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 فاعلية استخدام نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية             
 بالشركات الصناعية العاملة في مدينة مصراته  

 *د. محمد مفتاح الفطيمي                      
 **طرينةأ. أحمد أبو القاسم                                              

 

 :ملخصال
ية لشركات الصناعية يف ارتونرف على واقع استخدام نظم املعلومات احملاسبية اإللكهدفت الدراسة إىل التع

درة نظم د من قحتعوقات موحتديد ما إذا كانت هناك العاملة يف مدينة مصراته من حيث توافر مقوماهتا، 
اسبني، عينة من احملاء طالع آر است ، من خاللاملعلومات احملاسبية اإللكرتونية على حتقيق جودة التقارير املالية

نهج باحثان على املعتمد الته. اورؤساء األقسام، ومدراء اإلدارات بالشركات الصناعية العاملة يف مدينة مصرا
( 72د )دومت توزيع ع راسة،التحليلي الوصفي، حيث مت تصميم استمارة استبيان جلمع البيانات من عينة الد

 لدراسة متختبار فرضيات اكانت صاحلة للتحليل اإلحصائي. ال  ( استبانة كلها65استبانة مت اسرتجاع عدد )
ل ارتباط (، كما مت استخدام معامWilcoxon signed rank testاستخدام اختبار ولكوكسن )

ركات الصناعية ملالية يف الشقارير ا التيفبريسون الختبار أثر نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية يف حتقيق اجلودة 
تة قرارات ة مبدينة مصراالعامل ناعية مدينة مصراته. أظهرت نتائج الدراسة أنه يتوافر لدى الشركات الصالعاملة يف

دى لنية، ويتوافر إللكرتو بية اوتعليمات كافية صادرة من اإلدارة العليا خبصوص تشغيل نظم املعلومات احملاس
ة، كما بينت وي كفاءنية ذاسبية إلكرتو الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة مشغلي نظم معلومات حم
نظام احملاسيب اإللكرتوين % بني عناصر ال1الدراسة وجود عالقة معنوية طردية عند مستوى داللة إحصائية 

وء هذه ملالية، ويف ضقارير اة الت)القرارات والتعليمات، الربامج واألجهزة، وكفاءة مشغلي النظام( وحتقيق جود
لني يف نية بني العامإللكرتو اسبية ضرورة زيادة تشجع ثقافة استخدام نظم املعلومات احملاالنتائج يوصي الباحث ب

ت تكنولوجيا مستجدا ة علىالشركات الصناعية، وضرورة تدريب مشغلي نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتوني
 املعلومات. 

 لية.ملااارير نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية، جودة التق الكلمات الُمفتاحية:
                                                           

 .lfatiemy@eps.misuratau.edu.lym.aأستاذ مساعد بقسم احملاسبة/ كلية االقتصاد/ جامعة مصراتة،  *
 ahmedtrayna@gmail.com، مساعد بقسم احملاسبة/ كلية االقتصاد/ جامعة مصراتة حماضر * *
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 مقدمة
كات واتساع جم الشر دة حنتيجة للتطورات الكبرية اليت حدثت يف العديد من الوحدات االقتصادية، وزيا

إللكرتونية األجهزة استخدام ازيادة حجم البيانات املختلفة، نشأت احلاجة إىل  مننشاطها، وما ترتب عليها 
 آليل دور لحاسب الث إن يدة ميكن االستفادة منها، حيمن أجل تشغيل البيانات وإنتاج تقارير مالية مف

 استخدام لغات ونية بإللكرت امهم وكبري يف حل العديد من املشاكل املعقدة، ويف تنفيذ العديد من الربامج 
 دية ائية واالقتصاواإلحص اليةالربجمة املختلفة، كما أن للحاسب اآليل أمهية كبرية يف معاجلة البيانات امل

  (.2012)حمسن، 

اخلصائص  فادة منالستيف الوقت الذي أصبح فيه من الضروري اللجوء إىل استخدام احلاسوب وحماولة ا
يرى البعض أنه ال ميكن (، 2012العديدة اليت يتمتع هبا احلاسوب والذي من أمهها السرعة، والدقة )دمهان، 

ظم ية دون وجود نر املالقاريالثقة يف التاالستمرار يف حياة الشركات احلديثة وحتقيق الدقة، واالعتماد، و 
التضحية و عاملني ئة المعلومات حماسبية إلكرتونية، حيث تقوم الشركات بدفع مبالغ ضخمة وتدريب وهتي
ستثمارية ت فرص امنظمابالعديد من مواردها يف سبيل احلصول على هذه النظم، ويف نفس الوقت تتوفر لل

ذه النظم، ار يف هالستثمعوائد مناسبة من استثمارات أخرى خبالف االستغالل هذه املوارد واحلصول على 
ملايل الشركة، احتسني األداء و دقتها، و الية وباملقابل حتقق الشركات املنافع املتوقعة من حتقيق اجلودة يف التقارير امل

علومات أمام نظم امل ةة جديدسؤوليوبالتايل زيادة الرضا لألطراف املستفيدة من التقارير املالية، لذلك تظهر م
ابة واألمان الرقية، وضمان ر املالتقارياحملاسبية اإللكرتونية وهي توفري األساليب والوسائل الالزمة لضمان جودة ال

جيب أن  ص الرئيسية اليتويقصد جبودة التقارير املالية هي تلك اخلصائ(. 2011عليها) كلبونة، وأخرون،
 (.2016، لسامرائياالية )ر املنفعة لكافة األطراف اليت تستخدم التقاريتتصف هبا التقارير املالية ذات امل

دين، ة إىل املستفيحملاسبيامات وتعترب التقارير املالية الشكل األكثر استخداما لتقدمي خمرجات نظم املعلو 
ة نظام عاليفك تقاس ، لذلوهذه التقارير هي أداة االتصال باملستفيدين املختلفني داخل الشركة وخارجها

(، حيث إن 2003قاسم، مني )املعلومات احملاسيب جبودة التقارير املالية اليت ينتجها ومالئمتها للمستخد
م، ومن اختاذ قراراهت يها عندستخدمالوظيفة األساسية لنظام املعلومات احملاسيب هي تقدمي املعلومات الالزمة مل

 ى قدر كايف منارات علالقر  املناسبة ملختلف متخذي شأن ذلك أن يلقي على هذا النظام عبئ توفري التقارير
 (. 2003املالئمة واملوضوعية )العيسي، 
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ويف نفس السياق تسعى املنظمات املعاصرة أن يكون العاملون فيها لديهم فكرة كافية يف جمال عمل 
نية العاملية املتخصصة احلواسيب ونظم املعلومات اإللكرتونية، وقد أعلنت العديد من اجلمعيات واملنظمات امله

يف جمال احملاسبة، عن حاجتها إىل مفاهيم تكنولوجيا املعلومات لتكون جزءا من املعرفة، واملهارات، والقدرات، 
للمهن احملاسبية، وأن يكونوا قادرين على تطبيق برجميات التطوير، والتحسني املنتجة، مثل اجلداول  اإللكرتونية، 

تخدام الورق، كما أن ختصص نظم املعلومات احملاسبية يرتبط مبجموعة من ومعاجلة األعمال من دون اس
املهارات يف ختصصني وجمالني  للخربات املتنامية، واملتغرية بشكل سريع مها احملاسبة، وتكنولوجيا املعلومات،  

املهارات كما أن ختصص نظم املعلومات احملاسبية مصمم لتزويد هذا النوع من الدمج بني املعرفة وجمموعة 
(. 2012املعلومات والتعامل معها)الراوي، األخرى، ملواجهة هذه التحديات والفرص اجلديدة لعامل تكنولوجيا 

لذلك تعترب جودة املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها التقارير املالية من أهم العناصر اليت ميكن االعتماد عليها 
 اسبية املطبقة.لتقييم مدى فاعلية وكفاءة نظم املعلومات احمل

اسبية ومات احململعلومن هذا املنطلق تأيت هذه الدراسة كمحاولة التعرف على واقع استخدام نظم ا
ذه الشركات، رير املالية هبة التقاق جوداإللكرتونية يف الشركات الصناعية العاملة يف مدينة مصراته، وأثرها يف حتقي

قارير قيق جودة التحتى ية علكرتوننظم املعلومات احملاسبية اإلل وحتديد ما إذا كانت هناك معوقات حتد من قدرة
 املالية. 

 الدراسات السابقة
لعامل يف ظل ل دول اكيف   لقد أصبحت مناقشة وحبث أمور استخدام التكنلوجيا يف احملاسبة عملية مستمرة
ظم املعلومات نتطبيق  ثرع أالتغريات السريعة اليت يشهدها العامل. حيث تناولت العديد من الدراسات موضو 

ىل ( إ2006)سعد  احملاسبية يف ظل التشغيل اإللكرتوين على خمرجات هذه النظم، حيث هدفت دراسة
ملثلى لقياس اح الوسيلة اة، واقرت رتونيتوضيح الكيفية اليت يتم هبا التشغيل اآليل لنظم املعلومات احملاسبية اإللك

حتديد أوجه ال؟، و  نه أممهذا النظام حيقق األهداف املرجوة  فاعليته، وذلك من خالل دراسة ما إذا كان
ئم االستبيان ئي لقواإلحصااالضعف يف النظام، مث الوصول إىل كيفية معاجلة هذا الضعف، من خالل التحليل 
، زاوية وقرقارشفرعي المية باليت مت توزيعها على مستخدمي نظم املعلومات احملاسبية مبصرف التجارة والتن

ال أن به إز بالفاعلية، ين ميتالكرتو ل الباحث إىل أن نظام املعلومات احملاسبية املستخدم يف ظل التشغيل اإلوتوص
ة ار وجتاهل اإلد ملناسب،وقت ابعض العيوب املتمثلة يف عدم تلبية احتياجات املستخدمني من املعلومات يف ال

ليب على ه املردود السب كان لملناسلومات يف الوقت ايف تنظيم برامج التدريب املستمر للعاملني بإدارة نظم املع
 رفع كفاءة العاملني.
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ودة ية على جية اإللكرتون( إىل توضيح أثر تطبيق نظم املعلومات احملاسب2009كما هدفت دراسة الداية )

 حيث تكون نة غزة، مديالتقارير الصادرة من هذه النظم، ومدى إمكانية استخدامها يف قطاع اخلدمات يف
شركة. توصلت  170دها جمتمع الدراسة من مجيع شركات قطاع اخلدمات العاملة يف قطاع غزة والبالغ عد
ات لنوعية للبيانصائص ايق اخلالدراسة إىل أن استخدام نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية يؤدي إىل حتق

ليها عليها واحلصول عتماد عة االوإمكانياملالية، وزيادة جودة تلك البيانات من حيث دقة البيانات ومالئمتها، 
ل تستطيع احلصو  كرتونيةاإلل يف الوقت املناسب، وأن شركات اخلدمات اليت تستخدم نظم املعلومات احملاسبية

يمة، كما أن ارات سلاذ قر على بيانات مالية ذات جودة عالية، تساعد متخذي القرارات يف الشركة على اخت
 ، وكذلك زيادةيراداتدة اإلاسبية اإللكرتونية يؤدي إىل خفض املصروفات وزيااستخدام نظم املعلومات احمل
 جودة اخلدمة املقدمة للعمالء.

لتجارية املصارف ملطبقة يف ا( بتقييم فاعلية نظم املعلومات احملاسبية اآللية ا2012وقامت دراسة أمحد )
اسبية، ملعلومات احملة على الرقابا، ومدى حتقيق العاملة يف ليبيا من حيث الدقة، والسرعة يف استخراج املعلومة

من  حث إىل جمموعةصل البا، وتو حيث مت توزيع االستبانات على املصارف التجارية يف العديد من املدن الليبية
ن حيث السرعة متخدمني املس النتائج من أمهها: أن األنظمة احملاسبية املستخدمة باملصارف تليب احتياجات

نظمة ة، كما أن األة والدقلكفاءاملعدات والربامج املستخدمة يف املصارف على درجة عالية من ا والدقة، وكذلك
باحث صارف، وقدم الية باملاسباملستخدمة باملصارف التجارية حتقق درجة عالية من الرقابة على املعلومات احمل
ن التقنيات تفادة ماالسو هتا، جمموعة من التوصيات منها؛ إعطاء أولوية لبيئة النظم اإللكرتونية وأجهز 

ل ما كة  وذلك ملواكب ملصارف،اخل االتكنولوجية احلديثة، وإعداد برامج تدريبية طويلة األجل لتطوير املوظفني د
 هو جديد يف جمال تقنية املعلومات.

انعكاس اء احملاسيب و ( إيضاح دور احلاسب اآليل يف حتسني مستوى األد2012وتناولت دراسة الغويل )
ركات العاملة يف الش قسامك على احملاسب وسلوكه، حيث وزعت استمارة استبيان على املديرين ورؤساء األذل

لومات لبيانات واملعاتوفري  ري يفمبدينة زلينت، وقد توصل الباحث إىل أن النظام احملاسيب اآليل يقوم بدور كب
يف الوقت بسرعة ودقة و  جتهيزهاوبة و علومات املطلاحملاسبية املطلوبة لإلدارات، ألنه يقوم بإعداد البيانات وامل

 ردية بني سلوكطعالقة  هناك املناسب وبأقل تكلفة بدرجة أكرب مما يوفره النظام احملاسيب اليدوي، كما أن
ك يؤثر على سلو   األىلاسيباحملاسب وبني نوع النظام احملاسيب املستخدم يف الشركة، فاستخدام النظام احمل

 ذوي السلوك  اسبنيسبة احملنإجيابية أكرب من استخدام النظام احملاسيب اليدوي، مبعين أن احملاسب بصورة 
 



  
 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

 
51 

 
ني ايب واملستخدمك اإلجيلسلو ا ذوياإلجيايب واملستخدمني للنظام احملاسيب اليدوي أقل من نسبة احملاسبني 

 للنظام احملاسيب األىل.
يف  لكرتويناحملاسيب اإل ستخدام نظام املعلومات( إىل التعرف على أثر ا2013كما هدفت دراسة الطويل )

ك اتفاق حث إىل أن هناصل الباقد تو و حماسبة اخلدمات اهلاتفية الثابتة على جودة املعلومات احملاسبية يف ليبيا. 
ودة لكرتوين على جبية اإلحملاسابني أغلب املشاركني يف الدراسة حول وجود أثر إجيايب واضح لنظام املعلومات 

جمال نظم  ربة يفص واخلومات احملاسبية، كما أوصى الباحث بضرورة اختيار الكوادر من ذوي التخصاملعل
 املعلومات احملاسبية، وإعداد الربامج والدورات التدريبية هلم. 

شركات  يف الومات احملاسيب( لبيان أثر تكنولوجيا املعلومات على نظام املعل2014وجاءت دراسة الضلعة )
ظام د من كفاءة نحتليت قد اوقات لسوق املايل اللييب، وفحص واقع الشركات وحتديد التحديات واملعاملدرجة يف ا

ء جلمع الستبيان كأداااستخدم لي، و معلوماهتا احملاسيب يف ظل تكنولوجيا املعلومات، ومت استخدام املنهج التحلي
ل ظت حماسبية يف معلوما نظم لييب متتلكالبيانات، وتوصل الباحث إىل أن الشركات املدرجة بالسوق املايل ال

نية يف سبية اإللكرتو ت احملاعلوماتكنولوجيا املعلومات بدرجة متوسطة من الكفاءة، وهناك حتديات تواجه نظم امل
ة لبشرية العاملكوادر ايل الهذه الشركات من أمهها: نقص الكوادر البشرية املؤهلة، وعدم وجود دورات لتأه

 اسبية، وتدين جهات التشريع احملاسبية اللييب.بنظام املعلومات احمل
يف  ةلياآلت احملاسبية ( إىل التعرف على دور نظم املعلوما2018كما هدفت دراسة الفطيمي وأبوشيبة )

يتوافر لدى  احثان إىل أنهوصل البة، وتحتقيق الرقابة الداخلية الفعالة يف املصارف التجارية العاملة مبدينة مصرات
نظم  ا خبصوص تشغيلة العليإلدار تجارية العاملة مبدينة مصراتة قرارات وتعليمات كافية صادرة من ااملصارف ال

زة الالزمة لربامج واألجهصراتة اينة ماملعلومات احملاسبية اآللية، كما يتوافر لدى املصارف التجارية العاملة مبد
ظم صراتة مشغلي ندينة ممباملة التجارية الع لتشغيل نظام املعلومات احملاسبية اآللية، يتوافر لدى املصارف

لية ظام رقابة داخصراتة نينة ممعلومات حماسبية آلية ذوي كفاءة، يتوافر لدى املصارف التجارية العاملة مبد
اخلية ق الرقابة الد وحتقياآليل جيد، كما بينت النتائج وجود عالقة معنوية طردية بني عناصر النظام احملاسيب

يئة الليبية لعاملة يف الباملصارف رات اصارف التجارية العاملة مبدينة مصراتة. كما بني الدراسة أن إداالفعالة بامل
لداخلية يف اعلية الرقابة قيق فايف حت مدركة ألمهية استخدام نظم املعلومات احملاسبية اآللية يف أنشطتها املختلفة

 ظل تكنلوجيا املعلومات.
مدى  ها وبيانة العامة وأساليب( إىل التعرف على أمهية الضوابط الرقابي2019وهدفت دراسة أبوشيبة والتري )

لدية سات العاملة ب املؤسيفونية استخدامها ومسامهتها يف حتقيق املوثوقية لنظم املعلومات احملاسبية اإللكرت 
 أن هناك حاجة و قابية، ط الر مصراتة، حيث بينت الدراسة أن املؤسسات عينة الدراسة تدرك أمهية هذه الضواب
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راسة ، كما بني الدعلوماتا املهلذه الضوابط الرقابية عامة مبا ميكن من مواكبة التطورات يف بيئة تكنلوجي
ظم املعلومات نفاعلية و ونية وجود أثر ذو داللة إحصائية ألساليب الضوابط الرقابية العامة للنظم اإللكرت 

 احملاسبية.   
ظل  اسبية يفاملعلومات احمل ( إىل التعرف أهم املخاطر اليت تتعرض هلا2019وأخرياً هدفت دراسة افتوحة )

يته، شركة شركة مل)فطية ناستخدام األنظمة اإللكرتونية، من خالل إجراء دراسة مقارنة بني ثالث شركات 
م تخدا مستوى اسلثالث يفكات االربيقة، ومصفاة الزاوية(. توصلت الدراسة إىل وجود فروقات معنوية بني الشر 

ة أمن وسالمة م ومحاية لدعالنظم اإللكرتونية، وأن هناك إجراءات معقولة تستخدمها الشركات عينة الدراس
ونية لومات اإللكرت ظم املعيف ن املعلومات احملاسبية، حيث تعمل على توفري برامج التطوير والتدريب للعاملني

 ة.وتعريفهم على املخاطر والتهديدات اليت تواجه هذه األنظم
ن عدة جوانب ماسبية احمل من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبني أهنا تناولت موضوع نظم املعلومات
املخاطر اليت و ملشاكل اعلى  خمتلفة، وطبقت يف قطاعات خمتلفة وبيئات خمتلفة، حيث ركزت الدراسات السابقة

ت اليت ها، والتهديداؤثرة فيامل ظم والعواملتواجه أنظمة املعلومات احملاسبية، وتقييم فاعلية وكفاءة هذه الن
راسات اسة مكملة للدذه الدر ترب هتواجهها، ودورها يف ترشيد اختاذ القرارات وحتسني األداء املايل، وبينما تع

ام نظم ع استخدة واقالسابقة، حتاول هذه الدراسة ملء جزء من الفجوة يف هذا اجملال من خالل دراس
اهتا، دى توافر مقومن حيث ممراته لكرتونية يف الشركات الصناعية العاملة يف مدينة مصاملعلومات احملاسبية اإل

قارير قيق جودة التحتية على كرتونوحتديد ما إذا كانت هناك معوقات حتد من قدرة نظم املعلومات احملاسبية اإلل
 املالية.

 مشكلة الدراسة 
ي صبح من الضرور أت، فقد لشركااورئيسية يف أي شركة من مبا أن نظم املعلومات احملاسبية متثل نظماً رمسية 

يد تصميمها وحتد وكيفية اسبيةاألخذ بنظر االعتبار التأثريات اليت ميكن أن تنعكس على نظم املعلومات احمل
ن واجه العديد مظم قد ته النطبيعة عملها يف تلك الشركات اليت تعمل يف ظل النظم اإللكرتونية، كما أن هذ

ة وصول إىل كفاءونية للإللكرت ااملتعلقة باملدخالت واملخرجات والتشغيل، وأن الشركات تتبين النظم املخاطر 
اسبية املعلومات احمل مات نظمر مقو أعلى يف تقاريرها املالية. ومن هنا حتاول هذه الدراسة التعرف على مدى تواف

اتة، وعليه لة مبدينة مصر ة العامليبيالصناعية ال اإللكرتونية وأثرها على جودة ودقة التقارير املالية يف الشركات
 :ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل
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راته، ة يف مدينة مصالعامل صناعيةمدى توافر مقومات نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية يف الشركات الما 

 وأثرها يف جودة التقارير املالية؟
 أهداف الدراسة 
ية لشركات الصناعية يف ارتونراسة إىل التعرف على واقع استخدام نظم املعلومات احملاسبية اإللكهتدف الد

شركات، الية هبذه الارير املالتق العاملة يف مدينة مصراته من حيث مدى توافر مقوماهتا، وأثرها يف حتقيق جودة
 وذلك من خالل: 

اسبية مات احململعلو ادارة العليا خبصوص نظم التعرف على مدى توافر قرارات وتعليمات صادرة من اإل .1
 اإللكرتونية يف الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراته. 

ية لشركات الصناعانية يف لكرتو التعرف على مدى توافر األجهزة الالزمة لتشغيل نظم املعلومات احملاسبية اإل .2
 العاملة مبدينة مصراته. 

 لعاملة مبدينةاصناعية ات العلومات احملاسبية اإللكرتونية يف الشركالتعرف على مدى كفاءة مشغلي نظم امل .3
 مصراته.

 ركات الصناعيةيف الش ونيةالتعرف على مدى وجود معوقات تواجه استخدام نظم املعلومات احملاسبية اإللكرت  .4
 العاملة مبدينة مصراته.

نة العاملة مبدي لصناعيةاكات ية بالشر التعرف على مدى وجود ارتباط بني استخدام النظم احملاسبية اإللكرتون .5
 مصراته وجودة التقارير املالية هبذه الشركات.

 فرضيات الدراسة
 يل:بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها مت صياغة فرضيات الدراسة على النحو التا

صوص ة العليا خبدار ة من اإلصادر  يتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراته قرارات وتعليمات كافية .1
 تشغيل نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية. 

حملاسبية اظم املعلومات تشغيل نزمة ليتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراته الربامج واألجهزة الال .2
 اإللكرتونية. 

 اءة.رتونية ذوي كفية إلكبحملاسيتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراته مشغلي نظم املعلومات ا .3
 لعاملة مبدينةناعية ات الصيوجد معوقات تواجه استخدام نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية يف الشركا .4

 .مصراته
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ية لتقارير املالاى جودة مستو  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية يف زيادة .5

 مبدينة مصراته.للشركات الصناعية العاملة 
 أهمية الدراسة

ه ملهم دراسة هذاصبح من ة، أنظرًا الجتاه معظم الشركات حنو تطبيق نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتوني
ملخرجات اية، ملا هلذه ر املالتقاريالنظم دراسة علمية لتقييم فاعليتها من مجيع النواحي يف جانب حتقيق جودة ال

نة لعاملة يف مديناعية ات الصارات، ويف ظل قلة الدراسات اليت طبقت على الشركاأمهية كبرية يف اختاذ القر 
ان البد من لييب، كاد المصراته خبصوص هذا املوضوع وبالرغم من أمهية هذه الشركات وأثرها على االقتص

عية كات الصناالشر  اخلصوص ى وجهدراسة واقع نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية املطبقة على الشركات، وعل
لى عمة حيث تساعد راسة هاه الدالعاملة يف مدينة مصراته، واملسؤولة عن إصدار التقارير املالية، كما أن هذ

اسبية ملعلومات احملاثر نظم أة يف ، وزيادة اخلرب  تطوير املعرفة يف جمال نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية
 راته. دينة مصملة يف املالية يف الشركات الصناعية العاماإللكرتونية لزيادة اجلودة يف التقارير 

 منهجية الدراسة 
، أما ألدب احملاسيبرد يف او ما  فيما يتعلق باجلانب النظري وتكوين اإلطار العام للدراسة مت باالعتماد على
دف ر استبانة هبويث مت تطي، حيفيما يتعلق بالدراسة امليدانية فقد مت االعتماد على املنهج التحليلي الوصف

 ظل يفدينة مصراته عاملة مبية المجع البيانات الالزمة للتعرف على جودة التقارير املالية يف الشركات الصناع
 استخدام نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية. 

 نموذج الدراسة 
لدراسة يتمثل التابع يف هذه اري ملتغإن احيث أن املتغري التابع يتأثر بالتغريات اليت تطرأ على املتغري املستقل، ف
اد استخدام ز ونية، فكلما اإللكرت  اسبيةيف جودة التقارير املالية، أما املتغري املستقل فيتمثل نظم املعلومات احمل

لتايل صل عليها، وباة املتحملاليانظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية يف الشركات زادت دقة وجودة التقارير 
 ني املتغريين عالقة طردية.تكون العالقة ب

 املتغري املستقل                                      املتغري التابع
 
 
  

 ية اإللكترونيةنظم المعلومات المحاسب جودة التقارير المالية



  
 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                
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 الجانب العملي للدراسة

 مجتمع وعينية الدراسة:
 عية العاملة يفت الصناشركايتكون جمتمع الدراسة من احملاسبني، ورؤساء األقسام، ومدراء اإلدارات بال 

 .72ث مث اختيار عينة غري عشوائية )كرة الثلج( قدرها مدينة مصراته، حي
 أداة جمع البيانات: 

 ة: ملراحل التاليمرت با اليتاعتمد الباحثان على صحيفة االستبيان يف مجع البيانات املتعلقة بالدراسة و 
يف رد و الل ما خات من تضمنت هذه املرحلة استخالص العناصر العبار مرحلة إعداد صحيفة االستبيان:  .1

يان صحيفة االستب  تصميموعي يفاألدبيات احملاسبية مع مراعاة تطوير وإضافة بعض العناصر والعبارات، ولقد ر 
اكيب اللغوية ات الرت الكلمو عناصر التحقق والرقابة مثل بساطة الفقرات ووضوحها وذلك باستبعاد العبارات 

لذي رث اخلماسي واياس ليكام مقاء الرأي باستخداليت تقود إىل عدم وضوح املعىن. وإعطاء املشاركني حرية إبد
رة "موافق ( يقابل عبا5قم )( يقابل عبارة "غري موافق بشدة" وتنتهي ر 1حيتوي على مخس درجات تبدأ برقم )

 بشدة".  
حيفة بار القبلي لصء االختإجرا : يف هذه املرحلة متمرحلة التأكد من االتساق الداخلي لصحيفة االستبيان .2

ة لسياسية جبامعاالعلوم و تصاد عن طريق مراجعتها بواسطة خنبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية االق االستبيان
ن حيفة االستبياتخدام صة السمصراتة، وذلك لتعديل بعض العناصر والعبارات حىت تتوافر درجة مقبولة ومطمئن

 يف مجع البيانات.
 ملوزعة على عينة الدراسةادد صحائف االستبيان ( يوضح ع1اجلدول رقم )مرحلة توزيع صحيفة االستبيان:  .3

الصحائف  ها وعددد عليوعدد الصحائف املتسلمة وعدد الصحائف اليت متت اإلجابة عليها وميكن االعتما
 اليت مل تستلم:
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 (1جدول رقم )

 صحائف االستبيان الموزعة والمستلمة
 النسبة العدد ن ـــــــــــــاـــــــــــــالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 %100 72 عدد صحائف االستبيان املوزعة 

اد تمعدد صحائف االستبيان املوزعة واليت ميكن االع
 عليها 

65 90.3% 

 %9.7  7 عدد صحائف االستبيان اليت مل تستلم 
كلها   %90.3نسبة ب( استبيان 65صحيفة استبيان على عينة الدراسة، ومث ترجيع ) 72مت توزيع 

 صاحلة للتحليل اإلحصائي. 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات: 

بـات ى مصـداقية إجاختبار مداليعترب من االختبارات اإلحصائية املهمة اختبار كرونباخ ألفا للصدق والثبات:  .1
فـراد اص بإجابـات ألفـا اخلـأ مفردات العينة على كل جمموعة من أسئلة االستبيان. وتبـني أن قيمـة معامـل كرونبـا 

% ممـا 70ي تزيـد عـن (، فهـ88%عينة الدراسة على األسئلة املتعلقـة بفرضـيات الدراسـة األربـع، حيـث كانـت )
 يعطي مؤشر جيد إلمكانية االعتماد على اإلجابات الواردة باالستبيان.

(، حيـث Test Of Normalityاختبـار ) مت قياس اعتدالية البيانات باستخداماختبار اعتدالية البيانات:  .2
 بينت نتائج هذا االختبار أن البيانات يف هذه الدراسة ال تتبع التوزيع الطبيعي.

مت أن البيانــات يف هــذه الدراســة ال تتبــع التوزيــع الطبيعــي، والختبــار فرضــيات الدراســة  حيــثاختبــار ولكوكســن:  .3
حـد االختبـارات اإلحصـائية ( باعتبـاره أWilcoxon signed rank testاسـتخدام اختبـار ولكوكسـن )

 1Sample) الالمعلمية اليت جترى عندما تكون البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، وهو اختبار مقابل الختبــــار
T test) الذي جيرى عندما تتبع البيانات التوزيع الطبيعي. 

ة يف ومــات احملاســبيظــم املعل: مت اســتخدامه الختبــار الفرضــية اخلامســة هبــدف دراســة أثــر نمعامــل ارتبــار بيرســون .4
 حتقيق جودة التقارير املالية يف الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة.
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 اختبار فرضيات الدراسة: 

 يل:حو التاالن مت اختبار فرضيات الدراسة عن طريق إجراء اختبار ولكوكسن األحادي وذلك على

 اختبار الفرضية األولى:  .1
 اليت تنص على: مت اختبار هذه الفرضية   

فية صادرة يمات كارارات وتعلقال يتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة : Ho  يالفرض الصفر 
 من اإلدارة العليا خبصوص تشغيل نظم املعلومات احملاسبية اآللية.

ة صادرة من ات كافيمرات وتعلي: يتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة قرا H1 الفرض البديل
 اإلدارة العليا خبصوص تشغيل نظم املعلومات احملاسبية اآللية.

ة من عبارات كل عبار لك لمت اختبار فرضية الدراسة األوىل عن طريق إجراء اختبار ولكوكسن األحادي وذ
وكانت ، SPSSئي إلحصاهذ الفرضية واليت كان عددها ست فقرات، وأجريت احلسابات عن طريق الربنامج ا

   ( على النحو التايل:2النتائج كما باجلدول رقم )
 (2جدول رقم )

 اختبار ولكوكسن الختبار الفرضية األولى

 ــةـــعبارات الفرضيـــــــــــــــــــــــ ت
إحصائيات 
االختبار 

Z 

 مستوى 
 المعنوية 

P-
value 

 مجموع الرتب 
Sum of ranks 

أكبر من 
 الوسيط

أصغر من 
 الوسيط

1 
ات لومملعاعتقاد اإلدارة العليا أن خمرجات نظام ا
ة اجاحل احملاسيب التقليدي غري دقيقة مما يستدعي

 إيل نظم معلومات حماسبية آلية.
6.807 0.000  2024 56 

2 
 ليتحترص إدارة الشركة على إصدار القرارات ا

 34 1736  0.000 6.637  ات.تتعلق مبخاطر استخدام تكنولوجيا املعلوم

3 
ية ونتشجيع اإلدارة استخدام املعاجلة اإللكرت  

يا للبيانات املستخدمة اليت تتالءم تكنولوج
 املعلومات.

7.124 0.000 1953 0 



  
 

 

 رينةطأبو القاسم  أ. أحمد ،حمد مفتاح الفطيميد. م               اإللكترونيةالمحاسبية  فاعلية استخدام نظم المعلومات                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

 
58 

 ــةـــعبارات الفرضيـــــــــــــــــــــــ ت
إحصائيات 
االختبار 

Z 

 مستوى 
 المعنوية 

P-
value 

 مجموع الرتب 
Sum of ranks 

أكبر من 
 الوسيط

أصغر من 
 الوسيط

4 
 يفيواكب اهليكل التنظيمي للشركة التطورات 

 33 1507 0.000 6.388 تكنولوجيا املعلومات. 

5 
 اعدتعمل اإلدارة على وضع التعليمات اليت تس

ام الكادر املؤهل القادر على استخد استقطاب
 األساليب التكنولوجية املعلومات. 

6.362 0.000 1550.5 45.5 

6 
مة لعاة االقرارات والتشريعات اليت تصدرها اإلدار 

للشركة تشجيع من استخدام تكنولوجيا 
 املعلومات احلديثة يف الرقابة الداخلية.

6.262 0.000 1686.5 83.5 

 2.5 2077.5 0.000 6.953 ميع الفقراتاملتوسط العام جل 

 ُتظهر النتائج الواردة باجلدول السابق إىل:

 ( أن قيمة مستوى املعنويةP-valueجلميع الفقرات هي أصغر من ) (مما يشري إىل رفض الفرض0.05 ) 
ن لوسيط هي أكرب م، ومبا أن جمموع الرتب اليت أكرب من ا(H1( وقبول الفرض البديل )H0الصفري )

لفقرات كني حول هذه ااملشار  لرأي موع الرتب اليت أصغر من الوسيط جلميع الفقرات مما يعين أن االجتاه العامجم
 باملوافقة.

  وبصفة عامة جند أن( قيمة مستوى املعنويةP-valueللمتوسط ال ) عام جلميع الفقرات هي أصغر من
ن جمموع الرتب اليت أ، ومبا (H1( وقبول الفرض البديل )H0( مما يشري إىل رفض الفرض الصفري )0.05)

الجتاه العام اعين أن يمما  أكرب من الوسيط هي أكرب من جمموع الرتب اليت أصغر من الوسيط جلميع الفقرات
 لرأي املشاركني حول هذه الفقرات باملوافقة.

لفرضية ألوىل وقبول االصفرية ة االفرضي واستناداً على ما ورد أعاله فإن الباحثان يستطيعان اختاذ قرار برفض
ادرة ليمات كافية صرات وتعتة قرا"يتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصرا البديلة واليت تنص على:

 من اإلدارة العليا خبصوص تشغيل نظم املعلومات احملاسبية اآللية".
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راسة الفطيمي دث بينت ، حية يف البيئة احملليةهذه النتيجة جاءت متفقة مع نتائج بعض الدراسات السابق
فية صادرة من يمات كارارات وتعل( أنه يتوافر لدى املصارف التجارية العاملة مبدينة مصراتة ق2018وأبوشيبة )

 ملعلومات احملاسبية اإللكرتونية.اإلدارة العليا خبصوص تشغيل نظم ا

 اختبار الفرضية الثانية:  .2
 ية اليت تنص على:مت اختبار هذه الفرض   

 لالزمة لتشغيلجهزة اربامج واألال يتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة ال :H0الفرض الصفر 
 نظم املعلومات احملاسبية اآللية.

زمة لتشغيل زة الالامج واألجه: يتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة الرب H1الفرض البديل 
 علومات احملاسبية اآللية.نظم امل

 (3جدول رقم )
 اختبار ولكوكسن الختبار الفرضية الثانية

 ـةـــــعبارات الفرضيــــــــــــــــــــــ ت
إحصائيات 
االختبار 

Z 

 مستوى 
 المعنوية 

P-
value 

 مجموع الرتب 
Sum of ranks 

أكبر من 
 الوسيط

أصغر من 
 الوسيط

1 
 ودةنشالغايات امل أن األجهزة املستخدمة حتقق

 46.5 1906.5 0.000 6.729 .من املعلومات احملاسبية بالشكل املالئم

2 
 أن الربامج واألجهزة املستخدمة يف نظام
فر تو املعلومات احملاسبية هي أفضل وأحدث امل

 حملياً.
5.980 0.000 1279.5 46.5 

3 
 أن الربامج واألجهزة املستخدمة يف نظام

 تتالءم مع متطلبات املعلومات احملاسبية
 التشغيل يف الشركة.

6.835 0.000 1688.5 22.5 

4 
 يتم حتديث أجهزة احلاسب اآليل وهتيئتها

 33 1858 0.000 6.765 لتواكب تطورات تكنولوجيا املعلومات.  
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 ـةـــــعبارات الفرضيــــــــــــــــــــــ ت
إحصائيات 
االختبار 

Z 

 مستوى 
 المعنوية 

P-
value 

 مجموع الرتب 
Sum of ranks 

أكبر من 
 الوسيط

أصغر من 
 الوسيط

5 
ية تغطب تقوم أجهزة اإلدخال واإلخراج املتوفرة 

م مجيع االحتياجات بغرض االستفادة من نظا
 املعلومات

6.595 0.000 1681 30 

6 
اج تحيالتعامل مع األجهزة املستخدمة سهل وال 

إىل درجة عالية من التخصص أو املستوى 
 التعليمي. 

5.263 0.000 1328.5 156.5 

 6 2074 0.000 6.933 المتوسط العام لجميع األسئلة 

 ُتظهر النتائج الواردة باجلدول السابق إىل:

 ( أن قيمة مستوى املعنويةP-value( جلميع الفقرات هي أصغر من )0.05 )ا يشري إىل رفض الفرض مم
ن لوسيط هي أكرب م، ومبا أن جمموع الرتب اليت أكرب من ا(H1( وقبول الفرض البديل )H0الصفري )

لفقرات كني حول هذه ااملشار  لرأي جمموع الرتب اليت أصغر من الوسيط جلميع الفقرات مما يعين أن االجتاه العام
 ملوافقة.با

  وبصفة عامة جند أن( قيمة مستوى املعنويةP-valueللمتوسط ال ) عام جلميع الفقرات هي أصغر من
ن جمموع الرتب اليت أ، ومبا (H1( وقبول الفرض البديل )H0( مما يشري إىل رفض الفرض الصفري )0.05)

الجتاه العام اعين أن ا يممرات أكرب من الوسيط هي أكرب من جمموع الرتب اليت أصغر من الوسيط جلميع الفق
 لرأي املشاركني حول هذه الفقرات باملوافقة.

لفرضية الثانية وقبول الصفرية ية اواستناداً على ما ورد أعاله فإن الباحثان يستطيعان اختاذ قرار برفض الفرض
ة لتشغيل ألجهزة الالزموا امجتة الرب "يتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصرا البديلة واليت تنص على:

 نظم املعلومات احملاسبية اآللية".
ة أمحد ساحيث وجدت در  هذه النتيجة جاءت مماثلة لنتائج بعض الدراسات السابقة يف البيئة احمللية،

 ملدن  العديد من ايفتجارية رف ال( أن املعدات والربامج املستخدمة يف تشغيل البيانات احملاسبية باملصا2012)
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نه يتوافر لدى ( أ2018)يبة ليبية على درجة عالية من الكفاءة والدقة، كما بينت دراسة الفطيمي وأبوشال
 إللكرتونية. ت احملاسبية املعلوماظام اناملصارف التجارية العاملة مبدينة مصراتة الربامج واألجهزة الالزمة لتشغيل 

 اختبار الفرضية الثالثة:  .3
 يت تنص على:مت اختبار هذه الفرضية ال   

اسبية حمعلومات غلي نظم مال يتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة مش :H0 الفرض الصفر
 آلية ذوي كفاءة.

اسبية آلية ومات حمي نظم معل: يتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة مشغل H1الفرض البديل
 ذوي كفاءة.

ة من عبارات كل عبار ذلك لالثالثة عن طريق إجراء اختبار ولكوكسن األحادي و مت اختبار فرضية الدراسة 
، وكانت SPSSئي إلحصاهذ الفرضية واليت كان عددها ست فقرات، وأجريت احلسابات عن طريق الربنامج ا

 ( على النحو التايل:4النتائج كما باجلدول رقم )
 

 (4جدول رقم )
 لثةاختبار ولكوكسن الختبار الفرضية الثا

 ةــعبارات الفرضيــــــــــــــــــــــــــ ت

إحصائيا
ت 

االختبار 
Z 

 مستوى 

 المعنوية 

P-
value 

 مجموع الرتب 

Sum of ranks 

أكبر من 
 الوسيط

أصغر من 
 الوسيط

1 
الية عءة كفابيتمتع األفراد العاملون يف نظام املعلومات 

 يف التعامل مع األجهزة املتوفرة.
5.873 0.000 1686 144 

2 
ع ممؤهالت العاملني يف نظام املعلومات تتناسب 

 250 1580 0.000 5.097 طبيعة األعمال املوكلة هلم.

امج الرب و زة يتم تأهيل املوظفني اجلدد للتعامل مع األجه 3
 املوجودة. 

6.254 0.000 1732.5 97.5 
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 ةــعبارات الفرضيــــــــــــــــــــــــــ ت

إحصائيا
ت 

االختبار 
Z 

 مستوى 

 المعنوية 

P-
value 

 مجموع الرتب 

Sum of ranks 

أكبر من 
 الوسيط

أصغر من 
 الوسيط

4 
لي عجع الثقافة السائدة لدى العاملني يف الشركة تش

 ابةلرقنولوجيا املعلومات املتطورة يف ااستخدام تك
 الداخلية .

5.760 0.000 1165.5 59.5 

5 
م هاامل حترص اإلدارة التنفيذية على تطبيق مبدأ فصل
 126 1470 0.000 5.691 وعدم توكيل مهام متعارضة ملوظف واحد.   

6 
ل كاميتمتع العاملون يف جمال الرقابة الداخلية ب

صة خلاالسجالت والوثائق ا صالحية الوصول إىل كافة
 بكافة أعمال الشركة.  

2.920 0.009 1140 513 

 114 2031 0.000 6.279 املتوسط العام جلميع األسئلة 

 ُتظهر النتائج الواردة باجلدول السابق إىل:

 ( أن قيمة مستوى املعنويةP-valueجلميع الفقرات هي أصغر من ) (مما يشري إىل رفض الفرض0.05 ) 
ن لوسيط هي أكرب م، ومبا أن جمموع الرتب اليت أكرب من ا(H1( وقبول الفرض البديل )H0) الصفري

ركني حول هذه ي املشام لرأجمموع الرتب اليت أصغر من الوسيط جلميع الفقرات، مما يعين أن االجتاه العا
 العبارات باملوافقة.

  وبصفة عامة جند أن( قيمة مستوى املعنويةP-valueللمتوسط ال ) عام جلميع الفقرات هي أصغر من
ن جمموع الرتب اليت أ، ومبا (H1( وقبول الفرض البديل )H0( مما يشري إىل رفض الفرض الصفري )0.05)

الجتاه العام اعين أن يمما  أكرب من الوسيط هي أكرب من جمموع الرتب اليت أصغر من الوسيط جلميع الفقرات
 افقة.لرأي املشاركني حول هذه العبارات باملو 

لفرضية الثالثة وقبول الصفرية ية اواستناداً على ما ورد أعاله فإن الباحثان يستطيعان اختاذ قرار برفض الفرض
ة علومات حماسبيملي نظم تة مشغ"يتوافر لدى الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصرا البديلة واليت تنص على:

 آلية ذوي كفاءة".
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( 2018يبة )ي وأبوشفطيمج بعض الدراسات السابقة، حيث بينت دراسة الهذه النتيجة جاءت مماثلة لنتائ

 يفة ذوي كفاءة. بية آليحماس أنه يتوافر لدى املصارف التجارية العاملة مبدينة مصراتة مشغلي نظم معلومات
رعي بف ملستخدمارة والتنمية ( أن نظام املعلومات احملاسبية اآليل مبصرف التجا2006حني بينت دراسة سعد )

للعاملني  تدريب املستمررامج للبنظيم تالزاوية وقرقارش ميتاز بالفاعلية، إال أنه يعاب على إدارة املصرف جتاهلها 
ى ذا السياق أوصه، ويف عاملنيبإدارة نظم املعلومات، األمر الذي قد يكون له مردود سليب على رفع كفاءة ال

ية، وإعداد احملاسب ملعلوماتتخصص واخلربة يف جمال نظم ا( بضرورة اختيار الكوادر من ذوي ال2013الطويل )
 الربامج والدورات التدريبية هلم. 

 اختبار الفرضية الرابعة:  .4
 مت اختبار هذه الفرضية اليت تنص على:   

شركات ة يف الإللكرتونياال توجد معوقات تواجه استخدام نظم املعلومات احملاسبية  :H0  يالصفر الفرض 
 املة مبدينة مصراتة.الصناعية الع

ات  الشركلكرتونية يف: توجد معوقات تواجه استخدام نظم املعلومات احملاسبية اإل H1الفرض البديل 
 الصناعية العاملة مبدينة مصراتة.

ة من عبارات كل عبار لذلك مت اختبار فرضية الدراسة اخلامسة عن طريق إجراء اختبار ولكوكسن األحادي و 
، وكانت SPSSئي إلحصان عددها ست فقرات، وأجريت احلسابات عن طريق الربنامج اهذ الفرضية واليت كا

  ( على النحو التايل: 5النتائج كما باجلدول رقم )
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(5جدول رقم )  

 اختبار ولكوكسن الختبار الفرضية الخامسة

 ــــةــــعبارات الفرضيــــــــــــــــــــ ت
إحصائيات 
االختبار 

Z 

 مستوى 
 المعنوية 

P-
value 

 مجموع الرتب 
Sum of ranks 

أكبر من 
 الوسيط

أصغر من 
 الوسيط

1 
قلة كفاءة مشغلي النظام اإللكرتوين 
املستخدم يف احملاسبة يعيق استخدام 

 النظام اإللكرتوين.
6.769 0.000 1900.5 52.5 

2 
قلة كفاءة مستخدمي احلاسوب وتقنية 
املعلومات يعيق استخدام النظام 

 ين.اإللكرتو 
6.540 0.000 1933.5 82.5 

3 
 ويليدامقاومة املوظفني للتغيري من النظام 
ام نظال إىل النظام اإللكرتوين يعيق استخدام

 اإللكرتوين.
5.792 0.000 1252 74 

4 
ند شعور املوظف بفقدان األمن الوظيفي ع
م تبين النظام اإللكرتوين يعيق استخدا

 النظام اإللكرتوين.
5.164 0.000 1062 114 

5 

البطء واالنقطاعات اليت حتدث يف 
شبكات االتصال املستخدمة يف نقل 
ام البيانات املالية يعيق استخدام النظ

 اإللكرتوين.

5.969 0.000 1275 51 

6 
 اسيبال يعاجل القسم املختص بالنظام احمل

ي اإللكرتوين املشاكل اليت تواجه مشغل
 النظام والرد على استفساراهتم.

4.316 0.000 1351 302 

 36 1675 0.000 6.575عدم توافر النظام اإللكرتوين املستخدم يف  7
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 ــــةــــعبارات الفرضيــــــــــــــــــــ ت
إحصائيات 
االختبار 

Z 

 مستوى 
 المعنوية 

P-
value 

 مجموع الرتب 
Sum of ranks 

أكبر من 
 الوسيط

أصغر من 
 الوسيط

احملاسبة )نظام الفتورة اجلديد( يف مجيع 
مكاتب الشركة مما يعيق استخدام النظام 

 اإللكرتوين.

8 

ت وماقلة التمويل اخلاص بتكنولوجيا املعل
)شبكات االتصال، أجهزة احلاسوب 

خدام النظام احلديثة( يعيق من است
 اإللكرتوين.

6.496 0.000 1770 60 

9 

ني ضعف التحفيز املادي واملعنوي للموظف
 سيبوانتقال مربجمي ومصممي النظام احملا
 يف اإللكرتوين حيد من اإلبداع والتطوير

 النظام اإللكرتوين.

6.560 0.000 1626 27 

10 
 يف عدم مشاركة مشغلي النظام اإللكرتوين

وير النظام يعيق من إعداد وبناء وتط
 استخدام النظام اإللكرتوين.

6.701 0.000 1633 20 

 6 2139 0.000 6.975 املتوسط العام جلميع األسئلة 

 ُتظهر النتائج الواردة باجلدول السابق إىل:

 ( أن قيمة مستوى املعنويةP-valueجلميع الفقرات هي أصغر من ) (مما يشري إىل رفض الفرض0.05 ) 
ن لوسيط هي أكرب م، ومبا أن جمموع الرتب اليت أكرب من ا(H1( وقبول الفرض البديل )H0الصفري )

ركني حول هذه ي املشام لرأجمموع الرتب اليت أصغر من الوسيط جلميع الفقرات، مما يعين أن االجتاه العا
 العبارات باملوافقة.
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العام جلميع الفقرات هي  ( للمتوسطP-valueقيمة مستوى املعنوية )وبصفة عامة جند أن      
، ومبا أن جمموع (H1( وقبول الفرض البديل )H0( مما يشري إىل رفض الفرض الصفري )0.05أصغر من )

الرتب اليت أكرب من الوسيط هي أكرب من جمموع الرتب اليت أصغر من الوسيط جلميع الفقرات مما يعين أن 
 ملوافقة.االجتاه العام لرأي املشاركني حول هذه العبارات با

خلامسة وقبول الصفرية اضية واستنادًا على ما ورد أعاله، فإن الباحثان يستطيعان اختاذ قرار برفض الفر 
لكرتونية يف سبية اإلاحملا "توجد معوقات تواجه استخدام نظم املعلومات الفرضية البديلة واليت تنص على:

 الشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة".
عوقات تواجه نظم ( حيث أظهرت أن هناك م2014اءت مماثلة لنتائج دراسة الضلعة )هذه النتيجة ج

شرية املؤهلة، ص الكوادر البمهها نقمن أ املعلومات احملاسبية اإللكرتونية يف الشركات املدرجة بالسوق املايل اللييب
 وعدم كفاءة اإلدارات العاملة هبا.

 اختبار الفرضية الخامسة .5
 رضية اليت تنص على:مت اختبار هذه الف

دة مستوى يف زيا إللكرتونيةاال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم املعلومات احملاسبية :  H0الفرض الصفري
 . جودة التقارير املالية للشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة

مستوى جودة   زيادةنية يفلكرتو : يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظم املعلومات احملاسبية اإلH1الفرض البديل 
 التقارير املالية للشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة. 

ما ككانت النتائج  ريسون و بتباط وقد مت اختبار هذه الفرضية عن طريق دراسة العالقة واألثر عن طريق معامل ار 
 (.6باجلدول رقم )
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(6جدول رقم )  

 ضية الخامسةنتائج معامل ارتبار بيرسون الختبار الفر 

 الجانب
 معامل ارتبار بيرسون

Spearman's 
Correlation 
Coefficient 

مستوى المعنوية 
 المشاهد

P-value 
 القرار 

 0.014 302.0* القرارات والتعليمات
قبول الفرض 

H1 

 0.000 474.0** الربامج واألجهزة
قبول الفرض 

H1 

قبول الفرض  0.000 458.0** كفاءة مشغلي النظام
H1 

% بني عناصر النظام 1من اجلدول نستنتج أنه يوجد عالقة معنوية طردية عند مستوى داللة إحصائية 
قارير ستوى جودة التظام( ومي الناحملاسيب اإللكرتوين )القرارات والتعليمات، الربامج واألجهزة، وكفاءة مشغل

ة العاملة شركات الصناعيالية للامل لتقاريراملالية، مما يدل أن هذه العوامل تؤثر طرديًا يف زيادة مستوى جودة ا
لسادسة ارضية الصفرية رفض الفرار بقمبدينة مصراتة. واستناداً على ما ورد أعاله، فإن الباحثان يستطيعان اختاذ 

كرتونية حملاسبية اإللاعلومات م املوقبول الفرضية البديلة واليت تنص على أنه: "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظ
 .راتة"ادة مستوى جودة التقارير املالية للشركات الصناعية العاملة مبدينة مصيف زي

إىل أن  (2009) دايةهذه النتيجة جاءت مماثلة لنتائج بعض الدراسات السابقة، حيث بينت دراسة ال
دة جودة زيااملالية، و  لبياناتعية لاستخدام نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية يؤدي إىل حتقيق اخلصائص النو 
ب، الوقت املناس ليها يفعصول تلك البيانات من حيث دقة البيانات ومالئمتها، وإمكانية االعتماد عليها واحل

اضح جيايب و إول وجود أثر ح( إىل أن هناك اتفاق بني أغلب املشاركني يف الدراسة 2013وقد توصل الطويل )
ة فطيمي وأبوشيبراسة الدظهرت أعلومات احملاسبية، كما لنظام املعلومات احملاسبية اإللكرتوين على جودة امل

لة لداخلية الفعاالرقابة قيق ا( وجود عالقة معنوية طردية بني عناصر النظام احملاسيب اإللكرتوين وحت2018)
 م ة استخداة مدركة ألمهيالليبي لبيئةاباملصارف التجارية العاملة مبدينة مصراتة، وأن إدارات املصارف العاملة يف 
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ق فاعلية الرقابة الداخلية يف نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية يف أنشطتها املختلفة يف حتقي
( وجود أثر ذو داللة إحصائية ألساليب 2019املعلومات. كما بينت دراسة أبوشيبة والتري ) تكنلوجيا ظل

 اسبية.الضوابط الرقابية العامة للنظم اإللكرتونية وفاعلية نظم املعلومات احمل

 نتائـج الدراسة: 
ىل أن تشغيل إلدراسة اصلت يف ضوء التحليالت اإلحصائية اليت أجريت على آراء املشاركني يف الدراسة تو 

ة املعلومات ايل حتقيق جودة وبالتاسبيالبيانات املالية إلكرتونيًا يعمل على زيادة كفاءة أداء نظم املعلومات احمل
 ة: لتاليرير املالية، كما توصلت الدراسة إىل النتائج ااحملاسبية املتمثلة يف التقا

إلدارة العليـــا اافيـــة صـــادرة مـــن كيتـــوافر لـــدى الشـــركات الصـــناعية العاملـــة مبدينـــة مصـــراتة قـــرارات وتعليمـــات   -1
 خبصوص تشغيل نظم املعلومات احملاسبية.

م تكنولوجيـــا اطر اســـتخداعلـــق مبخـــحتـــرص اإلدارة العليـــا بالشـــركات الصـــناعية علـــى إصـــدار القـــرارات الـــيت تت -2
 املعلومات. 

ـــا بالشـــركات الصـــناعية العاملـــة مبدينـــة مصـــراتة اســـتخدام ا -3 ـــة للبيملعاجلـــة اإلتشـــجيع اإلدارة العلي انـــات لكرتوني
 املستخدمة اليت تتالءم تكنولوجيا املعلومات.

 ا املعلومات. تكنولوجييفرات يواكب اهليكل التنظيمي بالشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة التطو  -4
اب  تسـاعد اسـتقطتعليمـات الـيتتعمل اإلدارة العليا بالشركات الصناعية العاملة مبدينـة مصـراتة علـى وضـع ال -5

 الكادر املؤهل القادر على استخدام األساليب التكنولوجية املعلومات.
تخدام صـراتة تشـجع اسـة مبدينـة ماعية العاملـالقرارات والتشريعات اليت تصدرها اإلدارة العليا بالشركات الصن -6

 تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف نظم املعلومات احملاسبية.
ات نظـــام املعلومـــ زمـــة لتشـــغيليتـــوافر لـــدى الشـــركات الصـــناعية العاملـــة مبدينـــة مصـــراتة الـــربامج واألجهـــزة الال -7

 احملاسبية اآللية.
يل بالشــــركات طلبــــات التشــــغملعلومــــات احملاســــبية تــــتالءم مــــع متأن الــــربامج واألجهــــزة املســــتخدمة يف نظــــام ا -8

 الصناعية العاملة مبدينة مصراتة.
 ت.يتم حتديث أجهزة احلاسب اآليل وهتيئتها لتواكب تطورات تكنولوجيا املعلوما -9
ات ام املعلومــســتفادة مــن نظــتقــوم أجهــزة اإلدخــال واإلخــراج املتــوفرة بتغطيــة مجيــع االحتياجــات بغــرض اال -10

 احملاسبية.
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 ي كفاءة.سبية آلية ذو يتوافر بالشركات الصناعية العاملة مبدينة مصراتة مشغلي نظم معلومات حما -11
 فرة.ألجهزة املتو ايتمتع األفراد العاملون يف نظام املعلومات بكفاءة عالية يف التعامل مع  -12
مـــع طبيعـــة  صـــراتة تتناســـبلعاملـــة مبدينـــة ممـــؤهالت العـــاملني يف نظـــام املعلومـــات بالشـــركات الصـــناعية ا -13

 األعمال املوكلة هلم.
حملاســـيب اإللكـــرتوين ا% بـــني عناصـــر النظـــام 1يوجـــد عالقـــة معنويـــة طرديـــة عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائية  -14

ات ملاليـــة بالشـــركلتقـــارير اا)القـــرارات والتعليمـــات، الـــربامج واألجهـــزة، وكفـــاءة مشـــغلي النظـــام( وحتقيـــق جـــودة 
 ة الليبية.الصناعي

 توصيات الدراسة:
 نتائج الدراسة فإن الباحثان يوصيان باآليت:  علىبناء 

 ت.الشركا ني يفزيادة تشجع ثقافة استخدام نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية بني العامل .1

 حد.   وظف واملارضة أن حترص اإلدارة التنفيذية على تطبيق مبدأ فصل املهام وعدم توكيل مهام متع .2

، وعلى مات احملاسبيةاملعلو   نظماالهتمام بالتدريب املستمر للعاملني يف جمال العمل احملاسيب على كل جديد يف .3
 أحدث أساليب تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت. 

 ركة. ملالية يف الشقارير اة التوضع الضوابط لنظام املعلومات احملاسيب اإللكرتوين مبا يتوافق مع زيادة جود .4

 على التحفيز املادي واملعنوي للموظفني.  الرتكيز .5

 لكرتوين. نظام اإليم الاالهتمام مبشاركة مشغلي نظام املعلومات احملاسيب اإللكرتوين يف إعداد وتصم .6

 التحديث املستمر لنظام املعلومات احملاسيب اإللكرتوين.  .7

 تأهيل املوظفني اجلدد للتعامل مع األجهزة والربامج املوجودة.  .8
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 املستدامة، جملة الدراسات احملاسبية واملالية.
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Abstract 
The study aims to identify the use of electronic accounting information systems 
in the industrial companies in Misurata, in terms of the availability of its 
components, and to determine whether there are obstacles that limit the ability 
of electronic accounting information systems to achieve the quality of financial 
reports. A questionnaire was designed to collect data from the study sample 
(accountants, heads of departments and managers of industrial companies in 
Misurata). 72 questionnaires were distributed and 65 of them were retrieved, all 
valid for statistical analysis. Wilcoxon signed rank test was used to test the 
hypotheses of the study; Pearson correlation coefficient was used to test the 
effect of electronic accounting information systems on achieving quality in 
financial reports. The results of the study showed that the industrial companies 
operating in Misurata city have adequate regulations and instructions issued by 
the senior management regarding the operation of electronic accounting 
information systems. Moreover, the industrial companies have efficient 
operators of electronic accounting information systems. The study also showed a 
positive correlation at the level of statistical significance of 1% between the 
elements of the electronic accounting system (regulations and instructions, 
software and hardware, and the efficiency of system operators) and the quality of 
financial reports. Based on the findings of this study, it is recommended to 
encourage the use of electronic accounting systems at industrial companies and 
to train the operators of the electronic accounting information systems so that 
they keep abreast of advances in information technology.  
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