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ز

الشكر والتقدير
الحمد هلل حمدا كثي ار طيبـا ييـر مكفـي وس مسـتعنى عنـوص والاـالة والسـالم علـى نبينـا و وعلـى لـو
واحبو وسلم .........وبعد.
من علينا بسابغ فضلو وأجل نعموص حيث ىـدانا للعلـم وغلعنـا مناىلـوص كمـا أشـكر مـن
فأشكر هلل الذي َ
منحنا جيدا ووقتاص ولم يدخر وسعا في توجيينـا ومتابعتنـاص الـذي كـان لمالحظاتـو السـديدة وتوجيياتـو
القيمـة األثـر األ بـر فــي إنجـاز ىـذا العمـل ولمــا أحاطنـا بـو مـن مشــاعر أخويـو اـادقة الــدكتور /و
حمود السمحيص مشرف الرسالةص فجزاه هللا عنا كل خيـرص فيـو مـن خـذ بأيـدينا فـي كـل م ارحـل كتابـة
ىذه الرسالةص وفي مراجعتيا وتاويبياص فلو فيض الشكر واسمتنان وفائق التقـدير والعرفـان .ومـن ثـم
فإن وافر شكري وكثير امتناني أقدمو إلى من مد لـي يـده داعمـا جيـودي المبذولـة ومباركـا خطـا ىـذا
العمل.
والشــكر مواــوى إلــى قيــادة جامعــة األنــدلس ممثلــة برئيســياص وعميــد الد ارســات العليــاص وعمــادة كليــة
العلوم المالية واإلداريةص ورئاسة القسمص كل باسمو وافتوص والى السادة ال رام أعضاء لجنة المناقشـة
الذين تفضلوا علينا بمناقشة ىذه الرسالة.
والشكر والتقدير إلى اساتذتنا في قسـم المحاسـبة الـذين كـان ليـم الفضـل بعـد هللا سـبحانو وتعـالى فـي
تعليمنا وتوجيينا وارشادنا إلى ما ينفعنا في تخاانا.
كما أتقدم بالشكرر لكألخ /معكيه الفقيك كمكا وكو ركرري تامنىكاوي لك مكه عرعكوا النفكاي فكي دربىكا
تقدموا لىا المساعدات تالنسهيالت تاألفرار تالمعلومات.
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إعداد :طالل حسن القاسم
إشراف :األستاذ الدكتور دمحم حمود السمحي

الممخص
ىــد فت ىــذه الد ارســة إلــى ال شــف عــن مــدى موا بــة البرمجيــات المحاســبية للمتطلبــات المعلوماتيــة فــي الشــركات
التجارية اليمنية من خالى البنية التشعيليةص والوظيفة الماليةص والحماية األمنيةص والرضا المعلوماتيص واعتمدت الدراسة
على المنيج الوافي التحليليص كونو مناسبا لطبيعتيا التي يعلب علييا الجانب التطبيقي الميدانيص وتـم ت ـوين إطـار
نظري للدراسة باسعتماد على البيانات الثانوية للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة .كما استفيد منيا فـي بنـاء
اسـتمارة اسسـتبانةل لتحقيـق أىـداف الد ارسـة فـي جمـع البيانـات األوليـة فـي الد ارسـة الميدانيـةص واقتاـر مجتمـع الد ارسـة
علــى الشــركات التجاريــة التــي م ار زىــا الرئيســة فــي أمانــة العااــمةل وقــد اســتيدفت اسســتبانة مســتخدمي البرمجيــات
المحاسبيةل وىم المحاسبونص والمراجعون الداخليونص والمدراء الماليون الذين يمثلون عينة الد ارسـةص حيـث أاـبح عـدد
اسستبانات الاالحة للتحليل (.)171
وقـد أظيــرت نتــائج الد ارسـة الميدانيــة علــى المســتوى العـام تحقيــق درجــة عاليــة فـي موا بــة البرمجيــات المحاســبية
للمتطلبــات المعلوماتيــة فــي الشــركات التجاريــة اليمنيــةص وكانــت النتيجــة تعكــس راء أف ـراد عينــة الد ارســة بمســتويات
مختلفــة فــي الموا بــة علــى المســتوى البعــدي التــي أخــذت ترتيبــا علــى الت ـوالي كمــا يــأتي :الرضــا المعلومــاتيص البنيــة
التشــعيليةص الوظيفــة الماليــةص الحمايــة األمنيــةص مــع وجــود اتفــاق/اختالف فــي اتجاىــات أف ـراد عينــة الد ارســة تعــزى إمــا
للخاائص الشخاية واما لطبيعة البرنامج المستخدم.
وتواــي الد ارســة بضــرورة أن تعمــل الشــركات الماــممة والمنتجــة للبرمجيــات المحاســبية علــى إحــداث التطــوير
البرمجـ ــي فـ ــي البنيـ ــة التشـ ــعيلية الـ ــالزم لموا بـ ــة البرمجيـ ــات ألداء الوظيفـ ــة الماليـ ــة وبموثوقيـ ــة عاليـ ــة تحقـ ــق الرضـ ــا
المعلوماتي في الشركات التجارية اليمنية.
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مدخل الدراسة
 1.1.1المقدمة:
لقػػد تمي ػ ت الوقػػود األخي ػرة مػػف القػػرف الو ػررف بكبػػور ت ػػورات ياي ػرة وػػت ت ولو ػ المو وم ػ ت
واالتصػ الت التػت اػدورأ دت لػت التوسػا وػت اسػتخداـ ت ا قػ ت ت ولو ػ المو ومػ ت وػت مخت ػ
ال كـ المو وم ت ة.
و تي ػػة ل ت ػػورات الت ولو ػػة المتس ػ راة والمت ب ػ ت المو وم ت ػػة المت ايػػدة وػػت مخت ػ
ال ػػري تح حيػػث تملػػل المو ومػ ت األسػ

ام ػ ؿ

ل قػ اررات ا داررػػةح األمػػر الػػبب وػػل ال ػػري ت وػػت ااي ػػة

األام ؿ الحديلة تت ه لت حوسبة كمتب  ,ال س م المح سا ة بم يوا ب الت ورر الت و ت.
ووت أبا ا

رح تار الح ة لت ضرورة الت ي

واالستف دة مف المتغيرات وت الاي ة الو لم ػة

واي د الارامج الق درة ا ت است و ب التق ت المو صرة (صالح ,)2 :2010 ,التت ت ات المت بػ ت
المو وم ت ػػة الح ل ػػة والمسػػتقا ةح م ػ مػػف خػػالؿ تػػدرات ال ػػري ت وامي تب ػ الارم ػػة ,وضػػال اػػف
خاراتب المح سا ة ,وام ب الستخداـ ل ارم

ت المح سػا ة ال ػ أ ة التػت ت ت بػ الوديػد مػف ال ػري ت

سواء المح ة ـ الدول ةح لت ات ح ة ال ري ت الو مػة و مػف خػالؿ التصػم ـ ل ارم ػ ت المح سػا ة
التت ت ات المت ب ت المو وم ت ة الخ صة ب ل رية المستخدمة.
وتػػد اػػد ت ال ػػري ت الم ت ػػة ل ا ػرامج المح سػػا ة وػػت تقػػد ـ ارام ب ػ ل ػػري ت ال م ػػة خصوص ػ
الت رر ػػة م ػػا ادا ػػة التس ػػوي ت ,و اد ا ت ػ ػ ر اس ػػتخداـ الارم ػ ػ ت المح س ػػا ة بػ ػ لر ـ م ػػف الت ػػورات
المتسػ راة الم حوكػػة وػػت األو ػػة األخيػرة وػػت م ػ ؿ الارم ػ تح مػ دل لػػت ا د ػ د اػػدد ال ػػري ت
الم ت ة ل ارامج المح سا ة مح ػ  ,وضػال اػف الارم ػ ت المح سػا ة المسػتوردة مػف خػ رج الا ػد ,لػت
اال ت ر المت وع وت الارم

ت المح سا ة.
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مف أ ح ي ف التفيير وت اداد أبه الدراسة لتقي ـ مدل موا بة الارم

ت المح سا ة ل مت بػ ت

المو وم ت ػ ػػة وػ ػػت ال ػ ػػري ت الت ررػ ػػة ال م ػ ػػة وتقػ ػػد ـ التوص ػ ػ ت الم سػ ػػبة لالرتق ػ ػ ء بمسػ ػػتول كػ ػػـ
المو وم ت المح سا ة المحوسبة وت ال مبوررة ال م ة وتفويل دورأ وت الوم ة ا داررة .

 1.1.2مشكلة الدراسة:

لػ ػ ر اال ت ػ ػ ر المت ػػوع و ػػت االس ػػتخداـ الواس ػػا ل اػ ػرامج المح س ػػا ة  -المح ػػة و المس ػػتوردة -

ا تق ػ دات الباػػة ,وض ػػب ا ة وػػت موا بػػة الارم ػ ػ ت المح سػػا ة لالحت ػ ج المو ومػ ػ تت الم ػػوب و ػػت
ال ري ت الت ررة ال م ةح و لحيـ بأف ار م

مح سا

ود األوضل مف و بة كر رية مػ تػد ال

ود األوضل مف و بة كر رية خرلح و لتفضيل وت استخداـ ار مج مح سات موػيف وػد ام ػة
سػػا ة ,تتوت ػ

ا ػػت مػػدل مالءمػػة الاػ ػرامج المح سػػا ة وموا اتب ػ لالحت

ػ ػ ت المو وم ت ػػة الح ل ػػة

والمسػ ػػتقا ة ل ػ ػػريةح األمػ ػػر الػ ػػبب وػ ػػل مػ ػػف موضػ ػػوع موا بػ ػػة الارم ػ ػ ت المح سػ ػػا ة ل مت ب ػ ػ ت
المو وم ت ػػة مو ػ ار ا ػػت س ػ

يا ػػت الحيػػـ ا ػػت در ػػة

ػػب اب لالحت

ػ ت المو وم ت ػػة الح ل ػػة

والمستقا ة ,ووت ضوء م ساقح تتا ور م ي ة الدراسة وت التس ؤالت األت ة:
 مااا ماادا مواابااة الترمجيااات المحاسااتية للمتطلبااات المعلوماتيااة فااي الشااركات التجاريااة
اليمنية؟ وسيتم اإلجابة على ذلك من خالل التساؤالت الفرعية اآلتية :
 م مدل موا بة الا ة الت غي ة ل ارم -م مدل ت ا ة الوك فة الم ل ة ل ارم

ت المح سا ة ؟
ت المح سا ة ؟

 م مدل توور الحم ة األم ة وت الارم -م مدل الرض المو وم تت وت الارم

ت المح سا ة ؟
ت المح سا ة ؟

 مااا اتجاهااات أف اراد عينااة الدراسااة ماان حيااث الخوااائع الشخوااية حااول أبعاااد مواابااةالترمجيات المحاستية للمتطلبات المعلوماتية في الشركات التجارية اليمنية؟
 ما اتجاهات أفراد عيناة الدراساة مان حياث طتيعاة الترناامس المساتخدم حاول أبعااد موااباةالترمجيات المحاستية للمتطلبات المعلوماتية في الشركات التجارية اليمنية؟

3

اإلطار العام للدارسة

الفصل األول

 1.1.3أهمية الدراسة:

تسػػبـ الد ارسػػة وػػت تقػػد ـ ح مػػة مق ػ ي

تحػػدد المت ب ػ ت المو وم ت ػػة الم سػػبة والتػػت تسػػتفيد م ب ػ

ال ػػري ت ال ار ب ػػة و ػػت اس ػػتخداـ الارم ػ ػ ت المح س ػػا ة .ي ػػبلؾ تس ػػبـ الد ارس ػػة و ػػت تق ػػد ـ مقترحػ ػ ت
ت ورررة تس اد ال ري ت الم ت ة ل ارم

ت وت است و ب المت ب ت المو وم ت ة ل ري ت الت ررة.

وتوػػد أػػبه الد ارسػػة وػػت حػػدود – ا ػػالع الب حػػث – د ارسػػة لػػـ سػػاق ت ػ وؿ موضػػواب  ,وا راءأػ وػػت
اي ة األام ؿ ال م ة.

 1.1.4أهداف الدراسة:

تسوت الدراسة لت تحقيق األأداؼ األت ة:
 تقيايم ماادا مواابااة الترمجيااات المحاسااتية للمتطلبااات المعلوماتيااة فااي الشااركات التجاريااة
اليمنية ،ويتحقق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية اآلتية:
 تحديد الموا بة وت الا ة الت غي ة ل ارم -تقي ـ مدل ت ا ة الوك فة الم ل ة ل ارم

ت المح سا ة.
ت المح سا ة

 التورؼ لت توور الحم ة األم ة وت الارم -تقي ـ مستول الرض المو وم تت اف الارم

ت المح سا ة.
ت المح سا ة.

 تحليل اتجاهاات أفاراد عيناة الدراساة مان حياث الخواائع الشخواية حاول أبعااد موااباة
الترمجيات المحاستية للمتطلبات المعلوماتية في الشركات التجارية اليمنية.
 تيان اتجاهات أفراد عينة الدراسة من حيث طتيعة الترنامس المساتخدم حاول أبعااد موااباة
الترمجيات المحاستية للمتطلبات المعلوماتية في الشركات التجارية اليمنية.

 1.1.5منهجية الدراسة:

توتمد الدراسة ا ت الم بج الوصفت التح ي ت الم سبح يو ه م سب ل ا وتبػ التػت غ ػب ا يبػ

ال

ػػب الت ا قػػت الميػػدا ت مػػف خػػالؿ ت ػػورف

ػ ر كػػرب ل د ارسػػة ب الاتمػ د ا ػػت الا ػ ت الل و ػػة

ل دراس ت الس بقة المتو قة بموضوع الدراسة ,والمتواورة وت محريػ ت البحػث ا ل ترو ػة و الميتبػ ت
وت ال مو ت ال م ة والميتبة الرتم ة ل مري الو ت ل مو وم ت ,ومف خاللب تمت ص
4
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ال كرب واالستف دة م ب وت ا ء استم رة االستب ةح لتحقيق أداؼ الدراسة وت ما الا ػ ت األول ػة
وػػت الد ارسػػة الميدا ػػة ,واتتصػػر م تمػػا الد ارسػػة ا ػػت ال ػػري ت الت ررػػة التػػت م ار أ ػ الر سػػة وػػت
م ة الو صمة وقطح لتوبر الوصوؿ لت بق ة ال ري ت وت المح وك ت األخرل تي ػة الوضػا الػبب
راء أبه الدراسة ,وتد استبدوت االستب ة مستخدمت الارم

تمر به الا د ل ء

ت المح سا ةح وأـ

المح ساوف ,والم ار ووف الداخ يوف ,والمدراء الم ليوف البيف مل وف اي ة الدراسة.

 1.1.6النموذج المعرفي:

مػػف خػػالؿ ت ػػخ ة م ػػي ة الد ارسػػة ,واسػػتقراء مػ سػ دأ وػػت األدب السػ اق المتو ػػق ابػ ح تػػـ

وضا تصور واضح لا ء ال موبج الموروت وتحديد متغيراته ,ووق المخ ط األتت:
البنية التشغيلية
المتغيرات المستقلة

الحماية األمنية

المتغير التابع

الوظيفة المالية

المواكبة المعلوماتية
في البرمجيات
المحاسبية

الرضا المعلوماتي

شكل رقم ( )0يوضح النموذج المعرفي للدراسة.

 1.1.7فرضيات الدراسة:
ولإل بة ا ت تس ؤالت الدراسة وتحق ق ألأداوب ح وقد تـ ص

ة ورض ت الدراسة لإل بة

ا ت ال حو األتت :
 الفرضااية الرئيسااة األولااى :ال توجااد فاارول دالااة إحوااائياى حااول ماادا مواابااة الترمجيااات
المحاساااتية للمتطلباااات المعلوماتياااة فاااي الشاااركات التجارياااة اليمنياااة ،وتتفااارع عااان هاااذا
الفرضية الفرضيات الفرعية:
5
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 ال تو د وروؽ دالة حص
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حوؿ موا بػة الا ػة الت ػغي ة ل ارم ػ ت المح سػا ة ل مت بػ ت

المو وم ت ة وت ال ري ت الت ررة ال م ة.
 ال تو ػػد وػػروؽ دالػػة حص ػ

حػػوؿ ت ا ػػة الوك فػػة الم ل ػػة ل ارم ػ ت المح سػػا ة ل مت ب ػ ت

المو وم ت ة وت ال ري ت الت ررة ال م ة.
 ال تو د وروؽ دالة حص

حوؿ تػوور الحم ػة األم ػة وػت الارم ػ ت المح سػا ة الموا بػة

ل مت ب ت المو وم ت ة وت ال ري ت الت ررة ال م ة.
 ال تو ػػد وػ ػػروؽ دال ػػة حص ػ ػ

حػ ػػوؿ الرضػ ػ المو وم ػ ػ تت اػ ػػف الارم ػ ػ ت المح سػ ػػا ة وػ ػػت

ال ري ت الت ررة ال م ة.
 الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فرول دالة إحوائياى تين اتجاهات أفاراد عيناة الدراساةحااول أبعاااد مواابااة الترمجيااات المحاسااتية للمتطلباات المعلوماتيااة فااي الشااركات التجاريااة
اليمنية ُت ْع َزا إلى الخوائع الشخوية.

 ال تو د وروؽ دالة حص

ايف ات أ ت وراد اي ة الدراسة حوؿ بو د موا بػة الارم ػ ت

المح سا ة ل مت ب ت المو وم ت ة وت ال ري ت الت ررة ال م ة تُ ْو َل لمتغير الومر.
 ال تو د وروؽ دالة حص ايف ات أ ت وراد اي ة الدراسة حوؿ بو د موا بػة الارم ػ ت
المح س ػػا ة ل مت بػ ػ ت المو وم ت ػػة و ػػت ال ػػري ت الت رر ػػة ال م ػػة تُ ْوػ ػ َل لمتغي ػػر المؤأػ ػػل

الو مت.

 ال تو د وروؽ دالة حص

ايف ات أ ت وراد اي ة الدراسة حوؿ بو د موا بػة الارم ػ ت

المح سػػا ة ل مت ب ػ ت المو وم ت ػػة وػػت ال ػػري ت الت ررػػة ال م ػػة تُ ْو ػ َل لمتغيػػر التخصػػة

الو مت.

 ال تو د وروؽ دالة حص

ايف ات أ ت وراد اي ة الدراسة حوؿ بو د موا بػة الارم ػ ت

المح سا ة ل مت ب ت المو وم ت ة وت ال ري ت الت ررة ال م ة تُ ْو َل لمتغير الوك فة.
 ال تو د وروؽ دالة حص ايف ات أ ت وراد اي ة الدراسة حوؿ بو د موا بػة الارم ػ ت
المح سػػا ة ل مت ب ػ ت المو وم ت ػػة وػػت ال ػػري ت الت ررػػة ال م ػػة تُ ْو ػ َل لمتغيػػر الخا ػرة وػػت

الار مج المح سات المستخدـ.
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 الفرضااية الرئيسااية الثالثااة :ال توجااد فاارول فااي اتجاهااات ة ار أف اراد عينااة الدراسااة دالااةإحوااائياى حااول أبعاااد مواابااة الترمجيااات المحاسااتية للمتطلبااات المعلوماتيااة فااي الشااركات
التجارية اليمنية ُت ْع َزا إلى طتيعة الترنامس المستخدم.

 ال تو ػػد و ػػروؽ و ػػت ات أػ ػ ت يراء و ػراد اي ػػة الد ارس ػػة دال ػػة حص ػ

ح ػػوؿ بوػ ػ د موا ب ػػة

الارم ػ ت المح سػػا ة ل مت ب ػ ت المو وم ت ػػة وػػت ال ػػري ت الت ررػػة ال م ػػة تُ ْو ػ َل لمتغيػػر
مصدررة الار مج المح سات المستخدـ.

 ال تو ػػد و ػػروؽ و ػػت ات أػ ػ ت يراء و ػراد اي ػػة الد ارس ػػة دال ػػة حص ػ

ح ػػوؿ بوػ ػ د موا ب ػػة

الارم ػ ت المح سػػا ة ل مت ب ػ ت المو وم ت ػػة وػػت ال ػػري ت الت ررػػة ال م ػػة تُ ْو ػ َل لمتغيػػر

الار مج المح سات المستخدـ.

 1.1.8التعريفات اإلجرائية:
تتضػ ػػمف الد ارسػ ػػة ردوػ ػػة بو ػ ػ د س س ػ ػ ة  -تملػ ػػل المفبػ ػػوـ التريياػ ػػت لمواابااااة الترمجيااااات
المحاسااااتية للمتطلبااااات المعلوماتيااااة فااااي الشااااركات التجاريااااة اليمنيااااة – ول ػ ػػل م ب ػ ػ
مص ػ ح ته الخ صػػة التػػت تحت ػ ج لػػت تحديػػد ل مفبػػوـ ا
ر الدراسة الميدا ة التت تـ

ار ػػت الػػبب تػػـ التو مػػل بػػه وػػت

راؤأ .

مواابة الترمجيات المحاستية للمتطلبات المعلوماتية في الشركات التجارية اليمنية
 التنيااااة التشاااا يلية :و ػػت سػ ػ ؽ أ ػػبه الد ارس ػػة ت ػػير الا ػػة الت ػػغي ة المتو ق ػػة ب لارم ػ ػ ت
المح سػػا ة ,لػػت ف ت ػػوف مت م ػػة مػػا الا ػػة لػ كـ المو ومػ ت وػػت ال ػػرية ييػػل وػػت تحقيػػق
المت بػ ػ ت المو وم ت ػػة م ػػف خ ػػالؿ ت ػػدرتب الت ػػغي ة الو م ػػة ,ل ػػت

ػػب دي م ي ػػة ا يتبػ ػ

الت ػػغي ة الت ػػت تمل ػػل س سػ ػ يرت ػ ػ ا ػػه و ػػت داء الوك ف ػػة الم ل ػػة ,وامتال بػ ػ ل مقومػ ػ ت
الداامة لألمف وتحقيق الرض المو وم تت وت ال رية.
 الوظيفاااة المالياااة :و ػػت سػ ػ ؽ أ ػػبه الد ارس ػػة ,قص ػػد ب لوك ف ػػة الم ل ػػة المتو ق ػػة ب لارم ػ ػ ت
المح سػػا ة ,ف تق ػوـ اوك فتب ػ الم ل ػػة مػػف خػػالؿ وحػػداتب الوك ف ػػة التػػت تتملػػل ب ػػيل ا ػ ـ
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المب ـ الوك ف ة وت الحس ب ت ورت بة وحم ة األصوؿ ,ومخ وف البضػ اة ,وادارة الما وػ ت
وا رادات األخػ ػػرل ,والم ػ ػػترر ت والمص ػ ػ رر  ,أ ػ ػػؾ اػ ػػف تػ ػػدرتب األل ػ ػػة وػ ػػت دارة مب ػ ػ ـ
ومت ب ت التسو ت ,وااداد التق ررر ووق ُ ل مت ب ت المو وم ت ة وت ال رية.
 الحماياة األمنياة :وػت سػ ؽ أػبه الد ارسػة ,تػـ تصػ ي

الرت بػة الحم ػة األم ػة وا

ػراءات

المح ػػددة و ػػت الرت ب ػػة ل ػػت الوت ػػة ,واالست ػ ػ و ة ,والتص ػػح ح ة ,الت ػػت تمت بػ ػ الارم ػ ػ ت
ب يل ا ـ ,لت

ب الرت بة الحم ة الوا ب تواورأ .

 الرضااا المعلوماااتي :وػػت سػ ؽ أػػبه الد ارسػػةُ ,ملػػل الرضػ المو ومػ تت المتو قػػة ب لارم ػ ت
المح سػػا ة ,ب ػػيل اػ ـ ,وػػت ا مي ػ ت والخصػ ة التػػت تتػػوور الارم ػ ت المح سػػا ة مػػف
خػالؿ القػدرات والق ا ػ ت المت واػة ,والخ ػ رات المتوػددة وػػت الوا بػ ت ,اػػالوة ا ػت مي ػػة
االسػػتخداـ ,والت ػػغيل ,والتو مػػل ,ومػػف خػػالؿ م ػ تػػووره الارم ػ ت المح سػػا ة مػػف تق ػ ررر,
ومو وم ت مت واة وت التف صيل ,والح ـ ,وال يل و رؽ الورض.

 1.1.9حدود الدراسة:
الحاادود المكانيااة :تػػـ ت ايػػق أػػبه الد ارسػػة ا ػػت ال ػػري ت الت ررػػة ال م ػػة التػػت م ار أػ الر سػػة وػػت
م ة الو صمةح لتوبر الوصوؿ لت بق ة ال ري ت وت المح وك ت األخػرل تي ػة الوضػا التػت تمػر
اب ال مبوررة ال م ة ال ء

راء الدراسة الميدا ة.

الحاااادود الموضااااوعية :ت ولػ ػػت أػ ػػبه الد ارسػ ػػة موضػ ػػوع موا بػ ػػة الارم ػ ػ ت المح سػ ػػا ة ل مت ب ػ ػ ت
المو وم ت ػػة و ػػت ال ػػري ت الت رر ػػة ال م ػػة م ػػف خ ػػالؿ الا ػػة الت ػػغي ة ,الوك ف ػػة الم ل ػػة ,الحم ػػة
األم ة ,الرض المو وم تت ,ولـ تت وؿ كـ المو وم ت المح سا ة ا ل ترو ة ب ي ب الو ـ.
الحدود الزمانية :تـ

راء الدراسة مف بر ااررل 2102ـ لت تودر 2102ـ.
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 1.1.10هيكل الدراسة:
تـ ت ػ وؿ مواضػ ا الد ارسػة مػف خػالؿ ردوػة وصػوؿح تػـ تخصػ ة الفصػل األوؿ :لإل ػ ر الوػ ـ
ل د ارسػػة والد ارسػ ت السػ بقة ,وبلػػؾ وػػت مبحلػػيفح المبحػػث األوؿ :ا

ػ ر الوػ ـ ,و ػػمل مقدمػػة ا مػػة

اف موضوع الدراسة ,وم ي ة الدراسة ,واألأػداؼ واألأم ػة ,وال مػوبج الموروػت ل د ارسػة ,والفػروض,
والتوررفػ ػ ت ا

ار ػ ػػة ألبو ػ ػ د الد ارسػ ػػة ,وػ ػػت حػ ػػيف ت ػػدـ المبحػ ػػث الل ػ ػ ت ارض ػ ػ ل د ارس ػ ػ ت الس ػ ػ بقة.

وخص ػػة الفص ػػل اللػ ػ ت :لإل ػ ػ ر ال ك ػػرب ل د ارس ػػة ,وُتس ػػـ ا ػػت مبحل ػػيفح ت ػػرؽ المبح ػػث األوؿ
ُ
ل ارم

ت المح سا ة ,و مل المبحث الل ت :موا بة المت ب ت المو وم ت ة ل ري ت الت ررة .ووت

الفصل الل لث :تـ ارض مفصػل ل د ارسػة الميدا ػةح مػف خػالؿ لاللػة مب حػث ,ت ػ وؿ المبحػث األوؿ
م ب ػػة الد ارسػػة الميدا ػػة ,وتػػـ وػػت المبحػػث الل ػ ت اػػرض تح يػػل الا ػ ت الو مػػة ,و وػػت المبحػػث
الل ل ػػث تم ػػت م ت ػػة تػ ػ ج الد ارس ػػة واختبػ ػ ر الفرضػ ػ ت .وخص ػػة الفص ػػل ال ارب ػػا لو ػػرض ال تػ ػ ج
والتوص ت ,مف خالؿ مبحليفح المبحث األوؿ :ت ج الدراسة ,المبحث الل ت :توص ت الدراسة.
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 1.2.2الدراسات األجنتية
 1.2.3ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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الدراسات السابقة
 1.2.1الدراسات العربية:
 .0د ارسػػة ااػػدالق درح والب ػ ـ ( ,)2016بو ػواف اإلتاااداع المحاساااتي فاااي التااارامس المحاساااتية
ودورها في معالجة التيانات الضخمة بالمؤسسة االقتوادية
هاادفت إلااى التوػػرؼ لػػت واتػػا ا اػػداع المح سػػات وػػت الا ػرامج المح سػػا ة ب لمؤسسػػة االتتص ػ د ة
ال ا ر ,ودورأ وت مو ل ة الا ت الضخمة ,وبلؾ ب ستخداـ الم بج الوصفت وم بج دراسة ح لة.
وكان من أهم النتائس :ف وت مؤسسػة صػ اة ال وااػل أ ػ ؾ اػداا مح سػا وػت ارام بػ وأػت
موا بة ل ت ورات الت ولو ة.
وكااان ماان أهاام التوواايات :ضػػرورة تػػدررب وتأأيػػل المح سػػايف لتمي ػ بـ مػػف التو مػػل مػػا أػػبه
الت ولو

بيل سبولة وحبر ,ال ت ؼ المخ ر ولإلاداع المح سات ويبػ ب سػتمرار ,يػبلؾ ضػرورة

تػ ػػوور الموروػ ػػة ال و ػ ػػة لػ ػػدل المح سػ ػػايف ,وت ػ ػواور يػ ػػل م ػ ػ سػ ػػت ـ لإلاػ ػػداع المح سػ ػػات وػ ػػت الا ػ ػرامج
المح سا ة.
 .1دراسة ا ت ( ,)2015بو واف أثر تطتيق الترمجيات على المحاسبة الحكومية
هادفت إلااى ا ػ ف تػألير تق ػػة الح سػوب والارم ػ ت ا ػت امػػل المؤسسػ ت التػػت تسػتخدـ ال كػ ـ
المح سات الحيومت وت

موة األ ب ر.

وكااان ماان أهاام النتااائس :ف االاتم ػ د ا ػػت ال ك ػ ـ اليػػدوب يػػؤدب لػػت ر ػ دة الػػروتيف وػػت ام ب ػ
ا دارب والم لت ,ويبلؾ ر دة ت فة الومل ,واف حفظ المست دات والس الت حت ج لت مػ ف يايػرة
بمرور ال مف ,وضال اف صووبة مو ل ة األخ ء.
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وكااان ماان أهاام التوواايات :ضػػرورة اسػػتخداـ ال ػ كـ ا ل ترو ػػة وػػت مو ل ػػة ا

ػراءات الم ل ػػة

وا داررػػة لضػػم ف االاتو ػ د اػػف الػػروتيف والتوقيػػد وػػت الومػػل الحيػػومت ,والحصػػوؿ ا ػػت ػػة مو ومػػة
حت ب المسؤولوف وت ال موة.
 .2دراسة السيدح و او موست ( ,)2013بو واف محددات اختيار ترامس المحاسبة الجاهزة
هاااادفت إلااااى تح ي ػػل مح ػػددات المف ض ػ ػ ة واالخت ػ ػ ر م ػػف ا ػػيف ا ػػدا ل ا ػ ػرامج المح س ػػبة ال ػ ػ أ ة
المت وسةح وبلؾ مف خػالؿ د ارسػة ميدا ػة ا ػت ال ػري ت المصػررة ,ولقػد اسػتخدـ الب حلػ ف وػت بلػؾ
استم رة استقص ء ادت خص ص لببا الغرض ,ولقد تػـ تح يػل الا ػ ت التػت تػـ ت م وبػ ب سػتخداـ
ار مج ح مة الارامج ال أ ة ل و وـ اال تم ا ة .SPSS
وكان مان أهام النتاائس :لػت ف أػـ المحػددات (ح ػـ ال ػ  ,ا وػة ال ػ  ,كػروؼ السػوؽ,
خ ػ ػػط التوسػ ػػا) التػ ػػت ي بغػ ػػت مراا تب ػ ػ وػ ػػت الا ػ ػرامج المح س ػػا ة ال ػ ػ أ ة التػ ػػت س ػػوؼ يػ ػػتـ اتت ؤأ ػ ػ
الحت

ػ ت ال ػػرية الح ل ػػة والمسػػتقا ة مػػف المو ومػ ت والتقػ ررر الم ل ػػة والغيػػر الم ل ػػة و ف يت سػػب

ما ا وة

ال رية وح ـ ام تب  .يمػ ي ػب ف تتسػق أػداؼ ار ػ مج المح سػبة ال ػ أ ة مػا

أداؼ ال رية تصيرة و و ة األ لح و ف يتواوق مػا الاػرامج واأل بػ ة األخػرل المت حػة وػت ال ػريةح
و ف أخب وت االاتب ر الا ػة التحت ػة ودي ػة ت ولو ػ المو ومػ ت المو ػودة وػت ال ػريةح مػا ضػرورة
الحص ػػوؿ ا ػػت اػ ػرامج المح س ػػبة ال ػ ػ أ ة م ػػف م ػػورد يتصػ ػ

ب لحد ػػة وامي ػػة االاتمػ ػ د ا ػػه و ػػت

المستقال.
وكان من اهام التووايات :ضػرورة ت ػورر

ػ ر مقتػرح ل موػ يير والمحػددات المبمػة التػت ي ػب

خػػبأ وػػت االاتبػ ر ا ػػد المف ضػ ة واالخت ػ ر مػػف اػػيف الاػرامج المح سػػا ة ال ػ أ ة الادي ػػة ,وضػػرورة
ػراء اػرامج المح سػبة ال ػ أ ة مػف مػورد يتصػ

ب ألم ػة وامي ػة االاتمػ د ا ػه وػت المسػتقال و ف
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تتػواور لد ػػه ا مي ػ ت الم د ػػة والتق ػػة التػػت تمي ػػه مػػف المت بوػػة المسػػتمرة ل ار ػ مج وامػػل الصػ ة
الدوررة الال مة ,و ف يوف بلؾ المورد مت ح ا د الح ة ل ه.
 .3د ارسػػة السو سػػت ( ,)2013بو ػواف دراسااة وتقياايم الت ارامس المحاسااتية فااي شااركة توزي ا
الاهربا في محافظة غزة
هاادفت إلااى تقيػ ـ كػػـ المو ومػ ت المح سػػا ة وػػت ػػرية تو رػػا ال بردػ ء الو م ػػة وػػت ت ػ ع ػ ة,
ػ ت مسػتخدمت الا ػ ت الم ل ػة ,ومػف

ومدل تدرتب ا ػت ت ا ػة مت بػ ت ا دارة واحت

ػل تحقيػق

أػػداؼ الد ارسػػة ,تػػـ اسػػتخداـ الم ػ بج الوصػػفت التح ي ػػت ,وتػػـ تو رػػا اػػدد ( )53اسػػتب ة ا ػػت و ػراد
اي ػػة الد ارس ػػة ,ال ػػبب يت ػػأل

م ػػف ي ػػل الم ػػدراء المػ ػ لييف والمح س ػػايف ,وت ػػـ تح ي ػػل الا ػ ػ ت واختبػ ػ ر

الفرض ت مف خالؿ الار مج ا حص ت (. )SPSS
وكان من أهم النتائس :و ػود بوػض قػ
تحػديث ب ػيل دورب ,واػدـ تػواور

وػت ار ػ مج ال ػ ي ت متمل ػة وػت اػدـ

الضػو

ػ ت دخػ ؿ تمتػ

وادـ و ود يل ه ل ردط ما األ كمة األخرل ,و مت

ػراء

ب لسػبولة ,واػدـ تػواور تقػ ررر تتسػـ ب لدتػػة,

ار مج الراتب ودر مج األصيل بيفػ ءة وبفو ل ػة

حيث ه فت بح ت ومت ب ت المستخدميف .
وكاااان مااان أهااام التووااايات :ض ػػرورة ام ػػل تح ػػديل ت ب ػػيل دورب لار ػ ػ مج الوب ػػد ال خصػ ػ ة
وال ػ ػ ي ت واس ػػتحداث ار ػ ػ مج مح س ػػا ة دي ػػدة متخصص ػػة و ػػت المو ل ػػة المح س ػػا ة ل ػػرية تو ر ػػا
ال برد ء ,و ضرورة استحداث يل ػه ل ومػل ا ػت الػردط مػ اػيف الاػرامج المح سػا ة الم بقػة وػت ػرية
تو را ال برد ء ,يبلؾ ضرورة م رية المح سايف وت اداد وت ورر كـ المو ومػ ت المح سػا ة ممػ
ي رد و ا ة أػبه الػ كـ كػ ار لموػروتبـ بمت بػ ت الػ كـ ,وبلػؾ بوػد ت ػ مبـ ات ػورر يفػ ءتبـ وموا بػة
الت ورات وت كـ المو وم ت المح سا ة .
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 .4د ارس ػػة ال ػػب يب ت ( ,)2012بو ػ ػواف "تفعيااال تطتيقاااات الحااازم الترمجياااة الجااااهزة فاااي إدارة
األعمال باستخدام نموذج قتول التانولوجيا"
هدفت إلى ال ػ
وػػت

موػػة ال ػ

اػف واتػا اسػتخداـ اػرامج الت ا قػ ت الح سػود ة مػف تاػل المػوكفيف ا داررػيف

 ,وت ػػخ ة األسػػب ب ال م ػػة وراء تاػػوؿ اسػػتخدـ أػػبه الاػرامج وػػت داء ام ػ لبـ

الميتا ة وا داررػة و روضػب  ,حيػث سػيتـ ت ايػق مػوبج (Selamat Z,Jaffar N, and Boon
) O,2009لقاػوؿ الت ولو ػ لتفسػير سػ وؾ وػراد الوي ػػة ت ػ ه تاػػوؿ و روػض اسػػتخداـ الت ا قػ ت
الح سود ة ,وأل راض أبه الدراسةح تـ ا ػ ء اسػتب ة لق ػ

المتغيػرات المسػتق ة (اوامػل مػوبج تاػوؿ

الت ولو ػ ) ,والمتغيػػر الت ػ با (واتػػا اسػػتخداـ الت ا ق ػ ت الح سػػود ة) .و ررػػت الد ارسػػة ا ػػت اي ػػة
ا وا ة مف الموكفيف ا دارريف ا غ ح مب ( )125موكف .
وكان من أهم النتائس :استخداـ مرتفا لار ػ مج م يروسػووت وورد ووك فػه الر سػ ة وػت تحررػر
المست دات مف تال وراد الوي ة وػت امػ لبـ ,وادراؾ مرتفػا لفوا ػد وسػبولة اسػتخداـ اػرامج الت ا قػ ت
الح سػػود ة مػػف تاػػل و ػراد الوي ػػة وػػت ام ػ لبـ ,و ػػدت الد ارسػػة ا ػػت صػػحة ورض ػ ت مػػوبج تاػػوؿ
وت تفويل استخداـ ارامج الت ا ق ت الح سود ة وت دارة األام ؿ.

الت ولو

وكان من أهم التوويات :تفويل استخداـ ارامج الت ا ق ت الح سود ة وت دارة األام ؿ .
 .5د ارسػة ال ػػوحة ( ,)2012بو ػواف ماادا مالئمااة الترمجيااات المحاسااتية لمتطلبااات األعمااال
في الشركات المساهمة الوناعية األردنية
هدفت إلى ا ف مدل مالءمة الارم ػ ت المح سػا ة لمت بػ ت األامػ ؿ وػت ال ػري ت المسػ أمة
الصػ ػ ػ ا ة األرد ػ ػػة ,وأ ػ ػػت (المت بػ ػ ػ ت الم ل ػ ػػة ,ا دارر ػ ػػة ,م ػ ػػف المو ومػ ػ ػ ت ,ومت بػ ػ ػ ت مرو ػ ػػة
الارم ة).

04

اإلطار العام للدارسة

الفصل األول

وكااان مااان أهااام النتاااائس :ف الارم ػ ت المح سػػا ة مال مػػة ادر ػػة مرتفوػػة لمت ب ػ ت األام ػ ؿ
الم ل ة وا داررة ومت ب مرو ة الارم ة ,ومالءمة ادر ة متوس ة لمت ب مف المو وم ت.
وكااان ماان أهاام التوواايات :اتت ػراح ت ػػورر ارم ػػة المح سػػبة و ر ػ دة ام ػػة الرت بػػة ا ػػت مػػف
المو وم ت ,وتحسيف مخر ت الارم

ت المح سا ة ل تق ررر الم ل ة.

 .6د ارسػػة ااػػد الص ػ حب ( ,)2012بو ػواف تااوفير حمايااة لخوووااية وأمنيااة تيانااات قواعااد
المعلومات
هدفت إلى تػووير حم ػة رصػي ة لقوااػد الا ػ ت المسػتخدمة وػت المؤسسػ ت المخت فػةح يػوف
مسػػألة المح وكػػة ا ػػت م ػػة وخصوص ػ ة توااػػد الا ػ ت( Database Security And
 )Privacyمف الم
وم ػا

ػ

ل المبمة وت ت ا ق ت توااد الا ت اار بي ت االتص الت المخت فػة,

ت المت ف ػػيف مػػف يػػر المخػػوليف ( )Unauthorized Activityبػ ال الع ا ػػت

الا ت ل تالاب اب  .وتووير يل ة موي ة لتس يل

ت المت فيف ,مػا االحتفػ ب اتسػ الت

ي م ة ل م ا ام ت تحديث الا ت ا ت توااد الا ت.
وكااان ماان أهاام نتائجهااا :المراتبػػة المسػػتمرة لالسػػتخداـ لفت ػرة امتػػدت لػ ػ  15ػػبراح حيػػث

ررػػت

مح ػ والت ت ررا ػػة لالخت ػراؽح حيػػث تػػـ رصػػدأ ا ػػد التغييػػر ا ػػت الا ػ ت ,وم وب ػ وػػت ح لػػة اػػدـ
و ػود صػػالح ة (اسػػتخداـ ي ػػدار ػ رب  .)Fire Wallمي ػػة ضػ وة سػ وب البحػػث أػػبا لػػت ب
ك ـ م فب ح ل بسبولة ,ل س رة ا ت المت ف يف والمتالاايف ب لا ت ,وددوف حداث تغييػر يػبير
ا ت ارامج ال ك ـ و أ ل ا ته.
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 .7دراسة ال ورل ( ,)2011بو واف تطوير نماوذج قتاول التانولوجياا واختباارى علاى اساتخدام
نظم المعلومات المحاستية
هدفت إلى توسػ ا مػوبج تاػوؿ مػف خػالؿ اتتػراح م مواػة مػف المتغيػرات الخ ر ػة التػت ميػف
ف تػػؤلر ا ػػت يػػل مػػف الم فو ػة المدريػػة وسػػبولة االسػػتخداـ المدريػػةح وضػػال اػػف اختب ػ ر ال مػػوبج
الم ػػور ا ػػت اسػػتخداـ كػػـ المو ومػ ت المح سػػا ة وػػت ػػري ت ال سػػيج وػػت سػػورر  ,ولتحقيػػق أػػداؼ
الدراسة واختب ر الفرض ت تػـ اػداد اسػتب ة اررد ػة ,تػـ رسػ لب ل ػري ت ال سػيج واػددأ  36ػرية
ل وصػػوؿ لػػت ت ػ ج الفرض ػ تح حيػػث

ررػػت الد ارسػػة ا ػػت اي ػػة ميو ػػة مػػف  69مح سػػب ال ػػبيف

ستخدموف كـ المو وم ت المح سا ة.
وكااان ماان أهاام النتااائس :ف سػػبولة االسػػتخداـ المدريػػة مػػا االسػػتخداـ الفو ػػت تػػول مػػف الم فوػػة
المدري ػػة م ػػا االس ػػتخداـ الفو ػػتح مػ ػ ي ػػدلل ا ػػت ف س ػػبولة االس ػػتخداـ المدري ػػة ال س ػػاق الم فو ػػة
المدريػػة ,و ف تػػأليره تػػول ا ػػت االسػػتخداـ الفو ػػت .و خيػ ار تتػػألر الم فوػػة المدريػػة بسػػبولة االسػػتخداـ
المدرية اب .
ومااان أهااام التووااايات :ض ػػرورة التفيي ػػر ب لخصػ ػ ة الفرد ػػة ل مس ػػتخدميف تا ػػل تص ػػم ـ كػ ػ ـ
مو ومػ ػ ت دي ػػد كػ ػ ار لتأليرأػ ػ ا ػػت الم فو ػػة المدري ػػة وس ػػبولة االس ػػتخداـ المدري ػػة ,وم ػػف ل ػػـ ا ػػت
االستخداـ الفو ت ل ك ـ.
 .8دراسة ردايدة ( ،)2010بو ػواف مدا توافر متطلبات أمن التياناات والمعلوماات المحاساتية
ووسائط تخزينها اآللية في التنوك األردنية"
هاااادفت إلااااى موروػ ػػة مػ ػػدل اأتم ػ ػ ـ الا ػ ػػوؾ األرد ػ ػػة ات ايػ ػػق

ػ ػراءات حم ػ ػػة و مػ ػػف الا ػ ػ ت

والمو وم ت المح سا ة ووس ط التخ رف ا ل ةح وبلؾ مػف خػالؿ مح ولػة التوػرؼ لػت مػدل االأتمػ ـ
ب ػ ألمف الم ػ دب لوس ػ ط التخ ػ رف ,وبػػأمف مسػػتخدمت ال ػ كـ ا ل ػػة والمو وم ػ ت ,وال ػ كـ والت ا ق ػ ت
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والارم ػ ت ,واأل بػ ة والموػػدات ,وام ػ ت تبػ دؿ المو ومػ ت وحفكب ػ وتخ ر بػ  ,ب سػػتخداـ اسػػتب ة
ميو ة مف لالليف وقرةح و ات ا ت موكفت الا وؾ الو م يف وت الم ؿ التق ت و الم ؿ المح سات
وت الا وؾ الم مولة.
وكان من أهام النتاائس :ف سػبة االأتمػ ـ بػ ألمف المػ دب ل ا ػ ت المح سػا ة ولوسػ ط التخػ رف
ا ٍؿ دا  ,يم ا غت سبة االأتمػ ـ بػأمف األ بػ ة والموػدات ,و بػأمف ػرؽ الحفػظ السػ مة وتبػ دؿ
المو وم ػ ت وتخ ر ب ػ (ا ػ ٍؿ ػػدا) ,ود سػػب م و ػػة مخت فػػةح وأػػبا يػػدؿ ا ػػت ف ا

ػراءات المتوبػػة

لحم ة المو وم ت المح سا ة ي و ة و م ة.
وكاااان مااان أهااام التووااايات :ض ػػرورة االس ػػتمرار ات ػػورر وتح ػػديث وسػ ػ ل حم ػػة المو ومػ ػ ت
المح سػػا ة و م ػ ف ووس ػ ل حفػػظ وس ػ ط التخ ػ رف ا ل ػػة ,وضػػرورة المح وكػػة ا ػػت الوضػػا المرتفػػا
ألس ػ وب ت ػػورر ي وػػة ا

ػراءات ال في ػػة بػػأمف وحم ػػة المو وم ػ ت المح سػػا ة ووس ػ ط التخ ػ رف وػػت

الا وؾ األرد ة.
 .01دراسة الم و ةح وال رايرب ( ،)2010بو واف أثار تانولوجياا المعلوماات علاى فاعلياة نظام
المعلومات المحاستية في شركات الدوا األردنية"
هاادفت إلااى موروػػة لػػر ت ولو ػ المو وم ػ ت ا ػػت و ا ػػة كػػـ المو وم ػ ت المح سػػا ة وػػت
ػػري ت الػػدواء األرد ػػة ,مػػف خ ػالؿ موروػػة لػػر اسػػتخداـ األ ب ػ ة ,والارم ػ ت واسػػتخداـ توااػػد
الا ػ ت ,ا ػػت و ا ػػة كػػـ المو وم ػ ت المح سػػا ة وػػت ت ػػؾ ال ػػري ت ,ولتحقيػػق أػػداؼ الد ارسػػة
واختب ر الفرض تح تـ اداد استب ة ل وصوؿ لت ت ج الفرض ت.
وكااان ماان أهاام النتااائس :ف أ ػ ؾ لػ ار السػػتخداـ ت ولو ػ المو ومػ ت ,واستخػػداـ األ بػ ة
والارم

ت واستخداـ توااد الا ت ,ا ت و ا ة كـ المو وم ت المح سا ة.
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وكان من أهم التوويات :ضرورة ت ورر استخداـ ت ولو

المو وم ت وػت كمبػ ا داررػة

والمح سا ة ,وبم يتالءـ ومت ب ت الومل والتغيرات وت الاي ة الخ ر ة.
.00دراسة دمحم ( ،)2010بو واف دور تقنية المعلومات في تطوير نظم المعلومات المحاستية"
هاادفت إلااى التوػػرؼ لػػت مػػدل اسػػتغالؿ م كمػ ت األامػ ؿ لتق ػػة المو ومػ ت الحديلػػة واالسػػتف دة
م بػ ػ و ػػت ت ػػورر كم ػػة المو ومػ ػ ت المح س ػػا ة المس ػػتخدمة ل ػػديب ح مػ ػ سػ ػ اد و ػػت الحص ػػوؿ ا ػػت
المو ومػ ت ب لسػػراة والدتػػة والتوتيػػت الم سػػب لمتخػػبب القػرار ولػػبوب الوالتػػة ابػػبه الم كمػ ت س ػواء
مف داخل الم كمة ـ مف خ ر ب .
وكااان ماان أهاام النتااائس :تتمتػػا مخر ػ ت كػ ـ المو ومػ ت المح سػات المحوسػػب افمي ػػة تػػووير
مو وم ػ ػ ت مح سػ ػػا ة ت اػ ػػت احت
اارم

ػ ػ ت م ػ ػػا المسػ ػػتخدميف ب ل ػ ػػرية ,يم ػ ػ سػ ػػت ا ال ك ػ ػ ـ التػ ػػأت ـ

تػػه مػػا الت ػػورات التق ػػة المتس ػ راة ,الت فػػة الو ل ػػة السػػتخداـ التق ػػة المت ػػورة تحػػوؿ دوف

تا يب ب ل يل الم وب.
وكان من أهم التوويات :االستمرار وت ت ورر كـ المو وم ت المح سا ة األل ةح بحيث تصبح
كـ مت م ة تمػد ي وػة االدارات ب لم كمػة بمػ تحت ػه مػف مو ومػ ت وتقػ ررر ,و ف ال قتصػر دورأػ
ا ػػت ت فيػػد الوم ػ ت المح سػػا ة وحسػػب ,اقػػد دورات تلق ف ػػة وتأأي ػػة اتق ػػة المو ومػ ت لمسػػتخدمت
ال ك ـ المح سات وا الابـ ا ت يخر المست دات التق ػة والمح سػا ة وبػ ألخة ا ػت التغيػرات وػت
موػ يير المح سػػبة الدول ػػة ,واي ػ د األل ػ ت وال ػػرؽ الم سػػبة لتلقيػ
ت ورر األ كمة المح سا ة ويبلؾ الموارد الب ررة وروا مستو تب .
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.01دراسة ال راوب؛ وسويد ( ،)2009بو ػواف أدوات تانولوجياا المعلوماات ودورهاا فاي كفاا ة
وفعالية المعلومات المحاستية
هدفت إلى تح يل الدور البب ت وبه دوات ت ولو

المو وم ت وت يف ءة ووو ل ة مخر ت كـ

المو وم ت المح سا ة وا وي س ت أبا الدور وػت اػ دة تقػو ـ ت ػؾ الػ كـ ووقػ لرؤ ػة ت وػل م بػ كػـ
مو ومػ ت ػ م ة ,وأػػبا بحػػد باتػػه وػػد تو بػ حػػديل وػػت امػػل كػػـ المو ومػ ت المح سػػا ة ,وااتمػػدت
الد ارسػػة ا ػػت س ػ وب البحػػث ا ػػت التح يػػل ال كػػرب لػػبوض دا ػ ت الفيػػر المح سػػات المتو ػػق ا ػ كـ
المو وم ت المح سا ة ضمف

ر ت ولو

المو وم ت .

وكاان مان أهام النتاائس :ف أ لػؾ لػ ار السػتخداـ دوات ت ولو ػ المو ومػ ت والاػرامج وػت كػػـ
المو وم ت المح سا ة اف ررػق مػ تػووره مػف الوتػت وال بػد الماػبوؿ

ػ

الومػل المح سػات مػف

خ ػػالؿ الحص ػػوؿ ا ػػت المخر ػ ػ ت الم وب ػػة م ػػف الم ػػدخالت المخت ف ػػة بيفػ ػ ءة ووو ل ػػة م ػػف خ ػػالؿ
ت ا ق ت أبه الارامج ويبلؾ ر دة و ا ة ال ك ـ اف ررق اداد وارض التقػ ررر الم ل ػة وػت الوتػت
الم سب ,و ض ف ت ادة الا ت اوصفب مخ ػ يايػ ار حفػظ يمػ أػ ال مػف الا ػ ت والمو ومػ ت
المح سا ةح م سبل المو ل ة والوصوؿ لػت أػبه الا ػ ت والمو ومػ ت ,يمػ ميػف ل مسػتخدميف ف
يت ريوا وت الوصوؿ لت أبه الا ت والمو وم ت اار دوات ت ولو

المو وم ت المخت فة .

وكان من أهام التووايات :ضػرورة وػل دوات ت ولو ػ المو ومػ ت مػف السػبولة والسػراة وػت
الحصػػوؿ ا ػػت المو وم ػ ت ومو ل تب ػ وخ ب ػ وبأتػػل الت ػ لي
يوف موا ب ل ت ورات وت م ؿ استخداـ دوات ت ولو

المو ومػ ت ,ضػرورة التأ يػد ا ػت موا بػة

ارامج التو ـ الو لت لح ت الم تما والت ورات المو صرة .
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 .02د ارس ػ ػػة س ػ ػػرور ( ،)2008بو ػ ػ ػواف اساااااتخدام المعلوماااااات والترمجياااااات فاااااي المعالجاااااات
المحاستية"
هااادفت إلاااى ا ػ ػ ف أم ػػة اس ػػتخداـ ح ػػدث الارم ػ ػ ت و ػػت المو ل ػ ػ ت المح س ػػا ة وتأليرأػ ػ ,
يار ػ مج المح س ػػب الملػ ػ لت ,ودر ػ ػ مج دي ػ ػ ر ,وب ػ ار ,والر ػػيد .وض ػػال ا ػػف اس ػػتخداـ ت ا قػ ػ ت
م يروسػػووت ( سػػل)ح حيػػث تسػ اد وػػت مو ل ػػة الا ػ ت الم ل ػػة والمح سػػا ة المخ ػػة وػػت ا ػػؾ
المو وم ت المح سا ة لت ورد المستفيديف ب لمو وم ت وت ادة م الت ي لتخ ط والرت بة واتخ ب
الق اررات.
وكااان ماان أهاام النتااائس :ف ل مح سػػبة االل ترو ػػة ولت ولو ػ المو ومػ ت والارم ػ ت دو ار
ياي ار وت حل الوديد مف الم

ل ,وخصوصػ المح سػا ة واالتتصػ د ة م بػ ح ب تػ ود بمو ومػ ت

تداـ اتخ ب القرارح حيث توور ت ولو
وتس ػ اد وػػت

المو وم ت الدتة والقػدرة التخ ر ػة ل ا ػ ت والمو ومػ ت

ػ ء ا ػػؾ المو وم ػ تح م ػ س ػ اد وػػت الوصػػوؿ ل مو وم ػ ت وػػت السػػراة والوتػػت

الم سػػب ل مو ل ػػة .يػػبلؾ تػػوور الارم ػ ت ال ػ أ ة الق اػػدة الا ػػة المال مػػة وػػت السػػراة والدتػػة
والمو ل ة ل ل الا ػ ت المح سػا ة مػف خػالؿ كػ ـ المو ومػ ت المح سػات ومػف واتػا المسػت دات
المؤر ػػدة ل و م ػ ػ ت الم ل ػػة ,يمػ ػ ت ػػوور الدت ػػة بمخر ػ ػ ت المو ومػ ػ ت ومالءمتبػ ػ لمتخ ػػبب القػ ػرار
ب لمس ادة وت التخ ط والرت بة.
وكان من أهم تووياتها :ضورة استخداـ ي وة الق اػ ت ت ولو ػ المو ومػ ت والارم ػ ت
ال ػ أ ة والو مػػة لغػػرض ت ايػػق الػػدورة المح سػػا ة وت ورػػد األ ػراؼ المسػػتفيدة ب لتق ػ ررر الال مػػة
التخ ب القرار.
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 .03دراسة حمدوفح والق و ة ( ,)2007بو ػواف أثر استخدام أجهزة وبرمجيات الحاسا اآللاي
على فاعلية نظام المعلومات المحاستي"
هااادفت إلاااى اػ ػ ار أم ػػة اس ػػتخداـ األ بػ ػ ة والارم ػ ػ ت و لرأػ ػ ا ػػت و ا ػػة كػ ػ ـ المو ومػ ػ ت
المح سات ,وتد بقت أبه الدراسة ا ت ال ري ت الم ل ة المدر ة سبمب وػت اورصػة امػ ف ضػمف
السوؽ األوؿ ,ولتحقيق أػداؼ أػبه الد ارسػة وقػد تػـ تصػم ـ اسػتب تيفح يػل اسػتب ة تحمػل م مواػة
مف األس ة تخت

ا ب وت االستب ة األخرل.

وكااان ماان أهاام النتااائس :ف السػػتخداـ األ ب ػ ة والارم ػ ت االتػػة بات داللػػة حص ػ ة ا ػػت
و ا ػػة كػ ػ ـ المو ومػ ػ ت المح س ػػات .و ف أ ػ ػ ؾ وروتػ ػ ت بات دالل ػػة حصػ ػ ة و ػػت م ػػدل اس ػػتخداـ
األ ب ة والارم

ت وو ا ة ك ـ المو وم ت المح سات توود الختالؼ وع الق عح حيث تايف بػأف

ت ػ ػ ع المصػ ػ رؼ يتمت ػػا بمس ػػتول اس ػػتخداـ لت ولو ػ ػ األ بػ ػ ة والارم ػ ػ ت ا ػػر م ػػه و ػػت ت ػ ػ ع
التأميف ,ويبلؾ الح ؿ و م يتو ق بف ا ة ك ـ المو وم ت المح سات.
وكااان ماان أهاام التوواايات :ضػػرورة ت ػ ـ ال ػػري ت ا رػ دة اسػػتلم راتب وػػت األ بػ ة والارم ػ ت,
والمح وكػػة ا ػػت المسػػتول الت ولػػو ت الػػبب وص ػ ت ل ػػه ااػػر موا بػػة يخػػر الت ػػورات الت ولو ػػة
الو لم ة المتو قة ب أل ب ة والارم
 .04دراسة ورح واد

ت مف

ل ر دة و ا ة كمة المو وم ت المح سا ة لديب .

( ,)2007بو واف مقاييس الرقابة واألمان للتيانات المحاستية في ظل

نظام المعلومات المحوس "
هدفت إلى موروة ق

الضو

وت األ كمة المح سبة األل ة ومح ولة تقد ـ توص ت لمو ل تبػ

واختبػ ر كمػػة الرت بػػة الداخ ػػة ا ػػت ت ػػؾ األ كمػػة لا ػ ف ق ػ
واالخترات ت ل ا ت ل وصوؿ لت استخراج مو وم ت دت قة وتمت
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وكان من أهم النتائس :ف يل موك

اإلطار العام للدارسة

يتو مل ما ال ك ـ بي مة سر خ صة بهح حيث يػتـ تغييػر

ي م ت السر ب تك ـ وخ صة وت ح لة ترؾ الموك

لوم ة ,ووػت ح لػة حػبؼ ا ػ ت تػـ دخ لبػ و

التوػػديل ا يب ػ بأ ػػه ميػػف مالحكػػة أػػبه التوػػد الت وال ف ػػة والوتػػت لحصػػوؿ التوػػد التح م ػ م ػ ح
الا ػ ت والمو وم ػ ت دتػػة و م ػ ي ػ وييف ,وتوتمػػد ا دارات ا ػػت

ػراءات ووس ػ ل تم ػػا مػػف خاللب ػ

الوصػػوؿ يػػر المصػػرح بػػه لػػت ال كػ ـ ,ورػػوور ال كػ ـ وصػػال ت مػ اػػيف وك فػػة الم ػػغل ودػػيف وك فػػة
ا

راؼ والرت بة ا ت الا ت وال ك ـ.
وكااان ماان أهاام توواايات الدراسااة :ضػػرورة م ار وػػة مػػف كمػػة المو ومػ ت وحم يتبػ مػػف حيػػث

م ػػدل يف ػػة الرت ب ػػة ا ػػت ال ػػدخوؿ ل ػػت مػ ػ ف األ بػ ػ ة و ػػرؼ الت ػػغيل والتأ ػػد م ػػف و ػػود خ ػػط
ل ػوار  ,وت ػػورر ال ك ػ ـ األلػػتح ل ػػت قػػوـ اتصػػح ح الا ػ ت يػػر المقاولػػة يل ػ دوف الح ػػة لػػت
تػػدخل الو صػػر الب ػػرب وػػت ام ػػة التصػػح ح ف ميػػف ,و خػػب يراء المػػوكفيف وػػت ام ػ ت ت ػػورر
األ كم ػػة والرت ب ػػة ا يبػ ػ  ,وتأأي ػػل وت ػػدررب مس ػػتخدمت ك ػػـ المو ل ػػة األل ػػة ل ا ػ ػ ت المح س ػػا ة,
وضرورة التأ د ب ستمرار مف الت اـ كـ المو ل ػة األل ػة ل ا ػ ت المح سػا ة ب لموػ يير واألسػ

التػت

ت فل االستخداـ الس ـ ألس وب المو ل ة األل ة والت ا ق ت والارامج الال مة لبلؾ.
 .05دراسة الق ضتح وامػرافح وسػ يرب ( ,)2005بو ػواف كفاياة اإلجا ار ات الرقاتياة فاي الحازم
الترمجية المحاستية الجاهزة"
هادفت إلاى وضػػا موػ يير لتح يػل وتقػػو ـ يف ػة

ػراءات الرت بػة الداخ ػػة التػت تتضػم ب الاػرامج

المح سا ة ال أ ة ومدل صالح ة أبه الح ـ الارم ة لالستخداـ مف تال الم كم ت.
وكان من أهم النتائس :وضل ال ك ـ المت مل ل رت بة الداخ ة وت تحقيق أداوه و بوػض م بػ ,
وف ه ال ميف ر ع أبا الف ل لت و ود تصور وت
وت الت ايق الوم ت لببه اال راءات.
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 1.2.2الدراسات األجنتية:
 Kayser and Uddin,(2017), "Accounting and Modern؛ Ara؛17.Islam
"technology: Employees Satisfaction
" المحاسبة والتانولوجيا الحديثة :رضا الموظفين
هاااادفت إلااااى تح يػ ػػل مسػ ػػتول رض ػ ػ المػ ػػوكفيف حػ ػػو اسػ ػػتخداـ الت ولو ػ ػ الحديلػ ػػة وػ ػػت م ػ ػ ؿ
المم رس ت المح سا ة.
ومن أهم النتائس :ف موكـ الموكفيف ا ت د ار ة ات ولو

الحديلػة واسػتخدامب وػت

ػ تبـ

المح سػػا ة اليوم ػػة ,وا ػػت الػػر ـ مػػف و ػػود بوػػض الصػػووب ت التػػت توا ػػه الػػبوض ل ػ ء اسػػتخداـ
الت ولو

الحديلة وت المح سبة ,وف بـ ي وا راضيف ا ب .

وكااان ماان أهاام التوواايات :ضػػرورة الومػػل ا ػػت وضػػا ح ػػوؿ لمو ل ػػة الصػػووب ت وػػت اسػػتخداـ
الت ولو

الحديلة وت المم رس ت المح سا ة.

 and Stabingis, (2004), "Development of A model for؛18.Raupelience
"Evaluation The Effectiveness of Accounting Information Systems
" تطوير نموذج لتقييم فعالية نظم المعلومات المحاستية"
هاادفت إلااى البحػػث اػػف م ػ بج و ػػرؽ لتقي ػ ـ و ا ػػة كػػـ المو وم ػ ت المح سػػا ة الق مػػة ا ػػت
الح سب األلت ,وامي ة ت ورر موبج لتقي ـ و ا ة أبه ال كـ ـ ال وا ب االتتص د ة واال تم ا ة
والتق ة ,وتػد ااتمػدت ا ػت الد ارسػة الو م ػة وػت حقػل ضػيق وا ػت ػرؽ المق ر ػة والتح يػل الم قػت
و رؽ تح يل متوددة المو يير .
وكااان ماان أهاام النتااائس :ف خص ػ ة ك ػ ـ المو وم ػ ت المح سػػات بات أم ػػة ,ميػػف التوايػػر
ا ب بمق ي

يم ة و وا ة ,واف

ح استخدامب يتوت

ا ت االخت ر الصح ح لميو ػ ت ال كػ ـ,

يمػ ػ ف االس ػػتخداـ ال ػ ػ ح لفو ل ػػة ك ػػـ المو ومػ ػ ت المح س ػػا ة ي ػػؤمف احت
13
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خ صػػت الد ارسػػة لػػت مػػوبج مت ػػور لتقي ػ ـ و ا ػػة كػػـ المو وم ػ ت المح سػػا ة ب ال فت ػ ح ووضػػوح
المح ػػددات و س ػػمح اتفويػ ػػل ك ػػـ المو ومػ ػ ت المح س ػ ػا ة و ػػت ال وا ػػب الف ػػة واالتتصػ ػ د ة وتقي ػ ػ ـ
المؤ رات المخت ة (يم ة ,وا ة) ل ف ا ة .
وكااان ماان أهاام التوواايات :ضاارورة ف يػػتـ تقي ػ ـ و ا ػػة كػػـ المو وم ػ ت المح سػػا ة ب سػػتخداـ
م بج متوددة ,ل ػت ت رػد مػف مولوت ػة التقيػ ـ ,و ػه ل ػت يػتـ اخت ػ ر ال مػوبج الصػح ح ل تقيػ ـ ,ومػف
الضرورب تص ي

ال م بج مف خالؿ الغرض مػف التقيػ ـ ,و وا ػب التقيػ ـ والمالءمػة لالسػتخداـ وػت

المراحل المخت فة مف امر ال ك ـ ,والمق ي

لمؤ رات الف ا ة.

19.Fsdzilah, (2017), "The Impact of Accounting Software on Business
"Performance
"تأثير الترمجيات المحاستية على أدا األعمال التجارية
هاادفت إلااى التحقػػق مػػف تػػألير الارم ػ ت المح سػػا ة ا ػػت داء األام ػ ؿ الت ررػػة وػػت ال ػػري ت
الم لي رػػةح حيػػث

ررػػت الد ارسػػة ا ػػت اي ػػة ميو ػػة مػػف  22مح سػػب مػػف الػػبيف سػػتخدموف الا ػرامج

المح سا ة.
وكان من أهم النتائس :ف أ ؾ االتة تو ة ايف خصػ ة اػرامج المح سػبة و داء األامػ ؿح مػ
و ت الوصوؿ لت المو وم ت المح سػا ة دت قػةح وأػبا سػيؤدب لػت الفو ل ػة الت ك م ػة لػبلؾ .يمػ ف
اػ ػرامج المح س ػػبة لبػ ػ ت ػػألير ا ػػت داء األامػ ػ ؿ و ػػت ال ػػري ت الم لي ر ػػة ,واف بوػ ػ د اس ػػتخداـ ك ػػـ
المو وم ت المح سا ة مبمة ل تحسيف داء م كم ت األام ؿ.
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20.Alfred, (2014), "Impact of Computerised Accounting System on
"Performance of payroll Accounting
"تأثير النظام المحاستي المحوس على أدا محاسبة المرتبات
هاادفت إلااى تقي ػ ـ داء مح سػػبة المرتب ػ ت بوػػد ااتم ػ د ك ػ ـ المح سػػبة المحوسػػبة وتحديػػد التػػألير
ا ي ػ ات والسػ ػ ات الاتمػ ػ د كػ ػ ـ المح س ػػبة المحوس ػػبة و ػػت داء مح س ػػبة الروات ػػب و ػػت أي ػػة الم ػ ػ ه
والصرؼ الصحت وت الم

ق الحضررة.

وكان من أهم النتائس :ف ااتم د ك ـ المح سبة المحوسػبة وػت المم رسػ ت المح سػا ة لػه تػألير
ي ات وس ات ا ت حد سواء.
وكاااان مااان أهااام التووااايات :ضػػرورة ف تواصػػل أي ػػة الم ػ ه والصػػرؼ الصػػحت وػػت الم ػ ق
الحض ػررة ااتم ػ د اسػػتخداـ ك ػ ـ المح سػػبة المحوسػػبة ,مػػا تػػووير التػػدررب لمػػوكفت الم ل ػػة والم ػوارد
الب ػررة حػػوؿ ي ف ػػة اسػػتخداـ ح مػػة الا ػرامج المح سػػا ة المحوسػػبة ,ووضػػا يل ػػة م ػػة لم ػػا خس ػ ر
ل ا ت الم ل ة و مخ ر االحت ؿ.
21.A study of Abu Musa, (2004), Entitled "the Criteria For Selecting
"Accounting Software A theoretical Framework
"معايير اختيار الترامس المحاستية – إطار نظري"
هدفت إلاى تح يػل الووامػل الر سػة (االحت
وع الول ,اي ة ت ولو

ػ ت المسػتقا ة ,االحت

ػ ت الح ل ػة ,ح ػـ الومػل,

المو وم ت ود يته التحت ة) التت ي ب ا ػت الم كمػة وضػوب وػت االاتبػ ر

وت ترارأ وتقي مب الخت ر ارامج المح سبة الم سبة.
وكان من أهام النتاائس :ف اخت ػ ر ح مػة اػرامج المح سػبة األ لػر مالءمػة التػت ت اػت احت
ال رية الح ل ػة والمسػتقا ة تضػ ة مبمػة .وتػدمت الورتػة

ػ ار مت ػ مال ل ووامػل الر سػة التػت ي بغػت

ال كر ويب وت ام ة االخت ر ايف ح ـ الارامج المح سا ة الادي ة.
15

ػت

اإلطار العام للدارسة

الفصل األول

وكاااان مااان أهااام التووااايات :ي بغ ػػت خ ػػب ا
ل ارم

ػ ػ ر المقت ػػرح و ػػت وب ػػـ وتقيػ ػ ـ الوق ػػود المس ػػتقا ة

ت المح سا ة المتصورة وػت االاتبػ ر ا ػد اخت ػ ر اػرامج المح سػبة األ لػر مالءمػة والتػت تػد

تت اق ما المت ب ت الح ل ة ل مؤسسة والتوتو ت المستقا ة.
 & Hossain, (2015), Entitled "A Suggested؛22.A study of Al barrtad
Model To Evaluate Accounting Software for Small Businesses
Afield Study on The Canadian Business Environment
" نموذج مقترح لتقييم ترامس المحاسبة لألعمال التجارية الو يرة  -دراسة ميدانية على تيئة
األعمال الاندية"
هدفت إلى ت ورر موبج ,س اد ال ري ت الصغيرة ا ت اخت ر الارامج مح سا ة بحيث يػوف
لر مالءمة الحت

تبـ.

وكان من أهم النتائس :توور ح ـ الارامج المح سا ة م مواة مػف المميػ ات ال ػ وة و تسػتخدـ
ا ػػت

ػ ؽ واسػػا وػػت مخت ػ

ال ػػري تح ومػػا بلػػؾ وب ػ ؾ بوػػض االختالو ػ ت المتو قػػة ب ػ لممي ات

األخػػرل التػػت ميػػف ف ت ػػوف مرتب ػػة مػ اتصػػم ـ خػ ة وامػ ا ػػوع االحت
مس ػػتخدمت أ ػػبه الاػ ػرامج .ي ػػبلؾ تخت ػ ػ

ػ ت الخ صػػة مػػف تاػػل

الحػ ػ ـ الارم ػػة المح س ػػا ة المص ػػممة لألامػ ػ ؿ الت رر ػػة

الصغيرة اف المصممة لألام ؿ الت ررة المتوس ة وال ايرة.
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 & Charoensuk, (N.D.) Entitled؛ Nonpanya؛23.A study of Puncreobutr
"Accountant's Satisfaction with Accounting Software Package
Selection in Mid-Sized Business and Small & Medium Enterprise
"(SMEs) in Nayok Province
"رضا المحاس عن اختيار مجموعة ترامس المحاسبة في الشركات الو يرة والمتوسطة"
هاادفت إلااى ت ػ

مسػػتول رضػػت المح سػػب اػػف اخت ػ ر ح مػػة الاػرامج المح سػػا ة وػػت ال ػػري ت

الت ررػ ػػة الصػ ػػغيرة ومتوس ػ ػ ة الح ػ ػػـح حيػ ػػث

ررػ ػػت الد ارسػ ػػة ا ػ ػػت اي ػ ػػة ميو ػ ػػة مػ ػػف  262مػ ػػف

المست يايف (المح سايف) ب يل ا وا ت اار استخداـ اي ت ا وا ة بس ة.
وكااان ماان أهاام النتااائس :ف مسػػتول رض ػ المح سػػب ادر ػػة ياي ػرة وػػت يػػال ال ػػري ت الصػػغيرة
والمتوس ػ ة .ض ػ كبػػرت المتغي ػرات المتو قػػة ب خت ػ ر الارم ػ ت المح سػػا ة مػػف تاػػل المح سػػايف
ادر ة ا ل ة.
وكاااان مااان أهااام التووااايات :ي بغػػت ا ػػت مسػػؤولت ال ػػري ت (ال ػػري ت الصػػغيرة والمتوس ػ ة)
والمسؤوليف المح ييف ومػديرب المق وػ ت تحديػد الس سػة والخ ػة وػت ت ػورر المػوكفيف المح سػاييف
وخ ق داوا دا ـ وت المح سبة.
 & Zanjani, Entitled "Accounting Software؛24.A study of Ramazani
Expectation Gap Based on Features of Accounting Information
")Systems (AISs
"فجوة التوقعات في الترمجيات المحاستية أساس مميزات نظم المعلومات المحاستية"
هدفت إلى التحقق مف و ود و وة ت مة ايف الوضا الفو ت والوضػا المتوتػا ل اػرامج المح سػا ة
التػػت تسػػتخدمب ال ػػري ت ال ػ ة وػػت

ػ ف ,ي ػراف ا ػػت س ػ
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ت ررا ػػة  ,وتػػـ مػػا الا ػ ت مػػف خػػالؿ المسػػح  .ولتحقيػػق البػػدؼ م ػف البحػػث ,تػػـ اسػػتخداـ سػػتة
متغيرات :السم ت الو مة ,التواوق ,المرو ة ,الس رة ,التدررب ,القدرة ا ت ا بالغ.
وكان من أهم النتائس والتوويات :و ود و وة يايرة وت م ا المتغيرات الستة ,والتت ي ػب ف
ت وف الار مج المح سا ة سب ة االستخداـ ,و ر دة السراة وال ف ءة ,ويػبلؾ الدتػة والمولوت ػة ,و ضػ
ضػػرورة تواوػػق الا ػرامج المح سػػا ة مػػا ام ػ ت ال ػػرية و يرأ ػ مػػف الاػرامج التػػت تسػػتخدـ وػػت ػػرية
وتو رػ ػ تص ػػفح الا ػ ػ ت .و مػ ػ يتو ػػق بػ ػ لتغييرات الح ل ػػة و ػػت أ ي ػػل الم كم ػػة و ػ ػ تب  ,حتػ ػ ج
المستخدموف

ت ج الارامج التت تمت

ادر ة تواوق ا ل ة وت تغيير أ يل و ام ت ال ػري ت وػت

الح ضر والمستقال.

 1.2.3ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 ف الد ارسػ ت السػ بقة ي ػػت تريػ ا ػػت ُبوػػد و بوػػديفح اي مػ ت ولػػت الد ارسػػة الح ل ػػة ردوػػة
بو دح ب خػبت الا ػة الت ػغي ة ل ارم ػ ت ,والوك فػة الم ل ػة ل ارم ػ ت ,والحم ػة األم ػة
ل ارم

ت.

ت ,و الرض المو وم تت ل ارم

 ف الد ارسػػة الح ل ػػة المسػػت وا ػػب تػػد تػػؤدب لػػت ت ػػورر الارم ػ ت المح سػػا ة و مػ لػػو تػػـ
األخب اب مف تال ال ري ت الم ت ة ل ارم

ت المح سا ة.

 ف الدراسة الح ل ة  -وػت حػدود ا ػـ الب حػث – بأبو دأػ األردوػة الا ػة الت ػغي ة ,والوك فػة
الم ل ػػة ,والحم ػػة األم ػػة ,و الرض ػ المو وم ػ تت توػػد د ارسػػة ػ م ة ت ولػػت موضػػوع موا بػػة
الارم

ت المح سا ة ل مت ب ت المو وم ت ة وت ال ري ت الت ررة ال م ة.
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البرمجيات المحاسبية
 2.1.1المقدمة:
إن مواكبةةة الرط ةةور ممةةر حرم ةةي يفةةرا نفس ةةى تم ةةع المحاسةةبةت حر ةةع رسةةرطي رصة ة الرحر ةةات
الماليةةة ممنمةةا وج ة تت لةةها ن ة ظمةةرت نظةةم الميمومةةات المحاسةةبية اإللكررونيةةة اسةةرجابة لمةةا ةةم رى
الرط ةةورات الركنموجي ةةة والمرامة ةرات المرس ةةارتة ةةي بم ةةة األتم ةةالت ف ةةي الس ةةنوات األةمة ةرل م ةةن الن ةةرن
الماضي اسرفا ت المحاسةبة مةن رننيةات البرمجيةات المرطةورل ب ة ل بمةر  ،نطنجةي )45 :2012
األمر الهي اني س بظمور البرمجيات المحاسبية الري ررربط بمجالمنت هما :تمم البرمجيات المرربط
بنوات البيانات وتمم المحاسبة وتمع الرغم من من تمم المحاسبة

ن أ ورطور بل تمم البرمجةة

بة ة من طوف ةةل ن ةةى مة ة الرط ةةور الركنول ةةوجي الحة ة مث ة ة رة ة اةمت المير ر ةةانت أص ةةبحت البرمجي ةةات
المحاسةةبية ريرم ة تمةةع الحاسةةج ا لةةي ةةي إنجةةا الوظةةا

المحاسةةبيةت ض ة تةةن ةةون الب ةرام

المحاسةبية رنةةوم ةةي رصةةميمما تمةةع الركامةةل البرمجةي والمحاسةةبي وهةةها الركامةةل المير ةةي جيةةل مةةن
الضروري الر رج ي اليرا المفاهيمي لمبرمجيات رممم ا لمولوج لمفموم البرمجيات المحاسبية.

 2.1.2مفهوم البرمجيات:
ت ةةرل الحبيط ةةي والس ةةنا ) )49 :2003البرمجي ةةات بأنم ةةا البة ةرام الر ةةي رريام ةةل ميم ةةا الحاس ةةبة
اإللكررونيةت حمث يمثل البرنام مجموتة من األواصر واإلييا ات المرسمسمة والمن مةة إلةع الحاسةبة
بماة ميمنة وصياة مممة ومح و ل.
ما ترل يةاغي ) )23 :2002البرمجيةات بأنمةا مجموتةة بةرام يم ةن اسةرة امما ةي تمميةة
ر ةةامل المي ة ات و اإل ةرال تمممةةا و رضةةم هةةهغ الب ةرام نظةةم الر ةةامل Operating System
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واألنظمةة الرطبينيةة  Application Systemو ميضةا منسةا الكممةات و ميةال الجة اول و البةرام
الرطبينية  Application Programو الميني ب رابرما م ةاص مينمون ب ح ى لاات البرمجة.
هلك ترل ،حم ونت والنطاونة  )2007البرمجيات بأنما مجموتة من البرمجيات الرةي ريمةل
تم ةةع اإل ة ةرال تم ةةع ا ةةة مية ة ات الحاس ةةوجت وهل ةةك لض ةةبط تم ةةل الجم ةةا

وال ةةرح م ةةي تممي ةةات

االسرة ام بحمث ريمل ههغ النظم تمع رحسمن يالية األ اء.

 2.1.3مفهوم البرمجيات المحاسبية (المحاسبة اإللكترونية):
تةةرل رومنةةي وسةةرمبارت ) )998 :2009البرمجيةةات المحاسةةبية :منمةةا البرمجيةةات المسةةرة مة
المحاس ةةبة تب ةةر مجمة ة ل الكمبم ةةورر الر ةةي يم ةةن اس ةةرة امما ةةي بي ةةا الرطبين ةةات

لر ةةامل وظ ةةا

المحاسةةبية بمنمةةا تةةرل مةةال ) )304 :2012البرمجيةةات المحاسةةبية بأنمةةا تمةةم ممةةرم بم ة ج اليمةةوم
اإللكرروني ةةة بيم ةةم المحاس ةةبة جوان ةةاء مة ة ف رنن ةةي محاس ةةبي ممة ة ل إل ةةع االررن ةةاء بم ةةهغ الممن ةةة ب ة ة ل
تصري مرن م.
وترل مرولي ومصطفع ) )6 :2009البرمجيات المحاسبية بأنما ريني رنفمه الممام المحاسبية
الرنمم ية والبحث المحاسبي والمجاالت الريميمية لممحاسبة من ة ل الحاسج ا لي.

 2.1.4انواع البرمجيات المحاسبية:
رصن

البرمجيات المحاسبية إلةع برمجيةات هات الرطبينةات اليامةة ويرمجيةات غرضةية الروجةى

ما يأري:

 2.1.4.1البرمجيات المحاسبية ذات التطبيقات العامة (الجاهزة):
مرم الحصول تمع البرام الجاه ل تن طرفةا ة ار ما مةن األسةوان ومةن ال ةر ات المرةصصةة
وههغ البرام

ثمرلت من الصيج حصرها ورنميمما لرنوع مجاالت رطبينما ومرطمبات اسةرة اممات إه
33

اإلطار النظري

الفصل الثاني

موجة منمةةا ب ةرام ج يةةة وغمةةر مررابطةةة م ة بيضةةما وهةةي مي ة ل لرنفمةةه بيةةا الوظةةا
واإل ارفة ةةةت مثة ةةل

ةة

المحاسةةبية

المرربة ةةات و ة ةةإون الية ةةامممن وي ة ةرام إ ارل المسة ةةرو تات والمةة ةةا ن وي ة ةرام

الم ةةررفات وهةةهغ الب ةرام رمرةةا بانر ةةارها وسةةمولة اسةةرة امما وانةفةةاا ركمفرمةةا

مةةا موج ة منمةةا

برام مركاممة ومررابطةت مثةل بةرام نظةم الميمومةات المحاسةبية إال من مةن تمويمةا صةيوبة و ا مةا
باالحرياجات الرفصممية لممن أل وت م مرونرما لصيوبة ري ممما ،الجبرت ودمحم .)6 :1999
تم ةةع من مم ةةا منبا ةةي مراتار ةةى تنة ة الحص ةةول تم ةةع البة ةرام الج ةةاه ل من ةةى ة ة م ةةرم إ ة ةةال بي ةةا
الري ة ي ت تمممةةا لةةر م طبييةةة اليمةةل ةةي ال ةةر ة .وتميةةىت

ب ة مةةن حصةةما والرأك ة مةةن س ة مة

ميالجرمةةا لمبيانةةات بةةل اسةةرة امما ةةي اليمةةل المحاسةةبي ويطمةةا تم ةةع هةةهغ الةطةةول المممةةة اس ةةم
رصحيح مةطاء البرام ت ألنما رم ل إلع إ الة مي مةطاء رح ث ة ل تمل الرية ي ت ةي البةرام
الجاه ل ،موس ول وسيم ن .)598 :2002
وغالبا ما رنةوم ال ةر ات باسةرة ام البةرام المحاسةبية اإللكررونيةة الجةاه ل ةي األسةوان المحميةةت
وهلك تةن طرفةا ةراء هةهغ البرمجيةات مةن ةر ات إنراجمةا مة م حظةة من ةراء هةهغ البرمجيةات
الجةةاه ل يينةةي ةراء حةةا اسةةرة امما وال يينةةي بأيةةة حةةال مةةن األح ةوال راممةةر ممكمرمةةات ممكيةةة هةةهغ
الح م ربنع لم ر ات المنرجة لما،بريخ .)54 :2013
ويمةةهات رريامةةل الب ةرام المحاسةةبية الجةةاه ل م ة نظةةام ر ةةامل ميةةمن وفريامةةل المسةةرة م ب ة ل
مبا ةةر م ة هةةهغ البرمجيةةات بحمةةث رضةةمن يةةام الحاسةةوج بةةأ اء المممةةة المطموبةةة ب ة ل صةةحيح
والطرفنة الري مرغج مما المسرة م وفرم إت ا البرام الجاه ل ورطوفرها من بل ر ات برمجيات
مرةصصة ي إت ا البرام الجاه ل ورطوفرها ،محمو ت ومبو ب ر .)30 :2017
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رةةرى ،ب ةريخ  )55 :2013من هنةةاك ت ة ا مةةن الم ايةةا السةةرة ام الح ة م البرمجيةةة الجةةاه ل و ةةي
المنابل ح ،ال وحة 51-50 :2012ت جميةةت واليريمة ت وال تبةي  )210 :2003بيةا اليمةوج
المررربة تمع اسرة ام الح م البرمجية الجاه ل والج ول ر م  )1،موضح وجمات النظر لرمك الم ايا
واليموج

االري:
الجدول رقم ()1

وجهات النظر لمزايا البرمجيات المحاسبية ذات التطبيقات العامة (الجاهزة) وعيوبها
استخذام الحزم البرهديت الداهزة
1

2
الوزايا
4

أوعغ ششَسخ ِٓ اٌّغزخذُِٓ.
اْ اعزخذاَ اٌجشاِح اٌدبهضح رزُر خُبساد ورمبسَش

2

وثُشح.

العيىب

3

اٌزّزغ ثبٌشّىٌُخ ،ألٔهب رظُّ ورٕفز ػًٍ أعبط رٍجُخ

1

أخفبع أو أؼذاَ ِؼذالد اٌخطؤ فٍ اٌجشاِح

3

اٌدبهضح ِمبسٔخ ثبٌجشاِح اٌخبطخ.
اٌزطىَش اٌغشَغ ٌزؼّٓ اٌششوخ إٌّزدخ اعزّشاسَخ

4

صَبدح ِجُؼبرهب.

رزطٍت رىبٌُف اػبفُخ خبطخ ٌٍزؼذًَ اٌجشِدٍ
ٌزٍجُخ ِزطٍجبد اٌششوبد.
اِىبُٔخ اٌزؼذًَ فٍ اٌجشِدُبد ال َزغُ ثبٌّشؤخ
العزُؼبة اٌّزطٍجبد اٌّزىلؼخ.
اٌؼؼف فٍ أعبٌُت اٌسّبَخ اٌّزىافشح فٍ
اٌجشِدُبد اٌّسبعجُخ اٌدبهضح.
طؼىثخ االرغبق ِغ ٔظبَ اٌّؼٍىِبد و ِزطٍجبد
ٔظبَ اٌىّجُىرش اٌّغزخذَ.

 2.1.4.2البرمجيات المحاسبية غرضية التوجه:
مةةرم رصةةميم هةةهغ البرمجيةةات مةةن بةةل المرةصصةةمنت وهلةةك و نةةا لمةةا ي ةةم احرياجةةات ورغبةةات
ال ةةر ة الرةةي ة رةرمة

مةةن مسةةرة م ةةةر وهةةهغ البرمجيةةات رسةةرم م مةةن المصةةمم رحنمةةا رغبةةات

المسةةرة م ومرطمبارةةىت حرةةع رحنةةا لةةى هةةهغ البرمجيةةات مةةا يحراجةةى مةةن ميمومةةات ورسةةات غ ةةي ارةةةاه
النة ارراتت حمةةث رسةةمح هةةهغ البرمجيةةات ب ةةةال الرية ي ت ال مةةة الرةةي يحراجمةةا المسةةرة م وسةةرتة
الحصول تمع الميمومات الرةي مرفة هات مةا مروجةج تمةع مسةرة مي هةها النةوع مةن البةرام االنرظةار
لفررل طوفمةة لمحصةول تمةع هةها النةوع مةن البةرام ت ألن بنةاء هةها النةوع مةن البةرام يحرةاج إلةع بنةاء
النظةام ورجرفبةى ورة رفج المسةرة ممن تميةى ورطبينيةى ،الجبةرت ودمحم  .)8-7 :1999تمةع انةى موجة
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مةةن هةةهغ البرمجيةةات مةةا هةةو مصةةمم اةةةل ال ةةر ة مةةن بةةل مبةةرمجمن ومةرصةةمن ومةةا هةةو مصةةمم
ةارج ال ر ة المسرة مة لمبرنام .

 2.1.4.2.1البرامج المحاسبية المصممة داخل الشركة:
ة رنةةوم ال ةةر ات برصةةميم الب ةرام المحاسةةبية اةميةةا مةةن ة ة ل مةةا رممةةك مةةن ةب ةرات و ة رات
برمجية ومحاسبية بما ي م احرياجات ومرطمبةات ال ةر ةت وبةالرغم مةن الم ايةا الرةي رحننمةا البةرام
المحاسةةبية الرةةي رصةةمم اةةةل ال ةةر ة وح ة ها ،جميةةةت واليريم ة ت وال تبةةي )102 -101 :2003
ن هناك بيا المآةه الري رمثل تموبا لما ،موس ولت وسيم ن  )791 -790 :2002والج ول
ر م  )2،موضح وجمات النظر لرمك الم ايا واليموج

ا ري:

الجدول رقم ()2
وجهات النظر لمزايا البرامج المحاسبية المصممة داخل الشركة وعيوبها
استخذام البراهح الوحاسبيت الوصووت داخل الشركت
1

2
الوزايا
4

اٌغّبد اٌهُىٍُخ واٌزشغٍُُخ.
اٌزُّض ثغهىٌخ اٌزؼذًَ واٌزطىَش ٌزىافش اٌخجشاد

2

واٌىفبءاد اٌالصِخ.
ارغبق اٌجشاِح ِغ اٌزطجُمبد اٌّخزٍفخ وػّبْ اٌزىبًِ
اٌّؼٍىِبرٍ واٌسبعىثٍ.
أخفبع ِشبوً اٌسّبَخ األُِٕخ ٌٍجشِدُبد اٌّسبعجُخ
اٌّظّّخ داخً اٌششوخ.

العيىب

3

َغذ االززُبخبد اٌخبطخ فٍ ِؼبٌدخ اٌجُبٔبد وَؼىظ

1

3

4

اٌزظُُّ اٌذاخٍٍ ٌٍجشِدُبد َسزبج ٌىلذ ؽىًَ
ززً رظجر خبهضح ٌالعزخذاَ.
َزطٍت خجشاد ووفبءاد ػبٌُخ ثشِدُب ً وِسبعجُبً.
اسرفبع رىبٌُف ِزطٍجبد واخشاءاد اٌزظُُّ
اٌذاخٍٍ ٌٍجشِدُبد.
َسزبج ٌإلششاف واٌّزبثؼخ السرفبع اٌّخبؽش
اٌخبطخ فٍ اٌّشازً األوًٌ.

 2.1.4.2.2البرامج المحاسبية المصممة خارج الشركة المستخدمة:
ه ةةي البرمجي ةةات المص ةةممة ة ةةارج ال ةةر ة المس ةةرة مة بم ةةا ممب ةةي وفناس ةةج ةصوص ةةية ال ةةر ة
المس ةةرة مة ،ي ةةاغي  )35 :2002وررس ةةم بم اي ةةا ت مة ة ل و ةةي الو ةةت نفس ةةى لة ة مما تم ةةوج مجممم ةةا
،الراوي  )22-21 :2009والج ول  )3،موضح وجمات النظر لرمك الم ايا واليموج
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الجدول رقم ()3
وجهات النظر لمزايا البرامج المحاسبية المصممة خارج الشركة المستخدمة وعيوبها
استخذام البراهح الوحاسبيت الوصووت خارج الشركت الوستخذهت
1

2
الوزايا
4

اٌّغزخذِخ
رزُر اٌششوخ اٌّظّّخ اخشاء اٌزؼذَالد اٌالصِخ

2

ٌٍّبٌه اٌّغزخذَ ٌٍجشٔبِح.

العيىب

3

رظُّ وفمب ُ ٌٍّزطٍجبد واالززُبخبد اٌخبطخ ٌٍششوخ

1

رٍجٍ اٌّزطٍجبد و اٌزطجُمبد اٌّخزٍفخ ورسمك

3

اززُبخبد اٌّغزخذَ.
اسرفبع وفبءح أداء اٌجشِدُبد اٌّظّّخ خبسج اٌششوخ
اٌّغزخذِخ

4

اسرفبع رىبٌُف اٌسظىي ػًٍ اٌجشِدُبد اٌّظّّخ
خبسج اٌششوخ اٌّغزخذِخ.
رىىْ غُش لبثٍخ ٌالخزجبس ولذ ال رىخذ ػّبٔبد
ٌدىدرهب
رغزغشق ولزب ُ ؽىَالً فٍ االٔزظبس ززً رظجر
خبهضح ٌالعزخذاَ.
ثسبخخ ٌإلششاف واٌّزبثؼخ ٌزفبدٌ األخطبء
واالخزالالد أثٕبء اٌزظُُّ .

م ةةن ةة ة ل الي ةةرا الرفص ةةممي ال ةةهي ةصص ةةرى ال ارس ةةة ةةي ه ةةها المبح ةةث لرن ةةاول البرمجي ةةات
المحاسبيةت ارضح منى من الضروري من ركون ح مة البرام المحاسبية م مة لميظم ال ةر ات ةي
تةةالم س ةرف الرامةةرت ناهيةةك تةةن منمةةا مجةةج من رمبةةي االحرياجةةات الحاليةةة ويم ةةن بسةةمولة ركميفمةةا
ل حرياجةات المسةرنبمية  )Abu Musa, 2004: 2-3،ضة تةن االرسةان بةمن األجمة ل والبةرام
المطروحةةة ل سةةرة ام ةةي ظةةل رةةو ر الحمايةةة األمنيةةة ال مةةة ،جميةةةت واليريمة ت وال تبةةي :2003
.)96 -95
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مواكبة البرامج المحاسبية لممتطمبات المعموماتية
 2.2.1المقدمة:
إن الح ةةم تمةةع برنةةام محاسةةبي مةةا بأنةةى يي ة األ ضةةل مةةن وجمةةة نظةةر ةةر ة مةةات ة ال يي ة
األ ضةةل مةةن وجمةةة نظةةر ةةر ة مةةةرىت الرفضةةمل ةةي اسةةرة ام برنةةام محاسةةبي ميةةمن يي ة تمميةةة
نس ةةبية ررو ة ة

تم ةةع الم ءم ةةة والمواكب ةةة لمبرن ةةام المحاس ةةبي مة ة االحرياج ةةات الميموماري ةةة الحالي ةةة

والمسرنبمية لم ر ةت بحمث ري س ههغ األبيا مإ رات ومناميس رم رصةنيفما ةي إطةار ةل بية مةن
األبي ةةا ت لرمث ةةل جممم ةةا من ةةاميس تم ةةع مساس ةةما رحة ة

رج ةةة مواكب ةةة البة ةرام المحاس ةةبيةت م ةةن حم ةةث

إ باتما ل حرياجات الميمومارية الحاليةة و المسةرنبمية وهةها مةا س ىةيينع هةها المبحةث بيرضةى وتمةع
النحو ا ري:

 2.2.2البنية التشغيمية لمبرمجيات المحاسبية:
ررر

البنية الر اممية لمبرمجيات المحاسبية تمع رل رةفيا رجةة الرينمة مةن ةة ل الرجرفة

والفصةل بةمن المسةا ل المةرمفةة ولمفةةت نظةر المسةرة م إلةع بنيةةة البرمجيةاتت يم ننةا النةول :إن بنيةةة
البرمجيةةات رن ة م روجممةةا الرةةةاه ةط ةوات ورنفمةةه الممةةام المريمنةةة ب ةةل منمةةات جوانةةج الةصوصةةية
لممسرة م واهرمامارى و هلك المسرة م النما ي لمبرنام ت ويمها المينع ن بنية البرمجيات هي حنا
م وجمات النظر المري ل الري ييبر تنما البرنام باسرمرار.
ي الحنينة إن وجمات النظر المري ل والمةرمفةة يم ةن رجمييمةا ميةا ضةمن بنيةة برمجيةة ر ة ل
مساسا ل حرياجات ومسوغا ي البنية البرمجية الري ررةو ر ممةا النة رات والنابميةة الر ةاممية ال مةةت
ومن وجمات النظر المري ل ما يأري:

39

اإلطار النظري

الفصل الثاني

 .1منباة ةةي من ر ة ةةمل البرمجية ةةات المحاسة ةةبية تم ة ةع مجموتة ةةة مة ةةن الم ونة ةةات األساسة ةةية لنظة ةةام
المحاسةةبة الماليةةة وفنباةةي من يسةةمم ةةي ريةةط الحسةةابات الماليةةة بحسةةابات نظةةم ميمومةةات
محاسةةبة الركةةالم

وب ةةل نظةةام محاسةةبة المسةةإولية ونظةةام الموا نةةات الرةطيطيةةةت بحمةةث

ركون ا رل تمع رو مر مسرويات مةرمفة من الرنارفرت ريمل بوصفما وح ل واح ل مركاممةة
م إم انية تمل ل نظام رتي تمع ح ل ومن مريح إم انية إضا ة حسابات ج مة ل لة لمل
.)135 :2007

الحسابات وري ممما مو إلاا ما ،تب المطم

 .2رمرنط األنظمة بيانات المياممة تمةع مسةرن ات المصة ر والميةام ت المسةجمة البيانةات ةي
الوس ةةا طت بفة ةةر البيانة ةةات حسةةةج ن ةةوع الحسة ةةاج ون ة ةةر البيانةةةات م ةةن الوسةةةا ط إلةةةع ة ةةارر
الحسةابات)Daru, 2016: 28، .ت حمةث رنةوم البرمجيةات المحاسةبية بالرة ما الرمنةا ي تنة
رسةةجمل اليمميةةة مةةن حمةةث ر ةوا ن النم ة المحاسةةبيت مي ت ة م بةةول ميةةة تمميةةة غمةةر مر نةةة
و ةةهلك رنةةوم بالر ة ما تمةةع مجمةةوع الحر ةةات تن ة الرسةةجمل ةةي الموميةةة بيمميةةات الررحمةةل
الرمنةةا ي مةةن رةةر الموميةةة إلةةع رةةر األسةةراه واسةةرةراج الرنةةارفر والن ةوا م الماليةةة الةراميةةة
،جميةت اليريم ت ال تبي .)200 :2003
 .3رمرمك البرمجيات المحاسةبية النة رل تمةع إ ارل السةج ت ةي جمية األ ة ال ومةن ثةم مجةج
من يس ةةات البرن ةةام

ةةي إ ارل الس ةةج ت ب ةةأي رنس ةةما إها لة ة م األم ةةرت بم ةةا ةةي هل ةةك ال ةةورن

اإللكررونيةةة والمي روغ ار ي ةةة والس ةةج ت الس ةةميية والبص ةرفة )Moreland, 2002: 3،
ورسمل تممية رولم الرنارفر المومية الرةي رسةات ةي رينةج األن ةطة واإلجةراءات واليمميةات
والةةرح م ةةي سةةمر اليمةةل ومةةن المم ةةن إن ةةاء رنةةارفر اسةةرنا ا إلةةع ميةةاممر و ر ةرات مني ةةة
مةرمفة و نا لممرطمبات .)Daru, 2016: 28-29،
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إها من ة ل اسرة ام األنواع المةرمفة مةن البرمجيةات المحاسةبية المرطةورل لمريامةل مة وظةا
المحاسةةبة ضةةمن م ة ى واس ة مةةن ال ةةر ات ري ة ممارسةةة المحاسةةبة مثةةاال تمةةع رنةةوع مةرم ة

مةةن

الرنظةيمت إه رةم رطةوفر البرمجيةات ةي هةها المجةال لممسةات ل ةي إ ارل ومحاسةبة األتمةال ،اٌشووىزخ،
 )50 :2012مةن الضةروري اليمةةل تمةع ريةط منظمةةة الميمومةات المحاسةبية مة األنظمةة األةةةرى
من مجةل رةو مر الميمومةات لممسةرفم من والمسةرة ممن ةي مي م ةان و ةي الو ةت المناسةج ،ال تبةيت
والنج اوي  )828 :2012بما ممبةي االحرياجةات الحاليةة وضةرورل م ءمرمةا لمرو يةات المسةرنبمي
).(Abu Musa, 2004: 4
تمة ةةع من البنية ةةة الر ة ةةاممية لمبرمجية ةةات المحاسة ةةبية مجة ةةج من ركة ةةون مركاممة ةةة م ة ة البنية ةةة لة ةةنظم
الميمومةةات ةةي ال ةةر ة

ةةل ةةي رحنمةةا المرطمبةةات الميموماريةةة مةةن ةة ل ة ررما الر ةةاممية اليامةةة

إل ةةع جان ةةج منامي ي ةةة بنمرم ةةا الر ةةاممية الر ةةي رمث ةةل مساس ةةا مرركة ة تمي ةةى ةةي م اء الوظيف ةةة المالي ةةة
وامر كما لممنومات ال اتمة لألمن ورحنما الرضا الميموماري ةي ال ةر ة المسةرة مة والجة ول ر ةم
 )4،يظمر الوح ات البنموية لمبرمجيات المحاسبية م الن رات الر اممية لما.
جدول رقم ()4
الوحدات البنيوية لمبرمجيات المحاسبية مع القدرات التشغيمية لها
وحذة البينت

القذرة العاهت

-

القذرة التشغيليت
اٌمذسح ػًٍ رؼذد اٌّغزخذُِٓ ،ثّب فٍ رٌه اٌىطىي اٌّزضآِ.

-

اٌزؼبًِ فٍ ظً خُبساد ِزؼذد اٌؼّالد ِغ اظهبس ِؼبدي اٌظشف.

-

رٍجُخ االززُبخبد اٌّؼٍىِبرُخ ٌٍششوخ اٌسبٌُخ واٌزىعؼبد اٌّغزمجٍُخ.

-

اٌزؼبًِ ِزؼذد اٌخُبساد فٍ ادخبي اٌجُبٔبد وِؼبٌدزهب ثشىً ِمجىي.

-

اٌزىُف ِغ اإلػذاداد اٌّسٍُخ (ِثً اٌزٕغُمبد ،اٌزبسَخ  /اٌؼٍّخ).

-

اٌمذسح ػًٍ اػبفخ وزذاد اػبفُخ ِغ ِشوس اٌىلذ.

-

اٌمذسح ػًٍ لجىي اٌشعُ اٌجُبٍٔ اٌخبص ثهُىً اٌسغبثبد اٌزشُِض.

-

اٌمذسح ػًٍ أشبء سِىص دًٌُ اٌسغبثبد وِؼبٌدخ اٌزشُِض اٌّطٍىة.

-

أشبء زغبثبد ِبٌُخ سئُغُخ ،ثّب فٍ رٌه ُِضاْ اٌّشاخؼخ واألسثبذ اٌخغبئش.

-

َذػُ دًٌُ اٌسغبثبد اٌزمبسَش اٌزٍ رُ أشبإهب ثىاعطخ إٌظبَ.
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وحذة البينت

الذيناهيكيت

-

القذرة التشغيليت
َزسىُ فٍ ٔظبَ اٌّسبعجخ االٌىزشؤُخ.

-

َسذد اٌٍّفبد اٌشئُغُخ ،وخذاوي اٌجسث ،واألخهضح اٌّثجزخ ،واٌمغُ.

-

خُبساد ِزؼذدح إلٔشبء رمبسَش زغت االززُبج اٌّؼٍىِبرٍ.

-

اٌزشزًُ اٌٍِ اًٌ اٌُىُِبد واٌسغبثبد اٌّخزظخ وفك دَٕبُِىُخ اٌمُذ اٌّضدوج .

-

اإلػذاد اٌٍِ ٌُّضاْ اٌّشاخؼخ ثبألسطذح واٌّدبُِغ.

-

اإلػذاد اٌٍِ ٌٍزغىَبد ورظسُر األخطبء واظهبس األثش فٍ اٌسغبثبد واٌزمبسَش.

-

اٌزىبًِ اٌٍِ اٌفىسٌ فٍ ادخبي اٌفىارُش واٌمُذ واٌزشزًُ.

-

َزطٍت رؼذًَ اٌمُىد اٌغبثمخ ِٓ خالي لُىد اٌزؼذًَ.

-

اٌزىبًِ اٌّشخؼٍ اٌّئثش ػًٍ اٌسغبثبد راد اٌظٍخ فٍ اإلدخبي واٌزؼذًَ.

-

اٌزمشَش ػٓ ػٍُّبد اإلدخبي ،أو اٌزؼذًَ ،أو اٌسزف وفمب ً ٌٕطبق اٌظالزُخ.

-

إٌظووبَ َغٍووك اٌفزووشاد اٌّسبعووجُخ ،وال َغووّر ثبٌزؼووذَالد ٌفزووشاد ِغٍمووخ اال ػووٓ ؽشَووك
رؼذًَ اإلدخبالد اًٌ اٌشهش اٌسبٌٍ ،أو َجمً ِفزىزب ً إلخشاء رؼذَالد.

الذعن

-

اٌمذسح ػًٍ اعزُشاد اٌجُبٔبد اٌّسبعجُخ ِٓ اٌجشاِح األخشي.

-

اٌمذسح ػًٍ رظذَش اٌجُبٔبد اٌّسبعجُخ اًٌ ثشاِح أخشي.

-

اٌمذسح ػًٍ اعزُشاد اٌمىائُ (ػًٍ عجًُ اٌّثبيِ ،خطؾ اٌسغبثبد ،لىائُ اٌجبئؼُٓ).

-

اٌمذسح ػًٍ رظذَش اٌمىائُ (ػًٍ عجًُ اٌّثبيِ ،خطؾ اٌسغبثبد).

-

اٌمذسح ػًٍ اٌشثؾ ِغ خذاوي اٌجُبٔبد.

-

دػُ ٔظبَ اٌزىثُك واألسشفخ اإلٌىزشؤُخ.

-

اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ األخهضح اٌزوُخ واٌهىارف.

-

اٌذػُ اٌفىسٌ فٍ اٌّىلغ.

-

اٌذػُ ِزبذ ػجش اإلٔزشٔذ.

-

اإلثالؽ ػٓ اٌّغزسمبد ٌٍششوخ ِٓ اٌّجُؼبد ػًٍ االئزّبْ واٌمشوع.

-

اٌزمشَش ػٓ رسظًُ اٌؼّالء.

-

اٌمذسح ػًٍ اٌزؼشف ػًٍ اٌىدائغ فٍ اٌسغبثبد اٌّظشفُخ.

-

اٌزمشَش اٌزفظٍٍُ ػٓ اٌؼّالء ،ثّب فٍ رٌه األعّبء واٌؼٕبوَٓ.

-

اٌمذسح ػًٍ اٌزمشَش ػٓ األِىاي اٌّغزسمخ ،ورسذَذ اٌّظذس ،وخذوي اٌذَىْ.

 2.2.3الوظيفة المالية لمبرمجيات المحاسبية:
ريرم ة البرمجيةةات المحاسةةبية تمةةع مفمةةوم ات ة ل البيانةةات وهةةو البرنةةام األسةةاس الةةهي يسةةمح
بالوصول إلع البيانات الموجو ل ي ات ل البيانات الري رحفظ ما ها
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ورسةةمل الميالجةةة  )Moreland, 2002: 3،و ،الجة راويت وسةةيم  )2009والوصةةول إلةةع هةةهغ
البيانات والميمومات المحاسبية الري رسمم ي رحنما الفيالية الرنظيمية ي ال ر ات.
لةةهات رمثةةل الوظيفةةة الماليةةة األسةةاس لمبرمجيةةات المحاسةةبية الرةةي مةةرم م اإهةةا مةةن ة ة ل وح ة ارما
الوظيفية المةرمفة والمرنوتة الري رروا ر مما الممام ال م لأل اء الوظيفي المالي ومن مهةم وجمةات
النظر ي الوظيفة المالية لمبرمجيات المحاسبية ما يأري:
 .1مةةرم رسةةجمل الميةةام ت الرجارفةةة الموميةةة بمسةةات ل بةرام الكمبمةةوررت حمةةث مةةرم ريمةةمن رمةةو
لمحسة ةةابات والمية ةةام ت لكة ةةي مةةةرم رجمي ة ة الحسةةةابات .ه ةةهغ اليممي ةةة ربسة ةةط تمة ةةل رسة ةةجمل
المية ةةام تت لة ةةها ة ة ن الح ة ة م البرمجية ةةة سة ةةول رنمة ةةل مة ةةن األةطة ةةاء الب ة ةرفة تن ة ة رسة ةةجمل
الميام ت)Alfred, 2014: 2-3، .ت حمث رنوم البرمجيات المحاسبية بالر ما المحاسبي
تن رسجمل اليممية من حمث منطنية الروجيى المحاسبي المناسجت مي ت م بول مية تممية
غمر منطنية ،جميةت واليريم ت وال تبي .)200 :2003
 .2رن ةةوم المحاس ةةبة تم ةةع الرن ةةا ألالل وم م ةةمن األحة ة اث اال رص ةةا ية ورس ةةجممما ةةي المومي ةةة
 ،نطنج ةةي  )45 :2012بية ة رس ةةجمل المي ةةام ت م ةةرم نن ةةل البيان ةةات إل ةةع حس ةةابات ر ةةر
األسراه رمنا يا تن طرفا الكمبمورر .وفرم إت ا األرص ل تبر الحة م المحوسةبة لمرحنةا مةن
ةةة الس ةةج ت بمس ةةات ل ممة ة ان المراجي ةةة ويم ةةن لمحة ة م المحوس ةةبة إتة ة ا ا م ةةة لمة ة ةل
والمر

المالي لم ر ة ي مي و ت رحراج إلمما اإل ارل .)Alfred, 2014: 2-3،

 .3مجة ةةج من رمبة ةةي البرمجية ةةات المحاسة ةةبية االحرياجة ةةات الحالية ةةة والمسة ةةرنبمية مة ةةن الميمومة ةةات
والرنارفر المالية وغمر المالية ومن ررناسج م طبيية ال ر ة وحجةم تمميارمةا ،السةم ت ومبةو
موسع )1 :2013ت بحمث رنوم ب ت ا الرنارفر ب ل أللي وسةرف ت ةس الرنةارفر الم ويةة
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،جميةةةت واليريم ة ت وال تبةةي  )200 :2003هةةهغ الرن ةةارفر ركةةون مفم ة ل لصةةن الن ةرار م ةةن
ة ل ما ررضمن الميمومات ي

ل بيانات مالية ورنارفر إ ارفة .)Daru, 2016: 28،

و ةةي ضةةوء مةةا سةةبا مج ة الباحةةث من البرمجيةةات المحاسةةبية مةةن الضةةروري من رنةةوم بوظيفرمةةا
الماليةةة مةةن ة ة ل وح ة ارما الوظيفيةةة الرةةي ررمثةةل ب ة ل تةةام الممةةام الوظيفيةةة ةةي الحسةةابات ور ابةةة
وحماية ة ةةة األصة ة ةةول ومة ة ة ة ون البض ة ة ةةاتة جوا ارل المبيية ة ةةات واإل ار ات األةة ة ةةرى إلة ة ةةع الم ة ة ةةررفات
والمصةةارف

ناهيةةك تةةن ة ررما ا ليةةة ةةي إ ارل ممةةام ومرطمبةةات الرسةةويات جوات ة ا الرنةةارفر و ن ةاى

لممرطمبةةات الميموماريةةة لم ةةر ات ب ة ل تةةام والجة ول ر ةةم  )5،موضةةح الصةةورل اليامةةة ةةي الوظيفةةة
المالية لمبرمجيات المحاسبية.
جدول رقم ()5
وحدات الوظيفة المالية لمبرمجيات المحاسبية
وحذة الىظيفت

الحساباث

العقاراث
واآلالث
والوعذاث

هخزوى
البضاعت

الىظيفت الواليت
-

َغزخذَ دًٌُ اٌسغبثبد عٍغٍخ ِٓ اٌشِىصَ ،سذد ثٕىدهب وَدشٌ رزجؼهب.

-

اٌمذسح ػًٍ لجىي اٌزظُٕفبد اٌفشػُخ  /رسٍُالد اٌسغبثبد.

-

اإلػذاد اٌٍِ ٌسغبثبد األعزبر اٌؼبِخ واٌّغبػذح ػًٍ أعبط دًٌُ اٌسغبثبد.

-

اٌزؼبًِ ِغ اٌُّضأُبد اٌزخطُطُخ ،ثّب َغّر ثززجغ االٔسشافبد.

-

االٌزمبؽ اٌٍِ واإلدخبي اٌُذوٌ فٍ رغدًُ اٌجُبٔبد اٌّذخٍخ.

-

اٌزشزًُ اٌٍِ اًٌ اٌُىُِبد واٌسغبثبد وفك دَٕبُِىُخ اٌمُذ اٌّضدوج .

-

اإلػذاد اٌٍِ ٌُّضاْ اٌّشاخؼخ ثبألسطذح واٌّدبُِغ.

-

اإلػذاد اٌٍِ ٌٍزغىَبد واظهبس األثش فٍ اٌسغبثبد واٌزمبسَش.

-

اٌمذسح ػًٍ رمذَُ رمبسَش ورسٍُالد ِفظٍخ.

-

َززجغ اٌّؼٍىِبد اٌشئُغخِ ،ثً اٌزىٍفخ ،وربسَخ االعزخذاَ.

-

رؼمت اٌطشاص واألسلبَ واٌّىلغ وسلُ اٌزؼشَف ،اٌؼّبْ وِؼٍىِبد اٌخذِخ.

-

اٌمذسح ػًٍ ِؼبٌدخ رىبٌُف االعزهالن وفمب ٌٍمىاػذ.

-

اػذاد وشىفبد اٌّطبثمخ ِغ وشىف اٌّظبسَف.

-

رمبسَش اٌدشد ورزجغ زشوخ األطىي وخذاوي اإلهالن.

-

رٕظُُ ِسبعجخ اٌجؼبػخ وأداح ثطبلخ اٌظٕف ثبإلدخبي واإلخشاج.

-

اٌزسذَث اٌٍِ ٌجُبٔبد اٌّخضوْ وفك خُبساد ِزؼذدح.

-

اٌشثؾ اٌٍِ ٌٍّخضوْ ثٕظبَ اٌششاء ٌٍجؼبػخ ػٕذ اٌطٍت.
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وحذة الىظيفت

الوبيعاث
واإليراداث

الوشترياث
والوصاريف

التسىياث
اآلليت

التقارير
الواليت

الىظيفت الواليت
-

اٌغّبذ ثزغدًُ ورسذَثبد اٌجؼبػخ زغت اٌزبسَخ أو أزهبء طالزُخ اٌجؼبػخ.

-

خُبس رسذَذ ؽشَمخ رمُُُ اٌّخضوْ فٍ اؽبس ٔظبَ اٌدشد اٌّسذد اٌذوسٌ أو اٌّغزّش.

-

اٌزمشَش اٌٍِ ٌزسًٍُ اٌىاسد وإٌّظشف ِٓ اٌجؼبػخ.

-

َذػُ اٌزسىَالد اٌّخضُٔخ اٌذاخٍُخ أو اٌخبسخُخ زغت اٌفشوع.

-

رمذَُ ثُبٔبد ػٓ األطٕبف اٌشاوذح وثطُئخ اٌسشوخ .

-

رٕجُه اٌّغزخذَ ػٕذ إٌضوي ٌٍسذ األدًٔ ٌٍّخضوْ.

-

اعزمجبي واٌشد ػًٍ اعزفغبساد اٌؼًُّ.

-

اٌزؤوذ اٌٍِ ِٓ اِىبُٔخ رٍجُخ اٌطٍت.

-

اٌزدهُض اٌٍِ ٌطٍجُبد اٌؼًُّ واطذاس اٌفىارُش.

-

اػذاد اإلشؼبساد اٌّذَٕخ واٌذائٕخ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼّالء.

-

ِؼبٌدخ اٌّجُؼبد ،اٌخظىِبد ،اٌّخظظبد ،اٌذَىْ اٌّؼذوِخ.

-

اإلػذاد اٌٍِ ٌٍّغزسمبد (اٌشوارت واألخىس واٌّىبفآد واٌؼًّ اإلػبفٍ).

-

اإلػذاد اٌٍِ ألواِش اٌظشف واٌذفغ واػذاد اٌشُىبد واٌسىاالد اٌّخزٍفخ.

-

اٌزغدًُ اٌٍِ ٌطٍت اٌغٍغ واٌخذِبد اٌّطٍىثخ.

-

آٌُخ اٌفىرشح وِب َزشرت ػٕهب فٍ اٌسغبثبد راد اٌؼاللخ.

-

اٌّؼبٌدخ اٌُِخ ٌٍّشزشَبد ،اٌخظىِبد ،واٌّخظظبد.

-

اػذاد وشىفبد اٌّطبثمخ ِغ وشىف اٌّظبسَف.

-

اٌزغىَبد اٌُِخً ٌٍّظبسَف واإلَشاداد.

-

اخشاء اٌزغىَبد اٌُِخ ٌألطىي واالٌزضاِبد وفك خُبساد ِزؼذدح فٍ ثُبٔبرهب.

-

اإلظهبس اٌٍِ ألثش اٌزغىَبد فٍ اٌسغبثبد راد اٌؼاللخ.

-

اإلػذاد اٌٍِ ٌٍزغىَبد اٌجٕىُخ.

-

اٌزمشَش ػٓ اعزخذاَ إٌمذ أو اٌزسىًَ اإلٌىزشؤٍ.

-

اػذاد وشف ثبٌزؼبِالد اٌزٍ رزُ ثبٌؼّالد األخٕجُخ ،ورسذَذ أعؼبس اٌظشف األخٕجٍ.

-

ُِضاْ اٌّشاخؼخ ثبألسطذح واٌّدبُِغ.

-

رمبسَش ٌٍسغبثبد وفمب ً ٌخُبساد ِزؼذدح رٍجٍ االززُبخبد.

-

رمبسَش ػٓ اٌؼاللخ ثُٓ األطىي واالٌزضاِبد وزمىق اٌٍّىُخ.

-

رمبسَش ػٓ اٌزذفك إٌمذٌ واٌُّضأُبد.

-

آٌُخ اٌزمشَش اٌّبٌٍ زغت االززُبج اٌّؼٍىِبرٍ ػٕذ ؽٍجهب.
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 2.2.4الحماية األمنية لمبرمجيات المحاسبية:
رواجى النظم المحاسبية اإللكررونية الي م من المةاطر الرةي ة رةإثر تمةع رحنمةا مهة ا ما إلةع
جانةج رغبةةة ال ةةر ات ةةي االترمةةا تمةةع محة ث الةةنظم والبةرام اإللكررونيةةة أل اء الي مة مةةن الممةةام
المحاسةةبية و ةةي الجانةةج ا ةةةر ة ن هةةها الرنة م الركنولةةوجي الما ةةل ة يحمةةل طيارةةى ةةي

والوظةةا

الي مة ة ة م ة ةةن المة ة ةةاطر الممم ة ةةة المريمن ة ةةة ب ة ةةأمن ال ة ةةنظم المحاس ة ةةبية اإللكرروني ة ةةة وركاممم ة ةةا ،مر ة ةةوليت
ومصة ةةطفع )164 :2009ت ر ة ةوا ر إج ة ةراءات ر ابية ةةة ا ية ةةة ررضة ةةمنما الب ة ةرام المحاسة ةةبية وم ة ة ى
صة ة حية ه ةةهغ الحة ة م البرمجي ةةة ل س ةةرة ام م ةةن ب ةةل ال ةةر ات مم ةةر ةةي غاي ةةة األهمي ةةة ،الناض ةةيت
وتمرانت وسن ري  )133 :2005وفنباي من رمرمك البرام المحاسبية حماية ر ابية ا ية مهمما
ما يأري:
 اترما اإل ارات تمع إجراءات ووسا ل رمن من ة لما الوصول غمر المصةرح بةى إلةعالنظام ،نورت وت س .)153 :2017
-

من مةةو ر النظةةام ص ة رامةةا بةةمن وظيفةةة الم ةةال ويةةمن وظيفةةة اإل ةرال والر ابةةة تمةةع
البيانات والنظام ،نورت وت س .)153 :2017

 -ر فة

ممةةات السةةر مةةن اتميةةة ة رل البةرام المحاسةةبية الر ابيةةة ورنمةةل مةةن احرمةةال وجةةو

األةطاء ي االسرة ام والوصول  ،محمو ت ومبوب ر .)180 :2017
-

رصة ةةنم

األمة ةةان وامرية ةةا ات الوصة ةةول بمة ةةا يم ة ةةن مة ةةن ررب ة ة حر ة ةةة السة ةةج ت بة ةةمن

المسرة ممن .)Moreland, 2002: 2-4،
 رحنةةا الب ةرام المحاسةةبية حمايةةة البيانةةات الماليةةة الحساسةةة مةةن ة ة ل الرأك ة مةةن منالميمومات الري رةرج من النظام موثون بما .)Daru, 2016: 28،
ريربر الر ابة األمنية من األمور المامة ي البرمجيات المحاسبية ورصن
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 2.2.4.1الرقابة الوقائية:
رحروي الر ابة الو ا ية تمع ضوابطت رم ل لمن و وع األح اث السةمبية والةسةا ر ةي األصةول والمةوار
) )Boczko, 2012جواها انت الضةوابط ةي إطةار الحمايةة األمنيةة تمةع البرمجيةات المحاسةبية ررمثةل ةي
رنمم الوصول الما ي والمنطني لمبرمجيات المحاسبيةت ن الر ابة الو ا ية رمثل ر ابة مانيةة لحة وث الةطةر
المرو ح وثى ي البرمجيات المحاسبية.
 2.2.4.2الرقابة االستكشافية:
مةةرم رنفمةةه هةةها النةةوع مةةن الر ابةةة تمةةع األح ة اث بي ة حصةةولمات إه إنمةةا رصةةمم الكر ةةال األح ة اث الرةةي
رحروي تمع نرا

غمر مرغوج ممات ركون

حصمت ي )Boczko , 2012 ، .ت من غمر المم ن منة

المةةةاطر بةةل حة وثما ب ة ل طيةةيت لةةهلك جةةاءت مهميةةة وجةةو الر ابةةة الو ا يةةة مصةةممة الكر ةةال المةةةاطر
تن ح وثما.
 2.2.4.3الرقابة التصحيحية:
ىيصةةمم هةةها النةةوع مةةن الر ابةةة لية ج مو إلص ة ح الحةةاالت الرةةي رمةةت ي ة مةةن ةة ل الرم م ة ات مو  /و
األح اث غمر المرغوبةة الةرةران منظمةة الحمايةة  )Boczko , 2012 ،باربةاع إجةراءات رصةحيحية لضةمان
الح من ركرارها.
ومن ة ل رصنم

ر ابة الحماية األمنية تن رومني وسرمبارت )287 - 277 :2009،

واإلجراءات

المحة ل ةةي الر ابةة الو ا يةةة والك ةفية والرصةةحيحية مةن ةة ل مةا سةةبا ترضةى ةةي إطةار الحمايةةة األمنيةةة
الري رمرمكما البرمجيات ب ة ل تةام غمةع جانةج الر ابةة والحما يةة الواجةج روا رهةات نة رةم صةياغة الجة ول
ر م  )6،الهي يظمر إجراءات الحماية األمنية ي البرمجيات المحاسبية.
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جدول رقم ()6
إجراءات الحماية األمنية في البرمجيات المحاسبية
وحذة الحوايت

الىقائيت

االستكشافيت

التصحيحيت

الحوايت األهنيت
-

أْ رّٕغ اٌجشاِح اٌىطىي ٌٍجُبٔبد خبسج إٌطبق اٌضٍِٕ ٌالعزخذاَ.

-

رظشَر اٌذخىي ِٓ خالي اٌزؤوذ ِٓ هىَخ اٌشخض أو األخهضح اٌىاٌدخ.

-

زظش اٌىٌىج ٌٍجشٔبِح أو خضء ِٕه ثبألشخبص اٌّخىٌُٓ ػًٍ وفك اٌظالزُبد.

-

اٌزسمك ِٓ اٌّظبدلخ ِٓ خالي وٍّخ اٌغش ،أو اٌشلُ اٌزؼشَفٍ ،أو اٌجطبلبد اٌزوُخ.

-

اٌزسمك ِٓ اٌّظبدلخ ػٓ ؽشَك اٌخظبئض اٌّبدَخ ِثً ثظّخ اإلطجغ أو اٌظىد.

-

رمُُذ اٌىٌىج ٌٍجشٔبِح ،واٌىظبئف ٌالعزخذاَ ،أو اٌىطىي فٍ اؽبس اٌظالزُبد.

-

اػزّبد اٌجشٔبِح ػًٍ رمُٕبد اٌزشفُش فٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌجُبٔبد ثبٌسفع واٌزشاعً.

-

اخؼبع اٌىطىي اًٌ اٌشجىخ ٌجشرىوىالد اٌزسىُ ثبٌزشاعً اٌّؼٍىِبرٍ.

-

زّبَخ اٌشجىخ ِٓ اٌشعبئً غُش اٌّشغىثخ ثؼذح وعبئً ِٕهب :اٌدذاس إٌبسٌ.

-

إٌغخ االززُبؽٍ اٌزٍمبئٍ ػٕذ اٌخشوج ِٓ إٌظبَ ثظىسح آٌُخ.

-

رسًٍُ عدً اٌذخىي ِٓ خالي أعٍىة ِغر اٌثغشاد ثىاعطخ ثشٔبِح خبص.

-

فسض اٌمُُ اٌّذخٍخ ورمذَُ اٌزسزَشاد ػٓ اإلدخبالد غُش اٌظبٌسخ.

-

اٌزمشَش اٌٍِ ػٓ أَخ ثُبٔبد رُ رؼذٍَهب ،أو ززفهب ،أو اإلػبفخ ػٍُهب.

-

اإلطذاس اٌٍِ ٌٍشعبئً اٌزٍمبئُخ اٌزسزَشَخ ،وسعبئً األخطبء.

-

اإلثالؽ ٌٍّخىي ثبٌظالزُخ ػٓ أٌ أسشافبد فٍ اٌسغبثبد.

-

اخزجبس اٌزىافك ثّطبثمخ ِظبدلخ اٌّغزخذَ ِغ ِظفىفخ اٌظالزُبد.

-

اٌؼًّ وفمب ً ٌزمُٕبد اٌشلبثخ اٌزارُخ فٍ األسطذح واٌّدبُِغ.

-

اٌزمشَش اٌىبشف إلٔىبس اٌّغزخذَ ِٓ خالي رمُٕبد رغدًُ ورزجغ ِٕبعجخ.

-

أشبء فشَك اعزدبثخ ٌٍزهذَذاد اٌزٍ َزؼشع ٌهب اٌجشٔبِح.

-

رؼُُٓ ِذَش رٕفُزٌ ألِٓ اٌّؼٍىِبد.

-

رمُُُ اٌجُئخ اٌزٍ َؼًّ فُهب إٌظبَ ورسًٍُ ورمُُُ ثغشاد اٌجشٔبِح.

-

رسذَث اٌجشاِح راد اٌؼاللخ دوسَب ً ِثً اٌجشاِح اٌّؼبدح ٌٍفُشوعبد واٌدذاس إٌبسٌ.

 2.2.5الرضا المعموماتي لمبرمجيات المحاسبية:
إن اسرة ام البرمجيات المحاسبية ييمل تمع رو مر الو ت والجم ي إنجا األتمال المحاسبية
ور ةةو مر المةرج ةةات المطموب ةةة م ةةن ةة ة ل رطبين ةةات هة ةهغ البة ةرام

و ةةهلك ف ةةا ل اتممرم ةةا ةةي إتة ة ا

الرنارفر المالية وترضما ي الو ت المناسج ،الج راويت وسيم :2009ة .)30
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بيةةا ال ارسةةات ح ة ت مرطمبةةات ميمنةةةت مجةةج من رر ةوا ر ةةي البرمجيةةات المحاسةةبية لرحنمةةا
الرضا الميموماري منما ما يأري:
 مةن الضةروري من رةةو ر البةرام المحاسةةبية مجموتةة مةةن المممة ات ال ةةا ية و رسةرة م تمةةعنطةةان واس ة

وم ة هلةةك منةةاك بيةةا االةر ةةات المريمنةةة بةةالممم ات األةةةرى الرةةي ركةةون

مرربطة إمةا برصةميم ةةاص مو نةوع االحرياجةات الةاصةة (Al barrtad & Hossain, ،
.2015
 من ركةةون الب ةرام المحاسةةبية مرمم ة ل بالسةةمولة ةةي ال ا ةةات والواجمةةات م ة ضةةرورل وجةةوأللية لمريط بمنما ويمن األنظمة األةرى ،السويسي .)91 :2013
-

من ررمم ة الب ةرام المحاسةةبية بالن ة رل تمةةع إ ةةةال البيانةةات واسةةرر ا ها بسةةرتة م ة رنممةةل
مو ةةات االسةةرر ا من ي ةةون الن ةوا م واألوامةةر سةةممة الفمةةم وفجةةج رنظيممةةا بطرفنةةة منطنيةةة
ومن مرض ةةمن هل ةةك بة ةرام ريميمي ةةة س ةةممة االس ةةرة ام تب ةةر اإلنررن ةةت ورس ةةا ل ةط ةةأ يس ةةمل
ممما وال تم والر رفج من بل البا

.)Moreland, 2002: 3،

 من ركون المنفية الم ر ة سابنة ومةإثرل ةي سةمولة االسةرة ام الم ر ةة وهةها المحة يمثةلتام ممما ج ا لنبول النظام الميموماري ور اممى ر اي ناجحا ،الطوفل .)53 :2011
 يسمم الرضا ي البرمجيات المحاسبية ي رطوفر تمةل المحاسةج مةن ةة ل إم انيةة رةو مرميمومةةات رفص ةممية ورحممميةةة ة ة ل الفر ةرل الماليةةة لرحنمةةا مه ة ال ر ابيةةة و فةةا ل السةةرتة ةةي
تمممم، .جميةت اليريم ت ال تبي .)200 :2003
-

من رسمح البرمجيات المحاسبية ألي نص مرم االحرفةا بةى تبةر البرنةام بةالنص الحةر مو
البحث تن الكممات الر يسة تبر الحنول .)Moreland, 2002: 3،
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من ينةوم البرنةام ب ن ةةاء رنةارفر بسةمولةت وبحمةةث ررحنةا اليمميةات ةةي غضةون ةا ات مةةا
رسات ارةاه النرار ب ل مسرع .)Daru, 2016: 28-29،

مةةن ة ة ل مةةا سةةبات ة ن الرضةةا الميمومةةاري تةةن البرمجيةةات المحاسةةبية مرحنةةا ب ة ل تةةام ةةي
اإلم انات والةصا ص الري رروا ر ي البرمجيات المحاسبية من ة ل الن رات والنابميات المرنوتة
والةيارات المري ل ي الواجمات تة ول تمةع إم انيةة االسةرة ام والر ةامل والريامةل ومةن ةة ل
ما رو رغ البرمجيات المحاسبية من رنارفر وميمومات مرنوتة ي الرفاصمل والحجم وال ل وطرن
اليرا والج ول ر م  )7،ييرا وح ات الرضا ي اإلم انيةة مو السةمة الرةي ررةوا ر ةي ةل وحة ل
رضا ي البرمجيات المحاسبية بصفة تامةت ما يأري:
جدول رقم ()7
وحدات الرضا المعموماتي التي تتوفر في البرمجيات المحاسبية
وحذة الرضا

الىاخهاث

االستخذام

التقارير

الرضا الوعلىهاتي
-

واخهخ عهٍخ االعزخذاَ ٌٍّسبعت.

-

واخهخ لبثٍخ ٌٍزخظُض.

-

اٌمىائُ إٌّغذٌخ ِٕطمُخ وثذَهُخ.

-

ردّغ اٌخُبساد فٍ ِغزىَبد عهٍخ اٌىطىي.

-

عهىٌخ اٌزؼٍُ واالعزخذاَ.

-

لبثٍُخ اٌزؤلٍُ ِغ اٌىاخهبد اٌجُبُٔخ.

-

عهىٌخ االعزؼالَ واٌجسث

-

اٌزٕمً اٌغهً فٍ األداء اٌىظُفٍ.

-

رىافش أدٌخ ورؼٍُّبد اٌزؼبًِ اٌغٍُُ.

-

اٌمذسح ػًٍ سإَخ اٌزمبسَش ػًٍ اٌشبشخ.

-

اٌمذسح ػًٍ ؽجبػخ اٌزمبسَش اًٌ ٍِف اٌزظذَش.

-

اٌمذسح ػًٍ سإَخ رفبطًُ اٌجٕذ.

-

رمبسَش لُبعُخ وِفُذح.

-

رمبسَش لبثٍخ ٌٍجشِدخ ِٓ لجً اٌّغزخذَ.

-

رظىَش ثُبٍٔ ٌجؼغ اٌزمبسَشِ ،ثً اٌشعىَ اٌجُبُٔخ.

-

رىفُش اٌزمبسَش ثؼشوع ثُبُٔخ و اٌشعىَ رىػُسُخ.
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منهجية الدراسة الميدانية
 3.1.1منهج الدراسة:
اعتمدددت الد ارسددة المددنه الوصددفي التحميمددي لممتاي درات المسددتممة عددن المسددتو الجز ددي لفمد درات
التكوين البعدي ،وعمى المستو الكمدي ألبعداد الد ارسدة الحاليدة ،هددي تميديم مدد مواكبدة ال رمجيدات
المحاس د ية لممتطمبددات المعموماتيددة ددي الشددر ات التجاري ددة اليمنيددة ،وتتمثددل وحدددة التحميددل ددي ددذ
الدراسة الميدانية بالشر ات التجارية اليمنية .وجمعت ال يانات األولية من خالل استبانة صممت ي
ضددوو وا ددك مش د مة الد ارسددة التددي حددددت متايراتهددا بعددد الرجددوع إلددى الد ارسددات السددابمة ذات العال ددة
بموضوع الدراسة؛ بحيث جسدت مراتها وأبعاد ا وأجزاؤ ا يانات الدراسة الميدانية.

 3.1.2أداة الدراسة:
و مد داب لط يع ددة الد ارسد ددة؛ ت ددم ااعتمد دداد عم ددى نت دداج اةطد ددار النظ ددري والد ارسد ددات الس ددابمة المتعممد ددة
بموضوع الدراسة ،وااستفادة منها ي تصميم ااستبانة؛ بحيث جسدت مراتها وأبعاد ا وأجزاؤ ا ي
منظومد ددة؛ متكاممد ددة المتاي د درات؛ تمثد ددل متطمبد ددات مد ددد مواكبد ددة ال رمجيد ددات المحاس د د ية لممتطمب د ددات
المعموماتيددة ددي الشددر ات التجاريددة اليمنيددة؛ إذ اسددتخدمت ددي تصددميم أداة الد ارسددة ةااسددتبانة التددي
صدديات أجزاؤ ددا وأبعاد ددا و مراتهددا لجمددك يانددات الد ارسددة الميدانيددة؛ بمددا يحم د أ ددداي الد ارسددة ،ددي
جزوين ر يسين ما:
الجزء األوؿ :يشمل ال يانات العامة المتعممة دشخصية عينة الدراسة وط يعة ال رمجيات المحاس ية:
 ال يانات العامة المتعممة بالشخصية لعينة الدراسة ،والجدول ر م ة 8يوضح ذلك.
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الجدوؿ ()8
يوضح كيفية قياس البيانات العامة لعينة الدراسة
انًمُبس

انفمراد

انؼًر
انًؤهم انؼهًٍ
انزخصص انؼهًٍ
انىظُفخ انحبنُخ
انخجرح فٍ انجرَبيح انًحبسجٍ انًسزخذو

1

2

3

أقل هي  35ضٌح
تكالىرَىش
هحاضثح
هحاضة
أقل هي  5ضٌىاخ

هي  25إلً  36ضٌح
هاجطرُر
ذقٌُح هعلىهاخ حاضىب
هراجع داخلٍ
هي  5إلً  10ضٌىاخ

أكثر هي  36ضٌح
أخري
أخري
هدَر هالٍ
أكثر هي 10

 ال يانددات العامددة المتعمم ددة بط يعددة ال رمجي ددات المحاس د ية ،والجدددول ر ددم ة 9يوضددح يفي ددة
ياس ال يانات المتعممة بط يعة ال رمجيات المحاس ية.
الجدوؿ ()9
يوضح كيفية قياس البيانات العامة المتعمقة بطبيعة البرمجيات المحاسبية
يصذرَخ انجرَبيح انًحبسجٍ انًسزخذو
انجرَبيح انًحبسجٍ انًسزخذو

يصًى خبرخُب ً ()2
يصًى يحهُب ً ()1
اكزت اسى انجرَبيح انًحبسجٍ ( ) .........................

الجزء الثاني :شمل متايرات الدراسة األساسية ممثمدة المتايدرات المسدتممة عمدى المسدتو الجز دي
لفمدرات التكددوين البعدددي وعمددى المسددتو الكمددي ألبعدداد الد ارسددة الحاليددة ،ومجتمعددة لتميدديم مددد مواكبددة
ال رمجي ددات المحاسد د ية لممتطمب ددات المعموماتي ددة ددي الش ددر ات التجاري ددة اليمني ددة ،الت ددي ص ددنفت عم ددى
المستو الكمي إلى أربعة أبعاد؛ البعد األول :ال نية التشايمية لم رمجيات المحاسد ية  ،والبعدد الثداني:
الوظيفة المالية لم رمجيات المحاس ية  ،والبعد الثالث :الحماية األمنية لم رمجيات المحاس ية  ،والبعد
ال اربددك :الرضددا المعمومدداتي عددن ال رمجيددات المحاس د ية  .وعمددى المسددتو الجز ددي لفم درات ااسددتبانة؛
شممت استمارة ااستبانة عمى ة 55مرة ،توزعت ين أبعاد الدراسة األربعة؛ بحيث أخذ ل ُبعد من
األبعدداد الثالثددة األولددى ة 15مدرة ،والبعددد ال اربددك أخددذ ة 10مدرات ،والجدددول ر ددم ة 10يوضددح نيددة
ااستبانة عمى مستو األبعاد والفمرات.
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جدوؿ ()10
يوضح بنية االستبانة عمى مستوى األبعاد والفقرات.
رمُُى يذي يىاكجخ انجرايح انًحبسجُخ نًزطهجبد انشركبد انزدبرَخ انًُُُخ
و
1
2
3
4

انجؼذ
الثٌُح الرشغُلُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الىظُفح الوالُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الحواَح األهٌُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الرضا الوعلىهاذٍ عي الثرهجُاخ الوحاضثُح

انفمراد
15
15
15
10

إخًبنٍ فمراد رمُُى يذي يىاكجخ انجريدُبد انًحبسجُخ نهًزطهجبد انًؼهىيبرُخ فٍ انشركبد انزدبرَخ انًُُُخ ( )55فمرح.

 3.1.3صدؽ األداة:
يعد ياس صدق ااستبانة من الخطوات المهمدة التدي يدتم الميدام هدا بعدد إعدداد ااسدتبانة؛ إذ إن
الصدددق ا ددد أن يمدديس السددمة أو الظددا رة التددي وضددك لمياسددها ،وا يمدديس رير ددا ،أو ظددا رة أخددر
معها ،ولكدي يدتم التدكدد مدن أن أداة الد ارسدة وضدعت عدالب لتمديس أ دداي الد ارسدة الحاليدة ،وحتدى يدتم
التحم من مد ارتباط ل مرة بالمجال الذي تنتمي إليه ،ومد وضوح ل مرة وسالمة صيارتها
الماوية ومالومتها لتحمي الهدي الذي وضدعت مدن أجمده؛ مدد تدم التدكدد مدن صددق األداة باسدتخدام
أسموب الصدق الظا ري ،وأسموب صدق ااتساق الداخمي.

 3.1.3.1الصدؽ الظاهري:
بعد اانتهاو من إعداد ااستبانة ،وبناو مراتها؛ تم عرضها دي صدورتها الم د يدة عمدى مجموعدة
مدن المح مدين أصددحاب ااختصداا دي المحاسددبة وتمنيدة معمومدات مددن أسداتذة الجامعدات اليمنيددة،
مددا ددو موضددحة أسددماؤ م ددي الجدددول ر ددم ة ، 11ة ددداو ا ار هددم حددول م درات ااسددتبانة مددن حيددث
مددد ارتبدداط ددل مدرة بالمجددال الددذي تنتمددي إليدده ،ومددد وضددوح ددل مدرة وسددالمة صدديارتها الماويددة
ومالومتها لتحمي الهدي الذي وضعت من أجمه ،والتعديالت الممترح إجراؤ ا باةضا ة أو الحذي،
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وبعد ددد اسد ددتعادة النسد ددم المح مد ددة؛ تد ددم تعد ددديل بع د دض م د درات ااسد ددتبانة د ددي ضد ددوو اراو المح مد ددين
وممترحاتهم ،وعمى ذلك أصبحت ااستبانة تتمتك بالصدق الظا ري.
جدوؿ ()11

أسماء المحكميف ألداة الدراسة
و

اسى انًحكى

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أ.د /فؤاد العفُرٌ
أ.دً /شىاى الوجور
د /دمحم هحوىد دائل
د /هارب الوجحاًٍ
د /حوُد هطىاك
د /عثدهللا الثالَاء
د /فهد القاضن
د /عائض الشثاطٍ
أً /شىاى ههُىب

انزخصص

اندهخ

هحاضثح
أهٌُح الوعلىهاخ
هحاضثح
هحاضثح
هحاضثح
هحاضثح
ًظن هعلىهاخ حاضىتُح
علىم ذقٌُح
اضرشارٌ وخثُر أًظوح هحاضثُح

عوُد كلُح العلىم اإلدارَح جاهعح إب
جاهعح العلىم والركٌىلىجُا
وكُل الجهاز الوركسٌ للرقاتح والوحاضثح
جاهعح عوراى
جاهعح عوراى
جاهعح صٌعاء
جاهعح العلىم والركٌىلىجُا
جاهعح العلىم والركٌىلىجُا
ـــــــــــــ

 3.1.3.2صدؽ االتساؽ الداخمي:
تم التدكد من صددق ااسدتبانة أيضداب باسدتخدام صددق ااتسداق الدداخمي ،و دو يعطدي صدورة عدن
مددد التناس د الموجددود ددين الفم درات الموجددودة داخددل المجددال نفسدده ،ومددد اتسدداق ددذ الفم درات مددك
المجددال الددذي تنتمددي إليدده ،وتددم التدكددد مددن ت دوا ر صدددق ااتسدداق الددداخمي باسددتخدام معامددل ارتبدداط
ة يرسدون عددن طري د حسدداب معامددل اارتبدداط ددين درجددة ددل م درة مددك الدرجددة الكميددة لممجددال الددذي
تنتمي إليه الفمرة ،و انت النتا

ما و ي الجدول ر م ة 12اآلتي:
جدوؿ ()12

معامل ارتباط أبعاد األداة بالدرجة الكمية لألداة.
يؼبيم اررجبط
انجؼذ ثبنذرخخ
انكهُخ نألداح
**0.441
**0.861
**0.887
**0.794

انجؼذ
الثٌُح الرشغُلُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الىظُفح الوالُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الحواَح األهٌُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الرضا الوعلىهاذٍ عي للثرهجُاخ الوحاضثُح
**عالقح االرذثاط دالح عٌد هطرىي .0.01
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يسزىي
انذالنخ

انذالنخ انهفظُخ

0,000
0,000
0,000
0,000

دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
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يوضددح الجدددول ة : 12أن معامددل ارتبدداط أبعدداد األداة بالدرجددة الكميددة لدديداة دال إحصددا ياب عنددد
مستو ة 0.01؛ ومن ثم إنهدا مرتبطدة؛ مدا يؤ دد تمتدك األداة بالصددق و ياسدها لمدا وضدعت ألجمده،
مددا أن جميددك دديم معددامالت ارتبدداط أبعدداد األداة بالدرجددة الكميددة لدديداة موجبددة ومرتفعددة وذات دالددة
إحصددا ية عنددد مسددتو الدالددة ة ، 0.01وتشددير إلددى ااتسدداق الددداخمي ددين درجددة ددل ُبعددد والدرجددة
الكمية ليداة؛ ما يث ت صدق تمك المجاات وتمتعها درجة عالية من الصدق.
ويوضح الجدول ر م ة 13أن يم معامالت ارتباط الفمرات بالدرجة الكمية لمبعد تراوحت ين
ة 0.441إلى ة ، 0.887وأن جميك يم معامالت ارتباط الفمرات بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي
إليه موجبة ومرتفعة وذات دالة إحصا ية عند مستو الدالة ة ، 0.05وتشير إلى ااتساق الداخمي
ين درجة ل مرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه؛ ما يث ت صدق تمك الفمرات وتمتعها درجة عالية
من الصدق.
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جدوؿ ()13
معامالت ارتباط فقرات البعد بالدرجة الكمية لمبعد.
انجؼذ

انجُُخ انزشغُهُخ نهجريدُبد
انًحبسجُخ

انىظُفخ انًبنُخ نهجريدُبد
انًحبسجُخ

انحًبَخ األيُُخ نهجريدُبد
انًحبسجُخ

انرضب انًؼهىيبرٍ ػٍ
انجريدُبد انًحبسجُخ

انفمرح

يؼبيم اررجبط انفمرح

يسزىي انذالنخ

انذالنخ انهفظُخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**0.588
**0.495
**0.550
**0.580
**0.490
**0.413
**0.472
**0.650
**0.674
**0.571
**0.551
**0.571
**0.606
**0.577
**0.509
**0.355
**0.496
**0.621
**0.648
**0.571
**0.649
**0.670
**0.667
**0.652
**0.685
**0.733
**0.735
**0.484
**0.628
**0.432
**0.583
**0.617
**0.684
**0.590
**0.555
**0.598
**0.634
**0.688
**0.666
**0.782
**0.696
**0.591
**0.704
**0.640
**0.581
**0.657
**0.648
**0,702
**0.684
**0.710
**0.743
**0.660
**0.704
**0.788
**0.709

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا
دالح إحصائُا

**عالقح االرذثاط دالح عٌد هطرىي .0.01
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 3.1.4ثبات األداة:

يمصدد ثبددات ااسددتبانة :أن تعطددي األداة النتددا

نفسددها تمريبداب إذا مددا طبمددت أكثددر مددن مدرة تحددت

ظددروي متماثمددة .و ندداك طددرق ثي درة لمتدكددد مددن الثبددات ،ولكددي يددتم التدكددد مددن ثبددات ااسددتبانة ددي
الدراسة الحالية؛ تم استخدام طريمة الفا رونباخ ة ، Cronbach Alphaو انت نتا

التحميل مدا

ي الجدول ر م ة 14اآلتي:
جدوؿ ()14

معامالت الفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة
لًُخ انفب كروَجبخ

انجؼذ
الثٌُح الرشغُلُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الىظُفح الوالُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الحواَح األهٌُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الرضا الوعلىهاذٍ عي للثرهجُاخ الوحاضثُح
أثؼبد األداح

0.83
0.87
0.89
0.88
0.93

ويالحددم مددن الجدددول ة : 15أن دديم معددامالت الفددا رونبدداخ ألبعدداد األداة تراوحددت ددين ة0.83
وة ، 0.89ما مات يمة معامل الفا رونباخ لجميك أبعداد األداة ة . 0.93ومدن ثدم دإن جميدك ديم
معامل الفا رونباخ لمثبات مرتفعة ،وتشير إلى أن ااستبانة تتمتك درجة عالية من الثبات.

 3.1.5مجتمع الدراسة:
تم إجراو الدراسة الميدانية ي الشر ات التجارية اليمنية؛ حيث ا تصر مجتمك الدراسة بالشر ات
التجاريددة اليمنيددة التددي مراكز ددا الر يسددة ددي أمانددة العاصددمة ة 890شددر ة ،لتعددذر الوصددول إلددى بميددة
الشر ات ي المحا ظات األخر نتيجة الوضك التي تمر ها الجمهورية اليمنية اثنداو إجدراو الد ارسدة
الميدانية.

 3.1.6عينة الدراسة:
تتمثل عينة الدراسة بمستخدمي ال رمجيات المحاس ية ،و م :المحاس ون ،والمراجعون الداخميون،
والمدددراو المدداليون ددي الشددر ات التجاريددة اليمنيددة؛ وصددفهم المددادرين عمددى إعطدداو يانددات ومعمومددات
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تسددهم ددي تحمي د أ ددداي الد ارسددة؛ إذ تددم توزيددك ) (300اسددتبانة عمددى أ دراد العينددة ،اسددتجاب مددنهم
) (207يمثمدون نسددبة ) %69مدن المجتمددك األصددمي المدوزع عمدديهم ،وبعددد اسدتبعاد ااسددتبانات ريددر
الصالحة ألردراض التحميدل البدالد عددد ا ) (28اسدتبانة؛ أصدبح عددد ااسدتبانات الصدالحة لمتحميدل
) ،(179نسبة ).(%86.5
وبناو عمى أ داي الدراسة؛ مد تم جمك ال يانات األولية و مداب لممتضديات الطدرق اةحصدا ية مدن
العينة المستهد ة ،والجدول ر م ة 15يوضح توزيك ااستبانة عمى أ راد عينة الدراسة.
جدوؿ ()15
توزيع االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة.
اإلخًبنٍ
300
207
28
179

انجُبٌ
االضرثاًاخ الوىزعح
االضرثاًاخ الوطرلوح
االضرثاًاخ الوطرثعدج
االضرثاًاخ القاتلح للرحلُل

انُسجخ
%100
%69
%13.5
%86.5

 3.1.7بنية المقياس:
يما يخا ال ياندات العامدة المتعممدة بالمعمومدات العامدة أل دراد العيندة – التدي تمثدل الجدزو األول
من ااستبانة – مدد تدم وضدعها دي مسدتو

يداس اسدمي ورت دي ونسد ي ،وتدم التعامدل مدك الممداييس

المفظية تحويمها إلدى ممداييس ر ميدة؛ أخدذت المميداس ة ، 3 ،2 ،1مدا دو موضدح دي الجددول ر دم
ة. 16
وبالنسدبة لفمدرات الجدزو الثداني مدن ااسدتبانة؛ مدد تدم اسدتخدام مميداس لي درت ) (Likertالخماسدي
ي ياس اةجابات عن مرات األبعاد ،التي جسدت مرات األبعاد األربعة نية المتايرات المستممة.
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جدوؿ رقـ ()16
يوضح السمـ المفظي والدرجة المقابمة في السمـ الكمي بتدرج خماسي عمى مقياس ليكرت.
انزصُُف
انذرخخ

يىافك ثشذح
5

يحبَذ
3

يىافك
4

غُر يىافك
2

غُر يىافك ثشذح
1

ينما تمثمت نية المتاير التابك ي المواكبة المعموماتية ي ال رمجيات المحاس ية .والجددول ر دم
ة 12يوضددح السددمم المفظددي والدرجددة المما مددة لكددل ددة لفظيددة ددي السددمم الكمددي تدددرج و م داب لمميدداس
)لي رت  .ولمح م عمى درجة اتجا أ راد عينة الد ارسدة نحدو موضدوع الد ارسدة مدن خدالل المتوسدطات
الحسددا ية؛ مددد تددم اختيددار معيددار؛ يددتم مددن خاللدده الح ددم عميهددا؛ إذ اسددتخدم مميدداس لي ددرت الخماسدي
إعطدداو ددل مدرة الدددرجات ةمددن  5إلددى 1

دداآلتي :موا د بشدددة ة 5درجددات ،موا د ة 4درجددات،

محاي ددد ة 3درج ددات ،ري ددر موا د د ة 2درجت ددان ،ري ددر موا د د بش دددة ة 1درج ددة واح دددة .م ددن خ ددالل
احتسداب طدول الف دة ل الحدد األعمدى – الحدد األدندى  /عددد المسدتويات )/5 = 0.80ة ، 5-1ثدم
إضا ة طول الف دة ةالخميدة إلدى الحدد األدندى دي مميداس ةلي درت الخماسدي ،و دو ة ، 1الدذي يمثدل
الحددد األدنددى ددي المسددتو الضددعيل لمحصددول عمددى الحددد األعمددى؛ ليصددبح المسددتو الضددعيل جددداب
ة ، 1 - 1.80والمسددتو الضددعيل ة  ، 1.81 - 2.60والمسددتو المتوس د ة، 2.61 - 3.40
والمس ددتو األعم ددى ة ، 3.41- 4.20والمس ددتو األعم ددى ج ددداب ة- 5

 ، 4.21وتحدي ددد م ددا يع ددادل

المسدتويات بالميداس الم دوي ،وعمدى ذلدك؛ تدم تشدخيا ا دة مدرات ااسدتبانة ،و دل ُبعدد ،والدرجدة
الكميددة و م داب لتصددنيل ددذا المميدداس .و ددي أن درجددة الفاعميددة تكددون عاليددة جددداب إذا ددان المتوس د
الحسددا ي أك ددر أو يسدداوي ) ، 4.21والدرجددة عاليددة إذا ددان المتوس د الحسددا ي يمددك ددين ة- 4.20
 ، 3.41والدرجة متوسطة إذا ان المتوس الحسا ي يمك ين ة ، 2.61 - 3.40والدرجة متدنية إذا
ان المتوس الحسا ي يمدك دين ة ، 1.81 - 2.60والدرجدة متدنيدة جدداب إذا دان المتوسد الحسدا ي
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أ ددل أو يسدداوي ة ، 1.80والجدددول ر ددم ة 17يوضددح تصددنيل مسددتويات المتوسددطات الحسددا ية و م داب
لممياس لي رت الخماسي.
جدوؿ رقـ ()11
يوضح تصنيف مستويات المتوسطات الحسابية وفق مقياس ليكرت الخماسي.
انًزىسط انحسبثٍ
يٍ
4.21
3.41
2.61
1.81
1

درخخ انًىاكجخ

إنً
5
4.20
3.40
2.60
1.80

عالُح جدا
عالُح
هرىضطح
هردًُح
هردًُح جدا

 3.1.8جمع البيانات:
تم جمك ال يانات من الدراسة الميدانية التي تدم إجراؤ دا دي الشدر ات التجاريدة اليمنيدة مدن خدالل
اسد ددتمارة ااسدددتبانة التد ددي تد ددم توزيعهدددا عمد ددى عيند ددة البحد ددث المس ددتهد ة المتمثم ددة بمسدددتخدمي ال د درام
المحاسد د ية ،وبع ددد اانته دداو م ددن جمعه ددا؛ ت ددم رز ددا لالط ددالع عم ددى ااس ددتبانات الم تمم ددة والص ددالحة
لمتحميل واستبعاد ااستبانات رير المستو ية ال يانات التي ا تصمح لعممية التحميل اةحصا ي.

 3.1.9ترميز البيانات:
تمثمددت عمميددة ترميددز يانددات اسددتمارة ااسددتبانة بم ونيهددا األول والثدداني ،وشددمل الترميددز تحويددل
ال يانات النوعية المفظية إلى ياسات مية ر مية مدن أجدل معاممتهدا إحصدا ياب .والترميدز المعتمدد دي
يانات المعمومات العامة المتعممة بد راد عينة الدراسة ،وط يعة ال رنام المحاسد ي المسدتخدم؛ حيدث
أخذت المتايرات ااسمية الترميز المما ل لكل متاير لفظي ،و ذلك إجاباتهم المفظية األر ام ة،2 ،1
… ، 3،وتم ترميدز ياندات الجدزو الثداني مدن ااسدتبانة الدذي شدمل أبعداداب و مدرات تميديم مدد مواكبدة
ال درام المحاسد ية لمتطمبددات الشددر ات التجاريددة اليمنيددة ،وتمثمددت اليددة الترميددز إعطدداو ددل ُبعددد مددن
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األبعاد األربعة لمدراسة رم ابز مشتماب من الحر ين األولين بالماة اةنجميزية لمكممتين الم ونتين لكل ُبعد
ةال نيددة التشددايمية  ، PSةالوظيفددة الماليددة  ، FPةالحمايددة األمنيددة  ، SPةالرضددا المعمومدداتي ، IS
،أما ترميز الفمرات ي ل بعد مد أخذت الفمرة ترمي ابز م وناب من رمدز البعدد مضدا اب إليده ر دم بحسدب
ترتيب الفمرة ي إطار البعد ،ما ي استمارة ااستبانة.

 3.1.10تفريغ البيانات:
بعددد اانتهدداو مددن عمميددة الترميددز؛ تددم تفريددد اسددتمارات ااسددتبانة المجابددة مددن أ دراد عينددة الد ارسددة
و م داب لخريطددة الترميددز إلددى رنددام ةمي روسددو ت اكسددل  ،وبعددد اانتهدداو مددن تفرياهددا؛ تمددت عمميددة
ااس د ددتيراد له د ددا م د ددن رن د ددام اةكس د ددل إل د ددى رن د ددام التحمي د ددل اةحص د ددا ي د ددي العم د ددوم ااجتماعي د ددة
) ،(Statistical Package For Social Sciences – SPSS-21وأصدبحت ال ياندات جدا زة
لعممية التحميل.

 3.1.11األساليب اإلحصائية:
اسدتعان الباحدث بالحزمدة اةحصدا ية لمعمدوم ااجتماعيدة ) (SPSSةجدراو التحميدل ااحصدا ي
الالزمة ل يانات ااستبانة ،وتم استخدام األساليب اةحصا ية اآلتية:
 .1معامل ةالفا رونباخ لمتحم من ثبات ااستبانة.
 .2معامل ارتباط ة يرسون لمتحم من صدق ااتساق الداخمي لالستبانة.
 .3اختبارةشددا يرو لمتحم د مددن التوزيددك الط يعددي لم يانددات ،واختبددارةليفين لمتحمد مددن تجددانس
ال يانات.
 .4المتوس الحسا ي ،واانحراي المعياري ةيجاد متوسطات استجابات أ راد العينة.
 .5اختب ددارةت لعين ددة واح دددة لمتدك ددد م ددن الدال ددة اةحص ددا ية لم ددد مواكب ددة ال د درام المحاسد د ية
لمتطمبددات الشددر ات التجاريددة اليمنيددة؛ مددن خددالل معر ددة دالددة الفددروق ددين المتوسد الدوا عي
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ةمتوس استجابات أ راد العينة والمتوس الفرضي لالستبانة .وتم حساب المتوس الفرضي
مددن خددالل جمددك درجددات ال دددا ل ة 5+4+3+2+1ممسددوماب عمددى عدددد ا ة 5الددذي يسدداوي
ة. 3
 .6اختبار ةت لعينتين مسدتممتين لمعر دة دالدة الفدروق دين متوسدطات درجدات اسدتجابات أ دراد
عينة الدراسة التي تعز لمتاير مصدرية ال رنام المحاس ي المستخدم.
 .7اختبار ةتحميل التباين األحادي لمعر ة دالة الفروق ين متوسطات درجات استجابات أ راد
عينة الدراسة التي تعز لمتاير الوظيفة الحالية ،والخ رة ي ال رنام المحاس ي المستخدم.
 .8اختبار ة روس ال وااس لمعر ة دالة الفروق ين متوسطات رتب درجات اسدتجابات أ دراد
عينة الد ارسدة تعدز لمتايدر العمدر ،المؤ دل العممدي ،التخصدا العممدي ،ال رندام المحاسد ي
المستخدم.
.9

اختبار ةمان ويتني لتحديد اتجا ات الفروق ي مد مواكبة ال رمجيات المحاس ية
لممتطمبات المعموماتية ي الشر ات التجارية اليمنية و ماب لم رنام المحاس ي المستخدم.

 3.1.12تحميل البيانات:
بعددد تجميددك ال يانددات وترميز ددا وتفرياهددا ،وتحديددد األسدداليب اةحصددا ية المال مددة والمت دوا رة ددي
ال رنام اةحصا ي ة SPSS؛ تم تحميل ال يانات عمى ثالث مراحل:
المرحمة األولى :تميديم جدودة ال ياندات مدن خدالل تميديم ااعتماديدة والصدالحية تحميدل معامدل الثبدات
ة رونبدداخ ألفددا  ،Cronbach's Alphaإلددى جانددب تحميددل معامددل اارتبدداط يرسددون

Person

 Correlationلالتساق الداخمي ةالصدق ال نا ي .
المرحمددة الثانيددة :تحميددل اةحصدداوات الوصددفية لمتعددري إلددى ال يانددات العامددة المتعممددة بشخصددية أ دراد
عينددة الد ارسددة إلددى جانددب إجابدداتهم لتميدديم مددد مواكبددة ال رمجيددات المحاسد ية لممتطمبددات المعموماتيددة
64

انذراسخ انًُذاَُخ

انفصم انثبنث

ددي الشددر ات التجاريددة اليمنيددة ،مددن خددالل تحميددل التك د اررات ااسددمية والنسددب الم ويددة ل يانددات أ دراد
عيندددة الد ارسد ددة؛ ض د دالب عد ددن تحميد ددل نتد ددا

ممد دداييس النزعد ددة المر زيد ددة المتمثمد ددة بالمتوس د د الحسد ددا ي

واانح دراي المعيدداري ،لمتعددري إلددى إجابددات أ دراد عينددة الد ارسددة ،ولمعر ددة مددد التجمددك أو اانتشددار
لم يانات.
المرحمة الثالثة :تحميل نتا

اختبار الفرضيات باستخدام اختبار ة Tلمعينة الواحدةة OneSample

. T- test
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المبحث الثاني :تحميل ال يانات العامة
 3.2.1تحميل البيانات العامة المتعمقة بخصائص عينة الدراسة
 3.2.2تحميل البيانات العامة المتعمقة بطبيعة البرنامج المحاسبي

66

انذراسخ انًُذاَُخ

انفصم انثبنث

تحميل البيانات العامة
 3.2.1تحميل البيانات العامة المتعمقة بخصائص عينة الدراسة:
تم توزيك أ راد عينة الدراسة تبعاب لمتايرات الشخصية لعينة الدراسة و ي العمر ،والمؤ ل،
والتخصا ،والوظيفة  ،والخ رة ي ال رنام المحاس ي المستخدم ،والجدول ر م ة 18يوضح ذلك.
جدوؿ ()18
توزيع أفراد العينة وفقا لممتغيرات الشخصية لعينة الدراسة
انًزغُر
أصغر يٍ 25
36 - 25
أكجر يٍ 36
انًدًىع
ثكبنىرَىس
يبخسزُر
أخري
انًدًىع
يحبسجخ
حبسىة
أخري
انًدًىع
يحبست
يراخغ داخهٍ
يذَر يبنٍ
انًدًىع
ألم يٍ 5
10-5
أكثر يٍ 10
انًدًىع

انؼًر

انًؤهم

انزخصص

انىظُفخ

انخجرح فٍ انجرَبيح انًحبسجٍ انًسزخذو

انؼذد

انُسجخ
انًئىَخ %

11
106
62
179
151
17
11
179
158
6
15
179
108
29
42
179
75
59
45
179

6.2
59.2
34.6
%100
84.4
9.5
6.1
%100
88.3
3.4
8.3
%100
60.3
16.2
23.5
%100
41.9
33.0
25.1
%100

يالحم من الجدول ر م ة 18توزيك خصدا ا عيندة الد ارسدة لمتايدر العمدر يددل أن أرمدب عيندة
الدراسة أعمار م أك در مدن  52سدنة؛ مدا يؤ دد ددرة أ دراد عيندة الد ارسدة عمدى هدم مدرات أداو الد ارسدة
واستيعا ها.
ويالحددم توزيددك خصددا ا عينددة الد ارسددة لمتايددر المؤ ددل يدددل عمددى أن أرمددب أ دراد عينددة الد ارسددة
يحممون مؤ الت جامعية؛ ما يؤ د درة أ راد عينة الدراسة عمى هم مرات أداو الدراسة واستيعا ها.
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ويالحددم أيض داب مددن الجدددول ر ددم ة 18توزيددك خصددا ا عينددة الد ارسددة لمتايددر التخصددا يدددل
عمى أن أرمب أ راد عينة الدراسة متخصصين ي المحاسبة ،و ي الف ة المستهد ة ي ذ الدراسة.
ما يالحم من الجدول ر م ة 18توزيدك خصدا ا عيندة الد ارسدة لمتايدر الوظيفدة يددل عمدى أن
أرمب أ راد عينة الدراسة يمارسون وظا ل لها صمة باستخدام ال رمجيات المحاس ية.
م ددا يالح ددم أيضد داب م ددن الج دددول ر ددم ة 18توزي ددك خص ددا ا عين ددة الد ارس ددة لمتاي ددر الخ ددرة ددي
اسددتخدام ال رنددام

ددد يرجددك إلددى أن نالددك دوران ددي مسددتخدمي ال رمجيددات المحاس د ية ،أو تحددول

الشر ات من رنام إلى أخر خالل ترة الخمس السنوات.

 3.2.2تحميل البيانات العامة المتعمقة بطبيعة البرنامج المحاسبي:
تم توزيك أ راد عينة الدراسة تبعاب لمتاير ط يعة ال رمجيات المحاس ية و ي :مصدرية ال رنام
المحاس ي المستخدم ،وال رنام المحاس ي المستخدم ،والجدول ر م ة 19يوضح ذلك.
جدوؿ ()19
توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير طبيعة البرمجيات المحاسبية
انًزغُر
يصًى يحهُب ً
يصًى خبرخُب ً
انًدًىع
إثذاع
أوراكم
اَهُذ
إَزبج انشركخ
سًبن 5
يبس
يىدرٌ سىفذ
ًٍَ سىفذ األوَكس
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
انًدًىع

يصذرَخ انجرَبيح انًحبسجٍ انًسزخذو

انجرَبيح انًحبسجٍ انًسزخذو
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انؼذد

انُسجخ
انًئىَخ %

137
42
179
10
24
8
14
18
23
23
42
17
179

76.5
23.5
%100
5.6
13.4
4.5
7.8
10.1
12.8
12.8
23.5
9.5
%100
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يالحم من الجدول ر م ة 91توزيك خصا ا عينة الدراسة لمتاير مصدرية ال رنام
المحاس ي يدل أن أرمب ال رام المحاس ية مصممة محمياب أكثر من المصممة خارجياب؛ د يرجك ذا
لوجود الشر ات التي تسوق لمنتجاتها بش ل ير ،وتكمفة ال رمجيات المحمية المناسبة.
ما يالحم من الجدول ر م ة 19توزيك خصا ا عينة الدراسة لمتاير ال رنام المحاس ي،
يرجك إلى انتشار استخدام ال رنام

المحاس ي من ل الشر ات التجارية اليمنية حسب النسبة

السو ية لمشر ة المصممة /المنتجة لم رنام

المحاس ي ،وبما يتناسب مك حصتها ي سوق

ال رمجيات ي اليمن.
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المبحث الثالث :منا شة نتا

الدراسة الميدانية

واختبار الفرضيات
 3.3.1تحميل مواكبة البرمجيات المحاسبية لممتطمبات المعموماتية
 3.3.2تحميل االتجاهات مف حيث الخصائص الشخصية لعينة الدراسة
 3.3.3تحميل االتجاهات مف حيث طبيعة البرنامج المحاسبي المستخدـ
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مناقشة نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
 3.3.1تحميل مواكبة البرمجيات المحاسبية لممتطمبات المعموماتية:

لمعر ة مد مواكبة ال رمجيات المحاس ية لممتطمبات المعموماتية ي الشر ات التجارية اليمنية عمى

مستو

ل ُبعد من أبعاد األداة عمى حدة ،وعمى المستو الكمي؛ مد تم استخدام اختبار ة Tلعينة

واحدة لكل مرة ي ل ُبعد عمى حدة عمى النحو اآلتي:

 3.3.1.1البنية التشغيمية لمبرمجيات المحاسبية:
تم استخراج المتوسطات الحسا ية واانح ار ات المعيارية و يمة اختبار (خ) لعينة واحدة و يمة
مستو الدالة ةالميمة ااحتمالية  ، sigوتم ترتيب الفمرات بحسب ترتيب يم المتوسطات الحسا ية
تصاعدياب؛ والجدول ر م ة 20يوضح ذلك.
جدوؿ ()20
نتيجة اختبار ( )Tلعينة واحدة لفقرات ُبعد البنية التشغيمية لمبرمجيات المحاسبية.
ادلتوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

قيمة T

مستوى الداللة

درجة الفاعلية

الرتتيب

1

ميتلك الربانمج طرق ادلعاجلة احملاسبية اليت تليب االحتياجات ادلعلوماتية

4.17

0.61

25.46

0.000

عالية

6

2

يقوم الربانمج على بنية برجمية تدعم القيود احملاسبية آلياً أثناء إدخال الفواتري

4.38

0.68

26.91

0.001

ع.جداً

2

3

يعمل الربانمج على خيار يدعم ادلراجعة للقيود احملاسبية قبل آلية الرتحيل

4.14

0.95

16.05

0.000

عالية

7

4

يدعم الربانمج التعامل متعدد العمالت مع إظهار ادلعادل وفق سعر الصرف

4.22

0.83

19.52

0.000

ع.جداً

3

5

يقوم الربانمج على بنية برجمية تدعم التشغيل متعدد ادلستخدمني وفقاً للصالحيات

4.51

0.61

33.216

0.000

ع.جداً

1

6

يقدم الربانمج خيار إمكانية التعامل مع الدفع النقدية أثناء إدخال الفواتري اآلجلة

4.03

0.99

13.95

0.000

عالية

8

7

يعرض الربانمج رسائل تنبيه للمستخدم عن وجود مديونية عن دفعات غري مسددة

3.78

1.15

9.04

0.000

عالية

11

8

يظهر الربانمج أرقام الفواتري ادلتكررة أثناء اإلدخال آلياً

4.02

1.08

12.63

0.000

عالية

9

9

ميتلك الربانمج تقنيات متعددة دتكن من إضافة عميل ،مورد ،صنف من شاشة الفاتورة نفسها

3.73

1.22

7.96

0.000

عالية

12

10

ميكن الربانمج من فتح عدة نوافذ (شاشات) فعالة من الطرفية ذاهتا يف آن واحد

3.95

1.06

11.94

0.000

عالية

10

11

يدعم الربانمج إمكانية تصدير /استرياد التقارير لتطبيقات مايكرو سوفت (اكسل  ،أكسس )

4.17

0.87

18.02

0.000

عالية

5

12

تتيح البنية الربجمية للربانمج التكامل مع األنظمة األخرى والربط مع األجهزة الذكية

3.41

1.09

5.11

0.000

عالية

13

13

ميتلك الربانمج خيار اإلرسال اإللكرتوين التلقائي لطريف التعامل ادلايل

3.37

1.05

4.74

0.000

متوسطة

14

14

مينح الربانمج حرية االنتقال من حقل ألخر يف نفس الشاشة بعد إدتام تعبئة احلقول ادلطلوبة

4.20

0.72

22.02

0.000

عالية

4

15

يوفر الربانمج تقنيات إنشاء تقارير حسب االحتياج ادلعلومايت دون الرجوع للشركة ادلنتجة

3.24

1.29

2.49

0.014

متوسطة

15

م

الفقرة
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يت ين من الجدولة 20ما يدتي:
 وجود ة 3مرات درجة مواك تها عالية جداب ،ما توجد ة 10مرات درجة مواك تها عالية،
ينما توجد مرتين درجة مواك تها متوسطة.
 تراوح المتوس

ين ة 4.51و ة ، 3.24ويالحم أن الفمرتين ة 2 ،5المتين تنا األولى

عمى أنه "يقوـ النظاـ عمى بنية برمجية تدعـ التشغيل متعدد المستخدميف وفقا
لمصالحيات" ،وتنا األخر عمى أنه "يقوـ النظاـ عمى بنية برمجية تدعـ القيود
المحاسبية آليا أثناء إدخاؿ الفواتير" جاوتا ي المرتبة األولى والثانية عمى التوالي؛ من
حيث مد مواكبة ال نية التشايمية لم رمجيات المحاس ية درجة عالية جداب لمفمرتين ،ي حين
جاوت الفمرتان ة 15 ،13المتان تنا األولى عمى أنه "يمتمؾ البرنامج خيار اإلرساؿ
اإللكتروني التمقائي لطرفي التعامل المالي" ،وتنا األخر عمى أنه "يوفر البرنامج
تقنيات إنشاء تقارير حسب االحتياج المعموماتي دوف الرجوع لمشركة المنتجة" ي المرتبة
ل األخيرة واألخيرة عمى التوالي؛ من حيث مد

مواكبة ال نية التشايمية لم رمجيات

المحاس ية درجة متوسطة لمفمرتين.

 3.3.1.2الوظيفة المالية لمبرمجيات المحاسبية:
تدم اسدتخراج المتوسدطات الحسدا ية واانح ار دات المعياريدة و يمدة اختبدار ة Tلعيندة واحددة و يمدة
مستو الدالة ةالميمة ااحتمالية  ، sigوتم ترتيب الفمرات بحسب ترتيب ديم المتوسدطات الحسدا ية
تصاعدياب ،والجدول ر م ة 21يوضح ذلك.
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جدوؿ ()21

نتيجة اختبار ( )Tلعينة واحدة لفقرات ُبعد الوظيفة المالية لمبرمجيات المحاسبية
ادلتوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

Tقيمة

مستوى الداللة

درجة الفاعلية

الرتتيب

1

يعمل الربانمج يف تسجيل العمليات ادلالية وفق دليل حساابت.

4.54

0.60

34.43

0.000

ع .جداً

1

2

تقييد العمليات ادلالية آلياً والتأثري على احلساابت ذات الصلة مبجرد إدتام عملية احلفظ

4.06

1.08

13.10

0.000

عالية

5

3

ميتلك الربانمج آلية التبليغ ادلايل لتنفيذ أوامر صرف خمزنيه يف ظل تعدد ادلخازن

3.79

0.89

11.93

0.000

عالية

11

4

يتيح الربانمج تعدد خيارات التعامل مع اخلصم على أساس الصنف ،الفاتورة ،مبلغ اثبت

4.00

0.93

14.41

0.000

عالية

6

5

يعطي الربانمج صورة عن حركة الصنف على أساس خيارات متعددة حلركة الصنف ادلطلوبة

4.22

0.75

21.76

0.000

ع .جداً

3

6

يوفر الربانمج تقارير ادلديونية على أساس خيارات متعددة التفاصيل للدفعات ادلتأخرة ،والدفعات ادلستحقة

3.87

1.04

11.26

0.000

عالية

9

7

يدعم الربانمج التتبع متعدد اخليارات حلركة األصول كاالستخدام ،التأجري ،اإلهالك ،التقييم ،التصرف

3.31

1.07

3.95

0.000

متوسطة

15

8

يوفر الربانمج طرقاً متعددة إلهالك األصول مبا يناسب طبيعة ومواصفات األصل

3.41

1.11

4.98

0.000

عالية

14

9

يوفر الربانمج خيار حتديد نظام اجلرد (الدوري ،ادلستمر) ادلطلوب اتباعه يف حركة البضاعة

4.00

0.99

13.49

0.000

عالية

7

10

يدعم الربانمج خيارات متعددة لتحديد طرق تقييم بضاعة أخر ادلدة وفق نظام اجلرد ادلتبع

3.81

1.04

10.48

0.000

عالية

10

11

يزود الربانمج خيارات متعددة يف الطرق احملاسبية للتسوايت ادلقدمات وادلستحقات آلياً

3.48

1.04

6.14

0.000

عالية

13

12

يدعم الربانمج خيارات متعددة يف حتديد طرق التسوايت اآللية البنكية والنقدية والصرف األجنيب

3.57

1.04

7.34

0.000

عالية

12

13

يعمل الربانمج وفق تقنية الرتحيل اآليل إىل احلساابت ادلختصة وفق دليل احلساابت

4.14

0.79

19.29

0.000

عالية

4

14

يعد الربانمج أثر التسوايت اجلردية آلياً يف ميزان ادلراجعة ابألرصدة واجملاميع

3.92

0.93

13.22

0.000

عالية

8

15

يظهر الربانمج التقارير و احلساابت اخلتامية ادلالية آلياً عند الطلب.

4.30

0.74

23.50

0.000

ع .جداً

2

الفقرة

م

يت ين من الجدول ة 21ما يدتي:
 وجددود ة 3م درات درجددة مواك تهددا عاليددة جددداب ،مددا توجددد ة 99م درة درجددة مواك تهددا عاليددة،
ينما توجد مرة واحدة درجة مواك تها متوسطة.
 تراوح المتوس

دين ة 4.54و ة ، 3.31ويالحدم أن الفمدرتين ة 15 ،1المتدين تدنا األولدى

عمددى أندده "يعمػػل البرنػػامج فػػي تسػػجيل العمميػػات الماليػػة وفػػق دليػػل حسػػابات"  ،وتددنا
األخر عمى أنده يظهر البرنامج التقػارير و الحسػابات الختاميػة الماليػة آليػا عنػد الطمػب"
جاوت ددا ددي المرتب ددة األول ددى والثاني ددة عم ددى التد دوالي ،م ددن حي ددث م ددد مواكب ددة الوظيف ددة المالي ددة
لم رمجيددات المحاسد ية درجددة عاليددة جددداب لمفمدرتين ،ددي حددين جدداوت الفمرتددان ة 7 ، 8المتددان
تددنا األولددى عمددى أندده "يػػوفر البرنػػامج طرقػػا متعػػددة إلهػػالؾ األصػػوؿ بمػػا يناسػػب طبيعػػة
ومواصفات األصل"  ،وتنا األخر عمى أنه "يدعـ البرنامج التتبع متعدد الخيارات لحركة
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األصوؿ كاالستخداـ ،التأجير ،اإلهالؾ ،التقييـ ،التصرؼ" ي المرتبدة دل األخيدرة واألخيدرة
عمى التوالي؛ من حيث مد مواكبدة الوظيفدة الماليدة لم رمجيدات المحاسد ية درجدة متوسدطة،
وعالية لمفمرتين عمى التوالي.

 3.3.1.3الحماية األمنية لمبرمجيات المحاسبية:
تم استخراج المتوسدطات الحسدا ية واانح ار دات المعياريدة و يمدة اختبدار ةت لعيندة واحددة و يمدة
مستو الدالة ةالميمة ااحتمالية  ، sigوتم ترتيب الفمرات بحسب ترتيب يم المتوسطات الحسا ية
تصاعدياب والجدول ر م ة 22يوضح ذلك.
جدوؿ ()22

نتيجة اختبار ( )Tلعينة واحدة لفقرات ُبعد الحماية األمنية لمبرمجيات المحاسبية
ادلتوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

Tقيمة

مستوى الداللة

درجة الفاعلية

الرتتيب

1

يصدر الربانمج رسائل تلقائيه تنبه عن األخطاء من خالل تقنيات الفحص لصالحية البياانت

3.72

0.99

9.69

0.000

عالية

12

2

يتحقق الربانمج من هوية االستخدام والرتاسل عن طريق االسم وكلمة ادلرور

4.32

0.78

22.61

0.000

ع.جداً

1

3

يعتمد الربانمج تقنيات التشفري يف التعامل مع البياانت ابحلفظ والرتاسل

3.79

0.96

11.10

0.000

عالية

10

4

ميتلك الربانمج توثيق الكرتوين لبياانت فرتات حماسبية سابقة يف مجيع ادلعاجلات واخلزن والرتاسل

3.88

0.92

12.75

0.000

عالية

5

5

تعمل تقنيات خيار االستخدام الزمين الربانمج على منع الوصول للبياانت خارج النطاق الزمين

3.60

1.07

7.52

0.000

عالية

14

6

يقوم الربانمج بعمل نسخ احتياطية تلقائياً عند اخلروج من الربانمج بشكل مستمر

3.87

1.13

10.25

0.000

عالية

7

7

ميتلك الربانمج تقنيات الرقابة الذاتية يف االرصدة واجملاميع وألية توليد األرقام للحساابت والفواتري

3.95

0.83

15.33

0.000

عالية

4

8

يعمل خيار تقنيات اإلبالغ اآليل للمخول بصالحية اإلبالغ عن أي احنرافات يف احلساابت والفواتري

3.44

0.98

5.97

0.000

عالية

15

9

يقوم الربانمج مبالحظة أي بياانت مت تعديلها أو حذفها أو اإلضافة عليها والتقرير عنها

3.87

1.04

11.26

0.000

عالية

6

10

يوفر الربانمج إجراءات أمنية للوصول والتنقل إىل مجيع األنظمة اجلزئية

3.81

0.90

12.09

0.000

عالية

9

11

يوفر الربانمج خيارات متعددة لفحص سالمة البياانت وفق السقوف احملددة دلستوايت التفويض

3.74

0.89

11.14

0.000

عالية

11

12

توفر خيارات محاية خصوصية البياانت اإلاتحة للمخول ابالطالع فقط دون التعديل

3.98

0.91

14.51

0.000

عالية

3

13

يوفر الربانمج رقابة متعددة يف احلماية الربجمية لضمان سالمة ادلعاجلة التطبيقية

3.85

0.82

13.80

0.000

عالية

8

14

ميتلك الربانمج قدرة احلفاظ على مستوى أداء منتظم للنظام يف الوقت العادي وأوقات الذروة

3.65

0.94

9.29

0.000

عالية

13

15

يتميز الربانمج ابحلماية الذاتية ضد الوصول واالستخدام غري ادلصرحني

4.17

0.79

19.82

0.000

عالية

2

ـ

الفقرة

يتضح من الجدول ة 23اآلتي:
 وجددود م درة واحدددة مددد مواك تهددا جدداوت درجددة عاليددة جددداب ،ينمددا توجددد ة 14م درة مددد
مواك تها جاوت درجة عالية.
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 تراوح المتوس

ين ة 4.32و ة ، 3.44ويالحم أن الفمرتين ة 15 ،2المتين تنا األولى

عمى أنه "يتحقق البرنامج مف هوية االستخداـ والتراسل عف طريق االسـ وكممة المرور" ،
واألخر

عمى أنه "يتميز البرنامج بالحماية الذاتية ضد الوصوؿ واالستخداـ غير

المصرحيف" جاوتا ي المرتبة األولى والثانية؛ عمى التوالي من حيث مد

مواكبة الحماية

األمنية لم رمجيات المحاس ية درجة عالية جداب لمفمرة ة 2وبدرجة عالية لمفمرة ة ، 15ي
حين جاوت الفمرتان ة 8 ، 5المتان تنا األولى عمى أنه "تعمل تقنيات خيار االستخداـ
الزمني لمبرنامج عمى منع الوصوؿ لمبيانات خارج النطاؽ الزمني" ،واألخر عمى أنه
"يعمل خيار تقنيات اإلبالغ اآللي لممخوؿ بصالحية اإلبالغ عف أي انحرافات في
الحسابات والفواتير" ي المرتبة ل األخيرة واألخيرة عمى التوالي؛ من حيث مد

مواكبة

الحماية األمنية لم رمجيات المحاس ية درجة عالية لمفمرتين.

 3.3.1.4الرضا المعموماتي لمبرمجيات المحاسبية
تم استخراج المتوسطات الحسا ية واانح ار ات المعيارية و يمة اختبار ة Tلعينة واحدة و يمة
مستو الدالة ةالميمة ااحتمالية  ، sigوتم ترتيب الفمرات بحسب ترتيب يم المتوسطات الحسا ية
تصاعدياب؛ والجدول ر م ة 23يوضح ذلك.
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جدوؿ ()23
نتيجة اختبار ( )Tلعينة واحدة لفقرات ُبعد الرضا المعموماتي عف البرمجيات المحاسبية
ادلتوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

Tقيمة

مستوى الداللة

درجة الفاعلية

الرتتيب

1

تتصف واجهة برانمج النظام بسهولة االستخدام

4.38

0.67

27.58

0.000

ع .جداً

1

2

تتميز شاشات ونوافذ الربانمج بسهولة الفهم وقابلية التعلم

4.35

0.68

26.57

0.000

ع .جداً

2

3

تتسم شاشات ونوافذ الربانمج ابلوان وخطوط مرحية لالستخدام

4.02

0.90

15.14

0.000

عالية

5

4

يتيح خيار االستعالم للمستخدم سهولة البحث ابستخدام كلمات مفتاحية

4.09

0.88

16.55

0.000

عالية

3

5

يدعم النظام خيار استخدام مفاتيح وظيفية لتسهيل التنقل عرب االختصارات

4.08

0.89

16.13

0.000

عالية

4

6

يزود النظام ادلستخدم بتعليمات ومساعدات فورية للتعامل السليم مع النظام

3.69

1.01

9.24

0.000

عالية

9

7

يوفر النظام تقارير مالية يف التوقيت ادلناسب الختاذ القرار السليم

4.01

0.82

16.34

0.000

عالية

6

8

يقدم النظام خيار تعدد العرض ادلعلومايت تدعم مجيع التقارير كالتمثيل البياين

3.65

1.02

8.57

0.000

عالية

10

9

يوفر النظام تقارير خاصة على أساس خيارات متعددة حملتوى التقرير حسب الطلب

3.93

0.85

14.65

0.000

عالية

7

10

يزود النظام متخذ القرار بتقارير احلساابت والتحليل ادلايل ،ادلقارانت ،واالحنرافات

3.75

0.97

10.44

0.000

عالية

8

الفقرة

ـ

يت ين من الجدول ة 23اآلتي:
 وجود مرتين مد مواك تها جاوت درجة عالية جداب ،ينما توجد ة 8مرات مد مواك تها
جاوت درجة عالية.
 تراوح المتوس الدوا عي دين ة 4.38و ة ، 3.65ويالحدم أن الفمدرتين ة 2 ،1المتدين تدنا
األولى عمى أنده تتصػف واجهػة البرنػامج بسػهولة االسػتخداـ" ،واألخدر عمدى أنده "تتميػز
شاشػات ونوافػػذ البرنػامج بسػػهولة الفهػـ وقابميػػة الػػتعمـ" جاوتدا دي المرتبددة األولدى والثانيددة
عمددى التدوالي؛ مددن حيددث مددد مواكبددة الرضددا المعمومدداتي عددن ال رمجيددات المحاسد ية درجددة
عالية جداب لمفمرتين ،ي حدين جداوت الفمرتدان ة 8 ، 6المتدان تدنا األولدى عمدى أنده "يػزود
النظاـ المستخدـ بتعميمات ومساعدات فوريػة لمتعامػل السػميـ مػع النظػاـ" ،واألخدر عمدى
أندده "يقػػدـ النظػػاـ خيػػار تعػػدد العػػرت المعمومػػاتي تػػدعـ جميػػع التقػػارير كالتمثيػػل البيػػاني"
جاوت ددا ددي المرتب ددة ددل األخيد درة واألخيد درة عم ددى التد دوالي؛ م ددن حي ددث م ددد مواكب ددة الرض ددا
المعموماتي عن ال رمجيات المحاس ية درجة عالية لمفمرتين.
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 3.3.1.5المستوى الكمي لمواكبة البرمجيات المحاسبية لممتطمبات المعموماتية
بش ل عام؛ تم استخدام اختبار ة Tلعينة واحدة لمعر ة ما إذا ان مد

مواكبة ال رمجيات

المحاس ية لممتطمبات المعموماتية ي الشر ات التجارية اليمنية دااب إحصا ياب أم ا ،من خالل
معر ة دالة الفرق ين متوس استجابات أ راد العينة ةالوا عي ي تمييم مد

مواكبة ال رمجيات

المحاس ية لممتطمبات المعموماتية ي الشر ات التجارية اليمنية ،وذلك بعد التدكد من شرط اعتدالية
التوزيك الط يعي لم يانات  -باستخدام اختبار ةشا يرو لمتحم من التوزيك الط يعي لم يانات؛ حيث
مات يمة مستو الدالة ة ، 0,339و ي يمة أك ر من ة ، 0,05و ذا يعني أن ال يانات موزعة
بش ل ط يعي .وتم ترتيب األبعاد بحسب ترتيب يم المتوسطات الحسا ية تصاعدياب؛ والجدول ر م
ة 24يوضح ذلك.
جدوؿ ()24
نتيجة اختبار ( )Tلعينة واحدة لكل ُبعد مف أبعاد األداة األربعة.
و
1
2
3
4

انجؼذ
الثٌُح الرشغُلُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الىظُفح الوالُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الحواَح األهٌُح للثرهجُاخ الوحاضثُح
الرضا الوعلىهاذٍ عي الثرهجُاخ الوحاضثُح
يزىسط فمراد األداح

يتضح من الجدول ة : 24أن المتوس

انًزىسط االَحراف لًُخ
T
انحسبثٍ انًؼُبرٌ
24.11 0.53
3.96
20.82 0.57
3.90
18.97 0.59
3.84
21.78 0.61
4.00

يسزىي
انذالنخ
0.000
0.001
0.000
0.000

درخخ
انفبػهُخ
عالُح
عالُح
عالُح
عالُح

28.43

0.000

ػبنُخ

3.92

0.43

انزررُت
2
3
4
1

الحسا ي لفمرات األداة مد ة ، 3.92وأن يمة T

ة 28.43دالة إحصا ياب عند مستو ة 0.05؛ ألن يمة مستو الدالة مات ة ، 0.000و ي
أصار من ة ، 0.05ومن ثم؛ توجد روق ذات دالة إحصا ية عند مستو دالة ة 0.05ين
متوس استجابات أ راد العينة ي تمييم مد

مواكبة ال رمجيات المحاس ية لممتطمبات المعموماتية

ي الشر ات التجارية اليمنية ة 3.92؛ أي إن درجة المواكبة عالية ،بما من شدنه رفت الفرضية
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العدمية التي تنا عمى أنه

ال توجد فروؽ دالة إحصائيا حوؿ مدى مواكبة البرمجيات

المحاسبية لممتطمبات المعموماتية في الشركات التجارية اليمنية .
ويالحم ذلك :أن الرضا المعموماتي عن ال رمجيات المحاس ية جاو ي الترتيب األول بمتوس
حسا ي ة ، 4.00وأن يمة  Tة 21.78دالة إحصا ياب عند مستو ة 0.05؛ ألن يمة مستو
الدالة مات ة ، 0.000و ي أصار من ة ، 0.05ومن ثم؛ توجد روق ذات دالة إحصا ية عند
مستو دالة ة0.05

ين متوس

استجابات أ راد العينة ي الرضا المعموماتي عن ال رمجيات

المحاس ية ة 4.00؛ أي إن درجة المواكبة عالية ،بما يؤدي إلى رفت الفرضية العدمية التي تنا
عمى أنه " ال توجد فروؽ دالة إحصائيا حوؿ المواكبة في الرضا المعموماتي لمبرمجيات
المحاسبية لممتطمبات المعموماتية في الشركات التجارية اليمنية ".
ويالحم أيضاب :أن ال نية التشايمية لم رمجيات المحاس ية جاوت ي الترتيب الثاني بمتوس
حسا ي ة ، 3.96وأن يمة  Tة 24.11دالة إحصا ياب عند مستو ة 0.05؛ ألن يمة مستو
الدالة مات ة ، 0.000و ي أصار من ة ، 0.05ومن ثم؛ توجد روق ذات دالة إحصا ية عند
مستو دالة ة 0.05ين متوس استجابات أ راد العينة ي ال نية التشايمية لم رمجيات المحاس ية
ة 3.96وبين المتوس الفرضي ة 3لصالح المتوس الحسا ي؛ أي إن درجة المواكبة عالية ،بما
يؤدي إلى رفت الفرضية العدمية التي تنا عمى أنه " ال توجد فروؽ دالة إحصائيا حوؿ
المواكبة في البنية التشغيمية لمبرمجيات المحاسبية لممتطمبات المعموماتية في الشركات التجارية
اليمنية ".
م ددا يالح ددم :أن الوظيف ددة المالي ددة لم رمجي ددات المحاسد د ية ج دداوت ددي الترتي ددب الثال ددث بمتوسد د
حس ددا ي ة ، 3.90وأن يم ددة  Tة 20.82دال ددة إحص ددا ياب عن ددد مس ددتو ة 0.05؛ ألن يم ددة مس ددتو
الدالة مات ة ، 0.000و ي أصار مدن ة ، 0.05ومدن ثدم؛ توجدد دروق ذات دالدة إحصدا ية عندد
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مستو دالة ة 0.05ين متوس استجابات أ دراد العيندة دي الوظيفدة الماليدة لم رمجيدات المحاسد ية
ة 3.90؛ أي إن درجة المواكبة عالية ،وعميده يدتم رفػت الفرضدية العدميدة التدي تدنا عمدى أنده " ال
توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا حػػػوؿ تمبيػػػة الوظيفػػػة الماليػػػة لمبرمجيػػػات المحاسػػػبية لممتطمبػػػات
المعموماتية في الشركات التجارية اليمنية" .
وأخي د ابر يالحددم :أن الحمايددة األمنيددة لم رمجيددات المحاس د ية جدداوت دي الترتيددب ال اربددك بمتوس د
حس ددا ي ة ، 3.84وأن يم ددة  Tة 18.97دال ددة إحص ددا ياب عن ددد مس ددتو ة 0.05؛ ألن يم ددة مس ددتو
الدالدة ماددت ة ، 0.000و ددي أصددار مدن ة 0.05؛ ومددن ثددم توجددد دروق ذات دالددة إحصددا ية عنددد
مستو دالة ة 0.05ين متوس استجابات أ راد العيندة دي الحمايدة األمنيدة لم رمجيدات المحاسد ية
ة 3.84؛ أي إن درجة المواكبة عالية ،وعميه نستنت رفت الفرضية العدمية التي تدنا عمدى أنده "
ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا حػػوؿ الرضػػا المعمومػػاتي عػػف البرمجيػػات المحاسػػبية فػػي الشػػركات
التجارية اليمنية".

 3.3.2تحميل االتجاهات مف حيث الخصائص الشخصية لعينة الدراسة:

لتحميددل ااتجا ددات أل د دراد عينددة الد ارسددة م ددن حيددث الخصددا ا الشخص ددية حددول أبعدداد مواكب ددة

ال رمجيات المحاس ية لممتطمبات المعموماتية ي الشر ات التجارية اليمنية ،اختبدار صدحة الفرضدية
الر يسددة الثانيددة العدميددة التددي تددنا عمددى أندده " ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف اتجاهػػات أفػراد
عينػػة الدراسػػة حػػوؿ أبعػػاد مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية لممتطمبػػات المعموماتيػػة فػػي الشػػركات
التجاريػػػة اليمنيػػػة ُت إعػ لػػزى إلػػػى الخصػػػائص الشخصػػػية"؛ ت ددم إجد دراو التحمي ددل اةحص ددا ي المناس ددب
لالختبار ،بحسب الخاصية الشخصية أل راد عينة الدراسة ،اآلتي:
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 3.3.2.1تحميل االتجاهات مف حيث العمر:

تم استخدام اختبار ة روس ال والس أحد أسداليب اةحصداو الالمعممدي لمممارندة دين متوسدطات

رتددب درج ددات اس ددتجابات عينددة الد ارس ددة م ددن حي ددث العمددر ،وذل ددك لع دددم ت دوا ر أح ددد ش ددروط اس ددتخدام
اةحصدداو المعممددي ،و ددو أن حجددم بعددض العينددات أ ددل مددن ة ، 25اختبددار الفرضددية العدميددة التددي
تنا عمى أنه ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف اتجاهات أفراد عينػة الدراسػة حػوؿ أبعػاد مواكبػة
البرمجيات المحاسبية لممتطمبات المعموماتية في الشركات التجارية اليمنيػة ُت إع لػزى لمتغيػر العمػر"؛
لتحديد ل توجد روق دالدة إحصدا ياب عندد مسدتو ة 0.05دين متوسدطات رتدب درجدات اسدتجابات
أ د دراد عين ددة الد ارس ددة ددي م ددد مواكب ددة ال رمجي ددات المحاسد د ية لممتطمب ددات المعموماتي ددة ددي الش ددر ات
التجاريددة اليمنيددة لكددل ُبعددد عمددى حدددة ولجميددك م درات األداة؛ تعددز لمتايددر العمددر ةأصددار مددن ،25
 ،36-25أك ر من  36سنة؟ ،والجدول ر م ة 25يوضح اختبار ة روس ال والس .
جدوؿ ()25
نتيجة اختبار كروسكاؿ والس لممقارنة بيف متوسطات رتب استجابات أفراد العينة وفقا لمتغير العمر
انجؼذ

انؼًر

انؼذد

انجُُخ انزشغُهُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انىظُفخ انًبنُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انحًبَخ األيُُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انرضب انًؼهىيبرٍ
ػٍ انجريدُبد
انًحبسجُخ

أصغر هي 25
36 - 25
أكثر هي 36
أصغر هي 25
36 - 25
أكثر هي 36
أصغر هي 25
36 - 25
أكثر هي 36
أصغر هي 25
36 - 25
أكثر هي 36
أصغر يٍ 25
36 - 25
أكجر يٍ 36

11
106
62
11
106
62
11
106
62
11
106
62
11
106
62

انذرخخ انكهُخ

يزىسط
انررت
83.68
88.99
92.85
78.91
91.02
90.23
84.91
92.40
86.80
90.73
91.50
87.31
79.82
91.48
89.27
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انذالنخ

انذالنخ
انهفظُخ

0.393

0.822

غُر دالح
إحصائُا

0.547

0.761

غُر دالح
إحصائُا

0.571

0.751

غُر دالح
إحصائُا

0.258

0.879

غُر دالح
إحصائُا

0.524

0.770

غُر دانخ
إحصبئُب ً
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يتضح من الجدول ة 25ما يدتي:
 البعد األوؿ البنية التشػغيمية لمبرمجيػات المحاسػبية :مادت يمدة مربدك داي ة ، 0.393و دي
يمددة ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة، 0.822
و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا توجد روق ذات دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة
ة 0.05د ددين متوسد ددطات رت د ددب اسد ددتجابات عين د ددة الد ارسد ددة د ددي ال ني د ددة التشد ددايمية لم رمجي د ددات
المحاس د ية؛ تعددز لمتايددر العمددر؛ و ددذا يدددل عمددى اتفدداق اراو أ دراد عينددة الد ارسددة ددي مواكبددة
ال نية التشايمية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
 البعد الثاني الوظيفة الماليػة لمبرمجيػات المحاسػبية :مادت يمدة مربدك داي ة ، 0.547و دي
يمددة ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة، 0.761
و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا توجد روق ذات دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة
ة 0.05د ددين متوس د ددطات رت د ددب اس د ددتجابات عين د ددة الد ارس د ددة د ددي الوظيف د ددة المالي د ددة لم رمجي د ددات
المحاس د ية؛ تعددز لمتايددر العمددر؛ و ددذا يدددل عمددى اتفدداق اراو أ دراد عينددة الد ارسددة ددي مواكبددة
الوظيفة المالية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
 البعد الثالث الحماية األمنيػة لمبرمجيػات المحاسػبية :مادت يمدة مربدك داي ة ، 0.571و دي
يمددة ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة، 0.751
و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا توجد روق ذات دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة
ة 0.05د ددين متوسد ددطات رتد ددب اسد ددتجابات عين د ددة الد ارسد ددة د ددي الحمايد ددة األمنيد ددة لم رمجي د ددات
المحاس د ية؛ تعددز لمتايددر العمددر؛ و ددذا يدددل عمددى اتفدداق اراو أ دراد عينددة الد ارسددة ددي مواكبددة
الحماية األمنية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
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 البعد الرابع الرضا المعموماتي عف البرمجيات المحاسػبية :مادت يمدة مربدك داي ة، 0.258
و د ددي يم د ددة ري د ددر دال د ددة إحص د ددا ياب عن د ددد مس د ددتو ة 0.05؛ ألن يم د ددة مس د ددتو الدال د ددة ما د ددت
ة ، 0.879و ددي يمددة أك ددر مددن ة ، 0.05ومددن ثددم؛ ا توجددد ددروق ذات دالددة إحصددا ية عنددد
مستو دالة ة 0.05ين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة ي الرضا المعموماتي عن
ال رمجيات المحاس ية؛ تعز لمتاير العمر؛ و دذا يددل عمدى اتفداق اراو أ دراد عيندة الد ارسدة دي
رضدددا م المعمومد دداتي عد ددن ال رمجيد ددات المحاس د د ية التدددي تواكد ددب متطمبد ددات الشد ددر ات التجاريد ددة
اليمنية.
 الدرجػػة الكميػػة لمػػدى مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية لممتطمبػػات المعموماتيػػة فػػي الشػػركات
التجارية اليمنية :مات يمة مربك اي ة ، 0.524و ي يمة رير دالة إحصا ياب عند مستو
ة 0.05؛ ألن يمة مستو الدالة مات ة ، 0.770و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا
توجددد ددروق ذات دالددة إحصددا ية عنددد مسددتو دالددة ة 0.05ددين متوسددطات رتددب اسددتجابات
عين ددة الد ارس ددة ددي م ددد مواكب ددة ال رمجي ددات المحاسد د ية لممتطمب ددات المعموماتي ددة ددي الش ددر ات
التجارية اليمنية؛ تعز لمتاير العمر؛ و دذا يددل عمدى اتفداق اراو أ دراد عيندة الد ارسدة دي مدد
مواكبة ال رمجيات المحاس ية لممتطمبات المعموماتية ي الشر ات التجارية اليمنيدة ،و دي ضدوو
ما س  ،يتم قبوؿ الفرضية العدمية التي تنا عمدى أنده "ال توجػد فػروؽ دالػة إحصػائيا بػيف
اتجاهات أفراد عينة الدراسة حوؿ مواكبة البرمجيػات المحاسػبية لممتطمبػات المعموماتيػة فػي
الشركات التجارية اليمنية ُت إع لزى لمتغير العمر".

 3.3.2.2تحميل االتجاهات مف حيث المؤهل العممي:

تم استخدام اختبار ة روس ال والس أحد أساليب اةحصاو الالمعممي لمممارنة دين متوسدطات

رتددب درجددات اسددتجابات عينددة الد ارسددة؛ مددن حيددث المؤ ددل الد ارسددي ،وذلددك لعدددم ت دوا ر أحددد شددروط
استخدام اةحصاو المعممي ،و و أن حجم بعض العينات أ ل من ة ، 25اختبدار الفرضدية العدميدة
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التي تنا عمى أنده ال توجػد فػروؽ دالػة إحصػائيا بػيف اتجاهػات أفػراد عينػة الدراسػة حػوؿ أبعػاد
مواكبة البرمجيات المحاسبية لممتطمبات المعموماتية فػي الشػركات التجاريػة اليمنيػة ُت إع لػزى لمتغيػر
المؤهل العممي"؛ لتحديد :دل توجدد دروق دالدة إحصدا ياب عندد مسدتو ة 0.05دين متوسدطات رتدب
درجات استجابات أ راد عينة الد ارسدة دي مدد مواكبدة ال رمجيدات المحاسد ية لممتطمبدات المعموماتيدة
ي الشر ات التجارية اليمنية لكل ُبعد عمى حدة ولجميك مرات األداة؛ تعز لمتاير المؤ ل الدراسي
ةب الوريوس ،ماجستير ،أخر ؟ ،والجدول ر م ة 26يوضح اختبار روس ال والس.
جدوؿ ()26

نتيجة اختبار كروسكاؿ واالس لممقارنة بيف متوسطات رتب استجابات أفراد العينة وفقا لمتغير
المؤهل العممي

انجؼذ
انجُُخ انزشغُهُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انىظُفخ انًبنُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انحًبَخ األيُُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انرضب انًؼهىيبرٍ
ػٍ انجريدُبد
انًحبسجُخ
انذرخخ انكهُخ

انًؤهم
انؼهًٍ
تكالىرَىش
هاجطرُر
أخري
تكالىرَىش
هاجطرُر
أخري
تكالىرَىش
هاجطرُر
أخري
تكالىرَىش
هاجطرُر
أخري
ثكبنىرَىس
يبخسزُر
أخري

انؼذد
151
17
11
151
17
11
151
17
11
151
17
11
151
17
11

يزىسط
انررت
88.21
98.38
101.7
91.64
75.26
90.23
91.22
75.68
86.80
91.81
74.53
89.05
90.75
78.53
97.50

لًُخ يرثغ
كبٌ

لًُخ يسزىي
انذالنخ

انذالنخ
انهفظُخ

1.18

0.552

غُر دالح
إحصائُا

1.52

0.466

غُر دالح
إحصائُا

1.50

0.472

غُر دالح
إحصائُا

1.71

0.425

غُر دالح
إحصائُا

1.09

0.578

غُر دانخ
إحصبئُب ً

يتضح من الجدول ة 26ما يدتي:
 البعد األوؿ البنية التشغيمية لمبرمجيات المحاسبية :مات يمدة مربدك داي ة ، 1.18و دي يمدة
رير دالة إحصدا ياب عندد مسدتو ة 0.05؛ ألن يمدة مسدتو الدالدة مادت ة ، 0.552و دي يمدة
أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا توجد روق ذات دالة إحصا ية عندد مسدتو دالدة ة 0.05دين
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متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة ي ال نية التشايمية لم رمجيات المحاس ية؛ تعز لمتايدر
المؤ ددل العمم ددي؛ و ددذا ي دددل عم ددى اتف دداق اراو أ د دراد عين ددة الد ارس ددة ددي مواكب ددة ال ني ددة التش ددايمية
لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
 البعػػد الثػػاني الوظيفػػة الماليػػة لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة مربددك دداي ة ، 1.52و ددي
يمة رير دالة إحصا ياب عند مستو ة 0.05؛ ألن يمة مستو الدالة مادت ة 0.466و دي
يمددة أك ددر مددن ة ، 0.05وم ددن ثددم؛ ا توج ددد ددروق ذات دالددة إحص ددا ية عنددد مس ددتو دال ددة
ة 0.05د ددين متوس د ددطات رت د ددب اس د ددتجابات عين د ددة الد ارس د ددة د ددي الوظيف د ددة المالي د ددة لم رمجي د ددات
المحاسد ية؛ تعددز لمتايددر المؤ ددل العممددي؛ و ددذا يدددل عمددى اتفدداق اراو أ دراد عينددة الد ارسددة ددي
مواكبة الوظيفة المالية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
 البعػػد الثالػػث الحمايػػة األمنيػػة لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة مربددك دداي ة ، 1.50و ددي
يمددة ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة، 0.472
و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا توجد روق ذات دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة
ة 0.05د ددين متوسد ددطات رتد ددب اسد ددتجابات عين د ددة الد ارسد ددة د ددي الحمايد ددة األمنيد ددة لم رمجي د ددات
المحاسد ية؛ تعددز لمتايددر المؤ ددل العممددي؛ و ددذا يدددل عمددى اتفدداق اراو أ دراد عينددة الد ارسددة ددي
مواكبة الحماية األمنية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
 البعد الرابػع الرضػا المعمومػاتي عػف البرمجيػات المحاسػبية :مادت يمدة مربدك داي ة، 1.71
و ي يمة رير دالة إحصا ياب عند مستو ة 0.05؛ ألن يمة مستو الدالدة مادت ة0.425
و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا توجد روق ذات دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة
ة 0.05دين متوسددطات رتدب اسددتجابات عيندة الد ارسددة دي الرضددا المعمومداتي عددن ال رمجيددات
المحاسد ية؛ تعددز لمتايددر المؤ ددل العممددي؛ و ددذا يدددل عمددى اتفدداق اراو أ دراد عينددة الد ارسددة ددي
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رضدددا م المعمومد دداتي عد ددن ال رمجيد ددات المحاس د د ية التدددي تواكد ددب متطمبد ددات الشد ددر ات التجاريد ددة
اليمنية.
 الدرجػػة الكميػػة لمػػدى مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية لممتطمبػػات المعموماتيػػة فػػي الشػػركات
التجارية اليمنية :مات يمة مربك اي ة ، 1.09و دي يمدة ريدر دالدة إحصدا ياب عندد مسدتو
ة 0.05؛ ألن يمة مسدتو الدالدة مادت ة ، 0.578و دي يمدة أك در مدن ة ، 0.05ومدن ثدم؛
ا توجد روق ذات دالة إحصا ية عند مستو دالة ة 0.05ين متوسطات رتب اسدتجابات
عين ددة الد ارس ددة ددي م ددد مواكب ددة ال رمجي ددات المحاسد د ية لممتطمب ددات المعموماتي ددة ددي الش ددر ات
التجارية اليمنيدة؛ تعدز لمتايدر المؤ دل العممدي؛ و دذا يددل عمدى اتفداق اراو أ دراد عيندة الد ارسدة
ددي مواكبددة ال رمجيددات المحاسد ية لممتطمبددات المعموماتيددة ددي الشددر ات التجاريددة اليمنيددة؛ و ددي
ضوو ما س  ،يتم قبوؿ الفرضية العدمية التي تنا عمى أنه "ال توجد فروؽ دالػة إحصػائيا
بػػيف اتجاهػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ أبعػػاد مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية لممتطمبػػات
المعموماتية في الشركات التجارية اليمنية ،تعزى لمتغير المؤهل العممي".

 3.3.2.3تحميل االتجاهات مف حيث التخصص العممي:

تم استخدام اختبار ة روس ال والس أحد أسداليب اةحصداو الالمعممدي لمممارندة دين متوسدطات

رتدب درجدات اسددتجابات عيندة الد ارسدة؛ مددن حيدث التخصدا العممددي ،وذلدك لعددم تدوا ر أحدد شددروط
استخدام اةحصاو المعممي ،و و أن حجم بعض العينات أ ل من ة ، 25اختبدار الفرضدية العدميدة
التي تنا عمى أنه ال توجد فروؽ دالػة إحصػائيا بػيف اتجاهػات أفػراد عينػة الدراسػة حػوؿ أبعػاد
مواكبة البرمجيات المحاسبية لممتطمبات المعموماتية فػي الشػركات التجاريػة اليمنيػة ُت إع لػزى لمتغيػر
التخصػػص العممػػي "؛ لتحديددد :ددل توجددد ددروق دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05ددين متوسددطات
رت ددب درج ددات اس ددتجابات أ د دراد عين ددة الد ارس ددة ددي م ددد مواكب ددة ال رمجي ددات المحاسد د ية لممتطمب ددات
المعموماتيددة ددي الشددر ات التجاريددة اليمنيددة لكددل ُبعددد عمددى حدددة ولجميددك م درات األداة؛ تعددز لمتايددر
85

انذراسخ انًُذاَُخ

انفصم انثبنث

التخصدا العممددي ةمحاسدبة ،حاسددوب/تمنية معمومدات ،أخددر ؟ والجددول ر ددم ة 27يوضدح اختبددار
روس ال والس.
جدوؿ ()27

نتيجة اختبار كروسكاؿ والس لممقارنة بيف متوسطات رتب استجابات أفراد العينة وفقا لمتغير
التخصص العممي

انجؼذ

انزخصص انؼهًٍ

انؼذد

انجُُخ انزشغُهُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انىظُفخ انًبنُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انحًبَخ األيُُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انرضب انًؼهىيبرٍ
ػٍ انجريدُبد
انًحبسجُخ

هحاضثح
حاضىب /ذقٌُح هعلىهاخ
أخري
هحاضثح
حاضىب /ذقٌُح هعلىهاخ
أخري
هحاضثح
حاضىب /ذقٌُح هعلىهاخ
أخري
هحاضثح
حاضىب /ذقٌُح هعلىهاخ
أخري
يحبسجخ
حبسىة /رمُُخ يؼهىيبد
أخري

158
6
15
158
6
15
158
6
15
158
6
15
158
6
15

انذرخخ انكهُخ

يزىسط
انررت
89.63
148.7
70.40
91.51
87.42
75.17
89.99
76.00
95.70
90.51
90.50
84.40
90.61
102.5
78.53

لًُخ
يرثغ كبٌ

لًُخ يسزىي
انذالنخ

انذالنخ
انهفظُخ

9.88

0.007

دالح
إحصائُا

1.38

0.502

غُر دالح
إحصائُا

0.621

0.733

غُر دالح
إحصائُا

0.192

0.909

غُر دالح
إحصائُا

1.11

0.574

غُر دانخ
إحصبئُب ً

يتضح من الجدول ة 27ما يدتي:
 البعد األوؿ البنية التشغيمية لمبرمجيات المحاسبية :مات يمة مربك اي ة ، 9.88و ي
يمة دالة إحصا ياب عند مستو ة 0.05؛ ألن يمة مستو الدالة مات ة ، 0.007و ي
يمة أصار من ة ، 0.05ومن ثم؛ توجد روق ذات دالة إحصا ية عند مستو دالة
ة0.05

ين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة ي ال نية التشايمية لم رمجيات

المحاس ية؛ تعز لمتاير التخصا العممي؛ و ذا يدل عمى اختالي اراو أ راد عينة الدراسة
ي مواكبة ال نية التشايمية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية .ولمعر ة
لصالح من تعود تمك الفروق ي مجال ال نية التشايمية لم رمجيات المحاس ية و ماب لمتخصا
العممي؛ تم استخدام اختبار مان ويتني ،والجدول ر م ة 28يوضح ذ النتيجة.
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جدوؿ ()28
اختبار ماف ويتني لتحديد اتجاهات الفروؽ في البنية التشغيمية لمبرمجيات المحاسبية وفقا
لمتخصص العممي
التخصص العممي

متوسط الرتب

محاسبة

80.47

حاسوب/تمنية معمومات

135.92

محاسبة

88.66

أخر

69.53

حاسوب/تمنية معمومات

16.33

أخر

8.87

قيمة مستوى الداللة

الداللة المفظية

0.005

توجد روق دالة إحصا ية

0.157

ا توجد روق دالة إحصا ية

0.011

توجد روق دالة إحصا ية

يتض ددح م ددن الج دددول ة : 28أن الف ددرق ددين اس ددتجابات األ د دراد ذوي تخص ددا الحاس ددوب/تمنية
المعمومات وبين اسدتجابات األ دراد ذوي تخصدا المحاسدبة و دذلك ذوي التخصدا اآلخدر لصدالح
ذوي تخص ددا الحاس ددوب/تمنية المعموم ددات ،ددي ح ددين ا يوج ددد ددرق ددين اس ددتجابات األ د دراد ذوي
تخصا المحاسبة واستجابات األ راد ذوي التخصا اآلخر.
 البعػػد الثػػاني الوظيفػػة الماليػػة لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة مربددك دداي ة ، 1.38و ددي
يمددة ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة، 0.502
و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا توجد روق ذات دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة
ة 0.05د ددين متوس د ددطات رت د ددب اس د ددتجابات عين د ددة الد ارس د ددة د ددي الوظيف د ددة المالي د ددة لم رمجي د ددات
المحاس ية؛ تعز لمتاير التخصا العممي؛ و ذا يدل عمى اتفاق اراو أ راد عيندة الد ارسدة دي
مواكبة الوظيفة المالية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
 البعد الثالث الحماية األمنيػة لمبرمجيػات المحاسػبية :مادت يمدة مربدك داي ة ، 0,621و دي
يمددة ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة، 0.733
و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا توجد روق ذات دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة
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ة 0.05د ددين متوسد ددطات رتد ددب اسد ددتجابات عين د ددة الد ارسد ددة د ددي الحمايد ددة األمنيد ددة لم رمجي د ددات
المحاس ية؛ تعز لمتاير التخصا العممي؛ و ذا يدل عمى اتفاق اراو أ راد عيندة الد ارسدة دي
مواكبة الحماية األمنية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
 البعد الرابع الرضا المعموماتي عف البرمجيات المحاسػبية :مادت يمدة مربدك داي ة، 0.192
و د ددي يم د ددة ري د ددر دال د ددة إحص د ددا ياب عن د ددد مس د ددتو ة 0.05؛ ألن يم د ددة مس د ددتو الدال د ددة ما د ددت
ة ، 0.909و ددي يمددة أك ددر مددن ة ، 0.05ومددن ثددم ا توجددد ددروق ذات دالددة إحصددا ية عنددد
مستو دالة ة 0.05ين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة ي الرضا المعموماتي عن
ال رمجيات المحاس ية؛ تعز لمتاير التخصا العممي؛ و ذا يددل عمدى اتفداق اراو أ دراد عيندة
الد ارسددة ددي رضددا م المعمومدداتي عددن ال رمجيددات المحاس د ية التددي تواكددب متطمبددات الشددر ات
التجارية اليمنية.
 الدرجػػة الكميػػة لمػػدى مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية لممتطمبػػات المعموماتيػػة فػػي الشػػركات
التجارية اليمنية :مات يمة مربك اي ة ، 1.11و دي يمدة ريدر دالدة إحصدا ياب عندد مسدتو
ة(0.05؛ ألن يمة مستو الدالة مات ة ، 0.574و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا
توجددد ددروق ذات دالددة إحصددا ية عنددد مسددتو دالددة ة 0.05ددين متوسدطات رتددب اسددتجابات
عين ددة الد ارس ددة ددي م ددد مواكب ددة ال رمجي ددات المحاسد د ية لممتطمب ددات المعموماتي ددة ددي الش ددر ات
التجاري ددة اليمني ددة؛ تع ددز لمتاي ددر التخص ددا العمم ددي؛ و ددذا ي دددل عم ددى اتف دداق اراو أ د دراد عين ددة
الد ارسددة ددي مددد مواكبددة ال رمجيددات المحاسد ية لممتطمبددات المعموماتيددة ددي الشددر ات التجاريددة
اليمنية ،و ي ضوو ما س ؛ يتم قبوؿ الفرضية العدمية التدي تدنا عمدى أنده "ال توجػد فػروؽ
دالػػة إحصػػائيا بػػيف اتجاهػػات أفػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ أبعػػاد مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية
لممتطمبات المعموماتية في الشركات التجارية اليمنية ،تعزى لمتغير التخصص العممي".
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 3.3.2.4تحميل االتجاهات مف حيث الوظيفة الحالية:
ت ددم اس ددتخدام اختب ددار ةتحمي ددل التب دداين األح ددادي أح ددد أس دداليب اةحص دداو المعمم ددي لمممارن ددة ددين
متوسدطات درجددات اسدتجابات أ دراد عينددة الد ارسدة؛ مددن حيددث الوظيفدة الحاليددة ،وذلددك بعدد التدكددد مددن
اعتدالية التوزيك الط يعي لم يانات ،ما تم توضيحه سابماب ي نتيجة السؤال األول ،اختبار الفرضية
العدمية التي تنا عمى أنده ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف اتجاهات أفراد عينة الدراسػة حػوؿ
أبعػػاد مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية لممتطمبػػات المعموماتيػػة فػػي الشػػركات التجاريػػة اليمنيػػة ُت إعػ لػزى
لمتغير الوظيفة"؛ لتحديد :ل توجد روق دالة إحصا ياب عند مستو ة 0.05ين متوسدطات رتدب
درجات استجابات أ راد عينة الد ارسدة دي مدد مواكبدة ال رمجيدات المحاسد ية لممتطمبدات المعموماتيدة
ي الشر ات التجارية اليمنية لكل ُبعد عمى حدة ولجميك مرات األداة؛ تعز لمتاير الوظيفة الحاليدة
ةمحاس ددب ،م ارج ددك داخم ددي ،م دددير م ددالي ؟ والج دددول ر ددم ة 29يوض ددح ذل ددك نتيج ددة اختب ددار ةتحمي ددل
التباين األحادي .
جدوؿ ()29

نتيجة اختبار تحميل التبايف األحادي لممقارنة بيف متوسطات درجات استجابات أفراد العينة وفقا
لمتغير الوظيفة

انجؼذ

يصذر انزجبٍَ

انجُُخ انزشغُهُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ

تُي الوجوىعاخ
داخل الوجوىعاخ
انكهٍ
تُي الوجوىعاخ
داخل الوجوىعاخ
انكهٍ
تُي الوجوىعاخ
داخل الوجوىعاخ
انكهٍ
تُي الوجوىعاخ
داخل الوجوىعاخ
انكهٍ
ثٍُ انًدًىػبد
داخم انًدًىػبد
انكهٍ

انىظُفخ انًبنُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انحًبَخ األيُُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انرضب انًؼهىيبرٍ
ػٍ انجريدُبد
انًحبسجُخ
انذرخخ انكهُخ

يدًىع
انًرثؼبد
1.28
49.22
50.50
0.130
59.40
59.532
0.009
63.59
63.60
0.441
66.83
67.28
0.061
33.32
33.39
89

درخخ
انحرَخ
2
176
178
2
176
178
2
176
178
2
176
178
2
176
178

يزىسط
انًرثؼبد
0.641
0.280
ـــــــــــــــ
0.065
0.338
ـــــــــــــــ
0.004
0.361
ـــــــــــــــ
0.221
0.380
ــــــــــــــ
0.031
0.189
ــــــــــــــــ

لًُخ ف

لًُخ انذالنخ
اإلحصبئُخ

2.293

0.104

0.192

0.826

0.012

0.988

0.581

0.560

0.162

0.850
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يتضح من الجدول ة 29ما يدتي:
 البعػػد األوؿ البنيػػة التشػػغيمية لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة ي ة ، 2.293و ددي يمددة
ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.104و ددي
يمددة أك ددر مددن ة ، 0.05وم ددن ثددم؛ ا توج ددد ددروق ذات دالددة إحص ددا ية عنددد مس ددتو دال ددة
ة 0.05ددين متوس ددطات درج ددات اس ددتجابات عين ددة الد ارس ددة ددي ال ني ددة التش ددايمية لم رمجي ددات
المحاسد ية؛ تعددز لمتايددر الوظيفددة ،و ددذا يدددل عمددى اتفدداق اراو أ دراد عينددة الد ارسددة ددي مواكبددة
ال نية التشايمية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
 البعػػد الثػػاني الوظيفػػة الماليػػة لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة ي ة ، 0.192و ددي يمددة
ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.826و ددي
يمددة أك ددر مددن ة ، 0.05وم ددن ثددم؛ ا توج ددد ددروق ذات دالددة إحص ددا ية عنددد مس ددتو دال ددة
ة 0.05ددين متوس ددطات درج ددات اس ددتجابات عين ددة الد ارس ددة ددي الوظيف ددة المالي ددة لم رمجي ددات
المحاسد ية ،تعددز لمتايددر الوظيفددة؛ و ددذا يدددل عمددى اتفدداق اراو أ ددرد عينددة الد ارسددة ددي مواكبددة
الوظيفة المالية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
 البعػػد الثالػػث الحمايػػة األمنيػػة لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة ي ة ، 0.012و ددي يمددة
ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.988و ددي
يمددة أك ددر مددن ة ، 0.05وم ددن ثددم؛ ا توج ددد ددروق ذات دالددة إحص ددا ية عنددد مس ددتو دال ددة
ة 0.05ددين متوس ددطات درج ددات اس ددتجابات عين ددة الد ارس ددة ددي الحماي ددة األمني ددة لم رمجي ددات
المحاسد ية؛ تعددز لمتايددر الوظيفددة؛ و ددذا يدددل عمددى اتفدداق اراو أ دراد عينددة الد ارسددة ددي مواكبددة
الحماية األمنية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
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 البعػد الرابػػع الرضػػا المعمومػػاتي عػف البرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمدة ي ة ، 0.581و ددي
يمددة ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة، 0.560
و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا توجد روق ذات دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة
ة 0.05ين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة ي الرضا المعموماتي عن ال رمجيات
المحاسد ية؛ تعدز لمتايدر الوظيفدة؛ و دذا يددل عمددى اتفداق اراو أ دراد عيندة الد ارسدة دي رضددا م
المعموماتي عن ال رمجيات المحاس ية وأنها تواكب متطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
 الدرجػػة الكميػػة لمػػدى مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية لممتطمبػػات المعموماتيػػة فػػي الشػػركات
التجاريػػة اليمنيػػة :ماددت يمددة ي ة ، 0.162و ددي يمددة ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو
ة 0.05؛ ألن يمة مستو الدالة مات ة ، 0.850و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛
ا توج ددد ددروق ذات دال ددة إحص ددا ية عن ددد مس ددتو دال ددة ة 0.05ددين متوس ددطات درج ددات
اسدتجابات عينددة الد ارسدة ددي مدد مواكبددة ال رمجيدات المحاسد ية لممتطمبدات المعموماتيددة ددي
الشددر ات التجاريددة اليمنيددة؛ تعددز لمتايددر الوظيفددة؛ و ددذا يدددل عمددى اتفدداق اراو أ ددراد عينددة
الد ارس ددة ددي مواكب ددة ال رمجي ددات المحاسد د ية لممتطمب ددات المعموماتي ددة ددي الش ددر ات التجاري ددة
اليمنيددة ،و ددي ضددوو مددا س د  ،يددتم قبػػوؿ الفرضددية العدميددة التددي تددنا عمددى أندده "ال توجػػد
فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف اتجاهػػات أف ػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ أبعػػاد مواكبػػة البرمجيػػات
المحاسبية لممتطمبات المعموماتية في الشركات التجارية اليمنية ،تعزى لمتغير الوظيفة".

 3.3.2.5تحميل االتجاهات مف حيث الخبرة في البرنامج المحاسبي المستخدـ:

ت ددم اس ددتخدام اختب ددار ةتحمي ددل التب دداين األح ددادي أح ددد أس دداليب اةحص دداو المعمم ددي لمممارن ددة ددين

متوسطات درجات استجابات أ راد عينة الدراسة؛ من حيث الخ رة ي ال رنام المحاس ي المستخدم،
وذلددك بعددد التدكددد مددن اعتداليددة التوزيددك الط يعددي لم يانددات ،مددا تددم توضدديحه سددابماب ددي نتيجددة السدؤال
األول ،اختبار الفرضية العدمية التي تنا عمى أنه ال توجد فروؽ دالة إحصػائيا بػيف اتجاهػات
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أفراد عينة الدراسة حوؿ أبعاد مواكبة البرمجيات المحاسػبية لممتطمبػات المعموماتيػة فػي الشػركات
التجارية اليمنية ُت إع لزى لمتغير الخبرة في البرنامج المحاسبي المسػتخدـ"؛ لتحديدد :دل توجدد دروق
دالدة إحصددا ياب عندد مسددتو ة 0.05ددين متوسدطات رتددب درجدات اسددتجابات أ دراد عيندة الد ارسددة ددي
مددد مواكبددة ال رمجيددات المحاس د ية لممتطمبددات المعموماتيددة ددي الشددر ات التجاريددة اليمنيددة لكددل ُبعددد
عمى حدة ولجميك مرات األداة؛ تعز لمتاير الخ رة ي ال رنام المحاس ي المستخدم ةأ دل مدن ، 5
 ،10-5أكث ددر م ددن 10س ددنوات ؟ والج دددول ر ددم ة 30يوض ددح ذل ددك نتيج ددة اختب ددار ةتحمي ددل التب دداين
األحادي .
جدوؿ ()30

نتيجة اختبار تحميل التبايف األحادي لممقارنة بيف متوسطات درجات استجابات أفراد العينة وفقا
لمتغير الخبرة في البرنامج المحاسبي المستخدـ

انجؼذ

يصذر انزجبٍَ

انجُُخ انزشغُهُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انىظُفخ انًبنُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انحًبَخ األيُُخ
نهجريدُبد
انًحبسجُخ
انرضب انًؼهىيبرٍ
ػٍ انجريدُبد
انًحبسجُخ

تُي الوجوىعاخ
داخل الوجوىعاخ
الكلٍ
تُي الوجوىعاخ
داخل الوجوىعاخ
الكلٍ
تُي الوجوىعاخ
داخل الوجوىعاخ
الكلٍ
تُي الوجوىعاخ
داخل الوجوىعاخ
الكلٍ
ثٍُ انًدًىػبد
داخم انًدًىػبد
انكهٍ

انذرخخ انكهُخ

يدًىع
انًرثؼبد
1.30
49.19
50.50
0.122
59.410
59.532
0.062
63.540
63.602
0.353
66.927
67.280
0.103
33.287
33.390

درخخ
انحرَخ
2
176
178
2
176
178
2
176
178
2
176
178
2
176
178

يزىسط
انًرثؼبد
0.652
0.280
ــــــــــــــــــــ
0.061
0.338
ــــــــــــــــــ
0.031
0.361
ــــــــــــــــــ
0.176
0.380
ــــــــــــــــــ
0.051
0.189
ــــــــــــــــــ

لًُخ
ف

لًُخ انذالنخ
اإلحصبئُخ

2.332

0.100

0.180

0.835

0.085

0.918

0.464

0.630

0.272

0.762

يتضح من الجدول ة 30ما يدتي:
 البعػػد األوؿ البنيػػة التشػػغيمية لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة ي ة ، 2.332و ددي يمددة
ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.100و ددي
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يمددة أك ددر مددن ة ، 0.05وم ددن ثددم؛ ا توج ددد ددروق ذات دالددة إحص ددا ية عنددد مس ددتو دال ددة
ة 0.05ددين متوس ددطات درج ددات اس ددتجابات عين ددة الد ارس ددة ددي ال ني ددة التش ددايمية لم رمجي ددات
المحاس ية؛ تعز لمتاير الخ رة دي ال رندام المحاسد ي المسدتخدم؛ و دذا يددل عمدى اتفداق اراو
أ د دراد عين ددة الد ارس ددة ددي مواكب ددة ال ني ددة التش ددايمية لم رمجي ددات المحاسد د ية لمتطمب ددات الش ددر ات
التجارية اليمنية.
 البعػػد الثػػاني الوظيفػػة الماليػػة لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة ي ة ، 0.180و ددي يمددة
ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.835و ددي
يمددة أك ددر مددن ة ، 0.05وم ددن ث دم؛ ا توج ددد ددروق ذات دالددة إحص ددا ية عنددد مس ددتو دال ددة
ة 0.05ددين متوس ددطات درج ددات اس ددتجابات عين ددة الد ارس ددة ددي الوظيف ددة المالي ددة لم رمجي ددات
المحاس ية؛ تعز لمتاير الخ رة دي ال رندام المحاسد ي المسدتخدم؛ و دذا يددل عمدى اتفداق اراو
أ د دراد عين ددة الد ارس ددة ددي مواكب ددة الوظيف ددة المالي ددة لم رمجي ددات المحاسد د ية لمتطمب ددات الش ددر ات
التجارية اليمنية.
 البعػػد الثالػػث الحمايػػة األمنيػػة لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة ي ة ، 0.085و ددي يمددة
ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.918و ددي
يمددة أك ددر مددن ة ، 0.05وم ددن ثددم؛ ا توج ددد ددروق ذات دالددة إحص ددا ية عنددد مس ددتو دال ددة
ة 0.05ين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة ي ال نيدة الحمايدة األمنيدة لم رمجيدات
المحاس ية؛ تعز لمتاير الخ رة دي ال رندام المحاسد ي المسدتخدم؛ و دذا يددل عمدى اتفداق اراو
أ د دراد عين ددة الد ارس ددة ددي مواكب ددة الحماي ددة األمني ددة لم رمجي ددات المحاسد د ية لمتطمب ددات الش ددر ات
التجارية اليمنية.
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 البعػد الرابػػع الرضػػا المعمومػػاتي عػف البرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمدة ي ة ، 0.464و ددي
يمددة ريددر دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة، 0.630
و ي يمة أك ر من ة ، 0.05ومن ثم؛ ا توجد روق ذات دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة
ة 0.05ين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة ي الرضا المعموماتي عن ال رمجيات
المحاس ية؛ تعز لمتاير الخ رة دي ال رندام المحاسد ي المسدتخدم؛ و دذا يددل عمدى اتفداق اراو
أ دراد عينددة الد ارسددة ددي رضددا م المعمومدداتي عددن ال رمجيددات المحاسد ية التددي تواكددب متطمبددات
الشر ات التجارية اليمنية.
 الدرجػػة الكميػػة لمػػدى مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية لممتطمبػػات المعموماتيػػة فػػي الشػػركات
التجاريػػػة اليمنيػػػة :ما ددت يم ددة ي ة ، 0.272و ددي يم ددة ري ددر دال ددة إحص ددا ياب عن ددد مس ددتو
ة 0.05؛ ألن يمة مستو الدالة مات ة 0.762و ي يمة أك در مدن ة ، 0.05ومدن ثدم؛ ا
توجد روق ذات دالة إحصا ية عند مستو دالة ة 0.05ين متوسطات درجات اسدتجابات
عين ددة الد ارس ددة ددي م ددد مواكب ددة ال رمجي ددات المحاسد د ية لممتطمب ددات المعموماتي ددة ددي الش ددر ات
التجارية اليمنية؛ تعز لمتاير الخ رة ي ال رنام المحاس ي المسدتخدم؛ و دذا يددل عمدى اتفداق
اراو أ راد عينة الد ارسدة دي مواكبدة ال رمجيدات المحاسد ية لممتطمبدات المعموماتيدة دي الشدر ات
التجارية اليمنية ،و ي ضوو ما س ؛ يتم قبوؿ الفرضية العدمية التي تنا عمى أنه "ال توجد
فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف اتجاهػػػات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػوؿ أبعػػػاد مواكبػػػة البرمجيػػػات
المحاسبية لممتطمبات المعموماتيػة فػي الشػركات التجاريػة اليمنيػة ،تعػزى لمتغيػر الخبػرة فػي
البرنامج المحاسبي المستخدـ".
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 3.3.3تحميل االتجاهات مف حيث طبيعة البرنامج المحاسبي المستخدـ:
لتحميددل ااتجا ددات أل دراد عينددة الد ارسددة؛ مددن حيددث ط يعددة ال رنددام المحاس د ي المسددتخدم حددول
أبعدداد مواكبددة ال رمجيددات المحاس د ية لممتطمبددات المعموماتيددة ددي الشددر ات التجاريددة اليمنيددة ،اختبددار
صددحة الفرضددية الر يسددية الثالثددة العدميددة التددي تددنا عمددى أندده " ال توجػػد فػػروؽ فػػي اتجاهػػات أفػراد
عينة الدراسة دالة إحصائيا حوؿ أبعػاد مواكبػة البرمجيػات المحاسػبية لممتطمبػات المعموماتيػة فػي
الشػػركات التجاريػػة اليمنيػػة ُت إعػ لػزى إلػػى طبيعػػة البرنػػامج المسػػتخدـ " تددم إج دراو التحميددل اةحصددا ي
المناسب لالختبار ،بحسب ط يعة ال رنام المستخدم أل راد عينة الدراسة ،اآلتي:

 3.3.3.1تحميل االتجاهات مف حيث مصدرية البرنامج المحاسبي المستخدـ:

ت ددم اس ددتخدام اختب ددارةت لعينت ددين مس ددتممتين لمممارن ددة ددين متوس ددطات درج ددات اس ددتجابات عين ددة

الد ارسددة؛ مددن حيددث مصدددرية ال رنددام المحاسد ي المسددتخدم ةمصددمم محميداب ،مصددمم خارجيداب  ،وذلددك
بع ددد التدك ددد م ددن ش ددروط اس ددتخدام اختب ددارةت لعينت ددين مس ددتممتين وص ددفه أح ددد أس دداليب ااختب ددارات
اةحصددا ية المعمميددة أ مهددا :اعتداليددة التوزيددك الط يعددي ال يانددات حيددث تددم اسددتخدام اختبددار ةشددا يرو
لمتحمد مددن التوزيددك الط يعددي لم يانددات مددا تددم توضدديحه سددابماب ددي نتيجددة السدؤال األول ،ضدالب عددن
تجانس العينتين؛ حيث تم استخدام اختبار ليفين لمتحم من تجدانس العينتدين؛ إذ ظهدرت يمدة ةي
تسدداوي ة ، 0.349و ددي يمددة ريددر دالددة إحصددا ياب ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.555و ددي
يمددة أك ددر مددن ة 0.05و ددذا يعنددي أن العينتددين متجانسددتان ،اختبددار الفرضددية العدميددة التددي تددنا
عمددى أندده ال توجػػد فػػروؽ فػػي اتجاهػػات أف ػراد عينػػة الدراسػػة دالػػة إحصػػائيا حػػوؿ أبعػػاد مواكبػػة
البرمجيػػػات المحاسػػػبية لممتطمبػػػات المعموماتيػػػة فػػػي الشػػػركات التجاريػػػة اليمنيػػػة ُت إعػ لػػزى لمتغيػػػر
مصػػػدرية البرنػػػامج المحاسػػػبي المسػػػتخدـ"؛ لتحديددد :ددل توجددد ددروق دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو
ة 0.05ددين متوسددطات رتددب درجددات اسددتجابات أ دراد عينددة الد ارسددة ددي مددد مواكبددة ال رمجيددات
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المحاسد ية لممتطمبددات المعموماتيددة ددي الشددر ات التجاريددة اليمنيددة لكددل ُبعددد عمددى حدددة ولجميددك مدرات
األداة؛ تع ددز لمتاي ددر مص دددرية ال رن ددام المحاسد د ي المس ددتخدم ةمص ددمم محميد داب ،مص ددمم خارجيد داب ؟
والجدول ر م ة 32يوضح ذلك نتيجة اختبار ةتحميل التباين األحادي .
جدوؿ ()31
نتيجة اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف لممقارنة بيف متوسطات درجات استجابات أفراد العينة وفقا
لمتغير مصدرية البرنامج المحاسبي المستخدـ.
انجؼذ
انجُُخ انزشغُهُخ
نهجريدُبد انًحبسجُخ
انىظُفخ انًبنُخ
نهجريدُبد انًحبسجُخ
انحًبَخ األيُُخ
نهجريدُبد انًحبسجُخ
انرضب انًؼهىيبرٍ ػٍ
انجريدُبد انًحبسجُخ
انذرخخ انكهُخ

يصذرَخ انجرَبيح
انًحبسجٍ
هصون هحلُا
هصون خارجُا
هصون هحلُا
هصون خارجُا
هصون هحلُا
هصون خارجُا
هصون هحلُا
هصون خارجُا
يصًى يحهُب ً
يصًى خبرخُب ً

انؼذد
137
42
137
42
137
42
137
42
137
42

انًزىسط
انحسبثٍ
3.85
4.31
3.81
4.17
3.74
4.17
3.92
4.26
3.82
4.22

االَحراف
انًؼُبرٌ
0.51
0.42
0.56
0.54
0.58
0.53
0.61
0.53
0.49
0.44

لًُخ
د

لًُخ يسزىي
انذالنخ

5.23

0.000

3.65

0.000

4.19

0.000

3.25

0.001

4.66

0.000

انذالنخ
انهفظُخ
دالح
إحصائُا
دالح
إحصائُا
دالح
إحصائُا
دالح
إحصائُا
دانخ
إحصبئُب ً

يتضح من جدول ة 31ما يدتي:
 البعػػد األوؿ البنيػػة التشػػغيمية لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة ةت ة ، 5.23و ددي يمددة
دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.000و ددي يمددة
أصددار مددن ة ، 0.05ومددن ثددم؛ توجددد ددروق ذات دالددة إحصددا ية عنددد مسددتو دالددة ة0.05
ددين متوسددطات درجددات اسددتجابات عينددة الد ارسددة ددي ال نيددة التشددايمية لم رمجيددات المحاس د ية؛
تعز لمتاير مصدرية ال رنام المحاس ي المستخدم ؛ وذلك لصالح ال رام المصدممة خارجيداب
ذات المتوس الحسا ي األك ر.
 البعػػد الثػػاني الوظيفػػة الماليػػة لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة ةت ة ، 3.65و ددي يمددة
دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.000و ددي يمددة
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أصددار مددن ة ، 0.05ومددن ثددم؛ توجددد ددروق ذات دالددة إحصددا ية عنددد مسددتو دالددة ة0.05
ددين متوسددطات درجددات اسددتجابات عينددة الد ارسددة ددي الوظيفددة الماليددة لم رمجيددات المحاس د ية؛
تعز لمتاير مصدرية ال رنام المحاس ي المستخدم ؛ وذلك لصالح ال رام المصدممة خارجيداب
ذات المتوس الحسا ي األك ر.
 البعػػد الثالػػث الحمايػػة األمنيػػة لمبرمجيػػات المحاسػػبية :ماددت يمددة ةت ة ، 4.19و ددي يمددة
دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.000و ددي يمددة
أصار من ة ، 0.05ومن ثم توجد روق ذات دالة إحصا ية عند مستو دالة ة 0.05دين
متوسدطات درجدات اسدتجابات عينددة الد ارسدة دي الحمايدة األمنيددة لم رمجيدات المحاسد ية؛ تعددز
لمتاير مصدرية ال رنام المحاس ي المسدتخدم ؛ وذلدك لصدالح ال درام المصدممة خارجيداب ذات
المتوس الحسا ي األك ر.
 البعد الرابع الرضا المعمومػاتي عػف البرمجيػات المحاسػبية :مادت يمدة ةت ة ، 3.25و دي
يمددة دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.001و ددي
يم ددة أص ددار م ددن ة ، 0.05وم ددن ث ددم؛ توج ددد ددروق ذات دال ددة إحص ددا ية عن ددد مس ددتو دال ددة
ة 0.05ين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة ي الرضا المعموماتي عن ال رمجيات
المحاسد د ية؛ تع ددز لمتاي ددر مص دددرية ال رن ددام المحاسد د ي المس ددتخدم ؛ وذل ددك لصد دالح ال د درام
المصممة خارجياب ذات المتوس الحسا ي األك ر.
 الدرجػػة الكميػػة لمػػدى مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية لممتطمبػػات المعموماتيػػة فػػي الشػػركات
التجارية اليمنيػة :مادت يمدة ةت ة ، 4.66و دي يمدة دالدة إحصدا ياب عندد مسدتو ة 0.05؛
ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.000و ددي يمددة أصددار مددن ة ، 0.05ومددن ثددم؛ توجددد
روق ذات دالة إحصا ية عند مستو دالة ة 0.05ين متوسطات درجات اسدتجابات عيندة
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الد ارسددة ددي مددد مواكبددة ال رمجيددات المحاسد ية لممتطمبددات المعموماتيددة ددي الشددر ات التجاريددة
اليمنية؛ تعز لمتاير مصدرية ال رنام المحاس ي المستخدم ؛ وذلك لصالح ال رام المصممة
خارجياب ذات المتوس الحسا ي األك ر ،و ي ضوو ما س  ،يتم رفػت الفرضدية العدميدة التدي
تنا عمى أنده "ال توجد فروؽ دالػة إحصػائيا بػيف اتجاهػات أفػراد عينػة الدراسػة حػوؿ أبعػاد
مواكبة البرمجيات المحاسػبية لممتطمبػات المعموماتيػة فػي الشػركات التجاريػة اليمنيػة ،تعػزى
لمتغير مصدرية البرنامج المحاسبي المستخدـ".

 3.3.3.2تحميل االتجاهات مف حيث البرنامج المحاسبي المستخدـ:

تم استخدام اختبار ة روس ال والس أحد أساليب اةحصاو الالمعممي لمممارنة ين متوسطات رتب

درجددات اسددتجابات عينددة الد ارسددة؛ مددن حيددث ال رنددام المحاس د ي المسددتخدم ةإ ددداع سددو ت ،أو اركددل،
ايميت سدو ت ،مصدمم داخدل الشدر ة ،سدماك  ،2مداس ،مدودرن سدو ت ،يمدن سدو ت األون دس ،يمدن
سدو ت المتكامددل  ،وذلددك لعددم تدوا ر أحددد شدروط اسددتخدام اةحصدداو المعممدي ،و ددو أن حجددم بعددض
العينات أ ل من ة ، 25اختبار الفرضية العدمية التي تنا عمى أنده ال توجد فروؽ في اتجاهات
أفراد عينة الدراسة دالة إحصائيا حوؿ أبعاد مواكبة البرمجيات المحاسػبية لممتطمبػات المعموماتيػة
فػػي الشػػركات التجاريػػة اليمنيػػة ُت إعػ لػزى لمتغيػػر البرنػػامج المحاسػػبي المسػػتخدـ"؛ لتحديددد :ددل توجددد
روق دالة إحصا ياب عند مستو ة 0.05ين متوسطات رتب درجات استجابات أ راد عيندة الد ارسدة
ي مد مواكبة ال رمجيات المحاس ية لممتطمبات المعموماتية ي الشر ات التجارية اليمنيدة لكدل ُبعدد
عمى حدة ولجميك مرات األداة؛ تعدز لمتايدر ال رندام المحاسد ي المسدتخدم ةإ دداع سدو ت ،أو اركدل،
ايميت سدو ت ،مصدمم داخدل الشدر ة ،سدماك  ،2مداس ،مدودرن سدو ت ،يمدن سدو ت األون دس ،يمدن
سو ت المتكامل ؟ والجدول ر م ة 32يوضح اختبار ة روس ال والس .
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جدوؿ ()32
نتيجة اختبار كروسكاؿ والس لممقارنة بيف متوسطات رتب استجابات أفراد العينة وفقا لمبرنامج
المحاسبي المستخدـ
انًدبل

انجُُخ انزشغُهُخ
نهجريدُبد انًحبسجُخ

انىظُفخ انًبنُخ نهجريدُبد
انًحبسجُخ

انحًبَخ األيُُخ نهجريدُبد
انًحبسجُخ

انرضب انًؼهىيبرٍ ػٍ
انجريدُبد انًحبسجُخ

انذرخخ انكهُخ

َىع انجرَبيح انًحبسجٍ

انؼذد

أوراكم
سًبن 5
اَهُذ سىفذ
ًٍَ سىفذ األوَكس
يىدرٌ سىفذ
إثذاع
إَزبج انشركخ
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
يبس
أوراكم
سًبن 5
اَهُذ سىفذ
إثذاع
ًٍَ سىفذ األوَكس
يىدرٌ سىفذ
يبس
إَزبج انشركخ
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
أوراكم
سًبن 5
إثذاع
إَزبج انشركخ
اَهُذ سىفذ
ًٍَ سىفذ األوَكس
يىدرٌ
يبس
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
أوراكم
سًبن 5
اَهُذ سىفذ
ًٍَ سىفذ األوَكس
إثذاع
إَزبج انشركخ
يىدرٌ سىفذ
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
يبس
أوراكم
سًبن 5
اَهُذ سىفذ
ًٍَ سىفذ األوَكس
إثذاع
يىدرٌ سىفذ
إَزبج انشركخ
يبس
ًٍَ سىفذ انًزكبيم

24
18
8
42
23
10
14
17
23
24
18
8
10
42
23
23
14
17
24
18
10
14
8
42
23
23
17
24
18
8
42
10
14
23
17
23
24
18
8
42
10
23
14
23
17
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يزىسط
انررت
132.46
112.58
99.19
94.76
80.2
75.2
69.54
66.82
61.96
120.6
111.06
104.28
101.6
90.01
78.63
74.46
73.32
65.06
134.81
114.19
96.15
94.25
91.92
87.39
77.61
69.87
56.65
121.19
106.63
97.97
93.92
93.8
78.57
77.8
73.09
68.28
131.29
113.31
104.78
91.57
91.05
77.15
76.82
66.35
60.82

لًُخ يرثغ
كبٌ

لًُخ يسزىي
انذالنخ

انذالنخ
انهفظُخ

34.162

0.000

دانخ
إحصبئُب ً

20.162

0.010

دانخ
إحصبئُب ً

31.947

0.000

دانخ
إحصبئُب ً

18.107

0.020

دانخ
إحصبئُب ً

30.876

0.000

دانخ
إحصبئُب ً
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ويتضح من الجدول ة 32ما يدتي:
 البعػػد األوؿ البنيػػة التشػػغيمية لمبرمجيػػات المحاسػػبية :مادت يمددة مربددك دداي ة ، 34.162و ددي
يمددة دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.000و ددي يمددة
أصددار مددن ة ، 0.05ومددن ثددم؛ توجددد ددروق ذات دالددة إحصددا ية عنددد مسددتو دالددة ة 0.05ددين
متوسددطات رتددب اسددتجابات عينددة الد ارسددة ددي ال نيددة التشددايمية لم رمجيددات المحاسد ية؛ تعددز لمتايددر
ال رنددام المحاس د ي المسددتخدم؛ و ددذا يدددل عمددى اخددتالي اراو أ دراد عينددة الد ارسددة ددي مواكبددة ال نيددة
التشايمية لم رمجيات المحاس ية لمتطمبات الشر ات التجارية اليمنية.
ولمعر ة لصالح من تعود تمك الفروق ي مجال ال نية التشايمية لم رمجيات المحاسد ية و مداب لم رندام
المحاس ي المستخدم تم استخدام اختبار مان ويتني ،والجدول ر م ة 33يوضح ذ النتيجة:
جدوؿ ()33
اختبار ماف ويتني لتحديد اتجاهات الفروؽ في البنية التشغيمية لمبرمجيات المحاسبية وفقا
لمبرنامج المحاسبي المستخدـ
َىع انجرَبيح
أوراكم
إثذاع
أوراكم

اَهُذ سىفذ
أوراكم
يصًى داخم انشركخ
اوراكم
يبس
أوراكم
يىدرٌ سىفذ
أوراكم
ًٍَ سىفذ األوَكس
أوراكم
ًٍَ سىفذ انًزكبيم

لًُخ انذالنخ
اإلحصبئُخ

0.006
0.041
0,001
0.000
0.001
0.003
0.000

اردبِ انفروق

َىع انجرَبيح

لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل

سًبن 5
يصًى داخم انشركخ
سًبن 5
يبس
سًبن 5
يىدرٌ سىفذ
سًبن 5
ًٍَ سىفذ انًزكبيم

اَهُذ سىفذ
يبس
ًٍَ سىفذ األوَكس
يبس
ًٍَ سىفذ األوَكس
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
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0.045

لصالح ضواك 5

0.001

لصالح ضواك 5

0.038

لصالح ضواك 5

0.006

لصالح ضواك 5

0.034
0.025
0.038

لصالح اَلُد
ضىفد
لصالح َوي
ضىفد األوًكص
لصالح َوي
ضىفد األوًكص
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يتض ددح م ددن الج دددول ة : 33أن الف ددرق ددين اس ددتجابات م ددن يس ددتخدمون رن ددام األو ارك ددل وب ددين
استجابات من يستخدمون ال رام اآلتية :إ داع سو ت ،ايميدت سدو ت ،مصدمم داخدل الشدر ة ،مداس،
مددودرن سددو ت ،يمددن سددو ت األون ددس ،ويمددن سددو ت المتكامددل لصددالح مددن يسددتخدمون األو اركددل .
و ذلك الفرق ين استجابات من يستخدمون رنام سماك  2وبين استجابات من يستخدمون رنام
مصمم داخل الشر ة ،ماس ،مدودرن سدو ت ،ويمدن سدو ت المتكامدل لصدالح مدن يسدتخدمون رندام
سماك 2؛ ضالب عن وجود رق ين استجابات من يستخدمون رنام ايميت سو ت وبين استجابات
مددن يسددتخدمون رنددام مدداس لصددالح رنددام ايميددت سددو ت .و ددذلك وجددود درق ددين اسددتجابات مددن
يسددتخدمون رنددام يمددن سددو ت األون ددس وبددين مددن يسددتخدمون ال درام اآلتيددة :مدداس ،ويمددن سددو ت
المتكامل لصالح من يستخدمون رنام يمن سو ت األون س.
 البعد الثاني الوظيفة المالية لمبرمجيات المحاسبية :مات يمة مربدك داي ة ، 20.162و دي
يمددة دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.010و ددي
يم ددة أص ددار م ددن ة ، 0.05وم ددن ث ددم؛ توج ددد ددروق ذات دال ددة إحص ددا ية عن ددد مس ددتو دال ددة
ة 0.05د ددين متوس د ددطات رت د ددب اس د ددتجابات عين د ددة الد ارس د ددة د ددي الوظيف د ددة المالي د ددة لم رمجي د ددات
المحاس د ية؛ تعددز لمتايددر ال رنددام المحاس د ي المسددتخدم؛ و ددذا يدددل عمددى اخددتالي اراو أ دراد
عينددة الد ارسددة ددي مواكبددة الوظيفددة الماليددة لم رمجيددات المحاس د ية لمتطمبددات الشددر ات التجاريددة
اليمنية .ولمعر ة لصالح من تعود تمك الفروق ي مجال الوظيفة المالية لم رمجيات المحاسد ية
و ماب لم رنام المحاس ي المستخدم تم استخدام اختبار مدان ويتندي ،والجددول ر دم ة 34يوضدح
النتيجة التي ظهرت يها الفروق:
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جدوؿ ()34
اختبار ماف ويتني لتحديد اتجاهات الفروؽ في الوظيفة المالية لمبرمجيات المحاسبية وفقا
لمبرنامج المحاسبي المستخدـ
َىع انجرَبيح
أوراكم
يصًى داخم انشركخ
أوراكم
يبس
اوراكم
يىدرٌ
أوراكم
ًٍَ سىفذ األوَكس

لًُخ انذالنخ
اإلحصبئُخ
0.009
0,003
0.005
0.023

اردبِ
انفروق
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل

َىع انجرَبيح
أوراكم
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
سًبن 5
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
اَهُذ سىفذ
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
ــــــــــــــــــــــــــــــ

لًُخ انذالنخ
اإلحصبئُخ

اردبِ انفروق

0.002

لصالح
األوراكل

0.027

لصالح ضواك 5

0.008

لصالح اَلُد
ضىفد

ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

يتض ددح م ددن الج دددول ة : 34أن الف ددرق ددين اس ددتجابات م ددن يس ددتخدمون رن ددام األو ارك ددل وب ددين
استجابات من يستخدمون ال رام اآلتيدة :مصدمم داخدل الشدر ة ،مداس ،مدودرن سدو ت ،يمدن سدو ت
األون س ،ويمن سو ت المتكامل لصالح من يستخدمون األوراكل  .و ذلك الفرق ين استجابات من
يسددتخدمون رنددام سددماك  2وبددين اسددتجابات مددن يسددتخدمون رنددام يمددن سددو ت المتكامددل لصددالح
من يستخدمون رنام سماك  .2ضالب عن وجود رق ين استجابات من يستخدمون رنام ايميت
سو ت وبين استجابات من يستخدمون يمن سو ت المتكامل لصالح رنام ايميت سو ت.
 البعد الثالث الحماية األمنية لمبرمجيات المحاسبية :مات يمة مربك داي ة ، 31.947و دي
يمددة دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة ، 0.000و ددي
يم ددة أص ددار م ددن ة ، 0.05وم ددن ث ددم؛ توج ددد ددروق ذات دال ددة إحص ددا ية عن ددد مس ددتو دال ددة
ة 0.05د ددين متوسد ددطات رتد ددب اسد ددتجابات عين د ددة الد ارسد ددة د ددي الحمايد ددة األمنيد ددة لم رمجي د ددات
المحاس د ية؛ تعددز لمتايددر ال رنددام المحاس د ي المسددتخدم؛ و ددذا يدددل عمددى اخددتالي اراو أ دراد
عينددة الد ارسددة ددي مواكبددة الحمايددة األمنيددة لم رمجيددات المحاسد ية لمتطمبددات الشددر ات التجاريددة
اليمنية .ولمعر ة لصالح من تعود تمك الفروق ي مجال الحماية األمنية لم رمجيات المحاس ية
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و ماب لم رنام المحاس ي المستخدم؛ تم استخدام اختبار مان ويتني ،والجدول ر م ة 35يوضح
النتيجة التي ظهرت يها الفروق.
جدوؿ ()35
اختبار ماف ويتني لتحديد اتجاهات الفروؽ في الحماية األمنية لمبرمجيات المحاسبية وفقا
لمبرنامج المحاسبي المستخدـ.
َىع انجرَبيح
أوراكم
إثذاع سىفذ
أوراكم
يصًى داخم انشركخ
اوراكم
سًبن 5
أوراكم
ًٍَ سىفذ األوَكس

لًُخ انذالنخ
اإلحصبئُخ
0.034
0,025
0.004
0.000

اردبِ انفروق

َىع انجرَبيح

لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل

أوراكم
يىدرٌ سىفذ
أوراكم
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
سًبن 5
يبس
سًبن 5
ًٍَ سىفذ انًزكبيم

لًُخ انذالنخ
اإلحصبئُخ
0.000
0.000

اردبِ انفروق
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل

0.043

لصالح ضواك 5

0.009

لصالح ضواك 5

يتض ددح م ددن الج دددول ة : 35أن الف ددرق ددين اس ددتجابات م ددن يس ددتخدمون رن ددام األو ارك ددل وب ددين
استجابات من يستخدمون ال رام اآلتية :إ داع سو ت ،مصمم داخل الشر ة ،سماك  ،2يمن سو ت
األون ددس ،مددودرن سددو ت ،ويمددن سددو ت المتكامددل لصددالح مددن يسددتخدمون األو اركددل  .و ددذلك الفددرق
ين استجابات مدن يسدتخدمون رندام ايميدت سدو ت وبدين اسدتجابات مدن يسدتخدمون رندام مداس،
ويمن سو ت المتكامل لصالح من يستخدمون رنام سماك .2
 البعد الرابع الرضا المعموماتي عف البرمجيات المحاسبية :مات يمة مربك اي ة، 18.107
و ددي يمددة دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو ة 0.05؛ ألن يمددة مسددتو الدالددة ماددت ة، 0.020
و ي يمة أصار من ة ، 0.05ومدن ثدم؛ توجدد دروق ذات دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة
ة 0.05دين متوسددطات رتدب اسددتجابات عيندة الد ارسددة دي الرضددا المعمومداتي عددن ال رمجيددات
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المحاس د ية؛ تعددز لمتايددر ال رنددام المحاس د ي المسددتخدم؛ و ددذا يدددل عمددى اخددتالي اراو أ دراد
عيند ددة الد ارسد ددة د ددي رضد ددا م المعمومد دداتي عد ددن ال رمجيد ددات المحاس د د ية التد ددي تواكد ددب متطمبد ددات
الشر ات التجارية اليمنية .ولمعر ة لصالح من تعود تمك الفروق دي مجدال الرضدا المعمومداتي
عن ال رمجيات المحاس ية و ماب لم رنام المحاس ي المستخدم؛ تم استخدام اختبدار مدان ويتندي،
والجدول ر م ة 36يوضح النتيجة التي ظهرت يها الفروق.
جدوؿ ()36
اختبار ماف ويتني لتحديد اتجاهات الفروؽ في الرضا المعموماتي عف البرمجيات المحاسبية وفقا
لمبرنامج المحاسبي المستخدـ
نوع البرنامج
أوراكل
مصمـ داخل الشركة
أوراكل
مودرف سوفت

قيمة الداللة
اإلحصائية

اتجاه الفروؽ

0.019

لصالح األوراكل

0,004

لصالح األوراكل

نوع البرنامج
اوراكل
يمف سوفت المتكامل
أوراكل
ماس

قيمة الداللة
اإلحصائية
0.005
0.000

اتجاه

الفروؽ
لصالح
األوراكل
لصالح

األوراكل

يتض ددح م ددن الج دددول ة : 36أن الف ددرق ددين اس ددتجابات م ددن يس ددتخدمون رن ددام األو ارك ددل وب ددين
اس ددتجابات م ددن يس ددتخدمون ال د درام اآلتي ددة :مص ددمم داخ ددل الش ددر ة ،م ددودرن س ددو ت ،يم ددن س ددو ت
المتكامل ،ماس لصالح من يستخدمون األوراكل .
 الدرجػػة الكميػػة لمػػدى مواكبػػة البرمجيػػات المحاسػػبية لممتطمبػػات المعموماتيػػة فػػي الشػػركات
التجاريػػة اليمنيػػة :ماددت يمددة مربددك دداي ة ، 30.876و ددي يمددة دالددة إحصددا ياب عنددد مسددتو
ة 0.05؛ ألن يمة مستو الدالة مات ة ، 0.000و ي يمة أصار مدن ة ، 0.05ومدن ثدم؛
توجددد ددروق ذات دالددة إحصددا ية عنددد مسددتو دالددة ة 0.05ددين متوسددطات رتددب اسددتجابات
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عين ددة الد ارس ددة ددي م ددد مواكب ددة ال رمجي ددات المحاسد د ية لممتطمب ددات المعموماتي ددة ددي الش ددر ات
التجاريددة اليمنيددة؛ تعددز لمتايددر ال رنددام المحاس د ي المسددتخدم؛ و ددذا يدددل عمددى اخددتالي اراو
أ راد عينة الدراسة ي مد مواكبة ال رمجيات المحاسد ية لممتطمبدات المعموماتيدة دي الشدر ات
التجارية اليمنية .ولمعر ة لصالح من تعود تمك الفروق ي مد مواكبدة ال رمجيدات المحاسد ية
لممتطمبددات المعموماتيددة ددي الشددر ات التجاريددة اليمنيددة و م داب لم رنددام المحاس د ي المسددتخدم؛ تددم
استخدام اختبار مان ويتني ،والجدول ر م ة 37يوضح النتيجة التي ظهرت يها الفروق.
جدوؿ ()37
اختبار ماف ويتني لتحديد اتجاهات الفروؽ في مدى مواكبة البرمجيات المحاسبية لممتطمبات
المعموماتية في الشركات التجارية اليمنية وفقا لمبرنامج المحاسبي المستخدـ
َىع انجرَبيح
أوراكم
يىدرٌ سىفذ
أوراكم
يصًى داخم انشركخ
اوراكم
يبس
أوراكم
ًٍَ سىفذ انًزكبيم

لًُخ انذالنخ
اإلحصبئُخ
0.000
0,003
0.000
0.000

اردبِ انفروق

َىع انجرَبيح

لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل
لصالح
األوراكل

سًبن 5
يبس
سًبن 5
ًٍَ سىفذ انًزكبيم
اَهُذ سىفذ
يبس
اَهُذ سىفذ
ًٍَ سىفذ انًزكبيم

لًُخ انذالنخ
اإلحصبئُخ
0.018
0.009
0.014
0.002

اردبِ انفروق
لصالح ضواك
5
لصالح ضواك
5
لصالح اَلُد
ضىفد
لصالح اَلُد
ضىفد

يتض ددح م ددن الج دددول ة : 37أن الف ددرق ددين اس ددتجابات م ددن يس ددتخدمون رن ددام األو ارك ددل وب ددين
استجابات من يستخدمون ال رام اآلتية :مودرن سو ت ،مصمم داخل الشر ة ،ماس ،ويمن سو ت
المتكامددل لصددالح مددن يسددتخدمون األو اركددل  .و ددذلك الفددرق ددين اسددتجابات مددن يسددتخدمون رنددام
سد ددماك  2وبد ددين اسد ددتجابات مد ددن يسد ددتخدمون رند ددام مد دداس ،ويمد ددن سد ددو ت المتكامد ددل لصد ددالح مد ددن
يسددتخدمون رنددام سددماك  .2ض دالب عددن وجددود ددرق ددين اسددتجابات مددن يسددتخدمون رنددام ايميددت
سددو ت وبددين اسددتجابات مددن يسددتخدمون ال درام اآلتيددة :مدداس ،ويمددن سددو ت المتكامددل لصددالح مددن
يستخدمون رنام ايميت سو ت ،و ي ضوو ما س ؛ يدتم رفػت الفرضدية العدميدة التدي تدنا عمدى
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أندده "ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي اتجاهػػات آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ أبعػػاد مواكبػػة
البرمجيات المحاسبية لممتطمبات المعموماتية في الشركات التجارية اليمنية ،تعزى لمتغير البرنامج
المحاسبي المستخدـ".
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نتائج الدراسة
أوالً :النتائج المتعمقة بمواكبة البرمجيات المحاسبية لممتطمبات المعموماتية:
أظه رررت نت ررائج تحاس ررل الد ارس ررة ما ررق المس ررتو الم ررا تحرسر ر در ررة مالي ررة ر ر موا ب ررة ال رم ي ررات
المحاس ر ية لامتبابررات المماوماتيررة ر ال ررر ات الت اريررة اليمنيررةن و انررت النتس ررة ت ار ميررةن تم ر
مسررتويات ملتافررة ر الموا بررة ماررق المسررتو البمرردي الت ر ألررات ترتسب را :ماررق الت روال

مررا ي ر ت :

الرضا المماومات ن ال نية الت غسايةن الوظيفة الماليةن الحماية األمنية.
ثانياً :نتائج تحميل االتجاهات من حيث الخصائص الشخصية:
أظهرررت نتررائج تحاسررل ات ااررات اراع أ رراد مسنررة الد ارسررةئ مررش حسررث اللصررائ

ال لصررية ل ررل بمررد

مررش أبمرراد الد ارسررةن وماررق المسررتو ال ار لموا بررة ال رم يررات المحاسر ية لامتبابررات المماوماتيررة ر
ال ر ات الت ارية اليمنيةن
 و ود اتفاق
المتمثاة

ما ي ت :

ات اارات اراع أ رراد مسنرة الد ارسرة ب ر ش أبمراد موا برة ال رم يرات المحاسر ية
ال نية الت غسايةن والوظيفة الماليةن والحماية األمنيةن والرضا المماومات ن ومارق

المستو ال ا لموا بة ال رم يرات المحاسر ية لامتبابرات المماوماتيرة ر ال رر ات الت اريرة
اليمني ررة ت ىمر ر
والل رة
 و ود اتفاق

إل ررق اللص ررائ
ال رنامج المحاس

ال لص ررية ر ر الممر ررن المؤا ررل المامر ر ن الوظيف ررة الحالي ررةن
المستلد .

ات اارات اراع أ رراد مسنرة الد ارسرة ب ر ش أبمراد موا برة ال رم يرات المحاسر ية

المتمثاررة الوظيفررة الماليررةن والحمايررة األمنيررةن والرضررا المماومررات ن وماررق المسررتو ال ا ر ن
سنمررا تو ررد رروق ر ات ااررات اراع أ رراد مسنررة الد ارسررة ب ر ش بمررد ال نيررك الت ررغساية لموا بررة
ال رم ي ررات المحاسر ر ية لامتباب ررات المماوماتي ررة ر ر ال ررر ات الت اري ررة اليمني ررة ت ىمر ر
التلص

المام .
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ثالثاً :نتائج تحميل االتجاهات من حيث طبيعة البرنامج المحاسبي:
أظهرت نتائج تحاسل ات ااات اراع أ راد مسنة الدراسةئ مش حسث ب يمة ال رنامج المحاس

ل ل بمد

مررش أبمرراد الد ارسررةن وماررق المسررتو ال ار لموا بررة ال رم يررات المحاسر ية لامتبابررات المماوماتيررة ر
ال ر ات الت ارية اليمنيةن
 و ود روق

ما ي ت :

ات ااات اراع أ رراد مسنرة الد ارسرة ب ر ش أبمراد موا برة ال رم يرات المحاسر ية

المتمثاررة ال نيررة الت ررغسايةن والوظيفررة الماليررةن والحمايررة األمنيررةن والرضررا المماومررات ن وماررق
المستو ال ا لموا بة ال رم يرات المحاسر ية لامتبابرات المماوماتيرة ر ال رر ات الت اريرة
اليمنية ت ىم

إلق مصدرية ال رنامج المحاس

المستلد (مصرم محايرا:ن مصرم لار يرا :ن

لصالح ال رنامج المصم لار يا.:
 و ود روق

ات ااات اراع أ رراد مسنرة الد ارسرة ب ر ش أبمراد موا برة ال رم يرات المحاسر ية

المتمثاررة ال نيررة الت ررغسايةن والوظيفررة الماليررةن والحمايررة األمنيررةن والرضررا المماومررات ن وماررق
المستو ال ا لموا بة ال رم يرات المحاسر ية لامتبابرات المماوماتيرة ر ال رر ات الت اريرة
اليمنيررة ت ىم ر

إلررق ال رنررامج المحاس ر

المسررتلد (أو ار ررلن سررما  5ن اساسررت سررو تن يمررش

سررو ت األون ر ن إ رردا ,سررو تن مررودرش سررو تن مصررم دالررل ال ررر ةن مررا ن يمررش سررو ت
المت امل .
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توصيات الدراسة
ضر رررورة أش تممر ررل ال ر ررر ات المصر ررممة و المنت ر ررة لا رم ير ررات المحاس ر ر ية مار ررق إحر ررداث التبر رروير
ال رم

ال ر ات الت اريةئ مش حسث:

الال ئ بما يحر الموا بة المماوماتية

المرت ر مايرك ر تحرسر المتبابرات المماوماتيرة

 تبوير ال نية الت غساية الت تمثل األسرا

ر ر إتاح ررة لير ررار إن رراع الترر ررارير الما ي ررة لالحتيا ررات المماومرررات لا ررر ات المسرررتلدمةن
وضرورة تو سر الردرة ال رم ية لليارات اإلرسال اإلل ترون التارائ لبر التمامل المال ن
ضال :مش تحرس ال سنة الت غساية لات امل مع األنظمة األلر والربط مع األ ه ة الا ية.
 االرتراع

أداع الوظيفة الماليةئ بما سوا ر

وبما يحر االحتيراج المماومرات

التبرورات المتسرارمة ر ت نولو يرا المماومرات

ردم ال رم يرات المحاسر ية بالترنيرات اإلل ترونيرة المحرررة

لرقابة حر ة األصول وترنيرات التسرويات ايليرة و ررا :لليرارات متمرددة ر البررق المحاسر ية
والتسويات ايليةن والصر األ ن ن والترريرر المماومرات ن وبمرا سناسر
الحسا

الممن ن ويا

االحتياج المماومات

ب يمرة ومواصرفات

ال ر ة المستلدمة.

 ضرررورة تحرس ر موثوقيررة ماليررة ر ال رم يررات المنت ررة مررش لررالل تبرروير ترنيررات الحمايررة
والرقابة ال رم ية لصوصا :يما ستما

ترنيات اإلبرال غ المرال لاملرول بالصرالحية مرش أي
ر ر صر ررالحية ال يانر ررات واإلرسر ررال التارر ررائ مر ررش

انح ار ر رراتن ض ر رال :مر ررش ترنير ررات الفح ر ر

األلبر رراعن مر ررع ضر رررورة إتاحر ررة االسرررتلدا ن و ر ر را :لترنير ررة منر ررع الوص ررول لر ررارج نبررراق مر ررش
االستلدا مع الحفاظ ماق انتظا األداع

الوقت المادي واالستثنائ .

 ضرررورة التحرردسث المسررتمر لا رم يررات المحاس ر ية بمررا يحر ر الرضررا المماومررات مررش لررالل
تحرردسث تبررويري لترنيررات تررو سر الترررارير المتنومررة ر المحتررو والمررر
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المماومررات و ر را:

الفصل الرابع

ألسالس
مع التال

النتائج والتوصيات

مدمومة ليارات متمددةن وتو سر تمايمات مسامدة وريرة لاتمامرل السراي ن تتناسر
الفروق الفردية لمستلدم ال رم يات.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
أوالً :المراجع العربية:
قنطقجِ ،سامرٌ .)2012( .غة اإلفصاة ااإلٌّة ٌااٚإلٌّب ة ا .الطبعةت اوًلةَ ،راا الاة ال العال ْةت ل ناةر ًالخٌ ّة
ًالخرج ت ،سٌاّا.
سةةخْبااث ،لةةٌرو ًاًمنةةِ ،مااشةةارٔ .)2009( .ظةةُاإلٌّوٍ ِٛة ماإلٌّب ة ( ،حعرّةةا الذنةةْنِ ،قاسةةه ملةةراىْه).
الرّاض :راا ال رّخ ل نار.
مخٌلِ ،عصةا الة ّدمحم

و ًمصةطاَ ،عبة العاّا النةْ ٔ .)2009( .ظةُاإلٌّب ة اإلفٌىون ٔٚة  ،مناةٌااث جامعةت

النٌران ال اخٌدت.
الةةراًُ ،دت ةةج" .)2009( .تط م ة ماِب ة اعٍةةٝاإلٌب ةة " ٛالطبعةةت اوًلةةَ ،راا ال نةةخقبر ل ناةةر ًالخٌ ّ ة
اوارن.
عب ال طْف ،ناصر نٌا ال ّدمحمٔ" .)2006( .ظُاإلٌّوٍ ِٛماإلٌّب

اِٚو ٌج اإلٌ ٔ ماٚإلٌ نإلِجاإلٌج ٘زة" ،الطبعةت

اوًلَ ،مناٌااث ال اا الجامعْت ،مصر.
ج عت ،أد و ًالعرالْ  ،عصا و ًالاعبِّ ،ار (ٔ ،)2003ظُاإلٌّوٍ ِٛماإلٌّب ة اِةل ًاتط مةااِو

ةن ،راا

ال نيج ل نار ًالخٌ ّ  ،ط ،1ع ان.
الذبْطًِ ،النقأ .)2003( .ظُاإلٌّوٍ ِٛماإلٌّب

ً،د ة الذ لال ل طباعت ًالنار ،العراق.

مٌستٌفو سخْادمحمً ،سْ تدمحمو مااكٔ .)2002( .،ظُاإلٌّوٍ ِٛماإلٌّب ة اتتاة ااإلٌمةنإل إلم( ،حرج ةت سةعْ  ،ك ةار
ال ّدمحمو ًدجاج ،أد دام ) .الرّاض :راا ال رّخ ل نار.
ّةايِ ،سةةامر عبة الر(ًفِ .)2002( .ملِة اصةةااإلٌب ةة . ٛكخةةام مناةةٌا،/http://computer.atlas4e.com ،
الخ ْس 26،مااس .2018 ،
الجبةةر ،نبْةةو لةةدمحم عب ة الرد دمحمو ً  ،فيةةْه ألةةٌ العةةا  .)1999( .إلٌّب ة اس ةةوالإلَاإلٌب ة  .مص ة اااث الج عْةةت
النعٌرّت ل ذاسبت ،اإلص اا النارس.
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الاْرا ُ ،عباس مي ُٔ" .)1990( .ظني اإلٌّب

" الطبعت اوًلَ ،ذاث النالسر ،التٌّج.

ع ةةِ ،عةةارر دنةةْدمحم .)2015( .أثةةناتط ةةكاإلٌ نِج ةة ماعٍةةٝاإلٌّب ةة اإلٌبى ِٛةة  .مج ةةت جامعةةت اونبةةاا ل ع ةةٌ
االقخصارّت ًاإلرااّت ،ال ج ( ،)7الع ر( ،)13صـ.490-463
النْ  ،ع ِ مجاى أد و ً ألٌ مٌسَ ،أد عب النال ِ .)2013( .بلدإلماإل و اسنإلِجاإلٌّب

اإلٌج ٘زة .مج ت

الخجااة ًالخ ٌّر (ك ْت الخجااة – جامعت طنطا) ،الع ر ( ،)3صـ.458-409
ك ةةار ،مّرّنةةِ أكةةر  .)2012( .أثةةناإلٌّب ةة اإلفٌىون ٔٚةة اعٍةةٝاتطةةٛيناسٕةة لاٚتنةةغ ًا٘ ىةةًاإلٌٕظةة َاإلٌّب ةة اا
ٌٍّننٚع م .مج ت البذٌد ال الْت ًالخجااّت ،الع ر ( ،)2صـ.326-301
الذنْباث ،معاذ ٌّسف .)2012( .تفو ًاتط م ماإلٌبزَاإلٌ نِج اإلٌج ٘زةاصااإدإل ةاإلألعّ ياس والإلَأّةٛا ال ةٛيا
إلٌوىٌٕٛٛج .امج ت البذٌد ال الْت ًالخجااّت ،الع ر( ،)1صـ.268-233
الاعبًِ ،لْة ل ةف ع ةِو ًالنجة اًُ ،أكةر ٌّسةف.)2012( .اأثةناإل ةوالإلَأظةُاإلٌّوٍِٛة ماإلٌّب ة اصةاا صة ا
وف لةااإلفدإل ة .ال ج ت الع ْت لالقخصار ًالخجااة ،الع ر ( ،)2صـ .827-857
عب الصادا ،ع ار عب الرسٌر .)2012( .تٛص ناحّ ي اٌااٛ

اٚإلِٕ اس ٔ مالٛإلعلاإلٌّوٍ ِٛم .مج ت جامعةت

النيرّدمحم ،ال ج ( ،)15الع ر( ،)4صـ.58-53
الطٌّر ،لْ َ .)2011( .تطٛينأّٛا ال ٛياإلٌوىٌٕٛٛج اٚإل و ٖاعٍٝاإل والإلَأظُاإلٌّوٍِٛة ماإلٌّب ة .امج ةت
جامعةةت حاةةرّدمحم ل ااسةةاث ًالبذةةٌد الع ْةةت ،س ن ة ت الع ةةٌ االقخصةةارّت ًالقانٌنْةةت ،ال ج ة ( ،)33الع ة ر(،)1
صـ.72-53
اراّ ة ،مرار لال مص خِ .)2010( .لٜاتةٛإلصناِوطٍ ة ماأِةٓاإلٌ ٔة ماٚإلٌّوٍِٛة ماإلٌّب ة ا ٚٚة نهاتازيٕٙة ا
إلآلٌ ة اصةةااإلٌ ٕةةٛناإلأل دٔ ة .امال ة ل بذةةٌد ًال ااسةةاث ،الع ةةٌ االقخصةةارّت ًاإلرااّةةت ،مج ة ( ،)14الع ة ر(،)1
صـ.81-39
ال طاانت ،ينان فالحو الاراّرُ ،ج ار عارر ،)2010( :أثناتىٌٕٛٛج ة اإلٌّوٍِٛة ماعٍةٝاص عٍ ة أظةُاإلٌّوٍِٛة ما
إلٌّب

اصااشةنو ماإلٌةلٚإللاإلأل دٔ ة  ،مج ةت ال نةااة ل بذةٌد ًال ااسةاث ،ال ج ة ( ،)16العة ر( ،)1صةـ-97
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د ة ًن ،طةةالرو ًالقطاًنةةت ،عةةارر .)2007( .إلثةةناإل ةةوالإلَاأجٙةةزةاٚسنِج ة ماإلٌب ة اإلآلٌةةااعٍةةٝاص عٍ ة أظ ة َا
إلٌّوٍ ِٛماإلٌّب

ا .مج ت البقال ل بذٌد ًال ااساث ،ال ج ( ،)12الع ر ( ،)1صـ.137-107

سرًا ،منار جباا .)2008( .إل والإلَاإلٌّوٍ ِٛماٚإلٌ نِج ماصةااإلٌّو ٌجة ماإلٌّب ة  .مج ةت ك ْةت لاة ار ل ع ةٌ
االقخصارّت ،الع ر( ،)16صـ.327-300
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نٌا ،عب الناصرً ،ع س ،نائةرِ .)2007( .مة ي

اإلٌنل سة اٚإلألِة ْاٌٍ ٔة ماإلٌّب ة اصةاامةًأظة َاإلٌّوٍِٛة ما

إلٌّب ٛة  .رااسةةت مْ انْةةت ع ةةَ البنةةٌك الخجااّةةت فةةِ االارن ،ال ج ةةت الع ْةةت ،مركةةا ال ااسةةاث ال نةةخقب ْت،
الع ر( ،)18صـ .155-119ا
القاضةةِ ،دنةةْدمحمو ًع ةران ،ج ةةارو ًسةةيَ ،سةةنترُ .)2005( .وف ي ة اإلفجةةنإللإلماإلٌنل س ة اصةةااإلٌبةةزَاإلٌ نِج ة ا
إلٌّب

اإلٌجة ٘زة.امج ةت جامعةت حاةرّدمحم ل ااسةاث ًالبذةٌد الع ْةت ،س نة ت الع ةٌ االقخصةارّت ًالقانٌنْةت،

ال ج ( ،)27الع ر( ،)2صـ.148-131
ألةةٌ مٌسةةَ ،أد ة عب النةةال  .)2004( .أّ٘ ة اِاةة ظنأظةةُاإلٌّوٍ ِٛة ماإلٌّب ةة اإلفٌىون ٔٚةة  .مج ةةت الخجةةااة
ًالخ ٌّر (ك ْت الخجااة – جامعت طنطا) ،الع ر ( ،)4صـ.54-1
 ً ،ألٌلتر ،مصطاَ ىةااًن عةا الة ّدمحم .)2017( .د ٚاإلٌ ةنإلِجاإلٌّب ة اإلٌجة ٘زةاصةاا

مذ ٌر ،أمْرة مذ ٌر

إلٌبلآِاِا ظناإلٌّنإلجوة  .رااسةت مْ انْةت ع ةَ رّةٌان ال راجة القةٌمِ لةالخرطٌ  ،اسةالت ماجنةخْر ،جامعةت
النْ ْدمحم ،ك ْت ال ااساث الع ْا ،النٌران.
لرلخ  ،نبْ ت ملةراىْه .)2013( .تم ة ُأظةُاإلٌّوٍِٛة ماإلٌّب ة اإلتٌىون ٔٚة اصةااإلٌج ِوة ماإلٌفٍفةط ٕ اصةاالطة ا
غزة .رااست مْ انْت ،اسالت ماجنخْر ،الجامعت اإلسالمْت ،ك ْت الخجااة ،ياة.
النٌّنِ ،آمنو عب

 .)2013( .د إل

اٚتم ُاإلٌ نإلِجاإلٌّب

اصااشنو اتٛزي اإلٌىٙنسة لاصةااِب صظة اغةزة.ا

اسالت ماجنخْر ،الجامعت اإلسالمْت ،ك ْت الخجااة ،ياة.
الاةةٌدت ،ع ة ٍ

ل ة ا س ة ْ انِ .)2012( .ةةلٜاِمنّ ة اإلٌ نِج ة ماإلٌّب ة اٌّوطٍ ة ماإلألعّ ة ياصةةااإلٌنةةنو ما

إلٌّف ّ٘ اإلٌإ ع اإلأل دٔ  .رااست مْ انْت ،اسةالت ماجنةخْر ،جامعةت آر البْةج ،ك ْةت مرااة ال ةار ًاوع ةار،
اوارن .
صالح ،مص خ عب هللا .)2010( .د إل

اٚتم ُأظُاإلٌّوٍ ِٛماإلٌّب

اصةااإلٌّس فة ماغ ةناإلٌبى ِٛة  .رااسةت

حطبْقْت ع ةَ ال سسنةاث يْةر الذتٌمْةت فةِ قطةاز يةاة ،اسةالت ماجنةخْر ،الجامعةت اإلسةالمْت ،ك ْةت الخجةااة،
ياة.
 ،عب اليارُ دندمحم .)2010( .د ٚاتمٕ اإلٌّوٍ ِٛماصااتطٛينأظُاإلٌّوٍ ِٛماإلٌّب

 .رااست دالت مج ٌعةت

مةةدمحم الاةةركاث الخجااّةةت النةةٌرانْت ،اسةةالت ماجنةةخْر ،جامعةةت النةةٌران ل ع ةةٌ ًالختنٌلٌجْةةا ،ك ْةةت ال ااسةةاث
الخجااّت ،النٌران.
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صو ٌ ةةة اٚ ٘ةةة اصةةةااوفةةة لةاٚدِٚةةة ماٍٛج ةةة اإلٌّوٌٕٛٛإلماتىٚ أد.)2009( .

 لق ةةةان، ْ الةةةراىْهو ًسةةةع،ًُالجةةةااا

 اسةةالت، رااسةةت حطبْقْةةت فةةِ الجامعةةاث ًال عاى ة الانْةةت فةةِ مق ةةْه كٌارسةةخان العةةراق. ِ ة ماإلٌّب ةٍٛإلٌّو
. العراق، ك ْت اإلرااة ًاالقخصار، جامعت لا ار،ركخٌااه
 ٘ اصةااِو ٌجة اإلٌ ٔة ماٚدٚا

ااصااإلٌ نإلِجاإلٌّب

 إلفسلإل اإلٌّب.)2016( . لرًلت،  ل ْرو ً مليا،عب القارا

 ألذةاد، لنةترة لةالجاائرENICAB  رااسةت دالةت مسسنةت صةناعت التٌالةر. إلٌضاّ اس ٌّس فة اإلتلواة دي
، امةاح، مركةا البذةذ ًحطةٌّر ال ةٌاار الباةرّت،ال سح ر ال ًلِ دٌر اإلل از ًااللختاا فِ منظ اث اوع ةار
.316-303 صـ،اوارن
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كلية العلوم اإلدارية
قسم المحاسبة
برنامج الماجستير

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة األندلس للعلوم والتقنية
عمادة الدراسات العليا

األخ  ............................................................. /األكــــرم
السالم عليكن ورمحة اهلل تعاىل وبركاته  ،،،وبعد:
يهديكم الباحث أطيب التحااي متمنياً لكم موفور الصحة والعافية ,وحييطكم علماً أبنو يقوم إبجراء الدراسة

ادلوسومة بـ"تقييم مدى مواكبة الربجميات احملاسبية للمتطلبات ادلعلوماتية (دراسة ميدانية يف
الشركات التجارية اليمنية)"؛ وذلك استكماالً دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستري يف احملاسبة .ونظراً دلا
تقت ضيو طبيعة موضوع الدراسة من آلية جلمع ادلعلومات ,فقد قام الباحث بتصميم استمارة االستبانة – اعتماداً
على اطالعو على األدبيات والدراسات واألحباث العلمية ذات العالقة مبوضوع دراستو ,ووفقاً للخطوات العلمية
ادلتعارف عليها – لغرض مجع البياانت وادلعلومات اخلاةة مبوضوع دراستو احلالية من عينة الدراسة.
وإمياانً من الباحث مبدى ما تتمتعون بو من معرفة وخربة يف ىذا الصدد فإنو يتشرف بوضع ىذه االستبانة بني
أيديكم إلبداء آراء كم فيما تضمنتو فقرات استمارة االستبانة؛ وذلك بوضع إشارة (√) على اخليار الذي ميثل

درجة موافقتكم  -حبسب قناعتكم الشخصية  -يف سياق حتديد مدى مواكبة الربجميات احملاسبية
للمتطلبات ادلعلوماتية يف الشركات التجارية اليمنية ,ووفقاً للمقياس ادلستخدم ,ومبا حيقق اذلدف الرئيس
من الدراسة ,مع العلم أبن مشاركتكم هبذه االستبانة والبياانت اليت تزودان هبا ستكون حمل اىتمامنا .ونؤكد لكم أن
ىذه البياانت ستعامل بسرية اتمة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ,والباحث على ثقة اتمة أبنكم
ستولون ىذا ادلوضوع اىتمامكم ادلعهود ,وتقدمي ادلساعدة العلمية لتحقيق أىداف دراستو.
شاكراً ومقدراً تعاونكم واهتمامكم جتاه خدمة البحث العلمي يف إطار خدمة ميننا احلبيب
إشراف الدكتور دمحم السمحي

الباحث :طالل حسن محود القاسم

رقم التلفون770646378 :

رقم التلفون773617160:
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أوالً :اخلصائص الشخصية

يرجى التكرم بوضع اشارة ( √) مقابل االجابة اليت تراها مناسبة
1

العمر

2

المؤهل العلمي

3

التخصص العلمي

4

الوظيفة الحالية

5

الخبرة في البرنامج المحاسبي المستخدم

اقل من 25

36 - 25

اكثر 36

( )

( )

( )

بكالوريوس

ماجستير

أخرى (تذكر )

( )

( )

( ) ......

محاسبة

حاسوب /تقنية معلومات

أخرى (تذكر )

( )

( )

( ) ......

محاسب

مراجع داخلي

مدير مالي

( )

( )

( ) ......

أقل من 5

 5 – 10ا

اكثر 10

(

(

)

(

)

)

اثنياً :طبيعة الربانمج احملاسيب

1

مصدرية البرنامج المحاسبي المستخدم

2

البرنامج المحاسبي المستخدم

مصمم خارجيا

(

مصمم داخليا

(

)

)

اكتب اسم البرنامج المحاسبي ( ) .........................

اثلثاً :مدى مواكبة الربامج احملاسبية دلتطلبات ادلعلوماتية يف الشركات التجارية اليمنية
يرجى التكرم بوضع اشارة ( √) مقابل االجابة اليت تراها مناسبة

م

 -1إلٌ ٕ اإلٌونغ ٍ اٌٍ نِج ماإلٌّب

1

يّوٍهاإلٌ نٔ ِجااظنقاإلٌّو ٌج اإلٌّب

2

يمَٛاإلٌ نٔ ِجاعٍٝاسٕ اسنِج اتلعُاإلٌم ٛداإلٌّب

:ااا

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

اإلٌوااتٍ ااإلتحو ج ماإلٌّوٍ ِٛت
اآٌ اااأثٕ لاإد ياإلٌفٛإلت ن

ا

ا

ا

ا

ا

3

يوًّاإلٌ نٔ ِجاعٍٝا

ال ًاآٌ اإلٌونح ً

ا

ا

ا

ا

ا

4

يلعُاإلٌ نٔ ِجاإلٌوو ًِاِوولداإلٌوّمماِ اإم ٙاإلٌّو دياٚصكا وناإلٌانف ا

ا

ا

ا

ا

ا

5

يمَٛاإلٌ نٔ ِجاعٍٝاسٕ اسنِج اتلعُاإلٌونغ ًاِوولداإلٌّفوالِ ٓاٚصمااٌٍامح م

ايلعُاإلٌّنإلجو اٌٍم ٛداإلٌّب

6

يملَاإلٌ نٔ ِجا

7

يونضاإلٌ نٔ ِجا

8

يظٙناإلٌ نٔ ِجاأ ل َاإلٌفٛإلت ناإلٌّوىن ةاأثٕ لاإلفد ياآٌ اا

9

يّوٍهاإلٌ نٔ ِجاتمٕ ماِوولدةاتّىٓآِاإض ص اعّ ً،اِ ٛد،ا ٕفآِاش ش اإلٌف ت ٛةأففٙ

10

يّىٓاإلٌ نٔ ِجآِاصوحاعلةأٛإلصذا(ش ش م)اصو ٌ آِاإلٌطنص ااإلت ٙاصااآْاٚإلحل ا

11

يلعُاإلٌ نٔ ِجاإِى ٔ اتالين/اإل و نإلداإلٌوم يناٌوط م م ِ يىنٚا ٛصتا(إلوفًا،اأوف ا) ا

12

تو حاإلٌ ٕ اإلٌ نِج إٌٍظ َاإلٌوى ًِاِ اإلألٔظّ اإلأل نٜاٚإلٌنسهاِ اإلألجٙزةاإلٌذو

اإِى ٔ اإلٌوو ًِاِ اإلٌلص اإلٌٕملي اأثٕ لاإد ياإلٌفٛإلت ناإلآلجٍ
نًاتٕ ٗاٌٍّفوالَاعٓاٚجٛداِلي ٔٛاعٓادصو ماغ ناِفلدة

13

يّوٍهااإلٌ نٔ ِجا

14

يّٕحاإلٌ نٔ ِجاحني اإلتٔوم يآِاحمًاأل ناصاأف اإلٌن ش اسولاإتّ َاتو ئ اإلٌبمٛياإلٌّطٍٛس

15

اإلٌّوٍ ِٛتاادْٚاإلٌنج ٛاٌٍننو اإلٌّٕوج

اإلف

ياإلفٌىونٔٚااإلٌوٍم نااٌطنصااإلٌوو ًِاإلٌّ ٌا

يٛصناإلٌ نٔ ِجاتمٕ ماإٔن لاتم يناحف اإلتحو

122

م

 -2إلٌٛم ف اإلٌّ ٌ اٌٍ نِج ماإلٌّب

:ااا ا

1

يعمل البرنامج في تسجيل العمميات المالية وفق دليل حسابات.

2

تقييد العمميات المالية آلي ًا والتأثير عمى الحسابات ذات الصمة بمجرد إتمام عممية الحفع

3

يمتمك البرنامج آلية التبميغ المالي لتنفيذ أوامر صرف مخزنيه في ظل تعدد المخازن

4

يتيح البرنامج تعدد خيارات التعامل مع الخصم عمى أساس الصنف ،الفاتورة ،مبمغ ثابت

5

يعطي البرنامج صورة عن حركة الصنف عمى أساس خيارات متعددة لحركة الصنف المطموبة

6

يوفر البرنامج تقارير المديونية عمى أساس خيارات متعددة التفاصيل لمدفعات المتأخرة ،والدفعات المستحقة

7

يدعم البرنامج التتبع متعدد الخيارات لحركة األصول كاالستخدام ،التأجير ،اإلهالك ،التقييم ،التصرف

8

يوفر البرنامج طرقاً متعددة إلهالك األصول بما يناسب طبيعة ومواصفات األصل

9

يوفر البرنامج خيار تحديد نظام الجرد (الدوري ،المستمر) المطموب اتباعه في حركة البضاعة

10

يدعم البرنامج خيارات متعددة لتحديد طرق تقييم بضاعة أخر المدة وفق نظام الجرد المتبع

11

يزود البرنامج خيارات متعددة في الطرق المحاسبية لمتسويات المقدمات والمستحقات آلياً

12

يدعم البرنامج خيارات متعددة في تحديد طرق التسويات اآللية البنكية والنقدية والصرف األجنبي

13

يعمل البرنامج وفق تقنية الترحيل اآللي إلى الحسابات المختصة وفق دليل الحسابات

14

يعد البرنامج أثر التسويات الجردية آلياً في ميزان المراجعة باألرصدة والمجاميع

15

يظهر البرنامج التقارير و الحسابات الختامية المالية آلياً عند الطمب

م

 -3إلٌبّ ي اإلألِٕ اٌٍ نِج ماإلٌّب

:ااا ا

1

يصدر البرنامج رسائل تمقائيه تنبه عن األخطاء من خالل تقنيات الفحص لصالحية البيانات

2

يتحقق البرنامج من هوية االستخدام والتراسل عن طريق االسم وكممة المرور

3

يعتمد البرنامج تقنيات التشفير في التعامل مع البيانات بالحفع والتراسل

4

يمتمك البرنامج توثيق الكتروني لبيانات فترات محاسبية سابقة في جميع المعالجات والخزن والتراسل

5

تعمل تقنيات خيار االستخدام الزمني لمنظام عمى منع الوصول لمبيانات خارج النطاق الزمني

6

يقوم البرنامج بعمل نسخ احتياطية تمقائياً عند الخروج من البرنامج بشكل مستمر

7

يمتمك البرنامج تقنيات الرقابة الذاتية في االرصدة والمجاميع وألية توليد األرقام لمحسابات والفواتير

8

يعمل خيار تقنيات اإلبالغ اآللي لممخول بصالحية اإلبالغ عن أي انحرافات في الحسابات والفواتير

9

يقوم البرنامج بمالحظة أي بيانات تم تعديمها أو حذفها أو اإلضافة عميها والتقرير عنها

10

يوفر البرنامج إجراءات أمنية لموصول والتنقل إلى جميع األنظمة الجزئية

11

يوفر البرنامج خيارات متعددة لفحص سالمة البيانات وفق السقوف المحددة لمستويات التفويض

12

توفر خيارات حماية خصوصية البيانات اإلتاحة لممخول باالطالع فقط دون التعديل

13

يوفر البرنامج رقابة متعددة في الحماية البرمجية لضمان سالمة المعالجة التطبيقية

14

يمتمك البرنامج قدرة الحفاظ عمى مستوى أداء منتظم لمنظام في الوقت العادي وأوقات الذروة

15

يتميز البرنامج بالحماية الذاتية ضد الوصول واالستخدام غير المصرحين

123

موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق

موافق

محايد

محايد

غير
موافق

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

غير
موافق
بشدة

َا

:ااا ا

 -4إلٌنض اإلٌّوٍ ِٛتااعٓاإلٌ نِج ماإلٌّب

1

تتصف واجهة البرنامج بسهولة االستخدام

2

تتميز شاشات ونوافذ البرنامج بسهولة الفهم وقابمية التعمم

3

تتسم شاشات ونوافذ البرنامج بالوان وخطوط مريحة لالستخدام

4

يتيح خيار االستعالم لممستخدم سهولة البحث باستخدام كممات مفتاحية

5

يدعم البرنامج خيار استخدام مفاتيح وظيفية لتسهيل التنقل عبر االختصارات

6

يزود البرنامج المستخدم بتعميمات ومساعدات فورية لمتعامل السميم مع البرنامج

7

يوفر البرنامج تقارير مالية في التوقيت المناسب التخاذ القرار السميم

8

يقدم البرنامج خيار تعدد العرض المعموماتي تدعم جميع التقارير كالتمثيل البياني

9

يوفر البرنامج تقارير خاصة عمى أساس خيارات متعددة لمحتوى التقرير حسب الطمب

10

يزود البرنامج متخذ القرار بتقارير الحسابات والتحميل المالي ،المقارنات ،واالنحرافات

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

إذا كنت تود احلصول على ملخص لنتائج هذه الدراسة ارجو كتابة عنوانك أو بريدك اإللكرتوين أو رقم الوتس أب يف ادلساحة
ادلخصص

مع خالص التقدير واالحرتام

124

غير
موافق
بشدة

The Extent of Accounting Software to Keep up with Informational Requirements:
An Empirical Study Applied at Yemeni Trading Companies

By: Talal Hassan Hamoud Al-Qassem
Supervisor: Dr. Mohammed H. Al-Samhi

Abstract
This study aimed at exploring the extent of accounting software to keep up with
informational requirements at Yemeni Trading Companies through focusing on
operational structure, finance function, security protection, and informational
satisfaction.
Due to the empirical nature of the study, an analytical descriptive approach, based on
the related literature review, which in turn helped in designing a questionnaire, was
used. To validly collect the primary empirical data, the questionnaire was administered
at Yemeni Trading Companies in the Capital Municipality on a sample of (179)
accounting software users, namely accountants, internal auditors, and financial
managers, a representative sample for analysis and considering their views in relation.
However, the overall findings of the study revealed that the degree of accounting
software to keep up with informational requirements at Yemeni Trading Companies was
high. This result reflected the samples' various views on keeping up with on the level of
areas ranked respectively as: informational satisfaction, operational structure, financial
function, and security protection, with the availability of agreement/differences among
the sample's attitudes attributed to either personal characteristics or the nature of the
program used.
Finally, the study recommended that the companies that design and produce accounting
software should do software development in the operational structure to make software
keep up with the performance of the financial function with a higher reliability to
achieve informational satisfaction at the Yemeni Trading Companies.
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