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 الملخص:
في اتخاذ القرارات المالية واإلدارية في البلديات ، ولتحقيق أهداف الدراسة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر األنظمة المحاسبية 

( من العاملين في البلديات في األردن. ومن أهم النتائج التي 124تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ، وقد تكون عينة الدراسة من )
 درجة تطبيق األنظمة المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات في توصلت لها الدراسة اتفاق المشاركين على أن اتفاق المشاركين على أن

البلديات متوسط، واتفاق المشاركين على أن دور األداء المالي في عملية اتخاذ القرارات في البلديات متوسط، واتفاق المشاركين على أن 
 .دور األداء اإلداري في عملية اتخاذ القرارات في البلديات مرتفع

لدراسة إلى أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية لتأثير األنظمة المحاسبية على اتخاذ القرارات المالية في البلديات، وأن كما وتوصلت ا
من اتخاذ القرارات المالية في البلديات، ووجود فروق ذات  %27.5استخدام األنظمة المحاسبية في البلديات مسؤول عن تعزيز ما نسبته 

ألنظمة المحاسبية على  اتخاذ القرارات اإلدارية في البلديات، وأن استخدام األنظمة المحاسبية في البلدية مسؤول داللة إحصائية لتأثير ا
 .من اتخاذ القرارات اإلدارية في هذه البلديات %6عن تعزيز ما نسبته 

 اإلدارية، البلديات.نظم األنظمة المحاسبية ، اتخاذ القرارات المالية ، اتخاذ القرارات  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:
تعتبر المحاسبة لغة األعمال التي يتم بواسطتها التواصل بين معدي المعلومـات المالية واألدارية والمستخدمين لها، و عليه 

 ةفإن هذه اللغة يجب أن توصل إلى المستقبل كامل المعاني التـي يقصد المرسل إرسالها، وهذا يتطلب أن تكون هذه اللغة كامل
ومفهومة، ومن هنا جاءت أهمية النظام المحاسبي كوسيلة إلعداد وإيصال المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها، من خالل عمليات 

لى ع المعالجة التي يقوم بهـا النظام للبيانات المالية وفقًا لألسس والمعايير المتعارف عليها أو المقبولة قبواًل عامًا و من ثم توصيلها
 ات صالحة التخاذ القرارت بواسطة المستخدمين لهـذه المعلومـات.شكل معلوم

كما ويعد النظام المحاسبي إحدى أهم األنظمة المنتجة للمعلومات والتي تعمل بشكل كبير في ترشيد ومساندة القرارات المالية واإلدارية 
له ك نظرًا ألن النظام المحاسبي يعتبر نظام للمعلومات و التي تؤثر على موارد المجتمعات وثرواتها وبالتالي على رفاهية أفرادها، وذل

ن معالقة وثيقة بالعملية المالية واإلدارية التي تحتوي على العديد من المهام والوظائف، ويعد كل من التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 
يقاس نجاح اإلدارة بمدى تحقيقها لألهداف، أهم الوظائف اإلدارية في المؤسسات الحكومية بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص، و 

بينما تشكل الرقابة أداة أساسية لمتابعة التنفيذ حسب الخطط المرسومة واكتشاف األخطاء واالنحرافات، ويستلزم ذلك اتخاذ القرارات 
 التصحيحية بشأنها.

للمعلومات، حيث عرفت جمعية المحاسبين األمريكية، لقد تطور مفهوم المحاسبة إذ أنه شهد تحواًل من مجرد مسك للدفاتر إلى نظام 
( وقياس وتسجيل، وتوصيل البيانات والمعلومات 2( بتحديد، )1المحاسبة على أنها عملية تتكون من ثالثة أنشطة متتالية تختص )

غرض يانات والمعلومات باالقتصادية المالية والتي يعبر عنها بوحدة النقد من أجل تقديمها إلى المستخدمين المهتمين بتلك الب
مساعدتها في اتخاذ القرارات. وقد تأثرت نظم المعلومات المحاسبية بالتطورات التقنية الحديثة حيث تسارع استخدامها في كافة حقول 

بية سالعمل المحاسبي )المحاسبة المالية، محاسبة التكاليف، المحاسبة اإلدارية، التدقيق( وذلك بهدف زيادة فاعلية النظم المحا
 (.2010المستخدمة في إنتاج المعلومات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة)عويس، 
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ومما يجدر اإلشارة إليه أن األنظمة المحاسبية أصبحت جزءًا هامًا من العمل في المؤسسات، وموردًا أساسيًا تعتمد عليه في تدعيم 
ير وهام في عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات، بحيث ال يمكن لإلدارة قراراتها المالية اإلدارية ، كما وأن لألنظمة المحاسبية دور كب

وتزداد الحاجة إلى إنتاج المعلومات على اعتبار أنها وسيلة تستمد أهميتها وضرورتها من مدى إسهامها  أن تغفل عن هذا الدور الهام، 
جـة للمعلومـات التي تسهم في ترشيد ومساندة القرارات في عملية اتخاذ القرار. ويعتبر النظام المحاسبي أحد أهم األنظمة المنت

 (. 2016االقتصادية)المجتبى والغزالي، 

باإلضافة إلى ذلك فأن البلديات تحتل مكانة أساسية في الحياة العامة للمواطنين في أي دولة نظرًا للجور الذي تقوم به في خدمة 
يقـع علـى عـاتق القائمين على هذه البلديات مسئولية ترشيد قراراتها وتوزيع مواردها المجتمع والمواطن في كافة المجاالت الحياتية، كما و 

بالشكل الذي يحقق أعلى قدر من الخدمة ألفراد المجتمع المحلي، و من أجل تحقيق هذه المهمة فإن القائمين علـى البلـديات بحاجـة 
جل توفير القاعدة األساسية لعملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على توزيع إلـى معلومات مالية وإدارية ومحاسبية غاية في األهمية من أ

 موارد البلديات على أوجه الخدمة المختلفة.

ومن هذا المنطلق فقد جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية 
 واإلدارية في البلديات.

 دراسة وتساؤالتها مشكلة ال
تشكل البلديات ركيزة أساسية ودورًا هامًا وحيويًا في دعم االقتصاد الوطني ألي دولة، ونظرًا ألهمية البلديات ومحاولة االرتقاء 

وعليه فإن  .بها إلى أفضل وأحسن مستوى إداري ومالي وذلك لتنمية االقتصاد الوطني والذي يعتبر األساس الذي تقوم عليه أي دولة
هذا يتطلب الكثير من الجهود لحل المشكالت والتغلب على األزمات. وتتحمل إدارة البلديات المسؤولية الكاملة عن تخطيط األهداف 

 ومراقبة تنفيذها واتخاذ القرارات المالية واإلدارية بشأنها. 

 رارات المالية واإلدارية بما توفره من معلوماتكما وتعتبر أنظمة المعلومات المحاسبية العصب الرئيسي في عملية اتخاذ الق
تشكل األساس لهذه القرارات، و البلديات مثل غيرها من المؤسسات بحاجـة إلـى توفر أنظمة معلومات محاسبية فعالة و كفؤة من أجل 

عض الفحيص فقد شعرت بوجود ب ترشيد عملية اتخاذ القرارات المالية واإلدارية فيهـا، و من خالل عمل الباحث كمدير مالي في بلدية
 االمشاكل التي تحد من فاعلية أنظمة المعلومات المحاسـبية وقدرتها على تحقيق أهدافها وإاخاذ القرارت المالية واإلدارية. لذلك فإن هذ

شكلة ما سبق فإن م البحث يركز على دراسـة أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية واإلدارية في البلديات. وبناء على
 الدراسة تتمثل بالسؤال الرئيسي التالي:

 ما هو أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية واإلدارية في البلديات؟

 فرضيات الدراسة
األنظمة المحاسبية على  ( لتأثيرα ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق  فرضية البحث الرئيسية األولى:

 إتخاذ القرارات المالية في البلديات. 
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( لتأثير األنظمة المحاسبية على  α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق  فرضية البحث الرئيسية الثانية:
 إتخاذ القرارات اإلدارية في البلديات. 

 أهداف الدراسة
التعرف على أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية  الهدف الرئيسي التالي:تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق 

 واإلدارية في البلديات. 

 أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تقوم على استقراء وتشخيص أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية واإلدارية في 

 وعليه تتمثل أهمية الدراسة في شقين:البلديات ، 

 

 

 أواًل: األهمية العلمية : 

  ك تعد هذه، ولذلإتخاذ القرارات المالية واإلدارية في البلدياتجاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة أثر األنظمة المحاسبية في 
 الدراسة إضافة جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا الموضوع.

 سيساهم في تقديم العديد من كما وأن تناول معرفة أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية واإلدارية في البلديات 
 والمقترحات التي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في وزارة البلديات.التوصيات 

 األهمية العملية: ثانيًا: 
 أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ أ القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة عن لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن 

مساعدة للمسؤولين والمعنيين وصناع القرارات في وزارة اإلدارة المحلية للتعرف على  القرارات المالية واإلدارية في البلديات، كما وستقدم
 المناسبة. اإلجراءات اتخاذ في معرفة أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية واإلدارية في البلديات ، وبالتالي تساعدهم

  وع فيالممكن أن تتناول نفس الموضاسات واألبحاث الالحقة والتي من كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدر 
أبعاد مختلفة ، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين معرفة أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية 

 واإلدارية في البلديات.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 النظري اإلطار أواًل: 
المحاسبة هي عملية تحديد وقياس وإيصال المعلومات االقتصادية للسماح بأحكام وقرارات مستنيرة من قبل مستخدمي 

المعلومات، أما نظام المعلومات المحاسبية فهو نظام معلومات قائم على المعامالت ألنه يتعامل مع األحداث االقتصادية التي تحدث 
 في المؤسسة.
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لعمليات في أي منظمة إلى معرفة كيفية أداء العمل، لذا فهم بحاجة إلى االطالع على الحسابات المالية لمعرفة مقدار ويحتاج مديرو ا
الربح أو الخسارة وأسباب ذلك، كما يحتاجون أيًضا إلى ادارة الحسابات لمعرفة االستخدام مثل ساعات العمل والعمالة واسترداد 

تـ وستؤثر هذه المعلومات على تفكيرهم االستراتيجي وتقودهم إلى اتخاذ قرارات حكيمة بشأن مقدار ما التكاليف لكل المنتجات أو الخدما
يجب دفعه مقابل األجور، ومقدار الفنيين المطلوبين ، وأفضل األسعار للمواد الخام المدخلة وما إلى ذلك، وتتمثل مصادر المعلومات 

 :( في (Ovidia ,2013 االقتصادية بحسب 

 من إجمالي ٪28 التخطيط االقتصادي : والذي يوفر معلومات حول تخطيط األعمال وبيانات التنبؤ باألعمال ، مما يمثل 

 المعلومات االقتصادية.

  لمعلومات االقتصادية، وتنتشر علىمن إجمالي ا ٪70قاعدة بيانات اقتصادية : والتي توفر بيانات معلوماتية فعالة ، مما يمثل 

من معلومات اإلحصاءات  ٪13-9  من المعلومات المحاسبية مقدمة من قسم المحاسبة، ومن  ٪50-46  من  :النحو التالي
 .من مصادر المعلومات األخرى  ٪2  من معلومات قاعدة البيانات النشطة، و ٪11 االقتصادية واالجتماعية، وحوالي 

دفة للربح، صغيرة أو كبيرة الحجم، المعلومات المحاسبية وتحتاج كل مؤسسة خاصة أو عامة سواء كانت هادفة للربح أو غير ها
وتستخدمها التخاذ القرارات، وتختلف احتياجات المعلومات اعتماًدا على ما يطلبه كل مستخدم للمعلومات، فالمحاسبة  كنظام تهتم 

لئك رارات والخطط التجارية وأيًضا ألو بجمع وتحليل وتوصيل المعلومات المالية، وهذه المعلومات ذات قيمة ألولئك الذين يتخذون الق
الذين يتحكمون في األعمال، ويحتاج مديروا األعمال إلى المعلومات المحاسبية في الحاالت التالية: تطوير منتج أو خدمة جديدة ، أو 

عمال ، أو زيادة أو زيادة أو نقصان في سعر أو كمية المنتج أو الخدمة الحالية ، واقتراض األموال لغرض المساعدة في تمويل األ
تقليل تشغيل األعمال القدرة ، وإجراء تغييرات في طرق الشراء أو اإلنتاج أو التوزيع؛ ومن جهة اخرى هناك أشخاص آخرون خارج 

 العمل قد يطلبون المعلومات المحاسبية بهدف  القيام باستثمار في عمل معين ، أو التخاذ قرار اإلقراض )سواء إلقراض المال أم ال(
 (.Zinov'eva et al., 2016، أو لتقديم عرض للتسهيالت االئتمانية ، أو للدخول في عقود بشأن شراء المنتجات أو الخدمات )

ويتمثل دور البيانات المالية في توفير المعلومات لمجموعة واسعة من المستخدمين وأصحاب المصلحة فيما يتعلق باألداء والمركز 
ز المالي للشركة، والتي يحتاجون إليها التخاذ القرار، كما توفر البيانات المالية أيًضا معلومات قيمة تتعلق المالي والتغيرات في المرك

بقدرة اإلدارة على العمل بالموارد، يعني إبالغ أصحاب المصلحة تقديم المعلومات المحاسبية في شكل يمكن التعرف عليه مع محتوى 
لمالية، ومن أهم البيانات المالية التي يتم أخذها في االعتبار عند تقييم أداء المؤسسة والتي تعمل مفهوم لتلك التي تستهدفها البيانات ا

 كأساس التخاذ القرار هي: الميزانية العمومية ، وبيان الدخل ، وبيان التدفقات النقدية وبيان األرباح المحتجزة، ولكي تكون المعلومات
 (.Buljubašić & Ilgȕn, 2015الموثوقية والمالءمة والقدرة على الفهم وإمكانية المقارنة )المحاسبية مفيدة، يجب أن تمتلك خاصية 

وتعرف الميزانية العمومية بأنها نظرة عامة منتظمة على أصول الشركة وخصومها ورأس مالها في تاريخ معين يقوم بتوضيح الوضع 
 ,Buljubašić & Ilgȕnأهم محددات المركز المالي للشركة هي) المالي للشركة ويستخدم لتقييم سالمة العمليات التجارية، ومن

2015:) 

 ة ستكون في الفترة المقبل كفاءة استخدام الموارد وتبنيها لمصالح المؤسسة، بناًء على ذلك يمكن استنتاج ما إذا كانت المؤسسة 
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 قادرة على استخدام الموارد بكفاءة وستكون قادرة على توليد النقد وما يعادله.
 هيكل المالي للمؤسسة: ويقوم على أساس مصادر التمويل التي يمكن التنبؤ بها في المستقبل وإمكانية تسوية االلتزامات ال

 ألصحاب رأس المال والدائنين والموردين وغيرهم. 
 سيولة بالمدى ط الالسيولة والمالءة المالية للمؤسسة:  وتعني القدرة على تسوية االلتزامات وفًقا لتاريخ االستحقاق، حيث ترتب

 القصير والمالءة على المدى الطويل. 
  القدرة على التكيف مع التغيرات في البيئة : وتعني ما إذا كانت المؤسسة قادرة على استخدام الموارد بالطريقة المثلى والفعالة

 وتبنيها لمصالح المؤسسة في الظروف المتغيرة.

والنتائج المالية للمؤسسة لفترة زمنية معينة، وتكون النتيجة المالية مؤشر على نجاح أما بيان الدخل فيوضح اإليرادات والمصروفات 
األعمال التي يتم تعريفها عادة على أنها القدرة على تحقيق أهداف معينة.  وما فيما يتعلق ببيان التدفق النقدي  فيوضح المصادر 

ارجة وصافي التغيرات في النقد نتيجة لألنشطة التشغيلية والمالية والنفقات النقدية ؛ أي جميع التدفقات النقدية الداخلة والخ
واالستثمارية. يعطي هذا البيان ، بالتفاعل مع البيانات المالية األخرى ، الصورة الحقيقية للصحة المالية للمؤسسة. وأخيرا، بيان 

أو  الملكية خالل الفترة المحاسبية. تشكل األرباحاألرباح المحتجزة  والذي يظهر هيكل حقوق الملكية وأي تغييرات حدثت في حقوق 
لمبلغ األرباح المحتجزة جزًءا من رأس مال المؤسسة، ويتم زيادة مبلغ األرباح المحتجزة مع الزيادات في صافي الربح ، وينخفض 

 (.Buljubašić & Ilgȕn, 2015صافي الخسارة واألرباح المدفوعة )

ومن جهة أخرى تعرف المحاسبة كنظام معلومات بأنها  نظام لجمع وتخزين ومعالجة البيانات المالية والمحاسبية التي يستخدمها 
صانعو القرار، ويعد نظام المعلومات المحاسبية عموًما طريقة تعتمد على الكمبيوتر لتتبع النشاط المحاسبي جنًبا إلى جنب مع موارد 

( بأنه عبارة عن هيكل تستخدمه الشركة لجمع بياناتها المالية  (AIS، كما وتعرف نظام المعلومات المحاسبية تكنولوجيا المعلومات
وتخزينها وإدارتها ومعالجتها واستردادها واإلبالغ عنها بحيث يمكن استخدامها من قبل المحاسبين واالستشاريين ومحللي األعمال 

لمراجعين والمنظمين والجهات الضريبية، وقد تم تصميم أنظمة المعلومات المحاسبية لدعم جميع وا والمديرين وكبار المسؤولين الماليين 
ة موظائف وأنشطة المحاسبة بما في ذلك التدقيق والمحاسبة المالية وإعداد التقارير والمحاسبة اإلدارية / اإلدارية والضرائب، وتعتبر أنظ

 (.Azmi & Sri, 2020دات المراجعة وإعداد التقارير المالية. )المعلومات المحاسبية األكثر استخداًما هي وح

ومن المزايا الكبيرة ألنظمة المعلومات المحاسبية المعتمدة على الكمبيوتر أنها تعمل على أتمتة التقارير وتبسيطها، وتطوير النمذجة 
رؤية المعلومات الموجزة في الوقت المناسب بدقة المتقدمة ودعم استخراج البيانات، ويعد إعداد التقارير أداة رئيسية للمؤسسات ل

المستخدمة في صنع القرار وإعداد التقارير المالية، ويقوم نظام المعلومات المحاسبية بسحب البيانات من قاعدة البيانات المركزية 
ل محللي األعمال كها وتحليلها من قبوالعمليات وتحويلها، وفي النهاية ينتج ملخًصا لتلك البيانات كمعلومات يمكن اآلن بسهولة استهال

أو المديرين أو صانعي القرار اآلخرين، ويجب أن تضمن هذه األنظمة أن تكون التقارير في الوقت المناسب حتى ال يتصرف صانعو 
تقرير، ويعد لالقرار بناًء على معلومات قديمة وغير ذات صلة ، بل يمكنهم بداًل من ذلك التصرف بسرعة وفعالية بناًء على نتائج ا

 ,.Trigo et alالدمج أحد السمات المميزة إلعداد التقارير حيث ال يتعين على األشخاص البحث في عدد هائل من المعامالت )
2016.) 
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كما ويعتبر النظام المحاسبي إحدى المكونات الرئيسة لنظم المعلومات اإلدارية، ويحتوي على كافة األنشطة والعمليات التي تهدف إلى 
تاج وتوصيل المعلومات إلى مستخدميها الداخليين والخارجيين فـي مختلف المجاالت. ويعد النظام المحاسبي، في ظل الثورة التقنية إن

 دالتي نعيشها في وقتنا الحالي مـن أهـم األنظمة المنتجة للمعلومات والتي تفيد في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على رفاهية األفرا
. ويستند النظام المحاسبي على مجموعة من المقومات األساسية والتي تتميز بمجموعة من الخصائص التي تساهم بشكل والمجتمعات

كبير في إنتاج المعلومـات المحاسـبية ذات الجـودة المالئمـة الحتياجـات المستخدمين المختلفة، ويتم إنتاج المعلومات في النظام 
المراحـل والخطوات المتتابعة ويحكمها مجموعة من االعتبارات األساسية، كما  وتخضع عملية  المحاسبي ضمن مجموعة متكاملة مـن

إنتاج المعلومات المحاسبية إلى مجموعة من العوامـل والمـؤثرات الداخلية والخارجية كالعوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
 (.2013والثقافية والتـشريعية وغيرهـا)البحيصي،

األنظمة المحاسبية جزءًا من النظام الكلي للمعلومات ويلعب هـذا النظـام دورًا هامًا وفعااًل يتمثل في تزويد مختلف مستويات اتخاذ وتعد 
القرار بمعلومات جاهزة صحيحة ودقيقة في الوقت المناسب تساعدهم في اتخاذ مختلف القرارات اإلدارية والمالية، ويتم توفير هذه 

التقارير والقوائم التي تعد من واقع البيانات اليومية الفعلية، كما وأن المعلومات المحاسبية هي الوسيلة التي تقدم بها  المعلومـات عبر
ير ر الشركات وضعها المالي وأداءها ونفقاتها النقدية وغير النقدية، والوسـيلة الفنيـة المـستخدمة لتوصـيل المعلومات المحاسبية هي التقا

ي يجب أن تكون مالئمة ومعـدة بطريقـة جيـدة تتضمن المصداقية الكافية حتى يتم  االعتماد عليها في اتخاذ القرارات المالية والت
وللمعلومات المحاسبية دور إيجابي في سالمة القرارات ومن ثم إنجاح خطط التنمية داخل المؤسسات، وهذا الدور يأتي من  .المناسبة

 .(Buljubašić & Ilgȕn, 2015داد هذه الخطط وتنفيذها ومتابعتها)تـوفير المعلومـات الالزمة إلع

ومن ناحية أخرى توصف عملية اتخاذ القرارات بأنها قلب اإلدارة، كما ويوصف المدير بأنه متخذ قرارات وأن قدرته على اتخاذ القرارات 
عملية اتخاذ القرارات تعتبر محور العملية اإلدارية  وحقه في ذلك هو الذي يميزه عن غيره من أعـضاء التنظـيم اإلداري، ومن هنا فإن

 .(2010وأن النجاح الذي تحققه أية منظمة يتوقف على قدرة وكفاءة قيادتها على اتخاذ القرارات المناسبة)عويس، 

قة بأهدافها ًا لمعايير واعتبارات متعلأن األداء مــن المفــاهيم الواســعة التــي تشير إلى أســلوب المؤسسة فــي اســتثمار الموارد المتاحة، تبع
في ظل مجموعة مـن المتغيـرات الداخليـة والخارجيـة التي تتفاعل معها المؤسسة من أجل تحقيق كفاءتها وفاعليتها للحفاظ على بقائهـا 

ـقً  للمـدى النتـائج المقبولـة فـي تحقي وديمومتهـا واسـتمرارها، كما وإن أهميـة األداء تكمـن فـي كونـه يشير عـن قابليـة المؤسسة فـي خلـق
لنتيجـة ا الـذي تسـتطيع فيـه أن تنجـز مهمـة بنجـاح، أو طلبـات المجموعـات المهمـة لـديها كونـه ممـثالً  بتفـوق، وبتعبيـر آخـر أنـه يمثـل

أن أي افة العمليات التي تقوم بها المؤسسة و النهائيـة التـي تهـدف المؤسسة للوصـول إليهـا، وعليه نستنتج بأن األداء هو محصلة لك
 خلل فـي أي منهـا البـد أن يعبر عن األداء.

كما وأن  األداء المالي يعد بمثابة المقياس الذي يحدد مدى نجاح المؤسسات؛ إذ إن عدم قدرة المؤسسة على تحقيق األداء المالي 
المالي المتفوق يعتبر بمثابة هدف أساسي للمؤسسات، وأن االهداف المطلوب، يعرض وجودها واستمرارها للخطر، كما وأن األداء 

الثانوية لمؤسسة يتحقق بشكل ضمني عبر تحقيق األداء المالي. وضمن المنظور االستراتيجي لألداء المالي، وبناء على ذلك فأن 
جية ، إذ أن األداء المالي يعد بمثابة استراتيمؤشرات األداء المالي يتم استخدامها كمؤشرات أساسية في عملية التحليل الداخلي لمؤسسة

هامة، تساعد المديرين على تحديد مستوى األداء الكلي في المؤسسة، فضاًل عما يؤشره من نقاط قوة داخلية. ومن ناحية أخرى فأن 
ات ويساهم في تلبية إحتياجاألداء المالي الجيد  يتيح لمؤسسة الموارد المالية الالزمة من أجل إقتناص الفرص اإلستثمارية، وكما 
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أصحاب المصالح والحقوق وتحقيق أهدافهم. ومما يجدر اإلشارة إليه أن األداء المالي يتأثر بعوامل بيئية تمثل العوامل االقتصادية 
خبرة لوهيكل الصناعة وغيرها، وعوامل تنظيمية مثل الهيكل التنظيمي، وعوامل إدارية مثل القدرات اإلدارية، ومدى توفر جانب ا

 .(2015والمعرفة لدى المديرين )الشبيل، 

 الدراسات السابقةثانيًا: 
( إلى دراسة تأثير نظام المعلومات المحاسبية على جودة المعلومات المحاسبية ، Kanakriyah, 2016هدفت دراسة )

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات باستخدام استبيان هيكلي الستخراج آراء المستخدمين حول كيفية تأثير نظام 
راسة الى عدد من النتائج أهمها: أن جميع المعلومات المحاسبية المعلومات المحاسبية على جودة المعلومات المحاسبية ، وتوصلت الد

التي يعتقدها المستخدمون لها الدور المهم لنظام المعلومات المحاسبية في جودة المعلومات المحاسبية، وهناك تأثير قوي بين المتغيرين 
لى أن الماليين والمستثمرين. كما اشارت نتيجة التحليل إاللذين بدورهما لهما تأثير على قرارات المستخدمين، مثل الدائنين والمحللين 

نظام المعلومات المحاسبية له تأثير كبير على ربحية الشركات ، وهناك عالقة قوية بين استخدام المعلومات المحاسبية الناتجة عن 
تدريب اسبية مثل تكلفة الملكية وتكلفة الالنظام المحاسبي والكفاءة اإلدارية، كما أظهرت النتائج صعوبة في استخدام المعلومات المح

 ومكافحة التجديد مثل األنظمة المحاسبية. 

إلى تحليل الوضع في البوسنة والهرسك فيما يتعلق باستخدام واعتماد  (Buljubašić & Ilgȕn, 2015وقد هدفت دراسة )
لت منهج الوصفي التحليلي ) الكمي والنوعي(، وتوصنظام المعلومات المحاسبية وتأثيره على عملية صنع القرار، واتبعت الدراسة ال

الدراسة إلى أن نظم المعلومات المحاسبية تلعب دوًرا مهًما للغاية في عملية صنع القرار، خاصة اليوم، عندما تتطور التكنولوجيا 
أكثر الحاجة لشركات تدرك أكثر فباستمرار وتقدم حلواًل جديدة بهدف تسهيل حياة الناس وتحسينها بشكل ملموس، وأظهرت النتائج أن ا

 تإلى تنفيذ برامج األعمال المناسبة التي من شأنها تحسين عملياتها التجارية وبالتالي زيادة ربحية الشركة، كما وأظهرت أن اتخاذ قرارا
قيام بها في هذا ، ومع ذلك  هناك العديد من األشياء التي يجب ال  AISاألعمال غير ممكن دون مراعاة المعلومات المقدمة من 

المجال، ويجب على الشركات أن تستثمر أكثر في تعليم موظفيها  بدًء من الموظفين المشاركين في عملية اإلنتاج إلى كبار المديرين، 
ضافة وفيما يتعلق بجميع الفوائد التي يجلبها تنفيذ برامج األعمال أو نظام المعلومات يجب توفير تدريبات مناسبة لموظفي الشركة، باإل

إلى ذلك تتحمل الحكومة مسؤولية دعم األعمال من خالل اعتماد القوانين والسياسات والمبادئ التوجيهية التي من شأنها تسهيل تنفيذ 
 برامج األعمال )أنظمة المعلومات(.

 حسـين األداء المـالي( فقد هدفت إلى معرفة دور وأهميـة تطـوير أنظمـة المعلومـات المحاسـبية فـي ت2014أما  دراسة حمدان )
ندقيــة ففـي المنشـآت الفندقيـة. ولتحقيـق هـدف الدراسـة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع المنشــآت ال

من المديرين الماليين والمحاسبين في تلك فنــدقا، أمــا عينــة الدراســة فــتم اختيارها  12فئــة الخمــس نجــوم فــي األردن والبــالغ عــددها 
( مستجيب. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائية لتطــوير األنظمــــة  95المنشآت وتكونت من )

ن تطــــوير األنظمــــة المحاسبية يساهم في تطوير مستوى األداء المحاســــبية علــــى األداء المــــالي فــــي المنشــــآت الفندقيــــة. كمــــا تبــــين أ
تحسـين ل اإلداري في المنشـأة ويسـاعد فـي عمليـة التطـوير والتغييـر فـي أعمـال المنشـأة وفـي إكسـاب العـاملين مهـارات جديـدة فـي العمـل

ت األشخاص وزيادة رواتبهم ويسـاهم علـى رفـع كفـاءة أداء المنشأة األداء، كـذلك تبـين أن تطوير األنظمة المحاسبية يسهم في مكافآ
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ويساعد في تسهيل عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية في المنشأة، ويساهم أيضا فـي تحسـين فاعلية العملية اإلدارية )تخطيط، تنظيم، 
 قيادة، رقابة( والتي تتم في المنشأة.

فت توضيح تأثير استخدام نظم المعلومات المحاسبية بشأن جودة البيانات المالية ( فقد هدAbdallah, 2013أما دراسة )
المقدمة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في األردن وأثر هذا االستخدام حيث تعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تحصيلها 

 لجمهور اإليرادات ، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،أموال الضرائب والمراجعة على دافعي الضرائب لتزويد خزينة الدولة با
محاسًبا ممن يعملون في الدائرة، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير عند استخدام نظم المعلومات  50وتكونت عينة الدراسة من 

 أوصت الدراسة بالتركيز على تطويرالمحاسبية على جودة البيانات المالية المقدمة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في األردن، و 
األجهزة المستخدمة في القسم وتدريب وتطوير الموظفين بشكل مستمر لتمكينهم من االستمرار في أداء وظائفهموتحسين جودة البيانات 

 المالية في الدائرة.

 طينية العاملة في محافظات( إلى تقييم واقع نظم المعلومات المحاسبية في البلـديات الفلـس2013وهدفت دراسة البحيصي )
قطاع غزة و عددها خمس و عشرون بلدية. ولتحقيق أهداف الدراسةتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. و قد توصلت الدراسة إلى أن 

ل و مهناك ضعفًا كبيرًا في نظم المعلومات المحاسبية في بلديات محافظات قطاع غزة يجعلها غير قادرة على تأديـة أهدافها بشكل كا
سليم، وأن مظاهر الخلل موجودة في جميع أجزاء النظام المحاسبي، سـواء تلك الخاصة بالموارد البشرية و قدراتها المهنية و الفصل 

بين صالحياتها المختلفـة، أو الخاصـة بعملية التسجيل و اإلثبات و بالمبادئ التي تحكمها، و تلك الخاصة بمخرجات النظام المحاسـبي 
 على تلبية االحتياجات.  و قدرتها

( فقد هدفت إلى بيان وتحليل دور النظام المحاسبي في إنتاج المعلومات المحاسبية ذات الجودة 2010أما دراسة عويس )
المالئمة للوفاء باالحتياجات اإلدارية في الشركات الصناعية في ُعمان، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، 

( من الموظفين العاملين الشركات الصنا عية في ُعمان.  وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر وعالقة 90تكونت عينة الدراسة من ) وقد
 ذات داللة إحصائية معنوية الستخدام المعلومات المحاسبية على األداء اإلداري في الشركات العامة في ُعمان مجال اتخاذ القرارات.

 الدراسات السابقةالتعقيب على ثالثًا: 
تناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق باألنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية واإلدارية ، وتختلف الدراسة الحالية عن 

الحالية  ةالدراسات السابقة في تناولها لموضوع األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية واإلدارية في البلديات، كما واختلفت الدراس
 عن الدراسات السابقة في أنها قد طبقت على عدد من البلديات في المملكة األردنية الهاشمية. 

 منهجية الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي نظرًا لطبيعة الدراسة ومدى مالءمة هذا المنهج لها، إذ ستدرس أثر 

على المتغير التابع )اتخاذ القرارات المالية واإلدارية(، ويتميز المنهج الوصفي التحليلي بعدة  المتغير المستقل )األنظمة المحاسبية(
من التعرف  الباحثون  حتى يتسنى وكيفي؛ كميبشكل  عنها ويعبر بدقة، ويصف خصائصها الظاهرة واقع يدرسمميزات أهمها: أنه 

راسة،متغيرات  مع ارتباطها ودرجة الظاهرة انتشار مدى  فهم الواقع على تساعدهم استنتاجات إلى وبالتالي مساعدتهم في الوصول الدِّ
 (.2011وتطويره )الجديلي، 
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 ويقتضي استخدام المنهج الوصفي مراعاة عدة أمور تتمثل بما يلي:
لثانوية من كتٍب المصادر ا جمع كافة المعلومات والبيانات المتوفرة والضرورية لفهم مشكلة الدراسة وتفسيرها، وهذا يتطلب استخدام .1

 ومقاالت وغيرها، أو استخدام المصادر األولية مثل المقابالت أو االستبيان أو المالحظة إن لزم األمر. 
أن تتوفر لدى الباحث القدرة والمهارة الالزمتين الستخدام أدوات القياس والتحليل المناسبة خصوصًا عند استخدام األسلوب الكمي  .2

نات، وتعد القدرة على استخدام األساليب واالختبارات اإلحصائية المناسبة في التحليل من أهم المهارات المطلوبة في تحليل البيا
 لذلك.

 استخدمت الدراسة الحالية مصدرين أساسيين للمعلومات وهما:
واألبحاث والمقاالت والدراسات من خالل مراجعة الكتب والدوريات والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة،  المصادر الثانوية: -

 التي تناولت موضوع الدراسة.

وهي المصادر التي ستحصل الدراسة من خاللها على المعلومات عن طريق معالجة الجوانب التحليلية للدراسة،  المصادر األولية: -
ي اُعدَّت أداًة د تكونت االستبانة التبحيث يتم جمع البيانات األولية للدراسة من خالل االستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض، وق

القسم األول: المتغيرات الديموغرافية، وهي: الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، : رئيسًة لهذه الدراسة من قسمين رئيسين هما
رارات المالية خاذ القالقسم الثاني: يمثل مجموعة العوامل المتعلقة بمعرفة أثر األنظمة المحاسبية في إت، و التخصص العلمي، العمر

 وتم تصميمهما باالعتماد على الدراسات السابقة.واإلدارية في البلديات، 

 أواًل: مجتمع الدراسة  وعينه
 مجتمع الدراسة

 يشمل مجتمع الدراسة العاملين في البلديات بمختلف مستوياتهم الوظيفية.

 عينة الدراسة
، حيث تم توزيع أداة الدراسة االستبانة عليهم. وتكونت عينة الدراسة من العاملين في البلديات عينة عشوائية من تم اختيار 

، واللذين قاموا باالستجابة على بنود استبانة الدراسة. وفيما يلي توزيع العينة كما هو موضح في العاملين في البلديات(  من 124)
 ( .1الجدول )

 

 

 

 

 راد عينة الدراسة.فأ( يوضح خصائص 1والجدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار الفئة المتغير الرقم
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 الجنس 1
 %40 50 ذكر
 %60 74 أنثى

 %100 124 المجموع

 المؤهل العلمي 2

 %16.9 21 دبلوم
 %71.8 89 بكالوريس
 %7.3 9 ماجستير
 %4 5 دكتوارة

 %100 124 المجموع
 %16.1 20  5أقل من  سنوات الخبرة 3

 10إلى  5من 
 سنوات

14 
11.3% 

 %24.2 30 15إلى  11من 
 %48.3 60 15أكثر من 

 %100 124 المجموع
معظم أفراد عينة الدراسة   كان، حيث العاملين في البلديات في األردن( من 124( أن عينة الدراسة تكونت من )1ويتضح من الجدول )

(. %60والذين شكلوا ما نسبته )الذكور من  مستجيب( 50كما وكان هناك ) ( %60)( وبنسبة 74) م، حيث بلغ عددهاألناثمن 
معظم أفراد عينة  (. وكان71.8( وبنسبة )%89) حيث بلغ عددهميحملون الدرجة الجامعية األولى معظم أفراد عينة الدراسة  وكان  
 (.%48.3مستجيب وبنسبة ) 60عام حيث بلغ عددهم  15لديهم سنوات خبرة أكثر من  الدراسة

 أساليب المعالجة اإلحصائيةثانيًا 
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات والحصول على ( SPSSال )لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج 

اختبار كرونباخ ألفا ات االحصائية لإلجابة على اسئلة وفرضيات البحث وهي: تم استخدام عدد من االختبار النتائج حيث 
(Cronbach’s Alpha)  ( 0.83البحث وقد بلغت )الداخلي بين فقرات االستبانة المستخدمة في قياس متغيرات  االتساقلقياس درجة

 محاسبية في إتخاذ القرارات المالية واإلدارية فيأثر األنظمة اللقياس بذلك تعكس مدى اتساق العبارات المتعلقة وهي بذلك تعكس 
لنسب المئوية لقياس التوزيعات التكرارية النسبية وتم حساب ا وهذا يشير الى درجة ثبات ممتازة لألداة، البحثفي أداة  البلديات

، الستبانةوثين على فقرات االوسط الحسابي لقياس متوسط إجابات المبح، و لخصائص أفراد العينة وإجاباتهم على فقرات االستبانة
الختبار تأثير  (Regressionلمتعدد )ا معامل االنحدار، و االنحراف المعياري لقياس مدى تشتت اإلجابات عن قيم وسطها الحسابيو 
لمالية واإلدارية في اأثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات )لمعرفة  ككل المتغير التابع ودراسة العالقة بينهمامتغير المستقل على ال

 (.البلديات

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

 الدراسة.إليها  توصليلي عرض للنتائج التي 
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 الدراسة  سؤال عنالنتائج المتعلقة باإلجابة 
 ؟ أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية واإلدارية في البلدياتما هو سؤال الدراسة الرئيسي: 

سطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الباحثة  تاستخدمو   لتقدير لإلجابة ع ْن أسئلة الدراسةالمتو  ثيإ، و  ن ع ْن كل ستجابات المبحو 
 المعيار اآلتي: ت م  إستخدام دْ ق  فقرة ِمْن فقرات الدراسة ف  

ل) ثين على2جدو   أثر األنظمة المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية واإلدارية في البلديات (: معيار تقدير استجابات المبحو 

سط الحسابي  تقدير تو افق أفراد العينة المتو 

 ضعيفة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.66

 مرتفعة 3.67-5

 الدراسة، جاءت النتائج كما يلي: سؤال عنوفي إطار اإلجابة 

 في اتخاذ القرارات في البلديات  اسبيةحالم معرفة مدى درجة األنظمةأواًل: 
ارات في في اتخاذ القر  اسبيةحالم األنظمة تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات  ذلك لمعرفة

 .النتائج( يوضح تلك 3جدول)، والالبلديات

 

 

 

 

 

 

 

 في اتخاذ القرارات في البلديات اسبيةحالم األنظمة لدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية(: 3الجدول ) 
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سل
سل

الت
 

سط الفقرة االنحراف  المتو 
 المعياري 

علـــــــى األنظمـــــــة المحاســـبية فـــي انجـــاز عمليـــة  البلدياتتعتمـــــــد اإلدارة فـــــــي  1
 .اتخـــاذ القـــرارات بكفـــاءة عالية

3.52 1.206 

األنظمــة المحاســبية لتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات  البلدياتتســتخدم اإلدارة فــي  2
 فيمــا يخــص عمليــات التخطـيط والتنظـيم 

3.31 1.239 

األنظمــة المحاســبية لتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات  البلدياتتســتخدم اإلدارة فــي  3
 فيمــا يخــص عمليــات التوجيـه والتـدريب 

3.41 1.269 

األنظمــة المحاســبية لتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات  البلدياتتســتخدم اإلدارة فــي  4
 فيمــا يخــص عمليــات الرقابـة والمتابعة

2.44 1.225 

يـة فـي تسـريع خطـوات عملالمستخدمة في البلديات تسـاعد األنظمـة المحاسـبية    5
 .صنع القرارات

2.17 1.124 

 1.414 3.03 تخاذ القرارات.فـــي ا وعمليـــاً  القياديـــة المؤهلـــة علميـــاً الكفـــاءات في البلديات تتـــوافر  6

ضــل فــي اختيــار أفالمستخدمة في البلديات يســهم تطــوير األنظمــة المحاســبية  7
الحلول وتحليل جوانب المشكلة موضوع القراًر علــــى معرفــــة الواقــــع المــــالي  

 يــــتم اتخــــاذ القــــرار بنــــاء للمنشأة. للبلدبات ل

3.87 1.349 

ضــل فــي اختيــار أفالمستخدمة في البلديات يســهم تطــوير األنظمــة المحاســبية  8
  ي اإلدار الحلول وتحليل جوانب المشكلة موضوع القراًر علــــى معرفــــة الواقــــع 

 ـرار.يــــتم اتخــــاذ القـــللبلدبات ل

3.71 1.261 

يســـهم تطــــوير األنظمــــة المحاســــبية فــــي اتخــــاذ القــــرار المتعلــق بحــل مشــكلة  9
 .معينــة أو بإزالــة المعوقــات التــي تحول دون تحقيق األهداف التنظيمية

2.55 1.346 

ف القرارات المتعلقة بتطبيـق األنظمة المحاسبية بعد التعر  البلدياتتتخذ اإلدارة في  10
 .على حاجات األفراد

3.66 1.096 

أو مناقشــــة مــــا يتعلــــق بتطــــوير األنظمـــة  في البلديات يــــتم إشــــراك العــــاملين 11
 .المحاســـبية مـــع ذوي االختصـــاص فـــي ســـبيل الوصول إلى قرار سليم

3.28 1.412 

 في اتخاذ القرارات في البلديات اسبيةحالم األنظمة لدرجةالدرجة الكلية 
 

3.17 1.26 

أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في درجة األنظمة المحاسبية في اتخاذ القرارات  (3يتضح من خالل الجدول رقم )
القرارات  اتخاذ عملية األنظمة المحاسبية فيتطبيق بين أفراد لدرجة  متوسط(، وهذا يدل على مستوى اتفاق 3.17)بلغ في البلديات قد 
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 بلغالعينة، و  ات( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجاب1.26في البلديات وعالوة على ذلك، فإن قيمة اإلنحراف المعياري بلغت )
ــي فالمستخدمة في البلديات يســهم تطــوير األنظمــة المحاســبية " والتي تنص على  7م ( لصالح الفقرة رق3.87أعلى متوسط حسابي )

ــى معرفــــة الواقــــع المــــالي   نــــاء يــــتم اتخــــاذ القــــرار بللبلدبات لاختيــار أفضــل الحلول وتحليل جوانب المشكلة موضوع القراًر علــ
" تسـاعد والتي تنص على  5( لصالح الفقرة رقم 2.17أدنى متوسط حسابي ) بلغ، بينما اتفاق قويةهذا درجة يعكس و ." للمنشأة

بشكل عام، و  .ضعيفةاتفاق درجة يعكس  وهذااألنظمـة المحاسـبية المستخدمة في البلديات فـي تسـريع خطـوات عمليـة صنع القرارات " 
 عملية األنظمة المحاسبية فيتطبيق تج من ذلك اتفاق المشاركين على أن درجة فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستن

 متوسط. اتخاذ القرارات في البلديات 

 البلدياتفي  األداء الماليثانيًا: 
،  تالبلديافي  األداء المالي تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات ذلك لمعرفة

 .يوضح تلك النتائج (4والجدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داء المالي في البلدياتلأل المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية(: 4الجدول )
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سل
سل

الت
 

سط الفقرة االنحراف  المتو 
 المعياري 

يســاهم تطــوير األنظمــة المحاســبية فــي تســهيل عملية اتخاذ القرارات التنفيذية  1
 البلديات.في والتشغيلية 

3.18 1.385 

يســـاعد تطـــوير األنظمـــة المحاســـبية فـــي عمليـــة التطوير والتغيير في أعمال  2
 البلديات.

2.55 1.212 

 1.245 2.31 البلديات.يســـاهم تطـــوير األنظمـــة المحاســـبية علـــى رفـــع كفاءة أداء  3

 لبلدياتايسـاعد تطـوير األنظمـة المحاسـبية األداء المـالي في إكسـاب العـاملين فـي  4
  .مهـارات جديـدة في العمل لتحسين األداء

3.36 1.363 

يســاعد تطــوير األنظمــة المحاســبية علــى وضــع أهـــــداف واضـــــحة قابلـــــة للتنفيـــــذ  5
 دد لها ضـــــمن الـــــزمن المح

2.87 1.349 

ص مكافــآت األشخاوضع أنظمة تتعلق بيســهم تطــوير األنظمــة المحاســبية فــي  6
 في البلدياتوزيادة رواتبهم 

2.65 1.276 

نتــائج تطــوير األنظمــة المحاســبية تظهــر بشــكل سـريع فـي بدايـة كـل سـنة لالسـتفادة  7
 في البلديات. منهـا للسـنة التالية 

3.72 1.304 

بكافة  للبلدياتتطبــــق نتــــائج تطــــوير األنظمــــة المحاســــبية فــــي الواقع العملي  8
 .تفاصليه

3.77 1.255 

 1.383 3.61 لمالية.اتخفـيض التكاليف البلديات يساهم في تطـوير األنظمـة المحاسـبية فـي  9

 للبدياتلألداء المالي الدرجة الكلية 
 

3.11 1.30 

 عملية اتخاذ القرارفي  ألداء الماليأن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في درجة ا (4يتضح من خالل الجدول رقم )
لبلديات ا عملية اتخاذ القرار في قياس األداء الماليبين أفراد لدرجة  متوسط(، وهذا يدل على مستوى اتفاق 3.11)بلغ البلديات قد قي 

أعلى  بلغالعينة، و  ات( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجاب1.30وعالوة على ذلك، فإن قيمة اإلنحراف المعياري بلغت )
تطبــــق نتــــائج تطــــوير األنظمــــة المحاســــبية فــــي الواقع العملي " والتي تنص على  8( لصالح الفقرة رقم 3.77متوسط حسابي )

والتي تنص على  3( لصالح الفقرة رقم 2.31أدنى متوسط حسابي ) بلغ، بينما هذا درجة اتفاق قويةيعكس و ." بكافة تفاصليه دياتللبل
وقف بشكل عام، فقد كان مو . ضعيفةاتفاق درجة يعكس  وهذا" يســـاهم تطـــوير األنظمـــة المحاســـبية علـــى رفـــع كفاءة أداء البلديات " 

ديات اتخاذ القرارات في البل عملية ألداء المالي فيا دورو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين على أن العينة نح
 متوسط. 
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 البلدياتفي  األداء اإلداري ثالثًا: 
،  اتالبلديفي  األداء اإلداري  تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات ذلك لمعرفة

 .( يوضح تلك النتائج5والجدول)

 في البلديات اإلداري داء لأل المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية(: 5الجدول )

سل
سل

الت
 

سط الفقرة  االنحراف  المتو 
 المعياري 

 1.178 3.94 لبلدياتايســاهم تطــوير األنظمــة المحاســبية فــي تطــوير مستوى األداء اإلداري في  1

يســاعد تطــوير األنظمــة المحاســبية فــي تســهيل عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية  2
 البلديات.في 

3.11 1.320 

يســاهم تطــوير األنظمــة المحاســبية فــي تحســين فاعليـة العمليـة اإلداريـة )تخطـيط،  3
  البلدياتتنظـيم، قيـادة، رقابة( والتي تتم في 

3.90 1.318 

 1.335 3.72 لبلديات ايســـاهم تطـــوير األنظمـــة المحاســـبية فـــي تنميـــة وتطوير أفكار العاملين  4

 1.280 3.83 لبلدياتايســاهم تطــوير األنظمــة المحاســبية فــي تطــوير مستوى األداء اإلداري في  5

فــي تطــوير قـــدرات البلديات علـــى التخطـــيط يســاعد تطــوير األنظمــة المحاســبية  6
 الســـليم لتحقيـــق اإلنتاجية العالية.

3.70 1.397 

 لألداء المالي للبدياتالدرجة الكلية 
 

3.70 1.30 

ر عملية اتخاذ القرا في ألداء اإلداري أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في درجة ا (5يتضح من خالل الجدول رقم )
ي ف قياس األداء اإلداري في عملية اتخاذ القراربين أفراد لدرجة  مرتفع(، وهذا يدل على مستوى اتفاق 3.70)بلغ البلديات قد  في

 بلغالعينة، و  ات( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجاب1.30البلديات وعالوة على ذلك، فإن قيمة اإلنحراف المعياري بلغت )
يســاهم تطــوير األنظمــة المحاســبية فــي تطــوير مستوى األداء  ت" والتي تنص على  1( لصالح الفقرة رقم 3.94على متوسط حسابي )أ 

" والتي تنص على  2( لصالح الفقرة رقم 3.11أدنى متوسط حسابي ) بلغ، بينما هذا درجة اتفاق قويةيعكس و ." اإلداري في البلديات
. متوسطةفاق اتدرجة يعكس  وهذا"  البلدياتر األنظمــة المحاســبية فــي تســهيل عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية في يســاعد تطــوي

ألداء ا وردبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك ونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين على أن و 
 مرتفع.قرارات في البلديات اتخاذ ال عملية في اإلداري 
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 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة
 فرضية الرئيسية األولىالنتائج المتعلقة بال :اوال 

األنظمة  ( لتأثيرα ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق  :انه على الرئيسية األولى الدراسة فرضية تنص
 إتخاذ القرارات المالية في البلديات.  علىالمحاسبية 

 أثرلقياس ( Simple Linear Regressionالبسيط )االنحدار الخطي وللتحقق من الفرضية الرئيسية األولى تم استخدام اختبار 
 (. 6ول )وجاءت النتائج كما في الجد (،إتخاذ القرارات المالية) التابعالمتغير على ( )األنظمة المحاسبيةالمستقل المتغير 

 إتخاذ القرارات المالية في البلديات وتأثيرها علىاألنظمة المحاسبية لمعامل االرتباط بين  البسيطنتائج تحليل االنحدار (: 6جدول)

ي إتخاذ القرارات المالية ف وتأثيرها علىاألنظمة المحاسبية ( يالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 6من خالل الجدول )
 Beta(، ووفقا لقيمة بيتا α≤0.05( وهي قيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية )0.000) Sig، حيث بلغت قيمة سيجما  البلديات

 ، إتخاذ القرارات المالية في البلدياتيعزز  األنظمة المحاسبية( فإن نوع هذه العالقة إيجابية طردية؛ مما يعني أن استخدام 0.533)
وتدل على جودة نموذج العالقة  0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 29.00) بلغت Fقيمة اختبار  كما ويبين الجدول أن
ن خالل أما نموذج العالقة بين المتغيرين فتعطى م (إتخاذ القرارات المالية)والمتغير التابع ( األنظمة المحاسبية)بين المتغير المستقل 

 العالقة التالية:

1Y = 3.144 + 0.307. x 

أن استخدام  وهذا يعنيR2 (0.275 )( وهو ارتباط جيد نوعا ما، وبلغت قيمة معامل تحديد0.533a) Rوبلغت قيمة معامل االرتباط 
،وهي نسبة ضعيفة ولكنها إتخاذ القرارات المالية في البلدياتمن  %27.5في البلديات مسؤول عن تعزيز ما نسبته  األنظمة المحاسبية

 مستوى  إحصائية عند داللة ذات يوجد فروق رضية العدمية، وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على انه: مؤثرة، وبذلك ترفض الف
 .إتخاذ القرارات المالية في البلديات علىاألنظمة المحاسبية  ( لتأثيرα ≤ 0.05) معنوية

 الثانية فرضية الرئيسية النتائج المتعلقة بالثانيا: 

 (βقيمة ) المتغير

 (tقيمة )

T-test 

 

Std. Error 

 

 (Fقيمة )

F-Test 
Sig 

 

Beta 

 

 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

  312. 8.684 2.709 الثابت

 

29.000 

0.000 

 

 

.533 

a.533 .284 .275 
 تخاذ القرارات المالية

.415 5.385 .077 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

570 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

( لتأثير األنظمة α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق  :على أنه الثانيةالرئيسية  الدراسة فرضية تنص
 إتخاذ القرارات اإلدارية في البلديات.  على المحاسبية 

 أثرلقياس ( Simple Linear Regressionالبسيط )االنحدار الخطي وللتحقق من الفرضية الرئيسية الثانية تم استخدام اختبار 
 (.7وجاءت النتائج كما في الجدول ) (،إتخاذ القرارات اإلدارية) التابعالمتغير على ( )األنظمة المحاسبيةالمستقل المتغير 

 اتإتخاذ القرارات اإلدارية في البلدي وتأثيرها على األنظمة المحاسبية لمعامل االرتباط بين  نتائج تحليل االنحدار البسيط(: 7جدول)

ة إتخاذ القرارات اإلداري وتأثيرها على األنظمة المحاسبية ( يالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 7من خالل الجدول )
(، ووفقا لقيمة بيتا α≤0.05( وهي قيمة اقل من مستوى الداللة اإلحصائية )0.021) Sig، حيث بلغت قيمة سيجما في البلديات

Beta (0.226 فإن نوع هذه العالقة إيجابية طردية؛ مما يعني أن اي استخدام لألنظمة المحاسبية يعزز )إتخاذ القرارات اإلدارية في 
وتدل على جودة  0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 5.544) بلغت Fقيمة اختبار  كما ويبين الجدول أن  البلديات

ين أما نموذج العالقة ب (،إتخاذ القرارات اإلدارية) التابعالمتغير على ( )األنظمة المحاسبيةلمستقل االمتغير نموذج العالقة بين 
 المتغيرين فتعطى من خالل العالقة التالية:

1Y = 3.144 + 0.307. x 

أن استخدام  يعني وهذاR2 (0.060 )( وهو ارتباط جيد نوعا ما، وبلغت قيمة معامل تحديد0.266a) Rوبلغت قيمة معامل االرتباط 
من اتخاذ القرارات االدارية في هذه البلديات وهي نسبة ضعيفة ولكنها  %6في البلدية مسؤول عن تعزيز ما نسبته األنظمة المحاسبية 

 مستوى  إحصائية عند داللة ذات يوجد فروق مؤثرة، وبذلك ترفض الفرضية العدمية، وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على انه: 
 .إتخاذ القرارات اإلدارية في البلديات على ( لتأثير األنظمة المحاسبية α ≤ 0.05) معنوية

 

 

 نتائج الدراسة ملخص
 خرجت الدراسة باالستنتاجات التالية:

 (β) قيمة المتغير

 (t)قيمة 

T-test 

 

Std. Error 

 

 (F)قيمة 

F-Test 
Sig 

 
Beta 

 
 

R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

 الثابت 
3.795 15.190 .250 

 

 
5.544 

0.021 

 
 

.266 

a0.266 .071 0.06 إتخاذ القرارات اإلدارية 
.155 2.355 .066 
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  متوسط. اتخاذ القرارات في البلديات  عملية األنظمة المحاسبية فيتطبيق اتفاق المشاركين على أن درجة 
  متوسط. اتخاذ القرارات في البلديات  عملية ألداء المالي فيا دوراتفاق المشاركين على أن 
  مرتفع.اتخاذ القرارات في البلديات  عملية في اإلداري ألداء ا دوراتفاق المشاركين على أن 
  األنظمة ، وأن استخدام لدياتإتخاذ القرارات المالية في الب علىاألنظمة المحاسبية  إحصائية لتأثير داللة ذات يوجد فروق

 .إتخاذ القرارات المالية في البلدياتمن  %27.5في البلديات مسؤول عن تعزيز ما نسبته  المحاسبية
  األنظمةاستخدام ، وأن إتخاذ القرارات اإلدارية في البلديات على إحصائية لتأثير األنظمة المحاسبية  داللة ذات يوجد فروق 

 من اتخاذ القرارات االدارية في هذه البلديات. %6مسؤول عن تعزيز ما نسبته في البلدية المحاسبية 

 التوصيات
 يلي: وصي بمات ةفي ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث

 على تحسين  ومن ثم العمل كل بلديةبعمل مقارنات لقوائمها المالية باستمرار، ألن ذلك يعطي تقييم لوضع  كافة البلدياتن تقوم أ
  .من ناحية إدارية وماليةفي البلديات ذات األداء الضعيف ذلك الوضع 

  للحاسوب في حفظ وخزن البيانات المحاسبية، للحصول على معلومات محاسبية لتوفير الدقة  بإستخدام أن تقوم البلدياتضرورة
 ت.البلدياوالسرعة في إيصال هذه المعلومات لمتخذي القرار في 

  معرفة من خالليتم اتخاذ القرار لالعاملين أو مناقشة ما يتعلق بتطوير األنظمة المحاسبية مع ذوي االختصاص ضرورة مشاركة 
 م. سبيل الوصول إلى قرار سلي واإلداري فيالواقع المالي 

  أســاليب الرقابــة علــى تطــوير األنظمــة المحاســبية مــع إجــراء دراســات ميدانيــة  أحدث البلدبات بمتابعةقيــام اإلدارة العليــا فــي
 واإلداري. داءهــا الماليأالختيــار طريقــة تطــوير هــذه األنظمــة لتحســين 
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 المراجع 

 المراجع العربية
 مجلة الجامعة اإلسالمية. للبلديات في قطاع غزة: دراسة ميدانيةتقييم واقع نظم المعلومات المحاسبية (. 2013البحيصي، عصام. )

 (.1)21، للدراسات االقتصادية واإلدارية

. رسالة ماجستير، قسم المحاسبة، أثر تطوير األنظمة المحاسبية على األداء المالي في المنشآت الفندقية(. 2014حمدان، حسام. )
 كلية الدراسات العليا، جامعة الشرق األوسط.

(. استخدام المعلومات المحاسبية في ادارة الشركات الصناعية العمانية: دراسة تحليلية على الشركات الصناعية 2010عويس، خالد. )
 .67 – 44،  1كلية التجارة، ع  -مجلة البحوث المالية والتجارية: جامعة بورسعيد  .في عمان

ارة الموارد البشرية على تحسين االداء المالي للشركات الصناعية االردنية: (. أثر الممارسات االستراتيجية إلد2015الشبيل، سيف. )
،  1ع ،21عمادة البحث العلمي، مج -مجلة المنارة للبحوث والدراسات: جامعة آل البيت  .دور ادارة المعرفة المحاسبية كمتغير وسيط

261 - 284.. 

ة التبادلية بين أنظمة التكاليف البيئية وترشيد القرار االستراتيجي: دراسة (. مدى العالق2016و الغزالى، محمد. )ابراهيم، المجتبى، 
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Decisions in Municipalities” 

Abstract: 
This study aimed to identify the effect of accounting systems in making financial and administrative decisions in 

municipalities, and to achieve the objectives of the study, a descriptive and analytical approach was followed, and the study 

sample may consist of (124) workers in municipalities in Jordan. Among the most important findings of the study is the 

participants ’agreement that the participants’ agreement that the degree of application of accounting systems in the 

decision-making process in municipalities is average, and the participants ’agreement that the role of financial performance 

in the decision-making process in municipalities is medium, and the participants’ agreement that the role of administrative 

performance in The decision-making process in the municipalities is high. 

The study also found that there are statistically significant differences in the impact of accounting systems on financial 

decision-making in municipalities, and that the use of accounting systems in municipalities is responsible for enhancing 

27.5% of financial decision-making in municipalities, and that there are statistically significant differences in the effect of 

accounting systems on taking financial decisions. Administrative decisions in municipalities, and that the use of accounting 

systems in the municipality is responsible for enhancing 6% of administrative decision-making in these municipalities. 

Keywords: Accounting information systems, Financial decision-making, Administrative decision-making, 

Municipalities. 
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