿ  أف إلى (Durcker)المعلومات. ثكما تنبأ درثكر 

يوجيوف أداءىـ, مف خبلؿ  (Knowledge Workers)ستتثكوف مف صناع معرفة  الشرثكات

 التغذية العثكسية لزمبلئيـ ومف الزبائف.
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نظـ الذثكاء ب ىالمعرفة التي تعتمد على العمؿ المؤد إدارةلنظـ  ات تطويراً نشيدت الرماني 

والنظـ  ,(Acqisition)استحواذ المعرفة أو لنا مفاىيـ مرؿ اثكتساب مقدمة  الصناعي والخبرة,

إدارة , لـ يقتنع الثكريروف باتنالرماني ,ولثكف في ىذه الفترة ,(2012 )عبدهلل, القائمة على المعرفة

األمر,  بادئفي  -المعرفة  إدارةتجاىؿ  (ووؿ ستريت) أفحتى  ؛األعماؿ المعرفة وتأريرىا على

خذ أىميتيا و أما أدرؾ في النياية  فاسرع وتحديد قيمة نقدية للمعرفة, ولثكن محاوالت في خاصة

ومنذ أوائؿ التسعينيات مف القرف الماضي, بدأ االىتماـ العملي واألثكاديمي  .ياوفقًا ليتعامؿ 

 .(55-45,  2013 )الجاموس, المعرفة التنظيمية إدارة بمفيـو 

 إدارة المعرفةمفهوم  1.2.1.2

ومف ضمنيا  ,المعرفة إدارةالمتعلقة باألدبيات  تفحص يحتـ تعريؼ جامع إف الوصوؿ إلى

 الثكبيسي,)وىو رأي  (2011 نعمة,) إليو تأشار لرأي الذي لووفقًا  .المعرفة المحاسبية إدارة

 والراني: المعرفة واسع جدًا, ف إدارةاميد أف سببيف األوؿ: إلىيعود  األمرف فإ (34, 2005

دالت السريعة في المجاالت التي تشمليا والعمليات التي بمعنى التب يناميثكية ىذا الموضوعد

التي ليا القدرة على تحويؿ  ,أىمية ثكرراأل الشرثكةموجودات  إحدىولما ثكانت المعرفة  تغطييا,

 إدارةمفيوـ ؛ فإنو يمثكف تبني السلع والخدمات إلنتاجمرحلة التطبيؽ  إلىالتقنية مف مرحلة البحث 

دارة المعرفة و  دارة إ( الذي عرؼ 28, 2010 : )طيطي,مف لدى ثكؿثكما ىو لمعرفة المحاسبية اا 

المعرفة عملية تساعد الشرثكات في تعريؼ واختيار وتنظيـ وبث ونقؿ المعلومات الميمة والخبرات 

 والتي ىي مف ذاثكرة الشرثكة والتي عادة تثكوف موجودة في الشرثكة بطريقة غير منظمة ومييثكلة.

العمليات  بثكونياالمعرفة المحاسبية إدارة  (2004 صياـ,)عرؼ : اسبيةإدارة المعرفة المح

التي تساعد الشرثكات على توليد المعرفة المحاسبية والحصوؿ علييا واختيارىا وتنظيميا 

 التي تمتلثكيا الشرثكة وتعد مة والخبراتوتحويؿ المعلومات المحاسبية المي واستخداميا ونشرىا
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حؿ المشثكبلت والتعلـ والتخطيط لمحاسبية المختلفة ثكاتخاذ القرارات و ضرورية لؤلنشطة اإلدارية وا

مجموعة مف األجزاء ثكالمعدات والبرمجيات  تمرؿرة المعرفة المحاسبية ادإإف ستراتيجي. اال

عف طريؽ تجميع وتنظيـ دارة غراض اإلأطار منسجـ لخدمة إوالموارد البشرية التي تعمؿ معًا في 

)الشعباني,  والمعلومات وتبويبيا وتشذيبيا وتلخيصيا الستخداميا وتخزيف وتحديث البيانات

2005 ,76) . 

تدير  أف إلىبؿ تتعدى ذلؾ ؛ فحسباألصوؿ المعرفية  إدارةالمعرفة ال تتعلؽ ب ارةإدإف 

والحفاظ على  ,العمليات تتضمف تطوير المعرفة هوىذ ,األصوؿالعمليات التي تجري على 

وتتضمف األصوؿ المعرفية للمعرفة التي تتعلؽ  ,والمشارثكة في المعرفة اـ المعرفةواستخد ,المعرفة

بحيث  ؛امتبلثكيا إلىالتي تحتاج أو التي تمتلثكيا  الشرثكاتبالسوؽ والمنتجات وثكذلؾ التثكنولوجيا و 

 )عمار, رباح وخلؽ قيمة مضافةزيادة األ إلىما يؤدي ؛ الشرثكةعماؿ أتطور في  إلىتؤدي 

2017 ,71).  

 : (8 ,2004 ,زر بوأو ؛ دىمش) ذثكرىاثكما  ,اتالمعرفة للشرثك دارةإلميزات لمىـ اأومف 

وتحليؿ واسترجاع المعرفة الواضحة  رةنيا تسيؿ عملية تجميع وتسجيؿ وتنظيـ وفلتأ -1

  والمحددة ونشرىا.

أو المعرفة الضمنية  تسيؿ عملية تجميع وتسجيؿ وتنظيـ وفلترة وتحليؿ واسترجاع ونشر -2

 ممارسات ومياراتأو غير رسمية  إجراءاتالمعرفة مف  هوتتثكوف ىذ المفيومة ضمنيًا.

  مثكتوبة. غير

 المعرفة إدارة متطمبات 1.2.1.1

تقنيات الو  لياتاآلمف المعرفة  دارةإلالبنية التحتية  في تمرلوالمعرفة ما  إدارة بمتطلباتيقصد 
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وتتثكوف . دارتيا بعنايةوجب إتست ةىمية بالغأحيث تمرؿ  ؛المعرفة إدارةعمليات  التي تقوـ علييا

 ,الشرثكةىيثكؿ مف  -(2014 وسابيروؿ, ثكما ورد عند )بيسرا, -المعرفة دارةإلالبنية التحتية 

المعرفة دارة إلالبنية التحتية  . وتمرؿوالبنية المادية والبنية التحتية لتقنية المعلومات, ورقافتيا,

بينما , (2014 المعاني,؛ )جرادات ثكةالشر تميز المعرفة التي تعطي  وثكمف فيتاألساس الذي 

االتجاه  دسجتبعاد أفي البلزمة المعرفة  إدارة متطلبات( 2014صنفت دراسة )بيسرا؛ وسابيروؿ, 

, وتقنية التوجو المعرفي بعاد فيتمرلت ىذه األو المعرفة  إدارةعلى  ساساً أييمي القائـ التق

 : الديناميثكية المعرفية, ثكما يأتي قنيات فيفضبًل عف القدرات البشرية واآلليات والتالمعلومات, 

منطلقات بوصفيا والرقافية البنى الييثكلية بتمرؿ التوجو المعرفي ي: أواًل: التوجه المعرفي

البنى  تنتظـحيث  ؛في المقدرات االستراتيجية للمنظمة (2014 ,سابيروؿ ؛اساسية, )بيسرا

بينما تعثكس  ,(2014 ,والمعاني؛ جرادات) يتنظيـ مصفوففي لتثكامؿ والتناسؽ الييثكلية المحققة ل

 إدارة ىـ مثكوف رقافي موجو لمسار أ, و المعرفة إدارةالبنى الرقافية مناخ األداء المعرفي لعمليات 

المصاؼ  إلىعماؿ مف الروتينية واأل تناقؿ للممارسا يعرفة ىو وجود رؤية وغرض استراتيجمال

في نمو  تعد أساساً اتيجية الواضحة والقيـ المشترثكة الرؤية االستر  أف االمعرفي االستراتيجي, ثكم

لمشارثكة بالمعرفة والخبرات ل اً ساسأًا, و وتقاسم اً نتاجإ المعرفة إدارةوداعمة لعمليات المعرفة 

 .(2014 عيسى,و ؛ حسف) لعبلقاتلالشخصية وبناء شبثكات فاعلة 

شمؿ جميع الوسائؿ التي تحتية البنية الت إلىالبنية التثكنولوجية تشير  :التقنيةالبنية  :ثانياً 

 االتصاؿالبلزمة التي قواميا الحاسوب والبرمجيات الخاصة بذلؾ مرؿ/البرمجيات وشبثكات 

عماؿ في بيئة مثكانية داء األأبمتطلبات  وثكافة األمور ذات العبلقة, (2014 عيسى,و ؛ )حسف

داة أ نياأب( 2005 رشيد,و ؛ الطويؿ)يا في حيف عرف .المعلومات اتثكنولوجي إلىتشير  ,مبلئمة

مف األجيزة  ةفي جميع الشرثكات وتتضمف مجموع ىاوتطوير فاعلة إلنجاز العمليات اإلدارية 
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جمع  -على اعتمادىا-يترتب  ؛والمعدات والبرمجيات والتطبيقات واالتصاالت والعنصر البشري

, ا وتحديرياالبيانات الخاصة بنشاطات الشرثكة ومعالجتيا وخزف المعلومات وتجييزىا واسترجاعي

المحافظة على أو لخلؽ وتحسيف  ةداأأو بأنيا وسيلة  (2009 ورمني,؛ ستيبارت)عرفيا ثكما 

األدوات التي تساعد بالعمؿ مع المعلومات  ةمجموع تمرؿخر آعند  تثكنولوجيا المعلوماتف ؛النظاـ

نات البنية مثكو  وفي ىذا السياؽ فيجب أف تثكوف .وماتلنجاز المياـ المتعلقة بمعالجة المعإفي 

 لتساعد (1المعرفة, ثكما ىو موضح بالجدوؿ ) إدارةعمليات التحتية لتقنية المعلومات قادرة على 

 .ياوتبادل ياوتخزين في توليد المعرفة

 (1جدول  رقم )

 انمعزفت إدارةقدرة انبنى انتحتيت في تحقيق عمهياث 
 انىظيفت انمحققت منها انصفاث

 إمثكانية وثكفاءة في سياؽ شبثكة المعلوماتالمعلومات ب إلىالوصوؿ  الوصول
 المعلوماتي حجـالو  تفاصيؿالعلى  بالترثكيزوسط معيف لفاعلية التوصيؿ  العميق
 .االصطناعيالبرامج والذثكاء في  ثكما ,متعدد تصاؿا وفرعلى قدرة وسط ما  الوفر

 نتاجاإلو  ة والتطويرمعالجالو  متعددة,لمعرفة مف مصادر ل التجميعية القدرة التجميع
 (1223) وسابيرول عداد الباحث بتصرف من بيسرا,إالمصدر: من 

على ضغوطًا المعرفة, مجتمعي المعلومات و  في التطورات شثكلت البشرية: قدراتثالثًا ال

قدرات, ال, و يةمياراتوال, يةمعرفالمتطلبات العادة صياغة إ إلىعماؿ العصرية منظمات األ

 إدارة المناطة ب تالعمؿ المعرفي والمسؤوليا لطبيعة  ةوار الجديددتتواثكب مع األالتي  سلوثكياتالو 

 (. 130, 2009 ,الخشاب ؛المعرفة )العمري؛ السثكارنة

 )زويلؼ,يا التاتغييرات متسارعة بشتى مجتشيد ديناميثكية في بيئة المعاصرة  الشرثكات تعمؿ

معالجة الالمتعلقة ب وجيولالتثكن التطورات في المجاؿبرز التطورات الديناميثكية أومف  (,2008

في التغيير الشامؿ لثكؿ نواحي  , فضبًل عف دورىا البارز(2, 2016 ,وبعلي؛ )داودي يةالمعلومات
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يمرؿ االسترمار في المعرفة الذي  عصر إلىتجاوز عصر المعلومات و  (,2004 وقي,رز ) الحياة

مر الذي تجاوز المعلوماتية األ وىـ متطلباتأو  ,ومرتثكزاتىـ أ التي تعد موجودات الفثكرية والمعرفيةال

دى أمر الذى األ .(23, 2011 )نوي,, المقدرات والميارات التفثكيريةعماؿ أاستخداميا مع  إلى

, ترميزالاستخدـ تثكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ة, و يالطلب على الميارات المعرفزيادة  إلى

التعامؿ المعرفي تداواًل صبحت ميارة أقد و  ,ياوتخزين ياونقل ياواثكتساب إلى المعرفة الوصوؿو 

وىي ميارة  ,ميارات الذىنية التي ينبغي امتبلثكياال فضبًل عفىمية, أ ثكررمف الميارات األ وتثكامبلً 

دارة والتواصؿ مع اآلخريف و  التفثكير اإلبداعي والتشارؾ المعرفي, دارة الذات و  ا  قت والتطوير الو  ا 

اثكتساب  على أف. (152, 2009 ,والخشاب ؛ةوالسثكارن ؛)العمري الذاتي وحؿ المشثكبلت

 عرفيةال بتحقيؽ طرفي المعادلة المإميارات المعرفية الذي لف يستقيـ على المستوى العملياتي ال

 التخصصية والميارات المينية وحدىا فاإلمثكانات, المنظومة الفثكرية والمعرفية( ,لوجياو التثكن)

تي تساعد على ال المعرفية والميارات ات الفثكريةفي للتمييز, لثكف بالقدر ثكت الفقط  المعلوماتي

فضبل عف قدراتيـ في , يابدوات التعامؿ أ فاتقإواثكتساب المعرفة وثكيفية  التواصؿ المعلوماتي

دار و  الحديرة االتثكنولوجياستخداـ  ؛ السثكارنة ؛)العمري لتحقيؽ متطلبات العمؿ المعرفي تياا 

ىمية التثكويف المعرفي في التعامؿ أ (2015) السمحي,, وأثكدت دراسة (152, 2009 ,الخشاب

دوار مع األ, وينسجـ والسلوثكي والميني, دراثكي,واإل المعرفي,المعلوماتي المتمرؿ بالتثكويف 

 المعرفة. إدارةالمناطة بأفراد  تالعمؿ المعرفي والمسؤوليا لطبيعة الجديدة

التي ليات والتقنيات اآلخبلؿ مف المعرفة وتثكامليا  تمرؿ حرثكية الديناميكية المعرفية:رابعًا 

 ,ومع مرور الوقت تتأرر ثكؿ منيما باألخرى, المعرفة إدارةربط البنية التحتية المعرفية بعمليات ت

ليات اآل تعمؿو , (97, 2010 )طيطي, وليإ أشار(, و 2014 وسابيروؿ,؛ بيسرا) ووىذا ما وضح

؛ بيسرا) أشارليات ثكما تعبر اآل حيث ؛المعرفة إدارةمحرثكات داعمة لعمليات بوصفيا والتقنيات 
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 تدعـ تمثكيففي التوجو المعرفي التي  ييثكليةالتنظيمية و ساليب الاألأف  إلى(, 2014 وسابيروؿ,

ثكدت أو  المعرفة. دارةإل التقنية ىىي نفسيا مدعومة مف البن ,تعزيز التثكامؿ المعرفيو المعرفة  إدارة

وتعثكس عملية  ,فقياً أو  عمودياً  الشرثكةبط ر اآلليات تعمؿ على  أف (,346 ,د.ت ,الزىراءذلؾ )

 والنظـ, االتصاؿ والسياسات التي تنمي المشارثكة في المعرفة والتعلـ عبر وحدات العمؿ واألفراد,

مف  الترابطات التثكنولوجية المساعدة نماطأ إلىتشير التقنيات و  .الشرثكةوالعمليات التي تربط 

 على خلؽ التثكامؿ بيف مثكونات النظاـ المعرفي مثكرفة, تعمؿ تخبلؿ تقنيات متقدمة واتصاال

لمعرفة لمشارثكة التوصيؿ و النقؿ و المف حيث  ؛المعرفة إدارةفي تسييؿ (, و 555 ,2011 ,)صالح

 التحتية مف البنيةاالستفادة المعرفة بداًل مف معالجة المعلومات في  إدارةالتي ترتثكز على 

تحويؿ المعرفة  فيليات والتقنيات اآل وتسيـ, (2014 وسابيروؿ,؛ بيسرا) لمعلوماتلتثكنولوجيا ا

 دريس, ؛رغدة بو) الشرثكةأو في حرثكة المعرفة في األقساـ و  صريحة والعثكس, إلىالضمنية 

2015 ,845). 

 المعرفة إدارةعمميات  1.2.1.2

يا التامتسارعة بشتى مج في ظؿ الرورة المعلوماتية تغييراتالمعاصرة  الشرثكاتتشيد 

تي ال, ىا التطورات الديناميثكية في تثكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبرز أومف  (,2008 )زويلؼ,

ا؛ المتعلقة بمعالجة المعلومات وبري ةخاص لوجية الحديرةو يمت في توليد العديد مف النظـ التثكنسأ

 إلىالمعلومات  إلىالتوصؿ  ثكيفيةعماؿ مف اىتماـ منظمات األ ؿاانتق إلىدى أمر الذي األ

, وبعلي ؛يد)داو  فرةايائؿ مف المعلومات المتو الفي الوسط صحيح للمعلومة المطلوبة ال االختيار

الصحيح للمعلومة المطلوبة  االختيار تواجو الحديرة دارة اإل التغيرات السابقة جعلت. (2 ,2016

 المظلة التثكوينيةتعمؿ ثكالتي المعرفة  إدارة , مف خبلؿ(25, 2011 ,لعملية اتخاذ القرار )الرملي

نتاج القيمة المضافة مف خبلؿ إ ةإلعادوىي المحرؾ الحيوي  ,الشاملة لتثكنولوجيا المعلومات
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تولد في  المعرفة تعمؿو  .(2007 )ياسيف, ,ظـ تثكنولوجيا المعلومات والشبثكاتدوات ونأاستخداـ 

ـ يتـ المعرفة ذات قيمة محدودة إذا لف ؛عندما يتـ تطبيقيا بشثكؿ سريع لمنظماتل المزيد مف القيمة

 المعرفة نظـ المعلومات المصممة لتثكامؿ تنفذ -بداية –الشرثكات أفف ؛ونتيجة لذلؾ ,تقاسميا

 باثكتشاؼ المتعلقةة ينشطة المعرفاألبأنيا تتمرؿ ب إدارة المعرفةعمليات تعرؼ  .ىاونشر  ياوتبادل

ؽ ىدؼ المعرفة على تحقي تأريروذلؾ بيدؼ تعزيز  يا؛وتطبيق تياومشارثك ياوامتبلثكالمعرفة 

 ,نواع رئيسة مف العملياتأ ةربعأالمعرفة على  إدارةالوحدة بطريقة فعالة وغير مثكلفة. وبيذا تعتمد 

بع مف العلميات س إلىربع تستند العمليات األ أف( وواضح مف الشثكؿ 2) ثكما ىو في الشثكؿ رقـ

 وىي تعد الروتيف( ,التوجيو ,التبادؿ التذويب, ,التجسيد ,االجتماعيالتفاعؿ  ,الفرعية )التجميع

 بيف المعرفتيف الضمنية والصريحة الوسائؿ التي يمثكف مف خبلليا تحويؿ المعرفة عبر التفاعؿ

 .(93, 2014 وسابيروؿ, ,بيسرا)

 

 

 

 

 

 

 

 ( عمميات إدارة المعرفة.1شكل )

 32, 1223 وسابيرول, المصدر: بيسرا,

ت الغايات التي مف خبلليا الوسائؿ والطرائؽ وليس تتمرؿ في المعرفة إدارةعمليات ف إ

الحاسوب وتوليدىا أو الحصوؿ على المعلومات المخزنة في عقوؿ البشر  الشرثكاتتستطيع 

 كتشافاال

 ــ التجمٌع

 فاعل ــ الت

 

 االمتالك

 ــ التجسٌد

 ــالتذوٌب

 المشاركة

 ــ التفاعل 

 ــ التبادل

 التطبٌق

 ــ التوجٌه

 ــ الروتٌن
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 ةالمعرف أفعلى , (10, 2011 منيا )نوري, لبلستفادةجؿ تطبيقيا أوخزنيا وتحويليا ونشرىا مف 

تثكوف ذات  أفيمثكف  بنوعييا الصريحة والضمنية والمشتقة مف مصادرىا الداخلية والخارجية ال

عبد ) ,تمثكف مف اثكتشافيا ونقليا والمشارثكة بيا وتطبيقيا وحمايتياالتي قيمة دوف وجود عملياتيا 

  .(25 ,2014 القادر,

فثكؿ باحث حدد مجموعة  ؛المعرفة دارةإلتوجيات لتحديد العمليات األساسية  على أف ىناؾ

حصوؿ علييا مف مصادرىا الداخلية ال منذمف العمليات تثكوف مرتبطة بدورة حياة المعرفة 

دورة حياة المعرفة مقابؿ  يسمييا( 68, 2007 فمربل )ياسيف,؛ تطبيقيا إلىوالخارجية وصوال 

المشارثكة  ,وتثكوينيا الجديدةالمعرفة  استقطاب, :ىي أنشطة ةبأربعوحددىا  ,المعرفة إدارةعملية 

ست بالمعرفة  إدارةدد عمليات حف( 105, 2013 أما )الجاموس, ,توزيع المعرفة بالمعرفة,

 خزف المعرفة, المعرفة, توليد المعرفة, أىداؼ)تشخيص المعرفة, تحديد  :عمليات جوىرية ىي

خذ بو الجاموس أ( بما 22, 2005رشيد, و  ؛)الطويؿ أخذ ؛ ثكذلؾتوزيع المعرفة, تطبيؽ المعرفة(

 ؛)زرقوفرفة في دراسة , وحددت عمليات إلدارة المعالمعرفة دارة ست عمليات إل في اعتماد

ت التطبيؽ, في حيف حددو التشخيص, التوليد, الخزف, التوزيع, عمليات خمس ب (2014 وعرابة,

 ثكتساب,اال :خمس عمليات ىيبالمعرفة  إدارة عمليات  (2013 وعبدالعاؿ, ؛العاني ؛جواد)دراسة

ستو أربع عمليات إلدارة , في درا(2016), بينما اعتمد الحسينيوالتطبيؽ تشارؾ,ال نقؿ,ال توليد,ال

 .المعرفة؛ تمرلت بالتوليد, الخزف, النشر, التطبيؽ

 وسابيروؿ,  ؛بيسرا)لييا في إعمليات المشار الب األخذفضلت الباحرة  ؛ما سبؽ وفي ضوء

 إدارةالمعرفة تدعـ عمليات  إدارةنظـ  أفوضح ت( و 2) الموضحة في الشثكؿ( 94, 2014

 .المعرفة إدارة متطلباتليات في لتقنيات واآلالتثكامؿ بيف ا مف خبلؿ المعرفة
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 اكتشاف المعرفة:أواًل: 

دعميا تالمعرفة  إدارةعملية معرفية ضمف عمليات أو  اً نشاطبوصفو  االثكتشاؼعملية  فإ

 إلىالتجميع والتفاعؿ للوصوؿ  :لياتيا لتحقيؽ العمليتيف الفرعيتيفآو  نظـ اثكتشاؼ المعرفة بتقنياتو

ي تسماء نذثكر المشابية ليا والأالعملية بعدة  ىذهقد سميت و  ,توليد المعرفةو أتطوير أو نتاج إ

اثكتساب واستحواذ أو  شراء, ابتثكار, أسر, توليد المعرفة,اآلتي: ( ليا ثك2005 ,الثكبيسي) أشار

 فالشراء ؛ولثكف بأساليب ومف مصادر مختلفة ,توليد والحصوؿ على المعرفةال إلىجميعيا تشير و 

عف طريؽ عقود االستخداـ أو صوؿ على المعرفة عف طريؽ الشراء المباشر الح إلىيشير 

 إلىواألسر يشير , المحاسب القانوني(أو  االستشارييف المحاسبيف)ثكما ىو مع  والتوظيؼ

المعرفة  إدارةعمليات وسواء أثكانت  وعقوؿ المبدعيف.ف  اذىألثكامنة في الحصوؿ على المعرفة ا

وثكليا تصب في  ,مف نشاط أثكررفي ثكؿ عملية يتـ فييا  إفف تفصيبل أثكرر ـ ثكانتأ مجملة

التجميع والتفاعؿ الفرعيتيف يتـ  الذي يسبؽ عمليتي االثكتشاؼفي فمربل  ؛التعامؿ مع المعرفة

 اً يثكوف موجود أفاثكتشاؼ الفجوة المعرفية التي ىي الفارؽ بيف ما ىو موجود مف معرفة وما يجب 

مر أ للشرثكةوتحديد الفجوة المعرفية  ,ضرورة تنميتيا واسترمارىاتي ترى المعرفة ال مف الشرثكةفي 

وتحديد  الشرثكةاليدؼ ىو اثكتشاؼ معرفة ف  أل ؛(64, 2005 )الثكبيسي, وثكما تحدث عن ,حتمي

 المعرفة في القواعد. ىذه فاد مثكيمواقعيـ وثكذلؾ تحدو  شخاص الحامليف ليااأل

مف خبلؿ التجميع يتـ اثكتشاؼ , تحويؿ معرفة صريحة إلى معرفة صريحة :التجميع-أ

أو مف المعرفة الصريحة مف بيانات  متعددةترثكيب أجزاء  المعرفة الصريحة الجديدة وذلؾ عند

عادة إالمزيد مف المعرفة الصريحة الجديدة, ويحدث ذلؾ عندما يتـ  المتبلؾثكلتييا أو معلومات 

فرة إلنتاج معرفة امات المتو لمعرفة الصريحة والبيانات والمعلو لتعريؼ وتصنيؼ ووضع إطار 

 إلىمرؿ البحث في البيانات للوصوؿ  ؛صريحة جديدة. ويتـ ذلؾ مف خبلؿ التقنيات المناسبة
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حد العمبلء يمثكف تجميع أفمربل اقتراح عرض على  ؛عبلقات جديدة بيف البيانات الصريحة

؛ بيسرا) الجديد االقتراحالبيانات والمعلومات والمعرفة الصريحة التي تحتوييا اقتراحات سابقة في 

 .(95, 2014 وسابيروؿ,

للمعرفة الضمنية  اً يعد التفاعؿ تجميع :ضمنية معرفة إلىتحويؿ معرفة ضمنية  :التفاعل-ب

ضمنية للموظفيف عف طريؽ األنشطة المشترثكة مرؿ التدريب  إلىالتي لدى الموظفيف وتحويليا 

نترنت وفقًا للبرامج عبر شبثكات اإلأو وجو ل اً جيي تبادؿ الحديث و أ ؛بداًل مف التعليمات المثكتوبة

يتشارؾ األفراد مع بعضيـ أف  ب ,رسميةالويساعد في ذلؾ اللقاءات غير  المرئية ونقؿ الصور,

 االرشاد, الممارسة, ويتـ ذلؾ مف خبلؿ المبلحظة والتقليد, ,فيما يمتلثكوف مف معرفة ضمنية

 .(43, 2013 )الغنيـ, رناء العمؿأدريب الت ,العصؼ الذىني غير الرسمية, االجتماعات

 امتالك المعرفة: ثانيًا: 

ىي  االمتبلؾعملية و  .الوصوؿ ,البحث ,االحتفاظ ,اإلدامة ,االسترجاعيطلؽ علييا الخزف, 

ليات وتقنيات تحقؽ آنظـ امتبلؾ المعرفة ب وتدعـ يا.وحفظوالفردية  ةالتنظيمياستنباط المعرفة 

في أو  الشرثكةفي منتجات أو التي قد تثكوف في اشخاص  ةالضمنيأو المعرفة الصريحة  استنباط

بؿ  ؛الشرثكةالمعرفة داخؿ حدود  امتبلؾعلى  رال تقتصالنظـ  ىذه أفثكما  .ةالتنظيمياليياثكؿ 

وبيف الموظفيف واالستشارييف والثكيانات المنافسة والعمبلء والمورديف  الشرثكةحتى خارج حدود 

 .(188, 2014 وسابيروؿ, ,بيسرا) صحاب العمؿ السابقيفأوحتى 

أف  يثكوف الفرد قادرًا على أف  ب, معرفة صريحة إلىتحويؿ المعرفة مف الضمنية  التجسيد:-أ

 فييا, يشارثكوهأف  معرفة معلنة سامحًا ب إلىوىو بذلؾ يحوليا  ,خريفالضمنية لآل معرفتويوضح 

بناء الفرضيات  القياـ بالعمؿ,مراجعات ما بعد و ورش العمؿ و  االجتماعاتويتـ ذلؾ مف خبلؿ 

 .(34, 2013 الغنيـ,) والنماذج
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يقوـ األفراد باستخداـ  وذلؾ بأف معرفة ضمنية إلىتحويؿ المعرفة الصريحة  التذويب:-ب

عادة تشثكيليا إلجؿ توسيع ومد المعرفة الضمنية التي يمتلثكونيا أالمعرفة التي تـ التشارؾ فييا مف 

 المنتجأو للمستفيد مف الخدمة  الراجعةالتغذية  ةمراجع ؿويحدث ذلؾ مف خبل ,في عقوليـ

 .(34, 2013 الغنيـ,)

 المشاركة:عممية ثالثًا: 

والتقاسـ  تشمؿ عملية مشارثكة المعرفة ثكافة عمليات النشر والنقؿ والتحريؾ والتدفؽ والتوزيع,

أو فة الصريحة تلؾ العملية الذي يتـ مف خبلليا نقؿ المعر  :ويقصد بيا (2013 رضية,؛ محمد)

 , ىي:مورأ ةدراؾ ربلرإوحتى يتـ عمؿ ىذه العملية بنجاح البد مف  خريف,لآلالضمنية 

 تمثكنػػػػػوا بدرجػػػػػة يػػػػػيتفيم أفلمعرفػػػػػة امسػػػػػتقبؿ ؛ بحيػػػػػث يمثكػػػػػف لالتوصػػػػػيؿ الفعػػػػػاؿ للمعرفػػػػػة 

ي وصػػػػػػوؿ المعرفػػػػػػة المبلئمػػػػػػة للشػػػػػػخص المبلئػػػػػػـ فتوزيعيػػػػػػا أ.)ضػػػػػػوئيامػػػػػػف العمػػػػػػؿ فػػػػػػي 

 .ئدًا(عا اً بشثكؿ ثكؼء يضمف توليد

   ف  أل ؛وليسػػػػػػػت التوصػػػػػػػيات المبنيػػػػػػػة علػػػػػػػى المعرفػػػػػػػة ونقليػػػػػػػا تـ مشػػػػػػػارثكة المعرفػػػػػػػةتػػػػػػػأف

 ,مػػػػا الرانيػػػػة فيػػػػي التوجيػػػػوأ ,اثكتسػػػػاب المسػػػػتقبؿ للمعرفػػػػة والعمػػػػؿ بيػػػػا فولػػػػى تعبػػػػر عػػػػاأل

 ثكما سيأتي. يةوىي العملية األخيرة للمعرفة التطبيق

  اإلدارات والتنظيمػػػػػات و مجموعػػػػػات العمػػػػػؿ بػػػػػيف األفػػػػػراد وبػػػػػيف  عمليػػػػػة المشػػػػػارثكةأف تػػػػػتـ

 (.2014 وسابيروؿ,؛ بيسرا)

نقؿ المعرفة الصريحة داخؿ الشرثكة  خبللومف يتـ التبادؿ النشاط الذي  دعي :التبادل

فرؽ المشروع المتنوعة معرفيا للتشارؾ الداخلي,  :فمربلً  ؛ليات وتقنياتآوتثكوف بعدة  ,راتادواإل

 التدريب والحوار, زمبلء الخبرة القدامى,مف قبؿ نترنت, التدريب شبثكة المعلومات الداخلية اإل

  .(54, 2012 الورائؽ والنشرات الداخلية )العلي,
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 :تطبيق المعرفةرابعًا: 

التطبيؽ الفعاؿ للمعرفة يساعد الشرثكات على  فأل ؛تطبيؽ المعرفة واألىـ مف المعرفة ى

بجيود نقؿ  ولمعرفة شبييتطبيؽ ا, و (126, 2013 الجاموس,)فاعليتيا وتخفيض تثكاليفيا  ةزياد

بيدؼ تحسيف  ؛ممارسات مندمجة مع األداء التنظيمي إلىاألفثكار والمعارؼ والخبرات الرمينة 

فيي ليست  ؛بداية لحرثكة جديدة في حياة المعرفة دوتع .وفعاليتوىذا األداء وثكفاءة العمؿ  ةجود

 ةوالتنظيمي اإلنسانيةة والميارة نما ىي مياد النبراؽ والدة مبتثكرة وجديدة للمعرفا  نياية المطاؼ و 

 .(2007 ياسيف,) والتقنية

 بتوجيوالعملية التي يقوـ مف خبلليا الشخص الذي يمتلؾ المعرفة  إلىتشير  :التوجيه-أ

القرارات أو ينطوي على نقؿ التعليمات  فالتوجيو ؛المعرفة وليإينقؿ  أفخر دوف آسلوؾ شخص 

 وسابيروؿ,؛ بيسرا) المعرفة البلزمة التخاذ تلؾ القرارات تشمؿ نقؿ وىذه التعليمات والقرارات ال

2014). 

الروتينية على استخداـ المعرفة المضمنة في  اإلجراءاتتنطوي  :الروتينية اإلجراءات-ب

التي تصؼ  اإلجراءاتثكما ىو في  ,ايير التي توجو السلوؾ المستقبليوالقواعد والمع اإلجراءات

مف المعرفة في تحديد  اً ثكبير  اً نظاـ المخزوف يستخدـ قدر : ربلً مف ؛الشرثكةأساليب العمؿ داخؿ 

 إجراءاتإنما ىي  ؛ألنيا ليست تعليمات ًا؛توجيي تعدىذه المعرفة ال  أفال إالعرض والطلب 

على التثكرار المتواصؿ  ةوقتًا معتمد اإلجراءاتويتطلب تطور ىذه  ,ألسلوب عمؿ المخزوف

 .(2014 وسابيروؿ,؛ سرابي)مؿ ومتابعة األفضؿ في تسيير الع
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 نظم انمعهىماث انمحاسبيت من منظىر معهىماتي   2.2.1

ية والبشرية, الماد والمثكونات والعناصر األجزاء مترابط إطار نظـ المعلومات المحاسبية تمرؿ

البعض ألداء عملياتيا ونشاطيا المعلوماتي مف مدخبلت  بعضيا مع وتتثكامؿ تتفاعؿ والتي

وعمليات ومخرجات, يحثكميا مجموعة مف اإلجراءات والضوابط, بما يحقؽ الديناميثكية مع 

  .محدد الخارجية, بما يحقؽ أىداؼ الداخلية, والتثكيؼ مع متغيرات البيئة البيئة المتغيرات

 االلثكترونيةواألجيزة  واإلجراءاتمجموعة مف النظـ  بأنيانظـ المعلومات المحاسبية وتعرؼ 

بيدؼ تجييز البيانات وتوفير المعلومات التي  االقتصاديةواألفراد التي تعمؿ داخؿ الوحدة 

 . (65, 2011 )الرملي, في شأف اتخاذ القرارات األخرىوالجيات  اإلدارةتحتاجيا 

 ث نظم انمعهىماث انمحاسبيت مكىنا 2 .1.1.2

الموارد البياناتية, ب ( مثكونات نظـ المعلومات المحاسبية2009حدد )ستيبارت؛ رومني,    

, والموارد البشرية, واإلجراءات والضوابط. المعلومات تثكنولوجيا لقاعدة التحتية البنيةوالبرمجيات, 

وتشمؿ  المادية والبنيةلمعلوماتي, نظـ المعلومات المحاسبية تتشثكؿ مف التوجو ا فإ بشكل عام

 الفيزيائية الماديةالتجييزات و  اإللثكترونية الحاسبات مف بثكؿ تتمرؿ -الفيزيائية ,البنية المادية

بيئة فضبًل عف ال, واالتصاؿ الربط وشبثكات المرافقة خرىاألمعدات الو  جيزةاألو عتاد, ال :المختلفة

ساسية, والبرمجيات البرمجيات األ)تشمؿ  لبنى البرمجيةاو  -مبلئمة للتشغيؿ المعلوماتيالمثكانية ال

جرائية , والتثكويف البشري )المحاسبيف(, والمنظومة اإل(التشغيلية التطبيقية, وقواعد البيانات

 عماؿ. الحاثكمة للتشغيؿ المعلوماتي للنظـ المحاسبية في منظمة األ

وترشيدىا  القرارات التخاذ اً ساسأاستراتيجيًا, و  اً تمرؿ المعلومات مورد التوجه المعموماتي: -1

حداث  األحداث مع والبشرية المادية النظاـ عناصر بيف الداخلي التفاعؿ داخؿ النظاـ وا 

العصرية, يتضح  األعماؿالمعلومات في منظمات  فأىميةللنظاـ.  والخارجية البيئية الداخلية
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, فضبًل األعماؿظمة معلوماتية واضحة لمن رؤيةمترجمة ل استراتيجيةخطة  وجود مف خبلؿ

والوعي بأىمية نظـ  معلوماتيةال رقافةالمعلوماتي, معززة ال لتعامؿا توجو ,محددة أىداؼعف 

  .(2015 السمحي,) للمنظمة اإلدارية المستويات بمختلؼة يالمعلومات المحاسب

 برامج ,الحواسيب :وتتضمف المعلومات تثكنولوجيا لقاعدة التحتية تتمرؿ بالبنية البنى المادية: -2

 الربط وشبثكات المرافقة خرىوالمعدات األ الخاصة والبرمجياتالبيانات,  قاعدة التشغيؿ,

 (. 2009؛ رومني, ستيبارت) وغيرىا واالتصاؿ

معدات  :المختلفةالتجييزات وتتمرؿ ب ,المعلوماتية بالمتطلبات المادية الفيزيائية ىالبنتعرؼ 

 ,Alsamhiالبنى البرمجية ) ناىيؾ عفعلوماتي؛ , وبيئة مثكانية مبلئمة للتشغيؿ الموأجيزة

( بالبرمجيات 2003 ,االسقو ؛ الحبيطينواعيا )أتمرؿ البنى البرمجية ثكما حدد و . (2011

ساسية حيث تعرؼ البرمجيات األ ؛ساسية, والبرمجيات التشغيلية التطبيقية, وقواعد البياناتاأل

 األوامر مف وىي مجموعة ,لثكترونيةاإل الحاسبة معيا تتعامؿ التي البرامج نيا مجموعةأب

 التي معينة ثكالبرامج ميمة محددة وصيغة الحاسبة بلغة إلى والمقدمة المتسلسلة واإليعازات

 المساعدة, , البرامج)الجاىزة )التطبيقات الجاىزة البرامجالمعيارية(, و  البرامج (الحاسبة نفذىات

 ثكافة جيات التشغيلية التطبيقية فتمرؿما البرمأاألقراص,  تشغيؿ أنظمةالمترجمة,  البرامج

, االقتصادية الوحدة في ةيحاسبمال نظاـ المعلومات عمؿ في بيا االستعانة يمثكف التي البرامج

 بيانات بتشغيؿ تقـو التي ييف ,(Application Software) التطبيقات برمجياتأما 

 خبلليا مف يتـ التي, لتنبؤوا التصنيع, جور, وبرامجالمحاسبة وبرامج األ برامج: مرؿ الشرثكة

 مف استقباؿ تتمثكف لثكي بيا ةالحاسب تغذية يتـ التي والتعليمات األوامر مف تنفيذ مجموعة

 المعلومات بيدؼ استخراج البلزمة ةيالمحاسب العمليات حسب وتوجيييا المختلفة البيانات

 مف مجموعةنيا بثكو  المحاسبية التي عرفيا البيانات قاعدة :ضاؼ للتثكويناتأو  .المطلوبة
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 وصوؿ تسيؿ منظمة بطريقة ومخزونة منطقية بصورة بعضيا البعض مع المرتبطة الملفات

 .البيانات معالجة بيدؼ إلييا البرامج التطبيقية

البرمجيات واألجزاء المادية  نياأبمف منظور مدخؿ نظـ المعلومات, ُتعرؼ تقنية المعلومات 

دارةواالتصاالت و  قنيات معالجة البيانات, التي تستخدـ في نظـ المعلومات قواعد البيانات, وت ا 

 . (2012األفندي, و , )الراوي؛ اإللثكترونية

جوىر المعلوماتية مف عتاد وشبثكات (, 2000) عند ياسيف تثكنولوجيا المعلومات تمرؿإف 

  الثكمبيوتر وبرمجيات الحاسوب والشبثكات ومزودات قواعد البيانات ومحطات اتصاؿ البيانات.

باألدوات التي يتـ استخداميا في مجاؿ  تثكنولوجيا المعلومات( 2014حجر ) حددو 

الحماية, وتثكنولوجيا  ـالحفظ أ ـالتوصيؿ أ ـالنقؿ أ ـالمعلومات سواء مف حيث التجييز أ

 .(Hard Ware and Soft Wear)الثكمبيوتر بشقييا 

 إلى تحتاج معلومات نظـ تستخدـ منظمة فثكؿ المشتغلوف على النظاـ؛ ىـ :الموارد البشرية -3

دارةو  لتشغيؿ عامليف  يعد لذلؾ المعلوماتية, مجاؿ في والخبرة المعارؼ ممف يمتلثكوف النظاـ ا 

 عناصر ثكؿ على السيطرة عف المسؤوؿ ألنو ىو ؛النظاـ مثكونات أىـ مف البشري العنصر

صانع  فا(, اإلنس2000عند ياسيف, ) البشري يمرؿ الموردو  .األخرى النظاـ ومثكونات

المعادؿ الموضوعي لموارد  دالعنصر األىـ في ىذه المنظومة المتثكاملة الذي يعو المعرفة 

 إدارييف مف المعلومات تثكنولوجيا وتشغيؿإدارة ب المورد البشري يقوـو النظاـ المادية. 

 العنصر أىمية أف على وفيتفق أغلب المتخصصيف ويثكاد نيائييف, ومستخدميف ومتخصصيف

 تحقيؽ يتطلبو  المادية المستلزمات أىمية تفوؽ توإدار  و اـ المعلوماتنظ تشغيؿ في البشري

 وعى على النظاـ علييا ييحتو  التي الموارد البشرية تثكوف أف النظاـ مف المرجوة ىداؼاأل

دراؾ  على الشديد لتأريرىما نظراً  ؛بالنظاـ المحيطة الداخلية والخارجية البيئية بالظروؼ عاـ وا 
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 المعلومات تقنيات استخداـ ظؿ في البشرية الموارد أىمية اـ. وتزدادللنظ الداخلي األداء

يشثكؿ المورد البشري في نظـ المعلومات  ؛عامة بصورةو  ػ االقتصادية الوحدات في الحديرة

النظـ اإلنسانية في التشغيؿ  ؛عامة والمحاسبيف في نظـ المعلومات المحاسبية خاصة

المحاثكاة البشرية.  إلىتطورت بفعؿ الشغؼ لية و آلوجدت النظـ اأالمعلوماتي للنظـ التي 

 المعلومات لنظاـ األساسية المثكونات أحد مستخدمي نظـ المعلومات المحاسبية يشثكؿو 

 مف النظاـ إدارة  عاتقيـ على يقع حيث ؛اإللثكترونية الحاسبات ظؿ استخداـ في المحاسبية

 الجيات إلى تقديميا المطلوب المعلومات واستخراج تشغيلو رـ ومف وتصميمو حيث إعداده

 يا. من تستفيد أف يمثكف التي

بالنظـ اإلنسانية للتشغيؿ المعلوماتي التي تستقبؿ البيانات والرسائؿ  العناصر البشريةتعرف 

عمليات تشغيؿ مختلفة علييا  إجراءخرى خارجية, رـ تقوـ بأمريرات  إلى جانبالمحاسبية, 

واألفعاؿ والتعلـ,  تة والذىنية, والفثكرية, واتخاذ القرارامف خبلؿ قدراتيا ومياراتيا اإلدراثكي

 يتطلبف ؛(1985 ؽ,عبدالخال( فعاؿ وقراراتأوينتج عف عمليات التشغيؿ سلوؾ في صورة 

 ,ثكافة المستجدات دراسة على والعمؿ, المحاسبية مياراتيـ تطوير ضرورة المحاسبيف مف

 محتويات عرضالقدرة على و  ,األعماؿ الحديرة ببيئة عبلقة ليا التي المتشابثكة العبلقات فيـو 

 ولمامإبلثكنو مرتبط  ميماً و  اً قائم وليبقى دور المحاسب ,(50, 2015 ,فتيحة) المالية التقارير

 التشغيلية العمليات برمجةفي  المحاسبي ودراثك, ولتميز إووتشغيلالحاسب  برمجة بثكيفية

 النظـ المحاسبية, بتصميـارثكتو , ومش(2003 ,اوالسق؛ الحبيطي) ئياجراا  و  المحاسبية

 والعلـو المعلومات وتثكنولوجيا التخصصية معرفةال فضبًل عف (,2010 ,مقدادالبحيصي؛ و )

 الشرثكاتتلجأ و  (.2004 ,زر ابوو  ,دىمش)ي, المحاسب عمؿلا وبيئة بالمحاسبة المرتبطة

رات المعرفة الفنية في العديد مف االختبارات العامة للقدرات الذىنية واختبا إجراء إلىالعصرية 
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لى الموظؼ الجديد في نظاـ إ, وتشمؿ ىذه االختبارات التعرؼ اإللثكترونيةالمحاسبة  افميد

لى قدرة الموظؼ الجديد في حؿ المعادالت الجبرية, إالتسلسؿ للحروؼ واألرقاـ, والتعرؼ 

فؽ وقدرتو على سرعتو في إدخاؿ البيانات المحاسبية وقدرتو على إعداد خرائط التدأو قدرتو و 

ستنتاج مف الواقع والقدرة على التحليؿ والتفثكير المنطقي, ثكما تلجأ العديد مف المنشآت اال

اجتياز المحاسبيف الختبارات المحاسبة  علىترثكز غالبًا  تخصيصواختبارات  إلىالثكبيرة 

 ,بةتأىيبًل لشغؿ وظائؼ المحاس أثكررألنيا  ؛اختبارات المحاسبة اإلداريةأو القانونية 

 اميا في بعض التطبيقات المحاسبيةوبخصوص أجيزة الثكمبيوتر التي يمثكف استخد

 .(2009؛ رومني, ستيبارت)

ىي المنظومة الحاثكمة للتشغيؿ المعلوماتي التي تتمرؿ في تعليمات  :جرائيكون اإلالم -4

جراءاتساليب و أوسياسات و  تحقؽ التثكامؿ والترابط المعلوماتية فيما بيف المثكونات  ا 

عماؿ. وصفيا خرى في منظمة األعلوماتية للنظـ المحاسبية ومع النظـ المعلوماتية األالم

 اإلجراءات نياأ( في تحديده لمثكونات نظـ المعلومات المحاسبية ب2009)سينبارت؛ رومني, 

 .وتخزينيا ومعالجتيا الشرثكة نشطةأ حوؿ البيانات جمع في تتمحور التي والمحوسبة اليدوية

  .(2018 ,ةينلعمليات الحاسوبية ثكافة, )الحسات والسياسات المحددة إلنجاز اتتضمف التعليمو 

البنى أـ مثكونات النظـ سواء الموجيات المعلوماتية غيؿ المعلوماتي فيما بيف فديناميثكية التش

تثكوف متناسقة ومترابطة أف  التحتية تثكنولوجية وبرمجية ومادية والتثكويف البشري, ال يمثكف 

جرائية حاثكمة لديناميثكية التشغيؿ المعلوماتي في إال بوجود منظومة إليا ومتثكاملة في عم

رشادية لعملية النشاط إالحاثكمة للتشغيؿ المعلوماتي تعد أدلة  اإلجراءاتالنظاـ المحاسبي؛ ف

المعلوماتي للنظاـ وموضحة لمسارات التعامؿ المعلوماتي فيما بيف مثكونات النظاـ مف جية, 

 . الشرثكةية األخرى في ومع النظـ المعلومات
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 أنشطة نظم المعمومات المحاسبية  2 .3.2

حيث تعمؿ نظـ المعلومات  ؛ىـ رثكائز الشرثكاتأحدى إالمعلومات المحاسبية  أنظمة

 إلىالبيانات وتحويليا  ىذهالمحاسبية في الشرثكات على جمع وتخزيف البيانات رـ معالجة 

 .(2009؛ رومني,  ستيبارت) والرقابيةالتنفيذية معلومات مبلئمة التخاذ القرارات التخطيطية و 

المعلومات  أنظمةفي عمليا وحياتيا دوف وجود  االستمراريمثكنيا  الحديرة ال الشرثكات فإ

 الشرثكات فإحتى  ؛النظـ ىذهىمية وىو ما زاد مف أ ؛المحاسبية وخصوصًا المحوسبة منيا

ياـ دوف وجود أمف عشرة  أثكررالحديرة  ةالشرثكفي حياة  االستمراريمثكف  ال نوإ :األمريثكية تقوؿ

, وتحوز الوظائؼ واألنشطة لنظاـ (2011 ,خروفآو  ؛المعلومات المحوسبة )ثكلبونة أنظمة

لثكفاءة التي فضؿ مستوى ممثكف مف اأ إلىالمعلومات المحاسبي على اىتماـ ثكبير بيدؼ الوصوؿ 

 المستخدميف إلىتوصيليا  التي سيتـ تياوتثكلف تياوصحالمعلومات مة علييا سيحدد مدى مبلء

 .(21, 2014 )نوح,

 النشطة المعموماتية لنظم المعمومات المحاسبية 

تخزيف التسجيؿ و الجمع و العمليات األنشطة المعلوماتية لنظـ المعلومات المحاسبية بتمرؿ ت

ائؼ ظلبيانات المحاسبية وثكذلؾ إعداد التقارير المالية البلزمة التخاذ القرارات أىـ وظيفة مف و ل

في نظرتيا  ة(فتيح) ترىو  .(97, 2005 ,موسثكوؼ) الشرثكاتنظاـ المعلومات المحاسبية في 

)مدخبلت وعمليات  جزاءأ ةلتوفير المعلومات يتثكوف مف ربلر اً نظامبوصفيا لمحاسبة ل

جراءاتسس ومبادئ وقواعد و أثكؿ جزء مف ىذا النظاـ ل ؛ومخرجات(  اً يتـ اتباعيا وفق ؛محاسبية ا 

تشغيؿ البيانات الناتجة عف العمليات المالية ضو قواعد التسجيؿ والتنظيـ لطقي تفر تسلسؿ منل

نتاج إ إلىالمعبرة عف األحداث االقتصادية التي تقوـ بيا المؤسسة وتؤدى ىذه العمليات بمجمليا 
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 ,متخذ القرار الداخلي والخارجي ضمف قوائـ مالية إلىيتـ توصيليا  ,معلومات مالية وغير مالية

 . (2015 )فتيحة, سس عرض محاسبيةأل اً عدادىا وفقإـ يت

المدخبلت باألنشطة المعلوماتية المتعلقة بوظائؼ لنظـ المعلومات المحاسبية التحدد 

 , والتي تتناوليا الدراسة ثكما يلي:والعمليات والمخرجات والتغذية العثكسية

مع أو  الشرثكةداخؿ  ي تمتحداث التتلتقط البيانات الناتجة عف العمليات واأل :المدخالت-2

لبيانات مف اعملية إدخاؿ (. وتتـ 94, 1987 خشبة,) ,بيا النظاـ ةيتـ تغذيل ؛طراؼ خارجيةأ

حداث واألبيانات العمليات لتحديد الحصر و ال حيث يتـ ؛نشطة التجميع والتسجيؿ للبياناتأخبلؿ 

ي التأثكد أ ؛رض التحقؽ منيايتـ تصنيؼ البيانات لغأف  بعد  ,الحاسوب للمعالجة إلىدخاليا إ و

يقاس  أفتحديد ما يجب  فإ .(13 ,2009 ,وسعيد؛ الجزراويدخاؿ )مف دقة البيانات قبؿ اإل

 أىداؼوىذا يتطلب معرفة ب ,نوع المخرجات المطلوبة مف نظاـ المعلوماتل ثكامبلً  اً دراثكإيتطلب 

يقاس  ما الذيد بعناية ف يحدأالشخص القائـ بالقياس يجب  أفو  ة وثكيؼ يمثكف تحقيقيياأالمنش

في نوع البيانات  اً اختبلف التجميع فإف ىناؾ(؛ أما 56, 2001 )مبارؾ, ىذا القياس ىوثكيؼ يؤد

في درجة التعليـ والخبرة والجوانب السلوثكية  االختبلؼبسبب  آلخرالتي يتـ جمعيا مف شخص 

ت الدقيقة عف البيانات عطاء التعليماإنو يمثكف الحد مف ذلؾ التبايف عف طريؽ أال إ وغير ذلؾ.

وىذا ما يؤثكد  صياغتيا في نماذج جمع البيانات, ـأصورة مثكتوبة ثكانت المطلوب جمعيا سواء 

  .(137, 2014 )حجر, ضرورة صياغة مستندات ونماذج جمع البيانات بدقة

ـ نظالفي  ؛لياً آ ـأيدويًا  ثكاف الشرثكة سواء تستخدموتسجيؿ البيانات بحسب نوع النظاـ الذي    

المحاسبية الحديرة يتـ تسجيؿ البيانات مباشرة عبر شاشة اإلدخاؿ التي تعتبر البديؿ عف التوريؽ 

صلي األالمعبرة عف المصدر  تسجؿ على الوريقة المصدرية أففي عملية البيع يمثكف  الورقي.
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البائع طة اسبيانات المبيعات بو  الحصوؿ علىثكما يمثكف  ,الورقية المبيعاتنماذج بوصفيا للعملية 

 ..(18, 2000 الماسحات البصرية )الصباغ,أو الحاسوب  مفاتيحالذي يستخدـ لوحة 

)األولية(  وتتمرؿ باالحتياجات األساسية ىي نقطة بداية عمؿ النظاـ, المدخبلتمرحلة و  

رسوـ تعبر عف حالة معينة, وقد  وأشثكاؿ أأو رقاـ مجردة أوقد تأخذ شثكؿ  ,البلزمة لعمؿ النظاـ

تثكوف مدخبلت نظاـ معيف بمرابة مخرجات  أفوممثكف  ,) ثكاألوامر اإلدارية( غة وصفيةتثكوف بصي

مدخبلت جديدة في التشغيؿ مف خبلؿ التغذية أخرى عندما تستخدـ عدة نظـ أو خر آلنظاـ 

 )الحبيطى, ,مف خبلؿ عبلقات االرتباط والتثكامؿ والتنسيؽ التي تثكوف بيف تلؾ النظـأو العثكسية 

 .(45 ,2003 ,اوالسق

تحوؿ البيانات  إذ ؛نشاط تشغيؿ البيانات ىو قلب )جوىر( نظاـ المعلومات ديع :ةالمعالج-1

 أفوبمجرد تحديد نوع المدخبلت وتحديد التشغيؿ المطلوب ف .لبلستخداـمعلومات قابلة  إلىالخاـ 

األنواع  أثكررو  االعتبارتؤخذ في  أفاألفراد والمعدات والبرامج الضرورية لتنفيذ التشغيؿ يجب 

تعقيدًا يتضمف استخداـ  ثكرروالتشغيؿ األ ,التبويب والتجميعالمعروفة للتشغيؿ في المحاسبة ىي 

ف  إاألحواؿ ف ىذهوفي  ,االنحدارتحليؿ أو مرؿ البرمجة الخطية  اإلحصائيةأو النماذج الرياضية 

 ,(59-58, 2001 تختلؼ ثكلية عف طبيعة المدخبلت )مبارؾ, أفطبيعة المخرجات يمثكف 

)البيانات( تجرى في  عملية التشغيؿ على المدخبلت أف (2003 ,اوالسق ؛الحبيطى) ,ويضيؼ

التي ساليب المختلفة استخداـ األ فضبًل عف ؛لمبادئ المحاسبيةًا لالدفاتر والسجبلت المحاسبية وفق

 .تزخر بيا محاسبة التثكاليؼ والمحاسبة اإلدارية واالساليب الثكمية في المحاسبة

مرحلة المعالجة ىي تجييز البيانات اي تنقيتيا وترتيبيا  أف (139, 2014) جرويرى ح

جراءو  عداد الملخصات, ا  والمقارنات, والفرز, والتصنيؼ, و  العمليات الحسابية المختلفة علييا, ا 

وتحديث البيانات وحفظيا, وبحيث ينتج عف تجييز البيانات الحصوؿ على المعلومات التي تلبي 
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مف العمليات  ةنيا مجموعأ. ويقصد بيا ؼ المستخدميف الداخلييف والخارجييفختلماحتياجات 

وبموجبيا تتـ  ,المخرجات إلىعلى المدخبلت بغرض الوصوؿ  ىالمحاسبية والمنطقية التي تجر 

ما أ ,محثكومة بمفاىيـ, وفروض, ومبادئ علمية معينة إجراءاتطة اسمعالجة البيانات بو 

 .(9 ,2009 وسعيد, ؛)الجزراوي يب والتقرير عنيافي التسجيؿ والتبو  اإلجراءات

بعد  اإلدخاؿدخاليا بوسائؿ إي تـ تفي عملية المعالجة يتـ التشغيؿ للبيانات ال أف ستنتجيُ 

 ةوجد ربلرتحيث  ؛لنوع نظاـ المعلومات المحاسبي اً ليتـ معالجتيا وفق ؛مف صحتيا التأثكدعملية 

 :يأتي ثكما ,نظمةنات التي تشتمؿ علييا األوثكؿ نظاـ يتـ معالجة البيا ,فرعية أنظمة

التقارير  , الذي يدعـ العمليات التجارية اليومية مع العديدنظاـ معالجة المعامبلت - أ

 .الشرثكةوالورائؽ والرسائؿ للمستخدميف في جميع أنحاء 

 الدخؿ, فامرؿ بي التي تنتج المالية التقليدية, العاـ / نظاـ التقارير المالية دفتر األستاذ - ب

التقارير المطلوبة  التدفقات النقدية, اإلقرارات الضريبية, وغيرىا فاالميزانية العمومية, بي

 .بموجب القانوف

التقارير المالية والمعلومات  ,الداخلية دارةلئلالذي يوفر اإلدارية, نظاـ تقديـ التقارير  - ت

أي نظاـ  ؛سؤوليةالبلزمة التخاذ القرارات مرؿ الميزانية, تقارير التبايف, وتقارير الم

 .(Kuntjoro, 2013, 2) اإلداري اإلببلغ

وقد تثكوف المخرجات  ,المرحلة بمرابة المحصلة النيائية للمراحؿ السابقة ىذه دتع : تالمخرجا-2

  ,2014 )حجر, ردود على استفسارات معينةأو تقارير أو صورة مستندات بما إمف المعلومات 

التخاذ القرارات وللمستفيديف  دارةفير المعلومات المفيدة لئلتو  نيا تعبر عفألييا إ(. وينظر 140

: ارير تصنؼ في فئتيف رئيستيف ىمابحيث يتـ تأميف تلؾ المعلومات على شثكؿ تق ؛الخارجييف

 .(22, 2014 )نوح, رير المالية و التقارير اإلداريةالتقا
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نات مف نظاـ المعلومات ىو تحويؿ البيا :الول ؛شقيف لىعتقسـ تحويؿ البيانات  فإفا ذيبو  

األجزاء األخرى مف  إلىلييا إىو تحويؿ القرارات التي تـ التوصؿ  :الثاني؛ مرثكز القرار إلى

لىمف القرارات في تحديد ما يرسؿ و  ىـ ما في عملية التحويؿ ىو ما تتطلبأو  ,التنظيـ مف  ا 

وثكذلؾ اختيار  ,مف اختيار لمعلومات معينة أثكرروينطوي ما يرسؿ على  ,يرسؿ وثكيؼ يرسؿ

تحديد لدراؾ متخذ القرار إاالعتبار وينبغي األخذ في  ,طريقة التعبير عف تلؾ المعلومات

لىو  المعلومات المرسلة وطريقة عرضيا, ختيار المستقبؿ والطريقة التي ا إلىتشير ؟ مف ا 

تختلؼ  الطريقة المادية للتحويؿ وىي إلىوثكيؼ ترسؿ البيانات؟ تشير  ترسؿ البيانات, اطتياسبو 

 )مبارؾ,, ليةبيف الحاسبات اآل اإللثكتروني االتصاؿ إلىالتقرير أو مف شخص يحمؿ الرسالة 

2001 ,62). 

 :(Feedback)التغذية الراجعة  -3

مف مستعملي النظاـ وتعمؿ أو حد عناصر النظاـ الرئيسة أيقصد بيا المعلومات الراجعة مف 

 النظاـ. أىداؼىناؾ عيوب في اف ذا ثكإ ىداؼعلى تقويـ نتائج عمؿ النظاـ وتصحيح األ

نشطة نظـ أىـ أحيث تمرؿ عملية التحثكـ بأداء النظاـ مف  ؛(2009 وسعيد, ؛الجزراوي)

 داء النظاـ مع المعايير المحددة مسبقًا.  ألتحديد مدى انسجاـ و , مراقبة أدائولالمعلومات 

ف  اوثك خاذ القرارات,يمثكف االستعانة بيا في ات ؛مخرجات الحاسوب بمرابة تقارير تعد

حيث  ؛ساليبياأفي تطوير  ـيم في مجاؿ المحاسبية دور اإللثكترونيةالستخداـ الحاسبات 

 :(21 ,2013 ,شبلبي, )استخدمت

 .الثكبيرة الشرثكاتسلوب تحليؿ وحفظ واسترجاع البيانات خاصة في أ -1

 .حصائية واليندسية في مجاؿ تحليؿ البياناتساليب الرياضية واإلاأل  -2

 .يب نظرية النظـ في مجاؿ تصميـ النظـ المحاسبية ودراسة سلوثكياسالأ  -3
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 وذلؾ باستخداـ أساليب المحاثكاة واالحتماالت. تقديـ معلومات احتمالية عف المشثكلة,  -4

فرة والنماذج ايمت نظـ دعـ القرار في الربط بيف قاعدة البيانات والمعلومات المتو أس  -5

 وبيف متخذ القرار. يات(بحوث عمل ,اإلحصائية )الرياضية, الثكمية

 نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفة2.2.2  

أصبحت نظـ المعلومات المحاسبية اإللثكترونية على قدر عالي مف التقدـ التقني, وفي ظؿ 

ضرورة تثكامؿ جميع االنظمة المعلوماتية في الشرثكة والتناغـ على المستوى الثكؿ في إطار إدارة 

مر الذي جعؿ مف نظـ المعلومات المحاسبية مناط بيا العمؿ مف خبلؿ تفعيؿ , األالمعرفة

إدارة المعرفة وفؽ آليات وتقنيات ترتقي إلى درجة المعرفة المعرفية والعمليات المتطلبات 

 لترشد متخذ القرار في استغبلؿ الفرص في ظؿ بيئة األعماؿ المتغيرة. المحاسبية,  

 لنظم المعمومات المحاسبية  المتطمبات المعرفية 2 .2.1.2

تدخؿ التثكنولوجيا في العمؿ المحاسبي مف خبلؿ النظـ المحاسبية جعليا تقابؿ بيئة سريعة 

ىمية األمف الضرورة التغيير والتساؤؿ حوؿ  ما جعؿ ؛التغيير ومليئة بالتحديات للمينة المحاسبية

يتطلب تبني أفثكار وأساليب عمؿ  األمر الذي ؛لوظائؼ والميارات المحاسبية التقليديةلقيمة الو 

 (.222 ,2008 ,وتطبيقات تختلؼ عف السابؽ )زوليؼ

 :لنظم المعمومات المحاسبية التوجه المعرفي-1

األعماؿ والطبيعة الحرثكية لبيئة األعماؿ  تاقتصادياالتحوالت المتسارعة التي شيدتيا  فإ

الماؿ  عماؿ مف رأسنظمات األ, حولت اىتماـ م(1, 2011 ,)صالحالسوؽ  ثكيةالثكونية ودينامي

لزمت العديد مف منظمات األعماؿ وأ (,2006, والخشالي ؛)حريـ رأس الماؿ المعرفي إلىالمادي 

ة يلتثكوف موج ؛االستراتيجيةلمسارات بناء وتطوير المقدرات  التثكويف المعماريالنظر في  بإعادة

 ,القيمة المستدامة )صالح األىـ في تثكويف وتوليد االستراتيجيبالمعرفة بوصفيا المورد 
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ثكاختفاء اليياثكؿ  ؛تغييرات جذرية في الممارسات اإلداريةعماؿ فشيدت منظمات األ ؛(2011,1

التنظيمية اليرمية واستبداليا بيياثكؿ ذات مجموعات عمؿ موجية ذاتيًا, وتغير مسار تفويض 

 أساسفة التنظيمية لمعر فأصبحت ا ؛(291, 2009؛ رومني, ستيبارت) السلطات واتخاذ القرارات

 ,والخشالي ؛)حريـ نجاز أعمالياإي تيا فوالييثكؿ التنظيمي الوسيلة الحيوية لمساعد ,نجاحيا

 ,المختلفة )الشعبانياإلدارية القنوات  شراييفالمعرفة تشثكؿ الدماء التي تجري في و (, 2006

 ؛وجو الحديث لماالت العصرية, تمرؿ الشرثكاتالمعرفة في إدارة أف ا فيأىدافتحقيؽ ل( و 2012

نظـ المعلومات  مف خبلؿ الشرثكاتفي  ي والتثكنولوجيلتعامؿ المعرفالمعرفة مف قدرة على ا دارةإل

  التطور.و عماؿ سريعة التغيير في بيئة األ عرفةالتي تدعـ تدفؽ الم

دارةو  يشجع على مستويات عالية مف المشارثكة في البحث  اً مييتنظالمعرفة تتطلب ىيثكبل  ا 

يسيؿ مساىمة األفراد في أف  و  ثكما يشجع على النقاش والحوار, ة ومناقشتيا وربطيا,عف المعرف

  .(148, 2006 خشالي,وال ؛)حريـ المختلفة ةالتنظيميالمستويات 

في العصر  الشرثكاتتحديات حد أ دالذي يع يةالمعلومات ابالتثكنولوجيلقد تأررت اليياثكؿ 

ات الحديرة مرؿ الحواسيب والبرمجيات المشترثكة تثكنولوجيا المعلوم أدواتظيور  فإف ,الحالي

وقواعد المعرفية والقدرة على عملية ربط  قواعد البيانات, إلىوالسماح بالوصوؿ  المتنقلة, واألجيزة

يصاليا عضياببالمعلومات والمعارؼ  ىذه وظيور  مف يحتاجيا بالوقت والثكلفة المناسبة, إلى وا 

العالمية  ةشبثكالصؿ المعلومات في شبثكات داخلية مرتبطة بوالشبثكات التي تو  باالتصاالتالتطور 

جعؿ ضرورة تغيير  وىذا ما ,فاي مثكأوقت ومف  يأمثكنت ثكؿ فرد مف القياـ بعملة في  االنترنت

 منظمي بييثكؿواستبدالو  والمبادرات والسلطات شثكؿ اليـر التقليدي الجامد النسياب المعلومات,

البلزمة  تمسؤولياالو صبلحيات المستقلة تتمتع بثكامؿ أو يعتمد على وحدات عمؿ شبة مستقلة 

 . (2018 ة,)الحسين عماؿاألنجاز إل
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لتطوير نظميا وىياثكليا التي لـ تعد تصلح لمجابية تحديات  الشرثكاتالثكرير مف  سعت

الماؿ  رأستمرؿ خطرًا على علمية تطوير وتنمية  أصبحتبؿ  ؛ومتطلبات منظمات المعرفة

 المصادر المعرفية والتعامؿ معيا بفاعلية إدارةبما يمثكنيا مف  الشرثكةاخؿ الفثكري والمعرفي د

 ثكرراليياثكؿ التنظيمية األ أف( 199, 2013, )الجاموس وأثكد .(53-51, 2017 )أبوبثكر,

المعرفة ىي تلؾ اليياثكؿ التي تتسـ بالمرونة والتثكيؼ مع البيئة وسيولة االتصاالت  دارةإل مةءمبل

للشرثكة  يبما يتوافؽ مع حجـ وبيئة وتطور التثكنولوج ,للمتغيرات بة السريعةاالستجاوقدرتيا على 

 إلىاليياثكؿ التنظيمي اليرمي الشثكؿ المتعدد المستويات ستراتيجيتيا, بحيث تتحوؿ مف ال اً ووفق

تدفؽ  إلىالنظـ البلمرثكزية التي تستند  إلىالتحوؿ مف النظـ المرثكزية , و تفلطحاً  ثكرراليياثكؿ األ

التنظيـ  أنماطالتحوؿ مف  فضبًل عف, توليدىاويشارؾ الجميع في  الشرثكةمعرفي يغطي  وانتشار

وصفات القائد  االىتماـ بالقيادةنمط العمؿ الجماعي مع  إلىالقائمة على العمؿ الفردي المنعزؿ 

التنظيمي الذي ينتج  العبءيثكوف متوازنًا لغرض تفادي أف  ويجب   .(2013, )الجاموس المبلئـ

وبيف القدرات على معالجة تلؾ  الشرثكةختبلؿ التوازف بيف متطلبات معالجة المعلومات عف ا

 .(128, 2013والعاؿ, ؛العانيو  ؛)جواد الشرثكةالمعلومات داخؿ 

 ,العانيو  ؛جوادالييثكؿ التنظيمي يساعد في تسييؿ جمع المعلومات ومعالجتيا ونشرىا) أف

المتمرلة بالتخطيط والرقابة واتخاذ القرار  داريةاإلفيو يرتبط باألنشطة ؛ (128, 2013, والعاؿ

 إلى لمختلفة فييا تحتاجا الثكوادر فإالقياـ بتلؾ األنشطة ف اإلداريةحتى تستطيع الوحدات 

نحو  ابمسؤوليتيحتى تتمثكف مف القياـ  ؛معلومات تخبرىا عف سير العمؿ في نظـ العمليات

البلمرثكزية  أفب (2012 الشعباني,)وأثكد  ,(68, 2014 )حجر, الشرثكة أنشطةالتخطيط ورقابة 

 ةمسؤوليوبناء المعرفة تحميؿ المدراء  دارة إلللمعلومات التي تتصؼ بيا اليياثكؿ المبلئمة جعلت 

جزءا مف المياـ  أصبحتالتثكاليؼ  إدارةف وليات المحاسبيف,ؤ التثكاليؼ التي ثكانت مف مس إدارة
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مف يفيـ محاسبة التثكاليؼ وتحليؿ  إلى بحاجة إداريةثكؿ وحدة  أفويعني ذلؾ  ؛اإلدارية

 إلى إداراتيـاألمر يتطلب انتقاؿ المحاسبيف مف  فإف, والتقارير المالية ذات العبلقة االنحرافات

في مختلؼ  إداريةوحدات  إلىالمحاسبيف  فانتقاؿ ؛خدماتيـ إلىالتي تحتاج  اإلداريةالوحدات 

 للشرثكات )الشعباني, التنظيـسبة داخؿ الييثكؿ المحا أقساـيعني المرثكزية  اإلداريةالمستويات 

2012.) 

المعرفة التجميع للمعارؼ مف مصادرىا الداخلية والخارجية وتشر ىذه المعرفة  إدارةتنشد 

معرفة تحدث  إلىالمعرفة وتوظيفيا وتحويليا  ليذهوجعليا متاحة للجميع واالسترمار الصحيح 

مف الضروري التخلي عف  أفثك, مف الفرص دةاالستفاعلى  الشرثكةتغييرا جوىريا في قدرة 

نشاء صورة ا  لمعرفة وحجب المعلومات و ل اإلعاقةشر فيا مظاىر تالتنظيمات التقليدية التي تن

تاحةالحواجز  إزالةالتعامؿ مع المعرفة مف خبلؿ  مف إدارةيمثكنيا  ,جديدة مف التنظيـ  االتصاؿ وا 

 .(63, 2017 ,بو بثكرأ) والتفاعؿ بيف األفراد وتثكامؿ خبراتيـ

دارةوجود ىيثكؿ داعـ ومساند لبناء المعرفة يؤرر في بناء و و  مف خبلؿ  ةالتنظيميالمعرفة  ا 

والوحدات  األفرادتلؾ الرقافة المتبادلة بيف  ,إدارة المعرفةالداعمة لبناء  ةالتنظيميللرقافة  مواءمتو

اختبلؼ  أفلذلؾ ف ؛(150 ,2006 الي,خشالو  ؛ومستويات عالية مف المشارثكة والرقة )حريـ

حيث يحتاج المدراء لتصميـ نوع  ؛ينتج عنة رقافة تنظميو مختلفة الشرثكاتالييثكؿ التنظيمي بيف 

 .(18, 2015 محدده )محمد, تنظميورقافة  إليجادمعيف مف الييثكؿ التنظيمي 

وعقوؿ المورد  وخزانات الملفات, البيانات, قواعد المعرفة توجد في العديد مف األماثكفف

الذي حتـ في العصر الحديث  المعرفة  إلى المعلوماتية, ونتيجة االنتقاؿ مف الشرثكةداخؿ  شريالب

 الشرثكات إدارة فإي أ .(1052, 2013 رضية, ؛محمد) المعرفة دارة التوجو الحديث لئلضرورة 

البلملموسيات بسبب التغيرات  إلى تعداهبؿ  ؛ىو ملموس وتقليدي فحسب ال تقتصر على ما
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ىما األخرى بالقدر احدإتثكمؿ  يفأساسيت فيميمت فيشثكبل امنيإ ذاإفي البيئة الخارجية السريعة 

جؿ تطوير أبواقعيا في جانبيا المالي والمعرفي مف  لبلرتقاءواسعة  أرضيةللمنظمة  يييئالذي 

 المعرفة إدارةة التحتية للمعرفة وعمليات نيالمستندة للمعرفة التي ىي الب ةالتنظيميالمقدرات 

نتاجيتيا إيجابية داعمة للمعرفة مف حيث إوجود رقافة فمف خبلؿ  ؛(1 ,2013صفاء,  حمد,م)

ساس المشارثكة بالمعرفة والخبرات وبناء شبثكات فعالة في أوتأسيس مجتمع على  وتقاسميا

المحاسبيف اف ذىأالقيـ والمعتقدات التي ترسخ في  إفف ؛(2007 العبلقات بيف األفراد )الملثكاوي,

 أفضؿ النظـ ستفشؿ بدوف دعـ األفراد الذيف تخدميـ, ثكوفتقود سلوثكيـ اإلنساني ىي التي 

يواجيوف ردة الفعؿ ومقاومة التغيير مف  فاألفراد المشارثكوف في تطوير النظـ ىـ وثكبلء تغيير

 .(944, 2009؛ رومني, ستيبارت) الناس

 صوليا,أفظوف على ويحا رقافة مؤسسية مرالية عندما يفتخر الموظفوف بشرثكتيـ, وجود إف

 ىذهمرؿ  ما يؤذي الشرثكة يؤذييـ, فأل ,االحتياؿعف  اإلببلغولية ؤ ويؤمنوف بأنيـ يتحملوف مس

أف  ينبغي على الشرثكة  ,ووعلي وممارستيا, تعليميا, ,إيجادىابؿ ينبغي ؛ تنشأ ىثكذا الرقافة ال

فخصائص رقافة  ؛(293, 2009؛ رومني, ستيبارت) األخبلقياتحوؿ ما سبؽ و  توفر التدريب

رقافة باحريف تجتمع ب ما يرى عدةنظـ المعلومات حسب  في المعرفي لتوجولالمبلئمة  الشرثكة

تشجع العامليف على استمرار التعلـ والتطوير  :المعرفة تتصؼ بأنيا دارةإلالداعمة  الشرثكة

ع وتحث على تشجو , تقيـ مشارثكة وتقاسـ المعرفةو  ,نجاز وتعترؼ بوتقدر اإل, مياراتيـ وقدراتيـ

 .(231, 2006 ,يوالساعد؛ )حريـ األفرادتؤثكد ضرورة مشارثكة , و والجماعي لفريقياالعمؿ 

ترثكز على التشارؾ  للنظـ المحاسبية ذات توجو معرفيالشرثكات نحو تطبيؽ رقافة توجو و 

 وتمارس التعلـ, الرؤية المشترثكة, التعاوف, الرقة, أبعاد: مف خبلؿ عززتُ والتبادؿ وتقاسـ المعرفة و 
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ما تحتاجو الشرثكات مف تضامف وترابط بشري وتثكنولوجي يتوافؽ  يجعليا تحقؽبما لياتيا آل اً وفق

 .التثكيؼ مع البيئة الخارجية والتثكامؿ الداخلي إلىوالوصوؿ الشرثكة,  أىداؼمع تحقيؽ 

 لنظم المعمومات المحاسبية: لتقنيةالبنية ا-1

نظـ  أنماط أرقى التي تمرؿالمعرفة  رةإدانظـ ف خبلؿ ة مبيالنظـ المحاس إلىننظر 

المعرفي  التوجوفيي عبارة عف تثكامؿ بيف آليات  (؛43, 2007 ياسيف,) ةاإللثكترونيالمعلومات 

 مستخدمة للتنفيذ. أساليببوصفيا ( وبيف التقنيات ةالتنظيمي)الييثكؿ والرقافة 

لومات المحاسبية داء نظاـ المعأمثكانات ثكبيرة لتحسيف إالمعلومات وفرت  اتثكنولوجي إف

مرؿ التعددية وتنوع  ؛دوات بفضؿ المميزات الثكبيرة لياأفراد وىياثكؿ و أوتطوير جميع عناصرىا مف 

مثكانية لتطوير نظاـ المعلومات المحاسبية وجعليا واإل والتثكلفة المنخفضة نسبيًا, االستعماالت

,مرونة واستجابة وقدرة على التثكيؼ مع التغيرات البيئية التي ي أثكرر ؛ وي)الجزرا عيشيا العالـ اليـو

في معالجة المعامبلت التجارية ( IT)حيث تستخدـ تثكنولوجيا المعلومات  ؛(12, 2009 سعيد,و 

وتوفير المعلومات وتسجيؿ البيانات وصنع القرارات وتزايد مدى المياـ التي تؤدييا مع تزايد 

 .(7 ,2004 ,زر وابو؛ ) دىمش التطورات التي تطرأ علييا

واألعماؿ بعد  االقتصادعظـ ظاىرة تأريرًا في عالـ أبأنيا  توصؼلرورة التثكنولوجية التي ا فإ

ونظـ المعلومات عنصريف مف عناصر النجاح في عالـ  اتثكنولوجيجعلت مف  ؛الرورة الصناعية

تشثكؿ عنصرًا حاثكمًا في خلؽ المعرفة وبالتالي و  ,نحو العولمة والسرعة في تبادؿ المعلومات يتجو

 .(2 ,2006 البحيصي,)المعرفة  إدارةيا يعد أمرا ضروريا وعنصرا مف عناصر دعم

ساليبيا أالمحاسبية في النظـ الثكبير في التثكنولوجيا األرر الثكبير على  لتطورل فوثكا

جراءاتو   القياس وايصاؿ ما:وى تيفوبالذات على الوظيفتيف الرئيس ,يا وفي مختلؼ وظائفياا 

صبحت أالتي يقدميا  مالية,الالمعلومات المالية وغير  أفىو  لتأريراومما يؤثكد ذلؾ  المعلومات,
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, 2014 )العليمي, منظمة بجانب موردي رأس الماؿ والعمؿ ةألي يماً متمرؿ موردا اقتصاديا 

نظاـ المعلومات المحاسبي بقي  ففإ الرغـ مف استخداـ الشرثكات للحاسوب,على  نوأ الإ, (138

بقيت ثكما  المحاسبية المتبعة بالنظاـ المحاسبي, اإلجراءاتو اسات السيأف  بذلؾ  ونقصد ,ثكما ىو

في  االصطناعيوبشثكؿ يتماشى مع متطلبات استخداـ الذثكاء  ءالشيولثكف زادت بعض  ,ىي

 .(245, 2016 مطر,و ؛ ىرا)الجو  الحاسوب

 بالييثكؿ االرتباطيثكوف قادرًا على  أفيتعيف  ؛نظاـ فعاؿ للمعلومات المحاسبية يتحقؽلثكي و 

مصدرا يثكوف  أفو  ,دارةاإلحتى يوفر المعلومات البلزمة لتحقيؽ وظائؼ  ؛التنظيمي للمنشأة

توصيؿ المعلومات في الوقت , بما يساعد على تقييـ األداء ,ةوالتفصيليللبيانات التحليلية 

 إلى, بشثكؿ سريع ومنتظـ عند الحاجة وواسترجاعيا من يقوـ بتخزيف تلؾ المعلومات, أفالمناسب و 

قنوات اتصاؿ لتدفؽ المعلومات مف خبلؿ المعلومات الفرعية  أنظمة مع يتثكامؿ المعلوماتال نبجا

جراءداخؿ المنشأة وخارجيا و  إلى حتى يتـ توفير  ؛والبيئة المحيطة تالمعلومامواءمة بيف نظاـ  ا 

 حقيؽ التوازف بيف درجة الدقةيعمؿ على ت أف, و المعلومات وفقًا لظروؼ مستخدمي المعلومات

التقارير المحاسبية وبيف تثكلفة النظاـ وبما يحافظ على  إلعدادوالتفصيؿ والفترات الزمنية 

 .(138, 2014 العليمي,) تشغيلواقتصاديات 

يجعؿ مف النظـ  إلثكترونياً لغرض تشغيؿ وحفظ المياـ للجانب المعرفي  تفعيؿ التقنيات فإ

مات المحاسبية المعاصرة ىو ايجاد قواعد فمربًل التصميـ المناسب لنظـ المعلو  ؛المحاسبية أذثكى

 والذي يعبر عن, الوثكيؿ( -الحدث -)الموردنموذج المحاسبي األرؤية ل اً بيانات عبلئقية تصمـ وفق

 ثكررالبيانات المحاسبية مف الوسائؿ األ إدارةونظـ  (MCcarthy) والذي قدم (REA) االختصار

ؿ وحفظ البيانات المحاسبية التي يمثكف مف تسجيلتحديدا في مجاؿ تصميـ نظـ معلومات شاملة, 

خبلليا وبطريقة معينة توفير تفاصيؿ ثكاملة عف العمليات التي تنتج داخؿ الشرثكة وبشثكؿ خاص 
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( تشثكؿ Relational Databases) قواعد البيانات العبلئقية أف . علىقرارات غير المحاسبيةلل

 .(158, 2009؛ رومني, ستيبارت) الحديرةالمعلومات المحاسبية التثكاملية  أنظمةلمعظـ  ساساً أ

لمعلومات يجعؿ ادارتيا لتجميع إتقنية تستخدميا المعرفة في مف ىذا التطبيؽ  يقدموما  فإ

المعرفي  ومات معرفية بالتعامؿ واالستخداـعطاء معلإالمحاسبيف اإلدارييف بالذات قادريف على 

ف في جمع و داريالمحاسبوف اإل ويحتاجفقد قلؿ مف الوقت الذي  ؛(ERP) المتطور لتطبيؽ

المحاسبوف لعمؿ تحليؿ  يستخدمووثكذلؾ زاد الوقت المتوفر الذي  البيانات التي يحتاجونيا,

ثكما استطاع  ,ثكبرأارات المفيدة والصحيحة بشثكؿ يزيد مف القدرة على اتخاذ القر  مف رـو  ؛للبيانات

طوؿ للتخطيط للعمؿ أوا وقتًا ثكرر ويخصصأييتموا  أف  (ERP)المحاسبوف بسبب استخداـ نظاـ

, 2015 ,)ياميف ةلشثكؿ مستقبلي وتقليؿ الوقت البلـز لتحليؿ األحداث الخاصة بالفترة الماضي

ويتـ ضمف نطاقو  إلثكترونياً قاعدة البيانات ذو بناء ىيثكلي محدد يضـ بيانات مخزنة  فإ (.35

يؿ على عبلقات معرفة مسبقًا وبالتعو  لييا مف خبلؿ حواسيب,إالسيطرة على البيانات والوصوؿ 

 (.232, 2016 ,الحوص ؛فرج)

ف ثكمبحيث ي ؛نشاء تقاريرإرـ يمثكف  ,صبحوا قادريف على التقاط البيانات بمجرد توليدىاأف

 ؛وىذا ما يجعؿ مف تطابؽ المعلومات موجودة نفس المعلومات, إلىجميع المستخدميف الوصوؿ ل

يسة ئتناسب المجاالت الر  إلىما يؤدي  يا؛نفسبيعات فمربًل ثكؿ وحدة وظيفية تستخدـ توقعات الم

المعرفة قادرة على استغبلؿ المعلومات  إدارةوىذا ما يجعؿ  نتاج,مرؿ التسويؽ واإل ؛للشرثكة

 .(O’Leary, 2002, 2) ساسية وىيثكؿ قاعدة البياناتاأل

 رسمية, أنظمةصبحت أالفرعية التي  نظمةوجود قواعد بيانات محاسبية متثكاملة لثكؿ األ فإ

مرؿ  ؛تحقؽ مف االستفادة مف التطور التثكنولوجي المستند على المعرفة في الشرثكة نظمةولبقية األ

عملية تفاعؿ نظـ  :النظـ بيذهالمعرفة, يقصد  إدارة ـنظتقنية مف تقنيات  دي تعتنظـ القرارات وال
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ثكما تعرؼ  ,تالقرارا جؿ استخداميا مف قبؿ المدراء في عمليات اتخاذأالمعلومات مع المعرفة مف 

 غير الييثكلية,على اتخاذ القرارات  دارةاإل وتساعد نيا حلقة في تطور المعلومات المحوسبة,أب

 ,وواجية بسيطة وصديقة للمستخدـ النيائي البيانات, قاعدة استخداـ النماذج, ؿوذلؾ مف خبل

  .(43, 2012 منيرة,)

نظرًا لدور الحاسوب الفعاؿ  نظـ المحوسبةبال ةاإللثكتروني ةسمى نظـ المعلومات المحاسبيتو 

بداع للعقؿ بتثكار واإلااللبرامج التي تتطور بناء على ل اً في التعامؿ مع البيانات والمعلومات وفق

ثكما يفعؿ العقؿ البشري  ,الدراسةأو الحاسوب ال يمتلؾ القدرة على التعلـ وال الخبرة  فإالبشري ف

المعرفة المؤلفة مف  ىذهومرؿ  ,طة الخبرة مف البشراسلو بو  ةيستطيع استخداـ المعرفة المغذا لثكنو

جراءاتو  اترشادا  ساليب و أحقائؽ ومفاىيـ ونظريات و  , 1999 )السالمي, ليا عبلقة فيما بينيا لو ا 

عماؿ التي ألداء بعض اأعطاء الحاسوب القدرة على إ إلىتطور التثكنولوجيا وصؿ  أف الإ( 62

, 2011 ,القدرة على التعلـ واتخاذ القرار )النوي هلبشري مرؿ ىذتقترف غالبًا بمفيوـ الذثكاء ا

وىذا ىو الجيؿ الخامس مف الحاسبات ذات الذثكاء الصناعي التي ظيرت بداية  ,(118

التي تعتمد على نظـ  تطبيقاتو,ىـ أومف  ,(44, 2000 ف,يالرمانينات مف القرف العشريف )حس

 باالستشارةالخبير وتزود متخذ القرار  فانسلتفثكير عند اإلالتي تقلد ا ,والبرمجيات قواعد المعرفة,و 

 .(118, 2011 ,)النوي نسانيتشار الخبير اإلالتي يأمؿ عادة الحصوؿ علييا مف المس

 االتصاالتدوات ألذا البد مف مواثكبة  ؛المفتوحة نظمةيعد نظاـ المعلومات المحاسبي مف األ

حتى تتمثكف مف ممارسة نشاطيا ومسايرة التغيرات  ؛يةوالشبثكات المحيطة بالبيئة الداخلية والخارج

يضا ضرورة ايجاد اسلوب حديث لتبادؿ المعلومات بيف الوحدات الفرعية أفي البيئة المحيطة, و 

, 2009 ,وسعيد؛ اويزر )الج لذا جاءت الشبثكات لتغطي ىذا المجاؿ االقتصاديةداخؿ الوحدات 

عالـ التناقؿ  إلى وتوجيويات نيوض المجتمع ساسأوتعد النظـ المؤتمتة اليوـ مف  ,(19-20
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 اإللثكترونيالتراسؿ  فإذا إ ؛بعصر السرعة ىما يسمالسريع للبيانات والمعلومات وللحاؽ برثكاب 

فضبل عف  قد حقؽ اختصارا ثكبيرا في الوقت والجيد والثكلؼ المادية, اإللثكترونيالبريد  خبلؿومف 

 .(62, 2013 والدباغ,؛ )الدباغ نيا تلؾ النظـوالسرية التي تؤم فاواألم االستخداـسيولة 

 نترانت,وشبثكة اإل نترنت,شبثكة اإل التقنيات التي تمرؿ العمود الفقري للشبثكات ربلث: فإ

ذات العبلقة ببيئة األعماؿ: نظـ خارجية تعني تبادؿ المعلومات بيف المنشأة ل ؛اإلثكسترانتوشبثكة 

 لمعلومات.ل الداخلي بتبادؿ ىاخلية تعنوالبيئة المحيطة )انترنت واثكسترانت( ونظـ د

 :لنظم المعمومات المحاسبية القدرات المعرفية-2

فيو يعتمد  ؛نساني في تشغيلو للبيانات المحاسبيةإنو نظاـ بأمحاسب للالمعرفة  إدارةتنظر 

 ة,والخبر  وذاثكرتو, مرؿ قدراتو, ؛بتشغيلو على اإلدراؾ والتفثكير والتعلـ وثكذلؾ بعوامؿ أخرى داخلية

باألخير قرارات وأفعاؿ تترجـ  وليصدر عن ؛رناء تشغيلو بالمؤررات الخارجيةأ اً متأرر  والدوافع,

الوقت ب األعباءثكرير مف ال خفؼ عنولو  اً امتلؾ المحاسب معاوند التثكنولوجيا و وبوج بالسلوؾ,

لتقدـ ا أفعلى , ةرنائي في تحقيؽ القيم معوليمرؿ  ؛يدير ىذا المعاوف بجدارة أف نفسو علي

نجاز العديد مف العمليات إمثكانية إ إلى أدىلوجيا المعلومات نالحاصؿ في األتمتة وما يتعلؽ بتثك

القيمة المضافة للمعرفة تأتي مف خبلؿ أف  و  ,المادية والذىنية وبثكفاءة تفوؽ ثكفاءة المورد المعرفي

مساعدة على تحقيؽ  أداةبوصفيا لوجيا المعلومات و )البشري( وتثكن العبلقة بيف المورد المعرفي

 .(2016 والصباحي,؛ الثكبيسي) ذلؾ

 قدرات وميارات الحاجة لتطوير أىمية زادت واالتصاالتالتطور التقني  ف ضرورة مواثكبةإ

  Enterprise Resource Planningتطبيؽ المحاسبي ال مربلً التطور  إذ أوجد ؛المحاسب

(ERP)  استخداـ نظاـ تخطيط  ألف ؛المحاسبية زاد مف الحاجة للمعرفة والخبرة باستخداموالذي

ولثكف  ,يثكوف المستخدـ على علـ ليس فقط بثكيفية استخداـ النظاـ أفموارد المؤسسات يتطلب 
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ثكما  المعرفة مع المستخدميف. إدارةىج انمحد أوىذا يمرؿ  ,مع النظاـ يفعؿ أفما يريد ىو بيضا أ

ريف على تقديـ معلومات المعامبلت يثكوف المستخدموف قاد أف (ERP)تتطلب الوحدات المالية 

يثكوف صعبًا  أفلبلستخداـ في النظاـ تختلؼ المعامبلت في الصعوبة وبعض اإلدخاالت يمثكف 

 ,O’Leary) الخبراء فقط قادريف على تطوير تلؾ اإلدخاالتيثكوف وبعض الحاالت  للغاية,

2002, 6). 

فبدوف تصريح المحاسب  ؛محاثكاة الحاسوب للذثكاء ىي محاولة لتقليد العقؿ البشري فإ

مف مثكف ت نظـ المعلومات فأل ؛الضمنية لف يثكوف ىناؾ حواسيب ذثكية ببرامج محاسبية لمعارفو

المتغيرات  أفو  ما داـيبسط وينجز العمؿ بثكفاءة  أف يمثكنوثكما  العمؿ, وليإبما يحتاج  التنبؤ

اعد بياناتيا الموجودة تمرؿ بقو  اإللثكترونيةالمحاسبية  تالمعلومانظـ  فإ معروفة ومحددة مسبقًا.

بؿ  ؛توليد المعرفة جديدةأو تجديد تلؾ المعرفة المخزنة لتحسب حسابًا  النظـ ال فأل ؛قاعدة رابتة

عادة ا  و  وعلى تفسير الخبرة التي في عقل االتثكنولوجي)المحاسب( ىو القادر بمساعدة  فانساإل

تثكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اـ . عمؿ استخد(2004 وقي,رز ) يد خبرة جديدةللتو  ـاالستخدا

صبحت ميارة تداوؿ أو  ؛لييا واثكتسابيا ونقليا وتخزينياإفي ترميز المعرفة وتخفيض ثكلفة الوصوؿ 

ميارات الذىنية التي ينبغي امتبلثكيا الثكذلؾ  المعرفة المرمزة والتثكامؿ معيا األىـ بيف الميارات.

دارةوالتواصؿ مع اآلخريف و  ي,وىي ميارة التفثكير اإلبداعي والتشارؾ المعرف دار الذات و  ا  الوقت  ةا 

ما ل اً ووفق. (152, 2009, والخشاب ؛والسثكارنة ؛)العمري ,والتطوير الذاتي وحؿ المشثكبلت

دراؾ في مجاؿ المحاسبة ىمية مفيـو اإلأحد تقاريرىا أالجمعية األمريثكية للمحاسبة في أظيرتو 

 :اآلتي إلى ,ظاـ المعلومات المحاسبيوجيت نظر المحاسبيف القائميف على عمؿ نو 

 .ميمتويمرؿ جوىر  وأنو و,يمة في ممارسة المحاسب لعملمدراؾ السليـ مف األمور الاإل فأ -1
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التحليؿ , و عند القياـ بعمليات القياسة التي يتعرض ليا المحاسب النسبي االىتمامات أف -2

 محؿ القياس. ىداؼط باألدراؾ للحقائؽ والمؤررات التي تحيإالعرض ىي في جوىرىا عملية و 

دراؾ المحاسب للبيانات المحاسبية يعتمد على مدى عبلقتيـ بالقائميف على عمؿ نظاـ إف إ -3

بوصفو قياـ المحاسب بدوره ف ؛ودرجة رقافتيـ اإلدارية والمحاسبية, المعلومات المحاسبية

لمشثكبلت لى سلوؾ متخذي القرارات في مواجية اإالتعرؼ  ويتطلب من ,للمعلومات اً موزع

 ,وثكيفية صياغة ىذه المعلومات بشثكؿ مبلئـ ومؤرر على السلوؾ المتوقع اإلدارية المختلفة,

 (.14-7-6, 2003 ,؛ والسقاالحبيطي)

يواثكب دورة حياة المعرفة تحصيلو العلمي ل اً بممارستو للمينة وفقالمحاسب  فإف ؛مما سبؽ

ثكما ىو في الشثكؿ رقـ  خبرة المحاسب تمرؿفيي  ؛التوصيؿو التوزيع  إلىالمحاسبية مف القياس 

 والتطبيؽ, والمشارثكة, وتـ تنميتيا بالتدريبات, جانب التحصيؿ العلمي, إلىي اثكتسبيا الت (3)

وتقديـ  وحؿ المشثكبلت, لييا قادرة على تسييؿ ممارسة ميامو,إالتي يصؿ  خبرتو فأصبحت

 بالتحليؿ المعرفي المناسب. اإلداريةالتقارير 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 مراحل تكوين الخبرة في مهنة المحاسبة( 2شكل رقم )

 5102 المصدر: فتٌحة,

 ممارسة مهنة المحاسبة

 القٌام بعمل محاسبً ما
 )معرفة جدٌدة( 

االحساس بأثر العمل 

 المٌدانً

المساهمة فً تحدٌث 
 المعارف المحاسبٌة وتطوٌر

 

اكتساب الخبرة العملٌة فً 
 لمحاسبةمهنة ا

التكوٌن والتدرٌب المستمر 

 وتبادل الخبرات

ثرة على أإدراك قٌمة العمل المنجز و -
 المؤسسة ومحٌطها.

 المحاسبة ــ مراعاة قٌم وأخالق مهنة

اسقاط المعرفة المحاسبٌة المكتسبة  -
 على الواقع العملً.

 حققة بموضوعٌة.تحلٌل النتائج الم -

 

 التدرٌب الكتساب المعارف -

           سبٌةالمساهمة فً حل مشكلة محا ــ

 تحلٌل النتائج المستهدفة -

 مستوى علمً عام -
 مستوى معرفً فً المحاسبة -

 تدرٌب مسبق -

مراحل تكوٌن 

 الخبرة المحاسبٌة

 مقوماتها

 مقوماتها

 مقوماتها

 مقوماتها
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فتراثكـ خبرة المحاسب تزداد عف طريؽ تبادؿ وتقاسـ, وتشارؾ المعارؼ مع الخبرات 

المحاسبية داخؿ الشرثكة وفروعيا والشرثكات المينية؛ فبل يوجد محاسب ممارس لثكافة المعالجات 

. ويعد ىذا نيج إدارة المعرفة السترمار معرفة المحاسب في حؿ المشثكبلت وتحسيف المحاسبية

 (.4أداء النظـ المحاسبية. ووضحت ذلؾ بالشثكؿ رقـ )

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 5102 فتٌحة, :صدرالم

لقد شثكلت التطورات والتحديات في مجتمعي المعلومات والمعرفة عناصر ضغط على ىيثكؿ 

 إلىليمتد األمر  ؛ه مف خصائص ومياراتيمتلثكو أف ما ينبغي و  العامليف وشروط استخداميـ,

 ,والخشاب ؛والسثكارنة ؛)العمري طبيعة العمؿ الذي يمارسونو مف خبلؿ ما يسمى بالعمؿ المعرفي

 اإللماـأف  مف  فبالرغـ ؛محاسبي المستقبؿ يلعبوف دور عماؿ المعرفةأف  و  .(130, 2009

ىمية أ ثكرراألف  إف ,يةمثكونات مجموعة الميارات المحاسب مف ساسياً أ بالتقنية سوؼ يثكوف عنصراً 

 االتصاالت وميارات في حؿ المشثكبلت, تاالبتثكاراو  مف ذلؾ سيثكوف متمربل في ميارات التحليؿ,

  .(346, 2015 ,السمحي) والعبلقات مع الزبائف

 البيانات المحاسبية

 المعالجات المحاسبية

 ات المحاسبيةالمعلوم

 تراكم المعارف المحاسبية

 إدارة  المعرفة المحاسبية

 لى المبادئ والمفاهيمإالتعرف 

تطبيق المبادئ والمفاهيم 

 المحاسبية

 استعمال المعارف المحاسبية

 اتخاذ القرارات في حاالت عادية

 التصرف في الحاالت غير العادية

 

 حاسبٌة( مراحل تراكم المعرفة الم4شكل رقم )
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بثكافة  -يفالمحاسب –نظـ المعلومات المحاسبية إدارةحتـ على القائميف على تي ؛ فأنومما سبؽ

مصممي  ,تاب حسابات(, ثكٌ فمحاسبيمحاسبيف, معاوني  )مديري حسابات, درجاتيـ الوظيفية

المحلليف المالييف الذيف يقع على عاتقيـ تحليؿ القوائـ المالية و  ,ومحللي نظاـ المعلومات المحاسبية

 ؛)الحبيطي ديةالوحدة االقتصاة في يالتي ينتجيا نظاـ المعلومات المحاسب واإلضافيةاألساسية 

 :وثكما يأتي .(169-168, 2003 ,اوالسق

بثكيفية برمجة  ولمامإالبد مف  ونإقائما ميمًا ف هيبقى دور  أف راد المحاسبأذا ما إ  -1

العمليات البلزمة والمطلوبة على  إجراءلثكي يتمثكف مف  ؛ووتشغيلالحاسب 

ما يعني  ,المطلوبة نتاج المعلوماتإيـ في تسبالشثكؿ والصيغة التي  البيانات)المدخبلت(

 على الموظفيف الفنييف في برمجة العمليات التشغيلية )المحاسبية( االعتمادضرورة عدـ 

جرا دراؾ المحاسبيف عف الموظفيف إ الختبلؼ نما يقوـ بيا المحاسب نفسة نظراً ا  و  ئياوا 

, 2010 مقداد,البحيصي؛ و )ت دراسة أشار , وقد (33, 2003 والسقا ؛)الحبيطي الفنييف

في مرحلة  مشارثكتومشارثكة المحاسب حصلت على نسبة خاصة في  أفإلى  (96

 ؛شثكاؿ المخرجاتأو  الماليةدخاؿ البيانات إشثكاؿ أالتصميـ تلؾ المتعلقة بتصميـ وتحديد 

 مف المحلليف والمبرمجيف. أثكررىذه األنشطة خاصة بالمحاسبيف  أفحيث 

ال بحيث  ؛ساليب القياسأات و ساليب تجميع البيانأيطور مف  أفيتطلب مف المحاسب   -2

بالمقاييس النقدية فقط لتلؾ  االثكتفاءأو بمشاىدة األحداث التاريخية وتجميعيا  ييثكتف

 :فااتجاى فاأل ومامأ فالمحاسب ؛في مفترؽ الطرؽ ففمينة المحاسبة  تقؼ اآل؛ األحداث

التثكاليؼ ماسؾ سجبلت التنظيـ و أو  اً مراجعبوصفو التقليدي  هيستمر في دور  أف :وؿاأل

 ؛منيا المعلومات بدالً  إدارةحبلؿ ا  الحسابات و  إدارةلغاء إ إلىوىذا الطريؽ سوؼ يقود 

المعلومات محؿ  أنظمةوباحري العمليات ومديري  نظمةبحيث تحؿ فئة محللي األ
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 وظيفتويوسع مف حدود  أفخر للمحاسب ىو والبديؿ اآل المحاسبيف ومديري الحسابات,

 .(45, 2001 )مبارؾ, ساعدة على اتخاذ القراراتفي الم قدراتولتتناوؿ 

السليمة  تالقراراجؿ الحصوؿ على التصرؼ والسلوؾ الصحيح بناء على أمف   -3

 اوتثكنولوجي تخصصويثكوف المحاسب على دراية ومعرفة في مجاؿ أف  والعقبلنية, يجب 

خاصة  سبة,المعلومات والعلوـ المرتبطة بالمحاسبة وثكذلؾ البيئة التي تعمؿ فييا المحا

واسعة  اإللثكترونية واالتصاالت ةوالخصخصونحف نعيش في عصر المعلوماتي والعولمة 

 وال ذا ما اقتصرت على النواحي التقليدية,إمف الخدمات المحاسبية  ةال فائد, االنتشار

جؿ أوالمشارثكة الفعالة مف  المعرفة وتبادليا إدارةذا طبقت إال إيثكتب ليذا الدور النجاح 

 .(30- 17 ,2004 ,زر وابو )دىمش, ع والتميزبدااإل

 :المحاسبية المعمومات لنظم المعرفيةالديناميكية -3

 المنشآترر بشثكؿ ثكبير في الثكيفية التي تدير بيا أالتطور اليائؿ في تثكنولوجيا المعلومات 

خبلليا  األداة التي مف المحاسبي يعد تمعلوماالنظـ المعلومات وفي مقدمتيا نظاـ  فوأل أعماليا.

فقد تطلب األمر مواثكبة نظـ المعلومات المحاسبية لتلؾ التطورات  ,إعماليا تآالمنشتدير 

 االتصاؿوعلى شبثكات  علومات التي تقوـ على استخداـ الثكمبيوترت نظـ المر وظي ةالتثكنولوجي

 .(3, 2014 )حجر,

تأرروا بأتمتة تشغيؿ  عمؿ نظـ المعلومات المحاسبية والفاعليف بالتعامؿ معيا إجراءات إف     

 ,نجاز نتيجة محددةإب المرتبطةمجموعة مف األنشطة والعمليات  اإلجراءاتف ؛البيانات والمعلومات

 ثكما تؤمف انسيابية عمؿ متماسؾ للمواد والمعلومات والمعرفة, ,وتنسيقوطريقة العمؿ  إلىوتشير 

تسييؿ القياـ بسيرورة و  ,وفيمو يتطلب معلومات مف خبلؿ تحديد الحدث جراءاتلئلفثكؿ تدفؽ 

 إصدارمعلومات في ثكؿ مرحلة مف خبلؿ  أيضاثكما ينتج  وثكذا تفسير النتيجة وحفظيا. العملية,
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صدور ل اً وسبب اً تثكوف محرثكأف  يمثكف  إجراءونتيجة ثكؿ  ,لثكترونيإأو معلومات في شثكؿ مادي 

لنظـ المعلومات  ةالتابعالخبليا العصبية  اإلجراءاتتمرؿ  .(49, 2015 )خالد, خرآ إجراء

التطور  وأساليبجعؿ مف آلياتو اإلجرائية ترتبط بتقنيات ما  ؛المحاسبية في الييثكؿ التنظيمي

نجاز األعماؿ وتوصيليا ومشارثكتيا وتقاسميا وتنفيذ إبما يضمف  ؛االتصاؿشبثكات للحاسوب و 

 الترابط. يذال اً العمؿ وفق أداءقرار لتحسيف  يأوتطبيؽ 

للتبادؿ  وليات تساعد في التوجآ إلىولد الحاجة يمرونة  أثكررصبح أالذي الييثكؿ  فإفوبيذا؛ 

 مرؿ الشبثكات والتطبيقات. ,تقنيات توصيؿ المعلوماتوالتخزيف والتطبيؽ ب والتشارؾ,

والتفاعؿ التعاوني  ليات استعداد األفراد للتبادؿ الجماعي بصفة عامة,آتعزز فبعد الرقة 

وتجعؿ  ,واألدلةثكوف العقوؿ منفتحة على جميع الحقائؽ  ؛صاؿوتؤمف الحوار واالت بصفة خاصة,

نشطة والعمليات ثكذلؾ الرقة تعزز العمؿ بروح الفريؽ واأل, مخاطرة في تبادؿ المعرفة أثكررالناس 

وسيولة تبادؿ  االتصاؿتعزز الرقة سيولة و  (,2006 ,يالساعد حريـ,) الجماعية والتعاونية

 ,ودريس ,رغدة و)بما يزيد مف حصيلة المعرفة ؛ـ البيانات واألرقاـفثكار وتبادؿ المعلومات وتقدياأل

وبيف  الشرثكةفراد العامليف في زيادة مستوى تبادؿ المعرفة بيف األ فالتعاو يعزز   .(846 ,2015

يسيؿ  مف رـ؛و  االتصاؿفالتعاوف يخلؽ التفاعؿ ويرفع الروح المعنوية ويحسف  ؛قساـ والوحداتاأل

الرؤية المشترثكة و  (846 , 2015 ,دريسو  ؛رغدة بو) ياوانتقال معارؼوصوؿ المعلومات وال

رائيـ آثكبر لتبادؿ أوتصبح لدييـ فرصة  ,االتصاالتالفيـ في  وءألفراد في تجنب سساعد ات

ىـ الوسائؿ التي تسيـ في عملية نقؿ البيانات أمف  اإللثكترونيةشبثكات ال فإوخبراتيـ بحرية. 

سرعة  أثكررفتثكوف بذلؾ  ؛ومحيطيا الخارجي الشرثكةوبيف  ,الشرثكةداخؿ  يماوتوزيع والمعلومات

, (107 ,2011 ,النوي) نترانتواإل واإلثكسترانتنترنت نواع شبثكة اإلأبربلث  وتـ تحديدىا ,ودقة
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 االفتراضيمجتمعات التبادؿ  ,البريد الصوتي ,اإللثكترونيخدماتيا البريد أو  ىـ تطبيقاتياأومف 

 .العالمية للمعلومات الشبثكةخدمة و , الفيديو ,والفاثكسميؿ

المعلومات  إلىببعضيـ البعض والوصوؿ  االتصاالتاألفراد والعامليف مف نترانت اإليمثكف 

فيي تقوـ بتسييؿ  ؛قؿ ثكلفة مف األساليب التقليدية المعتادةأثكفاءة و  أثكررو  فضؿ,أسرع و أبطريقة 

 إلنجازىا ثكبيراً  وماالً  وجيداً  ذ وقتاً خأت أفوالتي يمثكف  األعماؿ العديدة التي يتطلبيا المثكتب,

 .(85 , 2012 ,)منيرة والمذثكرات الرسائؿوالتحدث على الياتؼ وتحضير  االجتماعات

التعلـ  المعرفي الييثكلي والرقافي مرؿ: التوجوليات قائمة على آىناؾ ف  إ :وخبلصة القوؿ

ظة ػػػػ اللقاءات الشخصية ػػػػػػ ثكما مف خبلؿ العمؿ ػػػػ التدريب على رأس العمؿ ػػػػ التعلـ بالمبلح

والعبلقات  اإلداراتيجاد المشاريع التعاونية بيف إ ,ف األليات توظيؼ مختص للمعرفةتشمؿ ضم

تدوير الموظفيف بيف  -عملية المبادرة للموظفيف الجدد -ةالتنظيمياليرمية التقليدية والسياسات 

 ليات المناسبة.قساـ وغيرىا مف اآلاأل

حديرة لغرض التوصيؿ  ثكأساليبالمعرفي السابؽ  التوجوات تساعد في تنفيذ وىناؾ تقني

بتقنيات نظـ المعرفة التي اع للمعلومات والمعرفة المحاسبية والتبادؿ والخزف والبحث واالسترج

جانب  إلى الجينية, تالعصبية, الخوارزميا تالخبيرة, الشبثكاالنظـ  :مرؿ ؛تعانؽ الذثكاء الصناعي

وترتبط بتثكنولوجيا الشبثكات  ,تنترانت, اإلثكستراناإل ,نترنتاإل وباألخصشبثكات تثكنولوجيا ال

 ,البياناتمستودعات  ,مرؿ التنقيب عف البيانات ؛تقنيات البحث الذثكي عف المعلومات والمعرفة

 .(43, 2007 ياسيف, ) وقواعد البيانات العبلئقية الشيئية

ـ المعلومات المحاسبية مف منظور إدارة  ( يلخص المتطلبات المعرفية لنظ2الجدوؿ رقـ )و 

 المعرفة. إدارةعمليات المعرفة بتقنيات وآليات تناسب 
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 ( 2جدول )

 انمعزفت إدارة  انمتطهباث انمعزفيت ننظم انمعهىماث انمحاسبيت من منظىر
 انمتغيز في نظم انمعهىماث انمحاسبيت انمنظىر انبعد

ي
زف

مع
ان
ه 

ج
ى
نت

ا
 

 انثقافيت
 تكايم انعشفً فًٍا بٍٍ انُظى انًعهىياتٍت انىعً بأهًٍت 

 حقافت تعضٌض انتكىٌُاث وانًًاسعاث واألعًال انًعشفٍت 

 تيانهيكه
 ًانبٍُت انهٍكهٍت انتُظًٍٍت نهتكايم انًعشف 

  سؤٌت نتكايم انُظى انًعهىياتٍت فً إطاس إداسة انًعشفت 

 اندعم
 انًعشفت وجىد خطت اعتشاتٍجٍت تتشجى انتىجه نتبًُ إداسة 

 فهغفت إداسٌت داعًت ويطىسة نهقذساث انًعشفٍت 

 ا
يت

بن
ان

يت
قن

نت
 

 انىصىل
 يالءيت انًىاسد نًتطهباث تكُىنىجٍا إداسة انًعشفت 

  تهبٍت انبشيجٍاث انتكايم فً إطاس إداسة انًعشفت 

 انعمق/ االستجابت
 ايتالك قاعذة بٍاَاث تغتجٍب نعًهٍاث إداسة انًعشفت 

 بٍُت انتحتٍت نًتطهباث تكُىنىجٍا إداسة انًعشفتيىاكبت ان 

 انتجميع
 .انذعى انًُتظى نهتحذٌج / انتضود بًتطهباث إداسة انًعشفت 

 .تىفٍش انتجهٍضاث انًادٌت/ انًكاٍَت انالصيت إلداسة انًعشفت 

يت
زف

مع
ان
ث 

را
قد

ان
 

 االتجاهاث
 .انتعايم انًشتكض إنى انقٍى األخالقٍت وانغهىك 

 حهٍم انًىاقف أعاط انتعايم انًعشفً.تشخٍص وت 

 انمهاراث
 .انقذسة عهى انتعايم واالتصال بأحذث انتكُىنىجٍا 

  اعتخذاو انتقٍُاث انحذٌخت فً ابتكاس حهىل تطبٍقٍت 

 انقدراث
 انتفكٍش انُاقذ بتحهٍم رهًُ ٌجغذ انًىقف 

 .ايتالك األعظ انُظشٌت ألعانٍب تطبٍقً إداسة  انًعشفت 

مي
نا

دي
فت

عز
نم

 ا
يت

ك
 

 ضىابط
 .وجىد تعهًٍاث وعٍاعاث يحذدة نهتعايم فً إداسة  انًعشفت 

 .ضىابط حاكًٍت نهتعايم فً إطاس إداسة  انًعشفت 

 تقنياث
 .ًوجىد دنٍم واضح إلجشاءاث انتعايم وانتشغٍم انًعشف 

 .اعتخذاو تقٍُاث االتصال نهتفاعم بٍٍ يكىَاث انًعشفت 

 آنياث
 ٍق اعتشاتٍجٍت تطىٌش انًىاسد انًعشفٍت .تىجذ آنٍاث نتحق 

 انتشغٍم انًعشفًفً انًخططاث/انتصىساث انزهٍُت /انًُارد  اعتخذاو 

 

 العمميات المعرفية لنظم المعمومات المحاسبية  2 .2.2.2

تثكامؿ التطبيقات التي  إلىفي عصر التوجو  اإللثكترونيةنظـ المعلومات المحاسبية  تعمؿ

عمؿ جسور تواصؿ بيف مختلؼ التطبيقات  ئالتي تنش الشرثكةؿ نظـ معلومات لتثكام تمرؿ حلوالً 

(, 36, 2015 )خالد, تثكامؿ ودمج مختلؼ النظـلفيي تمرؿ منصة  ؛وتسمح بتبادؿ البيانات

 الحديرة الشرثكاتدت بأفقد  ؛ات المتبلحقة في تثكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلتطور افضبًل عف 

ىذا الدمج البوابات ونتج عف , الشرثكةت في جميع وظائؼ وأنشطة اتثكنولوجيا المعلوم دمجل

 األصوؿ المعلوماتية ذات الصلة والتفاعؿ معيا إلىالوصوؿ بوابات  التي تمرؿ ؛اإللثكترونية

 :تشمؿ البوابات التطبيقات األفقية مرؿو , )المعلومات / المحتوى والتطبيقات والعمليات التجارية(
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دارةنيؼ و البحث والتص مف التقنيات د يعدالو , لمحتوى ذثكاء األعماؿ, ونظـ المعلومات التنفيذيةا ا 

 .Averweg et al, 2003) ) األخرى

فلثكي تحافظ  ؛في العصر الحالي عماؿلمنظمات األ جوىرياً  المعلومات مورداً  صبحتأو    

 معلومات,تجمع وتنقى وتخزف وتستخدـ ثكما ىائبًل مف البيانات وال أفيلـز  ؛الوحدات على بقائيا

فضؿ مما يقوـ بو أالوظائؼ على مستوى  ىذهتؤدي  أففيلزميا  ؛االزدىاررادت أذا إما أ

المنافسة والتفوؽ بيف  أسلوبلخلؽ  جديداً  أساساً صبحت المعلومات أ مف رـ؛و  منافسوىا,

 إعادةيمثكف  ,المعلومات مورد أفوما يميز المعلومات عف بقية الموارد األخرى بالوحدة  الوحدات.

حيث تثكتسب  ؛تفقد قيمتيا نيا الإوحيف يتـ استدعاء المعلومات واستخداميا ف ,استغبللو

تتـ ليس  , التي(239 ,2016 مطر, ؛)جوىر المعلومات قيمة مف خبلؿ عمليات استخداميا

 ,نما تتـ بالتعاوف والعمؿ معاً ا  و ومياراتو  وأفثكارهالبشري  الموردأو  حسبدواتيا فأو  ابالتثكنولوجي

مجموع قيمة  قيمتونوع مف المخرجات التي تتجاوز  بإنتاجما يحدث عندما تسيـ الموارد وىذا 

 .(30, 2016 والصباحي,؛ الثكبيسي)المدخبلت مف موارد العملية 

 النظم. في التجميع والتشغيل تواجه عممية االكتشاف المعرفي أواًل: 

التي تشثكؿ  حداثعمليات واألللمف خبلؿ عملية التحديد  عملياتياالمعرفة المحاسبية  تبدأ

باستخداـ  مخرجات إلىلتشغيؿ المعلوماتي لتحويليا  ليتـ بعد ذلؾ اخضاعيا محاسبية, بيانات

فرة في البرمجيات االمتو  -المحاسبية اإلجراءاتو ساليب ألدوات واألا -المشغبلت البرمجية

 العلمية اتوالخبر ية مياراتوال المعرفية -المحاسبية, فضبًل عف التشغيؿ البشري المعرفي للقدرات

 نافعة مدخبلت إلى المعرفة ىذه مخرجات ؿحويتو  .لقائميفالتي يمتلثكيا المحاسبيف ا –والعملية

بشثكؿ  ,تحويؿ المعرفة التي تدعـ عمليةحرثكة المعرفة ل اً وفق ؛(2 ,2005 ,وحميداف ؛)الشحادة

 ,معرفة )مرسي إلىومات رـ تحويؿ المعل ,معلومات إلىيتـ تحويؿ البيانات  ؛متسلسؿ ىرمي
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مات مف بيانات ومعلو  (صريحة/ الضمنية )اللمعرفة ا نتاج,إبعملية االثكتشاؼ يتـ  .(2007

عملية الحصوؿ  إلى تشير صريحة فاثكتشاؼ معرفة ؛خرى سابقةأمف تحليؿ معرفة أو تطويرىا و 

 .(2007 ,)مرسي المعرفة إلىعلى البيانات وتشغيليا وتحليؿ المعلومات والتوصؿ 

 ؿالتحليأو التطوير أو نتاج لمعرفة مف خبلؿ اإل: اثكتشاؼ اتقنيات التجميع المعرفي-أ 

وقواعد  في الورائؽ دة و وجالم عملية فرعية للمعرفة الصريحة,بوصفيا على التجميع باالعتماد 

ف نشاء المزيد مإجؿ أيتـ تحليليا مف و  ,البيانات ومف خبلؿ األقساـ المتعددة مف المعرفة الظاىرة

وتدعميا , (2010 طيطي,) الحالية الصريحةالمعرفة الجديدة الظاىرة والمرثكبة مف خبلؿ المعرفة 

 Dataالبحث عف البياناتأو ف البيانات تقنيات التنقيب ع, ثكنظـ اثكتشاؼ المعرفة لياتآتقنيات و 

Mining (DM) وات سلسلة مف األدل اً وفق التي تعمؿ, المعرفة إدارةتستخدـ ضمف منيجية  التي

التي النظـ المحاسبية  أىداؼالمتطورة التي تتعامؿ مع البيانات والمعلومات في خدمة  ةالتثكنولوجي

حسب  -المعرفة إدارةفي نظـ التنقيب  تقنيات رتثكزتو  .منظمة األعماؿ أىداؼتتناغـ مع 

 على: -األدبيات المطلع علييا

التي  ,OLAP (On-Line Analytical Processing)نظـ المعالجة التحليلية الفورية  -

تقـو بأنشطة تسجيؿ وتصنيؼ المعامبلت ومعالجة البيانات المرتبطة بأنشطة األعماؿ اليومية 

  .ذات النتائج المؤثكدة

نماط وعبلقات بيف أ إلىحيث تستخدـ تقنيات مختلفة للوصوؿ  :الذثكاء الصناعيتقنيات  -

التي يمثكف مف خبلليا التنبؤ  االستدالؿجانب قوانيف  إلىالبيانات في مستودع البيانات 

 .(125, 2011 )نادية, بالسلوؾ المستقبلي ودليؿ اتخاذ القرارات في تطبيقات األعماؿ

غيرات تتقوـ بتحليؿ واحتساب القيـ المستقبلية للمالتي تثكنولوجيا نظـ التنقيب عف المعرفة   -

اعتبارات ميمة أو ة عوامؿ مؤرر  ءضو ذاؾ في أو موضوع الدراسة والتنبؤ بسلوؾ ىذا المتغير 
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التنبؤ بحجـ الطلب على المبيعات  ثكتحليؿ ,(180, 2007 ,ياسيف) توضع لقياس المتغيرات

  جانب المنتجات الرئيسية. إلىلثكشؼ عف المنتجات المحتمؿ شراؤىا لتحليؿ سلة السوؽ و 

 يسرا,ب, )الجودة إدارة المشاريع ومراقبةي تقنية الشبثكات العصبية في التخطيط والجدولة وف -

 .(302 ,2014 وسابيروؿ,

  لتنقيب في منجـ المعرفة النصية المرمزةل استخداـ تثكنولوجيا الوسائط الرقيمة المتعددة -

عماؽ المعرفة النصية المخفية غير أ إلىللوصوؿ  ثكتوبة مف ناحية والسعي المنيجيموال

وفئات نظـ التنقيب  نماطأالمرمزة وغير المثكتوبة ىو اليدؼ الجوىري والوظيفة الحيوية لجميع 

 .(181, 2007 عف المعرفة ونظـ تبصيرىا وتحليليا وعرضيا )ياسيف,

ثكما وضحيا - حرثكة المعرفة الضمنية والصريحة: مف خبلؿ التشكيل التفاعمي لممعرفة-ب

Nonaka 1994))- فيـ المعلومات  فإف ونفس فاليا الدور  -ة بشقييايالمعرفة المحاسب فإف

يسمى  ىو ما ؛المعلومات المفيومة لدى العقؿ البشري ىذهليليا وتراثكـ المتاحة وتفسيرىا وتح

ي أ ؛يمثكف تشثكيليا مف دوف توافر المعرفة الصريحة المعرفة ال وىذه بالمعرفة الضمنية,

البد مف توفير  ؛وىثكذا فلتوليد معرفة ضمنية صالحة للعمؿ المحاسبي والتنبؤ المالي ؛المعلومات

 ؛)جبؿ عدادىا يرتبط بموقؼ معيف والمواقؼ دائمة التغيرأ فأل ؛منيا ةاالستفادالمعلومات ويجب 

 .(302, 2009 ,وخياط ؛قطينيو 

 االمتالك تواجه التخزين في النظم:ثانيًا: 

وجماعات( وفي ناتج  اً )أفراد تثكوف موجودة في المثكوف البشري أفمثكف يالمعرفة  فإ

وشبثكات العمؿ  قساـ,أ) الشرثكة تثكويناتي وف والمستودعات( التقنيات, )تطبيؽ العمؿ, الصناعات

 ؛قوة مبلحظة إلىلثكف تحتاج  ,قد تثكوف صريحةو ضمنية أو الداخلية( وقد تثكوف معرفة ظاىرة 

المعرفة  ليذهيثكوف الفرد واعيًا  أفثكذلؾ المعرفة الضمنية تتطلب  حتى يتـ إدراثكيا واالستفادة منيا,
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نيا عملية استرجاع المعرفة بأتعرؼ  االمتبلؾعملية  فإلذا ف ؛خريفجؿ مشارثكتيا مع اآلأمف 

 ,طيطي) خارجيا ـأداخؿ حدود الشرثكة  ثكانت سواءو صريحة  ـ ثكانتأسواء ثكانت ضمنية 

يقتصر على  تعبيرىا العملي التطبيقي ال االمتبلؾعملية ل اً االسترجاع في المعرفة وفق إف .(2010

 تشمؿنما إ ؛حسبفالمحاسبيف  افذىأأو  عملية استرجاع المعرفة المحاسبية مف قواعد البيانات

ليات التذويب آالمحاسبيف عف طريؽ  افذىأفي قاعدة البيانات المعرفية و التخزيف والحفظ  يضاً أ

مرؿ سرد القصص وتطوير النماذج  ؛ليات التجسيدآالتعليـ والتعلـ بالمبلحظة واللقاءات المباشرة و 

والمحاثكاة  ,واستخداـ مجموعات النقاش عرفة,والتقنيات طريؽ الترميز للمعرفة في قواعد الم

 .الحاسوب بدعميا لتعلـ الفرد )المحاسب( إلىالمستندة 

عادة ما يتـ حفظيا في  -بعد التأثكد مف صحة وسبلمة البيانات -النظـ المحاسبية فإ

في وسائط الحفظ أو  رالثكمبيوت أجيزةفي قواعد البيانات التي تشمؿ علييا أو السجبلت والدفاتر 

عملية ترميز المعرفة وب, (143, 2014 )حجر, لؾ حتى يتـ استعادتيا واستخدامياوذ الخارجية,

وبناء علييا عمليات النقؿ والتبادؿ  ,تستطيع الشرثكة االستفادة منيا ؛وخزنيا في قاعدة معرفية

ة عرفمالتوريؽ طريقة مبلئمة في المحافظة على ال إف .(198, 2014 ,وسابيروؿ ؛بيسرا)للمعرفة 

 ,لياتآفراد مف خبلؿ استرجاع المعرفة الضمنية مف األ افوباإلمثك الصريحة بعد ترميزىا وخزنيا,

 .(75, 2005 الثكبيسي,)ىـ الصعوبات والدروس المستفادة فييا أدراج ا  و  ثكتابة التقارير مرؿ

ي اثكساب المعرفة لنظـ الذثكاء أ ؛تخزيف المعلومات والمعارؼ إلىنيا تشير أثكما 

مرًا ضروريًا أالذي يعد  Knowledge Engineering  عف طريؽ ىندسة المعرفةاالصطناعي 

 ,وسابيروؿ ؛بيسرا)الحالة  إلىمرؿ النظـ الخبيرة ونظـ التفثكير المستند  ؛لتنفيذ التقنيات الذثكية

تحديد الترددات  دور في لتقنية الذثكيةول .في عملية التطبيؽ ومن لبلستفادة (190 ,2014

 ,سابيروؿ ؛)بيسرا متبلؾ المعرفةال Radio-Frequency Identification(RFID) البلسلثكية
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التطور  التي تتوافؽ معضمف تثكنولوجيا البلسلثكية  دوىي ترددات الراديو التي تع (186, 2014

بما يخص تحسيف وثكفاءة ودقة  ؛عمؿ نظـ المعلومات المحاسبية إدارةالمستخدمة في  يالتثكنولوج

التقنية الذثكية  وىذه ,نشطة سلسلة التوريدأ ذلؾ في تخفيض تثكاليؼوثك ,ب حرثكة المخزوفعقت

 وتعمؿ ,عادة استرجاعياإمف المعلومات في شريحة لغرض  امتبلثكوتعتمد على تخزيف ما تـ 

التي جيا البلسلثكي وذلؾ بيف البضاعة و باستخداـ تثكنول ياواستقبالالبيانات  رساؿإل اً نظامبوصفيا 

وبيف جياز  الملصوقة بو, ءالشيتتضمف معلومات عف  (tags RFID) تلصؽ بيا شريحة

 يقوـ بعملية نقؿ واستقباؿ وفؾ شفرة البيانات التي على الشريحة, (transceiver RFID)خاص 

 اإلشعاعاتذبذبة وتعرؼ ب, (169, 2014 حجر,) تحتوي على مختلؼ تفاصيؿ البضاعةو 

(RFID التي تساعد في عملية التعرؼ )نيا تتمثكف أثكما  ,روجيا مف المخازفلى المواد عند خإ

سلعة  وتوجيوالتخزيف المبلئـ  إلدارةبايت مف المعلومات التفصيلية ( 182)مف  ثكررمف تخزيف أل

 ؛)ستيبارتفي تخفيض تثكاليؼ الشحف والتسليـ لوجيا البلسلثكية تساعدو التثكن وىذه ,المخزوف

نية ستواصؿ تحقيؽ عائدات التق فيذه ,المعرفة إدارةمف منظور و  .(517, 2009 رومني,و 

 .(218 ,4102 ,وسابيروؿ ؛بيسرا) مخزوف الشرثكات إدارةمف خبلؿ تحسيف  ةمرتفع

 المشاركة تواجه توصيل ونقل ونشر في النظم: ثالثًا:

نقليا عبر أو  وغير التجارية في بيئة العمؿ الحالية يتـ تبادليا, عظـ المعامبلت التجارية,م 

فنظـ مشارثكة المعرفة تتيح  ؛(94, 2014 )حجر, اإللثكترونيةت نواع الشبثكاأنوع معيف مف 

ىي  ؛ألعضاء منظمة ما فرصة الحصوؿ على المعرفة الضمنية والصريحة مف بعضيـ البعض

عملية نقؿ ونشر  إلىفيي تشير  ؛(226, 2014 ,وسابيروؿ ؛بيسراللمعرفة ) أسواؽبمرابة 

 .(2007 ,)مرسي ,األفراد المعنييف إلىالوحدة وتوصيليا أو  الشرثكةالمعرفة الخاصة ب
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لثكتروني المستندات والبرمجيات التعاونية والبريد اإل إدارةدوات تقنية المعلومات مرؿ نظـ أ فإ

 إدارة وقواعد البيانات ومجموعات الدردشة ومنتديات النقاش وتقنيات المؤتمرات المرئية ونظـ 

في نظـ  فتدمج اآل ,ة غير مترابطةتدفؽ العمؿ التي ثكانت تستخدـ بالسابؽ ألغراض فردي

المستندات في األساس  إدارةويقـو نظاـ  سياماتيا الفردية.إدمجيا يزيد مف ف  مشارثكة المعرفة؛ أل

فتدفؽ العمؿ الذي  ؛وفقًا لبنيتيا اليرمية اإللثكترونيةويتـ عادة تنظيـ المستندات  بحفظ المعلومات,

الذي يحتوي على  جانب الوعاء الرئيس إلى يقدـ عرضا مفصبًل لخطوات اثكتماؿ مشروع ما

المعرفة استخبلص  إدارةىميا وفقًا لنظرية أضافية مف إفوائد  فامعلومات تتعلؽ بالمشروع يقدم

ثكما  يتـ امتبلثكيا عادة مف جانب معظـ النظـ المعلوماتية, التي ال ةالتنظيميوامتبلؾ الخبرة 

 عادة استخداميا.ا  الخبرة و  ىذه إلىؿ حتى يمثكف الوصو  ؛واجية واضحة للمستخدـ فايقدم

عماؿ الشرثكة أيرتثكز على رقافة  وتفسير متفؽ علي إلىوتستند نظـ المعلومات التقليدية 

يمثكف تفسيرىا  لي الالمعلومات المولدة مف الحاسب اآل أففنجد في العادة  ؛دارتياإواحتياجات 

 .المعلومات إلىمستند  إجراءفي حيف تنطوي المعرفة على  إجراءبطريقة ينتج عنيا 

 إدارة اصة بخمثكانيات النظـ مشارثكة المعرفة تقوـ بدمج اإل أف -جماالً إ -يمثكف القوؿ

المستندات بتوحيد ثكمية  إدارةحيث يقوـ نظاـ  ؛المعرفة إدارةليات آالمستندات والنظـ التعاونية مع 

أف  الشبثكة العنثكبوتية. و  اجية مشترثكة ترتثكز في العادة علىمف المعلومات المترابطة مف خبلؿ و 

 تثكوف وعاء معرفي, إلىتاحتيا ألغراض البحث والتوزيع يؤدي ا  تصنيؼ المعلومات ومعالجتيا و 

داة تثكميلية فعالة لمنصة مشارثكة المعرفة أالبيئة التعاونية التي تتضمف تدفؽ العمؿ تمرؿ  أفثكما 

للمنظمات لترثكز جيودىا  ساساً ألتثكوف  ؛النظـ بعد ذلؾ هويمثكف استخداـ ىذ .الشرثكةرجاء أفي 

 ,وسابيروؿ ؛بيسرايضًا)أمعرفة جديدة بؿ على اثكتشاؼ  ؛ليس على جمع المستندات فحسب

2014 ,230-233). 
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 ؛يجاد قنوات جديدة لنشر المعلوماتإلوجيا المتطورة في عصر اقتصاد المعرفة و تاحت التثكنأ

ريع وفوري تحقيؽ نشر س إلىدى أالي الم اإلببلغنترنت قناة لنشر معلومات نظاـ فاستخداـ اإل

 ـأاألطراؼ المستفيدة سواء داخؿ الدولة  إلىمثكانية الوصوؿ إوتحسيف  ,للمعلومات التي يوفرىا

لتوسع في نترنت قناة لتوزيع المعلومات في وضع منيج ااإل على االعتماد يـسأو  خارجيا,

 .(234 ,2008 ,زويلؼ) ,وقات متعددةأفي  باإلفصاحالقياـ فصاح موضع التطبيؽ و اإل

المصمـ جيدا يستطيع إضافة َظى انًعهىياث انًحاعبٍت المشارثكة بالمعرفة مف خبلؿ ف إ

تسييؿ تشارؾ المعرفة والخبرات بشثكؿ يحسف العمليات ويقدـ ميزة  ؿمف خبل شرثكةقيمة لل

 جؿ تشارؾأفمربل تستخدـ شرثكات المحاسبة القانونية الثكبرى نظـ معلوماتيا مف  ؛تنافسية

حيث يتمثكف الموظفوف مف ؛ ودعـ االتصاؿ بيف األفراد في مثكاتبيا المختلفة ,الممارسات الجيدة

 .(36, 2009 ,رومنيو  ؛)ستيبارتة بيانات الشرثكة لتحديد الخبراءالبحث في قاعد

 الداخلية الشرثكةسلسة التوريد تعتمد بنيويًا ووظيفيًا على وجود عمؿ شبثكات  إدارة  أفثكما 

(Intranet)  الشبثكة الخارجية وأ ((Extranet,  ثكما تعتمد على وجود البنية التحتية التقنية لنظـ

نترانت المرتبطة بشبثكات اإل وقواعد البيانات, وبصورة خاصة مستودعات البياناتالمعرفة  إدارة

النظاـ الواسع  دسلسلة التوريد تع أفحيث  ؛(117, 2007 )ياسيف, نترنتوبشبثكة اإل واإلثكسترانت

مع المورديف والموزعيف  الشرثكات يتـ تفاعؿ فيوالذي سلسلة القيمة للشرثكة  فيويضـ  الذي

وفي  ,يمثكف لنظاـ المعلومات المحاسبية المصمـ جيدا القياـ بتقديـ معلومات دقيقةو والعمبلء, 

ولتحسيف ثكفاءة وفاعلية سلسة , نشطة سلسلة القيمةأداء أيساعد على تنفيذ ما  ؛الوقت المناسب

تطيع الشرثكات تخفيض تثكلفة المبيعات ومصاريؼ التسويؽ مف خبلؿ السماح للعمبلء سيد تالتزو 

عملية تسييؿ وصوؿ أف  ثكما  وامر المبيعات.أدخاؿ إ أنظمةبالوصوؿ المباشر لنظاـ المخزوف و 

 إلىاألمر الذي يؤدي  ؛عداد األوامرإالمعلومات للعمبلء قد يخفض مف تثكاليؼ العمبلء ووقت 
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 ,رومنيو  ؛ستيبارت)المبيعات ورضا العمبلء, تقديـ معلومات ذات قيمة لمتخذ القرار زيادة معدؿ

 تقنية تستخدـ وفقاً بوصفيا  اإللثكترونيةوىذا ما تعملو قنوات االتصاؿ في الشبثكات , (35, 2009

 .ياوىيثكل ي تـ إرسائيا في رقافة الشرثكةتلتبادؿ المعرفة والمعلومات وال

 التغذية الراجعة في النظملمخرجات و التطبيق تواجه ارابعًا: 

فمف الضروري االستفادة الوافية  ؛(2012 ,يعد االبتثكار التثكنولوجي وليد المعرفة )الشعباني

تثكنولوجيا المعلومات  أنظمةثكرر في الوقت الحاضر الترثكيز على تصميـ  فقد التطور التقنيمف 

ثكيفية التمثكف مف تحويليا  إلىالتوصؿ  مف بدالً  المعلومات الموجودة داخؿ الشرثكة, إلىللتواصؿ 

زيز المتاحة وتع االقتصادية اإلمثكاناتتفعيؿ  إلىمعرفة تيدؼ بيمثكف وصفة  ,مفيد ءشي إلى

 .(2004 صياـ,) دورىا وتنشيط إدارتيا بثكفاءة

عملية التثكامؿ والتناسؽ بيف المعرفة المتحصلة  إلىشير يتطبيؽ المعرفة  فإفوبيذا؛ 

على  ,(2007 ,)مرسينع القرار واتخاذ التصرؼ المبلئـ ار ليا في عملية صواستخداـ صناع القر 

ىـ استخدامات المعرفة وتطبيقيا تتعلؽ بعملية المساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة في أ مف أف

 .(105, 2010 ,طيطي) شثكؿ الصحيحالالمناسب وبف  االوقت المناسب وفي المثك

صحاب القرار داخؿ الشرثكة أمداد إف التطور لغرض نظـ المعلومات المحاسبية تبحث ع فإ

نتائج النظاـ مف حيث المحتويات  افييو سمة مرغوبة  دبالمعلومات ذات الجودة التي تع ياوخارج

 .(Sabri, 2014) والتوقيت سيولة الفيـل اً التي تقاس وفق والتقارير,

وىذا  ,ا وتخفيض تثكاليفياالتطبيؽ الفعاؿ للمعرفة يساعد الشرثكات على زيادة فاعليتي أفعلى 

للمنظمة ما يثكفؿ نفعًا  التحديد الناجح والتوزيع الثكؼء ال أفمعظـ الباحريف باعتبار  وجمع عليأما 

 .(126, 2013 )الجاموس, لـ توضع موضع التطبيؽ



 اإلطار النظري للدراسة الفصل الثانً                                                                               

 

40 
 

 ـأ بالتوجيوالمطلوب في عملية التطبيؽ ىو استخداـ المعرفة المنقولة سواء  فإفوليذا؛ 

بؿ  ؛تبادؿ الفعلي للمعرفة بيف األفراد المعنييفالنقؿ و التعبر عف  ال التي ,ةتينيالرو  اإلجراءاتب

 ,2014 وسابيروؿ, ؛بيسرا)التي يمثكف تطبيقيا في سياؽ محدد يقتصر على نقؿ التوصيات

فيما  الشرثكةداء أعلى  تأرير إلىالمعرفة تؤدي بدورىا  بناء على تالقراراعملية اتخاذ  فإ .(100

 ىـ مف المعرفة.أعملية تطبيؽ واستخدـ المعرفة ىي  فإوليذا ف ؛تلقرارااتلؾ  تعثكسو

حد أظير نظـ مستندة للمعرفة وىي تل ؛لوجيو لتطور التثكنًا لولقد تـ تطبيؽ المعرفة وفق

حد أ إلىوتشمؿ نظـ التفثكير المستند  وتسمى بنظـ تطبيؽ المعرفة ,االصطناعيمجاالت الذثكاء 

والذي يحاثكي  البشرية في حؿ المشثكبلت, الميارةذي صمـ لمحاثكاة ال االصطناعيساليب الذثكاء أ

مع  تتشابوعف مشثكبلت سابقة  ذاثكرتويبحث في  إنولمشثكلة ف تعرضواألسلوب البشري عند 

 وسابيروؿ, ؛بيسرابحيث يتثكيؼ مع المشثكلة الحالية ) ؛رـ يثكيؼ الحؿ السابؽ ,المشثكلة الحالية

وب تقوـ بأداء متثكرر ومنطقية بصورة جيدة ثكحساب جيزة الحاسأ فإف وبيذا ,(145, 2014

وىذه المياـ تقليدية تحمؿ خاصية  المعقدة وعمليات استرجاع وحفظ قواعد البيانات, تالخوارزميا

ترتبط  اً رموز  ت مستخدماً فوؽ في حؿ المشثكبلي اإلنساف أف الإالخوارزمية, وىي طبيعتيا  ,مشترثكة

 ىذهبمعالجة  االصطناعيوىذا ما يقـو بو الذثكاء  ,لةي فيـ معاني المشثكأ ة؛محدد افبيا مع

 .(142, 2014 وسابيروؿ, ؛بيسرا) الرموز

المعلومات واالتصاالت يعد مف التحديات الثكبيرة في حياة  اإف االنتشار السريع لتثكنولوجي

تؤرر على القواعد المتعلقة  ةوسائؿ تنظيمي -ءقبؿ ثكؿ شي -المؤسسات, فيذه التثكنولوجيا ىي

يذ اإلجراءات والمعالـ الييثكلية تأريرا يتجاوز حتى الحدود القانونية للمنظمة, فوجود نظـ بتنف

معلومات ما بيف الشرثكات أو تلؾ المفتوحة على الخارج )اإلنترنت مربًل( أدى إلى إعادة النظر 

 (.53, 2015في الشروط والقواعد التي تربط العبلقة بيف المؤسسة ومحيطيا )خالد, 
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( يلخص العمليات المعرفية لنظـ المعلومات المحاسبية بتقنيات وآليات 3قـ )والجدوؿ ر 

 مناسبة لحرثكة المعرفة المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة.

 (3جدول )

 انمعزفت إدارة  انعمهياث انمعزفيت ننظم انمعهىماث انمحاسبيت من  منظىر

 انمتغيز في نظم انمعهىماث انمحاسبيت انمنظىر انبعد

الك
ا

ف
شا

ت
 

 انتجميع
  ًتحذٌذ انًعهىياث انًطهىبت نهتشغٍم انًعشفً انًحاعب 

  تغتخذو األعانٍب انًحاعبٍت فً تىنٍذ انًعهىياث يٍ يغتىدعاتها 

 انتفاعم
 .انتفاعم انًعشفً بٍٍ انتكىٌٍ انبششي فً بُاء حهىل يحاعبٍت 

 .ًتشخٍص انًكىٌ انبششي نالحتٍاد انًعهىياتً/انًعشفً انًحاعب 

ك
ال

مت
ال
ا

 

 انتذويب
 .تشجًت انتصىساث انًعشفٍت فً بُاء قىاعذ انًعشفت انًحاعبٍت 

 .تجغٍذ انخبشاث انًتشاكًت فً تقٍُاث انقٍاط انًحاعبً نألحذاث 

 انتجسيد
 تغتخذو انًعهىياث يٍ انًكىَاث نبُاء قىاعذ انًعشفت انًحاعبٍت 

  انًعشفً.تغتخذو انًعشفت انًحاعبٍت فً بُاء يخططاث انتشغٍم 

كت
ار

ش
نم

ا
 

 انتبادل
 .ٌٍٍقذو انتشاكى يعشفً حهىل واقعٍت َاتجت عٍ فً خبشاث انًحاعب 

  تذفق انتقاسٌش انًحاعبٍت ٌحقق انتفاعم فً انعًهٍاث انذاخهٍت 

 انتفاعم
 نكتشوًَ نهًعشفت انًحاعبٍت تحقٍق قًٍت إضافٍت ٌتٍح انىصىل اإل 

 نتبادل انًعشفً انالصو.ٌحقق اإلبالغ انًحاعبً االنكتشوًَ ا 

ق
بي

ط
نت

ا
 

 انتىجيه
 تطبٍق انًعشفت انًحاعبٍت فً تحقٍق يُافع / قًٍت إضافٍت. 

 تشغٍم انتقٍُاث انًحاعبٍت فً اإلَتاد انًعشفً ألداء انىظائف. 

 انزوتينيت
  ًانششكتعاط اتخار انقشاساث فً أَشطت أًٌخم انتشاكى انًعشف. 

 تحقٍق تفاعم انعًهٍاث انذاخهٍت اعتخذاو انًعشفت انًحاعبٍت ف ً 

 

مف التقدـ  على قدر عاؿ أصبحت اإللثكترونيةنظـ المعلومات المحاسبية  إفخبلصة القوؿ 

الجانب المعرفي مف خبلؿ تفعيؿ المتطلبات والعمليات وفؽ  أشراؾالتقني الذي يجعليا بالضرورة 

لترشد متخذ القرار في استغبلؿ عرفة درجة الم إلىوتقنيات لتوليد معلومات محاسبية ترتقي  آليات

 الفرص في ظؿ بيئة األعماؿ المتغيرة. 
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 :الدراسةمنهج  3.1.1

عمى المستوى الجزئي لفقرات ممتغيرات المستقمة إلى الوصف التحميمي لالحالية الدراسة  عىتس

تقييم نظم المعمومات المحاسبية من بيدف  ؛الدراسة التكوين البعدي، وعمى المستوى الكمي ألبعاد

 .اليمنية بالشركات التجاريةالدراسة الميدانية  ىذه وتتمثل وحدة التحميل في ،منظور إدارة المعرفة

وجمعت البيانات األولية من خالل استبانة صممت في ضوء واقع مشكمة الدراسة التي حددت 

سة؛ بحيث جسدت فقراتيا متغيراتيا بعد الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدرا

 .وأجزاؤىا بيانات الدراسة الميدانيةوأبعادىا 

 مجتمع الدراسة: 3.1.2

 عمىإجراء الدراسة الميدانية قتصر او  ،بالشركات التجارية اليمنيةدراسة الحالية يتمثل مجتمع ال

الشركات التجارية التي مراكزىا الرئيسة في أمانة العاصمة؛ لتعذر الوصول إلي بقية الشركات في 

  .مر بو البمد أثناء إجراء ىذه الدراسةينتيجة الوضع الذي  ؛المحافظات األخرى

 ة:عينة الدراس 3.1.3

تم توزيعيا عمى  ،استمارة االستبانةمن خالل  جمع البيانات األولية في الدراسة الميدانية، تم

العينة المستيدفة ذات العالقة بنظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنية؛ ممثمة في: 

إعطاء بيانات بوصفيم القادرين عمى  ؛المدراء الماليين، والمحاسبين، والمراجعين الداخميين

عمى أفراد العينة، استجاب  استبانة 150تحقيق أىداف الدراسة؛ إذ تم توزيع تسيم في ومعمومات 

غير الصالحة  ت، وبعد استبعاد االستباناما تم توزيعو%( من (80يمثمون نسبة  (120) منيم 

، (101)حميل أصبح عدد االستبانات الصالحة لمت ؛استبانة (19)ألغراض التحميل البالغ عددىا 

وبناء عمى أىداف الدراسة؛ فقد تم ، وىذه النسبة قابمة لمتحميل واألخذ بآراء أفرادىا. (84%)بنسبة 
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( 4والجدول )من العينة المستيدفة، حصائية  جمع البيانات األولية وفقًا لمقتضيات الطرق اإل

  عينة الدراسة.توزيع االستبانة عمى أفراد يوضح 

 

 (4خذٔل )

 ستببَت ػهٗ أفراد ػُٛت انذراست.تٕزٚغ اال

 انُسبت اإلخًبنٙ انبٛبٌ

 %100 150 االعزجبٔبد اٌّىصعخ

 %80 120 االعزجبٔبد اٌّغزٍّخ

 %16 19 االعزجبٔبد اٌّغزجعذح

 %84 101 االعزجبٔبد اٌمبثٍخ ٌٍزحًٍُ
  

 أداة الدراسة 3.1.4

اسات السابقة المتعمقة بموضوع طبيعة الدراسة االعتماد عمى نتاج اإلطار النظري والدر اقتضت 

في منظومة متكاممة المتغيرات تمثل  تمثمتالدراسة، واالستفادة منيا في تصميم االستبانة؛ التي 

؛ إذ استخدمت في تصميم أداة تقييم نظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفةمتطمبات 

عادىا وفقراتيا لجمع بيانات الدراسة الدراسة )االستبانة( وصياغتيا؛ بحيث جسدت أجزاؤىا وأب

 في جزأين رئيسين: ،الميدانية بما يحقق أىداف الدراسة

( يوضح كيفية قياس 5امة، والجدول )عالمعمومات الب البيانات المتعمقة الجزء األول: يشمل

 .( يوضح كيفية قياس المتغيرات التفاعمية6، والجدول )البيانات األولية ألفراد الدراسة

 (5ل )اندذٔ

 كٛفٛت لٛبس انبٛبَبث األٔنٛت ألفراد انذراست.

انًمٛبس                   

 انفمراث
1 2 3 

  أٔثً روش اندُس

  عٕخ 36أوثش ِٓ  عٕخ 36ئًٌ  25ِٓ  انؼًر

  ِبخغزُش ثىبٌىسَىط انًؤْم انؼهًٙ

 خشي أ رمُٕخ ِعٍىِبد حبعىة ِحبعجخ انتخصص انؼهًٙ

  داخٍٍ ِشاخع ِحبعت ِذَش ِبٌٍ انٕظٛفت انحبنٛت

  أوثشف عٕىاد 5ِٓ  عٕىاد 5ألً ِٓ  سُٕاث انخبرة
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 (6اندذٔل )

 .كيفية قياس المتغيرات التفاعمية

  انًمٛبس                        

 انفمراث
3 2 1 

 ِزذٍٔ  ِزىعط عبي   يستٕٖ االستخذاو

 ِزذٍٔ ِزىعط عبي   يستٕٖ انرضب

 ...................................................()... ٔظبَ  َٕع انبرَبيح انًحبسبٙ

عمى المستوى لمتغيرات المستقمة الجزء الثاني: شمل متغيرات الدراسة األساسية من خالل ا

لتشخيص ومجتمعة  ؛الدراسة الحاليةالجزئي لفقرات التكوين البعدي وعمى المستوى الكمي ألبعاد 

، التي صنفت عمى المستوى الكمي إلى منظور إدارة المعرفةتقييم نظم المعمومات المحاسبية من 

ية لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور المتطمبات المعرفاألوؿ:  المحور؛ أبعاد وثمانمحورين، 

، القدرات المعرفية، تقنية المعمومات، يرفالتوجو المع ىي: ؛وشمل أربعة أبعادإدارة المعرفة؛ 

لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور  العمميات المعرفية: ر الثانيالمحو ، الديناميكية المعرفية

، عممية ، عممية المشاركةعممية االكتشاف، عممية االمتالك ىي: ؛أربعة أبعاد وشمل إدارة المعرفة؛

 ؛( فقرة64فقد شممت استمارة االستبانة عمى ) ؛وعمى المستوى الجزئي لفقرات االستبانة التطبيق.

( 10لكل ُبعد ) ( فقرة40) ت أبعاد المحور األول؛ بحيث أخذالثمانية الدراسة دأبعاتوزعت بين 

يوضح بنية  (7جدول )وال، ( فقرات6( فقرة لكل ُبعد )24فقرات، وأخذت أبعاد المحور الثاني )

 .بعاد والفقراتاألالمحاور و  ىاالستبانة عمى مستو 

 (7)جدول 

 .قراتبعاد والفاأل ىيوضح بنية االستبانة على مستو

 تمٛٛى َظى انًؼهٕيبث انًحبسبٛت يٍ يُظٕر إدارة انًؼرفت

 انفمراث األبؼبد انًحٕر انفمراث األبؼبد انًحٕر

 24 4 ُخشفاٌّع عٍُّبداٌ 40 4 ُخاٌّزطٍجبد اٌّعشف

 انفمراث انبؼذ و انفمراث انبؼذ  و

 6 عٍُّخ االوزشبف 1 10 اٌزىخه اٌّعشفٍ 1

 6 خ االِزالنعٍُّ 2 10 رمُٕخ اٌّعٍىِبد 2

 6 عٍُّخ اٌّشبسوخ 3 10 اٌمذساد اٌّعشفُخ 3

 6 عٍُّخ اٌزطجُك 4 10 اٌذَٕبُِىُخ اٌّعشفُخ 4

 ( فمرة.64) تمٛٛى َظى انًؼهٕيبث انًحبسبٛت يٍ يُظٕر إدارة انًؼرفتإخًبنٙ فمراث 
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 بنية المقياس  3.1.5

التي تمثل الجزء األول  – د العينةألفرا العامةامة المتعمقة بالمعمومات علبيانات الفيما يخص ا

في مستوى قياس اسمي ورتبي ونسبي، وتم التعامل مع المقاييس  ياتم وضعفقد  –من االستبانة 

 5) ين(، كما ىو موضح في الجدول3، 2، 1المفظية بتحويميا إلى مقاييس رقمية أخذت المقياس )

 ،6.) 

في  (Likert) م استخدام مقياس "ليكرت"قد توبالنسبة لفقرات الجزء الثاني من االستبانة؛ ف

  .لمتغيرات المستقمةبنية ا الثمانية بعادفقرات األ، التي جسدت فقرات األبعاد قياس اإلجابات عن

( يوضح السمم المفظي والدرجة المقابمة لكل فئة لفظية في السمم الكمي بتدرج 8والجدول رقم )

 ليكرت(.(وفقًا لمقياس 

 (8) رلى خذٔل

 هفظٙ ٔانذرخت انًمببهت فٙ انسهى انكًٙ بتذرج خًبسٙ ػهٗ يمٛبس نٛكرث.انسهى ان

ولمحكم عمى درجة اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو موضوع الدراسة من خالل المتوسطات 

الخماسي  (ليكرت)اللو الحكم عمييا؛ حيث استخدم مقياس معيار يتم من خ اختيارالحسابية؛ فقد تم 

( درجات، 4( درجات، موافق )5( كاآلتي: موافق بشدة )1إلى  5بإعطاء كل فقرة الدرجات )من 

من خالل ( درجة واحدة. 1( درجتان، غير موافق بشدة )2( درجات، غير موافق )3محايد )

((، ثم 1-5/) (0.80 = 5/ عدد المستويات الحد األدنى –احتساب طول الفئة = الحد األعمى 

(، الذي يمثل 1الخماسي، وىو ) إضافة طول الفئة )الخمية( إلى الحد األدنى في مقياس )ليكرت(

 جداً  الحد األدنى في المستوى الضعيف لمحصول عمى الحد األعمى؛ ليصبح المستوى الضعيف

(، 2.61 – 3.40لمتوسط )االمستوى و (، 1.81–2.60 الضعيف )(، والمستوى 1 – 1.80)

وتحديد ما يعادل (، 4.21- 5والمستوى األعمى جدًا )(، 3.41 - 4.20والمستوى األعمى )

 غٛر يٕافك بشذة غٛر يٕافك يحبٚذ يٕافك يٕافك بشذة انتصُٛف

 1 2 3 4 5 تانذرخ
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 الكمية ُبعد، والدرجة وكل االستبانة، فقرات كافة تشخيص تم ذلك المستويات بالقياس المئوي، وعمى

ا كان المتوسط الحسابي أكبر تكون عالية جدًا إذ التقييموىي أن درجة  لتصنيف ىذا المقياس. وفقاً 

(، والدرجة 3.41 - 4.20(، والدرجة عالية إذا كان المتوسط الحسابي يقع بين )(4.21أو يساوي 

(، والدرجة ضعيفة إذا كان المتوسط 2.61 – 3.40متوسطة إذا كان المتوسط الحسابي يقع بين )

توسط الحسابي أقل أو يساوي (، والدرجة ضعيفة جدًا إذا كان الم1.81–2.60الحسابي يقع بين )

مقياس ليكرت ل اً الحسابية وفقيوضح تصنيف مستويات المتوسطات ( 9(، والجدول رقم )1.80)

 .الخماسي

 (9خذٔل رلى )

  .ًمٛبس نٛكرث انخًبسٙن ب  انحسببٛت ٔفمتصُٛف يستٕٚبث انًتٕسطبث 

 انًتٕسظ انحسببٙ
 درخت انفبػهٛت

 إنٗ يٍ

 ػبنٛت خذا   5 4.21

 ػبنٛت 4.20 3.41

 يتٕسطت 3.40 2.61

 يُخفضت 2.60 1.81

 خذا   يُخفضت 1.80 1

 جمع البيانات  3.1.6

 المستقصىتم جمع البيانات الخاصة باالستبانة من خالل النزول الميداني إلى مقرات أعمال 

ليتم  دييمل منيم، لتسميميم قائمة االستبانة يدًا بيد، وبعد شرح طبيعة االستبانة وأىدافيا؛ تم تركيا

منيم، وبعد االنتياء من جمعيا؛ تم فرزىا  الوقت والمكان المناسبين لممستقصىاإلجابة عنيا في 

لالطالع عمى االستبانات المكتممة والصالحة لمتحميل واستبعاد االستبانات غير المستوفية البيانات 

 التي ال تصمح لعممية التحميل اإلحصائي. 
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 تفريغ البيانات 3.1.7

االستبانة المجابة من أفراد عينة  استمارات؛ تم تفريغ االستباناتجمع االنتياء من عممية بعد 

الدراسة وفقًا لخريطة الترميز إلى برنامج )ميكروسوفت اكسل(، وبعد االنتياء من تفريغيا تمت 

 عممية االستيراد ليا من برنامج اإلكسل إلى برنامج التحميل اإلحصائي في العموم االجتماعية

(Statistical Package For Social Sciences – SPSS-21) وأصبحت البيانات جاىزة ،

 لعممية التحميل.

 األساليب اإلحصائية:  3.1.8

 التحميالت إلجراء (SPSS-21)االجتماعية  لمعمومحصائية  اإل زمةحبال ةالباحثت استعان

 :اآلتيالمستخدمة ائية  إحص ومن األساليب ال ،االستبانة لبيانات واإلحصاءات الالزمة

 معامل ارتباط بيرسون لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لالستبانة.  .1

 كرونباخ لمتحقق من ثبات االستبانة. ألفا  معامل .2

تقييم نظم المعمومات المحاسبية  درجة عمى المعياري لمحكم واالنحراف الحسابي، المتوسط .3

 .ليكرت الخماسي مقياس استخدامب ؛لمعرفةفي الشركات التجارية اليمنية من منظور إدارة ا

تقييم نظم المعمومات المحاسبية لإحصائية   ( لعينة واحدة لمتأكد من الداللة الTاختبار ) .4

من خالل معرفة داللة الفروق بين  ،في الشركات التجارية اليمنية من منظور إدارة المعرفة

وسط الفرضي لالستبانة، وتم حساب المتوسط الواقعي )متوسط استجابات أفراد العينة( والمت

( مقسومًا عمى عددىا 5+4+3+2+1المتوسط الفرضي من خالل جمع درجات البدائل )

 (. 3الذي يساوي )( 5)

لمتحقق من تجانس  (ليفين)لمتحقق من التوزيع الطبيعي لمبيانات، واختبار  (شابيرو)اختبار  .5

 البيانات. 
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 أفراد استجابات درجات متوسطات بين الفروق لةدال معرفةل مستقمتين لعينتين( T) اختبار .6

 .  المحاسبية المعمومات نظم استخدام ومستوى، العمر لمتغير تعزى التي الدراسة عينة

 عينة أفراد استجابات درجات متوسطات بين الفروق داللة معرفةل (ويتني مان) اختبار .7

 . الخبرة سنوات، المؤىل، الجنس لمتغير تعزى الدراسة

 أفراد استجابات درجات رتب متوسطات بين الفروق داللة لمعرفة (واالس كروسكال) اختبار .8

 البرمجي النظام نوع، الرضا مستوى، الوظيفة، التخصص لمتغير تعزىالتي  الدراسة عينة

 . المستخدم

 تحميؿ البيانات 3.1.9

ة والمتوافرة في المالئمحصائية  تحديد األساليب اإلو  وترميزىا وتفريغيا،البيانات  بعد تجميع

 البيانات عمى ثالث مراحل: تم تحميل ؛(SPSSحصائي )البرنامج اإل

معامل  من خالل تقييم االعتمادية والصالحية بتحميلجودة البيانات  تقييم: ألولىالمرحمة ا

 (بيرسون)معامل االرتباط ، إلى جانب تحميل Cronbach's Alphaالثبات )كرونباخ ألفا( 

Person Correlation الصدق البنائي(. التساق الداخميل( 

تحميل اإلحصاءات الوصفية لمتعرف إلى البيانات العامة المتعمقة بشخصية : ثانيةالمرحمة ال

تقييم نظم المعمومات المحاسبية في الشركات لأفراد عينة الدراسة إلى جانب إجاباتيم التقييمية 

والنسب المئوية  سميةالتكرارات اال تحميل من خالل ،التجارية اليمنية من منظور إدارة المعرفة

وسط متالالمتمثمة بمقاييس النزعة المركزية فضاًل عن تحميل نتائج  ؛لبيانات أفراد عينة الدراسة

تجمع أو ال، ولمعرفة مدى أفراد عينة الدراسة إلى إجابات الحسابي واالنحراف المعياري، لمتعرف

 مبيانات.  لنتشار اال
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 One( لمعينة الواحدة )tاختبار )تحميل نتائج اختبار الفرضيات باستخدام : ثالثةالمرحمة ال

Sample T- test.) 

  :جودة البياناتتقييـ  3.1.10

جودة البيانات الخطوة األولى في تحميل البيانات في ىذه الدراسة لمتعرف إلى تمثل عممية تقييم 

 تي استندت عمييا الدراسة.جودة البيانات من حيث االعتمادية والصالحية لممقاييس ال

 ثبات األداة: 3.1.10.1

تقريبدًا إذا مددا طبقدت أكثدر مددن مدرة تحددت  نفسدديا النتدائج األداة يقصدد بثبدات االسددتبانة أن تعطدي

وىندداك طددرق كثيددرة لمتأكددد مددن الثبددات، ولكددي يددتم التأكددد مددن ثبددات االسددتبانة فددي  ظددروف متماثمددة.

 ،(، وكانت نتائج التحميلCronbach Alphaكرونباخ )ألفا  تم استخدام طريقةفقد  ؛الدراسة الحالية

  (.10ىو موضح في الجدول رقم )كما 

 بدددديناألداة تراوحددددت  ألبعددددادكرونبدددداخ ألفددددا  أن قدددديم معددددامالت (:10) رقددددم يالحددددظ مددددن الجدددددول
فدإن  مدن ثدم(. و 0.94) لجميع أبعداد األداةكرونباخ ألفا  (، كما بمغت قيمة معامل0.84)و( 0.71)

تمتددع بدرجددة عاليددة مددن ت ةوتشددير إلددى أن االسددتبان ،كرونبدداخ لمثبددات مرتفعددةألفددا  قدديم معامددلجميددع 
                             الثبات.

 (10) رلى خذٔل                                           
 كرَٔببخ نثببث أداة انذراستأنفب  يؼبيالث

 كرَٔببخأنفب  لًٛت انبؼذ

 0.84 (KOاٌزىخه اٌّعشفٍ )

 0.72 (IT) رمُٕخ اٌّعٍىِبد

 0.78 (KC) اٌمذساد اٌّعشفُخ 

 KD) ) 0.81اٌذَٕبُِىُخ اٌّعشفُخ

 0.92 نُظى انًؼهٕيبث انًحبسبٛت يٍ يُظٕر إدارة انًؼرفت. انًؼرفٛتانًحٕر األٔل: انًتطهببث 

 0.77 (DP)  عٍُّخ االوزشبف

 0.75 (CP) عٍُّخ االِزالن

 0.71 (IP) عٍُّخ اٌّشبسوخ

 0.79 (AP)عٍُّخ اٌزطجُك 

 0.84 نُظى انًؼهٕيبث انًحبسبٛت يٍ يُظٕر إدارة انًؼرفت. انؼًهٛبث انًؼرفٛتانًحٕر انثبَٙ: 

 0.94 بؼبد األداةانذرخت انكهٛت أل
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 داة: األصدؽ  3.1.10.2

ن إ ؛ إذنةمة التي يتم القيام بيا بعد إعداد االستبايميعد قياس صدق االستبانة من الخطوات ال

أخرى  ، أو ظاىرةغيرىا، وال يقيس سمة أو الظاىرة التي وضع لقياسياالصدق البد أن يقيس ال

ولكي يتم التأكد من أن أداة الدراسة وضعت فعاًل لتقيس أىداف الدراسة الحالية وحتى يتم ، معيا

سالمة صياغتيا و  فقرةالذي تنتمي إليو، ومدى وضوح كل  بالمجال فقرةالتحقق من مدى ارتباط كل 

باستخدام  األداة تم التأكد من صدق ؛ فقدمتيا لتحقيق اليدف الذي وضعت من أجموءالمغوية ومال

 ، وأسموب صدق االتساق الداخمي.أسموب الصدق الظاىري

 الصدؽ الظاهري  3.1.10.2.1 

مجموعة  تم عرضيا في صورتيا المبدئية عمى ؛فقراتياوبناء  ،بعد االنتياء من إعداد االستبانة

 ىمؤ سماأ ،المحاسبة والمراجعة من دكاترة الجامعات اليمنيةفي  أصحاب االختصاصمن المحكمين 

 فقرةاالستبانة من حيث مدى ارتباط كل  فقرات، إلبداء آرائيم حول (11) رقم الجدولفي  ةموضح

تحقيق ل متياءوسالمة صياغتيا المغوية ومال فقرةالذي تنتمي إليو، ومدى وضوح كل  بالمجال

وبعد استعادة  .ىا باإلضافة أو الحذفؤ ، والتعديالت المقترح إجرااليدف الذي وضعت من أجمو

وعمى ذلك ، يمومقترحات ة في ضوء آراء المحكميناالستبان فقراتتم تعديل بعض  ؛النسخ المحكمة

 .تمتع بالصدق الظاىريت ةاناالستب تأصبح

 (11) رلى خذٔل

 .اسًبء انًحكًٍٛ ألداة انذراست

 انصفت / اندٓت اسى انًحكى و

 سئُظ اٌهُئخ اٌعبِخ ٌٍزإُِٔبد )عبثمبً( –لغُ اٌّحبعجخ خبِعخ طٕعبء  عجذ اٌحُّذ ِبٔع اٌظُحأ.د /  1

 سئُظ خّعُخ اٌّحبعجُٓ اٌمبٔىُٔٓ  –لغُ اٌّحبعجخ خبِعخ طٕعبء  أ.د/ عجذ اٌٍّه ئعّبعًُ حدش 2

 عُّذ وٍُخ اٌعٍىَ اإلداسَخ )عبثمبً( –عخ ئة لغُ اٌّحبعجخ خبِ أ.د/ فإاد أحّذ اٌعفُشٌ 3

 لغُ اٌّحبعجخ خبِعخ عّشاْ د/ ِأسة اٌّحدبٍٔ 4

 سئُظ لغُ اٌٍغخ اٌعشثُخ ثدبِعخ ئة )ِشاخعبً ٌغىَبً( أ.د / عٍٍ حّىد اٌغّحٍ 5

 عُّذ وٍُخ اٌعٍىَ اإلداسَخ خبِعخ عذْ أ.د / رىفُك ثبعشدح 6

 سَخ خبِعخ اٌعٍىَ واٌزىٕىٌىخُبلغُ اٌعٍىَ اإلدا د. ِبخذ اٌغُبٍٔ 7
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 :صدؽ االتساؽ الداخمي3.1.10.2.2

، يعطي صورة عن مدى التناسق باستخدام صدق االتساق الداخمي ةانالتأكد من صدق االستب

الذي تنتمي  بعدالمع  الفقرات، ومدى اتساق ىذه بعدالالموجودة داخل نفس  الفقراتالموجود بين 

عن  (بيرسون)باستخدام معامل ارتباط  لالستبانة دق االتساق الداخميوتم التأكد من توافر ص، إليو

، الفقرةالذي تنتمي إليو  بعدلممع الدرجة الكمية  فقرةطريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل 

 :آلتيوكانت النتائج كا

األداة بالدرجة  محورييوضح درجة ارتباط  (12)رقم  الجدول عمى مستوى المحاور، -

 داة:الكمية لؤل

 (12)رلى  خذٔل

 يم ارتببط يحٕر٘ األداة ببنذرخت انكهٛت نألداةبيؼ

 انًحٕر و
يؼبيم ارتببط انًحٕر 

 ببنذرخت انكهٛت نألداة

يستٕٖ 

 انذالنت
 انذالنت انهفظٛت

**0.967 ُخ ٌٕظُ اٌّعٍىِبد اٌّحبعجُخ شفاٌّزطٍجبد اٌّع 1  داٌخ ئحظبئُبً  0.000 

**0.895 ىِبد اٌّحبعجُخ ُخ ٌٕظُ اٌّعٍشفّعاٌ عٍُّبداٌ 2  داٌخ ئحظبئُبً  0.000 

 0.01* *عالقة االرتباط دالة عند مستوى 
دالة إحصائيًا  بالدرجة الكمية لؤلداة محوري األداة( أن معامل ارتباط 12) رقم يوضح الجدول

ما يؤكد تمتع األداة بالصدق وقياسيا لما وضعت  ؛مرتبطةفإنيا  من ثمو  ؛(0.01عند مستوى )

 مرتفعة وذات داللة األداة بالدرجة الكمية لؤلداة ارتباط محوريقيم معامالت وأن جميع  ،وألجم

 محوري األداةوتشير إلى االتساق الداخمي بين درجة ، (0.01عند مستوى الداللة )إحصائية  

 ا بدرجة عالية من الصدق.موتمتعي المحورينما يثبت صدق  ؛الدرجة الكمية لؤلداةو 

األداة بالدرجة الكمية  أبعاد يوضح درجة ارتباط (13) رقم الجدول :عادعمى مستوى األب -

 .لؤلداة
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 (13) خذٔل

 يؼبيم ارتببط أبؼبد األداة ببنذرخت انكهٛت نألداة.

 انبؼذ
يؼبيم ارتببط انبؼذ 

 ببنذرخت انكهٛت نألداة
 انذالنت انهفظٛت يستٕٖ انذالنت

 ئُبً داٌخ ئحظب 0.848** 0.000 (KOانتٕخّ انًؼرفٙ )

 داٌخ ئحظبئُبً  0.841** 0.000 (IT) تمُٛت انًؼهٕيبث

 داٌخ ئحظبئُبً  0.857 ** 0.000 (KC) انمذراث انًؼرفٛت 

 داٌخ ئحظبئُبً  KD) ) 0.851** 0.000انذُٚبيٛكٛت انًؼرفٛت

 داٌخ ئحظبئُبً  0.701** 0.000 (DP)  ػًهٛت االكتشبف

 بئُبً داٌخ ئحظ 0.802** 0.000 (CP) ػًهٛت االيتالن

 داٌخ ئحظبئُبً  0.811** 0.000 (IP) ػًهٛت انًشبركت

 داٌخ ئحظبئُبً  0.746** 0.000 (AP)ػًهٛت انتطبٛك 

 0.01**ػاللت االرتببط دانت ػُذ يستٕٖ 

إحصائيًا  ألداة بالدرجة الكمية لؤلداة دالا أبعادأن معامل ارتباط  :(13) رقم يوضح الجدول

ما يؤكد تمتع األداة بالصدق وقياسيا لما وضعت  ؛ا مرتبطةفإني ؛من ثم( و 0.01عند مستوى )

األداة بالدرجة الكمية لؤلداة موجبة ومرتفعة وذات  ارتباط أبعادقيم معامالت جميع كما إن  .ألجمو

 ُبعدوتشير إلى االتساق الداخمي بين درجة كل ، (0.01عند مستوى الداللة ) إحصائية داللة

، والجدول وتمتعيا بدرجة عالية من الصدق المجاالتثبت صدق تمك ما ي ؛الدرجة الكمية لؤلداةو 

 .لمبعد بالدرجة الكمية بعاداأل فقرات درجة ارتباط( يوضح 14) رقم

 بينتراوحت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لمبعد؛ أن قيم معامالت  :(14جدول )ال من ضحتي

فقرات بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي ارتباط القيم معامالت جميع أن و (، 0.738( إلى )0.232)

وتشير إلى االتساق  ،(0.01موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )إليو 

وتمتعيا  الفقراتما يثبت صدق تمك  ؛الذي تنتمي إليوالبعد ودرجة  فقرةالداخمي بين درجة كل 

 .بدرجة عالية من الصدق
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 (14) رلى خذٔل

 بؼذ.نه انكهٛت ذرختبنب نبؼذا فمراثيالث ارتببط يؼب        

 انذالنت انهفظٛت يستٕٖ انذالنت يؼبيم ارتببط انفمرة ببنذرخت انكهٛت نهبؼذ انفمرة انبؼذ

انتٕخّ 

انًؼرفٙ 

(KO) 

1 0.585**  دانت إحصبئٛب   0.000 

2 0.558**  دانت إحصبئٛب   0.000 

3 0.682**  دانت إحصبئٛب   0.000 

4 0.712**  دانت إحصبئٛب   0.000 

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.642 5

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.702 6

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.649 7

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.534 8

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.690 9

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.676 10

تمُٛت 

انًؼهٕيبث 

(IT) 

 إحصبئٛب   دانت 0.000 **0.532 1

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.671 2

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.625 3

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.380 4

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.413 5

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.493 6

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.611 7

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.591 8

 إحصبئٛب   دانت 0.000 **0.546 9

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.573 10

انمذراث 

 انًؼرفٛت 

(KC) 

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.686 1

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.689 2

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.593 3

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.636 4

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.544 5

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.629 6

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.544 7

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.630 8

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.423 9

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.577 10

انذُٚبيٛكٛت 

انًؼرفٛت 

KD) ) 

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.648 1

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.609 2

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.554 3

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.679 4

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.693 5

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.550 6

 دانت إحصبئٛب   0.000 **01610 7

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.525 8

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.652 9

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.574 10

ػًهٛت 

 االكتشبف 

(DP) 

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.300 1

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.403 2

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.519 3

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.601 4

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.615 5

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.670 6

ػًهٛت 

االيتالن 

(CP) 

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.508 1

 ٛب  دانت إحصبئ 0.000 **0.664 2

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.299 3

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.682 4

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.585 5

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.665 6

ػًهٛت 

انًشبركت 

(IP) 

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.533 1

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.613 2

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.579 3

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.738 4

 دانت إحصبئٛب   0.000 *0.234 5

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.645 6

ػًهٛت 

انتطبٛك 

(AP) 

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.606 1

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.376 2

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.318 3

 دانت إحصبئٛب   0.000 **0.713 4

 حصبئٛب  دانت إ 0.000 **0.372 5

 دانت إحصبئٛب   0.000 *0.232 6

 0.01لت االرتببط دانت ػُذ يستٕٖ **ػال

 0.05* ػاللت االرتببط دانت ػُذ يستٕٖ 
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 .والتفاعمية المبحث الثاني: تحميؿ المتغيرات الديمغرافية

 تحميؿ المتغيرات الديمغرافية 3.2.1

 تحميؿ المتغيرات التفاعمية 3.2.2
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  تحميؿ المتغيرات الديمغرافية 3.2.1

وىي: العمر، والمؤىل،  ،الدراسة الديمغرافية لعينة اتمتغير لم تبعاً توزيع أفراد عينة الدراسة  تم

 والتخصص، والوظيفة، وسنوات الخبرة. 

 (15) رقـ جدوؿ
 ات الديمغرافية متغير لم وفقاً  العينة أفراد توزيع

 انُسبت انًئٕٚت % انؼذد انًتغٛر

 ندُسا
 84.1% 85 روش

 15.9% 16 أٔثً

 انؼًر
35 - 25 63 %62.4 

 37.6% 38 وأوثش 36

 انًؤْم
 88.1% 89 ثىبٌىسَىط

 11.9% 12 ِبخغزُش

 انتخصص

 76.2% 77 ِحبعجخ

 9.9% 10 حبعىة

 13.9% 14 أخشي

 انٕظٛفت

 54.5% 55 ِذَش ِبٌٍ

 17.8% 18 ِحبعت

 27.7% 28 ِشاخع داخٍٍ

 نخبرةسُٕاث ا
 23.8% 24 5ألً ِٓ 

 76.2% 77 فأوثش 5

 100% 101 انًدًٕع
 

الجنس؛ حيث بمغ عدد  عينة الدراسة لمتغير توزيع خصائص( 15)رقم يالحظ من الجدول

باقي أفراد العينة %، ويمثمون النسبة األكبر من بين أفراد العينة، و 84.10وبنسبة  85الذكور 

الشركات  وجود اىتمام لدى ، وىذا يدل عمى%15.90سبة أنثى وبن 16تمثموا باإلناث لعدد 

ا اثر عمى إثراء نتائج الدراسة بوجود أراء مبتوظيف اإلناث في الجانب المحاسبي؛التجارية اليمنية 

 .يسيم في دقة اإلجابات وسالمتيامن الجنسين وتوضيح الرؤية لمجنسين  كالً 

حيث بمغ عدد  ؛الدراسة لمتغير العمرعينة  توزيع خصائص( 15) رقم يالحظ من الجدولكما 

 أكثرو  سنة 36عمارىم أبمغ عدد الذين و %، 62.4بنسبة  63سنة  35إلى  25عمارىم من أالذين 



 الدراسة الميدانية     الفصل الثالث         

 

001 
 

سنة وىذه الفئة تتوافر  35-25إن معظم أفراد العينة تتركز بين وىذا يعني  ؛% 37.6وبنسبة 38

  .دقة اإلجابات وسالمتيا ا يسيم فيم لدييا الخبرة في العمل عمى النظم المحاسبية؛

مؤىل؛ فقد بمغ عدد الذين عينة الدراسة لمتغير ال توزيع خصائص( 15)يالحظ من الجدول و 

من بين أفراد عينة الدراسة، في  كثر%، وىم الفئة األ88.10بنسبة  89يحممون مؤىل بكالوريوس 

أن أغمب أفراد عينة  مىعما يدل ؛ %11.9بنسبة  12حين بمغ عدد الذين يحممون مؤىل ماجستير 

 الدراسة يحممون مؤىالت جامعية؛ ما يؤكد قدرة أفراد عينة الدراسة عمى فيم فقرات أداة الدراسة

 واستيعابيا.

تخصص؛ فقد بمغ توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير ال( 15)من الجدول  أيضاً  يالحظو 

بين أفراد عينة الدراسة، %، وىم الفئة األكبر من 76.2بنسبة  77عدد الذين تخصصيم محاسبة 

وىم الفئة األقل من بين أفراد عينة %، 9.9بنسبة  10في حين بمغ عدد الذين تخصصيم حاسوب 

ما يدل عمى أن أغمب أفراد ؛ %13.9بنسبة  14وعدد الذين لدييم تخصصات أخرى الدراسة، 

 عينة الدراسة متخصصين في المحاسبة، وىي الفئة المستيدفة في ىذه الدراسة.

وظيفة؛ حيث بمغ عدد عينة الدراسة لمتغير ال توزيع خصائص( 15)يالحظ من الجدول كما 

%، وىم الفئة األكبر من بين أفراد عينة الدراسة، 54.5بنسبة  55الذين يشغمون وظيفة محاسب 

يشغمون %، وعدد الذين 17.8بنسبة  18 يشغمون وظيفة مراجع داخميفي حين بمغ عدد الذين 

يمارسوا وظائف ما يدل عمى أن أغمب أفراد عينة الدراسة %؛ 27.7 بنسبة 28 ليمدير ما وظيفة

يسيم في دقة  ،ما يعكس استيعابيم لفقرات أداة الدراسة وبنظم المعمومات المحاسبيةليا صمة 

 وىو ما ينعكس عمى نتائج الدراسة. اإلجابات وسالمتيا
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سنوات الخبرة؛ فقد اسة لمتغير عينة الدر  توزيع خصائص( 15) رقم يالحظ من الجدولكما 

%، وىم الفئة األقل من بين 19.2بنسبة  24سنوات وأقل  5بمغ عدد الذين سنوات الخبرة لدييم 

؛ %76.2بنسبة  77سنوات  5أكثر من أفراد عينة الدراسة، وعدد الذين سنوات خبرتيم في العمل 

ولدييم آراء  المحاسبيفي العمل لدييم خبرة متراكمة ما يدل عمى أن أغمب أفراد عينة الدراسة 

تقييم نظم المعمومات ؛ ما يسيم في تطوير نظم المعمومات المحاسبيةبشأن  معرفية وأفكار

 .المحاسبية من منظور إدارة المعرفة

 تحميؿ المتغيرات التفاعمية 3.2.2

مستوى : وتم توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لممتغيرات التفاعمية من قبل عينة الدراسة، وىي

 ( يوضح ذلك.16، والجدول رقم )االستخدام، ومستوى الرضا، ونوع البرنامج المستخدم

 (16) رلى خذٔل

 نهًتغٛراث انتفبػهٛت ٔفمب   انؼُٛت أفراد تٕزٚغ

 انُسبت انًئٕٚت % انؼذد انًتغٛر

يستٕٖ االستخذاو َظى 

 انًؼهٕيبث انًحبسبٛت

 42.6% 43 ِزىعط

 57.4% 58 عبي

 بيستٕٖ انرض

 4.9% 5 ِزذٍٔ

 54.5% 55 ِزىعط

 40.6% 41 عبي

َٕع انبرَبيح انًحبسبٙ  

 انًستخذو

 30.7% 31 أوساوً

 25.7% 26 َّٓ عىفذ

 26.8% 27 فىوظ

 16.8% 17 خبص

 100% 101 انًدًٕع
 

( توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير مستوى االستخدام لنظم 16)رقم يالحظ من الجدول

% وىي 57.4مستقصى منو بنسبة  58محاسبية؛ فقد بمغ مستوى االستخدام عال لدى المعمومات ال

األكبر؛ ما يدل عمى أن مستوى استخدام نظم المعمومات المحاسبية عال لدى معظم أفراد عينة 

الدراسة، في حين كان مستوى االستخدام لنظم المعمومات المحاسبية متوسط لدى بقية أفراد عينة 

  %.42.6الدراسة بنسبة 
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( توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير مستوى الرضا؛ فقد 16)رقم كما يالحظ من الجدول

وبنسبة  41%، ومستوى عال لعدد 54.5وبنسبة  55ظير مستوى متوسط في الرضا ولعدد 

%؛ ما يدل عمى أن أغمب عينة الدراسة لدييم رضا 4.9وبنسبة  5%، ومستوى متدني لعدد 40.6

 ت المحاسبية.عن نظم المعموما

( توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير نوع البرنامج المحاسبي 16) رقم ويالحظ من الجدول

بمغ عدد المستخدم، وتنوع البرامج المحاسبية المستخدمة من قبل أفراد عينة الدراسة؛ حيث 

%، وبرنامج 26.8وبنسبة  27%، وبرنامج فوكس 30.7وبنسبة  31مستخدمي برنامج األوراكل 

 %.16.8وبنسبة  17%، وبمغ عدد مستخدمي بقية البرامج الخاصة 25.7وبنسبة  26من سوفت ي

وىذا يوضح أن جميع الشركات التجارية أصبحت تعتمد عمى نظم محاسبية االلكترونية، األمر 

   الذي يتطمب تطوير ىذه األنظمة وتقييميا من منظور إدارة المعرفة.
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 .الدراسة متغيرات مناقشة نتائجالمبحث الثالث: 

 تقييـ نظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المعرفةتحميؿ  3.3.1

 تحميؿ االتجاهات مف حيث الخصائص الشخصية لعينة الدراسة 3.3.2

 المتغيرات التفاعميةتحميؿ االتجاهات مف حيث  3.3.3
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 نظور إدارة المعرفةتقييـ نظـ المعمومات المحاسبية مف متحميؿ  3.3.1

 درجة تقييم نظم المعمومات المحاسبية( لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت Tتم استخدام اختبار )

معرفة داللة من خالل ة اليمنية من منظور إدارة المعرفة دالة إحصائيًا أم ال، يفي الشركات التجار 

وذلك  ،(3) متوسط الفرضي لالستبانةاستجابات أفراد العينة )الواقعي( والدرجات الفرق بين متوسط 

تم استخدام اختبار )شابيرو( لمتحقق من  ؛بعد التأكد من شرط اعتدالية التوزيع الطبيعي لمبيانات

 ؛(0.05( وىي قيمة أكبر من )0.543بمغت قيمة مستوى الداللة ) إذ ؛التوزيع الطبيعي لمبيانات

( لعينة Tنتيجة اختبار )( يوضح 17) رقم والجدول، وىذا يعني أن البيانات موزعة بشكل طبيعي

 . واحدة

 (17) رلى خذٔل

  َظى انًؼهٕيبث انًحبسبٛت درخت تمٛٛىفٙ  حصبئٛتنًؼرفت دالنت انفرٔق اإل( نؼُٛت ٔاحذة Tَتٛدت اختببر )

 انبؼذ و
  انًتٕسظ

 انحسببٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

 2 عبٌُخ 0.000 26.845 0.41 4.11 ٛترفهببث انًؼانًتط 1

 1 عبٌُخ 0.000 28.323 0.39 4.12 ٛترفانًؼ ؼًهٛبثان 2

 ــــــــــ ػبنٛت 0.000 29.147 0.38 4.11 يتٕسظ فمراث األداة

 Tقيمة أن (، و 4.11أن متوسط فقرات األداة بمغ ) :(17) رقم جدولاليتضح من 

( وىي 0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) ؛(0.05توى )دالة إحصائيًا عند مس( 29.14)

( بين 0.05عند مستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية توجد  من ثم؛(، و 0.05أصغر من )

المعمومات المحاسبية في الشركات  درجة تقييم نظمفي متوسط درجات استجابات أفراد العينة 

 ة.عالي درجة التقييم نإ أي ؛(4.11) ة اليمنية من منظور إدارة المعرفةيالتجار 

  ية لنظـ المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنيةرفالمتطمبات المع 3.3.1.1

نظم المعمومات ل رفيةالمتطمبات المع( لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت Tتم استخدام اختبار )

من  ؛من عدمودالة إحصائيًا  عرفةة اليمنية من منظور إدارة الميالمحاسبية في الشركات التجار 
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وذلك بعد التأكد من شرط  استجابات أفراد العينة،درجات معرفة داللة الفرق بين متوسط خالل 

 . ( لعينة واحدةTنتيجة اختبار )( يوضح 18) رقم والجدول، اعتدالية التوزيع الطبيعي لمبيانات

 (18) رقـ جدوؿ 
 نظـ المعمومات المحاسبية ل رفيةالمتطمبات المعفي  حصائيةاللة الفروؽ اإللمعرفة د( لعينة واحدة Tنتيجة اختبار )

 انبؼذ و
 انًتٕسظ

 انحسببٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

خ خذاً عبٌُ 0.000 22.897 0.53 4.22 اٌزىخه اٌّعشفٍ 1  1 

خبٌُع 0.000 27.989 0.41 4.16 رمُٕخ اٌّعٍىِبد 2  2 

خعبٌُ 0.000 22.414 0.49 4.10 اٌمذساد اٌّعشفُخ 3  3 

خعبٌُ 0.000 17.658 0.53 3.93 اٌذَٕبُِىُخ اٌّعشفُخ 4  4 

رفٛتانًتطهببث انًؼيتٕسظ فمراث  تػبنٛ 0.000 26.845 0.41 4.11   ــــــــ 

 T قيمةأن (، و 4.11أن متوسط فقرات المحور األول بمغ ) :(18)رقم جدولاليتضح من 

( 0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05دالة إحصائيًا عند مستوى ) ؛ وىي(26.84)

( 0.05عند مستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية توجد  من ثم؛(، و 0.05وىي أصغر من )

نظم المعمومات المحاسبية في لية رففي المتطمبات المعبين متوسط درجات استجابات أفراد العينة 

 ة.عالي درجة التقييم نإ أي ؛(4.11) ة اليمنية من منظور إدارة المعرفةيات التجار الشرك

، (4.22) بمتوسط األول الترتيب في جاء األول البعد أن( 18)رقم جدولالمن  أيضاً  يتضحو 

ألن قيمة مستوى الداللة بمغت  ؛(0.05دالة إحصائيًا عند مستوى ) ؛ وىي(22.89أن قيمة ت )و 

عند مستوى داللة  حصائيةإفروق ذات داللة توجد  ومن ثم؛(، 0.05غر من )( وىي أص0.000)

درجة ن إ أي ؛( 4.22)التوجو المعرفي  في( بين متوسط درجات استجابات أفراد العينة 0.05)

 جدًا.  عالية التقييم

؛ T (27.98)أن قيمة و ، (4.16الثاني بمتوسط حسابي ) الترتيب في الثاني البعدبينما جاء 

( وىي أصغر 0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) ؛(0.05دالة إحصائيًا عند مستوى ) وىي
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( بين متوسط 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  من ثم؛و  (؛0.05من )

 ة.عالي درجة التقييمن إ أي ؛(4.16) في تقنية المعموماتاستجابات أفراد العينة 

T (22.41 )أن قيمة و ، (4.10الثالث بمتوسط حسابي ) الترتيب في الثالث البعدجاء كما 

( وىي أصغر من 0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) ؛(0.05دالة إحصائيًا عند مستوى )

( بين متوسط 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  من ثم؛و  ؛(0.05)

 ة.عالي درجة التقييمن إ أي ؛( 4.10) المعرفية في القدراتاستجابات أفراد العينة 

، T (17.65)أن قيمة و (، 3.93بمتوسط حسابي )وأخيرًا جاء البعد الرابع في الترتيب الرابع 

( وىي أصغر 0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) ؛(0.05دالة إحصائيًا عند مستوى ) وىي

( بين متوسط 0.05اللة )عند مستوى د فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  من ثم؛(، و 0.05من )

فإنو  ة، ومما سبقعالي درجة التقييم نإ أي ؛(3.93) في الديناميكية المعرفيةاستجابات أفراد العينة 

حوؿ  ؛ال توجد فروؽ دالة إحصائياً : "التي تنص عمى أنو يتم رفض الفرضية الرئيسة األولى

جارية اليمنية مف منظور إدارة الشركات الت فينظـ المعمومات المحاسبية المتطمبات المعرفية ل

نظـ المتطمبات المعرفية لحوؿ  ؛توجد فروؽ دالة إحصائياً " والقبول بالفرضية البديمة: "المعرفة

 .  "الشركات التجارية اليمنية مف منظور إدارة المعرفة فيالمعمومات المحاسبية 

تم استخدام ول عمى حدة عد من أبعاد المحور األولمعرفة درجة موافقة أفراد العينة في كل بُ 

 .   ةاختبار )ت( لعينة واحدة لكل فقرة في كل ُبعد عمى حد

   التوجه المعرفي. 1

( لعينة واحدة وقيمة Tتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار )

 .  النتيجة( يوضح 19)رقم والجدول، (sigمستوى الداللة )القيمة االحتمالية 
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 (19)رلى ذٔلخ

 انتٕخّ انًؼرفٙؼذ ب   نًؼرفت دالنت انفرٔق فٙ( نؼُٛت ٔاحذة Tَتٛدت اختببر )  

 انًتٕسظ انفمرة و
االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

1 

وخىد خطخ اعزشارُدُخ ِزشخّخ 

ٌٍزىخه اٌّعٍىِبرٍ فٍ إٌظُ 

 اٌّحبعجُخ اإلٌىزشؤُخ.

 6 عبٌُخ 0.000 15.757 0.75 4.18

2 

اٌفهُ اٌىاضح اٌّزشخُ ٌشؤَخ اٌششوخ 

وأهذافهب فٍ اٌّىىٔبد اٌّعٍىِبرُخ 

 اٌّحبعجُخ.

4.36 0.73 18.783 0.001 
 عبٌُخ

 خذاً 
3 

3 

رأعُظ اٌزىخه اٌّغزمجٍٍ ٌثمبفخ 

ِعٍىِبرُخ ِجُٕخ عًٍ رشبسن اٌّعشفخ 

 اٌّحبعجُخ.

 7 عبٌُخ 0.000 14.489 0.81 4.17

4 

رىخه ِىزىة ِحذد اٌمُُ  وخىد

اٌّعٍىِبرُخ اٌىاخت االٌزضاَ ثهب فٍ 

 ِّبسعخ اٌعًّ اٌّحبعجٍ.

 8  عبٌُخ 0.000 12.308 0.94 4.15

5 

رطىَش ٔظُ اٌّعٍىِبد اٌّحبعجُخ ثّب 

َىاوت اٌزدذَذ واٌزغُش اٌّالئُ إلداسح 

 اٌّعشفخ.

4.41 0.77 18.288 0.000 
 عبٌُخ

 خذاً 
1 

6 
َزىُف ِع وخىد هُىً رٕظٍُّ ِشْ 

 دَٕبُِىُخ اٌىظُفخ اٌّحبعجُخ.
4.29 0.78 16.677 0.000 

 عبٌُخ

 خذاً 
4 

7 

رجٍُٕ فٍغفخ اٌعًّ اٌّحبعجٍ فٍ 

اإلطبس اٌّعضص ٌزجبدي األفىبس 

 واٌخجشاد.

 10 عبٌُخ 0.000 11.232 0.85 3.96

8 

رحذَذ لٕىاد االرظبي اٌّحبعجٍ  

ٌٍزذفك اٌّعشفٍ وفمبً ٌٍغٍطبد 

 واٌّغإوٌُبد.

 9 عبٌُخ 0.000 13.064 0.83 4.08

9 
ٔظبَ وظُفٍ ِحفض ٌٍّحبعجُٓ ثّب 

 َالئُ  اٌزشغًُ اٌّعٍىِبرٍ اٌّحبعجٍ.
4.26 0.91 13.915 0.000 

 عبٌُخ

 خذاً 
5 

10 
رجٍٕ ثشاِح اٌزعٍُُ اٌّغزّش ٌزطىَش 

 اٌمذساد اٌّعٍىِبرُخ اٌّحبعجُخ .
4.37 0.90 15.302 0.000 

 عبٌُخ

 خذاً 
2 

 0.000 22.897 0.53 4.22 خّ انًؼرفٙانتٕيتٕسظ فمراث 
 ػبنٛت

 خذا  
- 

 ما يأتي : (19)رقم الجدوليبين 

  بدرجة جاء تقييميا ( فقرات 5جدًا، بينما توجد ) عاليةبدرجة جاء تقييميا فقرات ( 5)وجود

 . عالية

  األولى المتين تنص (10، 5، ويالحظ أن الفقرتين )(3.96( و )4.41بين ) المتوسطتراوح 

تطوير نظـ المعمومات المحاسبية بما يواكب التجديد والتغير المالئـ إلدارة " :عمى

تبني برامج التعميـ المستمر لتطوير القدرات المعموماتية "األخرى عمى: ، و "المعرفة

ألن  ؛لمفقرتينجدًا  عاليةبدرجة  والثانية عمى التوالي األولى المرتبةفي  اجاءتقد  "المحاسبية

فإن الفرق بين المتوسط الواقعي  من ثم؛(، و 0.05ة لمفقرتين أصغر من )قيمة مستوى الدالل
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،  8في حين جاءت الفقرتان ) ،إحصائيًا ولصالح المتوسط الواقعيوالمتوسط الفرضي دال 

تحديد قنوات االتصاؿ المحاسبي  لمتدفؽ المعرفي وفقاً " :عمىاألولى ن تنص االمت( 7

تبيني فمسفة العمؿ المحاسبي في اإلطار المعزز " األخرى عمى:، و "لمسمطات والمسؤوليات

 ؛لمفقرتينعالية بدرجة عمى التوالي ألخيرة قبل األخيرة وافي المرتبة  "لتبادؿ األفكار والخبرات

فإن الفرق بين  من ثمو  ؛(0.05ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أصغر أيضًا من )

 ومما سبق ولصالح المتوسط الواقعي. المتوسط الواقعي والمتوسط الفرضي دال إحصائياً 

فروؽ دالة ال توجد ": التي تنص عمى الفرعية األولى العدمية يتم رفض الفرضيةفإنو 

لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة  المعزز المعرفي التوجهإحصائيًا حوؿ 

 المعرفي المعزز التوجهفروؽ دالة إحصائيًا حوؿ "توجد والقبول بالفرضية البديمة:  المعرفة"

وتعزى الباحثة ذلك إلى اىتمام لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة".

الشركات التجارية اليمنية بتحديث الييكل التنظيمي الذي عكس عمى تحديث الثقافة لموظفي 

 الشركات؛ وتفعيل التواصل بين اإلدارات والفروع وفق نظم المعمومات المحاسبية الحديثة

 االستخدامعكس الترتيب العالي بتطوير النظم المحاسبية، كذلك تفعيل التدريبات لغرض 

أراء عينة الدراسة لوضع درجات عالية وفق المستوى الممموس الجديد لمنظام الحديث عكس 

 لدييم عن ما كان سابقًا.

 . تقنية المعمومات2

( لعينة واحدة وقيمة Tقيمة اختبار )تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

 ، وكما يأتي:النتيجة( يوضح 20والجدول )،  (sigمستوى الداللة )القيمة االحتمالية 

 ( فقرات 4وجود )بدرجة  قييميات ( فقرات جاء6، بينما توجد )بدرجة عالية جداً  ياتقييم جاء

 عالية. 
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 (20)رلى خذٔل

 نت انفرٔق فٙ بؼذ تمُٛت انًؼهٕيبثنًؼرفت دال( نؼُٛت ٔاحذة Tَتٛدت اختببر )

 انفمرة و
 انًتٕسظ

 انحسببٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

1 

رٍجُخ رمُٕخ ِعٍىِبد إٌظُ 

اٌّحبعجُخ اٌزىبًِ اٌّعشفٍ فُّب 

 ثُٓ اٌّغزفُذَٓ.

4.21 0.71 17.060 0.000 
 عبٌُخ

 خذاً 
4 

2 

إٌظُ دعُ رمُٕخ ِعٍىِبد 

اٌّحبعجُخ اِزالن لبعذح ثُبٔبد 

 َعزّذ عٍُهب فٍ ئداسح اٌّعشفخ.

4.34 0.68 19.766 0.000 
 عبٌُخ

 خذاً 
2 

3 

رّىُٓ رمُٕخ ِعٍىِبد إٌظُ 

اٌّحبعجُخ  ِٓ رىفُش اٌّعشفخ 

 اٌّحبعجُخ اٌّطٍىثخ 

4.25 0.73 17.308 0.000 
 عبٌُخ

 خذاً 
3 

4 

أغدبَ رمُٕخ ِعٍىِبد إٌظُ 

فٍ رىطُذ رشبسن اٌّحبعجُخ  

اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ ِٓ خالي 

ERP. 

 10 عبٌُخ 0.000 8.212 0.92 3.75

5 

عًّ رمُٕخ اٌّعٍىِبد عًٍ 

اٌحفبظ ثّٕظىِخ ِعبسف 

عبعبً فٍ ارخبر أِحبعجُخ رّثً 

 اٌمشاساد.

 7 عبٌُخ 0.000 16.378 0.73 4.19

6 

دعُ رمُٕبد اٌزجبدي اإلٌىزشؤٍ 

ِٓ خالي شجىبد االرظبالد 

حمُك رشبسن اٌّعشفخ فٍ ر

 اٌّحبعجُخ.

 8 عبٌُخ 0.000 13.236 0.77 4.01

7 

اعزدبثخ رمُٕخ اٌّعٍىِبد ٌزطجُك 

األعبٌُت اٌّحبعجُخ اٌحذَثخ فٍ 

ئٔزبج اٌّعشفخ؛ وٕظُ دعُ 

 اٌمشاس.

 5 عبٌُخ 0.000 16.131 0.75 4.20

8 

رحذَش اٌجُٕخ اٌزحزُخ ٌٕظُ 

اٌّعٍىِبد اٌّحبعجُخ ثّب َىاوت 

 اٌزىٕىٌىخُخ.اٌزطىساد 

4.43 0.74 19.485 0.000 
 عبٌُخ

 خذاً 
1 

9 

دعُ أزظبَ رضوَذ إٌظُ 

اٌّحبعجُخ ثبٌّىاسد اٌّعٍىِبرُخ 

 اٌالصِخ.

 6 عبٌُخ 0.000 14.653 0.82 4.20

10 

وخىد رظُُّ ِىبٍٔ ِالئُ 

إلداسح ِىىٔبد ٔظُ اٌّعٍىِبد 

 اٌّحبعجُخ اإلٌىزشؤُخ.

 9 عبٌُخ 0.000 11.608 0.88 4.01

 - ػبنٛت 0.000 27.989 0.41 4.16 تمُٛت انًؼهٕيبثيتٕسظ فمراث 

 

  األولى المتين تنص  (2، 8( ، ويالحظ أن الفقرتين )3.75( و )4.43بين ) المتوسطتراوح

تحديث البنية التحتية لنظـ المعمومات المحاسبية بما يواكب التطورات " :عمى

ت النظـ المحاسبية امتالؾ قاعدة بيانات دعـ تقنية معموما" األخرى عمى:، و "التكنولوجية

بدرجة  والثانية عمى التوالي األولى المرتبةفي  اجاءتقد  "يعتمد عميها في إدارة المعرفة

فإن  من ثم؛و  ؛(0.05ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أصغر من ) لمفقرتين؛ جداً عالية 
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في  ،ولصالح المتوسط الواقعي إحصائياً الفرق بين المتوسط الواقعي والمتوسط الفرضي دال 

وجود تصميـ مكاني مالئـ " :عمىاألولى ن تنص االمت( 4،  10حين جاءت الفقرتان )

ـ تقنية انسجا" األخرى عمى:، و "إلدارة مكونات نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية

في  "ERPفي توطيد تشارؾ المعرفة المحاسبية مف خالؿ  معمومات النظـ المحاسبية

ألن قيمة مستوى الداللة  لمفقرتين؛عالية بدرجة عمى التوالي ألخيرة قبل األخيرة والمرتبة ا

فإن الفرق بين المتوسط الواقعي والمتوسط  من ثم؛و  ؛(0.05لمفقرتين أصغر أيضًا من )

يتم رفض الفرضية فإنو  ومما سبق .الفرضي دال إحصائيًا ولصالح المتوسط الواقعي

 البنيةفروؽ دالة إحصائيًا حوؿ ال توجد ": عمى أنو انية التي تنصالعدمية الفرعية الث

والقبول بالفرضية  لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة" واكبةتقنية المال

لنظـ المعمومات  البنية التقنية المواكبةفروؽ دالة إحصائيًا حوؿ "توجد البديمة: 

باحثة ذلك إلى اىتمام شركات التجارة اليمنية تعزي ال .المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة"

في بيئة  -ألىميتيا تعزيز البنية التقنية من برامج وشبكات اتصال ب في ظل الوضع الراىن

 لمحافظة عمى الحصة السوقية،في ا -األعمال  التنافسية في ظل ديناميكية السوق الحر 

بما جميع الموظفين في المراكز والفروع وجود قاعدة بيانات يتشارك فييا باالعتماد عمى 

التقارير وابرام العقود بشكل سريع  والحصول عمىفي أداء العمل المحاسبي  يحقق السيولة

 . و أراء المستجيبين بدرجات عاليةودقيق، وجميع ما سبق عكس

 القدرات المعرفية. 3

( لعينة واحدة وقيمة Tار )تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختب

 :، وكما يأتيالنتيجة( يوضح 21)رقم والجدول،  (sigمستوى الداللة )القيمة االحتمالية 
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 (21) رلى خذٔل

 نًؼرفت دالنت انفرٔق فٙ بؼذ انمذراث انًؼرفٛت( نؼُٛت ٔاحذة Tَتٛدت اختببر )
 انفمرة و

انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

1 
اعزُعبة أعظ رىٕىٌىخُب اٌّعٍىِبد ثىطفهب 

 رىخهبً ِعٍىِبرُبً فٍ ئداسح اٌّعشفخ.
 6 عبٌُخ 0.000 16.476 0.68 4.11

2 
اٌمذسح عًٍ اٌزفىُش اٌعٍٍّ اٌّظحىة ثزحًٍُ 

 رهٍٕ ثطشَمخ ِٕطمُخ إلٔزبج اٌحٍىي.
 7 عبٌُخ 0.000 15.652 0.70 4.11

3 
عًٍ اعزخذاَ األعبٌُت اٌىُّخ فٍ اثزىبس  اٌمذسح

 حٍىي رطجُمُخ ٌٍّشبوً اٌّحبعجُخ.
 10 عبٌُخ 0.000 13.630 0.77 4.05

4 
اعزخذاَ األعبٌُت اٌحذَثخ  وبألٔظّخ اٌخجُشح 

 وأٔظّخ دعُ اٌمشاس فٍ ثٕبء اٌحٍىي اٌّحبعجُخ.
 4 عبٌُخ 0.000 14.639 0.77 4.14

5 
ً فٍغفخ اٌّعشفخ اعزخذاَ أعبٌُت عٍُّخ ِجُٕخ عٍ

 اٌّحبعجُخ فٍ رشخُض اٌّشبوً واثزىبس اٌحٍىي.
 9 عبٌُخ 0.000 13.500 0.80 4.08

6 
اِزالن األعظ إٌظشَخ اٌّحبعجُخ ٌألعبٌُت 

 اٌزطجُمُخ فٍ ئٔزبج اٌّعشفخ.
 5 عبٌُخ 0.000 13.869 0.80 4.12

7 
ئخبدح اعزخذاَ األعبٌُت اٌّحبعجُخ ٌإلٔزبج 

 ٌّىلف.اٌّعٍىِبد ثّب ٍَجٍ ا
 2 عبٌُخ 0.000 15.630 0.76 4.19

8 
اٌحظ اٌّعٍىِبرٍ اٌّظحىة ثذافعُخ ِهُٕخ ٌٍزعٍُ 

 اٌّغزّش.
4.24 0.78 15.896 0.000 

عبٌُخ 

 خذاً 
1 

9 
االسرىبص ئًٌ  ِٕظىِخ اٌمُُ األخاللُخ فٍ اٌغٍىن 

 واٌزعبًِ اٌّعٍىِبرُخ.
 3 عبٌُخ 0.000 13.061 0.88 4.15

10 
ٍىِبرٍ اٌّدغذ ٌّالِح ثُئخ ئخبدح اٌزحًٍُ اٌّع

 األعّبي .
 8 عبٌُخ 0.000 14.189 0.76 4.08

 - ػبنٛت  0.000 22.414 0.49 4.10 يتٕسظ فمراث انمذراث انًؼرفٛت

 

 ( فقرات، جاء تقييميا بدرجة 9وجود فقرة واحدة جاء تقييميا بدرجة عالية جدًا، بينما توجد )

 عالية. 

  المتين تنص األولى  (7، 8(، ويالحظ أن الفقرتين )4.05( و )4.24بين ) المتوسطتراوح

إجادة "، واألخرى عمى: "الحس المعموماتي المصحوب بدافعية مهنية لمتعمـ المستمر" عمى:

 المرتبةفي  اجاءتقد  "استخداـ األساليب المحاسبية لإلنتاج المعمومات بما يمبي الموقؼ

(؛ ألن قيمة 7( وبدرجة عالية لمفقرة )8لمفقرة )جدًا بدرجة عالية  والثانية عمى التوالي األولى

(؛ ومن ثم؛ فإن الفرق دال إحصائيًا ولصالح 0.05مستوى الداللة لمفقرتين أصغر من )

استخداـ " المتان تنص األولى عمى:( 3، 5في حين جاءت الفقرتان ) المتوسط الواقعي،

لمشاكؿ وابتكار أساليب عممية مبنية عمى فمسفة المعرفة المحاسبية في تشخيص ا

القدرة عمى استخداـ األساليب الكمية في ابتكار حموؿ تطبيقية "، واألخرى عمى: "الحموؿ

عالية لمفقرتين؛ بدرجة عمى التوالي ألخيرة قبل األخيرة وافي المرتبة ، "لممشاكؿ المحاسبية
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ل (؛ ومن ثم؛ فإن الفرق دا0.05ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أيضًا أصغر من )

  إحصائيًا ولصالح المتوسط الواقعي. 

ال توجد ": عمى أنو التي تنصثالثة؛ يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية ال فإنو ومما سبق

لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المالءمة  المعرفية القدراتفروؽ دالة إحصائيًا حوؿ 

المالءمة  المعرفية القدرات لة إحصائيًا حوؿفروؽ دا"توجد والقبول بالفرضية البديمة:  المعرفة"

تعزي الباحثة ذلك إلى إن األبعاد السابقة و  .لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة"

أثرت عمى ىذا البعد حيث إن الشركات التجارية في اليمن اىتمت بتزويد المحاسبين باستشاريين 

حداث االقتصادية بشكل سميم في النظم المحاسبية لمنظم ومحاسبين ومراجعين لضمان عكس األ

الحديثة فكانت القدرة عمى استخدام النظام محاسبيًا ووجود الرغبة في السؤال لتعمم أكثر ليا اثر في 

 عكس ردود عالية من قبل المستجيبين عمى المستوى المعمول في الشركة.

 الديناميكية المعرفية. 4

( لعينة واحدة Tواالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ) تم استخراج المتوسطات الحسابية

 .النتيجة( يوضح 22)رقم والجدول، (sigوقيمة مستوى الداللة )القيمة االحتمالية 

 ما يأتي: (22)رقم الجدوليبين 

 ( فقرات جاء تقييميا بدرجة 9وجود فقرة واحدة جاء تقييميا بدرجة عالية جدًا، بينما توجد )

 عالية. 

  المتين تنص  (6، 8(، ويالحظ أن الفقرتين )3.64( و )4.24بين ) الواقعي لمتوسطاتراوح

اعتماد نقاط التدريب والتعميـ المستمر أساسًا مرجعيًا في توزيع المهاـ " األولى عمى:

تحقيؽ التدفؽ المعموماتي التفاعؿ ""، واألخرى عمى: المناطة بالتشغيؿ المعرفي المحاسبي

 األولى المرتبةفي  اجاءتقد  "رفة المحاسبية والمكونات اإلداريةفيما بيف مكونات المع
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؛ ألن قيمة مستوى (6)لمفقرة ( وبدرجة عالية 8لمفقرة ) جداً بدرجة عالية  والثانية عمى التوالي

فإن الفرق دال إحصائيًا ولصالح المتوسط  من ثم؛(، و 0.05الداللة لمفقرتين أصغر من )

تساعد تقنيات " :عمىاألولى ن تنص االمت( 5،  9ان )في حين جاءت الفقرت .الواقعي

 األخرى عمى:، و "اإلبالغ اإللكتروني في نشر المعرفة المحاسبية وبثها لألطراؼ المختمفة

 "استخداـ أساليب التفكير الناقد المصحوب بالعصؼ الذهني في إنتاج المعرفة المحاسبية"

ألن قيمة مستوى الداللة  ؛عالية لمفقرتيندرجة بعمى التوالي ألخيرة قبل األخيرة وافي المرتبة 

 فإن الفرق دال إحصائيًا.  من ثم؛(؛ و 0.05لمفقرتين أصغر أيضًا من )

 (22)رلى خذٔل

 نًؼرفت دالنت انفرٔق فٙ بؼذ انذُٚبيٛكٛت انًؼرفٛت( نؼُٛت ٔاحذة Tَتٛدت اختببر )
 انفمرة و

 انًتٕسظ

 انحسببٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

ٕٖ لًٛت يست

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

1 

ِغبعذح شجىخ االرظبالد اٌّعٍىِبرُخ عًٍ 

زجبدي اٌّعشفٍ فٍ اٌششوخ ّٔى اٌعاللبد اٌ

 وخبسخهب

 3 عبٌُخ  0.000 10.751 0.91 3.98

2 
اعزخذاَ وعبئط رمُٕبد اٌزىاطً اإلٌىزشؤُخ 

 فٍ رشبسن اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ.
 4 عبٌُخ  0.000 12.926 0.75 3.97

3 
اعزخذاَ رمُٕخ اٌىطىي فٍ إٌظُ اإلٌىزشؤُخ 

 فٍ اٌزشغًُ اٌّعشفٍ ٌٍّعٍىِبد اٌّحبعجُخ.
 7 عبٌُخ  0.000 11.407 0.79 3.90

4 
اعزّبد ئداسح ٔظُ اٌّعٍىِبد اٌّحبعجُخ أٌُخ 

 اٌزذوَش اٌىظُفٍ ٌزطىَش اٌخجشاد اٌّعشفُخ.
 8 عبٌُخ  0.000 8.786 0.99 3.87

5 

ىُش إٌبلذ اٌّظحىة اعزخذاَ أعبٌُت اٌزف

ثبٌعظف اٌزهٍٕ فٍ ئٔزبج اٌّعشفخ 

 اٌّحبعجُخ.

 10 عبٌُخ  0.000 6.561 0.98 3.64

6 

رحمُك اٌزذفك اٌّعٍىِبرٍ اٌزفبعً فُّب ثُٓ 

ِىىٔبد اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ واٌّىىٔبد 

 اإلداسَخ.

 2 عبٌُخ  0.000 13.453 0.81 4.08

7 

رعضَض اٌزظىساد اٌزهُٕخ فٍ اٌّىىْ 

ّبرج اٌزشغًُ جٍ فٍ رطىَش ٔاٌّحبع

 اٌّعشفٍ ٌٍّعٍىِبد 

 6 عبٌُخ  0.000 11.446 0.80 3.92

8 

اعزّبد ٔمبط اٌزذسَت واٌزعٍُُ اٌّغزّش أعبعبً 

ِشخعُبً فٍ رىصَع اٌّهبَ إٌّبطخ ثبٌزشغًُ 

 اٌّعشفٍ اٌّحبعجٍ.

4.24 0.80 15.573 0.000 
عبٌُخ 

 خذاً 
1 

9 
ٔشش  رغبعذ رمُٕبد اإلثالغ اإلٌىزشؤٍ فٍ

 اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ وثثهب ٌألطشاف اٌّخزٍفخ.
 9 عبٌُخ  0.000 8.590 0.93 3.80

10 

رطىَش اٌّىىٔبد اٌّعشفُخ ثزحفض إٌشش فٍ 

اإلطذاساد اٌّهُٕخ واٌّشبسوخ فٍ 

 اٌّإرّشاد وإٌذواد .

 5 عبٌُخ  0.000 10.764 0.88 3.95

 4 ػبنٛت 0.000 17.658 0.53 3.93 انذُٚبيٛكٛت انًؼرفٛتيتٕسظ فمراث 
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ال توجد ": عمى أنو ومما سبق فإنو يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية الرابعة والتي تنص

لنظـ المعمومات المحاسبية مف  الداعمة الديناميكية المعرفية؛ حوؿ فروؽ دالة إحصائياً 

؛ حوؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً "والقبول بالفرضية البديمة:  "منظور إدارة المعرفة

 ."لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة الداعمة لديناميكية المعرفيةا

وتعزو الباحثة ذلك إلى اىتمام الشركات التجارية في الوقت الراىن الحفاظ عمى الموظفين  

ذو الكفاءة والفاعمية مما استدعى عند تسريح بعضيم إلى االىتمام بنقاط التدريب الحاصل 

لمينية، ىذا من جانب ومن جانب أخر اىتمت الشركات التجارية قبل البدء عمية وخبرتو ا

بأي حدث اقتصادي نظرًا لتقمب السوق إلى األخذ والتواصل مع ذو الخبرة والموظفين 

القدامى والمحاسبين ذوي التفكير اإلبداعي وىذه اإلجراءات عكست لدى المبحوثين عمى 

 مستوى المعمول لدييم الردود العالية .

 ة اليمنية ينظـ المعمومات المحاسبية في الشركات التجار لية رفالمع لعممياتا 3.3.1.2

نظم المعمومات لية رفالمع العمميات( لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت Tتم استخدام اختبار )

 من خالل ؛دالة إحصائيًا أم الة اليمنية من منظور إدارة المعرفة يالمحاسبية في الشركات التجار 

نتيجة اختبار ( يوضح 23والجدول )، استجابات أفراد العينةدرجات معرفة داللة الفرق بين متوسط 

(Tلعينة واحدة ) . 

 (23)رلى خذٔل

 نُظى انًؼهٕيبث انًحبسبٛت ٛت رفانًؼ انؼًهٛبثفٙ  حصبئٛتنًؼرفت دالنت انفرٔق اإل( نؼُٛت ٔاحذة Tَتٛدت اختببر )

 انبؼذ و
انًتٕسظ 

 انحسببٙ

اف االَحر

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

 2  عبٌُخ 4.19 0.46 25.909 0.000 (DP) عٍُّخ االوزشبف  1

 4  عبٌُخ 3.89 0.57 15.482 0.000 (CP)عٍُّخ االِزالن  2

 1  عبٌُخ 4.20 0.48 24.773 0.000 (IP)عٍُّخ اٌّشبسوخ 3

 3  عبٌُخ 4.18 0.54 21.989 0.000 (AP)عٍُّخ اٌزطجُك  4

 -  ػبنٛت 0.000 28.323 0.39 4.12 يتٕسظ فمراث انًحٕر انثبَٙ
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 Tقيمة أن (، و 4.12أن متوسط فقرات المحور الثاني بمغ ) :(23جدول )اليتضح من 

( 0.000؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )(0.05دالة إحصائيًا عند مستوى )وىي  ؛(28.32)

( 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  من ثم؛و (؛ 0.05وىي أصغر من )

نظم المعمومات المحاسبية في ل العمميات المعرفيةفي بين متوسط درجات استجابات أفراد العينة 

 .عالية درجة التقييم نإ أي ( ؛4.12) ة اليمنية من منظور إدارة المعرفةيالشركات التجار 

، (4.20) بمتوسط األول الترتيب في جاء الثالث البعد أن :(23جدول )المن  أيضاً  يتضحو 

ألن قيمة مستوى الداللة بمغت  (؛0.05دالة إحصائيًا عند مستوى ) ؛ وىيT (24.77)أن قيمة و 

عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  من ثم؛و  (؛0.05( وىي أصغر من )0.000)

درجة ن إ أي ؛(4.20) المشاركةعممية  فيلعينة ( بين متوسط درجات استجابات أفراد ا0.05)

 . عالية التقييم

T (25.90 )أن قيمة و ، (4.19الثاني بمتوسط حسابي ) الترتيب في األول البعدبينما جاء 

( وىي أصغر من 0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) ؛(0.05دالة إحصائيًا عند مستوى )

( بين متوسط 0.05عند مستوى داللة )ة حصائيإفروق ذات داللة توجد  ، ومن ثم؛(0.05)

 .عالية  درجة التقييمن إ أي ؛(4.19) االكتشافعممية في استجابات أفراد العينة 

؛ T (21.98)أن قيمة و ، (4.18الثالث بمتوسط حسابي ) الترتيب في الرابع البعدجاء كما 

( وىي أصغر 0.000غت )ألن قيمة مستوى الداللة بم(؛ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى ) وىي

( بين متوسط 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  من ثم؛و  (؛0,05من )

 .عالية درجة التقييمن إ أي ؛(3.90)التطبيقعممية في استجابات أفراد العينة 
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؛ T (15.48)أن قيمة و ، (3.89بمتوسط حسابي )وأخيرًا جاء البعد الثاني في الترتيب الرابع 

( وىي أصغر 0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )(؛ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى ) وىي

( بين متوسط 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  من ثم؛و  (؛0.05من )

( لصالح المتوسط 3( وبين المتوسط الفرضي )3.93)االمتالكعممية في استجابات أفراد العينة 

يتم رفض الفرضية العدمية الرئيسة الثانية التي  فإنو ومما سبق .عالية درجة التقييم نإ أي ؛الواقعي

 في نظـ المعمومات المحاسبيةل العمميات المعرفيةحوؿ  ؛ال توجد فروؽ دالة إحصائياً "تنص: 

ة توجد فروؽ دال"والقبول بالفرضية البديمة:  "الشركات التجارية اليمنية مف منظور إدارة المعرفة

الشركات التجارية اليمنية مف  في نظـ المعمومات المحاسبيةل العمميات المعرفيةحوؿ  ؛إحصائياً 

 ."منظور إدارة المعرفة

   عممية االكتشاؼ. 1

( لعينة واحدة وقيمة Tتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار )

 .  النتيجة( يوضح 24) رقم والجدول، (sigمستوى الداللة )القيمة االحتمالية 

 (24) رلى خذٔل

 ػًهٛت االكتشبفبؼذ  نًؼرفت دالنت انفرٔق فٙ( نؼُٛت ٔاحذة Tَتٛدت اختببر )  
 انفمرة و

انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

1 

رحذَذ اٌّعٍىِبد اٌّطٍىثخ ِٓ ِخزٍف 

واٌّغزىدعبد اٌجُبُٔخ ٌغشع  اٌّظبدس

 اٌزشغًُ اٌّحبعجٍ

4.31 0.69 19.129 0.000 
عبٌُخ  

 خذاً 
2 

2 
اعزّبد إٌّبرج اٌّحبعجُخ اٌّزٕىعخ فٍ عٍُّخ 

 اٌزٕجإ أٌّعٍىِبرٍ اٌالصَ  فٍ ٔظُ دعُ اٌمشاس.
4.27 0.64 19.751 0.001 

عبٌُخ  

 خذاً 
3 

3 

ردُّع اٌّعٍىِبد ِٓ ِظبدسهب ٌجٕبء لىاعذ 

بد ِزىبٍِخ رعزّذ عٍُهب ئداسح اٌّعشفخ ِعٍىِ

 اٌّحبعجُخ.

4.33 0.66 20.125 0.000 
عبٌُخ  

 خذاً 
1 

4 

اعزخذاَ رمُٕبد اٌزفبعً ثُٓ اٌزىىَٓ اٌجششٌ 

فٍ ثٕبء حٍىي ِحبعجُخ وبألٔظّخ اٌخجُشح 

 وأٔظّخ دعُ اٌمشاس.

 5 عبٌُخ 0.000 13.698 0.80 4.09

5 
بج رشخُض اٌّىىْ اٌجششٌ اٌّحبعجٍ االحزُ

 اٌّعٍىِبرٍ اٌّالئُ ٌّزخز اٌمشاس.
 6 عبٌُخ 0.000 12.502 0.83 4.03

6 

اعزخذاَ األعبٌُت اٌىُّخ اٌحذَثخ فٍ رىٌُذ 

اٌّعٍىِبد ِٓ ِغزىدعبد لىاعذ اٌجُبٔبد 

 اٌّحبعجُخ.

 4 عبٌُخ 0.000 13.578 0.82 4.11

 - ػبنٛت 0.000 25.909 0.46 4.19 يتٕسظ فمراث ػًهٛت االكتشبف
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 ما يأتي : (24)رقم لجدولايبين 

  بدرجة جاء تقييميا ( فقرات 3جدًا، بينما توجد ) عالية بدرجة  ياتقييمجاء فقرات ( 3)وجود

 . عالية

األولى المتين تنص  (1، 3، ويالحظ أن الفقرتين )(4.03( و )4.33بين ) المتوسطتراوح 

تعتمد عميها إدارة  تجميع المعمومات مف مصادرها لبناء قواعد معمومات متكاممة" :عمى

تحديد المعمومات المطموبة مف مختمؼ المصادر "األخرى عمى: ، و "المعرفة المحاسبية

والثانية  األولى المرتبةفي  اجاءت ، قد"والمستودعات البيانية لغرض التشغيؿ المحاسبي

ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أصغر من  ؛لمفقرتينجدًا  عاليةبدرجة  عمى التوالي

إحصائيًا فإن الفرق بين المتوسط الواقعي والمتوسط الفرضي دال  من ثم؛و  ؛(0.05)

 :عمى األولى المتين تنص( 5،  4في حين جاءت الفقرتان ) ،ولصالح المتوسط الواقعي

استخداـ تقنيات التفاعؿ بيف التكويف البشري في بناء حموؿ محاسبية كاألنظمة الخبيرة "

تشخيص المكوف البشري المحاسبي االحتياج " رى عمى:األخ، و "وأنظمة دعـ القرار

 عالية بدرجة عمى التوالي ألخيرة قبل األخيرة وافي المرتبة  "المعموماتي المالئـ لمتخذ القرار

فإن الفرق  من ثم؛و  ؛(0.05ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أصغر أيضًا من ) لمفقرتين؛

ومما  ال إحصائيًا ولصالح المتوسط الواقعي.بين المتوسط الواقعي والمتوسط الفرضي د

ال توجد فروؽ ": عمى أنو يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية األولى التي تنصفإنو  سبق

حوؿ عممية االكتشاؼ لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة  ؛دالة إحصائياً 

حوؿ عممية االكتشاؼ  ؛توجد فروؽ دالة إحصائياً "والقبول بالفرضية البديمة:  "المعرفة

  ".لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة
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وتعزى الباحثة ذلك إلى اىتمام الشركات وسعييا لتوليد معمومات محاسبية عالية الدقة 

 خاصة في الوضع الراىن لمسوق ولتفادي الخسائر المفاجئة.

 . عممية االمتالؾ2

( لعينة واحدة وقيمة Tرافات المعيارية وقيمة اختبار )تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنح

 .  النتيجة( يوضح 25)رقم والجدول، (sigمستوى الداللة )القيمة االحتمالية 

 (25) رلى خذٔل

 نًؼرفت دالنت انفرٔق فٙ بؼذ ػًهٛت االيتالن( نؼُٛت ٔاحذة Tَتٛدت اختببر )

 انفمرة و
انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

1 

رىىَذ ِخشخبد إٌمبػ ووسػ اٌعًّ 

فٍ حً اٌّشبوً اٌّحبعجُخ ئًٌ لىاعذ 

 ِعشفُخ ئٌىزشؤُخ  .

 4 عبٌُخ 0.000 10.318 0.87 3.90

2 

رشخّخ اٌزظىساد اٌّعشفُخ ٌٍزىىَٓ 

اٌّحبعجٍ فٍ ثٕبء لىاعذ اٌزوبء 

 االططٕبعٍ ٌحً اٌّشبوً 

 6 عبٌُخ 0.000 7.006 0.95 3.66

3 

ردغُذ اٌخجشاد اٌّحبعجُخ فٍ رمُٕبد 

اٌمُبط اٌّحبعجٍ اٌزٌ َعىظ والع 

 األحذاس االلزظبدَخ.

 1 عبٌُخ 0.000 16.923 0.69 4.16

4 

اعزخشاج ِعٍىِبد وُّخ /ٔىعُخ ِٓ 

اٌّىىٔبد اٌّعشفُخ ٌجٕبء لىاعذ ئداسح 

 اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ.

 2 ُخعبٌ 0.000 11.720 0.86 4.00

5 

اعزخذاَ لىاعذ اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ فٍ 

ثٕبء اٌّخططبد اٌزهُٕخ اٌالصَ 

 ٌٍزشغًُ اٌّعشفٍ الرخبر اٌمشاس.

 3 عبٌُخ 0.000 12.111 0.77 3.94

6 

اعزخذاَ رطجُمبد اٌزوبء االططٕبعٍ 

اٌّشرىض عًٍ لىاعذ ِعشفُخ فٍ 

 اٌزحًٍُ اٌّحبعجٍ ٌٍّعٍىِبد.

 5 عبٌُخ 0.000 6.898 0.98 3.67

 - ػبنٛت 0.000 15.482 0.57 3.89 يتٕسظ فمراث ػًهٛت االيتالن

 :ما يأتي (25) رقم الجدوليبين 

  عاليةجاءت بدرجة درجة التقييم جميع الفقرات . 

  األولى المتين تنص (4، 3، ويالحظ أن الفقرتين )(3.66( و )4.16بين ) المتوسطتراوح 

قياس المحاسبي الذي يعكس واقع تجسيد الخبرات المحاسبية في تقنيات ال" :عمى

استخراج معمومات كمية /نوعية مف المكونات " األخرى عمى:، و "األحداث االقتصادية

والثانية عمى  األولى المرتبةفي  اجاءتقد  ،"المعرفية لبناء قواعد إدارة المعرفة المحاسبية
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من و  ؛(0.05غر من )ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أص لمفقرتين؛ عالية بدرجة  التوالي

إحصائيًا ولصالح المتوسط فإن الفرق بين المتوسط الواقعي والمتوسط الفرضي دال  ثم؛

استخداـ تطبيقات " عمىاألولى ن تنص االمت( 2،  6في حين جاءت الفقرتان ) .الواقعي

، "الذكاء االصطناعي المرتكز عمى قواعد معرفية في التحميؿ المحاسبي لممعمومات

ترجمة التصورات المعرفية لمتكويف المحاسبي في بناء قواعد الذكاء " مى:األخرى عو 

 عالية بدرجة عمى التوالي ألخيرة قبل األخيرة وافي المرتبة  "االصطناعي لحؿ المشاكؿ

فإن الفرق  من ثم؛و  ؛(0005ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أصغر أيضًا من ) ؛لمفقرتين

ومما  ط الفرضي دال إحصائيًا ولصالح المتوسط الواقعي.بين المتوسط الواقعي والمتوس

ال توجد فروؽ  ": عمى أنو يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية التي تنصفإنو  سبق

 "حوؿ عممية االمتالؾ لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة ؛دالة إحصائياً 

حوؿ عممية االمتالؾ لنظـ  ؛ة إحصائياً توجد فروؽ دال"والقبول بالفرضية البديمة: 

 ."المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة

البشري  من المكونوتعزى الباحثة ذلك إلى اىتمام الشركات التجارية اليمنية باستخراج المعارف 

لغرض االستفادة منيا في التشغيل المعموماتي في القياس والرجوع ألراء المحاسبين القدامى 

 حاب الخبرة في المعالجة المحاسبية لؤلنشطة االقتصادية.وأص

 عممية المشاركة. 3

( لعينة واحدة وقيمة Tتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار )

 :ما يأتي، وكالنتيجة( يوضح 26)رقم والجدول، (sigمستوى الداللة )القيمة االحتمالية 

  بدرجة جاء تقييميا ( فقرات 3جدًا، بينما توجد ) بدرجة عالية ياتقييم جاءفقرات ( 3)وجود

 . عالية
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  األولى المتين تنص (1، 2(، ويالحظ أن الفقرتين )3.97( و )4.41بين ) المتوسطتراوح 

 األخرى عمى:، و "تقديـ حموؿ واقعية ناتجة عف تراكـ معرفي في الخبرات المحاسبية" عمى

قد  "لممعرفة المحاسبية يحقؽ قيمة إضافية في أداء الشركة يإتاحة الوصوؿ اإللكترون"

جدًا لمفقرتين؛ ألن قيمة مستوى  بدرجة عالية والثانية عمى التوالي األولى المرتبةفي  اجاءت

فإن الفرق بين المتوسط الواقعي والمتوسط  من ثم؛(؛ و 0.05الداللة لمفقرتين أصغر من )

ن االمت( 6،  4في حين جاءت الفقرتان ) ط الواقعي،الفرضي دال إحصائيًا ولصالح المتوس

وجود ترابط بيف مكونات المعرفة المحاسبية ومركز القرار عمى أساس " عمىاألولى تنص 

عمؿ نظاـ اإلبالغ المحاسبي اإللكتروني عمى تسهيؿ " األخرى عمى:، و "التبادؿ المعرفي

عالية  بدرجة عمى التوالي ألخيرة ة واقبل األخير في المرتبة  "عممية التبادؿ المعرفي لممنظمة

فإن الفرق  من ثم؛(؛ و 0.05لمفقرتين؛ ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أيضًا أصغر من )

 بين المتوسط الواقعي والمتوسط الفرضي دال إحصائيًا ولصالح المتوسط الواقعي. 

 (26) رلى خذٔل

 ػًهٛت انًشبركتٙ بؼذ نًؼرفت دالنت انفرٔق ف( نؼُٛت ٔاحذة Tَتٛدت اختببر )

 انفمرة و
انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

1 

ئربحخ اٌىطىي اإلٌىزشؤٍ  

ٌٍّعشفخ اٌّحبعجُخ َحمك لُّخ 

 ئضبفُخ فٍ أداء اٌششوخ.

4.29 0.68 18.995 0.000 
عبٌُخ 

خذاً    
2 

2 

 رمذَُ حٍىي والعُخ ٔبردخ عٓ

رشاوُ ِعشفٍ فٍ اٌخجشاد 

 اٌّحبعجُخ .

4.41 0.63 22.349 0.000 
عبٌُخ 

خذاً    
1 

3 

رٕبلً اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ فُّب 

ثُٓ ِىىٔبد اٌجُٕخ اٌزٕظُُّخ 

 َحمك فبعٍُخ ارخبر اٌمشاس.

4.21 0.64 19.066 0.000 
عبٌُخ 

خذاً    
3 

4 

وخىد رشاثط ثُٓ ِىىٔبد 

اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ وِشوض 

أعبط اٌزجبدي اٌمشاس عًٍ 

 اٌّعشفٍ.

 5 عبٌُخ 0.000 15.018 0.76 4.13

5 

رذفك اٌزمبسَش اٌّحبعجُخ فٍ 

اٌششوخ َحمك اٌزفبعً اٌّعشفٍ 

 ثُٓ ِخزٍف إٌظُ اٌّعٍىِبرُخ.

 4 عبٌُخ 0.000 14.330 0.83 4.18

6 

عًّ ٔظبَ اإلثالغ اٌّحبعجٍ 

اإلٌىزشؤٍ عًٍ رغهًُ عٍُّخ 

 اٌزجبدي اٌّعشفٍ ٌٍّٕظّخ.

 6 عبٌُخ 0.000 10.009 0.97 3.97

 - ػبنٛت 0.000 24.773 0.48 4.20 يتٕسظ فمراث ػًهٛت انًشبركت
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ال توجد فروؽ دالة "يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية الثالثة التي تنص: فإنو  ومما سبق

 "حوؿ عممية المشاركة لنظـ المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة ؛إحصائياً 

حوؿ عممية المشاركة لنظـ  ؛توجد فروؽ دالة إحصائياً "بالفرضية البديمة: والقبول 

وتعزى الباحثة ذلك إلى اىتمام الشركات  ."المعمومات المحاسبية مف منظور إدارة المعرفة

 التجارية اليمنية لتفعيل التبادل في المعمومات والتشارك في الخبرات بظل الوضع الراىن

محسوبة أمر يعتبر مجازفة مما جعل الرجوع إلى ىذه اآللية فأن الخوض في منافسة غير 

 أمر حتمي القت فائدتيا في توخي الحذر والخسائر الغير محسوبة.

 عممية التطبيؽ. 4

( لعينة واحدة وقيمة Tتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار )

 .النتيجة( يوضح 27) رقم والجدول ، (sigمستوى الداللة )القيمة االحتمالية 

 (27) رلى خذٔل

 ؼذ ػًهٛت انتطبٛكنًؼرفت دالنت انفرٔق فٙ ب  ( نؼُٛت ٔاحذة Tَتٛدت اختببر )

 انفمرة و
انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

درخت 

 انتمٛٛى
 انترتٛب

1 

رشغًُ اٌزمُٕبد اٌّحبعجُخ فٍ 

الصَ ألداء اإلٔزبج اٌّعشفٍ اٌ

 اٌىظبئف اإلداسَخ.

4.24 0.66 18.729 0.000 
عبٌُخ  

 خذاً 
2 

2 

اعزخذاَ رطجُك اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ 

فٍ رحمُك فبعٍُخ أداء وظبئف 

 اٌششوخ اٌّخزٍفخ.

 5 عبٌُخ 0.000 15.958 0.73 4.16

3 

رعضَض اعزخذاَ اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ 

رحمُك اٌشضب اٌىظُفٍ فٍ 

 اٌششوخ.

 6 عبٌُخ 0.000 10.881 0.90 3.98

4 

اعزخذاَ  اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ فٍ 

ٕظّخ  ُّ رحمُك فبعٍُخ اإلخشاءاد اٌ

 ٌٍعٍُّبد اٌذاخٍُخ فٍ اٌششوخ.

 4 عبٌُخ 0.000 15.187 0.77 4.17

5 
رطجُك اٌّعشفخ اٌّحبعجُخ فٍ 

 رحمُك ِٕبفع لُّخ ئضبفُخ ٌٍششوخ.
4.32 0.76 17.475 0.000 

عبٌُخ  

 خذاً 
1 

6 

ُت اٌّحبعجُخ اٌحذَثخ رزشخُ األعبٌ

اٌزىخه اٌّعشفٍ فٍ األداء 

 اٌزٕبفغٍ ٌٍششوخ.

4.21 0.76 15.906 0.000 
عبٌُخ  

 خذاً 
3 

 - ػبنٛت 0.000 21.989 0.54 4.18 يتٕسظ فمراث ػًهٛت انتطبٛك

 :ما يأتي (27) رقم الجدوليبين 
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  بدرجة اء تقييميا ج( فقرات 3بينما توجد ) ؛جداً  عاليةبدرجة  ياقييمجاء تفقرات ( 3)وجود

 . عالية

  األولى المتين تنص  (1، 5، ويالحظ أن الفقرتين )(3.98( و )4.32بين ) المتوسطتراوح

 األخرى عمى:، و "تطبيؽ المعرفة المحاسبية في تحقيؽ منافع قيمة إضافية لمشركة" :عمى

 اجاءت ، قد"ةي الالـز ألداء الوظائؼ اإلداريتشغيؿ التقنيات المحاسبية في اإلنتاج المعرف"

ألن قيمة مستوى الداللة  ؛جدًا لمفقرتين عاليةبدرجة  والثانية عمى التوالي األولى المرتبةفي 

فإن الفرق بين المتوسط الواقعي والمتوسط الفرضي  من ثم؛و  ؛(0.05لمفقرتين أصغر من )

 صن تناالمت( 3،  2في حين جاءت الفقرتان ) .إحصائيًا ولصالح المتوسط الواقعيدال 

استخداـ تطبيؽ المعرفة المحاسبية في تحقيؽ فاعمية أداء وظائؼ الشركة " :عمى األولى

تعزيز استخداـ المعرفة المحاسبية تحقيؽ الرضا الوظيفي في " األخرى عمى:، و "المختمفة

ألن قيمة  ؛لمفقرتين عاليةبدرجة عمى التوالي ألخيرة قبل األخيرة وافي المرتبة  "الشركة

فإن الفرق بين المتوسط الواقعي  من ثم؛(، و 0.05ة لمفقرتين أيضًا أصغر من )مستوى الدالل

يتم رفض فإنو  ومما سبقوالمتوسط الفرضي دال إحصائيًا ولصالح المتوسط الواقعي. 

حوؿ  ؛ال توجد فروؽ دالة إحصائياً ": عمى أنو التي تنص رابعةالفرضية العدمية الفرعية ال

والقبول بالفرضية  "ت المحاسبية مف منظور إدارة المعرفةعممية التطبيؽ لنظـ المعموما

حوؿ عممية التطبيؽ لنظـ المعمومات المحاسبية مف  ؛توجد فروؽ دالة إحصائياً "البديمة: 

وتعزى الباحثة ذلك إلى أن كل ما سبق من عمميات وتفعيل الشركات  ."منظور إدارة المعرفة

سبة لتأدية الوظيفة المالية جعمت من عممية التطبيق التجارية اليمنية لآلليات والتقنيات المنا

الموظفين حتى  وفق أراء المبحوثين عالية ىذا ما يدل عمى اإلجابات الواقعية وفق ما لمسوه

وان كانت إدارة المعرفة بمنيجيا المتعارف عميو غير مفعل بشكل مباشر،ولكن نوع من 
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ئدة الذي يروىا أنيا عالية جدا وفق اآلليات ساعدىا استخدام احدث التقنيات وصمت الفا

 .والمستوى المعمول ب

 الخصائص الشخصية لعينة الدراسةتحميؿ االتجاهات مف حيث 3.3.2 

 آراء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس اتجاهات نتائج3.3.2.1 

متوسطات رتب  ( بين0.05عند مستوى داللة ) لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية

درجة تقييم نظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية  في الدراسةاستجابات عينة  رجاتد

تعزى لمتغير  ولجميع محوري األداةحدة اليمنية من منظور إدارة المعرفة لكل بعد ولكل محور عمى 

قارنة لمم أحد أساليب اإلحصاء الالمعممي (مان ويتنياختبار )تم استخدام  ،الجنس )ذكر ، أنثى(

فر أحد شروط استخدام اوذلك لعدم تو  ؛استجابات عينة الدراسةرتب درجات بين متوسطات 

اختبار  ( يوضح نتيجة28) رقم ، والجدول(25وىو أن حجم اإلناث أقل من ) ،اإلحصاء المعممي

 .(مان ويتني)

 ( ما يأتي: 28)رقم يتضح من جدول

 بمغت قيمة مان ويتني : ات المحاسبيةلنظـ المعموم عرفيةالمتطمبات الم: األوؿ المحور

ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ؛ (0.05وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى ) ،(610)

عند فروق ذات داللة إحصائية ال توجد  من ثم؛(؛ و 0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.515)

 ميع أبعادلج( بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة 0.05مستوى داللة )

تعزى لمتغير  ؛لنظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفة المتطمبات المعرفية

 الجنس.
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 (28)رلى خذٔل

 اندُسَتٛدت اختببر يبٌ ٔٚتُٙ نهًمبرَت بٍٛ يتٕسطبث رتب درخبث استدبببث أفراد انؼُٛت ٔفمب  نًتغٛر 
 انؼذد اندُس انًحٕر/انبؼذ

يتٕسظ 

 انرتب

يدًٕع 

 انرتب

لًٛت يبٌ 

 ٔٚتُٙ

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

انذالنت 

 انهفظٛت

انًتطهببث 

 انًؼرفٛت

 4265.00 50.18 85 روش
610 0.515 

غُش داٌخ 

 886.00 55.38 16 أٔثً ئحظبئُبً 

انتٕخّ 

 انًؼرفٙ

 4311.00 50.72 85 روش
656 0.823 

غُش داٌخ 

 840.00 52.50 16 أٔثً ئحظبئُبً 

تمُٛت 

 انًؼهٕيبث

 4275.50 50.30 85 روش
620.5 0.579 

غُش داٌخ 

 875.50 54.72 16 أٔثً ئحظبئُبً 

 انمذراث

 انًؼرفٛت

 4303.00 50.62 85 روش
648 0.765 

غُش داٌخ 

 848.00 53.00 16 أٔثً ئحظبئُبً 

انذُٚبيٛكٛت 

 انًؼرفٛت

 4281.50 50.37 85 روش
626.5 0.618 

غُش داٌخ 

 869.50 54.34 16 أٔثً ئحظبئُبً 

انؼًهٛبث 

  انًؼرفٛت

 4208.00 49.51 85 روش
553 0.237 

غُش داٌخ 

 943.00 58.94 16 أٔثً ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 االكتشبف

 4213.50 49.57 85 روش
558.5 0.254 

غُش داٌخ 

 937.50 58.59 16 أٔثً ئحظبئُبً 

 ػًهٛت االيتالن
 4173.50 49.10 85 روش

518.5 0.131 
غُش داٌخ 

 977.50 61.09 16 أٔثً ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 انًشبركت

 4343.00 51.09 85 روش
672 0.940 

غُش داٌخ 

 808.00 50.50 16 أٔثً ئحظبئُبً 

 ػًهٛت انتطبٛك
 4198.00 49.39 85 روش

543 0.199 
غُش داٌخ 

 953.00 59.56 16 أٔثً ئحظبئُبً 

 انذرخت انكهٛت
 4246.50 49.96 85 روش

591.5 0.410 
غُش داٌخ 

 904.50 56.53 16 أٔثً ئحظبئُبً 

   وىددددي قيمدددة غيددددر دالدددة إحصددددائيًا  ،(656بمغدددت قيمدددة مددددان ويتندددي ) : عػػػد التوجػػػػه المعرفػػػػيب

( وىدددددي قيمدددددة أكبدددددر مدددددن 0.823ألن قيمدددددة مسدددددتوى الداللدددددة بمغدددددت ) ؛(0.05عندددددد مسدددددتوى )

( 0.05داللددددددة ) عنددددددد مسددددددتوى فددددددروق ذات داللددددددة إحصددددددائيةال توجددددددد  ومددددددن ثددددددم؛ (؛0.05)

تعدددددددزى  التوجدددددددو المعرفددددددديبدددددددين متوسدددددددطات رتدددددددب درجدددددددات اسدددددددتجابات عيندددددددة الدراسدددددددة فدددددددي 

 الجنس. لمتغير 

   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(620.5بمغت قيمة مان ويتني ) :عد تقنية المعموماتب

 (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.579ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  ن ثم؛مو 

 الجنس.تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في تقنية المعمومات
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   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(648بمغت قيمة مان ويتني ) :عد القدرات المعرفيةب

 (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.765اللة بمغت )ألن قيمة مستوى الد (؛0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 الجنس.تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في القدرات المعرفية

 ر دالة إحصائيًا وىي قيمة غي ،(626.5بمغت قيمة مان ويتني ) :بعد الديناميكية المعرفية

وىي قيمة أكبر من  ،(0.618ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05عند مستوى )

( بين 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و  (؛0.05)

تعزى لمتغير  ؛متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في الديناميكية المعرفية

 الجنس. 

 بمغدددددت قيمدددددة مدددددان : يػػػػػة لػػػػػنظـ المعمومػػػػػات المحاسػػػػػبيةرفالمع العمميػػػػػات: ثػػػػػانيال المحػػػػػور

ألن قيمددددددددة  (؛0.05وىددددددددي قيمددددددددة غيددددددددر دالددددددددة إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتوى ) ،(553ويتنددددددددي )

ال توجددددددد  مددددددن ثددددددم؛و  (؛0.05وىددددددي قيمددددددة أكبددددددر مددددددن ) ،(0.237مسددددددتوى الداللددددددة بمغددددددت )

ت رتدددددب درجدددددات ( بدددددين متوسدددددطا0.05عندددددد مسدددددتوى داللدددددة ) فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية

لددددددنظم المعمومددددددات المحاسددددددبية  العمميددددددات المعرفيددددددة لجميددددددع أبعدددددداداسددددددتجابات عينددددددة الدراسددددددة 

 الجنس.تعزى لمتغير  ؛من منظور إدارة المعرفة

 وىددددي قيمددددة غيددددر دالددددة إحصددددائيًا  ،(558.5بمغددددت قيمددددة مددددان ويتنددددي ) : عمميػػػػة االكتشػػػػاؼ

وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر  ،(0.254ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت ) (؛0.05عندددددددد مسدددددددتوى )

عنددددددددد مسددددددددتوى داللددددددددة  داللددددددددة إحصددددددددائيةفددددددددروق ذات ال توجددددددددد  مددددددددن ثددددددددم؛و  (؛0.05مددددددددن )

 ؛عمميدددددة االكتشددددداف( بدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي 0.05)

 الجنس. تعزى لمتغير 
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 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(518.5بمغت قيمة مان ويتني ) :عممية االمتالؾ

 (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.131ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد من ثم؛ و 

 الجنس.تعزى لمتغير  ؛عممية االمتالكدرجات استجابات عينة الدراسة في 

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(672بمغت قيمة مان ويتني ) :ة المشاركةعممي

 من ثمو  (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.940ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)

( بين متوسطات رتب درجات 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد 

 الجنس.تعزى لمتغير  ؛مية المشاركةعماستجابات عينة الدراسة في 

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(543بمغت قيمة مان ويتني ) :عممية التطبيؽ

 من ثم؛و  (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.199ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)

رتب درجات ( بين متوسطات 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد 

 الجنس.تعزى لمتغير  ؛عممية التطبيقاستجابات عينة الدراسة في 

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(591.5بمغت قيمة مان ويتني ): الدرجة الكمية

 من ثمو  (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.410ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)

( بين متوسطات رتب درجات 0.05عند مستوى داللة ) ةفروق ذات داللة إحصائيال توجد 

تقييم نظم المعمومات المحاسبية في الشركات الدرجة الكمية لاستجابات عينة الدراسة في 

  الجنس.تعزى لمتغير  ؛التجارية اليمنية من منظور إدارة المعرفة

 آراء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر اتجاهاتنتائج  3.3.2.2

 متوسطات درجات ( بين0.05عند مستوى داللة ) عرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائيةلم

درجة تقييم نظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية في  الدراسةاستجابات أفراد عينة 
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 تعزى لمتغير ؛محوري األداةول عد ولكل محور عمى حدةاليمنية من منظور إدارة المعرفة لكل بُ 

لممقارنة بين ( لعينتين مستقمتين T)تم استخدام اختبار  ؛( سنةوأكثر 36، 35-25العمر )

 (T)وذلك بعد التأكد من شروط استخدام اختبار  ؛استجابات عينة الدراسةدرجات متوسطات 

أىميا اعتدالية التوزيع الطبيعي  ؛المعممية حصائيةلعينتين مستقمتين كأحد أساليب االختبارات اإل

كما تم توضيحو  ،لمتحقق من التوزيع الطبيعي لمبيانات (شابيرو)يث تم استخدام اختبار ح ؛البيانات

حيث تم استخدام اختبار ليفين لمتحقق  ؛تجانس العينتين فضاًل عن، نتيجة السؤال األولسابقًا في 

ألن  ؛وىي قيمة غير دالة إحصائياً  ،(0.306تساوي ) Fحيث ظيرت قيمة  ؛من تجانس العينتين

وىذا يعني أن العينتين  ؛(0.05( وىي قيمة أكبر من )0.581مستوى الداللة بمغت ) قيمة

 ( لعينتين مستقمتين.Tاختبار ) ( يوضح نتيجة29) رقم ن، والجدولامتجانست

 ( ما يأتي: 29) يتضح من جدول

 (1.38بمغت قيمة ت ): ية لنظـ المعمومات المحاسبيةرفالمتطمبات المع: األوؿ المحور، 

(؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت 0.05مة غير دالة إحصائيًا عند مستوى )وىي قي

عند  فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛(؛ و 0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.170)

المتطمبات لجميع أبعاد ( بين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة0.05مستوى داللة )

 العمر.تعزى لمتغير  ؛ة من منظور إدارة المعرفةية لنظم المعمومات المحاسبيرفالمع

 (، وىدددددي قيمدددددة غيدددددر دالدددددة إحصدددددائيًا عندددددد 1.09بمغدددددت قيمددددة ت ) : ب عػػػػػد التوجػػػػػه المعرفػػػػػي

(، وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر مدددددددن 0.277(؛ ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت )0.05مسدددددددتوى )

( 0.05فددددددروق ذات داللددددددة إحصددددددائية عنددددددد مسددددددتوى داللددددددة )(؛ ومددددددن ثددددددم؛ ال توجددددددد 0.05)

تعدددددزى لمتغيددددددر  التوجددددددو المعرفدددددي؛بدددددين متوسدددددطات درجدددددات اسددددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي 

 العمر. 
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 (29) رلى خذٔل

  انؼًر( نؼُٛتٍٛ يستمهتٍٛ نهًمبرَت بٍٛ يتٕسطبث درخبث استدبببث أفراد انؼُٛت ٔفمب  نًتغٛر Tَتٛدت اختببر )
 انؼذد انؼًر انًحٕر/انبؼذ

انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

ًٛت ل

 ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

انذالنت 

 انهفظٛت

انًتطهببث 

 ٛترفانًؼ

25-35 63 4.06 0.40 
1.38 0.170 

غُش داٌخ 

 0.42 4.18 38 وأوثش 36 ئحظبئُبً 

انتٕخّ 

 انًؼرفٙ

25-35 63 4.18 0.51 
1.09 0.277 

غُش داٌخ 

 0.57 4.30 38 وأوثش 36 ئحظبئُبً 

تمُٛت 

 انًؼهٕيبث

25-35 63 4.12 0.39 
1.33 0.184 

غُش داٌخ 

 0.44 4.23 38 وأوثش 36 ئحظبئُبً 

 انمذراث

 انًؼرفٛت

25-35 63 4.08 0.44 
0.684 0.495 

غُش داٌخ 

 0.57 4.15 38 وأوثش 36 ئحظبئُبً 

انذُٚبيٛكٛت 

 انًؼرفٛت

25-35 63 3.88 0.56 
1.22 0.224 

غُش داٌخ 

 0.46 4.02 38 وأوثش 36 ئحظبئُبً 

نؼًهٛبث ا

 انًؼرفٛت

25-35 63 4.08 0.40 
0.990 0.324 

غُش داٌخ 

 0.38 4.17 38 وأوثش 36 ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 االكتشبف

25-35 63 4.18 0.47 
0.356 0.723 

غُش داٌخ 

 0.45 4.21 38 وأوثش 36 ئحظبئُبً 

 ػًهٛت االيتالن
25-35 63 3.87 0.60 

0.476 0.635 
غُش داٌخ 

 0.54 3.92 38 أوثشو 36 ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 انًشبركت

25-35 63 4.17 0.49 
0.723 0.471 

غُش داٌخ 

 0.47 4.25 38 وأوثش 36 ئحظبئُبً 

 ػًهٛت انتطبٛك
25-35 63 4.12 0.56 

1.42 0.157 
غُش داٌخ 

 0.49 4.28 38 وأوثش 36 ئحظبئُبً 

 انذرخت انكهٛت
25-35 63 4.07 0.37 

1.32 0.187 
 غُش داٌخ

 0.39 4.18 38 وأوثش 36 ئحظبئُبً 

   بمغت قيمة  :عد تقنية المعموماتبT (1.33)،  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى

 من ثم؛و  (؛0.05( وىي قيمة أكبر من )0.184ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)

طات درجات ( بين متوس0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد 

 العمر.تعزى لمتغير  ؛استجابات عينة الدراسة في تقنية المعمومات

   بمغت قيمة  :عد القدرات المعرفيةبT (0.684)،  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى

ال  من ثمو  (؛0.05( وىي قيمة أكبر من )0.495ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)

( بين متوسطات درجات استجابات 0.05عند مستوى داللة )ية فروق ذات داللة إحصائتوجد 

 العمر.تعزى لمتغير  ؛عينة الدراسة في القدرات المعرفية
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   بمغت قيمة  :عد الديناميكية المعرفيةبT (1.22)،  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى

 من ثم؛و  (؛0.05( وىي قيمة أكبر من )0.224ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)

( بين متوسطات درجات 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد 

 العمر.تعزى لمتغير  ؛استجابات عينة الدراسة في الديناميكية المعرفية

 بمغددددددت قيمددددددة : لػػػػػػنظـ المعمومػػػػػػات المحاسػػػػػػبية العمميػػػػػػات المعرفيػػػػػػة: الثػػػػػػاني المحػػػػػػورT 

ألن قيمددددددة مسددددددتوى  (؛0.05عنددددددد مسددددددتوى )وىددددددي قيمددددددة غيددددددر دالددددددة إحصددددددائيًا  ،(0.990)

فدددددروق ذات ال توجدددددد مدددددن ثدددددم؛ و  (؛0.05وىدددددي قيمدددددة أكبدددددر مدددددن ) ،(0.324الداللدددددة بمغدددددت )

( بددددددين متوسددددددطات درجددددددات اسددددددتجابات عينددددددة 0.05عنددددددد مسددددددتوى داللددددددة ) داللدددددة إحصددددددائية

 ؛لدددددنظم المعمومدددددات المحاسدددددبية مدددددن منظدددددور إدارة المعرفدددددة العمميدددددات المعرفيدددددةالدراسدددددة فدددددي 

 العمر.لمتغير  تعزى

  بمغددددت قيمددددة  : عمميػػػػة االكتشػػػػاؼب عػػػػدT (0.356)،  وىددددي قيمددددة غيددددر دالددددة إحصددددائيًا عنددددد

وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر مدددددددن  ،(0.723ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت ) (؛0.05مسدددددددتوى )

( 0.05عندددددددد مسدددددددتوى داللدددددددة ) فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائيةال توجدددددددد مدددددددن ثدددددددم و  (؛0.05)

تعدددددزى لمتغيدددددر  ؛عمميدددددة االكتشدددددافة الدراسدددددة فدددددي بدددددين متوسدددددطات درجدددددات اسدددددتجابات عينددددد

 العمر. 

  بمغت قيمة  :عممية االمتالؾب عدT (0.476)،  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى

 من ثمو  (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.635ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)

( بين متوسطات درجات 0.05عند مستوى داللة ) ة إحصائيةفروق ذات داللال توجد 

 العمر.تعزى لمتغير  ؛عممية االمتالكاستجابات عينة الدراسة في 
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  بمغت قيمة  :عممية المشاركةب عدT (0.723)،  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى

 من ثمو  (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.471ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)

( بين متوسطات درجات 0.05عند مستوى داللة )لة إحصائية فروق ذات دالال توجد 

 العمر.تعزى لمتغير  ؛عممية المشاركةاستجابات عينة الدراسة في 

  بمغت قيمة  :عممية التطبيؽب عدT (1.42)،  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى

 من ثمو  (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.157ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)

( بين متوسطات درجات 0.05عند مستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية ال توجد 

 العمر.تعزى لمتغير  ؛عممية التطبيقاستجابات عينة الدراسة في 

  بمغددددت قيمددددة : الدرجػػػػة الكميػػػػةT (1.32)،  وىدددددي قيمددددة غيددددر دالددددة إحصددددائيًا عنددددد مسدددددتوى

 (؛0.05وىددددددي قيمددددددة أكبددددددر مددددددن ) ،(0.187ألن قيمددددددة مسددددددتوى الداللددددددة بمغددددددت ) (؛0.05)

( بددددددددين 0.05عنددددددددد مسددددددددتوى داللددددددددة )فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية ال توجددددددددد مددددددددن ثددددددددم؛ و 

تقيددددديم نظدددددم المعمومدددددات الدرجدددددة الكميدددددة لمتوسدددددطات درجدددددات اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي 

تعدددددددزى لمتغيدددددددر  ؛المحاسدددددددبية فدددددددي الشدددددددركات التجاريدددددددة اليمنيدددددددة مدددددددن منظدددددددور إدارة المعرفدددددددة

 العمر.

 المؤهؿآراء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير  اتجاهاتنتائج    3.3.2.3

متوسطات رتب  ( بين0.05عند مستوى داللة ) لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية

تقييم نظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنية  في الدراسةاستجابات عينة  درجات

تعزى لمتغير  ؛ولجميع محوري األداة حدةعد ولكل محور عمى من منظور إدارة المعرفة لكل بُ 

رتب لممقارنة بين متوسطات  مان ويتني أحد أساليب اإلحصاء الالمعمميتم استخدام فقد  ؛المؤىل
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وىو أن  ،فر أحد شروط استخدام اإلحصاء المعممياوذلك لعدم تو  ؛استجابات عينة الدراسةدرجات 

 اختبار مان ويتني.  ( يوضح نتيجة30، والجدول )(25من )حجم حممة مؤىل الماجستير أقل 

 (30) رلى خذٔل

 َتٛدت اختببر يبٌ ٔٚتُٙ نهًمبرَت بٍٛ يتٕسطبث رتب درخبث استدبببث أفراد انؼُٛت ٔفمب  نًتغٛر انًؤْم 

 انؼذد انًؤْم انًحٕر/انبؼذ
يتٕسظ 

 انرتب

يدًٕع 

 انرتب

لًٛت يبٌ 

 ٔٚتُٙ

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

انذالنت 

 نهفظٛتا

انًتطهببث 

 ٛترفانًؼ

 4452.50 50.03 89 ثىبٌىسَىط
447.5 0.364 

غُش داٌخ 

 698.50 58.21 12 ِبخغزُش ئحظبئُبً 

انتٕخّ 

 انًؼرفٙ

 4519.50 50.78 89 ثىبٌىسَىط
514.5 0.837 

غُش داٌخ 

 631.50 52.63 12 ِبخغزُش ئحظبئُبً 

تمُٛت 

 انًؼهٕيبث

 4461.00 50.12 89 ثىبٌىسَىط
456 0.411 

غُش داٌخ 

 690.00 57.50 12 ِبخغزُش ئحظبئُبً 

 انمذراث

 انًؼرفٛت

 4473.50 50.26 89 ثىبٌىسَىط
468.5 0.490 

غُش داٌخ 

 677.50 56.46 12 ِبخغزُش ئحظبئُبً 

انذُٚبيٛكٛت 

 انًؼرفٛت

 4419.00 49.65 89 ثىبٌىسَىط
414 0.206 

غُش داٌخ 

 732.00 61.00 12 ِبخغزُش ئحظبئُبً 

انؼًهٛبث 

 انًؼرفٛت

 4483.00 50.37 89 ثىبٌىسَىط
442.5 0.556 

غُش داٌخ 

 668.00 55.67 12 ِبخغزُش ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 االكتشبف

 4507.50 50.65 89 ثىبٌىسَىط
502.5 0.738 

غُش داٌخ 

 643.50 53.63 12 ِبخغزُش ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 االيتالن

 4343.00 48.80 89 ثىبٌىسَىط
338 0.039 

داٌخ 

 808.00 67.33 12 ِبخغزُش ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 انًشبركت

 4536.50 50.97 89 ثىبٌىسَىط
531.5 0.979 

غُش داٌخ 

 614.50 51.21 12 ِبخغزُش ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 انتطبٛك

 4635.50 52.08 89 ثىبٌىسَىط
437.5 0.307 

غُش داٌخ 

 515.50 42.96 12 ِبخغزُش ئحظبئُبً 

 انذرخت انكهٛت
 4447.50 49.97 89 بكبنٕرٕٚس

478 0.337 
غٛر دانت 

 703.50 58.63 12 يبخستٛر إحصبئٛب  

 ( ما يأتي: 30)رقم يتضح من جدول

 بمغدددددت قيمدددددة مدددددان : يػػػػػة لػػػػػنظـ المعمومػػػػػات المحاسػػػػػبيةرفالمتطمبػػػػػات المع: األوؿ المحػػػػػور

ألن قيمدددددددة  (؛0.05د مسدددددددتوى )وىدددددددي قيمدددددددة غيدددددددر دالدددددددة إحصدددددددائيًا عنددددددد ،(447.5ويتندددددددي )

ال توجددددددد  مددددددن ثددددددم؛و  (؛0.05وىددددددي قيمددددددة أكبددددددر مددددددن ) ،(0.364مسددددددتوى الداللددددددة بمغددددددت )

( بدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات 0.05عندددددد مسدددددتوى داللدددددة ) فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية

لددددنظم المعمومددددات المحاسددددبية مددددن  رفيددددةالمتطمبددددات المع فددددي أبعدددداداسددددتجابات عينددددة الدراسددددة 

 المؤىل.تعزى لمتغير  ؛رفةمنظور إدارة المع
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 وىددددددي قيمددددددة غيددددددر دالددددددة  ،(514.5بمغددددددت قيمددددددة مددددددان ويتنددددددي ) : بعػػػػػػد التوجػػػػػػه المعرفػػػػػػي

وىددددددددي  ،(0.837ألن قيمددددددددة مسددددددددتوى الداللددددددددة بمغددددددددت ) (؛0.05إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتوى )

عندددددد مسدددددتوى  فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائيةال توجدددددد  مدددددن ثدددددم؛و  (؛0.05قيمدددددة أكبدددددر مدددددن )

التوجدددددددو رتدددددددب درجدددددددات اسدددددددتجابات عيندددددددة الدراسدددددددة فدددددددي ( بدددددددين متوسدددددددطات 0.05داللدددددددة )

 المؤىل. تعزى لمتغير  ؛المعرفي

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(456بمغت قيمة مان ويتني ) :بعد تقنية المعمومات

 (؛0.05( وىي قيمة أكبر من )0.411ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) إحصائية فروق ذات داللةال توجد  من ثم؛و 

 المؤىل.تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في تقنية المعمومات

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(468.5بمغت قيمة مان ويتني ) :بعد القدرات المعرفية

 (؛0.05ة أكبر من )وىي قيم ،(0.490ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 المؤىل.تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في القدرات المعرفية

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(414بمغت قيمة مان ويتني ) :بعد الديناميكية المعرفية

 (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.206ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد من ثم؛ و 

 المؤىل.تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في الديناميكية المعرفية

 بمغدددددت قيمدددددة مدددددان : ـ المعمومػػػػػات المحاسػػػػػبيةلػػػػػنظ العمميػػػػػات المعرفيػػػػػة: الثػػػػػاني المحػػػػػور

ألن قيمدددددددة  (؛0.05وىدددددددي قيمدددددددة غيدددددددر دالدددددددة إحصدددددددائيًا عندددددددد مسدددددددتوى ) ،(442.5ويتندددددددي )

ال توجددددددد  ؛مددددددن ثددددددمو  (؛0.05وىددددددي قيمددددددة أكبددددددر مددددددن ) ،(0.556مسددددددتوى الداللددددددة بمغددددددت )
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( بدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات 0.05عندددددد مسدددددتوى داللدددددة ) فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية

لدددددنظم المعمومدددددات المحاسدددددبية مدددددن  العمميدددددات المعرفيدددددة أبعددددداد الدراسدددددة فدددددي اسدددددتجابات عيندددددة

 المؤىل.تعزى لمتغير  ؛منظور إدارة المعرفة

 وىددددي قيمددددة غيددددر دالددددة إحصددددائيًا  ،(502.5بمغددددت قيمددددة مددددان ويتنددددي ) : عمميػػػػة االكتشػػػػاؼ

وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر  ،(0.738ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت ) (؛0.05عندددددددد مسدددددددتوى )

عنددددددددد مسددددددددتوى داللدددددددددة  فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائيةال توجددددددددد مددددددددن ثددددددددم؛  ؛(0.05مددددددددن )

؛ عمميدددددة االكتشددددداف( بدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي 0.05)

 المؤىل. تعزى لمتغير 

 وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(338بمغت قيمة مان ويتني ) :عممية االمتالؾ

من و  (؛0.05وىي قيمة أصغر من ) ،(0.039غت )ألن قيمة مستوى الداللة بم (؛0.05)

( بين متوسطات رتب درجات 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  ثم؛

المؤىل لصالح حممة مؤىل تعزى لمتغير  ؛عممية االمتالكاستجابات عينة الدراسة في 

 الماجستير. 

 يمة غير دالة إحصائيًا عند وىي ق ،(531.5بمغت قيمة مان ويتني ) :عممية المشاركة

 (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.979ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  ومن ثم؛

 المؤىل.تعزى لمتغير  ؛عممية المشاركةدرجات استجابات عينة الدراسة في 

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(437.5بمغت قيمة مان ويتني ) :طبيؽعممية الت

 من ثم؛و  (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.307ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)
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( بين متوسطات رتب درجات 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد 

 المؤىل.تعزى لمتغير  ؛التطبيق عمميةاستجابات عينة الدراسة في 

 وىدددددي قيمدددددة غيدددددر دالدددددة إحصدددددائيًا عندددددد  ،(478بمغدددددت قيمدددددة مدددددان ويتندددددي ): الدرجػػػػػة الكميػػػػػة

وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر مدددددددن  ،(0.337ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت ) (؛0.05مسدددددددتوى )

( 0.05عنددددددد مسددددددتوى داللددددددة ) فددددددروق ذات داللددددددة إحصددددددائيةال توجددددددد  مددددددن ثددددددم؛و  (؛0.05)

تقيددددديم نظدددددم الدرجدددددة الكميدددددة لدرجدددددات اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي  بدددددين متوسدددددطات رتدددددب

تعدددددزى  ؛المعمومدددددات المحاسدددددبية فدددددي الشدددددركات التجاريدددددة اليمنيدددددة مدددددن منظدددددور إدارة المعرفدددددة

 المؤىل.لمتغير 

 آراء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير التخصص العممي اتجاهاتنتائج  3.3.2.4

 متوسطات ( بين0.05عند مستوى داللة ) ئيةلمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصا

درجة تقييم نظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية  في الدراسةاستجابات أفراد عينة 

؛ تعزى ولجميع محوري األداة حدةعد ولكل محور عمى اليمنية من منظور إدارة المعرفة لكل بُ 

تم استخدام اختبار  فقد ؛ات، أخرى(التخصص العممي )محاسبة، حاسوب/تقنية معموملمتغير 

استجابات رتب درجات لممقارنة بين متوسطات  أحد أساليب اإلحصاء الالمعممي (كروسكال والس)

وىو أن حجم بعض  ،فر أحد شروط استخدام اإلحصاء المعممياوذلك لعدم تو  ؛عينة الدراسة

 كما يأتي: ،(والس كروسكال)( يوضح نتيجة اختبار 31، والجدول )(25العينات أقل من )

 بمغت قيمة مربع كاي : لنظـ المعمومات المحاسبية رفيةالمتطمبات المع: األوؿ المحور

(؛ ألن قيمة مستوى الداللة 0.05وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى ) ،(0.285)

فروق ذات داللة إحصائية ال توجد  من ثم؛(؛ و 0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.876بمغت )

( بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في 0.05ستوى داللة )عند م
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؛ تعزى لمتغير لنظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفة رفيةالمتطمبات المع

 التخصص.

   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(0.116بمغت قيمة مربع كاي ) : بعد التوجه المعرفي

(؛ 0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.944ة مستوى الداللة بمغت )(؛ ألن قيم0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد ومن ثم؛ 

 التخصص.؛ تعزى لمتغير التوجو المعرفيدرجات استجابات عينة الدراسة في 

 ة غير دالة إحصائيًا عند (، وىي قيم1.476بمغت قيمة مربع كاي ) :بعد تقنية المعمومات

(؛ 0.05(، وىي قيمة أكبر من )0.478(؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )وبالتالي ال توجد 

 التخصص.درجات استجابات عينة الدراسة في تقنية المعمومات؛ تعزى لمتغير 

  (، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند 0.293بمغت قيمة مربع كاي ) :ات المعرفيةبعد القدر

(؛ 0.05(، وىي قيمة أكبر من )0.864(؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ومن ثم؛ ال توجد 

 التخصص.القدرات المعرفية؛ تعزى لمتغير  درجات استجابات عينة الدراسة في

 (، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا 0.711بمغت قيمة مربع كاي ) :بعد الديناميكية المعرفية

(، وىي قيمة أكبر من 0.701(؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )0.05عند مستوى )

( بين 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(؛ ومن ثم؛ ال توجد 0.05)

متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في الديناميكية المعرفية؛ تعزى لمتغير 

 التخصص.
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 (31) رلى خذٔل

  انتخصص انؼهًَٙتٛدت اختببر كرٔسكبل ٔانس نهًمبرَت بٍٛ يتٕسطبث رتب استدبببث أفراد انؼُٛت ٔفمب  نًتغٛر 

 انًحٕر/انبؼذ
انتخصص 

 انؼهًٙ
 انؼذد

يتٕسظ 

 انرتب

لًٛت يربغ 

 كب٘

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

انذالنت 

 انهفظٛت

انًتطهببث 

 انًؼرفٛت

 50.14 77 ِحبعجخ

0.285 0.867 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 53.35 10 حبعىة

 54.07 14 أخشي

 انتٕخّ انًؼرفٙ

 51.41 77 ِحبعجخ

0.116 0.944 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 51.30 10 حبعىة

 48.54 14 أخشي

تمُٛت 

 ثانًؼهٕيب

 49.05 77 ِحبعجخ

1.476 0.478 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 58.55 10 حبعىة

 56.32 14 أخشي

انمذراث 

 انًؼرفٛت

 51.45 77 ِحبعجخ

0.293 0.864 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 52.85 10 حبعىة

 47.21 14 أخشي

انذُٚبيٛكٛت 

 انًؼرفٛت

 50.21 77 ِحبعجخ

0.711 0.701 
ُش داٌخ غ

 ئحظبئُبً 
 48.65 10 حبعىة

 57.00 14 أخشي

انؼًهٛبث 

 انًؼرفٛت

 51.78 77 ِحبعجخ

0.231 0.891 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 48.80 10 حبعىة

 48.29 14 أخشي

ػًهٛت 

 االكتشبف

 50.09 77 ِحبعجخ

0.397 0.820 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 51.95 10 حبعىة

 55.32 14 أخشي

 ػًهٛت االيتالن

 51.14 77 ِحبعجخ

0.013 0.994 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 51.10 10 حبعىة

 50.18 14 أخشي

ػًهٛت 

 انًشبركت

 53.34 77 ِحبعجخ

2.435 0.296 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 47.40 10 حبعىة

 40.68 14 أخشي

 ػًهٛت انتطبٛك

 52.70 77 ِحبعجخ

1.519 0.468 
ٌخ غُش دا

 ئحظبئُبً 
 41.05 10 حبعىة

 48.75 14 أخشي

 انذرخت انكهٛت

 50.56 77 ِحبعجخ

0.071 0.965 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 52.40 10 حبعىة

 52.39 14 أخشي

 بمغددددت قيمددددة مربددددع : لػػػػنظـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبية العمميػػػػات المعرفيػػػػة: الثػػػػاني المحػػػػور

ألن قيمددددددددة  (؛0.05إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتوى ) وىددددددددي قيمددددددددة غيددددددددر دالددددددددة ،(0.231كدددددددداي )

ال توجددددددد  مددددددن ثددددددم؛و  (؛0.05وىددددددي قيمددددددة أكبددددددر مددددددن ) ،(0.891مسددددددتوى الداللددددددة بمغددددددت )

( بدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات 0.05عندددددد مسدددددتوى داللدددددة ) فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية
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لددددددددنظم المعمومددددددددات المحاسددددددددبية مددددددددن  العمميددددددددات المعرفيددددددددةاسددددددددتجابات عينددددددددة الدراسددددددددة فددددددددي 

 التخصص.تعزى لمتغير  ؛المعرفة منظور إدارة

 وىددددي قيمددددة غيددددر دالددددة إحصددددائيًا  ،(0.397بمغددددت قيمددددة مربددددع كدددداي ) : عمميػػػػة االكتشػػػػاؼ

وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر  ،(0.820ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت ) (؛0.05عندددددددد مسدددددددتوى )

عنددددددددد مسددددددددتوى داللددددددددة  فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائيةال توجددددددددد مددددددددن ثددددددددم؛ و  (؛0.05مددددددددن )

 ؛عمميدددددة االكتشدددددافرتدددددب درجدددددات اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي ( بدددددين متوسدددددطات 0.05)

 التخصص. تعزى لمتغير 

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(0.013بمغت قيمة مربع كاي ) :عممية االمتالؾ

 من ثم؛و  (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.994ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05)

( بين متوسطات رتب درجات 0.05عند مستوى داللة ) صائيةفروق ذات داللة إحال توجد 

 التخصص. تعزى لمتغير  ؛عممية االمتالكاستجابات عينة الدراسة في 

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(2.435بمغت قيمة مربع كاي ) :عممية المشاركة

 (؛0.05)وىي قيمة أكبر من  ،(0.296ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد من ثم؛ و 

 التخصص.تعزى لمتغير  ؛عممية المشاركةدرجات استجابات عينة الدراسة في 

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(1.519بمغت قيمة مربع كاي ) :عممية التطبيؽ

 من ثم؛و  (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.468الداللة بمغت )ألن قيمة مستوى  (؛0.05)

( بين متوسطات رتب درجات 0.05عند مستوى داللة )إحصائية فروق ذات داللة ال توجد 

 التخصص.تعزى لمتغير  ؛عممية التطبيقاستجابات عينة الدراسة في 
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 ئيًا عنددددد وىددددي قيمددددة غيددددر دالددددة إحصددددا ،(0.071بمغددددت قيمددددة مربددددع كدددداي ): الدرجػػػػة الكميػػػػة

وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر مدددددددن  ،(0.965ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت ) (؛0.05مسدددددددتوى )

( 0.05عندددددددد مسدددددددتوى داللدددددددة ) فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائيةال توجدددددددد  مدددددددن ثدددددددمو  (؛0.05)

تقيددددديم نظدددددم الدرجدددددة الكميدددددة لبدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي 

تعدددددزى  ؛ة اليمنيدددددة مدددددن منظدددددور إدارة المعرفدددددةالمعمومدددددات المحاسدددددبية فدددددي الشدددددركات التجاريددددد

 التخصص.لمتغير 

 آراء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الوظيفة  اتجاهاتنتائج  3.3.2.5

 متوسطات ( بين0.05عند مستوى داللة ) إحصائية توجد فروق ذات داللةلمعرفة ىل 

سبية في الشركات التجارية درجة تقييم نظم المعمومات المحا في الدراسةاستجابات أفراد عينة 

تعزى  ؛ولجميع محوري األداةحدة اليمنية من منظور إدارة المعرفة لكل بعد ولكل محور عمى 

كروسكال )تم استخدام اختبار  ؛، مراجع داخمي(الوظيفة الحالية )مدير مالي، محاسبلمتغير 

استجابات عينة  رتب درجاتلممقارنة بين متوسطات  أحد أساليب اإلحصاء الالمعممي (والس

وىو أن حجم بعض العينات أقل من  ،فر أحد شروط استخدام اإلحصاء المعمميالعدم تو  ؛الدراسة

 .(كروسكال والس)( يوضح نتيجة اختبار 32، والجدول )(25)

 ( ما يأتي: 32يتضح من جدول )و  

 كاي بمغت قيمة مربع  :لنظـ المعمومات المحاسبية رفيةالمتطمبات المع: األوؿ المحور

(، ألن قيمة مستوى الداللة 0.05(، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى )0.590)

فروق ذات داللة إحصائية (؛ ومن ثم؛ ال توجد 0.05(، وىي قيمة أكبر من )0.745بمغت )

أبعاد ( بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في 0.05عند مستوى داللة )
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؛ تعزى لمتغير ظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفةية لنعرفالمتطمبات الم

 الوظيفة.

 (32)رلى خذٔل

  انٕظٛفتَتٛدت اختببر كرٔسكبل ٔانس نهًمبرَت بٍٛ يتٕسطبث رتب استدبببث أفراد انؼُٛت ٔفمب  نًتغٛر 

 انؼذد انٕظٛفت انًحٕر/انبؼذ
يتٕسظ 

 انرتب

لًٛت يربغ 

 كب٘

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

انذالنت 

 انهفظٛت

ًتطهببث ان

 ٛترفانًؼ

 48.96 55 ِذَش ِبٌٍ

0.590 0.745 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 53.03 18 ِحبعت

 53.70 28 ِشاخع داخٍٍ

انتٕخّ 

 انًؼرفٙ

 48.94 55 ِذَش ِبٌٍ

0.644 0.725 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 54.56 18 ِحبعت

 52.77 28 ِشاخع داخٍٍ

تمُٛت 

 ثانًؼهٕيب

 48.87 55 ِبٌٍِذَش 

0.726 0.695 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 51.97 18 ِحبعت

 54.55 28 ِشاخع داخٍٍ

انمذراث 

 انًؼرفٛت

 49.59 55 ِذَش ِبٌٍ

0.395 0.821 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 54.50 18 ِحبعت

 51.52 28 ِشاخع داخٍٍ

انذُٚبيٛكٛت 

 انًؼرفٛت

 50.35 55 ِذَش ِبٌٍ

0.411 0.814 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 48.58 18 ِحبعت

 53.82 28 ِشاخع داخٍٍ

انؼًهٛبث 

 انًؼرفٛت

 51.01 55 ِذَش ِبٌٍ

0.008 0.996 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 50.50 18 ِحبعت

 51.30 28 ِشاخع داخٍٍ

ػًهٛت 

 االكتشبف

 48.06 55 ِذَش ِبٌٍ

1.238 0.538 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 54.67 18 ِحبعت

 54.41 28 ِشاخع داخٍٍ

ػًهٛت 

 االيتالن

 50.48 55 ِذَش ِبٌٍ

0.347 0.841 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 48.64 18 ِحبعت

 53.54 28 ِشاخع داخٍٍ

ػًهٛت 

 انًشبركت

 53.87 55 ِذَش ِبٌٍ

1.192 0.551 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 47.94 18 ِحبعت

 47.32 28 ِشاخع داخٍٍ

 ػًهٛت انتطبٛك

 51.94 55 ِذَش ِبٌٍ

0.549 0.760 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 53.36 18 ِحبعت

 47.64 28 ِشاخع داخٍٍ

 انذرخت انكهٛت

 49.44 55 ِذَش ِبٌٍ

0.516 0.773 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 50.64 18 ِحبعت

 54.30 28 ِشاخع داخٍٍ

  (، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند 0.644كاي )بمغت قيمة مربع  :بعد التوجه المعرفي

(؛ 0.05(، وىي قيمة أكبر من )0.725(؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )0.05مستوى )
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( بين متوسطات رتب 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ومن ثم؛ ال توجد 

 الوظيفة.  تعزى لمتغير التوجو المعرفي؛درجات استجابات عينة الدراسة في 

   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(0.726بمغت قيمة مربع كاي ) :عد تقنية المعموماتب

 (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.695ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 الوظيفة.تعزى لمتغير  ؛ابات عينة الدراسة في تقنية المعموماتدرجات استج

   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(0.395بمغت قيمة مربع كاي ) :عد القدرات المعرفيةب

 (؛0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.821ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية ال توجد من ثم؛ و 

 الوظيفة.تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في القدرات المعرفية

   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا  ،(0.411بمغت قيمة مربع كاي ) :عد الديناميكية المعرفيةب

كبر من وىي قيمة أ ،(0.814ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) (؛0.05عند مستوى )

( بين 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةفروق ذات داللة ال توجد من ثم؛ و  (؛0.05)

تعزى لمتغير  ؛متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في الديناميكية المعرفية

 الوظيفة.

 بمغددددت قيمددددة مربددددع : لػػػػنظـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبية العمميػػػػات المعرفيػػػػة: الثػػػػاني المحػػػػور

ألن قيمددددددددة  (؛0.05ي قيمددددددددة غيددددددددر دالددددددددة إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتوى )وىدددددددد ،(0.008كدددددددداي )

ال توجددددددد  مددددددن ثددددددم؛و  (؛0.05وىددددددي قيمددددددة أكبددددددر مددددددن ) ،(0.996مسددددددتوى الداللددددددة بمغددددددت )

( بدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات 0.05عندددددد مسدددددتوى داللدددددة ) فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية
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مددددددددن  لددددددددنظم المعمومددددددددات المحاسددددددددبية العمميددددددددات المعرفيددددددددةاسددددددددتجابات عينددددددددة الدراسددددددددة فددددددددي 

 الوظيفة.تعزى لمتغير  ؛منظور إدارة المعرفة

  وىددددددي قيمددددددة غيددددددر دالددددددة  ،(1.238بمغددددددت قيمددددددة مربددددددع كدددددداي ) : عمميػػػػػػة االكتشػػػػػػاؼب عػػػػػػد

وىددددددددي  ،(0.538ألن قيمددددددددة مسددددددددتوى الداللددددددددة بمغددددددددت ) (؛0.05إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتوى )

عندددددد مسدددددتوى  فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائيةال توجدددددد  مدددددن ثدددددم؛و  (؛0.05قيمدددددة أكبدددددر مدددددن )

عمميددددددددة ( بددددددددين متوسددددددددطات رتدددددددب درجددددددددات اسددددددددتجابات عيندددددددة الدراسددددددددة فددددددددي 0.05ة )داللددددددد

 الوظيفة. تعزى لمتغير  ؛االكتشاف

  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(0.347بمغت قيمة مربع كاي ) :عممية االمتالؾب عد

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.841(، ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) إحصائية فروق ذات داللةال توجد  ؛من ثمو 

 الوظيفة. تعزى لمتغير  ؛عممية االمتالكدرجات استجابات عينة الدراسة في 

  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(1.192بمغت قيمة مربع كاي ) :عممية المشاركةب عد

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.551ة بمغت )ألن قيمة مستوى الدالل؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد من ثم؛ و 

 الوظيفة.تعزى لمتغير  ؛عممية المشاركةدرجات استجابات عينة الدراسة في 

  ائيًا عند وىي قيمة غير دالة إحص ،(0.549بمغت قيمة مربع كاي ) :عممية التطبيؽب عد

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.760ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 الوظيفة.تعزى لمتغير  ؛عممية التطبيقدرجات استجابات عينة الدراسة في 



 الدراسة الميدانية     الفصل الثالث         

 

043 
 

  وىددددي قيمدددة غيددددر دالدددة إحصددددائيًا عنددددد  ،(0.516مربددددع كددداي ) بمغددددت قيمدددة: الدرجػػػة الكميػػػػة

وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر مدددددددن  ،(0.773ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت )؛ (0.05مسدددددددتوى )

( 0.05عندددددد مسدددددتوى داللدددددة )إحصدددددائية   فدددددروق ذات داللدددددة ال توجدددددد مدددددن ثدددددم؛ ، و (0.05)

م نظدددددم تقيددددديالدرجدددددة الكميدددددة لبدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي 

تعدددددزى  ؛المعمومدددددات المحاسدددددبية فدددددي الشدددددركات التجاريدددددة اليمنيدددددة مدددددن منظدددددور إدارة المعرفدددددة

 الوظيفة.لمتغير 

 سنوات الخبرة آراء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير اتجاهاتنتائج  3.3.2.6

متوسطات رتب  ( بين0.05عند مستوى داللة ) لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية

درجة تقييم نظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية  في الدراسةتجابات عينة اس درجات

ولجميع محوري األداة تعزى لمتغير حدة اليمنية من منظور إدارة المعرفة لكل بعد ولكل محور عمى 

مان ويتني أحد أساليب اإلحصاء تم استخدام  ؛(سنوات وأكثر 5، سنوات 5سنوات الخبرة )أقل من 

فر أحد اوذلك لعدم تو  ؛استجابات عينة الدراسةرتب درجات لممقارنة بين متوسطات  معمميالال

أقل من  سنوات 5وىو أن حجم من يمتمكون خبرة أقل من  ،شروط استخدام اإلحصاء المعممي

 . (مان ويتني)اختبار  ( يوضح نتيجة33)رقم ، والجدول(25)

 ( ما يأتي: 33) يتضح من جدول

 بمغدددددت قيمدددددة مدددددان : يػػػػػة لػػػػػنظـ المعمومػػػػػات المحاسػػػػػبيةرفالمتطمبػػػػػات المع: األوؿ المحػػػػػور

(؛ ألن قيمدددددددة 0.05(، وىدددددددي قيمدددددددة غيدددددددر دالدددددددة إحصدددددددائيًا عندددددددد مسدددددددتوى )908.5ويتندددددددي )

(؛ ومددددددن ثددددددم؛ ال توجددددددد 0.05(، وىددددددي قيمددددددة أكبددددددر مددددددن )0.902مسددددددتوى الداللددددددة بمغددددددت )

تدددددب درجدددددات ( بدددددين متوسدددددطات ر 0.05فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية عندددددد مسدددددتوى داللدددددة )
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لدددددنظم المعمومدددددات المحاسدددددبية مدددددن  المعرفيدددددةالمتطمبدددددات أبعاد اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي

 سنوات الخبرة.؛ تعزى لمتغير منظور إدارة المعرفة

 (33) رلى خذٔل

 َتٛدت اختببر يبٌ ٔٚتُٙ نهًمبرَت بٍٛ يتٕسطبث رتب درخبث استدبببث أفراد انؼُٛت ٔفمب  نًتغٛر سُٕاث انخبرة 

 /انبؼذانًحٕر
سُٕاث 

 انخبرة
 انؼذد

يتٕسظ 

 انرتب

يدًٕع 

 انرتب

لًٛت يبٌ 

 ٔٚتُٙ

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

انذالنت 

 انهفظٛت

انًتطهببث 

 انًؼرفٛت

 1208.50 50.35 24 5ألً ِٓ 
908.5 0.902 

غُش داٌخ 

 3942.50 51.20 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

انتٕخّ 

 انًؼرفٙ

 1214.50 50.60 24 5ألً ِٓ 
914.5 0.939 

غُش داٌخ 

 3936.50 51.12 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

تمُٛت 

 انًؼهٕيبث

 1261.50 52.56 24 5ألً ِٓ 
886.5 0.764 

غُش داٌخ 

 3889.50 50.51 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

 انمذراث

 انًؼرفٛت

 1182.50 49.27 24 5ألً ِٓ 
882.5 0.740 

غُش داٌخ 

 3968.50 51.54 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

انذُٚبيٛكٛت 

 انًؼرفٛت

 1217.00 50.71 24 5ألً ِٓ 
917 0.955 

غُش داٌخ 

 3934.00 51.09 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

انؼًهٛبث 

 انًؼرفٛت

 1439.00 59.96 24 5ألً ِٓ 
709 0.086 

غُش داٌخ 

 3712.00 48.21 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 االكتشبف

 1283.50 53.48 24 5ألً ِٓ 
864.5 0.632 

غُش داٌخ 

 3867.50 50.23 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

 ػًهٛت االيتالن
 1465.00 61.04 24 5ألً ِٓ 

683 0.053 
غُش داٌخ 

 3686.00 47.87 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 انًشبركت

 1437.50 59.90 24 5ألً ِٓ 
710.5 0.085 

غُش داٌخ 

 3713.50 48.23 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

 ػًهٛت انتطبٛك
 1354.00 56.42 24 5ألً ِٓ 

794 0.296 
غُش داٌخ 

 3797.00 49.31 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

 انذرخت انكهٛت
 1279.50 53.31 24 5ألً ِٓ 

868.5 0.658 
غُش داٌخ 

 3871.50 50.28 77 فأوثش 5 ئحظبئُبً 

   وىددددددي قيمددددددة غيددددددر دالددددددة  ،(514.5بمغددددددت قيمددددددة مددددددان ويتنددددددي ) : عػػػػػػد التوجػػػػػػه المعرفػػػػػػيب

وىددددددددي  ،(0.939ألن قيمددددددددة مسددددددددتوى الداللددددددددة بمغددددددددت )؛ (0.05إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتوى )

عندددددد مسدددددتوى إحصدددددائية فدددددروق ذات داللدددددة ال توجدددددد  مدددددن ثدددددم؛، و (0.05قيمدددددة أكبدددددر مدددددن )

التوجدددددددو ( بدددددددين متوسدددددددطات رتدددددددب درجدددددددات اسدددددددتجابات عيندددددددة الدراسدددددددة فدددددددي 0.05داللدددددددة )

 . سنوات الخبرةتعزى لمتغير  ؛المعرفي

   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(886.5بمغت قيمة مان ويتني ) :عد تقنية المعموماتب

، (0.05( وىي قيمة أكبر من )0.764، ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )(0.05مستوى )
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( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 سنوات الخبرة.تعزى لمتغير  ؛ة الدراسة في تقنية المعموماتدرجات استجابات عين

   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(882.5بمغت قيمة مان ويتني ) :عد القدرات المعرفيةب

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.740ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05د مستوى داللة )عن فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 سنوات الخبرة.تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في القدرات المعرفية

   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(917بمغت قيمة مان ويتني ) :عد الديناميكية المعرفيةب

، (0.05أكبر من ) وىي قيمة ،(0.955ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 سنوات الخبرة.تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في الديناميكية المعرفية

 بمغدددددت قيمدددددة مدددددان : لػػػػػنظـ المعمومػػػػػات المحاسػػػػػبية العمميػػػػػات المعرفيػػػػػة: الثػػػػػاني المحػػػػػور

ألن قيمددددددددة ؛ (0.05وىددددددددي قيمددددددددة غيددددددددر دالددددددددة إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتوى ) ،(709ويتنددددددددي )

ال توجددددددد  مددددددن ثددددددم؛، و (0.05وىددددددي قيمددددددة أكبددددددر مددددددن ) ،(0.086مسددددددتوى الداللددددددة بمغددددددت )

( بدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات 0.05عندددددد مسدددددتوى داللدددددة )إحصدددددائية  فدددددروق ذات داللدددددة

ات المحاسدددددبية مدددددن لدددددنظم المعمومددددد العمميدددددات المعرفيدددددة أبعددددداد اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي

 سنوات الخبرة.تعزى لمتغير  ؛منظور إدارة المعرفة

  وىددددددي قيمددددددة غيددددددر دالددددددة  ،(864.5بمغددددددت قيمددددددة مددددددان ويتنددددددي ) :عمميػػػػػػة االكتشػػػػػػاؼب عػػػػػػد

وىددددددددي  ،(0.632ألن قيمددددددددة مسددددددددتوى الداللددددددددة بمغددددددددت )؛ (0.05إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتوى )

عندددددد مسدددددتوى  يةفدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائال توجدددددد  مدددددن ثدددددم؛، و (0.05قيمدددددة أكبدددددر مدددددن )
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عمميددددددددة ( بددددددددين متوسددددددددطات رتدددددددب درجددددددددات اسددددددددتجابات عيندددددددة الدراسددددددددة فددددددددي 0.05داللدددددددة )

 سنوات الخبرة. تعزى لمتغير  ؛االكتشاف

  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(683بمغت قيمة مان ويتني ) :عممية االمتالؾب عد

، (0.05كبر من )وىي قيمة أ ،(0.053ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةوبالتالي ال توجد 

 سنوات الخبرة. تعزى لمتغير  ؛عممية االمتالكدرجات استجابات عينة الدراسة في 

  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(710.5بمغت قيمة مان ويتني ) :عممية المشاركةب عد

، (0.05( وىي قيمة أكبر من )0.085ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 سنوات الخبرة.تعزى لمتغير  ؛عممية المشاركةدرجات استجابات عينة الدراسة في 

  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(794ني )بمغت قيمة مان ويت :عممية التطبيؽب عد

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.296ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) يةإحصائ فروق ذات داللةال توجد من ثم؛ و 

 ات الخبرة.سنو تعزى لمتغير  ؛عممية التطبيقدرجات استجابات عينة الدراسة في 

  وىدددددي قيمدددددة غيدددددر دالدددددة إحصدددددائيًا  ،(868.5بمغدددددت قيمدددددة مدددددان ويتندددددي ): الدرجػػػػػة الكميػػػػػة

وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر  ،(0.658ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت )؛ (0.05عندددددددد مسدددددددتوى )

عنددددددددد مسددددددددتوى داللددددددددة  فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائيةال توجددددددددد مددددددددن ثددددددددم؛ ، و (0.05مددددددددن )

الدرجدددددددة الكميدددددددة عيندددددددة الدراسدددددددة فدددددددي ( بدددددددين متوسدددددددطات رتدددددددب درجدددددددات اسدددددددتجابات 0.05)

تقيددددددديم نظدددددددم المعمومدددددددات المحاسدددددددبية فدددددددي الشدددددددركات التجاريدددددددة اليمنيدددددددة مدددددددن منظدددددددور إدارة ل

  سنوات الخبرة.تعزى لمتغير  ؛المعرفة
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ال توجػػػػػػد : "عمدددددى أنددددددو يددددددتم قبددددددول الفرضدددددية الرئيسددددددة الثالثددددددة التددددددي تددددددنص فإنددددددو وممدددددا سددددددبق

عينػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث الخصػػػػػائص تجاهػػػػػات آراء أفػػػػػراد ا فػػػػػيفػػػػػروؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا  

نظػػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبية فػػػػي الشػػػػركات التجاريػػػػة اليمنيػػػػة  تقيػػػػيـالشخصػػػػية حػػػػوؿ أبعػػػػاد 

 ".مف منظور إدارة المعرفة

 المتغيرات التفاعميةتحميؿ االتجاهات مف حيث  3.3.3

 ـالنظا مستوى استخداـ عينة الدراسة وفقًا لمتغير آراء أفراد اتجاهاتنتائج  3.3.3.1

 متوسطات درجات ( بين0.05عند مستوى داللة )إحصائية  لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة

درجة تقييم نظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية في  الدراسةاستجابات أفراد عينة 

تعزى  ؛ولجميع محوري األداة حدةاليمنية من منظور إدارة المعرفة لكل بعد ولكل محور عمى 

( لعينتين T)تم استخدام اختبار ؛ (، عالمتوسطمستوى استخدام نظم المعمومات المحاسبية ) لمتغير

وذلك بعد التأكد من شروط  ؛استجابات عينة الدراسةدرجات لممقارنة بين متوسطات مستقمتين 

المعممية أىميا  حصائيةأحد أساليب االختبارات اإلبوصفو لعينتين مستقمتين  (T)استخدام اختبار 

لمتحقق من التوزيع الطبيعي  (شابيرو)حيث تم استخدام اختبار  ؛مبياناتلعتدالية التوزيع الطبيعي ا

 ؛حيث تم استخدام اختبار ليفين لمتحقق من تجانس العينتين ؛تجانس العينتين فضاًل عن ؛لمبيانات

اللة ألن قيمة مستوى الد ؛وىي قيمة غير دالة إحصائياً  ،(3.49حيث ظيرت قيمة ف تساوي )

( 34ن، والجدول )اوىذا يعني أن العينتين متجانست ؛(0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.065بمغت )

 ( ما يأتي: 34جدول )اليتضح من ( لعينتين مستقمتين. Tاختبار ) يوضح نتيجة

 بمغت قيمة : لنظـ المعمومات المحاسبية عرفيةالمتطمبات الم: األوؿ المحورT (1.27)، 

ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ؛ (0.05إحصائيًا عند مستوى ) وىي قيمة غير دالة

عند  إحصائية فروق ذات داللةال توجد من ثم؛ (، و 0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.207)
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 رفيةالمتطمبات المع( بين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة في 0.05مستوى داللة )

مستوى استخدام نظم تعزى لمتغير  ؛معرفةلنظم المعمومات المحاسبية من منظور إدارة ال

 المعمومات المحاسبية.

 (34جدوؿ )
 النظاـمستوى استخداـ نتيجة اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف لممقارنة بيف متوسطات درجات استجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير 

 انًحٕر/انبؼذ
يستٕٖ استخذاو 

 و بنُظا
 انؼذد

انًتٕسظ 

 انحسببٙ

االَحراف 

 بر٘انًؼٛ
 لًٛت ث

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت

انذالنت 

 انهفظٛت

انًتطهببث 

 انًؼرفٛت

 0.50 4.11 43 ِزىعط
1.27 0.207 

غُش داٌخ 

 0.55 4.31 58 عبي ئحظبئُبً 

انتٕخّ 

 انًؼرفٙ

 0.42 4.08 43 ِزىعط
1.80 0.075 

غُش داٌخ 

 0.40 4.22 58 عبي ئحظبئُبً 

تمُٛت 

 انًؼهٕيبث

 0.40 4.10 43 ِزىعط
1.75 0.083 

غُش داٌخ 

 0.55 4.11 58 عبي ئحظبئُبً 

 انمذراث

 انًؼرفٛت

 0.48 3.90 43 ِزىعط
0.074 0.941 

غُش داٌخ 

 0.56 3.96 58 عبي ئحظبئُبً 

انذُٚبيٛكٛت 

 انًؼرفٛت

 0.38 4.13 43 ِزىعط
0.533 0.595 

غُش داٌخ 

 0.51 4.24 58 عبي ئحظبئُبً 

انؼًهٛبث 

 انًؼرفٛت

 0.48 3.77 43 ىعطِز
2.13 0.035 

داٌخ 

 0.62 3.97 58 عبي ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 االكتشبف

 0.45 4.09 43 ِزىعط
1.09 0.278 

غُش داٌخ 

 0.49 4.28 58 عبي ئحظبئُبً 

 ػًهٛت االيتالن
 0.52 4.08 43 ِزىعط

1.79 0.075 
غُش داٌخ 

 0.54 4.25 58 عبي ئحظبئُبً 

ػًهٛت 

 انًشبركت

 0.38 4.05 43 طِزىع
2.00 0.048 

داٌخ 

 0.43 4.15 58 عبي ئحظبئُبً 

 ػًهٛت انتطبٛك
 0.31 4.02 43 ِزىعط

1.56 0.121 
غُش داٌخ 

 0.43 4.19 58 عبي ئحظبئُبً 

 انذرخت انكهٛت
 0.33 4.04 43 ِزىعط

1.69 0.094 
غُش داٌخ 

 0.41 4.17 58 عبي ئحظبئُبً 

   غدددددت قيمدددددة بم :عػػػػػد التوجػػػػػه المعرفػػػػػيبT (1.80)،  وىدددددي قيمدددددة غيدددددر دالدددددة إحصدددددائيًا عندددددد

وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر مدددددددن  ،(0.075ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت )؛ (0.05مسدددددددتوى )

( 0.05عنددددددد مسددددددتوى داللددددددة )إحصددددددائية فددددددروق ذات داللددددددة ال توجددددددد مددددددن ثددددددم؛ ، و (0.05)

ر تعدددددزى لمتغيدددددد ؛التوجددددددو المعرفددددديبدددددين متوسدددددطات درجدددددات اسددددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي 

 مستوى استخدام نظم المعمومات المحاسبية. 
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   بمغت قيمة  :عد تقنية المعموماتبT (1.75)،  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى

 من ثم؛، و (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.083ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05)

متوسطات درجات  ( بين0.05عند مستوى داللة )إحصائية فروق ذات داللة ال توجد 

مستوى استخدام نظم المعمومات تعزى لمتغير  ؛استجابات عينة الدراسة في تقنية المعمومات

 المحاسبية.

   بمغت قيمة  :عد القدرات المعرفيةبT (0.074)،  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى

 من ثم؛، و (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.941ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛(0.05)

( بين متوسطات درجات 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد 

مستوى استخدام نظم المعمومات تعزى لمتغير  ؛استجابات عينة الدراسة في القدرات المعرفية

 المحاسبية.

   بمغت قيمة  :عد الديناميكية المعرفيةبT (0.533)،  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.595ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05ستوى )م

( بين متوسطات 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةفروق ذات داللة ال توجد  من ثم؛و 

مستوى استخدام نظم تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في الديناميكية المعرفية

 المعمومات المحاسبية.

 بمغددددددت قيمددددددة : لػػػػػػنظـ المعمومػػػػػػات المحاسػػػػػػبية العمميػػػػػػات المعرفيػػػػػػة: الثػػػػػػاني حػػػػػػورالمT 

ألن قيمددددددة مسددددددتوى الداللددددددة  ؛(0.05وىددددددي قيمددددددة دالددددددة إحصددددددائيًا عنددددددد مسددددددتوى ) ،(2.13)

 فددددددروق ذات داللددددددة توجددددددد  مددددددن ثددددددم؛، و (0.05وىددددددي قيمددددددة أصددددددغر مددددددن ) ،(0.035بمغدددددت )

ت اسددددددددتجابات عيندددددددددة ( بدددددددددين متوسددددددددطات درجدددددددددا0.05عنددددددددد مسدددددددددتوى داللددددددددة )إحصددددددددائية  

 ؛لدددددنظم المعمومدددددات المحاسدددددبية مدددددن منظدددددور إدارة المعرفدددددة العمميدددددات المعرفيدددددةالدراسدددددة فدددددي 
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مسدددددددتوى اسدددددددتخدام نظدددددددم المعمومدددددددات المحاسدددددددبية لصدددددددالح مسدددددددتخدمي نظدددددددم تعدددددددزى لمتغيدددددددر 

 المعمومات بمستوى عال.

 بمغدددددددت قيمدددددددة  :عمميػػػػػػػة االكتشػػػػػػػاؼT (1.09)،  وىدددددددي قيمدددددددة غيدددددددر دالدددددددة إحصدددددددائيًا عندددددددد

وىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر مدددددددن  ،(0.278ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت )؛ (0.05) مسدددددددتوى

( 0.05عنددددددد مسددددددتوى داللددددددة )فددددددروق ذات داللددددددة إحصددددددائية ال توجددددددد مددددددن ثددددددم؛ ، و (0.05)

تعدددددزى لمتغيدددددر  ؛عمميدددددة االكتشدددددافبدددددين متوسدددددطات درجدددددات اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي 

 مستوى استخدام نظم المعمومات المحاسبية. 

  بمغت قيمة  :ؾعممية االمتالT (1.79)،  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى

 من ثم؛، و (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.075ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05)

( بين متوسطات درجات 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد 

مستوى استخدام نظم المعمومات لمتغير  تعزى ؛عممية االمتالكاستجابات عينة الدراسة في 

 المحاسبية.

 بمغددددددت قيمددددددة  :عمميػػػػػػة المشػػػػػػاركةT (2.00)،  وىددددددي قيمددددددة دالددددددة إحصددددددائيًا عنددددددد مسددددددتوى

مدددددددددددن  صدددددددددددغروىدددددددددددي قيمدددددددددددة أ ،(0.048ألن قيمدددددددددددة مسدددددددددددتوى الداللدددددددددددة بمغدددددددددددت )؛ (0.05)

( بدددددين 0.05عندددددد مسدددددتوى داللدددددة ) فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائيةتوجدددددد مدددددن ثدددددم؛ ، و (0.05)

تعددددددددزى لمتغيددددددددر  ؛عمميددددددددة المشدددددددداركةدرجددددددددات اسددددددددتجابات عينددددددددة الدراسددددددددة فددددددددي  متوسددددددددطات

مسددددددددتوى اسددددددددتخدام نظدددددددددم المعمومددددددددات المحاسدددددددددبية لصددددددددالح مسدددددددددتخدمي نظددددددددم المعمومدددددددددات 

 بمستوى عال.

 بمغت قيمة  :عممية التطبيؽT (1.56( وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى )0.05)؛ 

ال توجد  من ثم؛، و (0.05ي قيمة أكبر من )وى ،(0.121ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )
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( بين متوسطات درجات استجابات عينة 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةفروق ذات داللة 

 مستوى استخدام نظم المعمومات المحاسبية.تعزى لمتغير  ؛عممية التطبيقالدراسة في 

  بمغدددددت قيمدددددة : الدرجػػػػػة الكميػػػػػةT (1.69 وىدددددي قيمدددددة غيدددددر دالدددددة إحصدددددائيًا ) عندددددد مسدددددتوى

، (0.05وىددددددي قيمددددددة أكبددددددر مددددددن ) ،(0.094ألن قيمددددددة مسددددددتوى الداللددددددة بمغددددددت )؛ (0.05)

( بددددددددين 0.05عنددددددددد مسددددددددتوى داللددددددددة )فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية ال توجددددددددد  مددددددددن ثددددددددم؛و 

تقيددددديم نظدددددم المعمومدددددات الدرجدددددة الكميدددددة لمتوسدددددطات درجدددددات اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي 

تعدددددددزى لمتغيدددددددر  ؛ة مدددددددن منظدددددددور إدارة المعرفدددددددةالمحاسدددددددبية فدددددددي الشدددددددركات التجاريدددددددة اليمنيددددددد

 مستوى استخدام نظم المعمومات المحاسبية.

 آراء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير مستوى الرضا  اتجاهاتنتائج  3.3.3.2

 متوسطات ( بين0.05عند مستوى داللة ) لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية

ة تقييم نظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية درج في الدراسةاستجابات أفراد عينة 

تعزى  ؛ولجميع محوري األداةعد ولكل محور عمى حدة اليمنية من منظور إدارة المعرفة لكل بُ 

أحد أساليب  (كروسكال والس)تم استخدام اختبار  ؛، عال(مستوى الرضا )متدني، متوسطلمتغير 

فر اوذلك لعدم تو  ؛استجابات عينة الدراسةرتب درجات ات لممقارنة بين متوسط اإلحصاء الالمعممي

، والجدول (25وىو أن حجم بعض العينات أقل من ) ،أحد شروط استخدام اإلحصاء المعممي

 ما يأتي:، وك(كروسكال والس)( يوضح نتيجة اختبار 35)

 ي بمغت قيمة مربع كا: ية لنظـ المعمومات المحاسبيةرفالمتطمبات المع: األوؿ المحور

(؛ ألن قيمة مستوى الداللة 0.05(، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى )1.894)

فروق ذات داللة إحصائية (، ومن ثم؛ ال توجد 0.05(، وىي قيمة أكبر من )0.388بمغت )

( بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في 0.05عند مستوى داللة )
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تعزى لمتغير  ؛ومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفةلنظم المعم رفيةالمتطمبات المع

 مستوى الرضا.

 (35) رلى خذٔل

 يستٕٖ انرضب َتٛدت اختببر كرٔسكبل ٔانس نهًمبرَت بٍٛ يتٕسطبث رتب استدبببث أفراد انؼُٛت ٔفمب  نًتغٛر 

 انًحٕر/انبؼذ
يستٕٖ 

 انرضب
 يتٕسظ انرتب انؼذد

لًٛت يربغ 

 كب٘

لًٛت يستٕٖ 

 انذالنت
 النت انهفظٛتانذ

انًتطهببث 

 انًؼرفٛت

 68.50 5 ِزذٍٔ

1.894 0.388 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 49.76 55 ِزىعط

 50.52 41 عبي

 انتٕخّ انًؼرفٙ

 64.00 5 ِزذٍٔ

4.852 0.088 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 45.30 55 ِزىعط

 57.06 41 عبي

 ثتمُٛت انًؼهٕيب

 70.40 5 ِزذٍٔ

2.730 0.255 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 48.35 55 ِزىعط

 52.20 41 عبي

 انًؼرفٛتانمذراث 

 68.40 5 ِزذٍٔ

1.963 0.375 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 50.89 55 ِزىعط

 49.02 41 عبي

انذُٚبيٛكٛت 

 انًؼرفٛت

 57.60 5 ِزذٍٔ

0.957 0.620 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 52.79 55 ِزىعط

 47.79 41 عبي

انؼًهٛبث 

 انًؼرفٛت

 49.70 5 ِزذٍٔ

0.229 0.892 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 52.27 55 ِزىعط

 49.45 41 عبي

 ػًهٛت االكتشبف

 58.30 5 ِزذٍٔ

2.325 0.313 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 54.23 55 ِزىعط

 45.78 41 عبي

 ػًهٛت االيتالن

 51.20 5 ِزذٍٔ

0.001 0.999 
غُش داٌخ 

 ظبئُبً ئح
 51.06 55 ِزىعط

 50.89 41 عبي

 ػًهٛت انًشبركت

 31.70 5 ِزذٍٔ

2.518 0.284 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 53.10 55 ِزىعط

 50.54 41 عبي

 ػًهٛت انتطبٛك

 43.10 5 ِزذٍٔ

0.479 0.787 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 52.18 55 ِزىعط

 50.38 41 عبي

 انذرخت انكهٛت

 63.90 5 زذٍِٔ

1.021 0.600 
غُش داٌخ 

 ئحظبئُبً 
 50.26 55 ِزىعط

 50.41 41 عبي

   وىدددددددي قيمدددددددة غيدددددددر دالدددددددة  ،(4.852بمغدددددددت قيمدددددددة مربدددددددع كددددددداي ) :عػػػػػػػد التوجػػػػػػػه المعرفػػػػػػػيب

وىددددددددي  ،(0.088ألن قيمددددددددة مسددددددددتوى الداللددددددددة بمغددددددددت )؛ (0.05إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتوى )

عندددددد مسدددددتوى وق ذات داللدددددة إحصدددددائية فدددددر ال توجدددددد مدددددن ثدددددم؛ ، و (0.05قيمدددددة أكبدددددر مدددددن )
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التوجدددددددو ( بدددددددين متوسدددددددطات رتدددددددب درجدددددددات اسدددددددتجابات عيندددددددة الدراسدددددددة فدددددددي 0.05داللدددددددة )

 مستوى الرضا. تعزى لمتغير  ؛المعرفي

   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(2.730بمغت قيمة مربع كاي ) :عد تقنية المعموماتب

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.255)ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 مستوى الرضا.تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في تقنية المعمومات

   صائيًا عند وىي قيمة غير دالة إح ،(1.963بمغت قيمة مربع كاي ) :عد القدرات المعرفيةب

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.375ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 مستوى الرضا.تعزى لمتغير  ؛درجات استجابات عينة الدراسة في القدرات المعرفية

   وىي قيمة غير دالة إحصائيًا  ،(0.957بمغت قيمة مربع كاي ) :المعرفيةعد الديناميكية ب

وىي قيمة أكبر من  ،(0.620ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05عند مستوى )

( بين 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛، و (0.05)

تعزى لمتغير  ؛ديناميكية المعرفيةمتوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في ال

 مستوى الرضا.

 بمغددددت قيمددددة مربددددع : لػػػػنظـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبية العمميػػػػات المعرفيػػػػة: الثػػػػاني المحػػػػور

ألن قيمددددددددة ؛ (0.05وىددددددددي قيمددددددددة غيددددددددر دالددددددددة إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتوى ) ،(0.229كدددددددداي )

ال توجددددددد  مددددددن ثددددددم؛، و (0.05وىددددددي قيمددددددة أكبددددددر مددددددن ) ،(0.892مسددددددتوى الداللددددددة بمغددددددت )

( بدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات 0.05عندددددد مسدددددتوى داللدددددة ) روق ذات داللدددددة إحصدددددائيةفددددد
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لددددددددنظم المعمومددددددددات المحاسددددددددبية مددددددددن  العمميددددددددات المعرفيددددددددةاسددددددددتجابات عينددددددددة الدراسددددددددة فددددددددي 

 مستوى الرضا.تعزى لمتغير  ؛منظور إدارة المعرفة

  وىددددددي قيمددددددة غيددددددر دالددددددة  ،(2.325بمغددددددت قيمددددددة مربددددددع كدددددداي ) : عمميػػػػػػة االكتشػػػػػػاؼب عػػػػػػد

وىددددددددي  ،(0.313ألن قيمددددددددة مسددددددددتوى الداللددددددددة بمغددددددددت )؛ (0.05ئيًا عنددددددددد مسددددددددتوى )إحصددددددددا

عندددددد مسدددددتوى  فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائيةال توجدددددد  مدددددن ثدددددم؛، و (0.05قيمدددددة أكبدددددر مدددددن )

عمميددددددددة ( بددددددددين متوسددددددددطات رتدددددددب درجددددددددات اسددددددددتجابات عيندددددددة الدراسددددددددة فددددددددي 0.05داللدددددددة )

 مستوى الرضا. تعزى لمتغير  ؛االكتشاف

  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(0.001بمغت قيمة مربع كاي ) :عممية االمتالؾب عد

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.999ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) ةإحصائي فروق ذات داللةال توجد  من ثم؛و 

 مستوى الرضا. تعزى لمتغير  ؛الكعممية االمتدرجات استجابات عينة الدراسة في 

  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(2.518بمغت قيمة مربع كاي ) :عممية المشاركةب عد

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.284ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

سطات رتب ( بين متو 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  من ثم؛و 

 مستوى الرضا.تعزى لمتغير  ؛عممية المشاركةدرجات استجابات عينة الدراسة في 

  وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  ،(0.479بمغت قيمة مربع كاي ) :عممية التطبيؽب عد

، (0.05وىي قيمة أكبر من ) ،(0.787ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) ذات داللة إحصائية فروقال توجد  من ثم؛و 

 مستوى الرضا.تعزى لمتغير  ؛عممية التطبيقدرجات استجابات عينة الدراسة في 
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  وىددددي قيمدددة غيددددر دالدددة إحصددددائيًا عنددددد  ،(1.021بمغددددت قيمدددة مربددددع كددداي ): الدرجػػػة الكميػػػػة

ىدددددددي قيمدددددددة أكبدددددددر مدددددددن و  ،(0.600ألن قيمدددددددة مسدددددددتوى الداللدددددددة بمغدددددددت )؛ (0.05مسدددددددتوى )

( 0.05عنددددددد مسددددددتوى داللددددددة )إحصددددددائية   فددددددروق ذات داللددددددة ، وبالتددددددالي ال توجددددددد (0.05)

تقيددددديم نظدددددم الدرجدددددة الكميدددددة لبدددددين متوسدددددطات رتدددددب درجدددددات اسدددددتجابات عيندددددة الدراسدددددة فدددددي 

تعدددددزى  ؛المعمومدددددات المحاسدددددبية فدددددي الشدددددركات التجاريدددددة اليمنيدددددة مدددددن منظدددددور إدارة المعرفدددددة

 .مستوى الرضالمتغير 

 آراء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير نوع النظاـ المستخدـ  اتجاهاتنتائج  3.3.3.3

 متوسطات ( بين0.05عند مستوى داللة ) لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية

درجة تقييم نظم المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية  في الدراسةاستجابات أفراد عينة 

تعزى  ؛ولجميع محوري األداةحدة عد ولكل محور عمى ر إدارة المعرفة لكل بُ اليمنية من منظو 

تم استخدام  ؛النظام البرمجي المستخدم )أوراكل، يمن سوفت أونكس، فوكس، خاص(نوع لمتغير 

رتب درجات لممقارنة بين متوسطات  أحد أساليب اإلحصاء الالمعممي (كروسكال والس)اختبار 

وىو أن حجم  ،فر أحد شروط استخدام اإلحصاء المعممياوذلك لعدم تو  ؛استجابات عينة الدراسة

 .  (كروسكال والس)( يوضح نتيجة اختبار 36) رقم ، والجدول(25بعض العينات أقل من )

 ( ما يأتي: 36) يتضح من جدول رقم

بمغت قيمة مربع كاي : لنظـ المعمومات المحاسبية رفيةالمتطمبات المع: األوؿ المحور

(؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت 0.05(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )27.595)

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (، ومن ثم؛ توجد 0.05(، وىي قيمة أصغر من )0.005)

المتطمبات المعرفية لنظم ( بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في 0.05داللة )

 نوع النظام البرمجي المستخدم.تعزى لمتغير  ؛من منظور إدارة المعرفة المعمومات المحاسبية
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 (36)رلى خذٔل

 َٕع انُظبو انًستخذو َتٛدت اختببر كرٔسكبل ٔانس نهًمبرَت بٍٛ يتٕسطبث رتب استدبببث أفراد انؼُٛت ٔفمب  نًتغٛر 

 يتٕسظ انرتب انؼذد َٕع انُظبو انًحٕر/انبؼذ
لًٛت يربغ 

 كب٘

لًٛت يستٕٖ 

 النتانذ
 انذالنت انهفظٛت

انًتطهببث 

 انًؼرفٛت

 60.23 31 أوساوً

 داٌخ ئحظبئُبً  0.005 27.595
 31.69 26 َّٓ عىفذ

 68.04 27 فىوظ

 36.65 17 خبص

 انتٕخّ انًؼرفٙ

 57.77 31 أوساوً

12.676 0.000 
داٌخ 

 ئحظبئُبً 

 38.48 26 َّٓ عىفذ

 62.09 27 فىوظ

 40.18 17 خبص

 ثتمُٛت انًؼهٕيب

 63.37 31 أوساوً

 داٌخ ئحظبئُبً  0.000 21.601
 36.13 26 َّٓ عىفذ

 61.72 27 فىوظ

 34.15 17 خبص

 انًؼرفٛتانمذراث 

 58.77 31 أوساوً

 داٌخ ئحظبئُبً  0.000 29.774
 30.38 26 َّٓ عىفذ

 69.96 27 فىوظ

 38.24 17 خبص

ٛكٛت انذُٚبي

 انًؼرفٛت

 57.87 31 أوساوً

21.196 0.000 
داٌخ 

 ئحظبئُبً 

 32.19 26 َّٓ عىفذ

 66.30 27 فىوظ

 42.94 17 خبص

انؼًهٛبث 

 انًؼرفٛت

 60.63 31 أوساوً

 داٌخ ئحظبئُبً  0.000 30.371
 28.25 26 َّٓ عىفذ

 68.19 27 فىوظ

 40.94 17 خبص

 ػًهٛت االكتشبف

 54.82 31 وساوًأ

 داٌخ ئحظبئُبً  0.029 9.034
 41.83 26 َّٓ عىفذ

 61.87 27 فىوظ

 40.79 17 خبص

 ػًهٛت االيتالن

 61.21 31 أوساوً

 داٌخ ئحظبئُبً  0.000 27.314
 28.31 26 َّٓ عىفذ

 65.61 27 فىوظ

 43.88 17 خبص

 ػًهٛت انًشبركت

 56.92 31 أوساوً

 داٌخ ئحظبئُبً  0.045 8.064
 39.79 26 َّٓ عىفذ

 59.00 27 فىوظ

 44.65 17 خبص

 ػًهٛت انتطبٛك

 57.66 31 أوساوً

 داٌخ ئحظبئُبً  0.000 26.157
 29.15 26 َّٓ عىفذ

 67.96 27 فىوظ

 45.32 17 خبص

 انذرخت انكهٛت

 61.21 31 أوساوً

 داٌخ ئحظبئُبً  0.000 35.112
 28.69 26 َّٓ عىفذ

 70.30 27 فىوظ

 35.85 17 خبص
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لنظم المعمومات  المعرفيةالمتطمبات ولمعرفة لصالح من تعود تمك الفروق في محور 

 رقم ، والجدولتم استخدام اختبار )مان ويتني( ؛نوع النظام البرمجي المستخدمل اً وفق المحاسبية

 يوضح النتيجة: (37)
 (37)رلى خذٔل

 انُظبو انًستخذوُٕع ن ب  ٔفمنُظى انًؼهٕيبث انًحبسبٛت  رفٛتانًتطهببث انًؼاختببر يبٌ ٔٚتُٙ نتحذٚذ اتدبْبث انفرٔق فٙ يحٕر 

 َٕع انُظبو
لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 َٕع انُظبو اتدبِ انفرٔق

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 اتدبِ انفرٔق

 أوساوً
 قوشال رىخذ ف 0.300

 فىوظ
 ٌح اٌفىوظٌظب 0.000

 َّٓ عىفذ فىوظ

 أوساوً
0.000 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.000

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
0,008 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 َّٓ عىفذ
 قوشال رىخذ ف 0.534

 خبص خبص

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين في( أن الفرق 37) رقم يتضح من الجدول

، وكذلك بين استخدام برنامج برنامجي يمن سوفت، والخاص لصالح برنامج األوراكلوبين  وراكلاأل

، بينما ال توجد فروق برنامجي يمن سوفت، والخاص لصالح برنامج الفوكسالفوكس وبين استخدام 

، وكذلك بين استخدام ل وبرنامج الفوكسفي استجابات عينة الدراسة بين استخدام برنامج األوراك

 ج يمن سوفت والبرنامج الخاص.  برنام

   وىي قيمة دالة إحصائيًا عند  ،(12.676بمغت قيمة مربع كاي ) :عد التوجه المعرفيب

وىي قيمة أصغر من  ،(0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) ؛(0.05مستوى )

( بين 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد من ثم؛ ، و (0.05)

نوع تعزى لمتغير  ؛التوجو المعرفيب درجات استجابات عينة الدراسة في متوسطات رت

 التوجو المعرفيالنظام البرمجي المستخدم. ولمعرفة لصالح من تعود تمك الفروق في بعد 

 رقم ، والجدول(مان ويتني)تم استخدام اختبار  ؛ فقدنوع النظام البرمجي المستخدمل اً وفق

 يوضح النتيجة: (38)
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 (38) رلى خذٔل

 انُظبو انبريدٙ انًستخذؤفك َٕع  اختببر يبٌ ٔٚتُٙ نتحذٚذ اتدبْبث انفرٔق فٙ بؼذ انتٕخّ انًؼرفٙ

 َٕع انُظبو
لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 َٕع انُظبو اتدبِ انفرٔق

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 اتدبِ انفرٔق

 أوساوً
 قوشال رىخذ ف 0.526

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.004

 عىفذَّٓ  فىوظ

 أوساوً
0.014 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.021

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
0,035 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 َّٓ عىفذ
 قوال رىخذ فش 0.822

 خبص خبص

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين فيأن الفرق  :(38) رقم يتضح من الجدول

، وكذلك بين استخدام ، والخاص لصالح برنامج األوراكليمن سوفت برنامجوراكل وبين استخدام األ

، بينما ال توجد فروق في الفوكس، والخاص لصالح برنامج برنامجي يمن سوفتبرنامج الفوكس 

، وكذلك بين استخدام برنامج برنامج األوراكل وبرنامج الفوكس استجابات عينة الدراسة بين استخدام

   يمن سوفت والبرنامج الخاص.

   وىي قيمة دالة إحصائيًا عند  ،(21.601بمغت قيمة مربع كاي ) :عد تقنية المعموماتب

وىي قيمة أصغر من  ،(0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ) ؛(0.05مستوى )

( بين 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  من ثم؛، و (0.05)

نوع تعزى لمتغير  ؛اسة في تقنية المعموماتمتوسطات رتب درجات استجابات عينة الدر 

 تقنية المعموماتعد النظام البرمجي المستخدم. ولمعرفة لصالح من تعود تمك الفروق في بُ 

 ، والجدولتم استخدام اختبار )مان ويتني( فقد ؛نوع النظام البرمجي المستخدمل اً وفق

 يوضح النتيجة: (39)رقم

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين فيأن الفرق  :(39)رقم يتضح من الجدول

األوراكل وبين استخدام برنامج يمن سوفت، والخاص لصالح برنامج األوراكل، وكذلك بين استخدام 

برنامج الفوكس وبين برنامج يمن سوفت، والخاص لصالح برنامج الفوكس، بينما ال توجد فروق في 
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ج األوراكل وبرنامج الفوكس، وكذلك بين استخدام برنامج استجابات عينة الدراسة بين استخدام برنام

 يمن سوفت والبرنامج الخاص.  

 (39) رلى خذٔل

 انُظبو انبريدٙ انًستخذوُٕع ن ب  ٔفم تمُٛت انًؼهٕيبثاختببر يبٌ ٔٚتُٙ نتحذٚذ اتدبْبث انفرٔق فٙ بؼذ 

 َٕع انُظبو
لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 َٕع انُظبو اتدبِ انفرٔق

ذالنت لًٛت ان

 اإلحصبئٛت
 اتدبِ انفرٔق

 أوساوً
 قوال رىخذ فش 0.863

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.002

 َّٓ عىفذ فىوظ

 أوساوً
0.001 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.002

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
0,001 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 َّٓ عىفذ
 قوال رىخذ فش 0.960

 خبص خبص

 
   وىي قيمة دالة إحصائيًا عند  ،(29.774بمغت قيمة مربع كاي ) :لمعرفيةعد القدرات اب

وىي قيمة أصغر من  ،(0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين 0.05عند مستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية توجد من ثم؛ ، و (0.05)

نوع تعزى لمتغير  ؛لمعرفيةمتوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في القدرات ا

 القدرات المعرفيةعد ولمعرفة لصالح من تعود تمك الفروق في بُ  النظام البرمجي المستخدم.

 رقم ، والجدولتم استخدام اختبار )مان ويتني( ؛ فقدنوع النظام البرمجي المستخدموفق 

 يوضح النتيجة: (40)

 (40)رلى خذٔل

 انُظبو انبريدٙ انًستخذوُٕع ن ب  ٔفم انمذراث انًؼرفٛتؼذ ٔق فٙ ب  اختببر يبٌ ٔٚتُٙ نتحذٚذ اتدبْبث انفر

 َٕع انُظبو
لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 َٕع انُظبو اتدبِ انفرٔق

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 اتدبِ انفرٔق

 أوساوً
 قوال رىخذ فش 0.103

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.000

 َّٓ عىفذ فىوظ

 أوساوً
 ٌظبٌح األوساوً 0.000

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.001

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
 ٌظبٌح األوساوً 0,018

 َّٓ عىفذ
 قوال رىخذ فش 0.432

 خبص خبص

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين فيأن الفرق  :(40) رقم ويتضح من الجدول

، وكذلك بين استخدام اكلاألور  ، والخاص لصالح برنامجيمن سوفت برنامجوراكل وبين استخدام األ
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، بينما ال برنامجي يمن سوفت، والخاص لصالح برنامج الفوكسبرنامج الفوكس وبين استخدام 

، وكذلك بين برنامج األوراكل وبرنامج الفوكس توجد فروق في استجابات عينة الدراسة بين استخدام

 استخدام برنامج يمن سوفت والبرنامج الخاص.  

   وىي قيمة دالة إحصائيًا عند  ،(21.196بمغت قيمة مربع كاي ) :معرفيةعد الديناميكية الب

وىي قيمة أصغر من  ،(0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05مستوى )

( بين 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد من ثم؛ ، و (0.05)

نوع تعزى لمتغير  ؛ة المعرفيةمتوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في الديناميكي

الديناميكية عد ولمعرفة لصالح من تعود تمك الفروق في بُ  النظام البرمجي المستخدم.

، تم استخدام اختبار )مان ويتني( ؛ فقدنوع النظام البرمجي المستخدموفق  المعرفية

 يوضح النتيجة: (41) رقم والجدول

 (41) رلى خذٔل

 انُظبو انبريدٙ انًستخذوُٕع ن ب  ٔفم انذُٚبيٛكٛت انًؼرفٛتْبث انفرٔق فٙ بؼذ اختببر يبٌ ٔٚتُٙ نتحذٚذ اتدب

 َٕع انُظبو
لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 َٕع انُظبو اتدبِ انفرٔق

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 اتدبِ انفرٔق

 أوساوً
 قوال رىخذ فش 0.328

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.000

 َّٓ عىفذ فىوظ

 أوساوً
 ح األوساوًٌظبٌ 0.002

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.005

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
 ال رىخذ فىسق 0.074

 َّٓ عىفذ
 قوال رىخذ فش 0.122

 خبص خبص

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين فيأن الفرق  :(41) رقم يتضح من الجدول

، وكذلك بين استخدام برنامج اكليمن سوفت لصالح برنامج األور  وراكل وبين استخدام برنامجاأل

، بينما ال توجد فروق ، والخاص لصالح برنامج الفوكسفتيمن سو  برنامجالفوكس وبين استخدام 

برنامج األوراكل ، و برنامج األوراكل وبرنامج الفوكس في استجابات عينة الدراسة بين استخدام

 نامج الخاص.  وكذلك بين استخدام برنامج يمن سوفت والبر  والبرنامج الخاص،
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( 30.371بمغت قيمة مربع كاي ): لنظـ المعمومات المحاسبية العمميات المعرفية: الثاني المحور

( وىي قيمة 0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )

( بين 0.05عند مستوى داللة ) وق ذات داللة إحصائيةفر توجد  من ثم؛، و (0.05أصغر من )

لنظم المعمومات المحاسبية  العمميات المعرفيةمتوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة في 

ولمعرفة لصالح من تعود  نوع النظام البرمجي المستخدم.تعزى لمتغير  ؛من منظور إدارة المعرفة

ظام البرمجي نوع النوفق  لنظم المعمومات المحاسبية العمميات المعرفيةتمك الفروق في محور 

 يوضح النتيجة: (42)رقم ، والجدولتم استخدام اختبار )مان ويتني( ؛ فقدالمستخدم
 (42) رلى خذٔل

 انُظبو انًستخذوُٕع ن ب  ٔفمنُظى انًؼهٕيبث انًحبسبٛت  انؼًهٛبث انًؼرفٛتاختببر يبٌ ٔٚتُٙ نتحذٚذ اتدبْبث انفرٔق فٙ يحٕر 

 َٕع انُظبو
لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 َٕع انُظبو ِ انفرٔقاتدب

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 اتدبِ انفرٔق

 أوساوً
 قوال رىخذ فش 0.314

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.000

 َّٓ عىفذ فىوظ

 أوساوً
0.000 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.002

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
0.020 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 َّٓ عىفذ
 قوال رىخذ فش 0.114

 خبص بصخ

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين فيأن الفرق  :(42) رقم ويتضح من الجدول

، وكذلك بين برنامجي يمن سوفت، والخاص لصالح برنامج األوراكلوراكل وبين استخدام األ

 ، بينمافت، والخاص لصالح برنامج الفوكسيمن سو  برنامجاستخدام برنامج الفوكس وبين استخدام 

، وكذلك برنامج األوراكل وبرنامج الفوكس ال توجد فروق في استجابات عينة الدراسة بين استخدام

 بين استخدام برنامج يمن سوفت والبرنامج الخاص.  

 وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(9.034بمغت قيمة مربع كاي ) :عممية االكتشاؼ

، (0.05وىي قيمة أصغر من ) ،(0.029، وذلك ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )(0.05)

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  من ثم؛و 

نوع النظام البرمجي تعزى لمتغير  ؛عممية االكتشافدرجات استجابات عينة الدراسة في 
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وع النظام نوفق  عممية االكتشافعد المستخدم. ولمعرفة لصالح من تعود تمك الفروق في بُ 

يوضح  (43) رقم ، والجدولتم استخدام اختبار )مان ويتني( ؛ فقدالبرمجي المستخدم

 النتيجة:

 (43) رلى خذٔل

 انُظبو انبريدٙ انًستخذوُٕع ن ب  ٔفم ػًهٛت االكتشبفاختببر يبٌ ٔٚتُٙ نتحذٚذ اتدبْبث انفرٔق فٙ بؼذ 

 َٕع انُظبو
لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 نُظبوَٕع ا اتدبِ انفرٔق

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 اتدبِ انفرٔق

 أوساوً
 ال رىخذ فىسق 0.348

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.013

 َّٓ عىفذ فىوظ

 أوساوً
 ال رىخذ فىسق 0.095

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.018

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
 ال رىخذ فىسق 0.104

 َّٓ عىفذ
 ال رىخذ فىسق 0.970

 خبص خبص

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين فيأن الفرق  :(43) رقم من الجدولويتضح 

، بينما ال توجد فروق برنامجي يمن سوفت، والخاص لصالح برنامج الفوكسالفوكس وبين استخدام 

رنامج األوراكل ، وبين بوراكل وبرنامج الفوكسفي استجابات عينة الدراسة بين استخدام برنامج األ

، وكذلك بين استخدام برنامج يمن برنامج األوراكل والبرنامج الخاص، وبين يمن سوفتوبرنامج 

 سوفت والبرنامج الخاص.  

 :وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(27.314بمغت قيمة مربع كاي ) عممية االمتالؾ

، (0.05وىي قيمة أصغر من ) ،(0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05)

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةي توجد وبالتال

نوع النظام البرمجي تعزى لمتغير  ؛عممية االمتالكدرجات استجابات عينة الدراسة في 

نوع النظام ل اً وفق عممية االمتالكعد المستخدم. ولمعرفة لصالح من تعود تمك الفروق في بُ 

يوضح  (44) رقم ، والجدولاستخدام اختبار )مان ويتني(تم  ؛ فقدالبرمجي المستخدم

 النتيجة:
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 (44) رلى خذٔل

 انُظبو انبريدٙ انًستخذوُٕع ن ب  ٔفم ػًهٛت االيتالناختببر يبٌ ٔٚتُٙ نتحذٚذ اتدبْبث انفرٔق فٙ بؼذ 
 َٕع انُظبو

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 َٕع انُظبو اتدبِ انفرٔق

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 انفرٔق اتدبِ

 أوساوً
 قوال رىخذ فش 0.655

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.000

 َّٓ عىفذ فىوظ

 أوساوً
0.000 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.011

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
0.048 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 َّٓ عىفذ
 قوال رىخذ فش 0.061

 خبص خبص

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين يفأن الفرق  :(44) رقم ويتضح من الجدول

، وكذلك بين استخدام يمن سوفت، والخاص لصالح برنامج األوراكل استخدام برنامجوراكل وبين األ

، بينما ال برنامجي يمن سوفت، والخاص لصالح برنامج الفوكسبرنامج الفوكس وبين استخدام 

، وكذلك بين برنامج األوراكل وبرنامج الفوكس امتوجد فروق في استجابات عينة الدراسة بين استخد

 استخدام برنامج يمن سوفت والبرنامج الخاص.  

 :وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(8.064بمغت قيمة مربع كاي ) عممية المشاركة

من ، و (0.05وىي قيمة أصغر من ) ،(0.045ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05)

( بين متوسطات رتب 0.05عند مستوى داللة ) لة إحصائيةدال فروق ذاتتوجد  ثم؛

نوع النظام البرمجي تعزى لمتغير  ؛عممية المشاركةدرجات استجابات عينة الدراسة في 

نوع النظام ل اً وفق عممية المشاركةعد ولمعرفة لصالح من تعود تمك الفروق في بُ  المستخدم.

يوضح  (45)رقم ، والجدول)مان ويتني(تم استخدام اختبار  ؛ فقدالبرمجي المستخدم

 النتيجة:

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين فيأن الفرق  :(45) رقم ويتضح من الجدول

األوراكل وبين استخدام برنامج يمن سوفت لصالح برنامج األوراكل، وكذلك بين استخدام برنامج 

الفوكس، بينما ال توجد فروق في  الفوكس وبين استخدام برنامج يمن سوفت لصالح برنامج
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استجابات عينة الدراسة بين استخدام برنامج األوراكل وبرنامج الفوكس، وبين برنامج األوراكل 

والبرنامج الخاص وكذلك بين استخدام برنامج الفوكس والبرنامج الخاص، وبين برنامج يمن سوفت 

 والبرنامج الخاص.  

 (45) رلى خذٔل

 انُظبو انبريدٙ انًستخذوُٕع ن ب  ٔفم ػًهٛت انًشبركتحذٚذ اتدبْبث انفرٔق فٙ بؼذ اختببر يبٌ ٔٚتُٙ نت

 َٕع انُظبو
لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 َٕع انُظبو اتدبِ انفرٔق

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 اتدبِ انفرٔق

 أوساوً
 قوال رىخذ فش 0.825

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.018

 َّٓ عىفذ فىوظ

 أوساوً
0.035 

ظبٌح ٌ

 األوساوً

 فىوظ
 ال رىخذ فىسق 0.083

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
 ال رىخذ فىسق 0.144

 َّٓ عىفذ
 قوال رىخذ فش 0.459

 خبص خبص

 :وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  ،(26.157بمغت قيمة مربع كاي ) عممية التطبيؽ

من ، و (0.05أصغر من )وىي قيمة  ،(0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )؛ (0.05)

( بين متوسطات رتب درجات 0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةتوجد  ثم

 نوع النظام البرمجي المستخدم.تعزى لمتغير  ؛عممية التطبيقاستجابات عينة الدراسة في 

ي نوع النظام البرمجل اً وفق عممية التطبيقعد ولمعرفة لصالح من تعود تمك الفروق في بُ 

 يوضح النتيجة: (46) رقم ، والجدولتم استخدام اختبار )مان ويتني( ؛ فقدالمستخدم

 (46) رلى خذٔل

 انُظبو انبريدٙ انًستخذوُٕع ن ب  ٔفم ػًهٛت انتطبٛكاختببر يبٌ ٔٚتُٙ نتحذٚذ اتدبْبث انفرٔق فٙ بؼذ 
 َٕع انُظبو

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 َٕع انُظبو اتدبِ انفرٔق

ت لًٛت انذالن

 اإلحصبئٛت
 اتدبِ انفرٔق

 أوساوً
 ال رىخذ فىسق 0.155

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.000

 َّٓ عىفذ فىوظ

 أوساوً
0.000 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.010

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
 ال رىخذ فىسق 0.167

 َّٓ عىفذ
 ال رىخذ فىسق 0.066

 خبص خبص

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين فيأن الفرق  :(46) رقم ويتضح من الجدول

، وكذلك بين استخدام برنامج يمن سوفت لصالح برنامج األوراكل وراكل وبين استخدام برنامجاأل
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، بينما ال توجد فروق فت، والخاص لصالح برنامج الفوكسيمن سو  برنامجالفوكس وبين استخدام 

برنامج األوراكل ، وبين برنامج األوراكل وبرنامج الفوكس استخدام في استجابات عينة الدراسة بين

 ، وكذلك بين استخدام برنامج يمن سوفت والبرنامج الخاص.  والبرنامج الخاص

؛ (0.05وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى ) ،(35.112بمغت قيمة مربع كاي ): الدرجة الكمية

فروق توجد  من ثم، و (0.05ي قيمة أصغر من )وى ،(0.000ألن قيمة مستوى الداللة بمغت )

( بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة 0.05عند مستوى داللة ) ذات داللة إحصائية

ولمعرفة لصالح من تعود  نوع النظام البرمجي المستخدم.تعزى لمتغير  ؛الدرجة الكمية الدراسة في 

تم استخدام اختبار  ؛ فقدظام البرمجي المستخدمنوع النل اً تمك الفروق في الدرجة الكمية لؤلداة وفق

 يوضح النتيجة: (47) رقم ، والجدول)مان ويتني(

 (47) رلى خذٔل

 انُظبو انبريدٙ انًستخذوُٕع ن ب  ٔفم اختببر يبٌ ٔٚتُٙ نتحذٚذ اتدبْبث انفرٔق فٙ انذرخت انكهٛت نألداة

 َٕع انُظبو
لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 وَٕع انُظب اتدبِ انفرٔق

لًٛت انذالنت 

 اإلحصبئٛت
 اتدبِ انفرٔق

 أوساوً
 قوال رىخذ فش 0.233

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.000

 َّٓ عىفذ فىوظ

 أوساوً
0.000 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 فىوظ
 ٌظبٌح اٌفىوظ 0.000

 خبص َّٓ عىفذ

 أوساوً
0.005 

ٌظبٌح 

 األوساوً

 َّٓ عىفذ
 قوال رىخذ فش 0.364

 خبص خبص

استخدام برنامج  استجابات عينة الدراسة بين فيأن الفرق  :(47) رقم من الجدولويتضح 

، وكذلك بين برنامجي يمن سوفت، والخاص لصالح برنامج األوراكلوراكل وبين استخدام األ

، بينما فت، والخاص لصالح برنامج الفوكسيمن سو  برنامجاستخدام برنامج الفوكس وبين استخدام 

، وكذلك برنامج األوراكل وبرنامج الفوكس ستجابات عينة الدراسة بين استخدامال توجد فروق في ا

 بين استخدام برنامج يمن سوفت والبرنامج الخاص. 
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ال توجد فروؽ دالة  :عمى أنو بالفرضية الرئيسة الرابعة التي تنصالقبول يتم فإنو  ؛ومما سبق

 تقييـالمتغيرات التفاعمية حوؿ أبعاد مف حيث  ؛اتجاهات آراء أفراد عينة الدراسة في إحصائياً 

عمى مستوى  نظـ المعمومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنية مف منظور إدارة المعرفة

لمستوى نوع النظاـ  ويتم رفض الفرضية السابقة وقبول الفرضية البديمة ؛االستخداـ ومستوى الرضا

 .المستخدـ
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 :نظم المعلومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفةلتقييم الأواًل: نتائج 

نظم المعلومات المحاسبية درجة عالية  ستوى العام تحقيقأظهرت نتائج تحليل الدراسة على الم

منظيييور إدارل المعرفييية فييي  الجييير ات التجاريييية بالترتييييل عليييى التيييوال  مييين متطلبيييات العملييييات وال فييي 

 مختلفية بمتوسيطات ف  آراء افراد عينة الدراسة،درجة عالية  اليمنية، و انت النتيجة ترا مية، تع س

  : أت ما يو ة، مستوى محوري الدراس على

  :نظم المعلومات المحاسبيةالمعرفية ل تطلباتالمتقييم نتائج   (1)

 المعرفيييةمتطلبييات الأظهيرت نتييائج تحليييل الدراسيية علييى المسييتوى العيام تحقيييق درجيية عالييية فيي  

في  الجير ات التجاريية اليمنيية، و انيت النتيجية  نظم المعلومات المحاسبية من منظيور إدارل المعرفيةل

عليى المسيتوى البعيدي  مختلفية بمتوسيطات فيراد عينية الدراسية،أف  آراء درجة عالية  تع سترا مية، 

، القييييدرات المعرفيييييةالتوجييييم المعرفيييي ، البنييييية التقنييييية، التيييي  أخييييات ترتيبييييًا علييييى التييييوال   مييييا يييييأت : 

 .والدينامي ية المعرفية

 :نظم المعلومات المحاسبيةالمعرفية ل عملياتالنتائج تقييم   (2)

 المعرفييية عملييياتالتييائج تحليييل الدراسيية علييى المسييتوى العييام تحقيييق درجيية عالييية فيي  أظهييرت ن

نظم المعلومات المحاسبية من منظيور إدارل المعرفية في  الجير ات التجاريية اليمنيية، و انيت النتيجية ل

 عليى المسيتوى البعيدي مختلفية بمتوسيطات فيراد عينية الدراسية،أف  آراء درجة عالية  ترا مية، تع س

اال تجييييا ، المجييييار ة، أخييييات ترتيبييييًا علييييى التييييوال :  ، التيييي نظييييم المعلومييييات المحاسييييبية ملييييياتلع

 .واالمتالك ،التطبيق
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 ثانيًا: نتائج تحليل االتجاهات من حيث الخصائص الشخصية:

أظهييرت نتييائج تحليييل اتجااييات آراء أفييراد عينيية الدراسييةئ ميين حيييل الخ ييائ  الجخ ييية ل ييل 

لتقيييييم نظيييم المعلوميييات ال لييي   المحييياور والمسيييتوى مسيييتوىالدراسييية، وعليييى محيييوري ُبعيييد مييين أبعييياد 

  ما يأت : ف  الجر ات التجارية اليمنية، من منظور إدارل المعرفة المحاسبية 

  ال ليي  والمحييوري، وعلييى  ىعلييى المسييتو وجييود اتفيياق فيي  اتجااييات آراء أفييراد عينيية الدراسيية

مين  لتقييم نظيم المعلوميات المحاسيبية والعملياتالمتطلبات التقييم المستوى البعدي لمحوري 

 ُتْعيَىى  إليى الخ يائ  الجخ يية في  ئفي  الجير ات التجاريية اليمنيية منظور إدارل المعرفية

 والخبرل. الوظيفة الحاليةالتخ   العلم ، العمر،  الجنس،

 طلبات لمحور المت يوجود اتفاق ف  اتجااات أفراد عينة الدراسة على المستوى ال ل  والبعد

لال تجييييا  والمجييييار ة والتطبيييييق  وعلييييى المسييييتوى ال ليييي   البعييييديالمعرفييييية وعلييييى مسييييتوى 

في  عمليية االميتالك للعملييات المعرفيية لينظم  البعيديللعمليات ووجيود فيروق عليى المسيتوى 

َى إلييى  المعلومييات المحاسييبية ميين منظييور إدارل المعرفيية فيي  الجيير ات التجارييية اليمنيييةئ تعيي

   المؤال العلم .

 :المتغيرات التفاعليةثالثُا: نتائج تحليل االتجاهات من حيث 

عليييى  مييين حيييل المت يييرات التفاعليييةأظهييرت نتييائج تحليييل اتجاايييات آراء أفييراد عينيية الدراسييةئ 

لتقيييم نظيم  المستوى ال ل  والمحوري، وعليى المسيتوى البعيدي لمحيوري التقيييم المتطلبيات والعملييات

  ما يأت :ف  الجر ات التجارية اليمنية،  من منظور إدارل المعرفة المعلومات المحاسبية
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  ال ليي  والمحييوري، وعلييى  توىعلييى المسييوجييود اتفيياق فيي  اتجااييات آراء أفييراد عينيية الدراسيية

مين  لتقييم نظيم المعلوميات المحاسيبية المستوى البعدي لمحوري التقييم المتطلبات والعمليات

 . مستوى الرضاإلى  ُتْعَىى ئالتجارية اليمنيةف  الجر ات  منظور إدارل المعرفة

  وجيييود اتفييياق فييي  اتجاايييات آراء أفيييراد عينييية الدراسييية عليييى المسيييتوى ال لييي ، وعليييى المسيييتوى

ألبعدي لمحور المتطلبات المعرفية وعلى المستوى ألبعدي لال تجيا ، واالميتالك والتطبييقئ 

ُبعد المجار ة ف  العملييات  وعلى مستوى ال ل  لمحور العمليات،ووجود فروق على مستوى

المعرفييييية ليييينظم المعلومييييات المحاسييييبية ميييين منظييييور إدارل المعرفيييية فيييي  الجيييير ات التجارييييية 

 اليمنيةئ ُتْعَىى إلى مستوى االستخدام. 

 ال ليي  والمحييوري، وعلييى  ىعلييى المسييتو آراء أفييراد عينيية الدراسيية  وجييود فييروق فيي  اتجااييات

مييين  نظم المعلوميييات المحاسيييبيةلييي بيييات والعمليييياتالمسيييتوى البعيييدي لمحيييوري التقيييييم المتطل

البرنامج المحاسب  المسيتخدم إلى  ُتْعَىى ئف  الجر ات التجارية اليمنية منظور إدارل المعرفة

 .خا ، يمن سوفت(، فو س)أورا ل، 
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 ثة باآلت :الباح توصى بناًء على النتائج السابقةئ

نظيييييم  وعملييييييات التطيييييوير فييييي  متطلبييييياتعليييييى  التجاريييييية اليمنييييييةضيييييرورل أن تعميييييل الجييييير ات 

 :خاللمن  ئمن منظور إدارل المعرفة االنسجام والت ي ئ بما يحقق المحاسبية المعلومات

 قيم معلوماتية ف  ممارسة العمل المحاسب ل اً العمل وفقمتطلبات  يحقق إيجاد توجم معرف  -

ََ لت  المحاسب . لتدفق المعرف تحدد اقنوات ات ال طار إف   بادل األف ار والخبراتالمع

لتبادل اإلل ترون  من خالل بما يدعم ا ئاالعتماد على بنية تحتية ف  بيئة م انية مالئمة -

 جب ات االت االت ف  تحقيق تجارك المعرفة المحاسبية.

 إجادل التحليل لمعرف  من خالللرفع األداء ا حدال تطوير ف  القدرات المعرفيةإضرورل  -

  .والتفسير المحاسب ، والتنبؤ المستقبل 

حلول تطبيقية للمجا ل تجخي  المجا ل وابت ار  الحديثة ف ساليل األاستخدام  -

 المحاسبية.

الع   الاان  لتطوير و الوظيف  استخدام أساليل التف ير الناقد التدوير  اتليآ اعتماد -

 .المعرفة المحاسبية عمليات نجر وبل ة ف تقنيات اإلل ترونيال ، واستخدامالخبرات المعرفية

 الت نولوجية تطوراتال ةوا بم من خالل ئعمليات نظم المعلومات المحاسبية  االرتقاء ف -

تطبيقات ، و  األنظمة الخبيرل وأنظمة دعم القرار استخدام تقنيات التفاعلو ، المتسارعة

 رفية ف  التحليل المحاسب . المرت َ على قواعد مع الا اء اال طناع 

لقدرات والمهارات بالتطوير المستمر لنظام سليم ف  التم ين المحاسب ، ل اً العمل وفق -

ساس يعتمد أتمثل  ،معرفية قاعدلالت ورات المعرفية ف  بناء واالستفادل من ، المحاسبية

 .اتخاا القرارو وظائ  الأداء عليها ف  
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 المراجع العربية

 . القرآن الكرمي

 ادلملكة العربية السعودية. معهد اإلدارة العامة. (.انعكاسات نظم إدارة ادلعرفة على تطوير اذلياكل التنظيمية.7104) فاتن أمحد بوبكر,أ

https://hrdiscussion.com/downloadfile 

اجمللد  ,اإلسالميةالجامعة مجلة األعمال. دارية يف منظمات اإل القراراتثرىا على أ(.تكنولوجيا ادلعلومات احلديثة و 7113عصام ) البحيصي,

 (.0, العدد )01

مجلة الجامعة اسبٌن يف تطوير نظم ادلعلومات احملاسبية على يسسٌن األداا ادلا..ثر مشاركة احملأ(.7102سعيد ) ومقداد, عصام, البحيصي,

 (.7)70.داريةوالدراسات االقتصادية واإل اإلسالمية

 ,دارة األعمالإالمجلة األردنية في  داا ادلوارد البشرية.أثر تشارك ادلعرفة على أ(.7102نارميان ) ودريس, حسٌن, رغدة, بو

 (.1,العدد)00اجمللد

.ترمجة7وىيب زلمد شحاتة.الرياض7مركز البحوث معهد إدارة النظم المعرفة النظم والعمليات(. 7101) راجيف وسابًنول,أرما,  بيسرا,

 اإلدارة العامة.

دار وائل للنشر  عمان7 .إدارة المعرفة في منظمات األعمال وعالقتها بالمداخل اإلدارية الحديثة (.7102لرمحن)ا عبد اجلاموس,

 التوزيع.و 

 ,تنمية الرافدين بالفشل ادلا. للشركات, دور ادلعرفة احملاسبية يف التنبؤ (.7116زلمد ) وخياطة, خالد, قطيين,و  عالا الدين, جبل,

 .(62) العدد ,22اجمللد

مجلة جامعة   االقتصادية.تقييم اثر الثقافة احملاسبية يف تعزيز قيمة الوحدة  (.7116) اجلبوري , نصيف جاسم , وادلالكي , نضال عبد اهلل

 (.1) , العدد4, اجمللدكربالء العلمية

قتصاد اال مجلة ثر توافر البنية التحتية إلدارة ادلعرفة على يسقيق فاعلية األداا يف ادلنظمات األردنية,أ (.7101)محدأ ,وادلعاين ناصر, جرادات,

 journal/vol/9/issue/1-business-and-economic-t.com/journal/arabhttps://www.sciencedirec (.0. العدد )6اجمللد  ,واألعمال العربية

مجلة اإلدارة  أدوات تكنولوجيا ادلعلومات ودورىا يف كفااة وفاعلية ادلعلومات احملاسبية. (.7116لقمان ) وسعيد, إبراىيم, اجلزراوي,

 (.42) العدد ,واالقتصاد

ادلعرفة يف الشركات الصناعية  إدارة أثر عبا ادلعلومات اإللكرتونية يف وظائف .(7102سهى), وعبد العال ,مزىر, العاينو  شوقي, ,جواد

 (.62) العدد ,23السنة  ,مجلة اإلدارة واالقتصاد األردنية.

 .ادواالقتص اإلدارةمجلة  دور نظم ادلعلومات احملاسبية يف تعزيز الذكاا االقتصادي دراسة يسليلية. (.7103) خدجية. ومطر, كرمية, اجلواىر,

 (.014)العدد  والثالثون. التاسعةالسنة 

https://hrdiscussion.com/downloadfile
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 احلدباا للطباعة والنشر. ةوحد ادلوصل7 .نظم المعلومات المحاسبية (.7112) حيٍن السقى, و قاسم, احلبيطي,

 األمٌن للنشر والتوزيع. صنعاا7 اليمن. (.1)ط نظم المعلومات المحاسبية (.7101عبدادللك ) حجر,

 ,5اجمللد  ,مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات أثر أبعاد اذليكل التنظيمي يف بناا ادلعرفة التنظيمية. (.7113) شاكر ,واخلشا. حسٌن,, حرمي

 (.0العدد)

 ,7اجمللد ,إدارة األعمالردنية في المجلة األ .التنظيميةيف بناا ادلعرفة  وتأثًنىا التنظيميةالثقافة  (.7113) رشاد والساعدي, حسٌن, حرمي,

 (.7العدد)

مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات  عمليات ادارة ادلعرفة يف يسسٌن األداا ادلؤسسي. (.دور7101حسٌن.) وعيسى, طاىر, ن,حس

 (.3)23 .العلمية

 .(1)02 ,اإلداريةمجلة البحوث  أثر استخدام قواعد ادلعرفة على تطوير نظم ادلعلومات احملاسبية. (.7111ىيثم ) حسٌن,

.االفرتاضيةمنشورات اجلامعة  سوريا. .اإلداريةنظم المعلومات  (.7105سليم ) احلسينة,  

https://pedia.svuonline.org/mod/resource/view.php?id=501&redirect 

 (.014) العدد .26السنة  ,مجلة اإلدارة واالقتصاد ادلعرفة يف بناا ادلقدرات اجلوىرية. ةدار إتأثًن عمليات  (.7103بشرى ) احلسيين,

جامعة باتنة احلاج  رسالة ماجستًن, .مساهمة استخدام نظم المعلومات في تحسين جودة الخدمات البريدية (.7102) زواق خالد,

 اجلزائر. خلضر,

 .القاىرة7 ادلركز الدو. للدراسات والبحوث السكانية جامعو األزىر .نظم المعلومات المفاهيم والتكنولوجيا (.0654زلمد ) خشبة,

 . ةتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت كمدخل إلدارة ادلعرفة دراسة حالة مؤسسة ميناا عناب (.7103) محزة وبعلي, الطيب, داودي,

biskra.dz:8080/jspui/handle/123456789/7643-http://dspace.univ 

مجلة  لكرتوين باستخدام البنية التحتية لتقانة ادلعلومات واالتصاالت.تصميم منظومة الرتاسل اإل (.7102مصطفى ) الدباغ,و  رائد, الدباغ,

 (.7) العدد ,01اجمللد ,الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيات

 ة االقتصاد والعلوم اإلدارية,كلي .اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات نموذج أنظمة المعلومات المحاسبة (.7114غسان ) دعاس,

 جامعة النجاح الوطنية.

  https://hrdiscussion.com/downloadfileإدارة ادلعرفة بٌن تكنولوجيا ادلعلومات والتأىيل احملاسيب.  (.7111عفاف ) زر, بوأو  نعيم,, دمهش

 ثر االستثمار يف تقانة ادلعلومات وفاعلية نظام ادلعلومات احملاسبية يف ظل االقتصاد ادلعريف.أ(.7107ارسالن ) فندي,األو  ,يفطلال عبد الراوي,

 (.62العدد) ,22السنة  ,مجلة اإلدارة واالقتصاد

  (.7) العدد ,6اجمللد .لوطنيةمجلة مكتبة الملك فهد ا ادلعرفة. ةدار إرؤية مستقبلية لدور اختصاصي ادلعلومات يف  (.7111نعيمة ) رزوقي,

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4793  
 pdf.com/book-https://www.kutub .نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة (.7100فياض ) رملي,

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/handle/123456789/7643
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/handle/123456789/7643
https://hrdiscussion.com/downloadfile
https://www.kutub-pdf.com/book


 قائمة المراجع 

 

688 
 

 .(0عدد) ,واالقتصاديةالمجلة الجزائرية للتنمية  األداا يف ادلؤسسة االقتصادية.أثر ادلعرفة على  (.7101) احلاج وعرابة, زلمد, زرقون,

جامعة آكلي زلند  التجارية وعلوم التسيًن, االقتصاديةكلية العلوم  ىل ادلنظمة ادلتعلمة.إدارة ادلعرفة إآليات التحول من  فاسي )د.ت(. الزىراا,

 وحلاج البويرة.أ

 ,مجلة االقتصاد شمال أفريقيا د ادلعرفة يف نظام اإلبالغ ادلا. دراسة تطبيقية يف عينة من البنوك األردنية.ثر اقتصاأ .(2008)نعام إ زويلف,

  pdfchlef.dz/RENAF/Articles_Renaf_N_05/article_11-http://www.univ.. (2العدد)

 العالقة بٌن ثقافة ادلنظمة واقتصاديات ادلعرفة وانعكاسها على نظام ادلعلومات احملاسبية. (.7107) عبد اللطيف والراوي, خدجية, الزويىن,

  (.62العدد) السنة اخلامسة والثالثون,, مجلة اإلدارة واالقتصاد

على مشاركة احملاسبٌن يف مراحل تطوير نظم ادلعلومات  ىايثة وأثر مدى ادلعرفة بتقنية ادلعلومات احلد .(7102الساحلي, فاطمة سعد )

  http://alqashi.com/th/th156.pdf .احملاسبية. رسالة ماجستًن

 التوزيع.دار ادلناىج للنشر و  عمان7 األردن, .نظم المعلومات والذكاء االصطناعي (.0666عالا ) السادلي,

 دار ادلريخ. الرياض7 قاسم إبراىيم احلسيين. ترمجة7 نظم المعلومات المحاسبية. (.7116) مارشال ورومين, ,بول ستيبارت,

 (.1) عددال ,مجلة القلم التكوين ادلعريف احملاسيب ادلالئم لديناميكية التشغيل ادلعلومايت يف بيئة األعمال اليمنية. (.7102) زلمد السمحي,  

 تأثًن تطبيق تقنيات لتنقيب عن البيانات يف إدارة العمليات ادلصرفية دراسة ميدانية يف البنوك التجارية األردنية. (.7102) عبدالرزاق شحادة,ال

 (.7) العدد ,76 اجمللد ,مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

المؤتمر  يف أسواق رأس ادلال العربية. عرفة احملاسبية يف تشجيع ثقافة االستثماردور ادل .(7112) عبدالناصر. ومحيدان, عبدالرزاق, الشحادة,

 األردن. عمان, ,جامعة الزيتونة دارية,قتصاد والعلوم اإل, كلية االالعلمي السنوي الدولي الخامس

 (.00) العدد ,ليةمجلة بحوث مستقب ادلعرفة احملاسبية األصل والتوجو اجلديد يف إدارهتا. (.7112صاحل ) الشعباين,

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=62916 

مجلة  كات.لكرتونيا ودورىا يف تعزيز ادليزة التنافسية للشر إيف تكويد ادلعرفة احملاسبية الكلفوية  االسرتاتيجيالتوجو  (.7107)صاحل  الشعباين,

 (.0, العدد )7اجمللد  ,جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

مجلة كلية اإلسالمية لألعمال.  االسرتاتيجيةيف يسسٌن القيمة  (KBCثر ادلقدرات ادلستندة للمعرفة )أ (.7100) عبداذلادي قيس صاحل,

 (.02, العدد )الجامعة

 دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان7 .مكوناتها ا ونظم المعلومات ماهيته (.7111) عماد الصباغ,

السنوي  الدوليالمؤتمر العلمي  مدى أمهية إدارة ادلعرفة احملاسبية يف الشركات الصناعية ادلسامهة العامة األردنية. (.7111صيام, وليد )

   e://elbassair.net/Centre%20dhttps.. جامعو الزيتونة ,الرابع

 (.01), العدد بحوث مستقبليةمجلة  دارة ادلعرفة.إثر تقانة ادلعلومات يف عمليات أ (.7112) حكمت ورشيد, اكرم, الطويل,

http://www.univ-chlef.dz/RENAF/Articles_Renaf_N_05/article_11.pdf
http://alqashi.com/th/th156.pdf
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=62916
https://elbassair.net/Centre%20de
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 دار احلامد للنشر. عمان7 . األردن,إدارة المعرفة التحديات والتقنيات والحلول (.7101) طيطي, خضر.

 ,المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس اقتصاد ادلعرفة وأثره على ادلمارسات احملاسبية وتدقيق احلسابات. (.7112) ىيثم. عبد ادلنعم,

 بريل.إ 74-72 جامعة الزيتونة, عمان,

 (.66) العدد .مجلة اآلداب ,إدارة ادلعرفة الصرحية والكامنة يف مكتبة رللس النواب العراقي (.7107) خالدة. عبد عبداهلل,

 ثرىا على تصميم نظم ادلعلومات احملاسبية.ألتشغيل ادلعلومات ويسديد  اإلنسانيةيسليل نتائج دراسات النظم  (.0652) امحد داخلالق,عب

 (.2) العدد ,6 اجمللد ,المجلة المصرية للدراسات التجارية

دارة إدراسة الدور الوسيط لعمليات  لفكري:ثر البنية التحتية إلدارة المعرفة في تطوير رأس المال اأ (.7101) سوزان عبدالقادر,

 عمان, األردن. جامعة الشرق األوسط, رسالة ماجستًن, .المعرفة

دور نظم ادلعلومات اإلدارية واإلدارة ادلعرفية يف بناا القدرة التنافسية للمنظمات اإلنتاجية دراسة تطبيقية يف الشركة  (.7107) حسن عبداهلل,

 العراق. بغداد, جامعة سانت كليمنتس العادلية, أطروحة دكتوراه, العامة للصناعات الكهربائية.

جامعة الشرق األوسط للدراسات  .داء المؤسسيأعملياتها وأثرها على تميز المعرفة و  دارةإالعالقة بين متطلبات  (.7107ريتا ) العلي,

 االردن. العليا,

مجلة الزرقاء  ثرىا يف جودة ادلعلومات احملاسبية دراسة ميدانية.أمهية استخدام نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة و أ (.7101) منًن العليمي,

 (.7) لعددا ,01 اجمللد ,نسانيةللبحوث والدراسات اإل

 اجلزائر. ورقلة, التسويقي, جامعة قاصدي مرباح, دارة ادلعرفة على االبتكارإتأثًن نظم  (.7104) محيود عمار,

  ,1اجمللد  ,اإلنسانيةمجلة البحوث والدراسات  ,اإلداريلية لرتشيد القرار آحوسبة نظم ادلعلومات احملاسبية ك (.7102) عمار, شاليب

 (.4) العدد

 ,20اجمللد ,تنمية الرافدين ةمجل رلتمع ادلعرفة وتأثًنه يف العمل ادلعريف. (.7116أديب ) واخلشاب, بالل, السكارنة,و ن, غسا العمري,

 (.62) العدد

 اجلزائر.,  ورقلة جامعة قاصدي مرباح, دور ادلعرفة احملاسبية يف تفعيل اخليارات احملاسبية يف ادلؤسسة, (.7105) بوعزة عيسى,

رسالة  .منطقة القصيم ةمار إعمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتطوير مستوى األداء من وجهة نظر موظفي  (.7102)سامي  الغنيم,

 جامعو نايف العربية للعلوم األمنية. ماجستًن,

االجتماعية  األكاديمية للدراسات التوجهات ادلعاصرة لتوحيد ادلعرفة احملاسبة يف أبعادىا النظرية والعملية. (.7102) صافو فتيحة,

 .24-14(,02) العدد ,واإلنسانية

كلية    مجلة ادلعرفة باإلفادة من نظام ادلعلومات احملاسيب. ةتصميم قواعد بيانات على وفق مفاىيم أدار  (.7103ذكرى ) وصاحل, عماد, فرج,

  https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=115562  (.15العدد) ,بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=115562
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 . القاىرة7 عامل الكتب للنشر والتوزيع.. أدارة المعرفة(7102فؤاد , عمر زلمد )

, اجمللرد لةة اإلدارة العامةةمج(. دوافع التغيًن يف احملاسبة اإلدارية واجتاىات االستجابة يف الفكرر والتطبيرق العملري. 2010الكاشف , زلمود. )
 ( 1(, العدد)51)
 ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية حبوث ودراسات. إدارة المعرفة. (.7112) صالح الدين الكبيسي, 

 24/142624.pdfhttps://ia801606.us.archive.org/26/items/FP1426 
 االقتصاديةمجلة العلوم  منهجية القيمة ادلضافة للمعرفة بٌن النظرية والتطبيق. (.7103حامت ) والصباحي, صالح الدين, الكبيسي, 

 (.60) العدد ,27 اجمللد ,واإلدارية

علومات احملاسبية احملوسبة على األداا أثر استخدام نظم ادل (.7100) رأفت وسالمة, عمر, زريقات,و  قاسم, زريقات,و  محد,أ كلبونة ,

 .(7عدد) ,06 اجمللد ,اإلنسانيةسلسلة الدراسات  ,اإلسالميةمجلة الجامعة  ادلا.,

العدد اخلاص  ,الجامعة االقتصاديةمجلة كلية بغداد للعلوم  يسليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات. (.7102غسان ) الالمي,

 .7102الكلية  مبؤمتر

 دار اجلامعة اجلديدة للنشر. اإلسكندرية7 .اقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية (.7110صالح الدين ) مبارك,

دارسة حالة شركة االتصاالت  ثر عوامل الثقافة التنظيمية وإدارة المعرفة في الميزة التنافسية:أقياس  (.7102براىيم )إ زلمد,

 األردن. جامعة الشرق األوسط, جستًن,رسالة ما األردنية)اورنج(.

المؤتمر السنوي للدراسات  يسدي ادلعلومات األكرب يف األلفية الثالثة. دارة ادلعلومات إىل إدارة ادلعرفة7إاالنتقال من  (.7102رضية ) زلمد,

 .2 اجمللد ن,السودا جامعة اخلرطوم, ,العليا والبحث العلمي

 (.02,العدد )0, اجمللد مجلة آداب الكوفة رة ادلعرفة يف بناا ادلقدرات اجلوىرية.داإدور عمليات  (.7102) صفاا زلمد,

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72403 
 سكندرية.اإل .ةدارة المعرفإتطبيق نموذج حلقة القيمة في مجال  (.7114نبيل ) مرسي,

مجلة  ادلعلومات على ادلديرين ومساعديهم. ةدار إثر استخدام أساليب التقنية احلديثة يف أ(. 7102فهد ) واجلامعي,زلمد,  مرغالين,

 (.7العدد ) ,المكتبات والمعلومات والتوثيق في العالم العربي

 .األردن. عمان7 الوراق للنشر والتوزيع.هيمإدارة المعرفة:الممارسات والمفا(. 7114براىيم اخللوف )إ ادللكاوي,

فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير نظام المعلومات بالمؤسسة االقتصادية الجزائر دارسة (. 7107قشنيطي ) منًنة,

 جامعة اجلرائر. رسالة ماجستًن, .شركة الخطوط الجوية الجزائرية -حالة

دار  الرياض7 ترمجة7كمال الدين سعيد. .القرارات التخاذنظم المعلومات المحاسبية  (.7112) مارك وسيمكن, ستيفن, موسكوف,

 ادلريخ.

https://ia801606.us.archive.org/26/items/FP142624/142624.pdf
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72403
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72403
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كلية العلوم  رسالة ماجستًن, .أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تفعيل األعمال التجارية للمؤسسات (.7100) لونيس نادية,

 ئر.جامعة اجلزا االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيًن,

  (.1) العدد ,مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد إدارة ادلعرفة ودورىا يف بناا اجملتمع ادلعريف ويسقيق التنمية البشرية ادلستدامة. (.7100نغم ) نعمة,

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51878 
جامعة  غًن منشورة, رسالة ماجستًن .دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين نظام المعلومات المحاسبي (.7101) زيد بو نوح,

 اجلزائر. زلمد خضًن بسكرة,

 (.15) العدد ,مجلة ديالي تأثًن عمليات إدارة ادلعرفة يف تطوير ادلقدرات ادلميزة. (.7100حيدر ) نوري,

جامعة  والبحث العلمي, التعليموزارة  ,دكتوراهروحة أط التطور التكنولوجي ودوره يف تفعيل إدارة ادلعرفة مبنظمة األعمال. (.7100) وط نوي,

 اجلزائر.

 دار ادلناىج للنشر والتوزيع. . عمان7تحليل وتصميم نظم المعلومات(.7111سعد ) ياسٌن,

 دار ادلناىج للنشر والتوزيع. عمان7 .ياتإدارة المعرفة المفاهيم النظم التقن  (.7114)  ---- 

ثر تطبيق نظام ختطيط موارد ادلؤسسة على أداا الشركات الصناعية ادلسامهة العامة ادلدرجة يف بورصة عمان لألوراق أ (.7102حياة ) يامٌن,

 األردن. جامعو الزرقاا, رسالة ماجستًن. ادلالية باستخدام بطاقة األداا ادلتوازن.

 .االقتصاديةادلعرفة من رؤية زلاسبية لتعزيز التحدي التنافسي للمؤسسات  (.7112) .عبدالكرمي حسن وسلوم, ,امساعيل جابتها  يعقوب,

  .اجلزائر جامعة بسكرة, قتصاد والتسيًن,كلية العلوم واال ,اقتصاد ادلعرفةادللتقى الدو. حول 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 ندلس للعلوم والتقنٌةجامعة األ

 عمادة الدراسات العلٌا

  ممحق الدارسة: االستبانة.

 

 

 دارٌة كلٌة العلوم اإل

 قسم المحاسبة

 برنامج الماجستٌر   

 المحترم                                       األخ /                                        

 السالم عليكن ورمحة اهلل تعاىل وبركاته ،،، وبعد:

" بـادلوسوم  وحتيطكم علماً بأهنا تقوم بإجراء البحث هتديكم الباحثة أطيب التحايا متمنية لكم موفور الصحة والعافية,
استكماالً بوصفو تقييم نظم المعلومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنية من منظور إدارة المعرفة" 

احملاسبة.  ونظرًا لطبيعة موضوع البحث, قامت الباحثة بتصميم استمارة على درجة ادلاجستري يف  احلصول دلتطلبات
ألحباث العلمية ذات العالقة مبوضوع حبثها, ووفقاً للخطوات طالعها على األدبيات والدراسات واايف سياق  -االستبانة

 لغرض مجع البيانات وادلعلومات اخلاصة مبوضوع البحث احلايل من عينة الدراسة. -العلمية ادلتعارف عليها

ع بوض وذلك ,تضمنتو فقرات اجملاالت فيما آراءكم تتشرف الباحثة بأن تقدم ىذه االستبانة إلبداء ويف ىذا الصدد, 
الشخصية حنو كل عبارة من العبارات الواردة يف  قناعتكم حبسب موافقتكم درجة ميثل الذي اخليار ( على√إشارة ) 

 ووفقاً  ,تقييم نظم المعلومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنية من منظور إدارة المعرفةسياق حتقيق 
 البحث. من الرئيس اذلدف حيقق ومبا, ادلستخدم للمقياس

أىداف  لتحقيق العلمية ادلساعدة وتقدمي, ادلعهود اىتمامكم ادلوضوع ىذا ستولون بأنكم تامة ثقة على الباحثة
ونؤكد  علمًا بأن مشاركتكم يف اإلجابة على فقرات االستبانة, والبيانات اليت تزودنا هبا ستكون حمل اىتمامنا, البحث,

 لكم أهنا ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي. 

 شكرا لكم على مشاركتكم ودعمكم للبحث العلمي 

 الطالبة
 لويزا عبداهلل األسلمي
777423736 

 إشراف األستاذ الدكتور
 محمد حمود السحمي
770646378 
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: المعلومات العامة  أوًلا
 ( مقابل اًلجابة التي تراها مناسبة√يرجى التكرم بوضع اشارة ) 

   ركش أنثي

 1 انجنس (  1)   ( 2) 

   25 - 35 واكثش 36ين  

 2 انعًش (  1)   ( 2) 

   تكانوسيوس ياجستيش

 3 انًؤهم انعهًي ( 1)  (2)

 أخشى )تزكش (
 حاسوب / 

 تقنيح يعهوياخ
   يحاسثح

 4 انتخصص انعهًي ( 1)  (2) ( 3) 

   انًذيش انًاني انًحاسة يشاجع داخهي

 5 انوظيفح انحانيح ( 1)  (2) ( 3) 

سنواخ 5اقم ين  واكثش 5 – 6    

 6 سنواخ انخثشج (  1)   (  2)  

 

 ثانياا: المتغيرات التفاعلية
 ( مقابل اًلجابة التي تراها مناسبة√يرجى التكرم بوضع اشارة ) 

   عال   يتوسط يتذني

 (1 )  (2 )  (3 ) 
االستخذاو / انتعايم يع نظى يستوى 

 انًعهوياخ انًحاسثيح
1 

   عال   يتوسط يتذني

 2 يستوى انشضا ( 3)  ( 2)  ( 1) 

 3 انثشنايج انًحاسثي انًستخذو نظاو ..............................................

 منظور إدارة المعرفةتقييم نظم المعلومات المحاسبية في الشركات التجارية اليمنية من ثالثاا: 

  موافقتكم درجة ميثل الذي ( مقابل اخليار√يرجى التكرم بوضع إشارة ) 

 أبعاد؛ هي: (4)المحور األول : المتطلبات المعلوماتية لنظم المعلومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفة؛ وتشمل 

 ( , ويعزز من خالل:KOالتوجه المعرفي  ) -4 م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

      وجود خطة استراتٌجٌة مترجمة للتوجه المعلوماتً فً النظم المحاسبٌة اإللكترونٌة.  .1

      الفهم الواضح المترجم لرؤٌة الشركة وأهدافها فً المكونات المعلوماتٌة المحاسبٌة.  .2

      المعرفة المحاسبٌة.تأسٌس التوجه المستقبلً لثقافة معلوماتٌة مبنٌة على تشارك   .3

      وجود توجه مكتوب محدد القٌم المعلوماتٌة الواجب االلتزام بها فً ممارسة العمل المحاسبً.  .4

      تطوٌر نظم المعلومات المحاسبٌة بما ٌواكب التجدٌد والتغٌر المالئم إلدارة المعرفة.  .5

      المحاسبٌة.وجود هٌكل تنظٌمً مرن ٌتكٌف مع دٌنامٌكٌة الوظٌفة   .6

      تبٌنً فلسفة العمل المحاسبً فً اإلطار المعزز لتبادل األفكار والخبرات.  .7

      تحدٌد قنوات االتصال المحاسبً  للتدفق المعرفً وفقاً للسلطات والمسؤولٌات.  .8

      نظام وظٌفً محفز للمحاسبٌن بما ٌالئم  التشغٌل المعلوماتً المحاسبً.  .9

      التعلٌم المستمر لتطوٌر القدرات المعلوماتٌة المحاسبٌة . تبنً برامج  .11
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موافق  , ويعزز من خالل:(ITتقنية المعمومات) -2 م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

      تلبٌة تقنٌة معلومات النظم المحاسبٌة التكامل المعرفً فٌما بٌن المستفٌدٌن.  .1

      دعم تقنٌة معلومات النظم المحاسبٌة امتالك قاعدة بٌانات ٌعتمد علٌها فً إدارة المعرفة.   .2

      تمكٌن تقنٌة معلومات النظم المحاسبٌة  من توفٌر المعرفة المحاسبٌة المطلوبة .  .3

انسجام تقنٌة معلومات النظم المحاسبٌة  فً توطٌد تشارك المعرفة المحاسبٌة من خالل   .4

ERP. 
     

عمل تقنٌة المعلومات على الحفاظ بمنظومة معارف محاسبٌة تمثل اساساً فً اتخاذ   .5

 القرارات. 
     

دعم تقنٌات التبادل اإللكترونً من خالل شبكات االتصاالت فً تحقٌق تشارك المعرفة   .6

 المحاسبٌة.
     

إنتاج المعرفة؛ كنظم  استجابة تقنٌة المعلومات لتطبٌق األسالٌب المحاسبٌة الحدٌثة فً  .7

 دعم القرار.
     

      تحدٌث البنٌة التحتٌة لنظم المعلومات المحاسبٌة بما ٌواكب التطورات التكنولوجٌة.  .8

      دعم انتظام تزوٌد النظم المحاسبٌة بالموارد المعلوماتٌة الالزمة.  .9

      اإللكترونٌة.وجود تصمٌم مكانً مالئم إلدارة مكونات نظم المعلومات المحاسبٌة   .11

موافق  , وتتجمى من خالل:(KC)القدرات المعرفية  -3 م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

      استٌعاب أسس تكنولوجٌا المعلومات بوصفها توجهاً معلوماتٌاً فً إدارة المعرفة.  .1

      إلنتاج الحلول.القدرة على التفكٌر العلمً المصحوب بتحلٌل ذهنً بطرٌقة منطقٌة   .2

      القدرة على استخدام األسالٌب الكمٌة فً ابتكار حلول تطبٌقٌة للمشاكل المحاسبٌة.  .3

استخدام األسالٌب الحدٌثة  كاألنظمة الخبٌرة وأنظمة دعم القرار فً بناء الحلول   .4

 المحاسبٌة.
     

فً تشخٌص المشاكل استخدام أسالٌب علمٌة مبنٌة على فلسفة المعرفة المحاسبٌة   .5

 وابتكار الحلول.
     

      امتالك األسس النظرٌة المحاسبٌة لألسالٌب التطبٌقٌة فً إنتاج المعرفة.  .6

      إجادة استخدام األسالٌب المحاسبٌة لإلنتاج المعلومات بما ٌلبً الموقف.  .7

      الحس المعلوماتً المصحوب بدافعٌة مهنٌة للتعلم المستمر.  .8

      المعلوماتٌة. السلوك والتعاملاألخالقٌة فً  قٌماالرتكاز إلى  منظومة ال  .9

      إجادة التحلٌل المعلوماتً المجسد لمالمح بٌئة األعمال .  .11

موافق  (, وتتوافر من خالل: (KDالديناميكية المعرفية -4 م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

المعلوماتٌة على نمو العالقات التبادل المعرفً فً الشركة مساعدة شبكة االتصاالت   .1

 وخارجها.
     

      استخدام وسائط تقنٌات التواصل اإللكترونٌة فً تشارك المعرفة المحاسبٌة.  .2

استخدام  تقنٌة الوصول فً النظم اإللكترونٌة فً التشغٌل المعرفً للمعلومات   .3

 المحاسبٌة.
     

      المعلومات المحاسبٌة ألٌة التدوٌر الوظٌفً لتطوٌر الخبرات المعرفٌة.اعتماد إدارة نظم   .4

      استخدام أسالٌب التفكٌر الناقد المصحوب بالعصف الذهنً فً إنتاج المعرفة المحاسبٌة.  .5
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تحقٌق التدفق المعلوماتً التفاعل فٌما بٌن مكونات المعرفة المحاسبٌة والمكونات   .6

 اإلدارٌة.
     

تعزٌز التصورات الذهنٌة فً المكون المحاسبً فً تطوٌر نماذج التشغٌل المعرفً   .7

 للمعلومات .
     

اعتماد نقاط التدرٌب والتعلٌم المستمر أساساً مرجعٌاً فً توزٌع المهام المناطة بالتشغٌل   .8

 المعرفً المحاسبً.
     

      المحاسبٌة وبثها لألطراف المختلفة.تساعد تقنٌات اإلبالغ اإللكترونً فً نشر المعرفة   .9

تطوٌر المكونات المعرفٌة بتحفز النشر فً اإلصدارات المهنٌة والمشاركة فً   .11

 المؤتمرات والندوات .
     

 أبعاد, هي : (4)المحور الثاني : األنشطة المعلوماتية لنظم المعلومات المحاسبية من منظور إدارة المعرفة؛ وتشمل 
موافق  , وتعزز من خالل:(DP)االكتشافعممية  -1 م

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

تحدٌد المعلومات المطلوبة من مختلف المصادر والمستودعات البٌانٌة لغرض التشغٌل   .1

 المحاسبً
     

اعتماد النماذج المحاسبٌة المتنوعة فً عملٌة التنبؤ ألمعلوماتً الالزم  فً نظم دعم   .2

 القرار.
     

تجمٌع المعلومات من مصادرها لبناء قواعد معلومات متكاملة تعتمد علٌها إدارة المعرفة   .3

 المحاسبٌة.
     

استخدام تقنٌات التفاعل بٌن التكوٌن البشري فً بناء حلول محاسبٌة كاألنظمة الخبٌرة   .4

 وأنظمة دعم القرار.
     

      االحتٌاج المعلوماتً المالئم لمتخذ القرار.تشخٌص المكون البشري المحاسبً   .5

استخدام األسالٌب الكمٌة الحدٌثة فً تولٌد المعلومات من مستودعات قواعد البٌانات   .6

 المحاسبٌة.
     

موافق  , وتدعم من خالل:(CP)عممية االمتالك -2 م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

العمل فً حل المشاكل المحاسبٌة إلى قواعد معرفٌة تكوٌد مخرجات النقاش وورش   .1

 إلكترونٌة  .
     

ترجمة التصورات المعرفٌة للتكوٌن المحاسبً فً بناء قواعد الذكاء االصطناعً لحل   .2

 المشاكل .
     

تجسٌد الخبرات المحاسبٌة فً تقنٌات القٌاس المحاسبً الذي ٌعكس واقع األحداث   .3

 االقتصادٌة.
     

استخراج معلومات كمٌة /نوعٌة من المكونات المعرفٌة لبناء قواعد إدارة المعرفة   .4

 المحاسبٌة.
     

استخدام قواعد المعرفة المحاسبٌة فً بناء المخططات الذهنٌة الالزم للتشغٌل المعرفً   .5

 التخاذ القرار.
     

استخدام تطبٌقات الذكاء االصطناعً المرتكز على قواعد معرفٌة فً التحلٌل المحاسبً   .6

 للمعلومات. 
     

موافق  , وتتجمى من خالل:(IP)عممية المشاركة -3 م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

      الشركة.إتاحة الوصول اإللكترونً  للمعرفة المحاسبٌة ٌحقق قٌمة إضافٌة فً أداء   .1

      تقدٌم حلول واقعٌة ناتجة عن تراكم معرفً فً الخبرات المحاسبٌة .  .2

      تناقل المعرفة المحاسبٌة فٌما بٌن مكونات البنٌة التنظٌمٌة ٌحقق فاعلٌة اتخاذ القرار.  .3

      وجود ترابط بٌن مكونات المعرفة المحاسبٌة ومركز القرار على أساس التبادل المعرفً.  .4

تدفق التقارٌر المحاسبٌة فً الشركة ٌحقق التفاعل المعرفً بٌن مختلف النظم   .5

 المعلوماتٌة.
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      عمل نظام اإلبالغ المحاسبً اإللكترونً على تسهٌل عملٌة التبادل المعرفً للمنظمة.  .6

موافق  , وتدعم من خالل:(AP)عممية التطبيق  -4 م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

      تشغٌل التقنٌات المحاسبٌة فً اإلنتاج المعرفً الالزم ألداء الوظائف اإلدارٌة.  .1

      استخدام تطبٌق المعرفة المحاسبٌة فً تحقٌق فاعلٌة أداء وظائف الشركة المختلفة.  .2

      تعزٌز استخدام المعرفة المحاسبٌة تحقٌق الرضا الوظٌفً فً الشركة.  .3

المعرفة المحاسبٌة فً تحقٌق فاعلٌة اإلجراءات الُمنظمة للعملٌات الداخلٌة فً  استخدام   .4

 الشركة.
     

      تطبٌق المعرفة المحاسبٌة فً تحقٌق منافع قٌمة إضافٌة للشركة.  .5

      تترجم األسالٌب المحاسبٌة الحدٌثة التوجه المعرفً فً األداء التنافسً للشركة.  .6

 
على ملخص لنتائج هذه الدراسة ارجو كتابة عنوانك أو بريدك اإللكتروني في المساحة  إذا كنت تود الحصول

 المخصصة
 

 
 

 مع خالص شكري وتقديري لتعاونكم
  

 



 

 

Evaluation of the Accounting Information Systems from the Perspective of 

Knowledge Management: An Empirical Study Applied at Yemeni Trading 

Companies   

Lwiza Abdullah Al-Aslami  

Abstract 

This study aimed at evaluating accounting information systems at Yemeni Trading 

companies  based on two evaluation areas of the perspective, namely knowledge 

requirements and processes of the accounting information systems.    

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. The sample of the study was limited to the Yemeni Trading Companies whose 

main centers were in the Capital Municipality. The questionnaire was administered on a 

sample accounting information systems users, namely accountants, financial managers, 

and internal auditors.     

However, the overall findings of the study revealed that the degree of the accounting 

information systems in both requirements and processes from the perspective of 

knowledge management at the Yemeni Trading Companies was high, respectively. This 

accumulative result, based on multiple means scores, reflected highly the samples' 

views at the companies on the level of all areas of evaluation with the availability of 

agreement/differences among the sample's attitudes attributed to either their personal 

characteristics or the nature of the interactive variables. 

Based on the findings revealed, the study recommended that the Yemeni Trading 

Companies should develop both requirements and processes of knowledge of the 

accounting information systems in order to achieve harmony and adaptation from the 

perspective of knowledge management. This can be achieved by creating knowledge 

desire to reinforce both technical infrastructures and knowledge abilities to keep up with 

both rapid technological developments and use of interaction techniques such as expert 

systems, decision support systems, and applications of artificial intelligence as is based 

on accounting knowledge laws.       
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