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  اتــة مخرجـمدى مالءم

  ة ـفي البنوك التجارية األردنيلمتطلبات متخذي القرارات النظم المحاسبية اآللية 
  

  *محمد ياسين رحاحلة ووليد زكريا صيام

  

  صـلخم

استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى إسهام نظم المعلومات المحاسبية اآللية في تعزيز مالءمة مخرجات هذه النظم 
متخذي القرارات في البنوك التجارية األردنية من حيث توفير المعلومات التي تتسم بالخصائص الواجب توافرها  لمتطلبات

  . ، حتى يمكن االعتماد عليها في ترشيد القرارات وعقالنيتها)القابلية للفهم، المالءمة، المصداقية، القابلية للمقارنة(

ت باليد على المديرين العامين ومديري الفروع ومديري الدوائر في البنوك ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة وزع
  .استبانة) 82(استبانة، اعتمد منها لغايات التحليل والدراسة ) 90(التجارية األردنية، حيث تم توزيع 

لقرارات في البنوك وقد بينت النتائج أن نظم المعلومات المحاسبية اآللية تسهم في إخراج معلومات تفي بمتطلبات متخذي ا
أكثر قابلية للفهم، حيث تعرض المعلومات بتسلسل منطقي وبصورة  بأنهاالتجارية األردنية، بتزويدهم بمخرجات تتصف 

. من الصحة كما تجعلها مالئمة لمتخذي القرارات، من خالل تقديمها في الوقت المناسب وبدرجة عالية ،سهلة سلسة
وأخيرا، فإن مخرجات نظم المعلومات . الصدق والموضوعية والحيادية وعدم التحيزإذ تتسم ب وتجعلها أكثر مصداقية؛

مما يسهل  ن هذه المخرجات تتسم باالختصار وتشابه هيكلها من سنة إلى أخرىلية أكثر قابلية للمقارنة، حيث االمحاسبية اآل
   .عمليات المقارنة للمخرجات بشكل جيد ودقيق

  .ات المحاسبية اآللية، القابلية للفهم، المالءمة، المصداقية، القابلية للمقارنةنظم المعلوم :ةـالكلمات الدال

  

  

  مقدمـةال.  1
  

أحدثت تكنولوجيا المعلومات تغيرات جذرية في مختلف 
جوانب الحياة المعاصرة خالل فترة قصيرة من الزمن، حيث 
عملت على تقريب المسافات بشكل لم يعهده اإلنسان من قبل، 

ير إمكانية لتخزين حجوم كبيرة من البيانات الرقمية وعلى توف
والصوتية المرئية منها وغير المرئية، وتوفير إمكانية معالجة 
هذه البيانات بسرعة هائلة، مما أدى إلى توفير معلومات في 

  .غاية األهمية من خالل تحليل هذه البيانات ومعالجتها
ختلف تكنولوجي على مالتقدم وقد انعكست آثار هذا ال

جوانب الحياة وقطاعات العمل واإلنتاج، األمر الذي استوجب 
لزيادة القدرة التنافسية ولضمان  التسلح بهذه التكنولوجيا

حتى أضحى من الجائز  ،التفوق والنجاح في تحقيق األهداف
ن من يملك تكنولوجيا المعلومات أقوى ممن يملك إالقول 

أكثر قدرة لومات أن من يملك تكنولوجيا المعذلك األموال، 
 تهاوتحسين جود تهاعلى تطوير خدماته ومنتجاته وخفض تكلف

  .في ظل تزايد حدة المنافسة العالمية
سريعة وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات قد أحدثت تغيرات 

، فإن القطاع المصرفي وهامة في بيئة األعمال المعاصرة
أن حدة  هذه التغيرات، ذلكل جابةاألكثر استمطالب بأن يكون 

المنافسة العالية بين مفردات القطاع المصرفي تستدعي 
التوسع الكبير في تطوير نظمها المعلوماتية على اختالف 
أشكالها ونظم المعلومات المحاسبية لديها بصفة خاصة لكي 

وتحقيق االستفادة المثلى تستطيع مجاراة التطورات الكبيرة 
زايا وخدمات مما يمكن أن توفره هذه التكنولوجيا من م

  .وتسهيالت وإمكانات عديدة ومتنوعة
وتمثل نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية في 

لتوفير المعلومات ظل تكنولوجيا المعلومات الركيزة األساسية 
من نتائج تستخدم  يتبعهالعملية اتخاذ القرارات وما الالزمة 

العلوم اإلدارية، جامعة آل البيت،قسم المحاسبة، كلية االقتصاد و*  
قسم المحاسبة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، المفرق، األردن؛
تاريخ استالم البحث .االردناء، الزرق، الجامعة الهاشمية

 . 8/11/2005، وتاريخ قبوله 6/4/2005
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مات متطلبا وتعد هذه المعلو. ألغراض الرقابة وتقييم األداء
رئيسيا لمتخذي القرارات في البنوك التجارية شرط أن تتوافر 
فيها الخصائص التي تؤهلها ألن تكون معلومات مالئمة 

أن هذه النظم تتأثر بالمتغيرات في وال شك . التخاذ القرارات
البيئية المحيطة بالبنوك سواء على المستوى المحلي أو 

توفير قادرة على  تطويرها لتكونالعالمي مما يستوجب 
معلومات يمكن االعتماد عليها لتوفير الحدود الضرورية من 

وأن تتسم هذه المعلومات  ،األمان والثقة والموضوعية
ن تتوفر فيها حتى تؤدي الغاية منها ابالخصائص التي يجب 

  .كالقابلية للفهم والمالءمة والمصداقية والقابلية للمقارنة
مدى إسهام ط الضوء على يسلتمن هنا جاء هذا البحث ل

نظم تكنولوجيا المعلومات في تعزيز مالءمة مخرجات 
في البنوك لمتطلبات متخذي القرارات المعلومات المحاسبية 

التجارية األردنية، بهدف اإلسهام في زيادة كفاءة هذه النظم 
تخاذ امة لعملية ئمالالقدرة على توفير المعلومات أكثر وجعلها 
ك التجارية األردنية في عالم تزايدت فيه حدة في البنو اتالقرار

  .ةالمحوسبنظم المعلومات المحاسبية ستخدام االمنافسة و
  

  أهمية الدراسة وأهدافها
تساعد المعلومات في زيادة المعرفة وتقليل المخاطرة 
وحاالت عدم التأكد وتدعم عمليات اتخاذ القرارات في 

محاسبية سليمة إقامة نظم معلومات  نا في وال شك. البنوك
ن من امن أهم واجبات اإلدارة، كما  هيالبنوك في 

لتأكد من تطويرها لمسؤولياتها المحافظة على هذه النظم و
ومخرجاتها وإسهامها في تقديم المعلومات ها اتسالمة تطبيق

تخاذ القرارات ورشدها افي التي تعد الركيزة األساسية 
بالخصائص ت أن تتصف المعلوما من وال بد ،وعقالنيتها

  . لكي تحقق الفائدة المرجوة منهاالتي يجب أن تتوافر فيها 
التي تهدف إلى التعرف دراسة هذه المن هنا تبرز أهمية 

اآللية في تعزيز نظم المعلومات المحاسبية على مدى إسهام 
في مالءمة مخرجات هذه النظم لمتطلبات متخذي القرارات 

وفير المعلومات التي تتسم من حيث تالبنوك التجارية األردنية 
حتى يمكن االعتماد عليها فيها بالخصائص الواجب توافرها 
  .في ترشيد القرارات وعقالنيتها

  
  مشكلة الدراسة

ن المشكلة األساسية التي تطرحها هذه الدراسة هي تحديد ا
اآللية في جعل نظم المعلومات المحاسبية مدى إسهام 

ة لمتطلبات متخذي مخرجاتها من المعلومات أكثر مالءم
  .في البنوك التجارية األردنيةالقرارات 

  :مشكلة الدراسة على النحو التاليويمكن صياغة 
جعل مخرجاتها من نظم المحاسبية اآللية في التسهم هل 

قابلية للفهم، مالءمة، مصداقية، قابلية ( المعلومات أكثر
في البنوك التجارية  متخذي القراراتمن قبل ) للمقارنة

 ؟ردنيةاأل
  

اآللية  اإلطار النظري ألهمية نظم المعلومات المحاسبية.  2
  والدراسات السابقة

  
تعرف تكنولوجيا المعلومات بأنها وسائل إلكترونية لتجميع 

 ,Duncombe and Heeks)ومعالجة وتخزين ونشر المعلومات 

من القضايا الحديثة ) IT(، وتعد تكنولوجيا المعلومات (1999
ستخدام المعلومات المعالجة اعكس أهمية التي بدأت ت

فمثال كان  ؛تكنولوجياً في خدمة جوانب متعددة في المجتمع
نترنت أثر كبير في ترويج وإنجاز عمليات إلستخدام اال

ن هذه التكنولوجيا قد أدت ا، كما )Avolio et al., 2001(تجارية 
، )Jones, 2001( لى تخفيض التكاليف الكلية للعمليات التجاريةإ

هتمام والتركيز على التمييز بين البل أضحى من الواجب ا
المنشآت التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات في أنشطتها 
اإلنتاجية وتلك التي ما زالت تستخدم األنظمة اليدوية 

)Kanunias, 2001.(  
ن تتمتع نظم المعلومات المحاسبية الكفؤة اويجب 

المرونة، و ثوقية،المووالبساطة، : بخصائص متعددة أهمها
  .(Greenstein and Vasarhelyi, 2002)الكفاية االقتصادية للنظام و

وإيمانا من المشرع األردني بأن تحول قطاع البنوك من 
لى نظم المعلومات اآللية أصبح إنظم المعلومات اليدوية 

ضرورة ملحة لنهوض هذا القطاع ودخوله عصر تكنولوجيا 
من قانون البنوك األردني ) 92(ة عتبرت الماداالمعلومات فقد 

لكترونية في القضايا إلالبيانات ا) م2000لسنة ) 28(رقم (
حتفاظ البنوك بصورة اشرط  ،المصرفية إحدى طرق اإلثبات

بدال من أصل الدفاتر ) ميكروفيلم أو غيره(مصغرة 
والسجالت والكشوفات وأن يكون لها حجية األصل في 

ن المادة ذاتها أعفت البنوك التي م) د(ن الفقرة اكما  .اإلثبات
تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب اآللي أو غيره من 
أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التي نص عليها قانون 

  .التجارة نافذ المفعول
إلى أن من أهم ) م2001الحنطاوي، (أشار وقد 

تكون  الخصائص التي تؤهل نظم المعلومات المحاسبية ألن
الدقة والسرعة في معالجة البيانات المالية : فاعلة وكفؤة هي

تزويد اإلدارة بالمعلومات وعند تحويلها لمعلومات محاسبية، 
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تزويد اإلدارة والمحاسبية الضرورية في الوقت المالئم، 
بالمعلومات الالزمة لتحقيق وظائف التخطيط والرقابة 

المعلومات الكليـــة سترجاع االسرعة والدقة في ووالتقييم، 
المرونة الكافية، ووالوصفية المخزنة وذلك عند الحاجة إليها، 

البساطة، وأن تكون والقبول العام لدى العاملين بالمنشأة، و
  .مرتبطة مع نظم المعلومات األخرى في المنشأة

دراسة  من الدراسات التي أجريت على البيئة األردنيةو
جعة النظم المحاسبية التي مرا" :المعنونة) م1991، جاموس(

، حيث أشار من خاللها إلى "تعتمد على استخدام الحاسوب
أهمية متابعة عملية التشغيل اآللي للبيانات المحاسبية، 
وضرورة إجراء المراجعة الدورية للنظم العاملة، وأهمية 

  .التأكد من حسن استخدام النظم اآللية
ن خالل قد توصال م) م1990الدهان ومخامرة، (كان و

دراستهما ألثر استخدام الحاسوب على نشاطات العمل في 
البنوك في األردن، إلى أن استخدام الحاسوب أدى إلى زيادة 

سليمة، وتحسن في نوعية الرقابة القرارات الفي اتخاذ 
 اواإلشراف، وزيادة الدقة في العمل المحاسبي المنفذ، وأكد

د لدى هذه ضرورة توفر أنظمة أمينة أكثر مما هو موجو
  .البنوك، بسبب التزايد المستمر في حجم العمل لديها

أهمية "في دراستها ) م1997حماد، (وقد استعرضت 
، أهمية "التحول إلى النظام اإللكتروني في مهنة المحاسبة

استخدام النظام اإللكتروني في العمل المحاسبي، والمزايا التي 
إلى تطور مهنة قد تتوفر عند استخدام هذا النظام، وتطرقت 

المحاسبة، ومواكبتها للثورة المعلوماتية، والتغيرات المهنية التي 
طرأت على المحاسبة في ظل النظام العالمي الجديد، وتطور 
نظم المحاسبة والنظم المرتبطة بها، وتطور عمليات األتمتة 
فيها، إضافة إلى األدوات المتاحة للمحاسب عبر البرامج 

توصلت هذه الدراسة إلى نتائج تؤيد استخدام و. المحاسبية اآللية
النظام اإللكتروني في العمل المحاسبي، وأكدت ضرورة 
االستفادة من المزايا التي يوفرها هذا النظام في تنفيذ األعمال 

  .المحاسبية، واإلمكانية الجيدة في استخراج النتائج الدقيقة
اآللية أثر المعالجة ) "م1998ردايدة، (وبينت نتائج دراسة 

دراسة تطبيقية في دائرة : على أنظمة المعلومات المحاسبية
، أن نظم المعلومات المحاسبية تتأثر إلى حد "الجمارك األردنية

كبير جدا بالمعالجة اآللية للبيانات التي تستخدمها دائرة 
الجمارك األردنية، كما بينت نتائج الدراسة أن أسلوب المعالجة 

ر مع متطلبات معايير التدقيق الدولية اآللية يتفق إلى حد كبي
التي تتعلق بدراسة وتحليل النظم المحاسبية في بيئة المعالجة 
اآللية، وأن مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة 

  .تلبي إلى حد كبير متطلبات واحتياجات متخذي القرارات

هناك العديد من أن ) م2000جودة، (أخيرا، يؤكد و
لى تطوير نظم معلوماتها إتدفع البنوك األردنية األسباب التي 

ستثماراتها في ميدان تكنولوجيا االتصاالت االمحاسبية وزيادة 
لكترونية وبالتالي جعلها قادرة على الدخول في أساليب إلا

: لكترونية عبر اإلنترنت، ومن أهم هذه األسبابإلالتجارة ا
لمنافسة مواجهة اوتخفيض كلفة خدمة العمليات المصرفية، 

  .حتياجات العمالءاتلبية وتحسين واإلقليمية والعالمية، 
  

  فرضيات الدراسة
ستنتاجا والى ما توصلت إليه الدراسات السابقة، إستنادا ا

من اإلطار النظري للدراسة، يمكن صياغة فرضيات الدراسة 
  :على النحو التالي

Ho1 :اآللية في جعل  نظم المعلومات المحاسبيةتسهم  ال
اتها من المعلومات أكثر قابلية للفهم من قبل متخذي مخرج

  .األردنيةفي البنوك التجارية  القرارات
Ho2 :اآللية في جعل  نظم المعلومات المحاسبيةتسهم  ال

 مخرجاتها من المعلومات أكثر مالءمة لمتخذي القرارات
  .األردنيةفي البنوك التجارية 

Ho3 :لية في جعل اآل نظم المعلومات المحاسبيةتسهم  ال
مخرجاتها من المعلومات أكثر مصداقية من قبل متخذي 

  .األردنيةفي البنوك التجارية  القرارات
Ho4 : اآللية في جعل  نظم المعلومات المحاسبيةال تسهم

مخرجاتها من المعلومات أكثر قابلية للمقارنة من قبل 
  .األردنيةفي البنوك التجارية  متخذي القرارات

Ho5 :نظم المعلومات المحاسبية اآللية في توفير تسهم  ال
الخصائص الواجب توافرها في مخرجاتها من المعلومات 

لتلبي ) القابلية للفهم، المالءمة، المصداقية، القابلية للمقارنة(
  .األردنيةفي البنوك التجارية  متطلبات متخذي القرارات

  
  منهجية الدراسة.  3

  
  مجتمع الدراسة وعينتها

قطاع البنوك التجارية كمجتمع لهذه الدراسة  ختياراجاء 
فيها وأهمية اآللية انطالقا من أهمية نظم المعلومات المحاسبية 

. المعلومات ودقتها في جذب العمالء وتعزيز ثقتهم في البنك
ويتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية األردنية التي 

ء عند إجرا - مضى على تأسيسها خمس سنوات على األقل
التقرير السنوي الثامن (والبالغ عددها تسعة بنوك  - الدراسة

وقد تم توزيع ) م2002والثالثون للبنك المركزي األردني، 
) 90(ستبانات لكل بنك منها، وعليه بلغ حجم العينة ا عشر
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ستبانات عليهم، وبلغ عدد االستبانات الشخصا تم توزيع ا
ما ستبانة أي ا) 82( المعتمدة لغايات البحث والتحليلالمستردة و

تم توزيع  وقد. ستبانات الموزعةالتقريبا من ا%)  91( تهنسب
في اإلدارات  عامين ومديري الدوائرال ينريستبانات على المدالا

   .وبعض مديري الفروع فيها لبنوكلالعامة 
  

  أساليب جمع البيانات
لى األبحاث والدراسات المنشورة في الدوريات إإضافة 

لمية ذات الصلة بموضوع البحث، فقد قام والمجالت الع
لى إستناد الستبانة خاصة لهذه الدراسة بااالباحثان بتطوير 

اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة وتم توزيعها على 
  .ستالمها باليداعينة الدراسة وأعيد 

لى إأقسام، هدف األول منها  خمسةتكونت االستبانة من 
 عن أسئلةاألشخاص المجيبين  جمع بيانات ديموغرافية عن

، المسمى العلميالتخصص العلمي، المؤهل (ستبانات الا
الوظيفي، سنوات الخبرة في العمل المصرفي، مدى المشاركة 

، وذلك لالطمئنان إلى توفر المعرفة الالزمة )تخاذ القراراتافي 
  . لدى المجيبين بمحتويات االستبانة وقدرتهم على إجابة أسئلتها

مدى إسهام نظم لى قياس إسم الثاني فقد هدف أما الق
المعلومات المحاسبية اآللية في توفير خاصية قابلية الفهم 
لمخرجاتها من المعلومات وجعلها أكثر تلبية لمتطلبات متخذي 

  .القرارات في البنوك التجارية األردنية
مدى إسهام نظم لى قياس إفقد هدف  لثأما القسم الثا

ة اآللية في توفير خاصية المالءمة المعلومات المحاسبي
لمخرجاتها من المعلومات وجعلها أكثر تلبية لمتطلبات متخذي 

  .القرارات في البنوك التجارية األردنية

مدى إسهام نظم المعلومات لى قياس إ القسم الرابع هدفو
المحاسبية اآللية في توفير خاصية المصداقية لمخرجاتها من 

لبية لمتطلبات متخذي القرارات في المعلومات وجعلها أكثر ت
  .البنوك التجارية األردنية

مدى إسهام قياس أما القسم الخامس واألخير فقد خصص ل
نظم المعلومات المحاسبية اآللية في توفير خاصية قابلية 
المقارنة لمخرجاتها من المعلومات وجعلها أكثر تلبية 

  .ردنيةلمتطلبات متخذي القرارات في البنوك التجارية األ
ويمكن تلخيص أقسام االستبانة واألسئلة المخصصة لقياس 

  ).1(رقم كل متغير من متغيرات الدراسة في الجدول 
ستبانة المن ااألربعة األخيرة صياغة األقسام  توقد تم

عتمد مقياس ليكرت ابشكل يساعد على سهولة القياس، حيث 
د إلى ح جدا، موافقإلى حد كبير موافق ( بدرجاته الخمس

إلى موافق  ،إلى حد قليل ، موافقموافق إلى حد متوسط، كبير
  ).حد قليل جدا

ستبانة واالرتباط بين الوالختبار مدى مصداقية نتائج ا
على مجموعة من الزمالء أساتذة  هاأسئلتها تم عرض

 في األقسام المحاسبية وأقسام تكنولوجيا المعلومات الجامعات
ي بهدف تحكيمها المتخصصين في القطاع المصرفبعض و

وإبداء آرائهم حول سالمة صياغتها وترابط فقراتها، إضافة 
 Reliability )االعتمادية( لى استخدام تحليل المصداقيةإ

analysis  لحساب معامل ارتباط ألفا كرونباخ وتبين أن قيمته
ن النسبة المقبولة نها تزيد عابا، وحيث تقري%  76تعادل 

)60 ) (%Amir and Sonderpandian, 2002 ( فإن ذلك يعني
لى مصداقيتها في إعتماد نتائج االستبانة واالطمئنان اإمكانية 

  .تحقيق أهداف الدراسة
  

  )1(الجدول رقم 
  أقسام االستبانة واألسئلة التي تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة

 األسئلة التي تقيس المتغير المتغير أقسام االستبانة
  العلميالتخصص  القسم األول

  المؤهل العلمي
  المسمى الوظيفي

  سنوات الخبرة في العمل المصرفي
 مدى المشاركة في اتخاذ القرارات

)1(  
)2(  
)3(  
)4(  
)5( 

 )12 -  6( القابلية للفهم القسم الثاني
 )22 - 13( المالءمة  القسم الثالث
 )32 - 23( المصداقية  القسم الرابع

 )42 - 33( القابلية للمقارنة  القسم الخامس
القابلية للفهم، (الخصائص األربع معا   األقسام األربعة األخيرة

 )المالءمة، المصداقية، القابلية للمقارنة
)6  - 42( 
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  أساليب تحليل البيانات
ألغراض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم 

  :ستخدام األساليب اإلحصائية التاليةا
بعض النسب حيث تم إيجاد : اإلحصاء الوصفي -

والتكرارات واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  .للتعرف على خصائص عينة الدراسة

  .الختبار فرضيات الدراسة T-testتم استخدام اختبار  -
  

  ختبار الفرضياتاستبانة والتحليل إجابات ا
بعد تحليل البيانات في ضوء أهداف الدراسة وفرضياتها 

  :تم التوصل إلى ما يلي
  
  صائص عينة الدراسةخ

الجدول (ستبانة اليتضح من تحليل نتائج القسم األول من ا
 ؛ارتفاع درجة مشاركة المجيبين في اتخاذ القرارات)) 2(رقم 

إذ تبلغ نسبة من يساهمون في اتخاذ القرارات بصورة دائمة 
  . %) 92( أو في أغلب األحيان حوالي

إذ  ؛ظائفهمناهيك عن الموقع المميز ألفراد العينة في و
بلغت نسبة المديرين العامين ومديري الفروع ومديري الدوائر 

 ،%) 52.4(دوائر  وتقريبا، غالبيتهم مدير%)  91(ما نسبته 
وهذا يؤكد مشاركتهم في اتخاذ القرارات واعتمادهم على 

  .مخرجات نظم المعلومات المحاسبية في ذلك
مجيبين حصل عليها أن التبالنتائج المومما يعزز الثقة 

إذ تبلغ نسبة من  ؛يتمتعون بخبرة عالية في العمل المصرفي
وهي %)  97(سنوات حوالي  6يتمتعون بخبرة ال تقل عن 

إلى أقل  6نسبة مرتفعة وقد تركزت النسبة األكبر ضمن فئة 
   .%) 41.4(سنوات  9من 

من عينة الدراسة هم %)  57.3(كما يالحظ أن ما نسبته 
من عينة الدراسة هم %)  94(ريوس ومن حملة درجة البكالو

مما يعني أنهم  ،من حملة درجة البكالوريوس كحد أدنى
  .ن تأهيال أكاديميا مالئماومؤهل

ويالحظ توزع التخصص العلمي للمجيبين بين االقتصاد 
وإن  وإدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية والمحاسبة

   %). 61(كان تركزهم في المحاسبة 
تضح توافر المعرفة لدى المجيبين بمبادئ مما سبق ي

وقواعد اتخاذ القرارات وقدرتهم على فهم مخرجات نظم 
  .المعلومات المحاسبية اآللية وإجابة أسئلة االستبانة

  
  :ختبار الفرضية األولىا

Ho1 :اآللية في جعل  نظم المعلومات المحاسبيةتسهم  ال

قبل متخذي مخرجاتها من المعلومات أكثر قابلية للفهم من 
  .األردنيةفي البنوك التجارية  القرارات

توافرها  لقد ورد العديد من التعاريف للخصائص الواجب
) FASB(إذ تم تعريفها من قبل  في المعلومات المحاسبية؛

Financial Accounting Standards Board كما تم تعريفها في ،
 International Accounting(المعايير المحاسبية الدولية 

Standards (IASs)(  إضافة إلى تعريفها من قبل العديد من
 م؛2004ين حنان وآخر؛ م1990 ،الشيرازي(الباحثين، مثل 

الباحثان ومن واقع هذه التعاريف، فقد عرف ). م2004 ،قاسم
 -لغايات هذه الدراسة -) Understandability( القابلية للفهم

بصورة مفهومة تقديم المعلومات للمستفيدين منها بأنها 
وسلسة، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة، وهذا 
بدوره يتطلب أن يكون لدى المستفيدين معرفة معقولة 
باألعمال واألنشطة االقتصادية المختلفة التي تستطيع نظم 

   .المعلومات المحاسبية المستخدمة التعامل معها
ألسئلة نتائج التحليل اإلحصائي ل) 3(يوضح الجدول رقم 

المحسوبة  t، حيث يبين أن قيم قابلية المعلومات للفهمالمتعلقة ب
أن أعلى نسبة لكل سؤال من األسئلة مرتفعة نسبيا، كما يبين 

إسهام كانت للسؤال األول المتعلق بإسهام نظم المعلومات 
المحاسبية اآللية في تقديم المعلومات الالزمة التخاذ القرارات 

السؤال  لهذايث بلغ الوسط الحسابي وجعلها أكثر رشدا، ح
في حين كانت أقل النقاط إسهاما هي وجوب  ،درجة 4.460
باألعمال التي لدى متخذي القرارات معرفة معقولة  وجود

المعلومات المحاسبية اآللية حيث بلغ الوسط  تتعامل معها نظم
  .درجة 3.540الحسابي إلجابات هذا السؤال 

يتضح أن الوسط الحسابي  )3(لى الجدول رقم إبالرجوع 
اآللية في  نظم المعلومات المحاسبيةإسهام التي تقيس  - لألسئلة 

مجتمعة كان  -  أكثر قابلية للفهم جعل مخرجاتها من المعلومات
نحراف المعياري الدرجة في حين كان ا 4.057إذ بلغ  ؛مرتفعا
، وهذا يدل بوضوح على إسهام نظم المعلومات 0.610

  .ة في توفير خاصية قابلية الفهم للمعلوماتالمحاسبية اآللي
ومن الجدير بالذكر أن فهم المعلومة يزيد من قيمتها؛ إذ 

ن المعلومة غير المفهومة ال يمكن استخدامها االستخدام ا
لذا فإن فهم المعلومات من قبل  .األمثل، حتى ان توفرت

  .متخذي القرارات يمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر رشدا
أن أي نظام للمعلومات يجب أن تكون  في وال شك
ن فهومة واضحة وتقدم بشكل سلس وسهل؛ إذ امخرجاته م

فهم أبعادها  فيسهولة هذه المعلومات تساعد متخذ القرار 
وتفاصيلها وتمحيصها الختيار البديل األمثل من البدائل 

  .المتاحة للقرار



  محمد ياسين رحاحلة ووليد زكريا صيام                                             ...                              مدى مالءمة مخرجات 

- 272 -  

  )2(الجدول رقم 
  ستبانةالافية للمجيبين عن أسئلة اخصائص عينة الدراسة البيانات الديموغر

  

 النسبة المئوية العدد بدائل اإلجابة  السؤال رقم السؤال

 % 61 50  محاسبة التخصص العلمي - 1
 %19.5 16 مالية ومصرفيةعلوم 

 %11 9  إدارة أعمال
 %8.5 7  اقتصاد
 - - أخرى

 %100 82 المجموع
 %6.1 5 ع فما دوندبلوم كليات مجتم المؤهل العلمي - 2

 %57.3 47 بكالوريوس
 %28.1 23  ماجستير
 %8.5 7  ةدكتورا
 - - أخرى

 %100 82 المجموع
 %6.1 5  مدير عام المسمى الوظيفي - 3

 %31.7 26  مدير فرع
 %52.4 43 مدير دائرة
 %9.8 8 رئيس قسم 

 - - أخرى
 %100 82 المجموع

في العملسنوات الخبرة - 4
  المصرفي

 %1.2 1  سنوات 3أقل من 
 %2.4 2  سنوات 6إلى أقل من  3من 
 %41.4 34 سنوات 9إلى اقل من  6من 
 %24.5 20 سنة 12إلى أقل من  9من 
 %30.5 25 سنة فأكثر 12

 %100 82 المجموع
مدى المشاركة في اتخاذ - 5

  القرارات
 %56.1 46 دائما

 %35.4 29 غالبا 
 %6.1 5 أحيانا
 %2.4 2 نادرا

 - - ال يتم على اإلطالق
 %100 82 المجموع
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  )3(الجدول رقم 
  اآللية في جعل مخرجاتها من المعلومات  نظم المعلومات المحاسبيةإسهام نتائج 

  األردنيةفي البنوك التجارية  أكثر قابلية للفهم من قبل متخذي القرارات
  

رقم 
  العبارة

  بارةالع
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

t-value 

إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية اآللية عوضا عن النظم    - 1
اليدوية ساهم في تزويد متخذي القرارات بالمعلومات التي 

  .تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر رشدا

4.460  0.919  39.049  

معلومات المحاسبية اآللية إن فهم المعلومات المستخرجة من نظم ال  - 2
  .يسهم في جعل اتخاذ القرارات أكثر يسرا

3.957  1.154  27.195  

  
3 -  
4 -  
5 -  
  

 :إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية اآللية ساهم في
  .تقديم المعلومات لمتخذي القرارات بصورة مفهومة واضحة

  .تقديم المعلومات لمتخذي القرارات بصورة سلسة سهلة
لمعلومات الالزمة لمتخذي القرارات لتمكينهم من اتخاذ تقديم ا

  .القرارات المناسبة

  
4.331  
4.353  
4.094  

  
0.855  
0.916  
0.999  

  
34.879  
37.247  
31.688  

إن فهم مخرجات نظم المعلومات المحاسبية اآللية يتطلب أن يكون   - 6
لدى متخذي القرارات معرفة معقولة باألعمال التي تتعامل معها 

  .النظمتلك 

3.540  1.298  23.212  

إن معرفة متخذي القرارات لألنشطة االقتصادية التي تستطيع نظم   - 7
فهم مخرجات  فيساعد تالمحاسبية اآللية التعامل معها  المعلومات

  . هذه النظم من المعلومات

3.662  1.133  28.009  

  29.669 0.610 4.057 )قابلية الفهم( جميع العبارات معا
  
  

أن نظم ) 3(من النتائج الواردة في الجدول رقم  ويتضح
المعلومات المحاسبية اآللية في البنوك التجارية األردنية تسهم 
في جعل مخرجاتها من المعلومات تحقق خاصية القابلية 

ن الوسط الحسابي لألسئلة التي تقيس كل مفردة من ؛ إذ اللفهم
  ). 3(ضي مفردات خاصية القابلية للفهم يتجاوز الوسط الفر

، ويوضح T-testولغايات اختبار الفرضية تم استخدام 
  :نتائج اختبار الفرضية األولى) 4(الجدول رقم 

  
  )4(الجدول رقم 

  T-testنتائج اختبار الفرضية األولى حسب اختبار 

 t المتغير
 الجدولية

t 
(*) .Sigالمحسوبة

درجات 
الحرية

 81 0.000 29.669 1.96 قابلية الفهم

تماما، وإنما هو قيمة قريبة  اًال يساوي صفر) .Sig(ستوى الداللة م (*)
  . إال أن الحاسوب ال يظهر إال ثالث خانات عشرية ،جدا من الصفر

  

المحسوبة أكبر من  tأن قيمة ) 4( رقم يتضح من الجدول

، كما )α  =0.05% ( 95الجدولية عند مستوى ثقة  tقيمة 
، وبما أن قاعدة 0.05من أقل  .sigيالحظ أن مستوى الداللة 

 tالقرار تشير إلى قبول الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 
الجدولية ورفض الفرضية العدمية  tالمحسوبة أقل من قيمة 

الجدولية، فإنه يتم  tالمحسوبة أكبر من قيمة  tإذا كانت قيمة 
ن نظم ارفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي 

سبية تسهم في جعل مخرجاتها من المعلومات المعلومات المحا
أكثر قابلية للفهم من قبل متخذي القرارات في البنوك التجارية 

  . األردنية
  

  :ختبار الفرضية الثانيةا
Ho2 :اآللية في جعل  نظم المعلومات المحاسبيةتسهم  ال

 مخرجاتها من المعلومات أكثر مالءمة لمتخذي القرارات
  .ردنيةاألفي البنوك التجارية 

توافرها  لقد ورد العديد من التعاريف للخصائص الواجب
) FASB(إذ تم تعريفها من قبل  في المعلومات المحاسبية؛

Financial Accounting Standards Board كما تم تعريفها في ،
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 International Accounting Standardsالمعايير المحاسبية الدولية 

(IASs)  ن الباحثين، مثل قبل العديد مإضافة إلى تعريفها من
 ،قاسم ؛م2004 ،نيحنان وآخرم؛ 1990الشيرازي، (

الباحثان ومن واقع هذه التعاريف، فقد عرف ). م2004
قدرة بأنها  - لغايات هذه الدراسة -  )Relevance(المالءمة 

القرارات التي يتخذها المستفيدون  فيالمعلومات على التأثير 
يم األحداث التي حدثت في تقي فيمنها، بحيث تساعدهم 

  .تكوين تنبؤات عن المستقبل فيالماضي وتساعدهم 
نتائج التحليل اإلحصائي لألسئلة ) 5(يوضح الجدول رقم 

 tالمتعلقة بمالءمة المعلومات، حيث يتضح ارتفاع قيم 
أن أعلى نسبة  المحسوبة لكل سؤال من األسئلة، كما يتضح

ع المتعلق باحتواء درجة للسؤال التاس 4.504تأثير كانت 

بية على معلومات مالئمة مخرجات نظم المعلومات المحاس
في حين كان أقل العناصر إسهاما هو السؤال  ،للقرارات

الثاني الذي يقيس إسهام المعلومات المستخرجة من النظم 
المحاسبية اآللية في تقييم األحداث التي حدثت في الماضي، 

  .درجة 3.799ال حيث بلغ الوسط الحسابي لهذا السؤ
يتضح أن الوسط الحسابي ) 5(بالرجوع إلى الجدول رقم 

اآللية  نظم المعلومات المحاسبيةإسهام التي تقيس  -لألسئلة 
مجتمعة  -مالءمة أكثر  في جعل مخرجاتها من المعلومات

درجة في حين كان االنحراف  4.079إذ بلغ  ؛مرتفعاكان 
إسهام نظم ، وهذا يدل بوضوح على 0.956المعياري 

المعلومات المحاسبية اآللية في توفير خاصية المالءمة 
  .للمعلومات

  
  )5(الجدول رقم 

  اآللية في جعل مخرجاتها من المعلومات نظم المعلومات المحاسبيةإسهام نتائج 
  األردنيةفي البنوك التجارية  أكثر مالءمة لمتخذي القرارات
  

رقم 
  العبارة

الوسط   العبارة
  الحسابي

حراف االن
  المعياري

t-value  

إن مخرجات نظم المعلومات المحاسبية اآللية تؤثر    - 1
بشكل مباشر في القرارات المتخذة من قبل متخذي 

  .القرارات في البنك

4.353  0.859  36.030  

تساعد المعلومات المستخرجة من نظم المعلومات   - 2
المحاسبية اآللية في تقييم األحداث التي حدثت في 

  .يالماض

3.799  1.051  23.584  

  
  
3 -  
4 -  
5 -  
  
6 -  
7 -  

إن المعلومات المستخرجة من نظم المعلومات
  :المحاسبية اآللية تمتاز بما يلي

  .يحصل عليها متخذو القرارات في الوقت المناسب
  .زيادة نسبة التأكد فيما يخص بدائل القرارات

القرارات من التأكد من صحة التوقعات  يمكن متخذتُ
  .ضيةالما

  . لها القدرة على التنبؤ باألحداث المستقبلية
القرارات في تقليل نسبة عدم التأكد  يتساعد متخذ

  .عند اتخاذهم للقرارات

  
  

4.446  
4.072  
3.950  

  
4.050  
3.921  

  
  

0.886  
1.012  
0.927  

  
1.052  
1.136  

  
  

39.049  
35.077  
27.235  

  
33.029  
27.286  

م المعلومات تسهم المعلومات المستخرجة من نظ  - 8
المحاسبية اآللية في تكوين تنبؤات عن المستقبل 

  .تساعد في اتخاذ القرارات

4.022  0.967  29.225  

تحتوي مخرجات نظم المعلومات المحاسبية اآللية   - 9
  . على معلومات مالئمة للقرارات

4.504  0.829  43.801  

المحاسبية اآللية مع األحداث تتجاوب نظم المعلومات   -  10
توفير المعلومات الضرورية  فيغير العادية وتساعد 
  .المتعلقة بتلك األحداث

4.086  0.974  36.241  

  39.918 0.956 4.079 )المالءمة( جميع العبارات معا
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يعتمد متخذ القرار على توفر معلومات تساعده في تقييم 
لمعلومات ال تكون مجدية البدائل المتاحة لهذا القرار، وهذه ا

ن ؛ إذ افي عملية اتخاذ القرار ما لم تتوافر في الوقت المناسب
ابلية استخدامها، كما قيمة المعلومة تزداد في وقت حاجتها وق

ن اطمئنان متخذ القرار إلى سالمة قراره يعتمد على درجة ا
التأكد من تقييمه لبدائل القرار المتاحة له، وهذا ال يتأتى إال 

  .وفر معلومات مالئمة وذات صلة بمحور القراربت
ولما كانت القرارات التي تتخذ ذات تأثير مستقبلي، فإن 
التنبؤ باألحداث المستقبلية يشوبه عدم الدقة، ويمكن تقليص 
حجم عدم الدقة من خالل توفير كم أكبر من المعلومات 

  .المالئمة
رة، فإن ن عملية التنبؤ واتخاذ القرارات عملية مستموبما ا

توفر المعلومات يساعد متخذ القرار في تقييم تنبؤاته الماضية 
وذلك من خالل مقارنة األداء الفعلي مع األداء المخطط، 
وبالتالي الحكم على دقة عملية التنبؤ في الماضي وإمكانية 

  .االعتماد على نفس األساليب للتنبؤات المستقبلية
أن ) 5(دول رقم ويتضح من خالل النتائج الواردة في الج

نظم المعلومات المحاسبية اآللية في البنوك التجارية األردنية 
تسهم في جعل مخرجاتها من المعلومات تحقق خاصية 

ن الوسط الحسابي لألسئلة التي تقيس كل مفردة ؛ إذ االمالءمة
  ). 3(من مفردات خاصية المالءمة يتجاوز الوسط الفرضي 

، ويوضح T-testخدام ولغايات اختبار الفرضية تم است
  :نتائج اختبار الفرضية الثانية) 6(الجدول رقم 

  
  )6(الجدول رقم 

  T-testنتائج اختبار الفرضية الثانية حسب اختبار 
  

 المتغير
t 

 الجدولية
t 

 المحسوبة
Sig. (*) 

درجات 
 الحرية

 81 0.000 39.918 1.96  المالءمة

ا، وإنما هو قيمة قريبة تمام اًال يساوي صفر) .Sig(مستوى الداللة  (*)
  . إال أن الحاسوب ال يظهر إال ثالث خانات عشرية جدا من الصفر

  
المحسوبة أكبر من  tأن قيمة ) 6(يتضح من الجدول 

، كما )α  =0.05% ( 95الجدولية عند مستوى ثقة  tقيمة 
، بناء على ما 0.05أقل من  .sigيالحظ أن مستوى الداللة 
دمية وقبول الفرضية البديلة، أي سبق يتم رفض الفرضية الع

ن نظم المعلومات المحاسبية تسهم في جعل مخرجاتها من ا
المعلومات أكثر مالءمة لمتخذي القرارات في البنوك 

  . التجارية األردنية

  :ختبار الفرضية الثالثةا
Ho3 :اآللية في جعل  نظم المعلومات المحاسبيةتسهم  ال

قية من قبل متخذي مخرجاتها من المعلومات أكثر مصدا
  .األردنيةفي البنوك التجارية  القرارات

لقد وردت العديد من التعاريف للخصائص الواجب 
إذ تم تعريفها من قبل  سبية؛توافرها في المعلومات المحا

)FASB (Financial Accounting Standards Board كما تم ،
 Internationalتعريفها في المعايير المحاسبية الدولية 

Accounting Standards (IASs)  إضافة إلى تعريفها من قبل
م؛ حنان 1990، الشيرازي(العديد من الباحثين، مثل 

ومن واقع هذه التعاريف، ). م2004 ،قاسم م؛2004، نوآخري
لغايات هذه  -) Reliability(المصداقية الباحثان فقد عرف 

 بأنها قدرة المعلومات على توفير قدر كاف من -  الدراسة
الموضوعية وعدم التحيز، وخلوها من األخطاء المادية، مما 

  .يمكن متخذي القرارات من االعتماد عليها والثقة بها
نتائج التحليل اإلحصائي لألسئلة ) 7(يوضح الجدول رقم 

 tالمتعلقة بمصداقية المعلومات، حيث يتضح ارتفاع قيم 
بة أن أعلى نسالمحسوبة لكل سؤال من األسئلة، كما يتضح 

للسؤال األول الذي يقيس مدى تمكن  4.353تأثير كانت 
متخذي القرارات من االعتماد على مخرجات نظم المعلومات 

ن أقل تأثير كان إلسهام افي حين  ،بهاالمحاسبية اآللية والثقة 
نظم المعلومات المحاسبية اآللية في توفير صفة االكتمال في 

سط الحسابي لهذا المعلومات المستخرجة منها حيث بلغ الو
  .درجة 3.987السؤال 

يتضح أن الوسط الحسابي ) 7(بالرجوع إلى الجدول رقم 
اآللية  نظم المعلومات المحاسبيةإسهام التي تقيس  -لألسئلة 

مجتمعة  -مصداقية أكثر  في جعل مخرجاتها من المعلومات
درجة في حين يالحظ أن  4.273إذ بلغ  ؛كان مرتفعا

، وهذا يدل 0.907لهذه األسئلة بلغ االنحراف المعياري 
بوضوح على إسهام نظم المعلومات المحاسبية اآللية في 

  .توفير خاصية المصداقية للمعلومات
إن اتسام المعلومات بقدر كاف من الموضوعية وعدم 
 ؛التحيز يسهم بشكل واضح في تعزيز عملية اتخاذ القرارات

تحيز تجعل ن المعلومات الموضوعية التي تخلو من الإذ ا
متخذ القرار أكثر اطمئنانا إلى صحة قراره، كما تجعل القرار 

  .المتخذ أكثر قابلية للتطبيق وتحقيق األهداف المنشودة منه
أن استفادة متخذ القرار من المعلومات في وال شك 

وائها على بيانات مرتبطة باكتمالها وصحتها ودقتها وعدم احت
الصفات في المعلومات ن توفر هذه إذ ا وهمية أو خاطئة؛

  .يجعل عملية اتخاذ القرار أكثر رشدا
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  )7(الجدول رقم 
  اآللية في جعل مخرجاتها من المعلومات نظم المعلومات المحاسبيةإسهام نتائج 

  األردنيةفي البنوك التجارية  أكثر مصداقية لمتخذي القرارات
  

رقم 
الوسط   العبارة  العبارة

  الحسابي
االنحراف 
  t-value  المعياري

إن مخرجات نظم المعلومات المحاسبية اآللية تمكن   - 1
  .متخذي القرارات من االعتماد عليها والثقة بها

4.353  0.900  37.247  

تساعد مخرجات نظم المعلومات المحاسبية اآللية   - 2
القرارات في التوفيق بين المعلومات واألحداث  يمتخذ

  .التي تعبر عنها

4.072  0.968  35.077  

  
  
3 -  
4 -  
5 -  
6 -  
7 -  
8 -  
9 -  

10  -  

نظم المعلوماتالمعلومات المستخرجة منإن 
  :تتصف بما يليالمحاسبية اآللية 

  ).Representational(تعبر عن الحدث المطلوب بصدق 
  ).Objectivity(توفر قدرا كافيا من الموضوعية 
   .)Verifiability(توفر القدرة للتحقق من صحتها 

  .)Neutrality(التحيز الحيادية وعدم 
   ).Completeness(مكتملة 

  ).Validity(صحيحة 
  ).Accuracy(ِدقيقة 

  .ال تحتوي على بيانات وهمية أو خاطئة

  
  

4.180  
4.245  
4.187  
4.043  
3.987  
4.050  
4.288  
4.018  

  
  

0.895  
0.984  
0.967  
0.939  
0.985  
1.045  
0.895  
0.886  

  
  

34.747  
34.740  
34.011  
35.214  
28.397  
33.029  
34.815  
35.292  

  43.477 0.907 4.273 )المصداقية( جميع العبارات معا
  

  
كما ان نظم المعلومات التي تتحقق في مخرجاتها صفة 
الصدق والموضوعية والقدرة من التحقق هي النظم التي 
يمكن االعتماد عليها وتطويرها لالستفادة منها بشكل كامل، 

إذ  من أهمية هذا النظام؛ الصفات يقللن غياب هذه االسيما 
ال قيمة لنظام معلومات تتسم مخرجاته بعدم الدقة أو التحيز 

  .أو عدم الموضوعية أو عدم الصدق
أن نظم ) 7(ويتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم 

المعلومات المحاسبية اآللية في البنوك التجارية األردنية تسهم 
خاصية المصداقية؛ إذ المعلومات تحقق  في جعل مخرجاتها من

ن الوسط الحسابي لألسئلة التي تقيس كل مفردة من مفردات ا
  ). 3(خاصية المصداقية يتجاوز الوسط الفرضي 

، ويوضح T-testولغايات اختبار الفرضية تم استخدام 
  :نتائج اختبار الفرضية الثالثة) 8(الجدول رقم 

من المحسوبة أكبر  tأن قيمة ) 8( رقم يتضح من الجدول
، كما )α  =0.05% ( 95الجدولية عند مستوى ثقة  tقيمة 

، لذا يتم رفض 0.05أقل من  .sigيالحظ أن مستوى الداللة 
ن نظم ل الفرضية البديلة، أي االفرضية العدمية وقبو

المعلومات المحاسبية تسهم في جعل مخرجاتها من المعلومات 

ة أكثر مصداقية لمتخذي القرارات في البنوك التجاري
  . األردنية

  
  )8(الجدول رقم 

  T-testنتائج اختبار الفرضية الثالثة حسب اختبار 

 t المتغير
 الجدولية

t 
درجات  (*) .Sig المحسوبة

 الحرية
 81 0.000 43.477 1.96 المصداقية

تماما، وإنما هو قيمة قريبة  اًال يساوي صفر) .Sig(مستوى الداللة  (*)
  . ال يظهر إال ثالث خانات عشريةجدا من الصفر إال أن الحاسوب 

  
  :ختبار الفرضية الرابعةا

Ho4 : اآللية في جعل  نظم المعلومات المحاسبيةال تسهم
مخرجاتها من المعلومات أكثر قابلية للمقارنة من قبل 

  .األردنيةفي البنوك التجارية  متخذي القرارات
توافرها  لقد ورد العديد من التعاريف للخصائص الواجب

) FASB(إذ تم تعريفها من قبل  معلومات المحاسبية؛في ال
Financial Accounting Standards Board كما تم تعريفها في ،

 International Accountingالمعايير المحاسبية الدولية 
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Standards (IASs)  إضافة إلى تعريفها من قبل العديد من
 م؛2004، حنان وآخرونم؛ 1990، الشيرازي(الباحثين، مثل 

الباحثان ومن واقع هذه التعاريف، فقد عرف ). م2004 ،قاسم
 - لغايات هذه الدراسة -) Comparability( القابلية للمقارنة

االستفادة منها في عمليات المعلومات على مستخدم بأنها قدرة 
المقارنة بين نتائج السنوات المختلفة وكذلك بين البنوك 

  . المختلفة
تائج التحليل اإلحصائي لألسئلة ن) 9(يوضح الجدول رقم 

 tالمتعلقة بقابلية المعلومات للمقارنة، حيث يتضح ارتفاع قيم 
المحسوبة لكل سؤال من األسئلة، كما يتضح أن أعلى نسبة 

للسؤال العاشر الذي يقيس مدى إسهام  4.680تأثير كانت 
قارنات نظم المعلومات المحاسبية اآللية في المساعدة بإجراء م

ن أقل تأثير كان افي حين  ،مات بشكل جيد ودقيقللمعلو
إلسهام نظم المعلومات المحاسبية اآللية في تنفيذ العمليات 
المحاسبية بتكلفة منخفضة من خالل قابليتها للمقارنة بعضها 

  .درجة 3.820ببعض، حيث بلغ الوسط الحسابي لهذا السؤال 
 يتضح أن الوسط الحسابي) 9(بالرجوع إلى الجدول رقم 

اآللية  نظم المعلومات المحاسبيةإسهام التي تقيس  -لألسئلة 
 -قابلية للمقارنة أكثر  في جعل مخرجاتها من المعلومات

درجة في حين يالحظ أن  4.297إذ بلغ  ؛مجتمعة كان مرتفعا
، وهذا يدل 0.875االنحراف المعياري لهذه األسئلة بلغ 

لية في بوضوح على إسهام نظم المعلومات المحاسبية اآل
  .توفير خاصية قابلية المقارنة للمعلومات

  
  

  )9(الجدول رقم 
  اآللية في جعل مخرجاتها من المعلومات نظم المعلومات المحاسبيةإسهام نتائج 

  األردنيةفي البنوك التجارية  أكثر قابلية للمقارنة من قبل متخذي القرارات
  

رقم 
  العبارة

  العبارة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ياريالمع

t-value  

تتسم المعلومات المستخرجة من نظم المعلومات المحاسبية اآللية    - 1
  .بإمكانية االستفادة منها في المقارنة بين نتائج السنوات المختلفة

4.240  0.797  34.740  

المعلومات المستخرجة من نظم المعلومات المحاسبية اآللية  تتسم  - 2
  .ارنة بين نتائج البنوك المختلفةبإمكانية االستفادة منها في المق

4.000  0.969  29.676  

3 -  
  

في ظل مراعاة الثبات في السياسات المحاسبية المطبقة، فإن 
  . مخرجات نظم المعلومات المحاسبية اآللية تكون قابلة للمقارنة

4.360  0.631  38.588  

للمقارنة مخرجات نظم المعلومات المحاسبية اآللية  قابليةإن   - 4
  .القراراتعد في عملية اتخاذ سات

4.440  0.733  38.967  

نظم المعلومات  التقارير والمعلومات المستخرجة بواسطةإن   - 5
تتسم باالختصار مما يساعد على إجراء المحاسبية اآللية 

  . مقارنات بينها

3.980  0.795  27.788  

نظم المعلومات ال يختلف هيكل التقارير المستخرجة بواسطة   - 6
  .من سنة ألخرىاسبية اآللية المح

4.420  0.673  38.819  

بتحليل البيانات تسمح نظم المعلومات المحاسبية اآللية   - 7
  .المستخرجة منها بسهولة وسرعة

4.300  0.735  34.845  

تسمح نظم المعلومات المحاسبية اآللية بتنفيذ العمليات المحاسبية   - 8
  .ة بعضها ببعضبتكلفة منخفضة من خالل قابليتها للمقارن

3.820  0.941  23.983  

تسهم نظم المعلومات المحاسبية اآللية بإنجاز خدمات جديدة   - 9
  .متطورة حسب الطلب وعند الضرورة

3.985  0.725  28.397 

تساعد نظم المعلومات المحاسبية اآللية في إجراء مقارنات   -  10
  .للمعلومات بشكل جيد ودقيق

4.680  0.471  55.227  

  39.165 0.875 4.297 )القابلية للمقارنة( عبارات معاجميع ال
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سنوات السابقة مع نتائج السنة الحالية ن مقارنة نتائج الا
لنمو والتطور في أنشطة ساعد في التعرف على اتجاه ات

ن دراسة سلسلة زمنية لألنشطة تساعد في تحديد البنك؛ إذ ا
وتعزيز  األنشطة األكثر نجاحا ونموا للعمل على تطويرها

وجودها وتنميتها، وتحديد األنشطة األقل نجاحا للعمل على 
معالجة نقاط ضعفها والتخلص منها للوصول بها إلى مصاف 

  .األنشطة الناجحة
وكلما كانت التقارير والمعلومات المستخرجة من األنظمة 
اآللية تتسم باالتساق كانت قابليها للمقارنة أكبر وكان 

  .قرارات أكثر تأثيرااستخدامها في اتخاذ ال
أن نظم المعلومات التي تتصف مخرجاتها  في وال شك

ن النظم التي يمكن االستفادة منها؛ إذ ا بالقابلية للمقارنة هي
مخرجاتها تسهم في إجراء مقارنات لنفس البنك على مدار 
سنوات عديدة لدراسة نموه عبر سلسلة زمنية ومقارنة للبنك 

وضعه بين مفردات القطاع الذي مع البنوك األخرى، لدراسة 
  .ينتمي إليه، كما تسهم في إجراء مقارنات بشكل جيد ودقيق

أن نظم ) 9(ويتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم 
المعلومات المحاسبية اآللية في البنوك التجارية األردنية تسهم 
في جعل مخرجاتها من المعلومات تحقق خاصية القابلية 

الوسط الحسابي لألسئلة التي تقيس كل مفردة  ناإذ  ؛للمقارنة
من مفردات خاصية القابلية للمقارنة يتجاوز الوسط الفرضي 

)3 .(  
، ويوضح T-testولغايات اختبار الفرضية تم استخدام 

  .نتائج اختبار الفرضية الرابعة) 10(الجدول رقم 
  

  )10(الجدول رقم 
  T-testنتائج اختبار الفرضية الرابعة حسب اختبار 

 t المتغير
  الجدولية

t 
درجات  (*) Sigالمحسوبة

 الحرية

 81 0.000 39.165 1.96 قابلية المقارنة
تماما، وإنما هو قيمة قريبة  اًال يساوي صفر) .Sig(مستوى الداللة  (*)

  . جدا من الصفر إال أن الحاسوب ال يظهر إال ثالث خانات عشرية

  
لمحسوبة أكبر ا tأن قيمة ) 10( رقم يتضح من الجدول

، )α  =0.05% ( 95الجدولية عند مستوى ثقة  tمن قيمة 
، لذا يتم 0.05أقل من  .sigكما يالحظ أن مستوى الداللة 

ن نظم دمية وقبول الفرضية البديلة، أي ارفض الفرضية الع
المعلومات المحاسبية تسهم في جعل مخرجاتها من المعلومات 

القرارات في البنوك  أكثر قابلية للمقارنة من قبل متخذي
  . التجارية األردنية

  :الخامسةختبار الفرضية ا
Ho5 :تسهم نظم المعلومات المحاسبية اآللية في توفير  ال

الخصائص الواجب توافرها في مخرجاتها من المعلومات 
لتلبي ) القابلية للفهم، المالءمة، المصداقية، القابلية للمقارنة(

  .األردنيةبنوك التجارية في ال متطلبات متخذي القرارات
نتائج التحليل اإلحصائي ) 11(يوضح الجدول رقم 

لألسئلة المتعلقة بالخصائص األربع مجتمعة، حيث يتضح 
المحسوبة لكل خاصية من الخصائص، كما  tارتفاع قيم 

اصية القابلية لخ 4.297أن أعلى نسبة تأثير كانت يتضح 
، القابلية للفهمة ن أقل تأثير كان لخاصيافي حين  ،للمقارنة

كما . درجة 4.057حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الخاصية 
 4.177بلغ الوسط الحسابي لتأثير الخصائص األربع مجتمعة 
 3 البالغ درجة وهو أكبر من الوسط الحسابي الفرضي

درجات، كما بلغ االنحراف المعياري لتأثير الخصائص 
ما يدل على وهو انحراف منخفض، م 0.537األربع مجتمعة 

إجماع أفراد العينة على إسهام نظم المعلومات المحاسبية 
  . اآللية في توفير الخصائص األربع للمعلومات
، ويوضح T-testولغايات اختبار الفرضية تم استخدام 

  .نتائج اختبار الفرضية الخامسة) 12(الجدول رقم 
  

  )11(الجدول رقم 
توفير لية في اآل نظم المعلومات المحاسبيةإسهام نتائج 

الخصائص الواجب توافرها في مخرجاتها من المعلومات 
  األردنيةلتلبي متطلبات متخذي القرارات في البنوك التجارية 

  

  الخصائص  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

t-value  

  29.669  0.610  4.057  القابلية للفهم   - 1
  39.918  0.956  4.079  المالءمة  - 2
  43.477  0.907  4.273  صداقيةالم   - 3
  39.165  0.875  4.297  القابلية للمقارنة  - 4

  41.237 0.537 4.177 الخصائص جميعا
  

  )12(الجدول رقم 
   T-testنتائج اختبار الفرضية الخامسة حسب اختبار 

  

 t المتغير
 الجدولية

t 
درجات  (*) Sig المحسوبة

 الحرية
الخصائص 

 مجتمعة
1.96 41.237 0.000 81 

تماما، وإنما هو قيمة قريبة  اًال يساوي صفر) .Sig(مستوى الداللة (*) 
  . جدا من الصفر إال أن الحاسوب ال يظهر إال ثالث خانات عشرية
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المحسوبة أكبر  tأن قيمة ) 12( رقم يتضح من الجدول
، )α  =0.05% ( 95الجدولية عند مستوى ثقة  tمن قيمة 

، لذا يتم 0.05أقل من  .sigكما يالحظ أن مستوى الداللة 
مما يعني  رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة،

نظم المعلومات المحاسبية اآللية في توفير الخصائص إسهام 
القابلية للفهم، (الواجب توافرها في مخرجاتها من المعلومات 

لتلبي متطلبات متخذي ) المالءمة، المصداقية، القابلية للمقارنة
  .األردنيةي البنوك التجارية ف القرارات

  
  ةــنتائج الدراس.  4

  
من خالل تحليل إجابات االستبانات واختبار الفرضيات 
  :يمكن تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها على النحو التالي

اآللية في جعل  تسهم نظم المعلومات المحاسبية -1
مخرجاتها من المعلومات أكثر قابلية للفهم من قبل متخذي 

، حيث تعرض نظم األردنيةفي البنوك التجارية  القرارات
المعلومات المحاسبية اآللية مخرجاتها من المعلومات المفيدة 
بصورة سهلة سلسة تمكن متخذي القرارات من اتخاذ 

  .رشدا قراراتهم بصورة أكثر
ابية إلجابات أفراد ويتضح ذلك من ارتفاع األوساط الحس

الحسابي للعبارات التي تقيس  إذ بلغ الوسط ؛عينة الدراسة
وبانحراف معياري متدن نسبيا ) 4.057(قابلية الفهم مجتمعة 

وهذا يفيد بأن النظم المحاسبية اآللية في البنوك ). 0.610(
التجارية األردنية تسهم في تقديم المعلومات لمتخذي القرارات 
بصورة مفهومة واضحة، وبصورة سلسة وسهلة، مما يسهم 

 فيخذي القرارات بالمعلومات التي تساعدهم في تزويد مت
وهذه النتيجة تتفق مع ما أشار إليه . اتخاذ قرارات رشيدة

)Greenstein and Vasarhelyi, 2002 م، 2001، والحنطاوي
  ). م1998 ،وردايدة

اآللية في جعل  نظم المعلومات المحاسبيةتسهم  - 2
في  اتمخرجاتها من المعلومات أكثر مالءمة لمتخذي القرار

، حيث يتم تقديم المعلومات في الوقت األردنيةالبنوك التجارية 
المناسب وبدرجة عالية من الصحة، مما يساعد متخذي القرارات 

  .تكوين تنبؤات عن المستقبل تساعدهم في اتخاذ قراراتهم في
ويتضح ذلك من ارتفاع األوساط الحسابية إلجابات أفراد 

ت نظم المعلومات المحاسبية عينة الدراسة حول مالءمة مخرجا
إذ بلغ  ؛رات في البنوك التجارية األردنيةاآللية لمتخذي القرا

) 4.079(الوسط الحسابي للعبارات التي تقيس المالءمة مجتمعة 
تأثير الوهذا يعزز ). 0.956(وبانحراف معياري متدن نسبيا 

مباشر لمخرجات النظم المحاسبية اآللية في القرارات المتخذة ال

ي البنوك، وأن النظم المحاسبية اآللية تسهم في حصول متخذي ف
القرارات على المعلومات في الوقت المناسب وتعمل على 
تخفيض درجة المخاطرة ورفع نسبة التأكد فيما يخص بدائل 
القرارات، إضافة إلى إسهامها في تكوين تنبؤات عن المستقبل 

مع ما أشار إليه  وهذه النتيجة تتفق. تساعد في اتخاذ القرارات
  ). م1998 ،وردايدة ؛م1997 ،حماد(

اآللية في جعل  نظم المعلومات المحاسبيةتسهم  -3
مخرجاتها من المعلومات أكثر مصداقية من قبل متخذي 

، حيث تتسم هذه األردنيةفي البنوك التجارية  القرارات
المخرجات بالصدق والموضوعية والحيادية وبعدها عن 

أنها مكتملة وصحيحة ويمكن االعتماد عليها التحيز، وتتسم ب
  .والوثوق بها

ويتضح ذلك من ارتفاع األوساط الحسابية إلجابات أفراد 
عينة الدراسة وتأكيدهم أن مخرجات النظم المحاسبية اآللية 
تتصف بتعبيرها عن الحدث المطلوب بصدق، وأنها توفر 

حتها قدرا كافيا من الموضوعية، وتوفر القدرة للتحقق من ص
وحياديتها وعدم تحيزها، إضافة إلى اكتمالها وصحتها ودقتها 

مع تأكيد قدرة  ،وعدم احتوائها على بيانات وهمية أو خاطئة
مخرجات نظم المعلومات المحاسبية اآللية في التوفيق بين 
المعلومات واألحداث التي تعبر عنها مخرجات النظم 

  . المحاسبية اآللية
اآللية في جعل  المحاسبية نظم المعلوماتتسهم  -4

مخرجاتها من المعلومات أكثر قابلية للمقارنة من قبل متخذي 
، حيث تتسم هذه األردنيةفي البنوك التجارية  القرارات

المخرجات باالختصار وتشابه هيكلها من سنة ألخرى، مما 
  .يسهل عمليات المقارنة للمعلومات بشكل جيد ودقيق

ط الحسابية إلجابات أفراد ويتضح ذلك من ارتفاع األوسا
عينة الدراسة، حيث بلغ الوسط الحسابي للعبارات التي تقيس 

نحراف معياري متدن وبا) 4.297(القابلية للمقارنة مجتمعة 
وبمراجعة العبارات التي تقيس القابلية  .)0.875(نسبيا 

للمقارنة يتضح أن مخرجات النظم المحاسبية اآللية تتسم 
منها في المقارنة بين نتائج السنوات  بإمكانية االستفادة

المختلفة للشركة ذاتها، إضافة إلى إمكانية االستفادة منها في 
ومما يعزز . المقارنة بين نتائج البنوك المختلفة لنفس السنة

قابلية مخرجات النظم المحاسبية اآللية للمقارنة عدم اختالف 
وقدرة هيكل التقارير المستخرجة بواسطتها من سنة ألخرى، 

النظم المحاسبية اآللية في المساعدة في إجراء مقارنات 
  . للمعلومات بشكل جيد ودقيق

تسهم نظم المعلومات المحاسبية اآللية في توفير  -5
المستخرجة منها، الخصائص الواجب توافرها في المعلومات 
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  :وذلك وفق الترتيب التنازلي التالي
ابي إلجابات ، حيث بلغ الوسط الحسالقابلية للمقارنة .أ 

أفراد عينة الدراسة للعبارات التي تقيس هذا المتغير 
)4.297.(  

المصداقية، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة  .ب 
  ).4.273(الدراسة للعبارات التي تقيس هذا المتغير 

، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة المالءمة .ج 
  ).4.079(تغير الدراسة للعبارات التي تقيس هذا الم

، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة القابلية للفهم .د 
  ).4.057(الدراسة للعبارات التي تقيس هذا المتغير 

  
  اتــالتوصي.  5

  
بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة 

  :الباحثان بما يلي يوصي
ير تعزيز استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في تطو )1

إذ  ؛بية في البنوك التجارية األردنيةنظم المعلومات المحاس
 .ن لغة العصر أصبحت هي لغة تكنولوجيا المعلوماتا

إيالء تطوير نظم المعلومات المحاسبية مزيدا من االهتمام  )2
نظرا لما تقوم به هذه األنظمة من تقديم بيانات ومعلومات 

 .تهاتسهم في ترشيد عملية اتخاذ القرارات وعقالني
وجوب مراعاة تطور متطلبات متخذي القرارات من  )3

المعلومات المستخرجة من نظم المعلومات المحاسبية في 
 .البنوك التجارية األردنية

إجراء مزيد من البحوث حول سبل تطوير نظم المعلومات  )4
المحاسبية في البنوك التجارية األردنية لتكون قادرة على 

لمنافسة العالمية ومواجهة توفير المعلومات التي تؤهلها ل
 .تحديات العولمة
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The Extent of Automatic Accounting Systems’ Output Relevance for Decision-

Makers’ Requirements in Jordanian Commercial Banks 
 

Mohammad Y. Rahahleh and Walid Z. Siam* 

 

ABSTRACT 
This study aims at introducing the extent to which automatic accounting information systems contribute to the 
enhancement of the relevance of such systems’ output for the requirements of decision-makers in Jordanian 
commercial banks in terms of providing information that carries the required features (i.e. understandability, 
relevance, reliability and comparability) in order to rely on it in making rational decisions.  

In order to achieve the objectives of this study, a questionnaire was developed and circulated by hand to (90) 
director-generals, branch managers and heads of departments who work in different Jordanian commercial banks. 
(82) were accredited for the purposes of analysis and discussion.  

The results of the study showed that the automatic accounting information systems contribute in producing 
outputs that meet the requirements of decision-makers in Jordanian commercial banks by providing them with 
outputs that are more understandable, relevant, reliable and comparable, since information is presented in logical 
sequence, simple and soft forms. The outputs are more suitable, since they are presented in appropriate time, and 
in high degree of relevance. The outputs are more reliable as they are presented in credible, objective and unbiased 
form. Moreover, these outputs are more comparable since they are brief, and similar in structure which facilitates 
outputs’ comparison in accurate and good form.  

KEYWORDS: Automatic Accounting Information Systems, Understandability, Relevance, Reliability, 
Comparability.  
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