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 الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص، 

( عامال وعاملًة من العاملين في بلدية 25ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ، وقد تكون عينة الدراسة من )
اتفاق العاملين في البلدية لمدى استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التي توصلت لها الدراسة  الفحيص. ومن أهم النتائج

اتفاق العاملين في بلدية الفحيص على درجة األداء المالي مرتفعة وقوية. كما وتوصلت الدراسة الى وجود بلدية الفحيص كانت جيدة، و 
 و ،بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص قاعدة إحصائية الستخدام داللة ذات أثر

( من األداء المالي للبلدية، %1أن استخدام قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة مسؤول َعْن تعزيز ما نسبته )
جات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية فهم مخر إحصائية ل داللة ذات أثر باالضافة إلى وجود

األداء المالي في بلدية ( ِمْن %4.6مسؤول َعْن تعزيز ما نسبته )  فهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المحوسبةأَن  الفحيص، و
المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية كفاءة وفعالية نظم المعلومات إحصائية ل داللة ذات أثر، وأخيرا وجود الفحيص
األداء المالي في بلدية ( ِمْن %84.7مسؤول َعْن تعزيز ما نسبته ) كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةأَن ، و الفحيص

 الفحيص.

 الفحيص.نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ، األداء المالي ، بلدية  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:
تسعى العديد من المؤسسات إلى تحقيق أهدافها االستراتيجية بشكل فعال وكفؤ من أجل وذلك من أجل الوصول إلى الهدف 

مما يعمل على تعظيم قيمتها السوقية وزيادة ثروة المالك وذلك بمختلف الطرق التي يمكن  الرئيسي ألي مؤسسة وهو الربحية والنمو، 
حسين أدائها وزيادة أرباحها في ظل عصر يتميز بالمنافسة والتطور التكنولوجي والمعرفي حتى أصبحت البيانات أن تؤدي إلى ت

، إذ أن عملية اتخاذ القرار من خالل إستخدام  في حال تم استخدامها بشكل كفء وفعال أحد أهم أصول المؤسسة –والمعلومات 
 .أنشطة المؤسسات أهمية وذلك من أجل الوصول إلى قرارات مالية سليمة البيانات والمعلومات الدقيقة قد أصبحت من أكثر

وبناًء على ذلك فقد أصبحت أنظمة المعلومات المحاسبية إحدى أهم ركائز المؤسسات، إذ تعمل نظم المعلومات المحاسبية في 
يه ئمة التخاذ القرارات. ومما يجدر اإلشارة إلالمؤسسات على جمع وتخزين البيانات ثم معالجة هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات مال

إلى أن االهتمام بتلك النظم له أثر واضح على األداء المالي بالمؤسسات باإلضافة إلى زيادة االهتمام بمشاركة المحاسبين في مراحل 
 ر األساس العريض للمدراءتطوير نظم المعلومات المحاسبية لما له من أثر إيجابي و واضح على نجاح أداء تلك النظم، فهي توف

أن المؤسسات الحديثة ال يمكنها االستمرار في عملها وحياتها دون و جود أنظمة  التخاذ قراراتهم وتطوير االستراتيجيات وتقييمها.كما و
ال  تقول أنهالمعلومات المحاسبية و خصوصًا المحوسبة منها مما كان من دوره زيادة أهمية هذه النظم حتى أن المنظمات األمريكية 

 (.2011يمكن االستمرار في حياة المنظمة الحديثة أكثر من عشرة أيام دون وجود أنظمة المعلومات المحوسبة)كلبونة، 

وعليه ونظرًا للتطور لتكنولـوجي المحيط بالمؤسسات فأصبح يتوجب على إدارة المؤسسات أن تتخذ القرارات في وقـت قصـير، وبالتالي 
تتوفر البيانات والمعلومات الالزمة لمتخذ القرار باالعتمـاد علـى عدد من نظم المعلومات المحوسبة، وعلى رأسها بات من الضروري أن 

نظم المعلومات المحاسبية، في اتخاذ القرارات. ومع التطور الهائل في نظم المعلومات وخاصة نظم المعلومـات المحاسبية عمومًا 
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تطور من ضرورة وجود أنظمـة فعالة للمعلومات وضرورة وجود الكوادر التي تملك المهارة والمحوسبة بشكل خاص وما صاحب هذا ال
الكافية والوافية في مجـاالت عمـل الحواسيب ونظم المعلومات للعاملين في اإلدارة التنفيذية والعاملون في مجال المحاسبة والتمويل، 

ـن المهـارات فـي تخصصين ومجالين للخبرات المتنامية والمتغيرة بشكل حيث أصبحت نظم المعلومات المحاسبية تربط معا مجموعـة م
سـريع، همـا المحاسـبة وتكنولوجيـا المعلومات مما يساعد الشركة على منافسة المؤسسات األخرى على نحو فعال وإيجابي وعلى نحو 

ن من ظم ومدي مالءمتها لتوفير احتياجات المستخدميمباشر، وقد صاحب هذا التطور اهتمام واضح وكبير لتقييم نجـاح وفعالية هذه الن
 ( .2013المعلومات والقوائم المحاسبية على اختالف مستوياتهم الوظيفية واإلدارية)البحيصي ومقداد، 

 ومن هذا المنطلق فقد جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على
 األداء المالي في بلدية الفحيص.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
القرن الحادي والعشرين بأنها  قرن ثورة تكنولوجيا المعلومات، وٕان التطورات الكبيرة في هذه التقنية الحديثة كان لها  تميز

من وأثر في ظل وجود هذه البيئة الجديدة. و األثر الكبير في كافة نواحي الحياة، وفي كافة أساليب المحاسبة الذي الشك أنها تأثر 
ناحية أخرى لكي تواكب مهنة المحاسبة تلك التطورات كان البد من تغيير أساليبها وطرق أدائها، ويتضح ذلك من خالل األنظمة 

ادة أدائها ؤسسات وزيالمحاسبية المحوسبة داخل المؤسسات، لتسهيل خدمة اتخاذ عدد من القرارات اإلدارية المختلفة لتحقيق أهداف الم
 .المالي

 وبناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل بالسؤال الرئيسي اآلتي التالية:

 ما هو أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص؟

 فرضيات الدراسة
نظم المعلومات المحاسبية  ( الستخدامα ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات فرضية البحث الرئيسية: ال يوجد أثر

 . المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص

 وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

 معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد أثر (0.05 ≥ αالستخدام )  قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية
 .المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص

 معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد أثر (0.05 ≥ αل ) فهم مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على
 .األداء المالي في بلدية الفحيص

 معنوية مستوى  ة عندإحصائي داللة ذات ال يوجد أثر (0.05 ≥ αل ) كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على
 .األداء المالي في بلدية الفحيص
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 أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدف الرئيسي التالي:

التعرف على أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص. وينبثق عن هذا الهدف 
 الرئيسي األهداف الفرعية التالية: 

 .التعرف على أثر استخدام قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص 
 .التعرف على أثر فهم مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص 
 .التعرف على أثر كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص 

 أهمية الدراسة
شخيص أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تقوم على استقراء وت

 وعليه تتمثل أهمية الدراسة في شقين:المالي في بلدية الفحيص، 

 أواًل: األهمية العلمية: 

  جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية
 الفحيص، ولذلك تعد هذه الدراسة إضافة جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا الموضوع.

  كما وأن تناول معرفة أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص سيساهم في تقديم
ة اتخاذ القرارات في وزارة البلديات بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل العديد من التوصيات والمقترحات التي تساعد في سهول

 خاص.
 ثانيًا: األهمية العملية : 

 أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية  القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة عن لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن
يص، كما وستقدم مساعدة للمسؤولين والمعنيين وصناع القرارات في البلدية للتعرف المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفح

 اتخاذ في على معرفة أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص وبالتالي تساعدهم
 المناسبة. اإلجراءات

 عض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع في كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في ب
أبعاد مختلفة وأن تشمل عمل أكثر من بلدية، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين معرفة أثر استخدام نظم 

 المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص.
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 لنظري والدراسات السابقةاإلطار ا

 أواًل: اإلطار النظري 
تعتبر المحاسبة من أقدم نظم المعلومات التي عرفتها المؤسسات بمختاف أشكالها لما للمعلومات المحاسبية من أهمية كبيرة 

نا الحالي المحاسبة في وقتفي التعرف على الواقع المالي واالقتصادي للمؤسسة وعالقات المؤسسة مع المحيطة في المؤسسة وما زالت 
 .المورد الرئيسي للمعلومات لمختلف الجهات المستفيدة من المعلومات حول المؤسسة

وتعرف المحاسبة على أنها نظام للمعلومات يمثل تطبيقًا خاصًا للنظرية العامة للمعلومات ويهتم بمشاكل كفاية العمليات االقتصادية 
 (.2013توصيل المعلومات االقتصادية لمساعدة متخذي القرارات)الشبيل والمؤمني، بمعنى أخر أن المحاسبة تهتم بقياس و 

وعليه نستنتج بأن المحاسبة هي نظام يختص بجمع وتبويب ومعالجة وتخزين وتوصيل معلومات األحداث االقتصادية إلى األطراف 
 .المختلفة المستفيدة من أجل مساعدتهم في عملية اتخاذ القرارات

المعلومات المصدر األساسي الذي يعمل على تزويد اإلدارة بالمعلومات المناسبة لعملية اتخاذ القرار اإلداري، والتي يعتمد ويعد نظام 
عليها التخاذ تلك القرارات، وعليه فأن مدى قدرة نظم المعلومات على إعطاء معلومات سليمة وصحيحة، يؤدي إلى أتخاذ القرارات 

المعلومات تعمل على تقديم إطارًا شاماًل للقدرات والمكونات والعناصر المتنوعة لتخزين ومعالجة البيانات، السليمة والدقيقة، ألن نظم 
 وتوفير المعلومات المالئمة والمفيدة لمستخدميها، مما يكسبها دورًا فاعاًل في عملية خلق المعرفة التي أصبحت إحدى وسائل القوة. 

أنه  أحد مكونات التنظيم اإلداري الذي يختص بجمع وترتيب ومعالجة وتحليل وتوصيل ويعرف نظام المعلومات المحاسبي على 
المعلومات المالية المالئمة التخاذ القرارات إلى األطراف الخارجية كالجهات الحكومية والدائنين والمستثمرين باإلضافة إلى األطراف 

حاسبية  بتحديد األحداث االقتصادية التي تسجلها وتعالجها النظم، والنتائج ويرتبط مفهوم نظم المعلومات الم .الداخلية )إدارة المؤسسة(
التي تقدمها النظم، كما ويعد نظام المعلومات المحاسبية أداة مطلقة في أيدي المديرين الذين يسعون جاهدين للبقاء في ميزة تنافسية 

 (.2013لعمالء وأصحاب األعمال )النعيمات،وسط التقدم التكنولوجي السريع وزيادة الوعي والطلبات الصعبة من ا

وبناًء على ذلك نستنتج بأن نظم المعلومات المحاسبية تقوم على استخدام الحاسوب إلدخال وتصنيف ومعالجة وتخزين البيانات 
ما يعمل على ، موتحويلها إلى معلومات وذلك باستخدام البرمجيات لتسهيل حفظ تلك البيانات والمعلومات والوصول إليها عند الحاجة

الحد من العقبات والمصاعب التي كانت تواجه النظام اليدوي، وتقلل من الوقت والجهد الالزمين لمعالجة العمليات وسرعة في عملية 
طاء خاستعادة البيانات والمعلومات، والدقة العالية في إجراء العمليات الحسابية المختلفة مقارنة الذي ال يخلو من األخطاء الحسابية وأ

 الترحيل وتخزينها. 
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 :(2017ثالث مراحل أساسية كما يلي )ابكر ومحمد،   وتتضمن نظم المعلومات المحاسبية

تنشأ البيانات نتيجة للعمليات المحاسبية التي تتم داخل المؤسسة أو خارجها وتعرف العملية  :مدخالت نظام المعلومات المحاسبي .1
يمكن قياسه ويؤثر على أصول أو خصوم المؤسسة ويظهر في حساباتها وقوائمها المالية المحاسبية بأنها أي حدث اقتصادي 

العمليات الداخلية وتكون بين األقسام الداخلية، والعمليات الخارجية والتي تتم بين المؤسسة  واألطراف األخرى مثل  :وهي نوعان
 .المدينون والحكومة

حيث يهدف نظام المعلومات المحاسبي إلى تسجيل وتشغيل األحداث  :ةتشغيل البيانات في نظام المعلومات المحاسبي .2
 االقتصادية بهدف إعداد القوائم المالية المطلوبة بحسب متطلبات المبادئ المحاسبية.

مستندات  :ويمكن تصنيف مخرجات نظم المعلومات المحاسبية إلى أنواع عدة نذكر منها :مخرجات نظم المعلومات المحاسبية .3
التي و التقارير التشغيلية وتتضمن المخرجات اليومية المتعلقة بتوثيق األحداث االقتصادية للمؤسسة، و :نشاط الجاري توثيق ال

وهي  :التخطيطية التقارير تهدف إلى تقديم المعلومات إلى األفراد المسئولين عن تنفيذ األنشطة التشغيلية اليومية للمؤسسة، و
وهي التقارير التي تساعد اإلدارة على التحقيق  :والتقارير الرقابية واتخاذ القرارات المستقبلية، تقارير تساعد اإلدارة على التخطيط

 .من أن العمليات تسير وفق ما هو مخطط لها

ويعرف نظام المحاسبة المحوسب بأنه نظام يستخدم آالت متخصصة تسمى اآلالت الحاسبة والكمبيوتر في جمع المعلومات. ُيعرف 
، ويسمح نظام المحاسبة المحوسب أيًضا بتحليل المعلومات المخزنة. هذا (EDP) نظام محاسبة معالجة البيانات اإللكترونية تقنًيا باسم

أمر بالغ األهمية بشكل خاص في صياغة األعمال والخطط اإلستراتيجية خاصة مع احتدام المنافسة في األعمال التجارية أو الصناعة 
بة المحوسب مع أي نوع من األعمال. وذلك ألن أي عمل بشكل عام ، سواء كان ينتج منتجات أو يقدم المحددة. سيعمل نظام المحاس

خدمات ، له هيكل أساسي: المدخالت والعملية والمخرجات. هناك متطلبات إبالغ موحدة ومبادئ محاسبية لالمتثال واالستخدام، كما 
ًيا ت بنفس الطريقة التي يقوم بها النظام اليدوي. يتم تسجيل المعامالت مبدئًيا يدو ويعالج نظام المحاسبة المعتمد على الكمبيوتر البيانا

على مستندات المصادر ، ثم يتم نقل البيانات من هذه المستندات المصدر إلى بطاقات مثقوبة ، والتي يمكن قراءتها بواسطة 
المجالت ، والترحيل إلى حسابات دفتر األستاذ ، وتحديد  الكمبيوتر. يعالج الكمبيوتر المعلومات ويؤدي مهام روتينية مثل طباعة

 . (Akesinro & Adetoso, 2016أرصدة الحسابات وطباعة البيانات المالية والتقارير األخرى )

وتركز وظيفة النظام المحاسبي المحوسب في المؤسسات الحكومية بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص إلى الرقابة والمحافظة على 
ل العام، وتوفير المعلومات الضرورية التخاذ القرارات المناسبة لتقييم األداء في الوقت المناسب، وللمساهمة في إعداد الموازنات الما

العامة للسنوات المقبلة. ويهتم النظام المحاسبي المحاسبي المحوسب في المؤسسات الحكومية بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص 
مها الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر أداة الدولة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة واتخاذ القرارات. وال بد بعدد من األمور من أه

لنا من مالحظة التطور الذي حدث عبر السنوات السابقة في الخدمات العامة التي تقدمها البلديات والمؤسسات الحكومية وازدياد 
ثم التوسع الكبير في الدوائر واالنتشار الواسع لهذه المؤسسات. مما أدى إلى ضرورة توفر نظم  العبء على كاهل الدولة، ومن

 .(2013معلومات محاسبية محوسب متطور من أجل مواكبة هذا التوسع، و الحصول على التقارير )الشبيل وعون، 
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لألصول من نمط أعمالها األساسي وتوليد اإليرادات،  ومن ناحية أخرى فأن األداء المالي هو مقياس ذاتي لمدى جودة استخدام الشركة
ويستخدم األداء المالي من قبل المحللون والمستثمرون لمقارنة الشركات المماثلة في نفس الصناعة أو لمقارنة الصناعات أو القطاعات 

 .(Ganyam & Ivungu, 2019بشكل إجمالي )

جاح المؤسسات؛ إذ إن عدم قدرة المؤسسة على تحقيق األداء المالي المطلوب كما ويعتبر األداء المالي المقياس الذي يحدد مدى ن
يعرضها للخطر، كما وأن األداء المالي الجيد يعتبر بمثابة هدف أساسي لمؤسسات، وعليه فأن مؤشرات األداء المالي يمكن استخدامها 

المالي المديرين على تحديد مستوى األداء الكلي في  كمؤشرات أساسية في عملية التحليل الداخلي للمؤسسات، كما ويساعد األداء
 المؤسسة، كما يتيح األداء المالي الجيد  للمؤسسة توفر الموارد المالية الالزمة من أجل إقتناص الفرص اإلستثمارية،  وتلبية إحتياجات

 .(2010أصحاب المصالح والحقوق وتحقيق أهدافهم )الدعاس، 

األداء المالي، ولكن يجب اتخاذ جميع التدابير بشكل إجمالي، ويمكن استخدام البنود ، مثل اإليرادات وهناك العديد من الطرق لقياس 
من العمليات أو الدخل التشغيلي أو التدفق النقدي من العمليا ، باإلضافة إلى إجمالي مبيعات الوحدة، ومن جهة أخرى، قد يرغب 

يانات المالية والبحث عن معدالت نمو الهامش أو أي دين متراجع، وهناك العديد من المحلل أو المستثمر في إلقاء نظرة أعمق على الب
أصحاب المصلحة في الشركةأو المؤسسة، بما في ذلك الدائنون التجاريون وحملة السندات والمستثمرون والموظفون واإلدارة، ولكل 

اس االداء المالي من خالل  ثالثة بيانات مالية هي الميزانية مجموعة منهم مصلحتها الخاصة في تتبع األداء المالي للشركة. ويتم قي
 (: Günay, & Fatih, 2020العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي )

  .الميزانية العمومية هي لقطة لألرصدة المالية للمؤسسة، وهنا يتم تقديم لمحة عامة عن كيفية إدارة الشركة ألصولها ومطلوباتها
 يمكن للمحللين العثور على معلومات حول الديون طويلة األجل مقابل الديون قصيرة األجل في الميزانية العمومية. 

 ًصا للعمليات على مدار العام. يبدأ بيان الدخل بالمبيعات أو اإليرادات وينتهي بصافي الدخل. قوائم الدخل: يوفر بيان الدخل ملخ
ُيشار إلى بيان الدخل أيًضا باسم بيان األرباح والخسائر ، ويوفر هامش الربح اإلجمالي ، وتكلفة البضائع المباعة ، وهامش الربح 

مة على عدد األسهم القائمة ، باإلضافة إلى مقارنة باألداء في العام التشغيلي ، وهامش الربح الصافي. كما يوفر نظرة عا
 .السابق

  بيان التدفقات النقدية: بيان التدفق النقدي هو مزيج من كل من بيان الدخل والميزانية العمومية. بالنسبة لبعض المحللين ، يعتبر
ون ل والتدفق النقدي. هذا هو المكان الذي يرى فيه المحللبيان التدفق النقدي أهم بيان مالي ألنه يوفر تسوية بين صافي الدخ

مقدار ما أنفقته الشركة على إعادة شراء األسهم ، وتوزيعات األرباح ، والنفقات الرأسمالية. كما يوفر مصدر واستخدامات التدفق 
 النقدي من العمليات واالستثمار والتمويل.
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 ثانيًا: الدراسات السابقة
إلى مراجعة األسس المفاهيمية والنظرية وكذلك األدبيات التجريبية المتعلقة  ( nyam & Ivungu, 2019Gaهدفت دراسة )

بنظام المعلومات المحاسبية واألداء المالي للشركات، وكشفت النتائج المستخلصة من المراجعة أن الدراسات السابقة حول تأثير 
بشكل محدود مع أعمالهم مع اآلثار المترتبة على تكلفة نظام المعلومات المحاسبية المعلومات المحاسبية على األداء المالي تتماشى 

من حيث صلتها باألداء المالي للشركات، كما  ووجدت هذه المراجعة أيًضا أن معظم الدراسات استخدمت استخدام تصميم بحث 
 ة حيث تم قبول تقنيات نظام المحاسبة المحوسبة إلىالمسح لفحص هذه العالقة وأن غالبية الدراسات أجريت في االقتصادات المتقدم

 حد كبير، وأوصت الدراسة بمزيد من البحث في هذا المجال لسد الفجوة في األدبيات.

فقد هدفت إلى دراسة آثار أنظمة المحاسبة المحوسبة على أداء البنك في القطاع   (Akesinro & Adetoso, 2016أما دراسة )
بنك ، وكانت متغيرات الدراسة عبارة  50تم اعتماد طريقة أخذ العينات المالئمة للوصول إلى حجم عينة بلغ   المصرفي النيجيري، وقد

عن المتغير التابع)نظام المحاسبة المحوسب( والمتغير المستقل)الربحية للبنك(. وقد تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام تحليل 
م المحاسبة المحوسب له تأثير إيجابي على ربحية البنك وكذلك رعاية العمالء، وأوصت الدراسة االرتباط، وأظهرت النتائج أن نظا

بضرورة اعتماد أنظمة المحاسبة المحوسبة من قبل جميع البنوك في نيجيريا ألنها تتمتع بالكثير من المزايا والفوائد ويجب استبدال 
لكمبيوتر المستخدمة في عملياتها وذلك لمنع الطاقة انقطاع التيار الذي قد إمدادات الطاقة الحكومية بعواكس لغرض تشغيل أجهزة ا

 يؤدي إلى فقدان البيانات على الكمبيوتر.

معرفة أثر مشاركة المحاسبين في مراحل تطوير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  ( إلى 2013وهدفت دراسة البحيصي ومقداد )
ة بسوق فلسطين لألوراق المالية على تحسين األداء المالي لتلك الشركات. ولتحقيق أهداف في الشركات المساهمة العامة المدرج

الدراسة، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المعتمد 
اركة المحاسبين في المراحل المختلفة لتطوير نظم المعلومات المحاسبية على الحاسوب يوثر على األداء المالي للشركات، وأن مش

المعتمد على الحاسوب توثر على تحسين األداء المالي للشركات، باإلضافة إلى وجود مشاركة للمحاسبين في المراحل المختلفة 
تحد من مشاركة المحاسبين في تطوير نظم  مجتمعة لتطوير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، وذلك على الرغم من وجود معوقات

المعلومات المحاسبية المحوسبة، قلة الخبرة العملية، وعدم إدراك القائمين على إدارة الشركات بأهمية مشاركة المحاسبين في تطوير 
 نظم المعلومات المحاسبية المعتمد على الحاسوب. 

تخدام نظم المعلومات المحاسبية على األداء المالي للشركات الصناعية ( إلى اختبار مدى تأثير اس201وقد هدفت دراسة كلبونة )
المساهمة العامة األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهكم النتائج التي توصلت لها الدراسة أنه 

 (ROE)، (EPS)لثالثة المستخدمة في الدراسة وهي ال توجد فروقات ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات المقاييس المالية ا
،(ROA)  قبل تاريخ استخدام نظام المعلومات المحاسبي وبعد استخدامه، مما يدل على عدم وجود تأثير لنظم المعلومات المحاسبية

 على أداء الشركات المالي.

اسبية المحوسبة في البنوك األردنية وأسبابها ( إلى التعرف على مخاطر نظم المعلومات المحHanini, 2012دراسة )كما وهدفت 
مستجيبًا يعملون كمساعدين للمدراء العامين  63وطرق الوقاية منها، ولتحقيق ذلك ، تم تصميم استبيان وتوزيعه على عينة مكونة من 

ناك من النتائج أهمها:  أن هومديري األقسام ومديري الفروع ومساعديهم والموظفين في البنوك األردنية، وتوصلت  الدراسة إلى عدد 
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مخاطر تهدد أمن نظم المعلومات المحاسبية في البنوك األردنية بشأن الموظفين كإدخال الموظفين لبيانات سيئة عن قصد، والمخاطر 
رجات ، خالمتعلقة بدخول الفيروسات إلى هذه األنظمة ، والمخاطر المتعلقة بالرقابة الداخلية باعتبارها غير مصرح لها برؤية الم

والمخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية وغير الطبيعية التي يقوم بها اإلنسان، كما وخلصت الدراسة إلى أن من أهم هذه المخاطر افتقار 
موظفي البنك للخبرة في الحفاظ على أمن المعلومات والمتمثل في قلة تدريب الموظفين على استخدام وسائل حماية األنظمة المحاسبية 

بدء عملهم. عدم وجود نظام توظيف مناسب يعين الشخص المناسب في المكان المناسب، وأوصت الدراسة ببعض اإلجراءات قبل 
التي يجب أن تستخدمها البنوك للحد من آثار مخاطر أنظمة المحاسبة المحوسبة حيث تقوم إدارة البنك بتحديث وسائل الحماية وفق 

 فاظ بنسخ بديلة من المعلومات في أماكن آمنة وبعيدة. التطور التكنولوجي بشكل مستمر واالحت

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق في البحث حول استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي أثر 

عن الدراسات السابقة في تناولها لموضوع أثر استخدام نظم المعلومات  هذه المتغيرات على متغيرات متنوعة، وتختلف الدراسة الحالية
 المحاسبية المحوسبة على األداء المالي ببلدية الفحيص بكل موضوعية وتركيز.

 منهجية الدراسة
همها: أنه أ وللتحقيق أهداف الدراسة سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ويتميز المنهج الوصفي التحليلي بعدة مميزات  

 ودرجة الظاهرة انتشار مدى من معرفة الباحثون  ليتمكن وكيفيًا؛ كمياً  عنها ويعبر بدقة، ويصف خصائصها الظاهرة واقع يدرس
راسة، مع ارتباطها وتطويره، كما ُيعد المنهج الوصفي أسلوبًا علميًا  على فهم الواقع تساعد استنتاجات إلى الوصول ثم ومن متغيرات الدِّ

 (.2012يستخدم في إعداد البحوث العلمية، وتحديدًا في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية )عبيدات وآخرون، 

 قام الباحث باستخدام مصدرين أساسيين للمعلومات وهما:

 والمقاالت والدراساتمن خالل مراجعة الكتب والدوريات والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، واألبحاث  المصادر الثانوية: -
 التي تناولت موضوع الدراسة.

وهي المصادر التي يحصل الباحث من خاللها على المعلومات عن طريق معالجة الجوانب التحليلية للدراسة،  المصادر األولية: -
 بحيث يتم جمع البيانات األولية للدراسة من خالل أسئلة االستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض. 

 الدراسة وعينتهامجتمع 

يتمثل المجتمع البحثي للدراسة في العاملين ببلدية الفحيص، وتتكون عينة الدراسة من كافة العاملين في بلدية الفحيص. وقد بلغت 
 ( يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة.1( من المستجيبين لالستبانة. والجدول رقم )25عينة الدراسة النهائية التي تم تحليلها )

 النسبة المئوية% التكرار الفئة المتغير الرقم

 الجنس 1
 %64 16 ذكر
 %36 9 أنثى

 %100 25 المجموع
 %19.2 5 دبلوم التعليمي المؤهل 2
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 %68.2 17 بكالوريس
 %11.6 3 ماجستير
 %0 0 دكتوراه

 %100 25 المجموع
 %28  7 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة 3

 %32   8 سنوات 10 -5
 %32 8 سنة 15 -11
 %8 2 سنة 15 من أكثر

 %100 25 المجموع

( 16على )، حيث اشتملت عينة الدراسة  العاملين في بلدية الفحيص( من 25( أن عينة الدراسة تكونت من )1ويتضح من الجدول )
وكان معظم أفراد عينة الدراسة  من حملة درجة (. 36أي بنسبة )% 9(، ومن العامالت من األناث %64من الذكور وبنسبة )

والذين شكلوا ما  الدبلوممن حملة درجة  مستجيب( 5كما وكان هناك ) (68.2%( وبنسبة  )17) م، حيث بلغ عددهالبكالوريوس
وكانت . من عينة الدراسة (11.6%( أي بنسبة ) 3من عينة الدراسة فقد بلغ عددهم ) الماجستيرما حملة درجة أ، (%19.2نسبته  )

 وبلغ عدد (%32وبنسبة )لكل منهم  8 مشاركبواقع سنة  15إلى  11سنوات، و 10إلى  5العمل بين خبرة أغلب أفراد العينة في 
 ا ومشاركة.مشارك 7بلغ عددهم سنوات  5أقل من من ذوي الخبرة  األفراد

 الدراسة واتأد

للدراسة الحالية إذ صممت خصيصًا لها، وذلك لتحقيق أهداف الدراسة والتعرف على كأداة رئيسية  استخدم الباحث اإلستبانة
أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص، وقد أتبع الباحث في بناء أداة الدراسة 

 ية:ت)اإلستبانة( الخطوات اآل

التعرف على أثر استخدام نظم المعلومات باحث الغرض من اإلستبانة بما يلي: تحديد الغرض من االستبانة: حيث حدد الب .1
 .المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص

ومات التعرف على أثر استخدام نظم المعلبختيار محتوى اإلستبانة بالرجوع للدراسات السابقة التي قامت إبناء اإلستبانة: تم   .2
عرضها  وتم تحكيم االستبانة عن طريق ،االستبيانبة على األداء المالي في بلدية الفحيص، وتم وضع عبارات المحاسبية المحوس
 على المختصين. 

صياغة مفردات االستبانة: فقد تم األخذ بعين االعتبار عند صياغة كل فقرة أو عبارة من عبارات اإلستبانة مراعاتها لقياس  .3
 الباحث على أن تكون عبارات ومفردات االستبانة واضحة وال تحتمل أكثر من تفسير. األبعاد المراد قياسها، كما حرص

هذا وقد تم تصميم المقياس بناًء على مقياس ليكرت خماسي األبعاد، وقد ُبنيت الفقرات باالتجاه اإليجابي، وُصّمم سلم اإلستجابة 
(، 3(، وإستجابة موافق بدرجة متوسطة )4وإستجابة موافق )(، 5على فقرات أداة الدراسة بحيث أخذت إستجابة موافق بشدة )

 (.1(، وإستجابة غير موافق بشدة )2وإستجابة غير موافق )
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 المعالجات االحصائية

ائية ستخدام برنامج الحزم اإلحصإخالل  وذلك منالبدء بعملية تحليلها سيتم ستبانات اإلالبيانات المتحصلة من بعد جمع 
ستخدام إتم سي(، للقيام بتحليل البيانات ومعالجتها و SPSS) Statistical Packages for Social Scienceللعلوم االجتماعية 

 :سئلة الدراسة وهيأختبارات التالية لإلجابة على األ

 ة.سحساب المتوسط الحسابي لدرجات عينة الدراسة عند تطبيق اإلستبانة الخاصة بالدراسة لمعرفة مدى إتفاقهم مع عبارات الدرا 

 .حساب األنحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة لمعرفة الُبعد عن المتوسط الحسابي 

 غرافية.و حساب التكرارت والنسب المئوية للمتغيرات الديم 

  حساب الثبات بأستخدام معامل ألفا كرو نباخCronbach’s Alpha  لمعرفة مدى ثبات عبارات اإلستبانة ومناسبتها ألهداف
 الدراسة.

  اختبار االنحدار الخطي المتعددحساب(Multiple Linear Regression test و ،)البسيط )نحدار الخطي األSimple 
Linear Regression). 

 نتائج الدراسة وتوصياتها 
وفيما  (،SPSSإحصائيًا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) تمت معالجتهاعملية جمع البيانات بعد 

 الدراسة.إليها  توصليلي عرض للنتائج التي 

 الدراسة  اسئلة عنالنتائج المتعلقة باإلجابة 
 ؟داء المالي في بلدية الفحيصاألاستخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على  سؤال الدراسة الرئيسي: ما هو أثر

 منكل فقرة  نعستجابات المبحَوثين إَولتقدير  ،لإلجابة عن أسئلة الدراسةالمتَوسطات الحسابية َواالنحرافات المعيارية الباحث استخدم وَ 
 المعيار اآلتي: فقد تم إستخدامفقرات الدراسة 

 داء المالي في بلدية الفحيصاألاستخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على  أثر (: معيار تقدير استجابات المبحَوثين على2جدَول)

 تقدير تَوافق أفراد العينة المتَوسط الحسابي

 ضعيفة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.66

 مرتفعة 3.67-5
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 اسئلة الدراسة، جاءت النتائج كما يلي: عنوفي إطار اإلجابة 

 استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة أواًل: معرفة مدى  

معلومات استخدام نظم المدى تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات  ذلك لمعرفة
 .( يوضح تلك النتائج3جدول)، وال المحاسبية المحوسبة

المعلومات  استخدام نظمالمتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المتعلقة بمدى (: 3الجدول )
 في بلدية الفحيص المحاسبية المحوسبة

التسللل 
 س 

االنلللللللللل للللللللللرا   المتوسط الفقرة
 المعياري

لية على  تحقيق درجة عا الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 1
استخدام نظم عند  من الدقة والسرعة في معالجة البيانات

 المعلومات المحاسبية المحوسبة

3.44 1.083 

رونة الم استخدامعلى   الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 2
ومات نظم المعلوتطوير  لتحديث الكافية عندما يتطلب األمر 

  لبلديةاالمحاسبية المحوسبة للتالؤم مع المتغيرات الطارئة في 

3.16 1.106 

م ترتبط نظأن على  الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 3
المعلومات المحاسبية المحوسبة بنظم معلومات أخرى في 

 اإلدارةبما يحقق التكامل فيما بينها لخدمة  البلدية

3.32 .988 

على  تزويد اإلدارة  الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 4
 بالمعلومات المحاسبية في الوقت المناسب الختيار البدائل

 المحاسبية المحوسبةاستخدام نظم المعلومات عند 

2.52 1.475 

ي على السرعة والدقة ف الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 5
استرجاع البيانات الكمية والوصفية المخزنة وذلك عند الحاجة 

 استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةعند  إليها

3.16 1.434 

بناء قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية   الدرجة الكلية
 المحوسبة

3.12 1.12 

 فهم مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
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تخطيط فهم تقارير ال على الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 6
ظم استخدام نعند  يساعد اإلدارة بالقيام بالوظائف المطلوبة

 المعلومات المحاسبية المحوسبة

3.84 1.344 

لتشغيل فهم تقارير ا على  الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 7
يساعد اإلدارة وعلى التأكد من حسن سير العمليات التشغيلية 

 . استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةعند  اليومية

2.84 1.179 

ر الرقابة تقاري أن تساعد   الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 8
 اإلدارة بتوجيه اإلدارة من خالل فحص النظام إلى رفع كفاءتها

 . استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةعند 

3.92 1.288 

بساطة عرض  على   الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 9
ظم استخدام نعند البيانات المالية يؤدي لرفع كفاءة اإلدارة 

 . المحاسبية المحوسبةالمعلومات 

3.40 1.190 

كفاية رونة و م على وجود  الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 10
يساعد على رفع كفاءة اإلدارة في مجال اتخاذ  مما معلوماتلل

 . استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةعند  القرار

3.16 .850 

 1.17 3.43 المحاسبية المحوسبةفهم مخرجات نظم المعلومات لالدرجة الكلية 

 كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة

نظام ن يرتبط الأ على   الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 11
بالهيكل التنظيمي حتى يوفر المعلومات الالزمة لتحقيق 

خدام استعند  أهداف اإلدارة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات
 . المحاسبية المحوسبةنظم المعلومات 

3.28 1.100 

ن إعداد خطط تحسعلى   الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 12
العمل، بحيث يمكن تحقيق مساهمة فعالة وقابلة للقياس وفًقا 

دام استخعند  ألهداف الدائرة وعلى كافة المستويات اإلدارية
 . نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة

3.36 1.221 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

543 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

يانات أن توفر الب على   الفحيصبلدية  املون فيالع حرصي 13
 التحليلية والتفصيلية بالقدر الذي يقي باحتياجات صانع القرار

 . استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةعند 

3.24 1.234 

أن تصل المعلومات   الفحيصبلدية  العاملون في حرصي 14
المحاسبية إلى اإلدارة ومتخذي القرارات في الوقت المناسب 
وأن يقوم بتخزين المعلومات واستخراجها منه بشكل منتظم 

 استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةعند  عند الحاجة
. 

3.48 1.447 

ل إمكانية تحليالفحيص على  بلدية   العاملون في حرصي 15
إليجابي والسلبي للقرار الواحد وبشكل يمكن معه التميز األثر ا

استخدام نظم المعلومات عند  بين كفاية القرار وفعاليته
 المحاسبية المحوسبة

3.12 1.236 

كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسببببببببية لالدرجة الكلية 
 المحوسبة

3.29 1.24 

المحاسببببببببية مدى اسبببببببظخدام نظم المعلومات لالدرجة الكلية 
 في بلدية الفحيص المحوسبة

3.37 1.17 

(  أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة بمدى استخدام نظم المعلومات المحاسبية 3يتضح من خالل الجدول رقم )
استخدام نظم المعلومات (، وهذا يدل على مستوى اتفاق جيد بين أفراد العينة لمدى 3.37المحوسبة في بلدية الفحيص قد بلغ )

( وهو أمر طبيعي يعكس 1.17وعالوة على ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري بلغت ) .المحاسبية المحوسبة في بلدية الفحيص
لين في البلدية العامالتقارب في استجابات العينة. وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق 

 .كانت جيدة دى استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في بلدية الفحيصلم

درجة الكلية  بناء قاعدة بيانات شاملة ب( أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة 3كما ويتضح من خالل الجدول رقم )
بين أفراد العينة  جيد(، وهذا يدل على مستوى اتفاق 3.12قد بلغ ) العاملينلنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة من وجهة نظر 

ك، فإن قيمة . وعالوة على ذلفي بلدية الفحيص الدرجة الكلية  بناء قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبةلتطبيق 
عام، فقد كان موقف العينة نحو  ( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة. وبشكل1.12االنحراف المعياري بلغت )

الدرجة الكلية  بناء قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية أن على  العامليناألسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق 
 .في بلدية الفحيص كانت جيدة المحوسبة

ي بلدية ف مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة فهمما فيما يتعلق في المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في أ
، وهذا يدل على مستوى اتفاق قوي بين أفراد العينة الدرجة الكلية لفهم مخرجات نظم المعلومات المحاسبية (3.43قد بلغ )ف الفحيص
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ارب في استجابات العينة. ( وهو أمر طبيعي يعكس التق1.17المحوسبة. وعالوة على ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري بلغت )
كانت  في بلدية الفحيص على أن الدرجة الكلية فهم مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة العاملينونستنتج من ذلك اتفاق 

 .جيدة

ميع الفقرات ( أن المتوسط الحسابي العام لج3يتضح من خالل الجدول رقم )) معايير التطبيق( الثالث  المعيارما فيما يتعلق بنتائج أ
 (، وهذا يدل على مستوى اتفاق جيد3.29قد بلغ )في بلدية الفحيص المتعلقة في كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة 

( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في 1.24بين أفراد العينة. وعالوة على ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري بلغت ) ومتوسط
ص ذات درجة في بلدية الفحي لكفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةالعاملين . ونستنتج من ذلك اتفاق استجابات العينة

 جيدة.

 الفحيصفي بلدية  ثانيًا: درجة األداء المالي

ولمعرفة درجة تحسين درجة األداء المالي في بلدية الفحيص تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لكل 
 ( يوضح تلك النتائج.4جدول)، والفقرة من فقرات تحسين درجة األداء المالي في بلدية الفحيص 

 رية لدرجة درجة األداء المالي في بلدية الفحيص(: المتَوسطات الحسابية َواالنحرافات المعيا4جدَول)

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتَوسط الفقرة
 المعياري 

 936. 3.82 تحرص بلدية الفحيص على الموازنة ما بين السيولة والمصروفات.  1

تحرص بلدية الفحيص على التخطيط المالي والتشغيلي لتحديد األهداف المرجو  2
 المالية.تحقيقها خالل السنة 

4.12 .805 

تحرص بلدية الفحيص على أعطاء دورًا هامًا لتدقيق الداخلي في تفعيل الرقابة  3
 المالية من أجل تحسين األداء المالي.

3.92 .833 

 873. 3.79 تحرص بلدية الفحيص على مقارنة األداء المالي لديها مع البلديات األخرى  4

 883. 3.96 بلدية الفحيص على توفير بيئة عمل فعالة من أجل تحسين األداء المالي.  تقوم  5

بلدية الفحيص على مراقية المؤشرات المالية المختلفة من أجل اكتشاف  تقوم  6
 مواطن ضعف األداء المالي.

3.66 .965 
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تقوم  بلدية الفحيص على االستخدام األمثل للموارد المتاحة من خالل خفض  7
 التكاليف وتحقيق العوائد.

4.04 .776 

 896. 3.81 بلدية الفحيص على بتطوير النظم المحاسبية بشكل مستمر. تقوم  8

بلدية الفحيص على وضع استراتجيات طويلة األجل لضمان تحسين األداء  تقوم  9
 المالي.

3.50 .970 

ا من أجل عليهتحرص بلدية الفحيص على تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف  10
 تحسين األداء المالي.

3.75 .909 

 0884 3.84 الدرجة الكلية لدرجة األداء المالي بلدية الفحيص

( أَن المتَوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في تحسين األداء المالي في بلدية الفحيص من 4َيتضح من خالل الجدَول رقم )
(، َوهذا يدل على مستَوى اتفاق قَوي ومرتفع بين أفراد العينة لمستوى األداء المالي. َوعالَوة على 3.84)َوجهة نظر المشاركين قد بلغ 

( َوهَو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة، َوبلغ أعلى متَوسط حسابي 0.884ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري بلغت )
تحرص بلدية الفحيص على التخطيط المالي والتشغيلي لتحديد األهداف المرجو  ى "َوالتي تنص عل 2( لصالح الفقرة رقم 4.12)

َوالتي تنص على  9( لصالح الفقرة 3.50." َويعكس هذا درجة اتفاق قَوية، بينما َبلَغ أدنى ُمتَوسط حسابي )تحقيقها خالل السنة المالية
ل " َوهذا يعكس درجة اتفاق جيدة. َوبشك تحسين األداء المالي. تقوم  بلدية الفحيص على وضع استراتجيات طويلة األجل لضمان "

 عام، فقد كان مَوقف العينة نحَو األسئلة إيجابيًا، َونستنتج من ذلك اتفاق العاملين في بلدية الفحيص على درجة األداء المالي مرتفعة
 وقوية.

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 
 اوال: اختبار الفرضية الرئيسية 

نظم المعلومات المحاسبية  ( الستخدامα ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات فرضية البحث الرئيسية: ال يوجد أثر
 . المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص

( الختبار العالقة Multiple Linear Regression testوالختبار الفرضية الرئيسية ، تم استخدام اختبار االنحدار الخطي المتعدد)
 بين المتغير المستقل )أستخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة( والمتغير التابع )األداء المالي(، َوجاءت النتائج كما في الجدَول

(5.) 
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داء المالي في بلدية األ وبيننظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  ستخدامالمعامل االرتباط بين  المتعدد(: نتائج تحليل االنحدار 5جدَول)
 الفحيص

 (β) قيمة المتغير

 (t)قيمة 

T-test 

 

Std. 

Error 

 

 (F)قيمة 

F-Test 
Sig 

 
Beta 

 
 

R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

 الثابت 
4.000 40.123 0.100 

 

 

4.370 

 

 
0.037 

 
 

-0.108 

0.108a 0.012 0.009 نظم المعلومات  ستخداما
 0.061 2.090- 0.128- المحاسبية المحوسبة

داء ألا وبيننظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  استخدامبين  ( يالحظ َوجَود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية 5ِمْن خالل الجدَول )
(، َوَوفقا α≤0.05( َوهي قيمة اقل ِمْن مستَوى الداللة اإلحصائية )0.037) Sig، حيث بلغت قيمة سيجما المالي في بلدية الفحيص

دالة قيمة ( َوهي 4.370) َبلَغت Fقيمة اختبار  ( فإن نَوع هذه العالقة عكسية؛ كما َويبين الجدَول أن-0.108) Betaلقيمة بيتا 
داء األ وبيننظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  استخدام ينَ قة بَ َوتدل على جَودة نمَوذج العال 0.05إحصائيًا َعْند مستَوى المَعْنَوية 

يمة معامل في البلدية، وقدَ بلغت ق داء المالييؤثر على األ نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة َوتؤكد هذه النتيجة أَن استخدام ،المالي
 بين المتغيرين فتعطى ِمْن خالل العالقة التالية: أما نمَوذج العالقة( َوهَو ارتباط جيد نَوعًا ما،0.108a) Rاالرتباط 

10.128 x -Y = 4.000  

نظم المعلومات المحاسبية  أن استخدام َوهذا يَعْني( 0.012قد بلغت ) R2كما ويتضح من خالل الجدول ان قيمة معامل التحديد
في البلدية ، َوهي نسبة ضعيفة َولكنها مؤثرة، َوبذلك ترفض الفرضية  داء الماليِمْن األ %1.2مسؤَول َعْن تعزيز ما نسبته المحوسبة 

نظم  الستخدام( α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات أثريوجد العدمية، َوتقبل الفرضية البديلة َوالتي تنص على أنُه: 
 .داء المالي في بلدية الفحيصاألالمعلومات المحاسبية المحوسبة على 

 تبار الفرضيات الفرعيةخا ثانيا:

 الفرع األول: الفرضة الفرعية األولى
 الستخدام( α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات أثرال يوجد والختبار الفرضية الفرعية األولى والتي تنص على أنه" 

نحدار األ"؛ َتَم استخدام اختبار بلدية الفحيص.داء المالي في األقاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة على 
 قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة استخدام أثرلقياس ( Simple Linear Regressionالبسيط )الخطي 
 (.6، َوجاءت النتائج كما في الجدول )داء المالي على األ
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في  داء المالياأل وبين قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة استخدام(: نتائج تحليل االنحدار البسيط لمعامل االرتباط بين 6جدول)
 بلدية الفحيص

 (β) قيمة المتغير

 (t)قيمة 

T-test 

 

Std. 

Error 

 

 (F)قيمة 

F-Test 
Sig 

 
Beta 

 
 

R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

 الثابت 
3.938 52.298 0.075 

 

 

 

3.938 

 

 

0.048 

 

 

 

0.102 
0.102a 0.010 0.008 قاعدة بيانات  استخدام

شاملة لنظام المعلومات 
 المحاسبية المحوسبة

-0.070 -1.984 0.035 

( يالحظ َعدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين استخدام قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات 6من خالل الجدول )
( وهي قيمة اقل من مستوى الداللة 0.04) Sigالمحاسبية المحوسبة وبين األداء المالي في بلدية الفحيص، حيث بلغت قيمة سيجما 

( وهي قيمة دالة 3.938بلغت ) F(؛ كما َويبين الجدول أَن قيمة اختبار 0.102) Betaقيمة بيتا (، َوكانت α≤0.05اإلحصائية )
وتدل على جودة نموذج العالقة بين بين استخدام قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات  0.05إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

( َوهو ارتباط جيد نوعًا ما،أما نموذج العالقة بين 0.102a) Rالرتباط المحاسبية المحوسبة وبين األداء المالي، وبلغت قيمة معامل ا
 المتغيرين فتعطى ِمْن خالل العالقة التالية:

10.070 x -Y = 3.938  

( وهذا يعني أن استخدام قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية 0.010َقْد بلغت ) R2وبلغت قيمة معامل ال تحديد
( من األداء المالي للبلدية، وهي نسبة ضعيفة، وبذلك ترفض الفرضية العدمية، وتقبل %1المحوسبة مسؤول َعْن تعزيز ما نسبته )
( الستخدام قاعدة بيانات شاملة α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات يوجد أثرالفرضية البديلة والتي تنص على أنُه: 

 .لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص

 الفرع الثاني: الفرضة الفرعية الثانية
( لفهم α ≤ 0.05) معنوية مستوى  عندإحصائية  داللة ذات والختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على أنه" ال يوجد أثر

مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص. َتَم استخدام اختبار األنحدار الخطي البسيط 
(Simple Linear Regressionلقياس أثر فهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي ، َوجا ) ءت

 (.7النتائج كما في الجدول )
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بلدية  داء المالي فياأل وبين نظام المعلومات المحاسبية المحوسبةفهم مخرجات (: نتائج تحليل االنحدار البسيط لمعامل االرتباط بين 7جدول)
 الفحيص

 (β) قيمة المتغير

 (t)قيمة 

T-test 

 

Std. 

Error 

 

 (F)قيمة 

F-Test 
Sig 

 
Beta 

 
 

R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

 الثابت 
4.084 55.780 0.073 

 

 

 

17.953 

 

 

0.000 

 

 

 

0.214 
0.214a 0.046 0.043   نظام فهم مخرجات

المعلومات المحاسبية 
 المحوسبة

-0.130 -4.237 0.031 

ُيالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين فهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة وبين األداء المالي في بلدية 
(، َوكانت قيمة بيتا α≤0.05( َوهي قيمة أقل ِمْن مستوى الداللة اإلحصائية )0.000) Sigالفحيص ، حيُث َبلَغت قيمة سيجما 

Beta (0.214 ؛)ين الجدول أَن قيمة اختبار كما َويبF ( َوهي قيمة دالة إحصائيًا ِعنَد 17.953كانت كبيرة نسبيًا حيُث َبلَغت )
فهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة وبين األداء المالي في َوتدل على جودِة نموذج العالقة َبيَن  0.05مستوى المعنوية 

بلدية  األداء المالي فيتؤثر في فهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة درجة  ، َوتؤكد هذه النتيجة أنَ  بلدية الفحيص
أما نموذج العالقة بين المتغيرين فتعطى من خالل ( وهو ارتباط جيد نوعًا ما، 0.214a) Rَوَبَلَغْت قيمة معامل االرتباط ،  الفحيص

 العالقة التالية:

10.130 x -Y = 4.084  

مسؤول َعْن   فهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة( َوهذا يعني أَن 0.046َقْد َبَلَغْت ) R2معامل التحديدوبلغت قيمة 
َوهي نسبة ضعيفة ولكنها مؤثرة، َوبذلك ترفض الفرضية العدمية، َوتقبل   األداء المالي في بلدية الفحيص( ِمْن %4.6تعزيز ما نسبته )

( لفهم مخرجات نظم α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات يوجد أثر الفرضية البديلة َوالتي تنص على أنُه: 
 .المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص

 الفرضة الفرعية الثالثةالفرع الثالث: 
( لكفاءة α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات والختبار الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على أنه"ال يوجد أثر

لبسيط اوفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص"، َتَم استخدام اختبار األنحدار الخطي 
(Simple Linear Regression لقياس أثر لكفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي ، َوجاءت )

 (.8النتائج كما في الجدول )
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ي بلدية داء المالي فاأل وبين (: نتائج تحليل االنحدار البسيط لمعامل االرتباط بين كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة8جدول)
 الفحيص

 (β) قيمة المتغير

 (t)قيمة 

T-test 

 

Std. 

Error 

 

 (F)قيمة 

F-Test 
Sig 

 
Beta 

 
 

R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

 094.- الثابت 

 55.780 

 

.296 

 

 

 

127.625 

 0.000 

 

 

 

.920 

 

 

 

a.920 

 

 

 

.847 

كفاءة وفعالية نظم   841.
المعلومات المحاسبية 

 المحوسبة

1.106 

 

 -4.237 

 

.098 

كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ( ُيالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 8ومن خالل الجدول رقم )
( َوهي قيمة أقل ِمْن مستوى الداللة اإلحصائية 0.000) Sigوبين األداء المالي في بلدية الفحيص ، حيُث َبلَغت قيمة سيجما 

(α≤0.05 َوكانت قيمة بيتا ،)Beta (0.920 ؛) كما َويبين الجدول أَن قيمة اختبارF ( 127.625كانت كبيرة نسبيًا حيُث َبلَغت )
كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية َوتدل على جودِة نموذج العالقة َبيَن  0.05َوهي قيمة دالة إحصائيًا ِعنَد مستوى المعنوية 

ؤثر ت كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةدرجة ، َوتؤكد هذه النتيجة أَن  المحوسبة وبين األداء المالي في بلدية الفحيص
أما نموذج العالقة بين نوعًا ما، ( وهو ارتباط جيد 0.920a) Rَوَبَلَغْت قيمة معامل االرتباط ،  األداء المالي في بلدية الفحيصفي 

 المتغيرين فتعطى من خالل العالقة التالية:

11.106 x -Y = 0.094  

مسؤول َعْن  كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة( َوهذا يعني أَن 0.847َقْد َبَلَغْت ) R2وبلغت قيمة معامل التحديد
َوهي نسبة قوية جدا ومؤثرة، َوبذلك ترفض الفرضية العدمية، َوتقبل  المالي في بلدية الفحيصاألداء ( ِمْن %84.7تعزيز ما نسبته )

( لكفاءة وفعالية نظم α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات يوجد أثر الفرضية البديلة َوالتي تنص على أنُه: 
 .فحيصالمعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية ال

 ملخص نتائج الدراسة
 خرجت الدراسة باالستنتاجات التالية:

 .اتفاق العاملين في البلدية لمدى استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في بلدية الفحيص كانت جيدة 
 .اتفاق العاملين في بلدية الفحيص على درجة األداء المالي مرتفعة وقوية 
  قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية  الستخدامإحصائية  داللة ذات يوجد أثر

( من األداء %1أن استخدام قاعدة بيانات شاملة لنظام المعلومات المحاسبية المحوسبة مسؤول َعْن تعزيز ما نسبته ) ، والفحيص
 المالي للبلدية.
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 َن أ مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيص، وفهم إحصائية ل داللة ذات يوجد أثر
 .األداء المالي في بلدية الفحيص( ِمْن %4.6مسؤول َعْن تعزيز ما نسبته )  فهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة

 أَن و  ،اسبية المحوسبة على األداء المالي في بلدية الفحيصكفاءة وفعالية نظم المعلومات المحإحصائية ل داللة ذات يوجد أثر
 األداء المالي في بلدية الفحيص( ِمْن %84.7مسؤول َعْن تعزيز ما نسبته ) كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة

 التوصيات
 في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث يوصي بما يلي:

ضرورة تبني نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في البلديات بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل خاص ضمن األنشطة  .1
 .التشغيلية والتكاليفية وليس فقط االعتماد على هذه النظم لغايات تنفيذ العمل المحاسبي الروتيني فقط

في بلدية الفحيص  وزيادة كفاءتهم بشكل يمكنهم من استغالل العمل على تدريب مستخدمي نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة  .2
 .هذه النظم بما يعود على البلدية بالنفع والفائدة إضافة إلى ضرورة زيادة االهتمام بآلية تطوير وتنفيذ هذه النظم

لفحيص نشاطات بلدية ا زيادة التركيز من قبل المدراء على استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة بشكل فاعل في كافة .3
 .بما يضمن تحقيق المنافع المرجوة من نظم المعلومات المحاسبية

زيادة األبحاث التي تتناول تأثير استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على أداء البلديات المالي في األردن، وذلك  .4
 .باستخدام وتطبيق مقاييس مالية وأخرى غير مالية

إعطاء الدورات التدريبية وإقامة ندوات للموظفين العاملين في بلدية الفحيص عن نظم المعلومات المحاسبية ضرورة االهتمام ب .5
 .المحوسبة، لما لها من أهمية في تطوير مهارات مستخدمي النظام

 المراجع 

 المراجع العربية
المحوسبة على التجارة اإللكترونية: دراسة أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية (. 2017ابكر، عيسى ، ومحمد، كمال. )
 .جامعة النيلين، الخرطوم )رسالة ماجستير غير منشورة(. ميدانية عن بنك فيصل اإلسالمي

(. أثر مشاركة المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على تحسين 2013البحيصي، عصام ، و مقداد، سعيد. ) 
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية  .طبيقية على الشركات المدرجة بسوق فلسطين لألوراق الماليةاألداء المالي: دراسة ت

 .56 – 29،  2, ع21شئون البحث العلمي والدراسات العليا، مج -واإلدارية: الجامعة اإلسالمية بغزة 

داء المالي: دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية (. إدارة الجودة الشاملة و أثرها في تحسين األ2010الدعاس، عبدهللا. )
 .113 - 93،  1, ع 37عمادة البحث العلمي، مج  -العلوم اإلدارية: الجامعة األردنية  -األردنية. دراسات 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

551 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ة األردني في (. أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على مهام مدققي ديوان المحاسب2013الشبيل، عون، و المومنى، محمد. )
،  4, ع19عمادة البحث العلمي، مج -مجلة المنارة للبحوث والدراسات: جامعة آل البيت  .تعزيز المساءلة والشفافية: دراسة ميدانية

325 – 359.  

 :(. عّمان15، )ط. أساليبه –أدواته  –البحث العلمي مفهومه (. 2012عبيدات، ذوقان؛ وعدس، عبد الرحمن؛ وعبد الحق، كايد )
 دار الفكر للنشر والتوزيع.

(. اثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على األداء المالي: دراسة ميدانية على 2011كلبونة، أحمد ، و سالمة، رأفت. )
شئون البحث  -مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية: الجامعة اإلسالمية بغزة  .الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية

 .1465 – 1447،  2, ع19العلمي والدراسات العليا، مج

(. بيان أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في عملية التدقيق الداخلي على قطاع البنوك 2013النعيمات، سعيد. )
 .1019 – 977،  1ة، عكلية التجار  -المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة: جامعة عين شمس  .التجارية األردنية
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 “The Effect of Using Computerized Accounting Information Systems on Financial 

Performance in the Municipality of Fuheis” 

 

Abstract: 
This study aimed to identify the effect of using computerized accounting information systems on financial performance in 

the municipality of Fuheis, and to achieve the objectives of the study, a descriptive-analytical approach was followed. the 

study sample consists of (25) workers from the municipality of Fuheis. Among the most important findings of the study is 

the agreement of the municipality employees to the extent of using computerized accounting information systems in the 

municipality of Fuheis, which was good, and the agreement of the workers in the municipality of Fuheis on the degree of 

high and strong financial performance. The study also found that there is a statistically significant effect of using a 

comprehensive database for the computerized accounting information system on the financial performance in the 

municipality of Fuheis, and that the use of a comprehensive database for the computerized accounting information system 

is responsible for enhancing (1%) of the municipality's financial performance, in addition to The existence of a statistically 

significant effect of understanding the outputs of computerized accounting information systems on the financial 

performance in the municipality of Fuheis, and that understanding the outputs of the computerized accounting information 

system is responsible for enhancing (4.6%) of the financial performance in the municipality of Fuheis, and finally the 

existence of a statistically significant effect for the efficiency and effectiveness Computerized accounting information 

systems on financial performance in the municipality of Fuheis, and that the efficiency and effectiveness of computerized 

accounting information systems is responsible for enhancing (84.7%) of the financial performance in the municipality of 

Fuheis. 

Keywords: Computerized Accounting Information Systems, Financial Performance, Fuheis Municipality. 
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