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 الملخص: 

التاثير   المعلومات والبيانات المحاسبية وتحديد  بينها من خالل االستفادة من االجهزة  هدف البحث الى توضيح مدى تأثير تكنولوجيا 
فاعل وكفوء  المتطورة واالستفادة بشكل  الحديثة لألعمال  البيئة  بيانات محاسبية تالئم  قاعدة  اعداد  الحديثة في  والمعدات والبرمجيات 

المنظمات االقتصادية حيث قدم  المحاسبية لخدمة  البيانات والمعلومات  البحث رؤية واقعية   لشبكات لألتصال بما يخدم تقديم افضل 
للتعرف على دور تكنولوجيا المعمومات وما تقدمو من دور في تطوير ادوات العمل المحاسبي من ادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة 

 .في انجاز األعمال المحاسبية

  :المقدمة

في   ىامة  بتغيرات  الماضية  العقود  العالم خالل  التي شيدىا  التقنية  التطورات  االجتماعية اسهمت  االقتصادية  الحياة  مختمف مجاالت 
والسياسية، الخ، اذ اصبح اهم ما يميز بيئة العمل المحيطة بالمؤسسات المعاصرة هو التغيير السريع , االنفتاح، وتطور المجتمعات ومن 

المؤ  المهمة في بنية  التغيرات  فقد احدثت  المعمومات  اليوم بتكنولوجيا  التطورات ما يسمى  ادواتيا اهم هذه  سسات من خالل استخدام 
الحديثة على وجه الخصوص الحاسوب وشبكة المعمومات العالمية ووسائل االتصاالت المختلفة، فاصبح بامكان العاملين تجميع البيانات 

دام تكنولوجيا والمعلومات وارسالها ومعالجتها  واسترجاعها اختصارا للوقت وتقليال للكلف مما ولد دافعا الغلب المؤسسات على استخ
 المعلومات  بوصفها اوصال استراتيجية لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية. 

وقد ادت الثورة التكنولوجية في مجال نظام المعمومات االتصاالت الى احداث نمو هائل في المعرفة وطرق واساليب اداء المؤسسات 
نظم المعلومات لتحقيق المزايا الهامة  لنجاح عمل تلك المؤسسات ,    االنتاجية والخدمية على حد سواء من خالل االستثمار الواسع في 

وتعد المعمومات المحاسبية الفاعمة والكفوءة هي المورد االساس والرئيس لحسابات اي مؤسسة وخاصة ونحن نعيش في مجتمع تكنولوجيا 
ية لو اهمية كبيرة في ايجاد قاعدة بيانات اكثر فاعمية المعمومات المتنوع الموارد لتلك المعلومات وان استخدام نظم الملعومات المحاسب 

وكفاءة في ظل استغالل كل الموارد المتاحة والتي لها اثر حيوي في تحقيق اهداف المؤسسة من خالل تطوير ادوات العمل المحاسبي 
ن خالل رفع كفاءة انتاج المعلومات  عند استعمال القدرات التكنولوجية و األجهزة الحديثة لتضيف قيمة لنظم المعمومات المحاسبية م

 . المحاسبية

ان قدرة نظم المعمومات المحاسبية على تسجيل المعلومات بشكل سليم يتم من خالل وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تستوجب وجود 
المعلومات الالزمة ب العمليات اوال وتوفير  المناسب ومن خالل ذلك نظام محاسبي يتسم بالفاعمية والكفاءة والسرعة في اثبات  الوقت 

جاءت اهمية  البحث في بيان اثر تكنولوجيا المعمومات في تعزيز فاعلية البيانات كفائتها حيث تضمن البحث اربع محاور تناول المحور 
الثالث ف الثاني فقد تطرق الى اإلطار النظري لمبحث اما المحور  تناول الجانب االول منهجية البحث والدراسات السابقة اما المحور 

التطبيقي لمبحث بينما اهتم المحور الرابع الهم االستناجات والتوصيات . حيث توصل البحث الى ان انظمة المحاسبة االلكترونية تمتاز 
بسرعتها العالية باالجراءات  االمر الذي يحسن من ادائها وهي بذلك تواكب وتحاكي انظمة المعلومات االختصاصات غير المحاسبية 

يزود مستخدميه بالتقارير المختلفة وبسرعة عالية، حيث ساهمت تكنولوجيا المعلومات في زيادة قدرة نظم المعمومات المحاسبية على    كما
العمل  االعتماد على نظم  للتقليل من  اوصوا  الباحثون  فان  االقتصادية. وبالتالي  الوحدة  في  العمل  بيئة  السريع مع  والتأقلم   التكيف 

وية واالعتماد بشكل اكبر على نظم الحاسوب لالفادة من مزاياها الكبيرة المنعكسة على دقة العمل المحاسبي وسرعة انجازه المحاسبية اليد
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د  وتوفير الكم الهائل من البيانات والمعلومات المفيدة في تطوير الوحدات االقتصادية وتحقيق اهدافها وضرورة الثيام بهذه الوحدات باتخا
سة نحو تطوير عملية استعمال الحاسوب و النهوض بها بحيث تصبح بامكانها مواجهة التحديات التي ضهرت  خطوات جادة و مدرو 

 مع ادخال الحاسوب في نظم المعلومات المحاسبية. 

قتصاد  يعيش العامل اليوم تحوالت عديدة في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية نتيجة الثورات التي مر بها ا
العالم، والسيما ثورة تكنولوجيا المعلومات او االتصاالت التي أصبحت فيها المعلومات  العنصر االساسي والمنتج  الرئيسي في عامل 

لهذا أصبحت تكنولوجيا المعلومات  تحتل  مكانة واسعة وذات أهمية في كل المجاالت وخاصة المجال االقتصادي وهذا يعين  االعمال
ومات  التقليدية أصبحت اقل مالئمة في تقديم المعلومات الى متخذي القرارات، إذ فقدت المعلومات أهم خصائصها النوعية  أن نظم المعل

وهي المالئمة والتوقيت المناسب، ومن هنا برزت الحاجة لوجود نظام معلومات جديد يتالئم مع البيئة الحاضنة لتكنولوجيا المعلومات 
 .توفير معلومات ذات جودة عالية بالوقت  المناسب تساهم في ترشيد القرارات واالتصاالت ليكون قادر على

وبات من المؤكد أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال تتمثل العنصر المعرفي االهم في عملية التنمية اإلقتصادية واالجتماعية حيث تشكل 
العمل الحقيقية، وفي تنويع االقتصاد وفي زيادة القيمة المضافة   اكثر مما مضى عامال اساسيا في االنتاج و االنتاجية وفي توفير فرص 

للدخول في ميدان   العالم توجهت  الدفاع واالمن وعلى هذا االساس، فإن أغلب دول  القومي، وتوفير مقومات  الدخل  واالرباح وزيادة 
النامية هذه الفرصة لتحقيق التنمية االقتصادية    تكنولوجيا المعلومات لغرض مواكبة التطورات المذهلة في هذا المجال، ولن تفوت الدول 

 وخاصة بالنظر الى الواقع المزري التي تعيشه بعض الدول في مختلف المجاالت االقتصادية والتنموية.

 ما هو تأثير تكنولوجيا المعلومات على تحسين اآلداء المحاسبي في المؤسسات؟ 

   :ويندرج ضمن هذه اإلشكالية أسئلة فرعية أهمها

 ماذا نقصد بتكنولوجيا المعلومات وما هي مكوناتها    •
 ما هي مصادر اإلبداع  التكنولوجي •
 عالقة  تكنولوجيا المعلومات بجودة المعلومات المحاسبية؟ •

 الدراسات السابقة

ات التقنية الحديثة ، التكنولوجيا الرقمية: قراءة فى المفاهيم وبعض األبعاد النظرية: أحدثت التطور (٢٠٢١دراسة جاب هللا، حكيمة، )
التي يشهدها العالم ثورة في تكنولوجيا االتصال والمعلومات على مدى السنوات القليلة الماضية. مما أدى إلى ظهور تغيرات نوعية في  

ذت هذه  العديد من أوجه الحياة وبوتيرة عالية. حيث مهدت الطريق لعملية االنتقال من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات، وقد أخ
الثورة تترك آثارها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها على المجتمع المعاصر بشكل غير مسبوق كما ونوعا. وكان األساس في  
ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات هو التالقي والترابط الذي تم بين عتاد وأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات. كذا شبكات االتصاالت. 

دى نصف القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة ارتقت هذه التكنولوجيا، خالل سلسلة من النقالت النوعية. نحو األصغر واألسرع وعلى م
واألكفأ، األسهل استخداما. يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة. حيث تمثل شبكة المعلومات واالتصال أحد مظاهر هذه الثورة. فهي تؤدي 

غة األنشطة الرئيسية لإلنسان في شتى نواحي الحياة. علما أنه تم من خالله إزالة حواجز الزمان والمكان. تسعى دورا أساسيا في صيا
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هذه الورقة البحثية إلى محاولة استكشاف وتحديد معالم وأبعاد الثورة التكنولوجية الحديثة التي تعتمد على استغالل وسائل االتصاالت 
ل تحديد مفهوم التكنولوجيا الرقمية، نشأتها وتطورها، بيان خصائصها وأهم أشكالها، ومن ثم إبراز وشبكات المعلومات، وذلك من خال

  .دوافع استخداماتها وتأثيراتها على المجتمع

العالم في  (، أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي: لقد شهد  ٢٠٠٥دراسة القطاونة، عادل محمد، )
السنوات األخيرة من القرن المنصرم و بدايات القرن الحالي ثورة في تكنولوجيا المعلومات، و أصبح االعتماد على تكنولوجيا المعلومات 
في كافة المجاالت ضرورة ال يمكن االستغناء عنها و من أهم مقومات النجاح للمنشآت، لقد تزايد إدراك المنشآت للدور االستراتيجي 

 ذي تلعبه أنظمة المعلومات بشكل عام و نظام المعلومات المحاسبي بشكل خاص في تحقيق ميزة تنافسية لمنشآتها. ال

المعلومات المحاسبي، كما هدفت هذه  المعلومات وأثرها على فاعلية نظام  الدراسة لتبرز وتبين أهمية تكنولوجيا  من هنا جاءت هذه 
نولوجيا المعلومات على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي، وقد تمت هذه الدراسة على المنشآت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام تك

المالية المدرجة أسهمها في بورصة عمان ضمن السوق األول لما متع به هذه المنشآت من دقة عالية في أنظمتها المحاسبية و مواكبتها  
( مصرفا بينما بلغ عدد منشآت 13غ عدد المصارف التي أجريت عليها الدراسة )آلخر التطورات التكنولوجية على المستوى العالمي. بل

 . 31/   12/   2004( منشآت و كما هي مدرجة أسهمها في بورصة عمان بتاريخ 10التأمين )

تلف عنها لغايات تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم تصميم نوعين من االستبانات، و كانت كل استبانة تحمل مجموعة من األسئلة تخ
من في االستبانة األخرى حيث تم توجيه االستبانة األولى لدائرة تكنولوجيا المعلومات و االستبانة الثانية للدائرة المالية في كل منشأة  

(  138)  المنشآت عينة الدراسة، و قام الباحث بتوزيع ستة استبانات لكل منشأة بواقع ثالثة استبانات لكل دائرة من الدوائر حيث تم توزيع
 %( من إجمالي االستبانات الموزعة. 81.88( إستبيان و بما شكل نسبة )113استبيانا و تم إجراء التحليل اإلحصائي على )

أظهرت نتائج الدراسة أن الستخدام تكنولوجيا المعلومات عالقة ذات داللة إحصائية على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي، و كانت 
الثالثة قواعد  شبكات االتصاالت لها   البرمجيات و جاءت بالمرتبة  المعلومات المحاسبي تلتها األجهزة و  أكبر أثر على فاعلية نظام 

 البيانات من حيث تأثير كل متغير من المتغيرات على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي.

المعلومات و فاعلية نظام المعلومات المحاسبي  و أظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات ذات داللة إحصائية في مدى استخدام تكنولوجيا
تعود الختالف نوع القطاع، حيث تبين بان قطاع المصارف يتمتع بمستوى تكنولوجيا معلومات أكبر منه في قطاع التأمين، و كذلك 

 الحال فيما يتعلق بفاعلية نظام المعلومات المحاسبي. 

المعلومات و تؤثر على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي فقد كان أهمها  فيما يتعلق بأهم المشكالت التي ترافق استخدام تكن ولوجيا 
الزيادة المتسارعة في التقدم التكنولوجي و في تأهيل المحاسبين العاملين في المنشآت حتى يكون لديهم القدرة على التعامل مع النظام 

 المحاسبي في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات. 

جموعة من التوصيات من أبرزها ضرورة قيام المنشآت بزيادة استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات، و المحافظة على  خرجت الدراسة بم
المستوى التكنولوجي الذي وصلت إليه عبر مواكبة آخر التطورات التكنولوجية العالمية من أجل زيادة فاعلية أنظمة المعلومات المحاسبية 

 لديها.
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إلى ضر  الدراسة  وجود أوصت  و ضرورة  للمحاسبين،  المعلومات  بتكنولوجيا  المتعلقة  المجاالت  في  التدريبية  الدورات  عدد  زيادة  ورة 
 متخصصين في مجاالت تكنولوجيا المعلومات ضمن الكادر الوظيفي العامل في المنشأة.

 اإلطار النظري 

 تكنولوجيا المعلومات 

( الى دراسة أجهزة الكمبيوتر وأي نوع من أنواع االتصاالت السلكية   information technologyيشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات )  
من   مجموعة  المعلومات  تكنولوجيا  وتتضمن  المعلومات  وإرسال  ومعالجتها  ونقلها  واسترجاعها  البيانات  بتخزين  تقوم  التي  والالسلكية 

 لمستخدمة ألداء المهام األساسية التي يحتاجها الناس على أساس يومي. األجهزة والبرامج ا

يعمل معظم متخصصوا تكنولوجيا المعلومات في الشركات من أجل تلبية احتياجات العمالء ويوضحون لهم ما هي التكنولوجيا الحالية  
داد أو إنشاء تقنية جديدة تماًما و تقلل تكنولوجيا المعلومات المتوفرة ألداء المهام المطلوبة ثم تقنية التنفيذ الحالية الخاصة بهم في اإلع 

 في عالم اليوم من نطاق المجال الوظيفي وهناك أهمية غير متوقعة لتكنولوجيا المعلومات. 

رنت أو وتشير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى أي شيء يتعلق بتكنولوجيا الحوسبة مثل الشبكات أو األجهزة أو البرامج أو اإلنت
األشخاص الذين يعملون باستخدام هذه التقنيات وتمتلك العديد من الشركات اآلن أقساًما لتكنولوجيا المعلومات إلدارة أجهزة الكمبيوتر 
والشبكات والمجاالت التقنية األخرى ألعمالهم و تشمل وظائف تكنولوجيا المعلومات برمجة الكمبيوتر وإدارة الشبكات وهندسة الكمبيوتر 

 وتطوير الويب والدعم الفني والعديد من المهن األخرى ذات الصلة.

القادمة ستنشئ العديد من الشركات ما يسمى بـ “أقسام   اليومية وفي العقود  وأصبحت تكنولوجيا المعلومات جزًءا ال يتجزأ من حياتنا 
  تكنولوجيا المعلومات” إلدارة تقنيات الكمبيوتر المتعلقة بأعمالها.

 ولوجيا المعلومات عناصر تكن

اليوم ال توجد مؤسسة تستطيع االستغناء عن تكنولوجيا المعلومات، حتى أّن هناك مؤسسات ُتخصص أقسامًا بتكنولوجيا المعلومات، 
ليتم  بالمؤسسة  الخاّصة  والمعلومات  البيانات  تخزين  على  القدرة  يمتلكون  موظفين  توفير  من  ُبد  ال  نشهده  الذي  السريع  التطور  فمع 
استخدامها في الكثير من المجاالت داخل المؤسسة، خاّصة لدى المؤسسات الكبرى، مثل الجامعات التي تحتوي على الكثير من الكليات 
واألقسام التعليمّية التي تحتاج إلى تخزين كم هائل من المعلومات، لهذا ال ُبد من معالجة المعلومات بشكل سريع من خالل استخدام  

 :ُتسّهل الوصول للمعلومة في ثواٍن معدودة. تعتمد تكنولوجيا المعلومات على عدد من العناصر أهمها وسائل تكنولوجّية

 .توفر الحاسوب •
 .األجهزة والمعدات التي تتصل بالحاسوب، مثل الطابعة وأدوات التخزين، والمودم •
 .للحفاظ على المعلومات وتسهيل الوصول إليهاالبرامج والتطبيقات التي تعمل على الحاسوب، للقيام بالمهام المطلوبة  •
 .الموارد المعرفّية •
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 خصائص تكنولوجيا المعلومات 

 :تتمّيز تكنولوجيا المعلومات بعدد من الخصائص، وه 

 . سهولة الوصول ألّية معلومة أو أي خبر من مختلف أنحاء العالم •
 ".االقتصاد، والسياسة، والتعليم وغيرها"توفير المعلومات الالزمة في كافة المجاالت  •
تسهيل التعّرف على كل ما هو جديد في وقت قصير، إذ ُيمكن التعّرف على مختلف الثقافات في مختلف أنحاء العالم من خالل   •

 .استخدام الحاسوب واإلنترنت فقط 
 .تكلفتها منخفضة •
 .، حيث ُيمكن استخدامها في صنع القرارات الهاّمة بخدمة المجتمعسريعة وذات فعالّية •
 . تسهيل الحصول على الوظيفة من خالل تقديم الطلبات عبر اإلنترنت بداًل من التوجه بشكل شخصي للمؤسسة •
 . تنظيم عمل المؤسسات داخل الدولة الواحدة أو مع مؤسسات أخرى خارج الدولة بشكل سريع وآمن •
 .الالزمة عن منتج معّين وهذا مهم للشركات حديثة المنشأ والتي ترغب بالترويج لمنتجاتها تقديم المعلومات •
تطوير العلوم واألبحاث والدراسات في مختلف المجاالت من خالل جمع المعلومات عن آخر الدراسات التي تتم في مناطق مختلفة  •

 . من العالم

 دوافع و مبررات ظهور تكنولوجيا المعلومات

 المتعارف عليه لدى األغلبية من الناس أن تكنولوجيا المعلومات بمفهومها الواسع والسيما في الجوانب التطبيقية منها. بات من 

وقد ولدت من رحم المؤسسة العسكرية. ومن نظرة سريعة نطل عبرها على مسيرة  تكنولوجيا المعلومات ومن خالل األدبيات التي وصفت 
لنا صحة القول السابق , و الدليل الدامغ على ذلك يتضح من خالل األسباب والدوافع التي كانت وراء   وتحدثت عن هذا المارد العمالق

 ميالد الشبكة العمالقة ) اإلنترنت ( التي تمثل قمة ما توصلت إلية تكنولوجيا المعلومات من تطور.

تخدام تكنولوجيا المعلومات في الجوانب والمؤسسات يبقى السؤال األخير األهم  الذي يتردد على لسان الجميع مفاده: هل اقتصر اس
العسكرية فقط؟ أم أنها تجاوزت ذلك وذهبت من حيث استخداماتها إلى المؤسسات المدنية؟ وإذا كان األمر ذلك ، ترى فما األسباب 

ية إلى معطيات كثيرة، جميعها تؤكد أن  والعوامل الرئيسية والدوافع وراء انتشارها؟ تشير مصادر المعلومات، بل واقع الحياة اليومية المدن
تكنولوجيا المعلومات باتت تشكل العمود الفقري في حياة المجتمعات اليوم، أصبحنا نشاهد في كل مرفق من مرافق الحياة، وفي كل 

العمال المدنية  المؤسسات  بدءا من  المعلومات،  تكنولوجيا  يدل على  أثر  أو وجود  المعلومات  لتكنولوجيا  بلعب عمل، وجود  قة وانتهاء 
 ما السر وراء إنتشار تكنولوجيا المعلومات بهذا المستوى الكبير؟   :األطفال. ذلك يدفعنا إلى تساؤل مهم مؤداه 

الدوافع و مجموعة من   المعلومات مجموعة من  لتطبيقات تكنولوجيا  الهائل  التساؤل أعاله فتؤكد أن وراء اإلنتشار  تأتي االجابة عن 
 نبدأ بمجموعة الدوافع الرئيسية وهـــي: العوامل، و 
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 اإلنتاجية زيادة  -1

 :ويقصد بها تنمية إنتاجية الموارد البشرية والمادية والطبيعية كما، وكيفا، من أمثلتها

 زيادة إنتاجية عمال المصانع   •
 زيادة إنتاجية عمال المكاتب  •
 زيادة إنتاجية الموارد الطبيعية )كاألراضي الزراعية وموارد المياه والثروة الحيوانية(   •

لوسيطة،  لقد أثبتت تكنولوجيا المعلومات قدرة فائقة على تقليل كلفة اإلنتاج والخدمات من خالل تقليل العمالة، وتوفير المواد الخام والمواد ا
ولوجيا المعلومات في الوسيلة الفعالة لتحقيق األتمتة الشاملة، فهي الحلقة الوصل التي تربط وتقليل الفاقد في استغالل الطاقة، إن تكن

مطالب السوق وأنشطة التصميم واإلنتاج والتوزيع في منظوفة متكاملة، ومن جانب آخر ساعدت نظم المعلومات على زيادة رقابة اإلدارة 
زيادة إنتاجية عمال المكاتب فيتضح ذلك من خالل ظهور أتمتة المكاتب وذلك على أداء العمالة وضبط جودة اإلنتاج أما فيما يخص  

بهدف زيادة فاعلية التواصل بين موظفي المكاتب وبين مراكز اإلدارة والفروع، ذلك سرعة إنتاج الوثائق وتبادلها وتسهيل وضبط عمليات 
 حفظ السجالت واستخراج الكشوف وعمل التقارير. 

ق بزيادة إنتاجية نظم التعليم، فقد كان الدافع هو عجز الوسائل التقليدية لمواجهة التضخم الهائل في المادة التعليمية أما الجانب الذي يتعل
ية وزيادة تعقدها ذلك تنوع وإرتقاء المهارات الذهنية المطلوبة، ويتوقع الكثيرون أن يكون التكنولوجيا المعلومات دور حاسم في تدوير عمل

  .درسا وطالباالتعليم إدارة وم

شيد ال يقتصر دور تكنولوجيا المعلومات على زيادة إنتاجية الموارد البشرية والمادية. بل إمتدت أيضا لتشمل إنتاجية الموارد الطبيعية بتر 
 وم. وأساليب بحوث العمليات لزيادة إنتاج البيض واللح إستغالل الموارد الزراعية اإلسهام في تطبيق أساليب الهندسة الوراثية 

 الخدمات   تحسين -2

مما ال شك فيه أن هناك إتفاق باإلجماع بأن تكنولوجيا المعلومات )قد لعبت دورا حاسما في تحسين الخدمات القائمة و إستحداث القائمة 
 و إستحداث خدمات جديدة لم تكن متوافرة من قبل وذلك في مجاالت عديدة من أبرزها:

ت، والصحة، ولم يكن وراء ذلك هو زيادة رفاهية طالب الخدمات وتسهيل عمل مقدمها، الخدمات المصارف، والمواصالت واإلتصاال
أدت بقدر ما هو قصور الوسائل التقليدية في الوفاء بالمطالب المتزايدة كنتيجة لتسارع إبقاء الحياة وتشابك عالقتها، ويكفي مثاال هنا ما  

يات في تقديم الخدمات المطلوبة بشكل أسرع وبصورة أفضل، وذلك في مواجهة إليه أتمتة المصارف ونظم الحجز اآللي وإدارة المستشف
 ازدياد حركة المسافرين، وضخامة التعامالت، وتعقد الخدمات.
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   التعقيدعلى  السيطرة -3

سماتها ولذلك بدأت مجتمعات نتيجة للتطورات السريعة المتالحقة  التي عاشتها وتعيشها المجتمعات اآلن، أصبح التعقيد واحدا من أهم 
اليوم تبحث عن أداة أو وسيلة لفك هذا التعقيد، وأثبتت كل المعطيات أن تكنولوجيا المعلومات هي أفضل وأمضى سالح تشهره البشرية 

 في وجه ظاهرة التعقد الشديد. 

القات وتنوع غايات البشر وارتقائها، ويتجلى  الذي بات يعتري جميع مظاهر الحياة الحديثة، هذا التعقيد وليد تقدم الحضاري وتشابك الع
هذا التعقد في صور عديدة على جميع المستويات من أقصى نطاق ماكري إلى أدني عنصر ميكروب، ومن أمثلته أداء النظم اإلقتصادية   

اخية التي تحتاج إلى التعامل مع التي تتعامل مع العديد من المحددات والقيود والمتغيرات الديناميت، والمشاكل البيئية كالمتغيرات المن
 كم هائل من البيانات سريعة التغير والمنتشرة مصادرها جغرافيا، ناهي عن تعقد الحسابات العلمية.

 ما هي ايجابيات ومخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات

 المزايا الرئيسية لتكنولوجيا  •

 عمال إلى تحقيق العديد من المزايا فيما تلخصيها فيما يلي :أدى استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في منظمات اإل 

 :زيادة المبيعات واألرباح -1

حيث تعمل تكنولوجيا المعلومات اإلتصاالت على زيادة المبيعات من خالل مساعدتها للمؤسسة في إشباع حاجات ورغبات المستهلكين، 
 التكاليف والذي يتحقق أيضا ابستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت. ويترتب عليها تحسين الربحية خاصة في ظل تخفيض 

 تنافسية:  الحصـــول على مزايا -2

حيث تستخدم العديد من املؤسسات تكنولوجيا المعلومات اإلتصاالت لتحسين وضعها في البيئة التنافسية و الحصول على مزايا تنافسية 
  .ح لتلك المؤسسات بالمنافسة بصورة أكثر فعاليةمن خالل تصميم برامج وتطبيقات مبتكرة تسم

 : التكاليف تخفيض -3

إن تخفيض التكاليف يتعبر من أهم الفوائد التي تجنبها منظمات األعمال جراء استخدامها لتكنولوجيا  المعلومات اإلتصاالت في عدة  
سبات اآللية في رقابة اإلنتاج و المخزون كما تستخدم في  مجاالت أهمها تأدية األعمال والمهام الكتابية بطريقة آلية، كذلك استخدام الحا

 تنفيذ اإلنتاج حسب الطلـــــــب.

 : الجودة تحسين -4

إن أحد أهم استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تحسين جودة المخرجات والتصميم بمساعدة الحاسب اآللي خير مثال على ذلك،  
يعرف بالوحدات الطرفية للحاسب اآللي لعمل رسومات هندسية و يقوم بتخزينها وإسترجاعها فالمهندس يستخدم محطات العمل أو ما  

 عند الحاجة إلجراء تعديالت عليها.
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  المعلوماتتكنولوجيا  إستخدام مخاطر

 هناك العديد من العيوب المخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقابة الداخلية منها:

األنظمة والتي يتم من خاللها تشغيل البيانات بشكل غير حقيقي وغير دقيق أو قد تكون عدم الدقة في  اإلعتماد على البرامج  و  •
 البيانات ذاتها. 

 تغيري البيانات بشكل غير سليم يف الدفتر أو الملف أي إمكانية التالعب  بالبيانات.  •
 فقدان محتمل للبيانات، أو حذفها بالخطأ. •
 ي األنظمة و البرامج.الفشل في إجراء تغييرات الزمة ف •
 تغيير بشكل غير مصرح به او غير مسموح به في البرامج او األنظمة. •
 دخول غير مسموح به إلى البيانات و الذي قد يؤدي إلى تدمير البيانات أو تغيير. •
 بصورة كبير.  تضخم إثر األخطاء التي تحدث اثناء تشغيل حيث تشغيل البيانات بصورة متماثلة مما يؤدي إلى تراكم األخطاء •
الحاسب غير قادر على تفكير أو الحكم الشخصي بالتالي فأن هناك عديد من األخطاء التي يمكن حدوثها ما لم توجد إجراءات    •

 للرقابة على البرامج المستخدمة. 
ع ضرورة التدريب  تتطلب بيئة تكنولوجيا المعلومات ضرورة توافر خبرات مؤهالت معينة في األفراد القائمين على تشغيل النظام م •

 المستمر لهؤالء األفراد لمواكبة التطورات الحديثة.

 أثر تكنولوجيا المعلومات بجودة المعلومات المحاسبية:

البيانات  العصر، وذلك من خالل معالجة  بها تحديات  المؤسسات وتواجه  المحاسبي وسيلة مهمة تستخدمها  المعلومات  يعتبر نظام 
محاسبية، ما يفرض استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في تطبيقات نظام المعلومات المحاسبي وفي مقدمتها  وتحويلها إلى معلومات  

الحاسوب وملحقاته ووسائل التخزين وشبكات االتصال وذلك لما لها من أثر على مقومات وأهداف النظام المحاسبي. وقد تبين من خالل  
النظام والمتمثلة في  الدراسات السابقة أن لتكنولوجيا المعلو  مات أثر على نظام المعلومات المحاسبي من خالل تأثيرها على مقومات 

بي المستندات والدفاتر والسجالت ودليل الحسابات والتقارير المالية، كما أن لتكنولوجيا المعلومات أثر على أهداف نظام المعلومات المحاس 
 ليات الحسابية والمنطقية المعقدة. من خالل قدرتها على تسجيل البيانات وإجراء العم
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 :المصادر والمراجع

(، التكنولوجيا الرقمية: قراءة فى المفاهيم وبعض األبعاد النظرية، المؤسسة العلمية للعلوم التربوية والتكنولوجية ٢٠٢١جاب هللا، حكيمة، )
 . ١٤٧-١١٩، ص  ١، عدد  ٣والتربية الخاصة، مجلد 

(، أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي، األكاديمية العربية للعلوم ٢٠٠٥) القطاونة، عادل محمد،  
 المالية و المصرفية، كلية العلوم المالية و المصرفية، رسالة ماجستير.

عمادة البحث   -اإلسالمية العالمية  (، أثر تكنولوجيا المعلومات على نظام المعلومات المحاسبي، جامعة العلوم  ٢٠١٩كورتل، فريد، )
 . ٧٤٨-٧٣٥، عدد خاص، ص ٥العلمي، مجلد 

(، دراسة األثر التفاعلي للثقافة التنظيمية وجودة نظام المعلومات المحاسبية في المنفعة المدركة لدى مستخدميه، ٢٠١٤الطويل، ليلى، ) 
 . ١٠٩- ٨٩، ص ٤، عدد ٣٦مجلد 

خاطر الداخلية لنظم المعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية على  (، أثر الم٢٠٢٢إمحمد، عزالدين محمد، ) 
 . ٣٣٢-٣٠٠، ص  ١٥ترهونة، عدد  -كلية التجارة  -المصارف التجارية العاملة بمدينة ترهونة، جامعة الزيتونة 

يا المعلومات المحوسبة في دعم الميزة التنافسية:  (، دور جودة المعلومات المحاسبية وتكنولوج٢٠١٩جعدان، خالد قائد يحيي قاسم، ) 
 . ٣٤٧-١دراسة ميدانية علي المصارف اإلسالمية بالجمهورية اليمنية، ص  

(، مدى توافق تكنولوجيا المعلومات مع المعايير المحاسبية ودورهما في جودة التقارير المالية في بيئة ٢٠٢٢المكي، نهلة النور محمد، )
 . ٥٤١-٥٢١، ص ٦٦المعاصرة، مجلة رماح للبحوث والدراسات، عدد األعمال 

 

Abstract: 

The aim of the research is to clarify the extent of the impact of information technology and accounting data and to determine 

the impact between them by making use of modern devices, equipment and software in preparing an accounting database 

that suits the modern environment of advanced business and to make effective and efficient use of communication networks 

in a way that serves to provide the best accounting data and information to serve economic organizations. A realistic vision 

to identify the role of information technology and the role they presented in the development of accounting work tools, 

including the introduction of modern technological means in the completion of accounting work. 
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