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 الملخص
ىذا البحث إلبراز متطلبات نظم ادلعلومات احملاسبية ومقوماتو وادلبادئ اليت من شأهنا ربقق إدارة اجلودة  يهدف

الشاملة من مجيع حيثيات اإلدارة دبفهومها الشامل ألن اجلودة الشاملة تتميز بالتكامل فال ؽلكن تطبيق مبدأ والتخلي 
 عشوائية  انات من عينةبي، ومت استخدام االستبانة جلمع الاتالبيانعتمد ادلنهج الوصفي جلمع وربليل اعن آخر، و 

ىل عدد من إالعليا والوسطى، ومت استخدام بعض من ادلقاييس اإلحصائية للوصول  تُت( مفردة من اإلدار 66) قوامها
كانت ادلبحوثة،   الشركاتدرجة تطبيق ادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبية ب أن أعلها: من واليت كان النتائج

كما بينت النتائج أن  مرتفعة، وأن مستوى تطبيق متطلبات إدارة اجلودة الشاملة كانت مرتفعة بالشركات ادلبحوثة،
ودرجة ربقيق اإلطار ادلتكامل إلدارة اجلودة الشاملة ىناك عالقة معنوية بُت مقومات نظم ادلعلومات احملاسبية 

كبر لدورها في أمتطمبات نظام المعمومات المحاسبية اهتمامًا  إعطاء ىي التوصياتىم أو . بادلؤسسة ادلبحوثة
تطوير نظم المعمومات المحاسبية لتقديم معمومات تعتمد  الشاممة. ضرورةفمسفة الكاممة إلدارة الجودة التحقيق 

 .عمى معايير المحاسبة الدولية مما يكسب مخرجات نظم المعمومات أكثر ثقة وجودة
 .نظم ادلعلومات احملاسبية، إدارة اجلودة الشاملة المفتاحية:الكلمات 
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 مقدمة:ال 1-1
دارية احلديثة اليت من ادلمكن أن زبلق فرص التميز وتعزيز ادلركز إلإن إدارة اجلودة الشاملة تعترب من الفلسفات ا

تنافسية للشركة من خالل التحسُت ادلستمر جلودة اليزة ادلالتنافسي للشركات، وتساىم إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق 
لذلك تسعي الشركة إىل االىتمام حباجات العمالء  ،ادلنتجات أو اخلدمات دبا ػلقق رضا مجيع أصحاب ادلصلحة فيها

بعاد اليت زبتارىا الشركة وتركز ألأبعاد تنافسية، وىي ا ىورغباهتم وربويل ىذه احلاجات إىل رلاالت مستهدفة تسم
تنافسية وتتمثل يف التكلفة، اليزة ادلها عند تقدمي خدماهتا وتلبية الطلبات يف السوق ومن خالذلا ربقق الشركة علي

 بداع، التميز.إلاجلودة، احلصة السوقية، ا
ن أوتعد ادلعلومات احملاسبية أساسا لصنع وازباذ القرار الرشيد، ولكي يكون القرار جيدًا وصائبًا إىل حد ما غلب 

على معلومات مالئمة وسليمة، ومن بينها ادلعلومات احملاسبية اليت تأخذ قدراً من االعلية ال يقل عن ادلعلومات يعتمد 
 األخرى.

 :الدراسات السابقة 1-2

( بعنوان: "مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية 2003( دراسة )قشي، 1
 اإللكترونية":والموثوقية في ظل التجارة 

ىدفت الدراسة إىل التعرف على ادلشاكل اليت تواجو نظم ادلعلومات احملاسبية يف ظل استخدام التجارة اإللكًتونية،  
وتوصلت الدراسة لعدد من  كما ىدفت إىل تطوير ظلوذج للربط بُت نظام ادلعلومات احملاسيب والتجارة اإللكًتونية،

ونية كتقنية متطورة جدا أثرت على مجيع اجملاالت ادلهنية بشكل عام وعلى مهنيت النتائج منها: أن التجارة اإللكًت 
وإن توفَت كل من األمان وادلوثوقية والتوكيدية ال ؽلكن ربقيقو إال من خالل إنشاء  احملاسبة وادلراجعة بشكل خاص،

كما توصلت الدراسة إىل أن توفَت نًتنت،  إلوتطوير نظام ربط بُت نظام الشركة احملاسيب وموقع إلكًتوين على شبكة ا
سياسات وإجراءات عملية تسهم يف ربقيق األمان وادلوثوقية والتوكيدية دلخرجات النظام احملاسيب ادلتعامل بالتجارة 

 اإللكًتونية.
( بعنوان: "دور المعلومات المحاسبية في إطار المفهوم المتكامل للجودة 2003دراسة )الكاشف، ( 2

  .الشاملة"
الدراسة إىل ربديد ادلطلب الذي يلعبو نظام ادلعلومات احملاسبية للحصول على فهم شامل وواضح إلدارة ىدفت 

اجلودة الشاملة بغرض ربقيق ىدف ادلؤسسة االقتصادية من خالل تطوير ادلعلومة احملاسبية، واقًتاح األساليب اليت 
قال احملاسبُت من موقع انتظار وقوع احلدث لقياسو والتقرير ؽلكن من خالذلا تطوير ادلعلومات احملاسبية دبا ؽلكن معو انت

عنو، إىل موقع صناعة احلدث من خالل ادلشاركة بتوفَت ادلعلومات ادلتعلقة باألنشطة بدءًا من هتيئة البيئة ادلناسبة 
عدة نتائج  لتحقيق اجلودة دبفهومها الشامل، ووصواًل للمنتج الذي يفي دبتطلبات العمالء، وتوصلت الدراسة إىل
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أن وجود و ، منها: أن أي نظام مهما كانت جودتو ال ؽلكن أن ػلقق أىدافو إال يف ظل بيئة صاحلة ومهيأة لتطبيقو
نظام متكامل واضح األركان يشجع احملاسبُت على السعي لتطوير ادلعلومات احملاسبية ادلرتبطة بكل نشاط، ومن مث 

من االعتماد على ادلقاييس ادلادية بشكل  س ادلالية ادلرتبطة باجلودة بدالً ػلفز ادلستويات اإلدارية على تبٌت ادلقايي
أساسي، كما يدفع ادلستويات اإلدارية العليا على تبٌت نظام احملاسبة عن اجلودة، كما توصلت إىل أن أساس ربقيق 

لنتائج واالىتمام دبستويات اإلطار ادلتكامل إلدارة اجلودة الشاملة ىي رلموعة من ادلقومات اليت حصرىا يف أنشطة ا
وأخَتاً توصلت الدراسة إىل ربديد كفاءة وموقع ، عديدة للجودة يف الشركة من تصميم ادلنتج إىل خدمات ما بعد البيع

نظام ادلعلومات احملاسبية يف إدارة اجلودة الشاملة، وقول أنو يعد القلب النابض ليضخ ادلعلومات ادلالية لإلدارة دبفهومها 
 .الشامل

-Enterprise System and re( بعنوان: "Nicolaou and Bhattacharya,2006( دراسة )3

shaping of Accounting System"  

ىدفت الدراسة إىل بيان دور النظم احملاسبية اليت يتم تعديلها وتطويرىا على أداء ادلنشآت، وتوصلت الدراسة إىل أن 
ت ادلستمرة يف نظم ادلعلومات بعد تطبيق تلك النظم يف الشركات واألداء بُت التحديثا ىناك عالقة إغلابية وقوية ما

ادلايل لتلك الشركات، إذ أن استخدام النظم احملاسبية وحدىا دون العمل على تطوير وصيانة ىذه النظم وفقاً دلتطلبات 
 الشركات قد يؤدى إىل ضعف تأثَت ىذه النظم على أداء الشركات ادلايل.

( بعنوان: "أثر نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في اتخاذ القرارات 2007( دراسة )مخادمة، 4
 االستثمارية":

ىدفت ىذه الدراسة إىل استقصاء آراء عينة من الشركات الصناعية األردنية حول أثر نظم ادلعلومات احملاسبية يف ازباذ 
ة اإللكًتونية، وتوصلت الدراسة إىل أن خصائص ادلعلومات احملاسبية تؤثر القرارات االستثمارية يف ظل األنظمة احملاسبي

 يف عملية ازباذ القرارات االستثمارية باستثناء خاصية احليادية وخاصية ادلقارنة.
 Factors influencing the alignment of( بعنوان:" Ismail and King,2007( دراسة )5

accounting information systems in small and medium sized Malaysian 

manufacturing firms" 

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على العوامل اليت تؤثر على استخدام نظم ادلعلومات احملاسبية يف ادلصانع متوسطة 
تعمل  وصغَتة احلجم يف ماليزيا، وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام نظم ادلعلومات احملاسبية أي العمل على جعلها

 بشكل تدفق يربط ادلعلومات من األعلى واألسفل يساعد العاملُت يف الشركات على ربقيق أىدافهم.
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( بعنوان: "دور حوكمة الشركات في تقييم كفاءة نظم المعلومات المحاسبية وفق 2014( دراسة )سايح، 6
 المعايير الدولية" 

ىدفت الدراسة إىل توضيح إمكانية تفعيل دور حوكمة الشركات يف تقييم كفاءة نظم ادلعلومات احملاسبية يف ظل 
ادلعايَت احملاسبية الدولية، وانعكاساهتا على الشركة لتحقيق التنمية الشاملة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: 

ومعايَت إعداد التقارير  IASومات تعتمد على معايَت احملاسبة الدولية ضرورة تطوير نظم ادلعلومات احملاسبية لتقدمي معل
شلا يكسب سلرجات نظم ادلعلومات أكثر تقو وجودة، كما توصلت الدراسة إىل أن ادلنافسة  IFRSادلالية الدولية 

ة النتهاج الكبَتة خلقت نوع من الثقافة والوعى اجلمهور والشركات حبيث أصبح معيار اجلودة ىو أساس العالق
إىل احًتام القواعد التالية: حوكمة الشركات،  يضاً أاحلوكمة السليمة اليت تعترب من ادلعايَت اجلوىرية للجودة، وتوصلت 

 مشاركة الدولة يف االقتصاد، االلتزام دبتطلبات اإلفصاح والشفافية لتجنب األزمات ادلالية.
ئمة المعلومات المحاسبية في تحقيق الجودة الشاملة المدى م( بعنوان: "2016دراسة )بلعجوز ومحمد،  (7

 ".عمال الحديثةاألداء في ظل بيئة األلغرض تقييم 
نظمة احملاسبية لتحقيق اجلودة الشاملة يف األئمة ادلعلومات اليت توفرىا المدى مىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على 

اطلفاض جودة ادلعلومات اليت توفرىا زلاسبة التسيَت  عمال احلديثة، وتوصلت الدراسة إىل أىم أعراضاألظل بيئة 
رباح والتعرض أيضا إىل أىم العوامل اليت خلقت طلبا متزايدا األوادلتمثلة يف ربقيق ادلؤسسة دلستويات منخفضة من 

نتاجية اإلإىل أن التزايد يف التعقيد يف العمليات  وتوصلت نتائج الدراسةعلى ادلعلومات احملاسبية اليت تتصف باجلودة. 
حتياجات من ادلعلومات، وتزايد حدة ادلنافسة العادلية، فرض على زلاسبة التسيَت مواكبة التطور احلاصل يف بيئة الوا

 األعمال.  
 لبشرية".( بعنوان: "أثر إدارة الجودة الشاملة على سياسات إدارة الموارد ا2020( دراسة )أحمد وآخرون،8

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مدى تأثَت تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على سياسات إدارة ادلوارد البشرية، 
ومدى استجابة ادلوارد البشرية لربنامج اجلودة الشاملة ادلطبق بالشركة السودانية للتوليد احلراري، والعالقة اليت تربط 

والعالقة بُت شهادة األيزو وربفيز العاملُت، واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي،  سياسة التحسُت ادلستمر والتدريب،
وتوصلت النتائج إىل أن ىناك اىتمام بالبحث العلمي وبرامج العمل والتدريب بالشركة، وأن معايَت اجلودة معروفة لدى 

 اجلميع.    

اسبية يف ظل استخدام التجارة اإللكًتونية، وكذلك ادلشاكل اليت تواجو نظم ادلعلومات احمل تناولت الدراسات السابقة
بيان أثر نظم ادلعلومات احملاسبية يف ازباذ القرارات االستثمارية يف ظل األنظمة احملاسبية اإللكًتونية، كما تناولت دور 

شركات يف تقييم النظم احملاسبية اليت يتم تعديلها وتطويرىا على أداء الشركات، وتوضيح إمكانية تفعيل دور حوكمة ال
كفاءة نظم ادلعلومات احملاسبية يف ظل ادلعايَت احملاسبية الدولية، وتناولت إحدى الدراسات ادلتطلبات احملاسبية اليت 
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غلب على النظام احملاسيب تلبيتها حىت يتمكن النظام توفَت معلومات وأدوات مالئمة إلدارة اجلودة الشاملة ومن ىذه 
وم الدخل واإلفصاح احملاسيب وإعلال ضرورة وجود مدخالت مالئمة وأكثر دقة باإلضافة األسس ركز على ربديد مفه

إىل رلموعة من ادلبادئ واألسس احملاسبية، كما وضحت إحدى الدراسات ضرورة توفَت ادلعلومات اليت تفي دبتطلبات 
جلودة الشاملة واليت تركز على األنشطة العمل يف ظل الظروف البيئية ادلعاصرة احمليطة بالشركة، لتحقيق متطلبات إدارة ا

إىل إبراز كل متطلبات نظم ادلعلومات  لكن ىذه الدراسة تهدفادلرتبطة جبودة التوافق من جانب جودة التصميم، 
احملاسبية ومقوماتو وادلبادئ اليت من شأهنا ربقق إدارة اجلودة الشاملة من مجيع حيثيات اإلدارة دبفهومها الشامل ألن 

 احثانالشاملة تتميز بالتكامل فال ؽلكن تطبيق مبدأ والتخلي عن آخر، كما أن معظم الدراسات اليت أتيح للباجلودة 
 االطالع عليها أجريت يف بيئات سلتلفة عن بيئة ليبيا.

 مشكلة الدراسة:  1-3
تعترب نظم ادلعلومات احملاسبية من أىم األنظمة الفرعية يف الشركة، والذي أصبح ػلتل مكانة ىامة يف تسيَت الشركة 
نظراً للدور الذي يلعبو يف ترقيتها وتفعيلها، وكذلك مساعلتها يف تلبية االحتياجات اإلدارية ادلختلفة من رقابة وزبطيط 

فصلة يف بناء قواعد القرار اإلداري بالشركة يف ظل تطبيق مبادئ إدارة اجلودة وازباذ القرارات، ومن أىم اجلوانب ادل
الشاملة صلد نظم ادلعلومات احملاسبية اليت تساعد يف القيام بفعاليات اإلدارة ادلالية ادلرتبطة أساسًا باألىداف الرحبية، 

بح من الواضح التوافق النسيب بُت مستوي أداء ودلا كان تبٍت فلسفة إدارة اجلودة الشاملة ظلوذجًا عمليًا لتحقيقها أص
وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة نظم ادلعلومات احملاسبية ومستوي تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة، 

  الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:
ا والمدار لالتصاالت ماىي متطلبات نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق إدارة الجودة الشاملة بشركتي ليبيان

 والتقنية في مدينة طرابلس؟ 
 :ةالتالي يةالفرعت ويتفرع من ىذا التساؤل التساؤال

لخصائص وادلقومات لبيانا وادلدار لالتصاالت والتقنية دبدينة طرابلس يشركيت ل تطبيق ىما مستو  التساؤل األول:
 األساسية لنظم ادلعلومات؟

 إدارة اجلودة الشاملة بشركيت ليبيانا وادلدار لالتصاالت والتقنية دلدينة طرابلس؟ ىما مستو  التساؤل الثاني:
ىل ىناك عالقة معنوية بُت مقومات نظم ادلعلومات احملاسبية ودرجة ربقيق إدارة اجلودة الشاملة  :الثالثالتساؤل 

 بشركيت ليبيانا وادلدار لالتصاالت والتقنية يف مدينة طرابلس؟
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 :الدراسةأىداف  1-4

هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على متطلبات نظم ادلعلومات احملاسبية يف ربقيق إدارة اجلودة الشاملة بشركيت ليبيانا 
وادلدار لالتصاالت والتقنية يف مدينة طرابلس من خالل تقييم نظام ادلعلومات احملاسبية السائد تطبيقو يف الشركتُت، 

 اسبية يف إدارة اجلودة الشاملة وبيان ومساعلتو يف صلاح إدارة اجلودة.وبيان أثر نظام ادلعلومات احمل

 أىمية الدراسة: 1-5
وتتمثل أعلية الدراسة يف كوهنا موضوع حديث العصر من طرف ادلهتمُت دبجال نظام ادلعلومات احملاسبية وإدارة اجلودة 

للوصول إىل فلسفة إدارية شاملة ؽلكن تبنيها لتوفَت  الشاملة، وربديد ادلتطلبات الالزمة لتحقيق استمرارية داخل الشركة
اجلودة ادلطلوبة، ووصول ادلعلومة احملاسبية ذات ادلصداقية والفعالية ادلطلوبة واحلد من مشاكل مجيع األنشطة اإلدارية 

 للجودة الشاملة.

 :  منهجية الدراسة 1-6

الدوريات والدارسات السابقة، وادلنهج التحليلي وسوف يتم اتباع ادلنهج الوصفي من خالل االطالع على الكتب و 
 النتائج ومن مث التوصيات. إىلبتوزيع االستبيان وربليلو للوصول 

 :الدراسةوعينة مجتمع  1-7

وادلدار لالتصاالت والتقنية يف  بشركيت ليبيانا العليا والوسطى العامةلقد مت ربديد رلتمع الدراسة من ادلوظفُت باإلدارة 
ومت اختيار عينة الوسطى. و العليا  اإلدارة العامةيف مستوى  قسم رئيسومديرًا ( 08وبلغ عددىم ) مدينة طرابلس

 . (0798وفق جدول مورجان ) شركتُتالبمشارك ( 66) قوامهاعشوائية طبقية نسبية 

 :خطة الدراسة 1-8

، وكذلك التعريف بنظام ادلعلومات احملاسبية وكذلك ومبادئها بإدارة اجلودة الشاملةتشمل خطة الدراسة على التعريف 
أعليتو ومتطلباتو لنجاح فلسفة إدارة اجلودة الشاملة، وكذلك التعريف جبودة ادلعلومة احملاسبية وخصائصها ومعايَت 

 الص النتائج والتوصيات.ربقيق جودة سلرجات نظام ادلعلومات احملاسبية، وأخَتاً اجلانب العملي واستخ

 الجانب النظري:
 :تعريف إدارة الجودة الشاملة 2-1

دارية للمنافسة من خالل ذبويد كافة األنشطة داخل ادلنظمة، ولتطبيق ىذه الفلسفة ينبغي تطوير ادلوارد إفلسفة  
 (.49، ص4802ادلتاحة وتدعيم ثقافة التحسُت ادلستمر واليت تركز على مقابلة حاجات ورغبات العميل )يوسف، 

ئص ومسات تفي دبتطلباتو وحاجاتو وتوقعاتو وتعرف على أهنا "إمداد ادلستفيد دبا ػلتاج إليو من خدمات ذات خصا
 (. 404، ص 4848ويف الوقت الذي يريده، وبسعر مقبول يالئمو" )العجمي، 
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 (: 27، ص4802جودة، مبادئ إدارة الجودة الشاملة ) 2-2
اإلدارة العليا إن من أىم متطلبات صلاح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ىو التزام واقتناع ( دعم وتأييد اإلدارة العليا: 1

 ييف الشركة حبتمية وبضرورة التحسُت ادلستمر ومن مث ازباذ قرار اسًتاتيجي الستخدام اجلودة الشاملة كسالح تنافس
يضمن ذلا النجاح والتفوق على ادلنافسُت يف السوق، ويعد ىذا ادلطلب األكثر أعلية كون اإلدارة العليا سبثل الركن 

 سؤولية اإلدارة يف ربديد سلسلة من أنشطة اجلودة وإعالن التزامها دبفاىيم اجلودة. األىم يف الشركة، وتربز ىنا م
يقصد بذلك االعتماد على نظام متكامل للمعلومات ؽلثل األساس الذي يستند  ( اتخاذ القرار حسب الحقائق:2

زالة حاالت عدم ادلطابقة،  عند ازباذ القرارات، ويقصد هبذا ادلتطلب ىو مجيع اإلجراءات أو األنشطة اليت تتخذ إل
كذلك معرفة أسباب عدم ادلطابقة لكل منتج أو عملية إنتاج وتسجيل نتائجها، أما األنشطة الوقائية فهي األنشطة 

 ادلتخذة إلزالة حاالت عدم ادلطابقة أو دلنع حدوثها أو التخلص من أسباب عدم ادلطابقة ومنع تكرار حدوثها.
علية صلاح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على مشاركة مجيع العاملُت يف جهود ربسُت تتوقف فا( بناء فريق العمل: 3

اجلودة وزيادة اإلنتاجية ويتم ذلك من خالل بناء فرق العمل وهتيئة مساحة مناسبة من حرية التصرف وادلبادرة لكل 
 عامل لتقدمي أفكاره بشكل مستمر ومتجدد ضمن رلموعات عمل.

ن عملية نقل فلسفة إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقها تتطلب عملية تدريب وربسُت مستمر إ ( التحسين المستمر:4
وذلك لتأىيل مجيع العاملُت يف الشركة وبدون توقف وأن يكون اذلدف النهائي ىو الكمال والذي ال ؽلكن بلوغو. 

ية وال ؽلكن النظر إليها كربنامج يتم ويرتكز مفهوم التحسُت ادلستمر على أن اجلودة عملية سبلك البداية ولكنها بال هنا
صلازه يف اطار وقت ثابت، ويتطلب التحسُت ادلستمر كذلك أن يكون التحسُت رغبة صادقة ودائمة من قبل الشركة إ

 وإدارهتا ضلو ربسُت تدرغلي وخالق يف كل العمليات وعلى كل ادلستويات.
تنظيم إداري ؼلتص جبمع وتبويب ومعاجلة وربليل ىو أحد مكونات : تعريف نظام المعلومات المحاسبية 2-3

وتوصيل ادلعلومات ادلالئمة الزباذ القرارات إىل األطراف اخلارجية )كاجلهات احلكومية والدائنُت وادلستثمرين وإدارة 
 (.29، ص4882الشركة )حسُت، 

 (:61-60، ص ص2002:)الضهراوي وآخرون، أىمية نظم المعلومات المحاسبية 2-4

احملاسب بنظام ادلعلومات احملاسبية ألنو قد يكون أحد مستخدمي ادلعلومات اليت يوفرىا ىذا النظام، أو يهتم  (0
قد يكون ىو ادلراجع اخلارجي الذي يقيم النظام، األكثر من ذلك أنو قد يكون احملاسب ىو نفسو ادلصمم ذلذا 

 النظام.
دلعلومات احملاسبية دلعظم الوحدات على تكنولوجيا أدى انتشار احلاسبات اآللية بشكل كبَت إىل اعتماد نظم ا (4

ادلعلومات، لذلك أصبحت عملية إدارة البيانات وذبهيزىا إلعداد التقارير الالزمة من العمليات ادلعقدة، ونظراً 
نو يتعُت على احملاسب أن يلم بادلعلومات وادلهارات اليت ذبعلو قادراً على إألن ادلعلومات أصبحت أكثر أعلية ف
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لتعامل مع نظم ادلعلومات احملاسبية ادلستندة على احلاسبات اآللية بكفاءة وفعالية حىت يكون قادراً على ربقيق ا
 أىداف وظيفتو.

أصبحت نظم ادلعلومات احلديثة أكثر تعقيدًا وتطورًا حيث تعتمد على مفاىيم مستندة من عدة رلاالت  (3
احملاسب يف وضع أفضل من غَته عند التقدم للعمل وينبغي أن يكون  ،للمعرفة مثل الرقابة واالتصاالت

 إلحدى اجلهات حبيث غلعلو قادراً على توفَت ادلعلومات ادلالئمة.
أن يتمكن احملاسب من معرفة مصادر اليبيانات واخلطوات الالزمة لتشغيل اليبيانات إلنتاج ادلعلومات ادلطلوبة،  (2

 .كلفة إنتاجها دبنافعها ومالئمتها دلستخدمي النظاموحبيث تكون معلومات دقيقة واقتصادية عند مقارنة ت

 :متطلبات نظم المعلومات المحاسبية 2-5

إن نظم ادلعلومات احملاسبية تتطلب متطلبات جوىرية يتحتم توفَتىا لتحقيق الكفاءة والفاعلية لنظم ادلعلومات  
 :(33، ص4804احملاسبية وتتمثل بالتايل )العبيدى،

وادلعلومات احملاسبية  إن احملاسبة اإلدارية هتتم بدراسة اليبيانات :معلومات للمحاسبة اإلدارية( الحاجة إلى نظام 1
الالزمة لإلدارة وكذلك البيانات وادلعلومات اإلدارية الالزمة للمحاسبة والعمل على دمج االثنُت معًا والتنسيق بُت 

وىكذا فإن وجود نظام ادلعلومات للمحاسبة  ،أساليب كل منهما )زلاسبية، اإلدارية( هبدف ربقيق أىداف الشركات
أساسية وكبَتة يف ربقيق النظام ادلتكامل للمعلومات احملاسبية وذلك من خالل االعتماد  اإلدارية سوف يساىم بدرجة

ونظام الرقابة الداخلي  ،ونظام زلاسبة التكاليف ،على مقومات احملاسبة اإلدارية اليت تشمل نظام احملاسبة ادلايل
ية واآلنية وادلستقبلية ومتابعتها وتقييمها واستخدام أساليب التحليل، وهتتم باألحداث ادلالية وغَت ادلالية، التارؼل

 لتحقيق أىداف الشركة.
نتيجة حاجة الشركات إىل دمج وتكامل كافة وظائفها وفقًا للنظرة ادلعاصرة  :( حاجة إلى قاعدة بيانات مركزية2

ظام ادلتكامل فإن ىذه احلاجة سوف تزداد من خالل النظرة ادلتطورة لضرورة تكامل نظم ادلعلومات واليت ؽلثل الن
 للمعلومات احملاسبية واإلدارية أحد أىم رلاالهتا، وؽلكن ربديد أىم احلاجيات فيما يلي: 

 اليت ؽلكن التعامل معها. اناتالبيربديد ماىية  -

 إمكانية مراقبة كافة ادللفات التشغيلية اخلاصة بكل نظام. -

 وال سيما عندما يكون حجم ىذه البيانات كبَت.تسهيل التعامل مع البيانات اليت تنشأ يف كل النظم الفرعية،  -

 .السرعة يف احلصول على احتياجات ادلستفيدين من البيانات ادلختلفة، ودبا يساىم يف تقليل الوقت واجلهد -
ساعلت تقنية ادلعلومات يف زيادة قدرة النظم احملاسبية على  ( استخدام التقنيات الحديثة في عمل النظام:3

الشركة وذلك من خالل توفَت وسائل اقتصادية فعالة خلزن واسًتجاع  لسريع مع بيئة العمل يفالتكيف والتأقلم ا
نعكس ذلك بوضوح على كفاءة نظم اوتقدؽلها إىل متخذي القرار يف الوقت ادلناسب، وقد  البياناتومعاجلة 
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واالستجابة ذلا، إضافة إىل أن استخدام تيح ذلا مرونة كبَتة يف التعامل مع التغَتات السريعة اادلعلومات احملاسبية، و 
أحد وسائل تقنيات ادلعلومات ؽلكن أن يساىم يف معاجلة البيانات اليت يتم التعامل معها من قبل  هاحلاسوب باعتبار 

 النظام ادلتكامل للمعلومات احملاسبية واإلدارية.
للمعلومات يف ربقيق األىداف يعتمد  إن صلاح عمل النظام ادلتكامل :( الحاجة إلى مجموعة األفراد المؤىلين4

بدرجة كبَتة على ادلعرفة العلمية والعملية لألفراد القائمُت عليو دبا يتناسب مع متطلبات عمل النظام وإمكانية ربقيق 
 أىدافو، األمر الذي يستلزم ضرورة تطوير مهارات األفراد العاملُت بصورة مستمرة يف اجملاالت التالية:

العاملُت يف النظام: تشتمل على كافة فروع ادلعرفة ادلعلوماتية يف رلال زبصصهم، والعمل على دراسة  تطوير مهارات  -
كافة ادلستجدات يف كل منها، إضافة إىل ضرورة توافر الكفاءة الالزمة لدراسة وفهم العالقات ادلتشابكة مع فروع 

 ؤثر يف زيادة الفائدة لدى ادلستخدمُت.العلوم األخرى اليت ذلا تأثَت على عمل النظام، حبيث ؽلكن أن ي
تطوير ادلهارات اإلدارية للعاملُت يف النظام: نظراً للتغَتات ادلستمرة يف بيئة األعمال احلديثة، فإنو يتطلب من األفراد  -

العاملُت فيو ضرورة تطوير مهاراهتم اإلدارية من خالل االطالع على كافة ادلستجدات اليت ربدث يف رلال إدارة 
األعمال ونظم ادلعلومات، إضافة إىل ضرورة فهم عملية ازباذ القرارات ادلختلفة اليت ؽلكن أن تتخذ يف الشركة من 

 خالل التعايش ادلستمر مع متخذي القرارات.
 تطوير ادلهارات احلاسوبية للعاملُت يف النظام: دبا أن النظام ادلتكامل للمعلومات غالباً ما يتعامل مع عدد كبَت من -

البيانات )اخلاصة بكافة النظم الفرعية اليت يضمها( يصبح من الضروري أن يكون األفراد القائمُت على عمل ىذا 
 كيفية استخدام التقنيات احلديثة ادلرتبطة هبا.و النظام على معرفة مناسبة باحلواسيب من حيث كيفية تشغيلها وبررلتها 

 :تعريف جودة المعلومات المحاسبية 2-6

دبفهوم جودة ادلعلومات احملاسبية رلموع اخلصائص النوعية اليت غلب أن تتصف هبا سلرجات أنظمة ادلعلومات يقصد 
ىل إىل ذلك غلب أن تطبق إجراءات وشلارسات زلاسبية معينة قد زبتلف من بيئة إنظمة ألاحملاسبية، ولكي تصل ىذه ا

والقانونية، والثقافية احمليطة هبا، لذا ال يعد من السهل أخرى، وذلك حسب طبيعة ادلتغَتات االقتصادية، والسياسية، 
بلوغ مفهوم اجلودة عند الكثَت من أنظمة ادلعلومات احملاسبة، وىذا يف ظل االنعكاسات البيئية عليها من جهة، وكثرة 

 لتحديد اخلصائص النوعية (.220ص  4809خرى )مجال، أوتعقد احتياجات ادلستعملُت من ادلعلومات من جهة 
ربديد عناصر منفعة ادلعلومات احملاسبية وادلالية، وىذا لكي يعلم بأن  والً أاليت غلب يف ادلعلومات احملاسبية ادلالية، غلب 

-049ص ص  ،4807 ،مهم جدا لكافة مستويات القرار )عمردور للخصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وادلالية 

024).  
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  :المحاسبية والماليةعناصر منفعة المعلومات  2-7

ىل زيادة ادلعرفة لدى مستخدميها فهي تطلب وفقا جلودهتا ومالءمتها لعملية صنع القرار، إهتدف ادلعلومات احملاسبية 
ليها عند العرض والطلب على ادلعلومات احملاسبية، فكلما زادت درجة إفجودة ادلعلومات من أىم العوامل اليت ينظر 

اختيار متخذ القرار أفضل والعكس صحيح، حيث تزيد ادلعلومات من رصيد ادلعرفة لدى متخذ جودة ادلعلومات كان 
ن عملية ازباذ القرارات وادلعلومات عنصران إالقرار وتقلل من جوانب ادلخاطرة ادلرتبطة بازباذ القرارات، وعليو ف

 .خرألابخذ األمرتبطان ال ؽلكن التعرض ألحدعلا دون 

 :ومات المحاسبيةخصائص جودة المعل 2-8

اخلصائص النوعية ىي صفات ذبعل ادلعلومات الواردة يف القوائم ادلالية مفيدة للمستخدمُت، ولكي يتم اختيار الطريقة 
احملاسبية ادلقبولة ومقدار ونوع ادلعلومات اليت يتم االفصاح عنها والصيغة اليت يتم عرض ادلعلومات هبا فأنو يلزم دائما 

أن اخلصائص اليت بيقدم أكثر ادلعلومات إفادة ألغراض ازباذ القرار،  وبصفة عامة ؽلكن القول ربديد البديل الذي 
 تتمثل يفقل فائدة يف رلال ازباذ القرارات أذا كانت ادلعلومات الناذبة عن تطبيق بديل زلاسيب أكثر أو إربدد ما 
 (024 - 049ص ص  ،4807 )قمان، باكرية، -علا: رئيستُت خاصتُت

 ادلعلومات. مالءمة -
 إمكانية االعتماد على ادلعلومات، أو درجة الثقة فيها. -
بعنوان اخلصائص النوعية  "0708( يف سنة 4( البيان رقم )FASBرللس معايَت احملاسبة ادلالية ) أصدر"وقد 

وادلعلومات  كثر نفعاً ألللمعلومات احملاسبية، اوضح من خاللو رلموعة من اخلصائص النوعية اليت سبيز ادلعلومات ا
من احملددات)القيود( للخصائص النوعية  ىل ذلك فقد وضع اجمللس عدداً إقل نفعا ألغراض ازباذ القرار، إضافة ألا

ادلنفعة، واألعلية النسبية( كجزء من و  ،)ىي التكلفةاتوعالوة على ذلك فقد وضعت عدة زلدد للمعلومات احملاسبية.
 ( 60ص  ،0709 ،خرونآادلال و  )ببت-بصورة متدرجة كما يلي:اإلطار النظري. وؽلكن عرض ىذه اخلصائص 

 :متخذو القرار وصفاتهم 2-9

ؼلتلف متخذو القرار بدرجة كبَتة يف أنواع القرارات اليت يتخذوهنا وأساليب ازباذ القرارات اليت يستخدموهنا ويف 
وىف قدرهتم على تشغيل ىذه ادلعلومات.  ى،ادلعلومات ادلتاحة لديهم أو اليت ؽلكنهم احلصول عليها من مصادر أخر 

غلاد حلقة ربط بُت ىؤالء ادلستخدمُت والقرارات اليت يتخذوهنا، وتتمثل ىذه إنو يلزم إوحىت تكون ادلعلومات مفيدة ف
احللقة يف القابلية للفهم وىي إحدى خصائص ادلعلومات اليت تسمح للمستخدمُت الذين لديهم قدر معقول من 

أن ادلعلومات اليت يعرضها التقرير يفًتض أن تكون على من رغم بالف ؛ية بإدراك مغزى تلك ادلعلوماتالدراية احملاسب
لكي تكون ادلعلومات و  ،درجة عالية من ادلالئمة وادلصداقية فأهنا تكون عدؽلة النفع للمستخدمُت الذين ال يفهموهنا
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ا غلب أن تتوفر فيها الصفات واخلصائص األساسية وادلتمثلة والبيانات ادلالية ذات فائدة ومؤثرة يف ازباذ القرارات فإهن
 يف ادلالئمة والصدقية.

فإذا كانت معلومات معينة غَت  ؛لكي تكون ادلعلومات احملاسبية مالئمة يلزم أن تكون مؤثرة يف القرار : المالئمة:أوالً 
وتساعد ادلعلومات ادلالئمة ادلستخدمُت ذلا على القيام بتنبؤات  ،هنا تكون غَت مالئمة ذلذا القرارإمؤثرة على القرار، ف

عن نتائج األحداث احلالية وادلستقبلية )القيمة التنبؤية للمعلومات( وعلى تأكيد أو تصحيح توقعات سابقة )القيمة 
وقت ادلناسب ن ادلعلومات ادلالئمة غلب أن تكون متاحة دلتخذي القرار يف الإكذلك ف  ،االسًتجاعية للمعلومات(

إذا فادلعلومات ادلالءمة  ،(67ص  ،0709 ،بيت ادلالوقبل أن تفقد قدرهتا على التأثَت يف قراراهتم )التوقيت ادلناسب(، )
 :غلب أن تتصف بصفتُت 

 ادلقدرة على التنبؤ والتغذية العكسية. -
 الوقتية. -

ؽلكن للمعلومات أن تؤثر يف القرارات عن طريق ربسُت قدرات  المقدرة على التنبؤ والتغذية العكسية: -1
ال إمتخذي القرارات على التنبؤ وتأكيد أو تصحيح توقعاهتم السابقة، وعادة ما تقوم ادلعلومات بتلك الوظائف معا 

نتائج التصرفات على التنبؤ بستؤدى إىل ربسُت قدرات متخذ القرار  مسبقاً  أن معرفة نتائج التصرفات اليت مت القيام هبا
على دراسة نتائج اخلطط للسنوات السابقة  يتم وضع اخلطط ادلستقبلية لسنة أو سنوات مقبلة بناءً  ؛فمثالً  ،ادلستقبلية

 وتصحيح األخطاء ومعرفة ادلختنقات والنقاط احلرجة والتحوط ذلا.
درهتا على التأثَت على القرار ىو أحد لق وقبل فقدىار ادلعلومات دلتخذ القرار يف متسع من الوقت وف  أن ت  الوقتية:  -2

 ذاتليها أو توفرت متأخرة عن األحداث ال تكون إفإذا كانت ادلعلومات غَت متاحة عند احلاجة  ،جوانب ادلالئمة
وال سبثل الوقتية وحدىا قيمة  ،قد تكون ذات استخدامات ضئيلة أو تنعدم استخداماهتاو قيمة يف التصرف ادلستقبلي، 

فالتقارير ادلالية والقوائم ادلالية اليت  ؛للمعلومات ولكنها تشكل عنصر ىام يف مدى مالئمة ادلعلومات أو عدم مالءمتها
تأيت بعد فًتة طويلة من انتهاء السنة ادلالية ال تكون ذات جدوى للتخطيط للسنة ادلقبلة وقد تستخدم فقط لقياس 

ن احلصول على ادلعلومات يف الوقت ادلناسب قد تستلزم التضحية بنسبة من الدقة أوال شك  ،ادلنصرفةنشاط السنة 
 واستكمال ادلعلومات ولكنها تضحية معقولة وعادة يوضع ذلا ىامش يف ازباذ القرارات.

وسبثل  ،صورة صادقةتتسم ادلعلومات احملاسبية بالصدقية بقدر خلوىا من اخلطأ والتحيز وعرضها بالصدقية:  :ثانياً 
ولكي تتسم  ،للمعلومات الفعلي ىخاصية ضرورية ذلؤالء الذين ال يتوفر لديهم الوقت أو اخلربة الالزمة لتقييم احملتو 

والصدق يف  ،ادلعلومات احملاسبية بالصدقية غلب أن تتوفر هبا ثالثة خصائص فرعية أساسية وىي القابلية للتحقق
 العرض واحلياد.
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يتحقق ىذا ادلفهوم عندما ربدث درجة عالية من االتفاق بُت عدد من األفراد القائمُت بالقياس للتحقق: القابلية  –أ 
نفس طرق القياس إىل نتائج بن يصل عدد من ادلراجعُت ادلستقلُت أوذلك ك ،والذين يستخدمون نفس طريقة القياس

 كن للمراجعُت إبداء الرأي فيها.سلتلفة، فإن القوائم ادلالية تكون غَت قابلة للتحقق منها وال ؽل
يعٍت ىذا ادلفهوم ضرورة وجود مطابقة أو اتفاق بُت األرقام واألوصاف احملاسبية من ناحية صدق العرض:  -ب

دبعٍت أخر ىل سبثل األرقام ما حدث  ،وادلوارد واألحداث اليت تتجو ىذه األرقام واألوصاف لعرضها من ناحية أخرى
ألف دينار  088بالفعل؟ فعندما تبُت القوائم ادلالية لشركة مبيعات قدرىا مليون دينار يف حُت أن ادلبيعات الفعلية 

وىف بعض األحيان قد تكون ادلعلومات ال ؽلكن االعتماد عليها  ،فقط فإن ىذه القوائم تكون غَت صادقة يف العرض
 فسَت البسيط.بسبب سوء الت

يعٍت ىذا ادلفهوم أنو ال ؽلكن انتقاء ادلعلومات بشكل يتضمن تفضيل أحد ادلستخدمُت على األخر، الحياد:  -جـ
وبدون الثقة يف  ،حيث أن ادلعلومات احلقيقية والصادقة غلب أن سبثل زلل االىتمام األول وتكون بعيدة عن التحيز

فإذا كانت ادلعلومات احملاسبية متحيزة، فسوف يفقد  ،لومات اليت تتضمنهاالقوائم ادلالية لن يستخدم األفراد ادلع
 اجلمهور الثقة يف ادلعلومات ويتوقف عن استخدامها.

 :(94-67ص ص  ،0709)بيت ادلال،  والمعلومات المالية للبياناتالخصائص الثانوية النوعية  2-10

يف مدى قابليتها للمقارنة من جهة والثبات يف العرض من جهة اخلصائص الثانوية النوعية للبيانات وادلعلومات  وسبثل
أخرى حبيث تكون ادلعلومات اخلاصة دبنشأة معينة أكثر إفادة إذا أمكن مقارنتها دبعلومات شلاثلة عن منشأة أخرى 

 )القابلية للمقارنة( ودبعلومات شلاثلة عن نفس ادلنشأة يف فًتات أخرى )الثبات(.

ادلعلومات اليت مت قياسها والتقرير عنها بصورة متماثلة يف ادلنشآت ادلختلفة قابلة  تعتربالقابلية للمقارنة:  -1
للمقارنة، حيث سبكن صفة القابلية للمقارنة ادلستخدمُت من ربديد جوانب االتفاق واالختالف األساسية يف الظواىر 

ن قرارات زبصيص ادلوارد إ ،غَت متماثلة نو مل يتم إخفاء ىذه اجلوانب باستخدام طرق زلاسبيةأاالقتصادية طادلا 
 ال إذا كانت ىناك معلومات قابلة للمقارنة.إتتضمن عمليات تقييم للبدائل، وال ؽلكن تقييم دقيق للبدائل 

عندما تطبق وحدة زلاسبية نفس ادلعاجلة احملاسبية على نفس احلدث من فًتة ألخرى، فأهنا تعترب ثابتة الثبات:  - 2
إلجراءات والطرق احملاسبية، وال يعٍت ذلك أن الشركات ال ؽلكنها التحول من طريقة زلاسبية معينة يف استخدامها ل

ألخرى، حيث ؽلكن للشركات تغيَت الطرق احملاسبية اليت تستخدمها وذلك يف احلاالت اليت يثبت فيها أن الطريقة 
 ئو،جراإنو يلزم اإلفصاح عن طبيعة وأثر ىذا التغَت احملاسيب ومربر إوىف ىذه احلالة ف ،اجلديدة تعد أفضل من القدؽلة

وذلك يف القوائم ادلالية اخلاصة بالفًتة اليت حدث فيها التغَت. ويالحظ أن الثبات ىو أحد ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة 
 (.GAAP)وادلتعارف عليها 
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 :معايير تحقيق جودة مخرجات نظم المعلومات المحاسبية 2-11

أثرت نظم ادلعلومات احملاسبية بالتطورات التقنية احلديثة حيث تسارع استخدامها يف سلتلف حقول العمل احملاسيب ت
نتاج إخل(، سعيا لزيادة فاعلية النظم احملاسبية يف أ)احملاسبة ادلالية، زلاسبة التكاليف، احملاسبة االدارية ادلراجعة، ....

تعترب احملاسبة كنظام للمعلومات مرحلة من مراحل تطور الفكر احملاسيب،  ،والتكلفةادلعلومات وتوفَت الوقت واجلهد 
ىل إحيث تتمثل وظيفة احملاسبة يف معاجلة وإنتاج وتوزيع ادلعلومات على مستخدمي ىذه ادلعلومات، وىو أساس النظر 

 اسبية. نظام احملاسبة ادلالية كنظام للمعلومات وذلك ضمن ما يعرف بنظم ادلعلومات احمل

 :المعلوماتمكونات نظم  2-12
 ليها بأهنا نظام تتألف عناصره من:إعملية تصنيع البيانات احملاسبية ؽلكن أن ينظر  إن 

 مدخالت وىي عبارة عن األحداث االقتصادية اليت هتم ادلشروع. -
 طريقة دلعاجلة ىذه ادلدخالت وىي عبارة عن النظام احملاسيب. -
 القوائم ادلالية أو اإلفصاح احملاسيب بشكل عام.ادلخرجات وىي عبارة عن  -

كما تتحقق الغاية من احملاسبة عن طريق اإلفصاح الذي ؽلثل تقدمي ادلعلومات احملاسبية إىل ادلهتمُت باحملاسبة يف شكل 
 قوائم وبيانات زبتلف:

 باختالف األىداف ادلنشودة. -
 باختالف األطراف ادلستفيدين من تلك ادلعلومات. -
 مستواىم الثقايف ومعرفتو حبقيقة الظروف االقتصادية. باختالف -

التغذية العكسية )نعمان، و الرقابة، و ادلخرجات، و : ادلدخالت، يتكون نظام المعلومات من العناصر الرئيسية التالية
 وؽلكن توضيح ىذه العناصر فيما يلي: ،(66، ص4809

 .حداث وادلوجودات اليت تدخل النظام )إدخال البيانات(ألعبارة عن ادلفردات وادلعطيات اليت تصف ا المدخالت:
وسبثل اجلانب الفٍت من النظام، وىي عبارة عن رلموعة من العمليات احلسابية وعمليات ادلقارنة ادلنطقية،  المعالجة:

 النهائي.ىل معلومات تقدم للمستفيد إوالتلخيص، والتصنيف، والفرز اليت ذبرى على البيانات ادلدخلة بغرض ربويلها 
ىل ادلستفيدين وفق أشكال إيصال ادلعلومات اليها، ويتم إىي النتائج اليت يعمل النظام على الوصول  المخرجات:

 شكال البيانية، ىذه ادلعلومات يطلق عليها سلرجات نظم ادلعلومات.ألسلتلفة مثل التقارير واجلداول والقوائم وا
دخال وادلعاجلة وادلخرجات إلدقيقة وجود رقابة على عمليات ايتطلب احلصول على معلومات صحيحة و  الرقابة:

جراءات إلن النظام ػلتوي على كافة األلتأكد من أن النظام ينتج ويقدم ادلعلومات وفق ما ىو سلطط عند تصميمو، و 
 الرقابية اليت تضمن صحة ادلدخالت وعمليات ادلعاجلة وادلخرجات.
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عل ادلستفيدين على عمل النظام بأداء وظائفو كما ىو مفًتض عند ىي عملية قياس ردة ف التغذية العكسية:
ال تالئم حاجات ادلستخدمُت، عندئذ يقوم ادلستخدمون بطلب  قد تصميمو، ولكن بعض ادلعلومات اليت يقدمها

 إحداث تغيَتات يف النظام ىذه الطلبات يطلق عليها التغذية العكسية.

 :خصائص نظم المعلومات المحاسبية 2-13

من خالل التحديد السابق دلفهوم احملاسبة كنظام للمعلومات، ؽلكن ربديد خصائص نظم ادلعلومات احملاسبية، كنظام  
 (90 ، ص4809نعمان، للمعلومات على النحو التايل: )

يتضمن  .جزاء ادلادية والبشرية واليت تتضافر معا لتشكيل اإلطار العام للنظامأليتكون النظام احملاسبية من رلموعة من ا
 جراءات والقواعد وادلبادئ اليت تربط أجزاء النظام ومكوناتو وربركها بشكل ديناميكي.إلالنظام احملاسيب رلموعة من ا

ىل إنتاج وتوصيل ادلعلومات إىداف الفرعية والرئيسية وادلتمثلة يف أليسعى النظام احملاسيب لتحقيق رلموعة من ا
ن رلموعة من النظم اجلزئية واليت ترتبط مع بعضها البعض بعالقة ىرمية، أي يتكون النظام احملاسيب م، و مستخدميها

نظمة دبجموعها ىيكل النظام ألخر ضمن مستوى أعلى، وحبيث تشكل اأأن كل نظام جزئي مرتبط بنظام جزئي 
الوحدة احملاسبية،  نظمة اجلزئية اليت يتكون منها النظام الكلي للمعلومات يفأليعترب النظام احملاسيب أحد ا، احملاسيب

ىداف الفرعية ألنظمة اجلزئية ادلكونة للنظام احملاسيب تسعى لتحقيق رلموعة من األن ا، إوػلتل مركز الوسيط بينها
النظام احملاسيب وحدة شاملة ومتكاملة وال ، فىداف الرئيسية للنظام احملاسيبألاخلاصة هبا، واليت تتوافق وتنسجم مع ا

نظمة الفرعية ببعضها البعض بطريقة تبادلية ألا طالبعض، وترتباء متفردة ومستقلة عن بعضها ليها كأجز إؽلكن النظر 
ومتشابكة، وكذلك يرتبط النظام احملاسيب مع االنظمة االخرى داخل ادلنشاة والبيئة احمليطة، شلا يؤدي اىل التفاعل 

يب يف حركة دائمة ومستمرة إلصلاز مهامو وربقيق النظام احملاس خرى.ألنظمة األادلستمر بُت أجزاء النظام احملاسيب وا
يف النظام احملاسيب درجة  روالزوال، وغلب أن تتوفىل التالشي إن حالة السكون يف النظام تؤدي بو يف النهاية إأىدافو، و 

احملاسيب حبيث  تصميم النظام مادلتتالية، ويتمناسبة من ادلرونة حىت ؽلكن تطويره وتعديلو دلواكبة التغَتات واالحتياجات 
والتنسيق بُت  ،وازباذ القرارات ،والرقابة ،ؼلدم ادلهام واالحتياجات ادلختلفة، وتربز أعلية ذلك يف وظائف التخطيط

   .قسام التنظيمية لتحقيق أكرب قدرة من ادلنفعةألالوحدات وا

 :مكونات ومنهجية الدراسة العملية 3-1
قسمُت على  ، وتكونت منستمارة االستبيانالدراسة استخدمت اجلمع بيانات : البياناتطريقة جمع  3-1-1

 النحو التايل:
القسم األول: معلومات عامة )ىل الشركة حاصلة على شهادة اجلودة، ادلستوى التعليمي للموظف، التصنيف  -

 اإلداري، سنوات اخلربة، الدورات التدريبية يف رلال اجلودة(.
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      القسم الثاين: يتكون من زلورين: 
 حول ادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبية  فقرات (08يضم ) :ولألاحملور ا -0
 .حول متطلبات نظام ادلعلومات احملاسبية يف ربقيق اإلطار ادلتكامل إلدارة اجلودة فقرات( 0يضم ) :احملور الثاين  -4
يت يوضح عدد آلانا وادلدار، واجلدول ايبيمت توزيع استمارة االستبيان يف شركيت ل :توزيع استمارة االستبيان 3-2-1

 االستبيانات ادلوزعة، وادلسًتجعة.
 .يىضح االستواراث الوىزعت، والوسترجعت( 1)جذول رقن 

 النسبة التكرار البيان
 %100 66 عدد االستمارات ادلوزعة

 %97 46 عدد االستمارات ادلسًتجعة
 %0.4 3 صاحلةالعدد االستمارات غَت 

 %92 61 االستمارات الصاحلة للتحليل
 عذاد الباحثين إهن : الوصذر                                 

 :أداة الدراسة 3-2-2
نسب ادلناىج يف دراسة الظاىرة زلل الدراسة، ومت أاعتباره بلتحقيق أىداف الدراسة مت استخدام ادلنهج الوصفي، 

 :  ومت بناء استمارة االستبيان بناء على ادلصادر التاليةتكوين استمارة االستبيان، 
دب الًتبوي والدراسات السابقة ذات الصلة دبوضوع الدراسة واالستفادة منها يف بناء االستمارة ألاالطالع على ا -

 وصياغة فقراهتا.
 ادلتخصصُت يف إدارة اجلودة الشاملة، وكذلك يف نظم ادلعلومات احملاسبية.  استشارة بعض -
 :أداة الدراسةصدق  3-2-3
 : صدق المحكمين:- 1
مت عرض االستمارة على رلموعة من األساتذة ادلتخصصُت يف إدارة اجلودة، وكذلك يف نظم ادلعلومات احملاسيب يف  

ومالحظاهتم حول فقرات استمارة  آرائهمكادؽلية الليبية للدراسات العليا، وذلك إلبداء ألجامعة طرابلس وكذلك ا
   .االستبيان

 : صدق االتساق الداخلي:- 2
 .يىضح معامم االرتباط بين كم فقرة من فقراث انمجال، واندرجت انكهيت انتابع نها( 2)نجدول ا

 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 ( والدرجة الكلية لفقراتو.)بادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبيةمعامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات اخلاصة 
 0.000 0.757 يضمن النظام تسجيل وزبزين البيانات احملاسبية دبا يتفق مع ادلبادئ ادلقبولة عموماً. 1
 0.000 0.702 بدرجة عالية.قدرة النظام على أداء العمليات احملاسبية  2
 0.000 0.800 توفَت ادلعلومات اليت تتميز بدرجة مرتفعة من الدقة. 3
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 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.874 ادلقدرة على ترتيب ادلستندات تابعياً الكتشاف أي نقص يف إدخال البيانات. 4
 0.000 0.831 يف األنظمة احملاسبية بالشكل الذي يكشف اخلطأ ادلقدرة على تصميم ظلاذج إدخال اليبيانات 5
 0.000 0.832 القدرة على تصحيح األخطاء اليت يتم اكتشافها يف ادلدخالت ومن مث إعادة إدخال البيانات 6
 0.000 0.793 يتم االحتفاظ بادلستندات األصلية أو صور للمدخالت وذلك من أجل ادلقارنة بُت ادلخرجات 7
 0.000 0.826 بناًء على سلرجات النظام احملاسيب ا تستطيع اإلدارة إعادة دراسة قراراهتا االستثمارية وتقييمها. 8
 0.000 0.770 يقدم النظام النتائج بدقة عالية فضالً على أنو يعطى نتائج خالية من أي نسبة خطأ. 9
 0.000 0.769 ادلعلومات احملاسبية. تستند عملية ازباذ القرارات على قاعدة متكاملة خاصة بنظم 10

 

( اخلاصة بادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبيةن مجيع معامالت االرتباط يف زلور )أ( 4)اجلدول يتضح من 
وبذلك يعترب مجيع مفردات  (،α ≥ 8.80)حصائيًا وبدرجة قوية عند مستوى معنوية إ ةوالدرجة الكلية لفقراتو، دال

 .احملور صادقة دلا وضعت لقياسو

 ( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال، والدرجة الكلية التابع لها3)لجدول ا

 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

( والدرجة في تحقيق إدارة الجودة الشاملةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات )الخاصة حول متطلبات نظام المعلومات المحاسبية 
 الكلية لفقراتو.

 0.000 0.772 يضمن النظام تسجيل وزبزين البيانات احملاسبية دبا يتفق مع ادلبادئ ادلقبولة عموماً. 1
 0.000 0.710 أداء العمليات احملاسبية بدرجة عالية.قدرة النظام على  2
 0.000 0.859 توفَت ادلعلومات اليت تتميز بدرجة مرتفعة من الدقة. 3
 0.000 0.911 ادلقدرة على ترتيب ادلستندات تابعياً الكتشاف أي نقص يف إدخال البيانات. 4

5 
احملاسبية بالشكل الذي يكشف اخلطأ يف حال وقوعو ادلقدرة على تصميم ظلاذج إدخال البيانات يف األنظمة 

 فوراً.
0.887 0.000 

 0.000 0.902 القدرة على تصحيح األخطاء اليت يتم اكتشافها يف ادلدخالت ومن مث إعادة إدخال البيانات ادلصححة. 6

7 
وتلك  يتم االحتفاظ بادلستندات األصلية أو صور للمدخالت وذلك من أجل ادلقارنة بُت ادلخرجات

 ادلستندات.
0.889 0.000 

 0.000 0.830 بناء على سلرجات النظام احملاسيب احملسوب تستطيع اإلدارة إعادة دراسة قراراهتا االستثمارية وتقييمها. 8
 

( اخلاصة بادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبيةن مجيع معامالت االرتباط يف زلور )أ( 3)اجلدول يتضح من 
، وبذلك يعترب مجيع مفردات (α ≥ 8.80حصائيًا وبدرجة قوية عند مستوى معنوية )إ ةوالدرجة الكلية لفقراتو، دال

 احملور صادقة دلا وضعت لقياسو.
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 ثبات استمارة االستبيان  3-2-4
وذلك عن طريق استخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات استمارة االستبيان، حيث تشَت النتائج ادلوضحة يف 

(، وكذلك كانت قيمة 8.730( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة حيث كانت أقل قيمة للمعامل )2)اجلدول 
 الصدق مرتفعة وىذا يعٍت أن معامل الثبات مرتفع. 

 معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات استمارة االستبيان( 4جدول )
 معامل صدق معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات احملور

 8.766 8.730 10 ادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبية
 8.798 8.724 8  يف ربقيق إدارة اجلودة الشاملةحول متطلبات نظام ادلعلومات احملاسبية 

 0.976 0.953 18 جميع المحاور

ن معامل ألفا كرونباخ جلميع احملاور كان بدرجة مرتفعة، وىذا يؤكد على صدق وثبات أ( يتضح 2من اجلدول رقم )
 استمارة االستبيان وغلعل صالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.

 الدراسة الميدانية: 3-2
 يتضمن ىذا الجانب التحليل اإلحصائي للبيانات لإلجابة على تساؤالت الدراسة، وذلك على النحو التالي: 

يف ىذا اجلانب مت ربليل البيانات األولية لعينة الدراسة تحليل عينة الدراسة حسب المتغيرات األولية:  3-2-1
 وذلك على النحو:

 الجودة( توزيع عينة الدراسة حسب مواصفات 5جدول )
 النسبة العدد الفئة المتغير

 احلصول على مواصفات اجلودة )االيزو(
 50.8 31 نعم
 49.2 30 ال

 100.0 60 المجموع

 
 ادلؤىل العلمي

 6.6 4 ثانوي
 86.6 53 جامعي

 6.6 4 فوق اجلامعي
 100.0 60 المجموع

 سنوات اخلربة

 47.5 29 سنوات 0أقل من 
 21.3 13 سنوات 08اىل  0من 
 16.4 10 سنة 00اىل  08من 

 14.8 9 سنة 00أكثر من 
 100.0 60 المجموع

 الدورات التدريبية
 11.5 7 نعم
 88.5 54 ال

 100.0 61 المجموع
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ن ادلؤسسة اليت يعملون هبا متحصلة على شهادة أمن عينة الدراسة يقرون  %(08.0( أن )0تبُت من اجلدول رقم )
ن أ(، وىذ يدل على %06.66فراد العينة متحصلُت على شهادة جامعية بنسبة )أأن أغلب األيزو، و اجلودة يف 

 0أن الفئة )أقل من ( 0، كما تبُت من اجلدول )مستواىم التعليمي جيد وىذا يؤىلهم دلواكبة العصر ادلتجدد والسريع
 00اىل  08مث الفئة )من  %(،40.3ة )سنوات( بنسب 08ىل إ 0مث الفئة )من %(، 29.0على نسبة )أسنوات( كانت 

غلب عينة الدراسة مل تأخذ أي أأن ، و %(02.0سنة( بنسبة ) 00مث الفئة األخَتة )أكثر من  %(،06.2سنة( بنسبة )
ن الذين ربصلوا على دورات تدريبية يف رلال اجلودة كان أ%(، و  00.0دورات تدريبية يف رلال اجلودة وذلك بنسبة )

 الحظ أن أغلب عينة الدراسة مل يتحصلوا على دورات تدريبية يف رلال اجلودة الشاملة.ي%(، حيث 00.0بنسبة )
 اإلجابة على تساؤالت الدراسة:: 3-2-2

مقومات مستوى تطبيق شركتي ليبيانا والمدار لالتصاالت والتقنية في طرابلس للخصائص وال السؤال األول ما
 ؟األساسية لنظام المعلومات المحاسبية

مستوى تطبيق شركيت ليبيانا وادلدار لالتصاالت والتقنية يف طرابلس للخصائص وادلقومات األساسية لنظام دلعرفة 
حسبت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية، والوزن النسيب لفقرات وأبعاد ىذا احملور وذلك  ادلعلومات احملاسبية
 على النحو التايل:

 التزام نظام المعلومات المحاسبي بخصائص النظام.اختبار درجة مقومات  -1
 اتجاهاث العينت حىل هقىهاث التسام نظام الوعلىهاث الوحاسبي بخصائص النظام( 6)جذول 

 االذباه االعلية النسبية االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العبارات
يضمن النظام تسجيل وزبزين البيانات احملاسبية دبا يتفق مع 

 ادلبادئ ادلقبولة عموما
 موافق 90.2 0.763 3.57

 موافق 60.6 0.767 3.43 قدرة النظام على أداء العمليات احملاسبية بدرجة عالية.
 موافق 06.6 0.704 3.34 توفَت ادلعلومات اليت تتميز بدرجة مرتفعة من الدقة

  69.0 0.632 3.45 المتوسط العام االلتزام بخصائص النظام
 

 

حول مقومات التزام نظام ادلعلومات احملاسيب خبصائص النظام كان  ادلبحوثُت( أن إجابات 6من اجلدول ) يتضح
على مستوى للفقرة )يضمن أ(، وكان 8.634(، وباضلراف معياري )3.20دبستوى موافق، حيث بلغ ادلتوسط العام )

(، وباضلراف معياري 3.098ادلقبولة عموما( دبتوسط )النظام تسجيل وزبزين البيانات احملاسبية دبا يتفق مع ادلبادئ 
(، 3.328(، أما أقل مستوى كان للفقرة )توفَت ادلعلومات اليت تتميز بدرجة مرتفعة من الدقة( دبتوسط )8.963)

ادلنظمة ادلبحوثة مقومات  الحظ أن مجيع ادلراحل مستوياهتا متقاربة، أي تتوافر يفي(، و 8.982وباضلراف معياري )
إن متطلبات تطبيق نظام ادلعلومات احملاسبية يتطلب توافر مستوى  زام نظام ادلعلومات احملاسيب خبصائص النظام.الت

مقبول من االلتزام خبصائص النظام من حيث التسجيل والتخزين للبيانات، وقدرتو على إجراء العمليات احملاسبية 
 ت بدرجة عالية من الدقة، وىذا ما ؽلنح النظام الثقة ادلطلوبة.    ادلطلوبة وفق مبادئ مقبولة، إىل جانب توفَته للمعلوما
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 :اختبار درجة الرقابة على مدخالت نظام المعلومات المحاسبية -2
 ( اذباىات العينة حول مبدأ أساليب الرقابة على مدخالت النظام9جدول )

 االذباه االعلية النسبية االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العبارات
ادلقدرة على ترتيب ادلستندات الكتشاف أي نقص يف إدخال 

 البيانات
 موافق 60.4 0.668 3.41

ادلقدرة على تصميم ظلاذج ادخال البيانات يف األنظمة احملاسبية 
 بالشكل الذي يكشف اخلطأ يف حال وقوعو فورا

 موافق 66.6 0.701 3.33

ادلدخالت القدرة على تصحيح األخطاء اليت يتم اكتشافها يف 
 ومن مث إعادة إدخال البيانات ادلصححة.

 موافق 69.6 0.734 3.38

يتم االحتفاظ بادلستندات األصلية أو صور للمدخالت وذلك 
 من أجل ادلقارنة بُت ادلخرجات وتلك ادلستندات

 موافق 98.0 0.647 3.54

 موافق 20.4 8.682 3.20 ادلتوسط العام أساليب الرقابة على مدخالت النظام
 

فراد العينة حول مبدأ أساليب الرقابة على مدخالت النظام كان دبستوى موافق، أ( أن إجابات 9من اجلدول ) يتبُت
صلية أو صور ألعلى مستوى للفقرة )يتم االحتفاظ بادلستندات اأ(، وكان 3.20حيث بلغ ادلتوسط العام )

(، وباضلراف معياري 3.02للمدخالت وذلك من أجل ادلقارنة بُت ادلخرجات وتلك ادلستندات( دبتوسط )
دخال البيانات يف األنظمة احملاسبية بالشكل إ(، أما أقل مستوى كان للفقرة )ادلقدرة على تصميم ظلاذج 8.629)

أن مجيع  ويتضح(، 8.980باضلراف معياري )(، و 3.33الذي يكشف اخلطأ يف حال وقوعو فورا ( دبتوسط )
، إن الرقابة للنظام العبارات مستوياهتا متقاربة، أي تتوافر يف ادلنظمة ادلبحوثة مبدأ أساليب الرقابة على مدخالت النظام

ادلالئمة ذج نماادلعلومات احملاسبية الدقة ادلطلوبة من خالل ادلراجعة اليت تتم للبيانات، واحلرص على ترتيبها ىف وجود ال
واليت تسمح بكشف األخطاء يف احلال وتصحيحها تعترب من ادلقومات األساسية لتطبيق نظام يف األنظمة احملاسبية 

 ادلعلومات احملاسبية بفاعلية وكفاءة وسبنحو الثقة الكافية يف نتائجو.
 :عداد التقارير المرتبطة بنظام المعلومات المحاسبيةإاختبار درجة  –3

 يوضح اذباىات العينة حول تقييم مبدأ إعداد التقارير (:0جدول )
 االذباه االعلية النسبية االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العبارات

 موافق 63.4 0.721 3.46 تستطيع اإلدارة إعادة دراسة قراراهتا االستثمارية بناء على سلرجات النظام احملاسيب
 موافق 69.4 0.876 3.36 ويعطي نتائج خالية من األخطاءيقدم النظام النتائج بصفة عالية 

 موافق 60.0 0.696 3.44 تستند عملية ازباذ القرارات على قاعدة متكاملة خاصة بنظم ادلعلومات احملاسبية

 موافق 48.4 0.672 3.42 المتوسط العام اعداد التقارير المرتبطة بنظام المعلومات المحاسبية

كان دبستوى   عداد التقارير ادلرتبطة بنظام ادلعلومات احملاسبيةإدرجة حول  ادلبحوثُت( أن إجابات 0من اجلدول ) يتضح
على مستوى للفقرات ىو الفقرة )تستطيع اإلدارة إعادة دراسة قراراهتا أ(، وكان 3.24موافق، حيث بلغ ادلتوسط العام )

(، أما أقل مستوى كان 8.940(، وباضلراف معياري )3.26االستثمارية بناء على سلرجات النظام احملاسيب( دبتوسط )
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(، وباضلراف معياري 3.36خطاء( دبتوسط )ألللفقرة )يقدم النظام النتائج بصفة عالية ويعطي نتائج خالية من ا
بطة بنظام عداد التقارير ادلرتإأن مجيع العبارات مستوياهتا متقاربة، أي تتوافر يف ادلنظمة ادلبحوثة مبدأ  تبُت(، و 8.096)

، تعترب التقارير اليت يتم إعدادىا بناًء على العمليات اليت تتم ومن خالل البيانات وادلعلومات اليت ادلعلومات احملاسبية
يوفرىا النظام مهمة جداً يف عملية ازباذ القرارات بادلؤسسة، فإعداد تقارير مبنية على قاعدة بيانات متكاملة وموثوق 

 ر  بالشركة. فيو تساعد متخذي القرا
 :درجة تطبيق المقومات األساسية لنظام المعلومات المحاسبية -

 ( يوضح اذباىات العينة حول تقييم ادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبية7جدول )
 االذباه األعلية النسبية االضلراف ادلعياري ادلتوسط ادلرجح األبعاد

 موافق 67.8 0.632 3.45 التزام خبصائص النظام
 موافق 20.4 0.604 3.41 أساليب الرقابة على مدخالت النظام

 موافق 20.2 0.672 3.42 إعداد التقارير
 موافق 20.2 0.578 3.42 ادلتوسط العام للمحور 

 

 ادلنظمةغلمعون على توافر تطبيق ادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبية يف  ادلبحوثُت( أن 7من اجلدول ) يتضح
قيد الدراسة دبستوى )موافق(، حيث بلغ ادلتوسط العام لتوافر متطلبات تطبيق ادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات 

(، 3.20على مستوى حملور االلتزام خبصائص النظام دبتوسط )أ(، وكان 8.090(، وباضلراف معياري )3.24احملاسبية )
(، 3.20ور أساليب الرقابة على مدخالت النظام دبتوسط )(، أما أقل مستوى كان للمح8.634وباضلراف معياري )
أن مجيع ادلراحل مستوياهتا متقاربة، أي تتوافر يف ادلؤسسة ادلبحوثة متطلبات تطبيق  تبُت(، و 8.682وباضلراف معياري )

 ادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبية. 
 مستوى إدارة الجودة الشاملة بشركتي ليبيانا والمدار لالتصاالت والتقنية في طرابلس؟  السؤال الثاني: ما

حسبت ادلتوسطات احلسابية ليبيانا وادلدار لالتصاالت والتقنية يف طرابلس بشركيت مستوى إدارة اجلودة الشاملة دلعرفة 
 ك على النحو التايل:واالضلرافات ادلعيارية، والوزن النسيب لفقرات وأبعاد ىذا احملور وذل

 اختبار درجة التزام ودعم اإلدارة العليا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة: -1

 اتجاهاث العينت حىل تقيين هبذأ التسام اإلدارة العليا( 11)جذول 
 االذباه االعلية النسبية االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العبارات

)ادلادية والبشرية( اليت  تلتزم اإلدارة العليا بتوفَت ادلستلزمات
 تساعد على تقدمي منتجات جبودة عالية

 موافق 90.2 0.61 3.77

 موافق 94.4 0.71 3.61 تتم مراجعة قضايا اجلودة يف اجتماعات اإلدارة العليا باستمرار

 موافق 92.0 0.79 3.74 تشجع اإلدارة العليا العمال على إبداء أراءىم واقًتاحاهتم

 موافق 74.0 0.66 3.70 تقييم مبدأ التزام اإلدارة العلياالمتوسط العام 
 



 

 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم لمواقع واستشراف المستقبل(                

055 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

ن عينة الدراسة أ( أن االذباه العام لتطبيق مبدأ التزام اإلدارة العليا لعينة الدراسة )موافق(، يعٍت 08من اجلول ) يتبُت
(، 3.98احلسايب العام ) ن قيمة ادلتوسطأتؤكد على دعم والتزام اإلدارة العليا يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة حيث 

لتزم حيث ت(، ما يعٍت أن مستوى مبدأ التزام اإلدارة مرتفع، 3وىو أعلى من ادلتوسط الفرضي ألداة الدراسة والبالغ )
، كما تعمل على اإلدارة العليا بتوفَت ادلستلزمات )ادلادية والبشرية( اليت تساعد على تقدمي منتجات جبودة العالية

 .مراجعة قضايا اجلودة يف اجتماعات اإلدارة العليا باستمرار ، وتقومبداء أراءىم واقًتاحاهتمإتشجع العمال على 

 :اختبار درجة اتخاذ القرارات على أساس الحقائق -2
 ( اذباىات العينة حول ازباذ القرارات على أساس احلقائق00جدول )

 االذباه االعلية النسبية االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العبارات
 موافق 94.2 0.687 3.62 تعتمد اإلدارة يف ازباذ قراراهتا على قاعدة بيانات

 موافق 93.4 0.680 3.66 تستخدم اإلدارة يف ازباذ قراراهتا سلرجات نظام ادلعلومات احملاسبية
 موافق 92.0 0.630 3.74 هتتم اإلدارة بتحديث قاعدة بياناهتا

 موافق 72.4 0.66 3.66 على أساس الحقائقالمتوسط العام اتخاذ القرارات 

ن االذباه العام حول درجة تطبيق مبدأ ازباذ القرار حسب احلقائق ىو )موافق( دبعدل عام أ( 00من اجلدول ) يتضح
ازباذ القرار حسب احلقائق  ( شلا يعٍت أن مستوى3وىو أعلى من ادلتوسط الفرضي ألداة الدراسة الذي يبلغ ) (3.66)

هتتم اإلدارة حيث ، ونستنتج أن ظلط ازباذ القرارات السائد ىو نظام معلومات زلوسب، مرتفع بشركيت ليبيانا وادلدار
تعتمد يف ازباذ  ، كماتستخدم اإلدارة يف ازباذ قراراهتا سلرجات نظام ادلعلومات احملاسبية، و بتحديث قاعدة بياناهتا

 .حصائي كوسيلة مساعدة يف ازباذ القراراتإلالتحليل اتخذ أساليب ، وتقراراهتا على قاعدة بيانات
 :اختبار درجة بناء فريق عمل ومشاركة العاملين -3

 ( اذباىات العينة حول بناء فريق عمل ومشاركة العاملُت04جدول )
 االذباه االعلية النسبية االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العبارات

 موافق 67.6 0.887 3.48 للتطوير الذايتتوفر ادلؤسسة للعاملُت فرص جيدة 
 موافق 67.0 0.788 3.49 ػلصل العاملُت على احلوافز ادلناسبة لعملهم

 موافق 69.8 0.757 3.48 المتوسط العام بناء فريق عمل ومشاركة العاملين

وذلك دبعدل عام ن االذباه العام حول مستوى بناء فرق عمل ومشاركة العاملُت )موافق( أ( 04من اجلدول ) يتضح
بناء فرق عمل ومشاركة العاملُت  وىو أعلى من مستوى الوسط الفرضي ألداة الدراسة، ما يعٍت أن مستوى (، 3.206)

دبتوسط  "ن على احلوافز ادلناسبة لعملهمو ػلصل العامل" للعبارة مستوىعلى كان فوق ادلتوسط، حيث كانت أ
توفر ادلؤسسة للعاملُت فرص جيدة للتطور " ى كان للعبارةقل مستو أوأن ، (8.900( واضلراف معياري )3.27)

، حيث أن منح العاملُت ادلشاركة خاصة يف ازباذ القرارات (8.009( واضلراف معياري )3.20، دبتوسط )"الذايت
ساىم يف تشجيعهم على الرفع من جودة ادلتعلقة بأعماذلم، وتقدمي احلوافز ادلناسبة وكذلك بث روح الفريق بينهم ي

 .    اخلدمة اليت يقدموهنا
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 :الجودة الشاملةدرجة تطبيق  -
 ( يوضح اذباىات العينة حول تطبيق أبعاد اجلودة الشاملة03جدول )

 االذباه األعلية النسبية االضلراف ادلعياري ادلتوسط ادلرجح األبعاد
 موافق 92.8 0.66 3.70 التزام ودعم القيادة العليا

 موافق 94.2 0.66 3.66 احلقائقازباذ القرارات على أساس 
 موافق 67.0 0.75 3.48 بناء فريق عمل ومشاركة العاملُت

 موافق 20.2 0.57 3.42 ادلتوسط العام للمحور
 

يف ادلؤسسة قيد الدراسة دبستوى  اجلودة الشاملةفراد العينة غلمعون على توافر تطبيق أ( أن 03من اجلدول ) يتضح
على أ(، وكان 8.09(، وباضلراف معياري )3.24) اجلودة الشاملة)موافق(، حيث بلغ ادلتوسط العام لتوافر تطبيق 

 للبعد(، أما أقل مستوى كان 8.66(، وباضلراف معياري )3.98دبتوسط ) ودعم القيادة العليامستوى حملور االلتزام 
مستوياهتا  األبعادأن مجيع  تبُت(، و 8.90(، وباضلراف معياري )3.20دبتوسط ) ة العانلُتبناء فريق عمل ومشارك

 . إدارة اجلودة الشاملةمتقاربة، أي تتوافر يف ادلؤسسة ادلبحوثة متطلبات تطبيق 
 .إدارة الجودة الشاملةو نظام المعلومات المحاسبية  توجد عالقة ارتباطية بين السؤال الثالث: ىل

مت حساب معامل ارتباط بَتسون بُت أبعاد  نظام ادلعلومات احملاسبية وإدارة اجلودة الشاملة على العالقة بُتللمعرفة 
  نظام ادلعلومات احملاسبية واجلودة الشاملة بشركيت ليبيانا وادلدار، وذلك على النحو التايل:  

 االرتباطية بين إدارة الجودة الشاملة ونظام المعلومات المحاسبية اتالعالقمصفوفة يوضح ( 14الجدول )
 بناء فريق عمل ومشاركة العاملُت ازباذ القرار حسب احلقائق التزام دعم اإلدارة العليا البيان األبعاد

 التزام خبصائص النظام
 61 61 61 العدد

 0.491 0.299 0.279 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

أساليب الرقابة على 
 مدخالت النظام

 61 61 61 العدد
 0.409 0.358 0.343 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

 إعداد التقارير
 61 61 61 العدد

 0.385 8.470 0.273 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

 

وأبعاد اجلودة الشاملة تراوحت ما ن قيم معامل االرتباط بُت االلتزام خبصائص النظام أ يتبُت( 02اجلدول )من خالل 
ن مستوى ألطردية، وىي عالقة معنوية موجبة  يةوىذا يشَت إىل وجود عالقة ارتباط( 8.270و)( 8.497) بُت 

وأبعاد اجلودة الشاملة فإن أساليب الرقابة على مدخالت النظام  ، أما بالنسبة للعالقة بُت(α = 8.80قل من )أالداللة 
طردية، وىي عالقة  يةوىذا يشَت إىل وجود عالقة ارتباط، (8.287و) (8.323) ُتب قيم معامالت االرتباط تراوحت ما

دة الشاملة فقد وأبعاد اجلو عداد التقارير إ ، وفيما ؼلص العالقة بُت(α = 8.80)قل من أن مستوى الداللة ألمعنوية 
طردية، وىي عالقة  يةوىذا يشَت إىل وجود عالقة ارتباط ،(8.300و) (8.493) تراوحت قيم معامالت االرتباط ما بُت
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من خالل النتائج اليت تظهر يف اجلدول يتضح أن العالقة بُت نظام  .(α = 8.80ن مستوى الداللة اقل من )ألمعنوية 
 تُتادلعلومات احملاسبية وأبعاد اجلودة الشاملة ىي عالقة إغلابية طردية فتوافر خصائص نظام ادلعلومات احملاسبية بالشرك

 تُت خبصائص النظاملتزمت الشركزلل الدراسة يساىم يف تطبيق اجلودة الشاملة بأبعادىا ادلختلفة، وىذا يعٍت أنو كلما ا
وطبقت أساليب الرقابة على ادلدخالت من البيانات، ومت أعداد التقارير بناء على قاعدة بيانات متكاملة كلما ساعد 

العليا، واتسمت القرارات ادلتخذة بارتكازىا على حقائق ومعلومات مستمدة من قاعدة موثوقة،  االدارةذلك يف التزام 
 .     تُتيف مشاركة العاملُت وبناء فرق العمل داخل الشركوأسهم بالتايل 
 :نتائج الدراسة

 بناًء على التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
وادلدار   بشركيت ليبيانا متطلبات تطبيق ادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبيةأظهرت النتائج أن مستوى  -

 كانت مرتفعة من وجهة نظر ادلبحوثُت بالشركات زلل الدراسة.
بينت النتائج أن إدارة اجلودة الشاملة بشركيت ليبيانا وادلدار لالتصاالت والتقنية بأبعادىا مجيعها كانت مرتفعة من  -

 .وجهة نظر ادلبحوثُت بالشركات زلل الدراسة
متطلبات تطبيق ادلقومات األساسية لنظام ادلعلومات احملاسبية وجبة بُت أوضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية م  -

ادلتمثلة يف )االلتزام خبصائص النظام، وأساليب الرقابة على مدخالت النظام، وإعداد التقارير( وأبعاد اجلودة الشاملة 
 ة العاملُت( بشركيت ليبيانا وادلدار.)التزام ودعم اإلدارة العليا، ازباذ القرار حسب احلقائق، وبناء فريق العمل ومشارك

 الدراسة: وصياتت
 فلسفة الكاملة إلدارة اجلودة الشاملة. الكرب لدورىا يف ربقيق أإعطاء متطلبات نظام ادلعلومات احملاسبية اىتماماً  -
 ضرورة تطوير نظم ادلعلومات احملاسبية لتقدمي معلومات تعتمد على معايَت احملاسبة الدولية شلا يكسب سلرجات نظم  -

.ادلعلومات أكثر ثقة وجودة  
على كافة ادلستجدات اليت ربدث يف رلال  إداريًا واطالعهم مهارات العاملُت يف النظامضرورة العمل على تطوير  -

 وحاسوبيا. دلعلومات، إدارة األعمال ونظم ا
ضرورة الرفع من مستوى إدراك العاملُت دبتطلبات نظام ادلعلومات احملاسبية وعناصر اجلودة الشاملة من خالل تنظيم  -

 الدورات التدريبية. 
يف العمل احملاسيب بالنسبة للشركات وادلؤسسات يوصي الباحثان بإجراء دراسات ادلعلومات احملاسبية ألعلية نظام  -
 ستقبلية للبحث يف دوره وأثره على غَته من ادلتغَتات احملاسبية والتنظيمية بشركات ومؤسسات أخرى.م
تنافسية للشركة من خالل التحسُت ادلستمر جلودة اليزة ادليف ربقيق كذلك بالنسبة للجودة الشاملة نظرا ألعليتها   -

يوصي الباحثان بإجراء دراسات مستقبلية للبحث  ،ادلنتجات أو اخلدمات دبا ػلقق رضا مجيع أصحاب ادلصلحة فيها
 يف دورىا وأثرىا على غَتىا من ادلتغَتات احملاسبية والتنظيمية بشركات ومؤسسات أخرى.
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Abstract: 

This research aims to highlight the requirements of accounting information systems, 

its components, and the principles that will achieve total quality management from 

all aspects of management in its comprehensive concept because total quality is 

characterized by integration, so it is not possible to apply one principle and abandon 

another, and adopt the descriptive approach to collect and analyze data, and the 

questionnaire was used to collect data from the sample. Random consisting of (66) 

individual from the upper and middle management, and some of the statistical 

measures were used to reach a number of results, the most important of which were: 

that the degree of application of the basic components of the accounting information 

system in the surveyed companies was high, and that the level of application of total 

quality management requirements was high in the companies The results also 

showed that there is a significant relationship between the components of accounting 

information systems and the degree of achieving the integrated framework for total 

quality management in the surveyed institution. 

The most important recommendations are to give the requirements of the accounting 

information system more attention to its role in achieving the full philosophy of total 

quality management. The need to develop accounting information systems to provide 

information based on international accounting standards, which will make the 

outputs of information systems more reliable and quality 

Opening Remarks: Accounting Information Systems, Total Quality Management     
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