المجلة العربية لإلدارة ،مج  ،34ع  - 2ديسمبر (كانون أول) 2014

مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية
في الشركات المساهمة العامة األردنية على تحقيق ميزة تنافسية
د .ظاهر شاهر القشي

أستاذ مشارك بقسم المحاسبة
كلية العلوم اإلدارية والمالية
جامعة إربد األهلية

*

أ .د .زهير نعيم الصباغ

المملكة األردنية الهاشمية

أستاذ بقسم التسويق
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
جامعة اليرموك

الملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة است ارتيجية في الشركات على تحقيق ميزةة

تنافسية .لتحقيق هدف الدراسة ،تم توةيع استبانة على عينة من ( )044فرد من محاسبي واداريي الشركات األردنية المدرجزة
في السوق المالي.

وقززد توصززلت الد ارسززة إلززى ع ززدد مززن النتززا

كززان مززن أبرةهززا :وجززود تبززار بززين آراء عينززة الد ارسززة حززو امززت ك

فعز بهززا أدوات النظززام المحاسززبي ل سززتعانة بز فززي تحقيززق ميزةة تنافسززية .وأيبززا وجززود تبزار
الشززركات خطززة اسززت ارتيجية يُ َّ
بين آراء عينة الدراسة حو معوقات تفعي هذا النظام لتحقيق ميةة تنافسزية بزمن خطزة الشزركات االسزت ارتيجية ،التزي تتملز
في :تدخ مجلس اإلدارة في إدارات الشركات ،وتدني روات العاملين باإلدارة.

كمززا وجززدت الد ارسززة أن أهززم أدوات نظززام المعلومززات المحاسززبي المفعلززة فززي اسززتراتيجيات الشززركات التززي تمكززن مززن

االستعانة ب لتحقيق ميةة تنافسية تمللت في:

أ -وجود دور محدد لنظام المعلومات المحاسبي بمن الخطة االست ارتيجية للشركة.
 استناد نظام المعلومات المحاسبي المستخدم في الشركات إلى معايير إعداد التقارير المالية الدولية.ج -استخدام محاسبة التكاليف بمن است ارتيجية الشركة ،والمحاسبة اإلدارية كأداة رقابية ل ست ارتيجية.
وقد انتهت هذه الدراسة إلى اقتراح عدد من التوصيات ،كان من أبرةها:
 -1ح ززج مج ززالس إدارة الش ززركات عل ززى الحف ززاظ عل ززى ش ززفافية ووب ززوح اس ززت ارتيجية الش ززركة ،وذل ززك م ززن خز ز
معلوماتها المحاسبي كأداة است ارتيجية لتحقيق ميةة تنافسية.

 -2إنشاء آلية محددة لسد فجوة المعلومات والتنسيق بين اإلدارات المالية واإلدارية للشركات.
 -3تفعي مفهوم فص اإلدارة عن الملكية بمن است ارتيجية الشركة.
*

تم تسلم البحج في أغسطس  ،2411وقُب للنشر في أكتوبر .2411
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مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية...

الجزء األول -اإلطار العام:
المقدمة:
من يتتبع األحداج االقتصادية خ

العقد الحالي ،وتحديدا منذ عام  2444والى اليوم ،يجد أن عزدة هزةات اقتصزادية

ال يسزتهان بهززا قزد حززدلت ،بززدءا مزن انهيززار أكبزر شززركة طاقززة فزي العززالم (شزركة إنززرون) ،ومززا تبعهزا مززن انهيزار ألكبززر شززركة
زرور بانهيززار العديززد مززن الشززركات الكبززرى األخززرى ،وانتهززاء باألةمززة الماليززة
استشززارات ماليززة فززي العززالم (آرلززر إندرسززون) ،ومز ا
العالميززة التززي رافقهززا انهيززار أسزواق عالميززة عديززدة وتززألر جميززع أسزواق العززالم بهززا ،وأصززبحت جميززع الشززركات تعززاني مززن هززذه

األةمة وعلى رأسها القطاع المصرفي ،وقطاع العقارات ،وكلير من القطاعات األخرى.

وقد رافق ك هذه الهةات صدور قوانين وتعدي ت كليرة ،بزدءا بإعزادة هيكلزة الحاكميزة الميسسزية فزي الواليزات المتحزدة
األمريكيززة فززي عززام  2441وصززدور قززانون سززاربنس أوكسززلي ،وانتهززاء بإعززادة النظززر فززي كليززر مززن معززايير المحاسززبة الماليززة
الدوليزة ،ومعزايير المحاسزبة الماليزة األمريكيزة ،بز وفزي اآونزة األخيزرة بزدأت جهزود كز مزن مجلزس معزايير المحاسزبة واعززداد
التقارير المالية الدولية ،ومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية بالتوحد بشك منقطع النظير.
من جميع األحداج التي سبق ذكرها تنب الباحلان إلى حقيقة مفادها أن العام المشترك في جميع تلزك الهزةات – وان
كززان بشززك مباشززر أو غيززر مباشززر – هززو النظززام المززالي ونظززام المعلومززات المحاسززبي .وبنززاء علززى هززذه الحقيقززة مززن جهززة،
وحقيقة أن نظام المعلومات المحاسبي يعد أداة است ارتيجية مهمة من جهة أخرى ،تبادر إلي ذهن الباحلين سيا ر يس مفزاده
ه يستطيع نظام المعلومات المحاسبي – كأداة است ارتيجية في الشركات المساهمة العامة األردنية – أن يساعد على تحقيق

مي زةة تنافسززية لهززذه الشززركات  .ويعتقززد الباحلززان أن نظززام المعلومززات المحاسززبي فززي أي زة شززركة يعززد العززامود الفقززرا لهيكلهززا
التنظيمززي ،وممززا ال شززك في ز أن هززذا النظززام ركي زةة أساسززية فززي جميززع م ارح ز االسززت ارتيجية ،بززدءا مززن تحلي ز البي ززة الداخليززة
ومرور بإعداد االست ارتيجية ،وانتهاء بتنفيذها ومتابعتها.
ا
والخارجية،
لقد سعى الباحلان – لإلجابة عن سيا بحلهم الر يس -إلى دراسة األحزداج االقتصزادية التزي مزرت خز

ومززن لززم بيززان أسززبا

انهيززار أكبززر الشززركات العالميززة ،لبنززاء أداة استقصززاء متخصصززة تفح ز

هزذا العقزد،

مززدى قززدرة نظززام المعلومززات

المحاسبي كأداة است ارتيجية في الشركات المسزاهمة العامزة األردنيزة علزى تحقيزق ميزةة تنافسزية لهزذه الشزركات العالميزة ،وذلزك
للوصو لتوصيات قد يكون لها ألر إيجابي في استم اررية هذه الشركات التي تعد عصبا ر يسا ل قتصاد الوطني.

مشكلة الدراسة:
تتمحززور مشززكلة الد ارسززة حززو مززدى قززدرة نظززام المعلومززات المحاسززبي – كززأداة اسززت ارتيجية فززي الشززركات المسززاهمة العامززة
األردنيززة – علززى تحقيززق ميزةة تنافسززية لهززذه .فكمززا الحززظ الباحلززان أن للنظززام المحاسززبي ألز ازر ال يسززتهان بز فززي جميززع األحززداج التززي

حززدلت خز

هززذا العقززد ،ولززيس بالبززرورة أن يكززون هززو المتسززب فيمززا حززدج ،ولكززن مززن األكيززد أن عززدم االلت زةام ب ز بشززك شززفاف

انعكس وبشك سلبي على األحداج االقتصادية والمالية بشتى أشكالها وأنواعها.
ولمعرفزة مززدى قززدرة نظزام المعلومززات المحاسززبي كزأداة اسززت ارتيجية فززي الشزركات المسززاهمة العامززة األردنيزة علززى تحقيززق
ميةة تنافسية ،فان يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األس لة التالية:
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فعز بهززا أدوات نظززام المعلومززات المحاسززبي كززأداة اسززت ارتيجية
 -1هز تملززك الشززركات المسززاهمة األردنيززة خطززة اسززت ارتيجية تُ َّ
ل ستعانة ب في تحقيق ميةة تنافسية

 -2هز ز هن ززاك معوق ززات تح ززو دون ق ززدرة الش ززركات المس ززاهمة األردني ززة عل ززى اس ززت

نظ ززام معلوماته ززا المحاس ززبي ك ززأداة

است ارتيجية بشك فاع بمن خطتها االست ارتيجية لتحقيق ميةة تنافسية
أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى:
 -1التعززرف علززى مززدى قززدرة نظززام المعلومززات المحاسززبي – كززأداة اسززت ارتيجية فززي الشززركات المسززاهمة العامززة األردنيززة فززي
تحقيق ميةة تنافسية.

 -2إجراء دراسة ميدانية على عينة من الشركات المساهمة األردنية لتحقيق الهدف اللاني ،ومن خ
 -3التوص إلى النتا

أداة استقصاء متخصصة.

والخروج بالتوصيات الم مة.

أهمية الدراسة:
تنبززع أهميززة الد ارسززة مززن أهميززة هززذا النززوع مززن الشززركات (الشززركات المسززاهمة) ،حيززج إنهززا ركي زةة ال يسززتهان بهززا فززي
االقتصاد الوطني ،وخصوصا أنها نواة السوق الرأسمالي ،مع عدم إغفزا أن رءوس أموالهزا عبزارة عزن أمزوا عامزة الشزع ،

وأنها تلع

دور مهما وجوهريا في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ،ودون شك فإن جميع أشزكالها وأنواعهزا يسزاهم فزي
كذلك ا

تكام ز جميززع أن زواع األسز زواق ف ززي االقتصززاد .فز زإن اسززتطاعت هززذه الد ارس ززة المتوابززعة معرفززة م ززدى قززدرة نظززام المعلوم ززات
المحاسبي كأداة است ارتيجية في الشركات المسزاهمة العامزة األردنيزة علزى تحقيزق ميزةة تنافسزية لهزذه الشزركات ،والوقزوف علزى
أوج القصزور ،ومزن لزم اقتزراح توصزيات تسزاهم فزي تقييمز وتقويمز  ،فإنهزا قزد تسزاهم بشزك مباشزر فزي تمكزين الشزركات مزن
مواجهة األةمة المالية مستقب  ،وبالتالي قد ينعكس ذلك إيجابيا على االقتصاد الوطني.

فرضيات الدراسة:
باالستناد إلى مشكلة الدراسة ،يمكن صياغة فربيات الدراسة على النحو التالي:
فع ز بهززا أدوات نظززام المعلومززات المحاسززبي كززأداة اسززت ارتيجية
 -1ال تمتلززك الشززركات المسززاهمة األردنيززة خطززة اسززت ارتيجية ُي َّ
ل ستعانة ب في تحقيق ميةة تنافسية.
 -2التوجد فروق معنوية ذات داللة إحصا ية بين آراء عينة الدراسة (المحاسزبين ،واإلداريزين) حزو مزدى امزت ك الشزركات
فع ز بهززا أدوات نظززام المعلومززات المحاسززبي كززأداة اسززت ارتيجية ل سززتعانة ب ز فززي
المسززاهمة األردنيززة لخطززة اسززتراتيجية تُ َّ

تحقيق ميةة تنافسية.

 -3ال توجد معوقات تحو دون قدرة الشركات المساهمة األردنية على است

نظام معلوماتها المحاسبي كأداة است ارتيجية

بشك فاع بمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميةة تنافسية.
 -0التوجد فزروق معنويزة ذات داللزة إحصزا ية بزين آراء عينزة الد ارسزة (المحاسزبين ،واإلداريزين) حزو وجزود معوقزات تحزو
دون قززدرة الشززركات المسززاهمة األردنيززة علززى اسززت

نظززام معلوماتهززا المحاسززبي كززأداة اسززت ارتيجية بشززك فاعز بززمن

خطتها االست ارتيجية لتحقيق ميةة تنافسية.
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حدود الدراسة:

بحلت الدراسة في األحداج االقتصادية العالمية للفترة الواقعة بين عام  2444وعام .2414

محددات الدراسة:

واج الباحلان عددا من المحددات كان لها ألر على الدراسة ،ويمكن تلخي
 -1قلة البحوج والدراسات حو موبوع هذا البحج بشك خا

هذه المحددات في التالي:

.

 -2صززعوبة قيززاس الميزةة التنافسززية بشززك كمززي مززن قزوا م الشززركات الماليززة ،حيززج إن الشززركات ال تفصززك بشززك علنززي عززن
كيفية تحقيقها ،حيج إنها شأن ذاتي وسرا.

منهجية الدراسة:
انط قا من طبيعة الدراسة والمعلومات المراد الحصو عليها ،ومن خ

األس لة التزي تسزعى إليهزا الد ارسزة الحاليزة ،فقزد تزم

استخدام المنه االستق ار ي.

مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من ف تين من العاملين في جميع الشركات األردنية المساهمة العامزة المدرجزة فزي سزوق عمزان المزالي،

ف ة المحاسبيين وف ة اإلداريين.

تتكززون عينززة الد ارسززة مززن ( )344فززرد مززن إداري زي الشززركات األردنيززة المسززاهمة العامززة و( )244فززرد مززن محاسززبيها،
وبالتالي فمجموع عينة الدراسة كان ( )044فزرد مزن اإلداريزين والمحاسزبين ،وقزد تزم توةيزع ( )044اسزتبانة .وبلز عزدد المعزاد
منها والصالحة للتحلي ( )044استبانة ،أا ما نسبت ( )٪04من مجموع االستبانات الموةعة .كما هو موبك بجدو (:)1
جدول رقم ()1

عدد االستبانات الموزعة والمعاد منها والصالحة للتحليل
عينة الدراسة

عدد االستبانات الموزعة

عدد االستبانات المعادة والصالحة للتحليل

إداريو الشركات

344

204

244
044

104
044

محاسبو الشركات
المجموع

أسلوب جمع البيانات :تم استخدام أسلوبين لجمع البيانات:
أوالا -البيانات األولية:
تم جمعها من خ

أداة قياس (استبانة) وتم إعدادها وفقا لمشكلة وعناصر وفربيات الدراسة.

ثانيا -البيانات الثانوية:
ا
استعان الباحلان بك ما استطاعا أن يص إلي من كت

ودوريات ومج ت ومحركات البحج على اإلنترنت.

-122-

المجلة العربية لإلدارة ،مج  ،34ع  - 2ديسمبر (كانون أول) 2014

األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفرضيات:
األس ززلو الوص ززفي اإلحص ززا ي م ززن أجز ز تحليز ز البيان ززات ،وذل ززك باس ززتخراج التكز ز اررات والنسز ز
واالنحرافات المعيارية ،لبيان مدى استجابة عينة الدراسة ألس لة أداة القياس ،وذلزك مزن خز

الم وي ززة والمتوس ززطات

البرنزام اإلحصزا ي (.)ssps

كمزا تزم اسزتخدام اختبزار ( )Tللعينزة الواحزدة  One-sample (T) Testمزن أجز اختبزار الفربزية األولزى ،واللاللزة ،كمزا تزم
استخدام اختبار التباين الل لي ( )ANOVAمن أج اختبار الفربية اللانية ،والرابعة.

الجزء الثاني -اإلطار النظري:
أوالا -االطار النظري:
 -1انهيار بعض الشركات العالمية في مطلع العقد الحالي وعالقته بنظام المعلومات المحاسبي كأداة است ارتيجية:
أدى انهيار شركة أنرون ومزا تبعز مزن انهيزار شزركة أرلزر أندرسزون للتزدقيق – إلزى إلزارة تسزايالت علزى مسزتوى المهنزة
فب ز عززن كززون الشززركتين تعم ز ن فززي دولززة متقدمززة

المحاسززبية ،مززن أهمهززا .كيززف تززم االنهيززار ولمززاذا ومززن المس ز و

ومشهورة ببي تها المحاسبية والتدقيقية ،وبالتطور المتقدم لما تملك من معزايير محاسزبية وتدقيقيزة متميزةة .وبعزد االطز ع علزى
حيليات انهيزار شزركة إنزرون ،تبزين أن الموبزوع لز جزذور قديمزة وخطزة للت عز

محكمزة تمتزد لعزام  ،1993تزم مزن خ لهزا

استخدام نظام المعلومات المحاسبي للشركة كأداة تحريف للحقا ق بشك ينحرف عن المسار االستراتيجي المخطط ل .
تعززد هززذه القبززية أو الفبززيحة مززن قبززايا العصززر المهمززة لمززا كززان لهززا مززن تززألير كبيززر  ,لززيس علززى الواليززات المتحززدة

فقط ،ب على العالم بأسره .فمن جهة تعد شركة إنرون  Enronمن كبريات الشركات بالعالم ،العاملة بمجا ال اة والطاقزة،

ولها فروع كليرة وعديدة ،ومن جهة أخرى فإن شركة أرلر أندرسون  Andersenللتدقيق تعد من أبخم شركات التزدقيق فزي
العززالم ب ز هززي األولززى مززن حيززج الحجززم واالنتشززار ،ويقززدر عززدد العززاملين فيهززا بأنحززاء العززالم مززا يقززار ما ززة وسززتون ألززف
موظف .ولقد تسب

انهيار تلك الشركتين في حدوج خسا ر قد يصع

حصزرها ،ناهيزك عزن العمزا والمزوظفين الزذين فقزدوا

أعمززالهم نتيجززة االنهيززار .ويعتقززد الباحل زان أن انهيززار هززاتين الشززركتين يعتبززر مأسززاة كبي زرة ،فهززو يشززك ن زواة خل ز فززي النظززام

المحاسبي كأداة است ارتيجية بشك خا

 ،والخطوة األولى التي تشك األةمة المالية العالمية الحالية ،كما إن درس مهم جدا

يحتم على الكليرين االستفاده من والوقوف على أسباب  ،وال بد أن تقوم الجهات المتخصصة بإعادة حساباتها.
()1

قززام مجلززس إدارة شززركة  Enronبتشززكي لجنززة تحقيززق للوقززوف علززى حقيقززة مززا حززدج ،وق زدمت اللجنززة تقريرهززا البززخم

الزذا ألقزى البزوء علزى عمليزات تمزت بزين شزركة  Enronوبعز

شزركات اسزتلمار كزان يزديرها ،Andrew S. Fastow

الذا كان يعم كذلك مساعد ر يس مجلس اإلدارة ور يس القسم المالي لشركة .Enron
ومزن المهزم ذكزره أن التقريزر ركززة بشزك كبيززر علزى تلزك العمليززات مزن جززانبين ر يسزين ،األو الجانز
العمليات ،واللاني جان

اإلفصاح عنها ،أا على مركزة األداة االسزت ارتيجية المسزتخدمة التزي كزان يفتزر

المحاسزبي لتلززك
أن تسزاعد اإلدارة

على امت ك ميةة تنافسية.
(1) Original Documents (Enron Financial Statements for 5 Years and Powers Report), (Department of
Accounting, College of Business Administration, University of Illinois at Chicago), April 4, 2002.
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ملخص عن الحدث كما جاء في أوراق اللجنة:
فززي  11أكتززوبر 2441أعلنززت شززركة  Enronتخف زي

أرباحهززا بمبل ز  000مليززون دوالر ،ناتجززة عززن التعززام ت مززع

شززركات اسززتلمارية ) .(LJM1 & LJM2مززع العلززم أن تلززك الشززركات هززي شززركات ش زراكة مززع  Enronوالتززي تززم إنشززايها
وادارتهززا مززن قب ز  .Fastowوأعلنززت ك ززذلك تخفززي

حقززوق ملكيززة المسززاهمين بمبل ز  1.2بليززون دوالر مرتبطززة بالعمليززات

السابقة .والمشكلة بدأت بعد ببعة أشهر من اإلع ن ،حيج أعلنت  Enronإعادة هيكلة قوا مهزا الماليزة للفتزرة الواقعزة بزين

 ،2441-1991معللززة ذلززك بأخطززاء محاسززبية متعلقززة بشززركات الش زراكة االسززتلمارية ومززدارة مززن قب ز  Fastowو Kopper
(موظف سابق في  Enronومالك لشركة  ) Chew Co.والشركات هي ).(Chew Co., LJM1, and LJM2
ومن الجدير بالذكر أن إعادة هيكلة القوا م المالية للفترة الواقعزة  2441-1991بينزت تخفيبزات فاقزت اإلعز ن األو

فززي  .2441/14/11وف ززي تل ززك الفتززرة قامززت شززركة  Enronبالكشززف عل ززى أن  Fastowتلقززى مبلزز  34مليززون دوالر مززن
شركتي  LJM1و .LJM2والبد أن نذكر هنزا أن مزن أهزم األمزور التزي وجزدتها اللجنزة التزي لزم تفصزك عنهزا شزركة Enron
أن بعز

المززوظفين المتززورطين بتلززك التعززام ت أصززبحوا أغنيززاء بشززك مفززاجو وتلقزوا عززدة مبززال تجززاوةت عشزرات الم يززين

التي لم يفتر

أن يتلقوها.

وتبززيف اللجنززة أن إدارة  Enronاسززتخدمت تلززك الشززركات االسززتلمارية فززي عمليززات عديززدة لززم يكززن مززن الواج ز

البرورة الدخو فيها أص  .إذ إن أغل

تلزك العمليزات صزممت بشزك مزتقن بهزدف الت عز

أو

واظهزار القزوا م الماليزة بشزك

جيد يخدم مصالك خاصة ،وابتعدت تلك العمليزات عزن هزدف المنفعزة االقتصزادية أو التحزوط لمخزاطر مسزتقبلية .بعز

هزذه

العمليززات صززممت بشززك مززدروس ولززم يتبززع فيهززا اإلج زراءات والمبززادا المحاسززبية المتعززارف عليهززا ،ونتيجززة لعززدم اتبززاع تلززك
المبادا لم يتم إظهار تلك الشركات االستلمارية في قوا م شركة  Enronالمالية كأصو والتةامات.
كمززا إن هنززاك عمليززات أخززرى تززم تطبيقهززا بشززك غيززر ال ززق وغيززر صززحيك وبموافقززة المستشززارين المززاليين ،إذ تززم إطفززاء
بعز

الخسززا ر الناتجززة عززن عمليززات التحززوط الوهميززة ،مززع العلززم بزأن تلززك العمليززات لززو كانززت صززحيحة لكززان يجز

عنه ززا أربز ززاح لش ززركة  ،Enronإذ إن  Enronهز ززي المتحوط ززة ،وبالتز ززالي كز ززان يجز ز

أن ينززت

علز ززى الشزززركات االسز ززتلمارية تعز ززوي

الخسا ر .ولكن كيف يمكن ذلك إذا كانت شزركة  Enronهزي المالكزة لتلزك الشزركات ،وهزذه الملكيزة تزم إخفايهزا بشزك مزتقن
ولم تظهر إال عند حزدوج الحزدج .وتعزد هزذه العمليزة هزي أخطزر عمليزة تمزت وسزاهمت فزي انهيزار الشزركة ،إذ إنهزا أظهزرت

في األعوام السابقة أرباحا وهمية بل ت بليون دوالر عن الربك الحقيقي.
اتب ززك للجن ززة بع ززد الفحز ز

والتح ززرا أن العملي ززات المحاس ززبية األص ززلية ف ززي التعامز ز م ززع ش ززركات  LJM1وLJM2

و Chew Co.التي أدت ل نهيار كانت عمليات ذات هيكلية م لوطة مخالفة للمبادا المحاسبية المتعارف عليها .مزع العلزم
أن تلك العمليات تمت بموافقة واشراف مزدققي ومستشزارا الشزركة الخزارجيين  Andersonوالزدلي علزى ذلزك المبلز المزدفوع

لهم  0.1مليون دوالر مقاب تلك االستشارات  ،والذا جاء ذكره بمن تقريزر مجلزس اإلدارة .وال بزد اإلشزارة هنزا الزى أن تلزك
العمليزات الم لوطزة تتعلزق بهيكلزة عمليزات مزا يسزمى (شزركات ذات أهزداف محزددة)  . Special Purpose Entityوتزن
الق زوانين والمبززادا المحاسززبية المتعززارف عليهززا علززى أن الشززركة المتعاملززة مززع هززذا النززوع مززن الشززركات يمكنهززا أن تعاملهززا
كجهات مستقلة إذا ما تحقق الشرطان التاليان:
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أ -أن يكون أحد مالكي الشركة المتعاملة مع تلك الشركات مالكا فيها بما ال يق عن  %3من أصزولها ،ويجز
لهذه النسبة على أنها تحتوا بع

 -يج

أن ينظزر

المخاطر عند إجراء أية عملية مع ذلك النوع من الشركات.

أن يكون للمالك المستق لتلك الشركة السيطرة الكاملة عليها.

إذا ما تحقق الشرطان ،فيمكن للشركة المتعاملة مع هزذا النزوع مزن الشزركات إلبزات األربزاح والخسزا ر الناتجزة عزن هزذا
التعامز وال يززتم تبززمين أصززو أو الت اةمزات تلززك الشززركات فززي القزوا م الموحززدة للشززركة المتعاملززة ،ب ز
الوليقة بينها ،وعندما تم تحلي العمليات وجد أن  Enronخالفت القواعد المنصو

النظززر عززن الع قززة

عليها وبشك متعمد ومبيت.

تعليق الباحثين:
هذه القبية المهمة التي تعد قبية العصر تفتك العيون على أمور مهمة وكليرة وتجعلنا نطرح بعبها:
أ -ال يعتقززد الباحلززان أن ز كززان هنززاك إمكززان لمنززع مززا حززدج ،فززإن انح زراف هززذه الشززركة فززي اسززتخدام اداتهززا االسززت ارتيجية
المتمللة في نظام المعلومات المحاسبي ،وت عبها فيما كان مخططا ل هو السب

الر يس الذا أدى إلى انهيارها.

 أهززم العبززر المسززتقاة مززن هززذا االنهيززار تتمل ز فززي حقيقززة أن المسززتلمرين يفقززدون اللقززة بشززك كام ز فززي أا منش زأة يلبززتت عبها بأدواتها االست ارتيجية.

ج -ما حدج يدل بشك ال يقب الشك أن نظام المعلومات المحاسبي والمالي يعد أداة است ارتيجية ال يمكن االستهانة بها.
 -2التغيرات التي حدثت على بيئة نظام المعلومات المحاسبي باعتبارة أداة است ارتيجية مهمة:
نتيجة ل نهيارات التي تعربت لها بع

الشركات البخمة في الواليات المتحدة األمريكية ،قام المشرع األمريكزي بإصزدار عزدد

مززن الق زوانين التززي ركززةت وبحلززت غالبيتهززا بمززا يسززمى بالحاكميززة الميسسززية  ،Corporate Governanceولدرجززة أن جديززة وخطززورة
األمور استدعت تدخ الريس األمريكي للمشاركة في ح هذه المشك ت.
وجد الباحلان أن هناك عدة تعريفزات للحاكميزة الميسسزية ،فبعبزها يقزو " :هزي حقز مزن حقزو االقتصزاد ،تبحزج فزي
كيفيزة بزمان أو تحفيزة اإلدارة ذات الكفزاءة فزي الشزركات المسززاهمة باسزتخدام ميكانيكيزة الحزوافة ،ملز العقزود ،والتشزريعات،

محصور في السيا حو تحسين األداء المالي ،فعلى سزبي الملزا  ،مزا
ا
وتصميمات الهياك التنظيمية .وغالبا ما يكون ذلك
مززدى قززدرة وتززألير مز ك الشززركة المسززاهمة العامززة فززي بززمان وتحفيززة مززديرا الشززركة علززى تأديززة وتحقيززق أفبز عا ززد علززى
استلماراتهم" (دهمش ،وابو ةر،2443 ،

 .)1وبع

التعريفات تقو "إن الحاكمية الميسسزية يمكزن تعريفهزا علزى نطزاق

بيق بأنها تمل ع قة الشركة بالمساهمين ،أو بشك أوسع ،ع قة الشركة بالجميع" (.)Financial Times, 1999
ويمكززن تلخ زي

أهززم الت يي زرات التززي حززدلت علززى الحاكميززة الميسسززية بمززا جززاء فززي المقالززة المعنونززة " سززوق نيويززورك ل ز وراق

الماليزة  NYSEيبزع لجزان التزدقيق علزى طريزق جديزد"( )Sweeney & Waller, 2002فزي  2442/0/1بزأن مجلزس إدارة سزوق
نيويززورك لز وراق الماليززة قززام بالموافقززة علززى تعززدي ت مقترحززة لمعززايير إدراج الشززركات بإصززدار معيززار  ،(SAS no. 99) 99وتمزت
منقاشة تلك التعدي ت المقترحة مع لجنزة األوراق الماليزة فزي  ،2442/0/11وتزم تحديزد مزدة ةمنيزة للتعليزق واالعتز ار
قب أن تصوت اللجنة بشك نها ي على الموافقة علي .
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هززدفت التعززدي ت المقترحززة إلعززادة اللقززة للمسززتلمر ،مززن خ ز

تعةيززة محاسززبة الشززركات وتقويززة الحاكميززة الميسسززية

 .Corporate Governanceوركةت التعدي ت المقترحة على جع لجنة تزدقيق الشزركة مسز ولة تمامزا عزن مراقبزة المزدقق
الخارجي واعطا ها سلطة كاملة في تحديد شروط وأتعا

أعما التدقيق واألعما األخرى .لقد تجاوةت التعزدي ت المقترحزة

هدفها الر يس بالتركية على مهام لجنة التدقيق لتصبك دلي شام للشركات المدرجة إلى تحديد معايير السيطرة الميسسية.
ييلر المعيار المقترح على جميع الشركات المدرجة أوراقهزا الماليزة بزمن سزوق نيويزورك لز وراق الماليزة ،ويزيلر كزذلك
على جميزع منظمزات األعمزا األخزرى ذات الشزك القزانوني الم زاير للشزركات المسزاهمة ،ملز شزركات التبزامن المحزدودة.

لقد حدد المعيار هدفين ر يسين ،األو  ،تحديزد سزلطة لجزان التزدقيق مزن منظزور ن اةهزة قزوا م الشزركات الماليزة .وركزة الهزدف

اللززاني علززى اسززتق لية المززدقق الخززارجي ،مززع إبقززاء لجنززة التززدقيق غيززر مس ز ولة عززن تحديززد الق زوا م الماليززة أو بززمان تقريززر
المزدقق الخززارجي .ولقزد تبززمن المعيززار المقتزرح إلزةام الشززركات المدرجزة بتلبيززة بنززدين مهمزين ،األو  ،تعيززين ل لززة أعبزاء فززي مجلززس
إدارة الشركة ذوا صفة مستقلة يتم تحديدهم بمعرفة لجنة التدقيق ،واللاني ،تحديد أتعا أعباء لجنة التدقيق.
 -3ما هي الميزة التنافسية؟
تحزدد الميزةة التنافسزية ( )Corporate Advantageإلزى حزد كبيززر مزدى قزدرة الشززركة علزى إيجزاد أو إمززداد الشزركة بعوا زد ماليززة
تةيززد علززى رأس المززا  ،كمززا تزرتبط الخطززة االسززت ارتيجية للشززركة بأسزواقها الماليززة .فززي نهايززة المطززاف فزإن الميزةة التنافسززية تسززمك للشززركة
بأن تحقق عوا د اة دة (كليرة) ألصحا المصالك (.)Stake holders

إن توافر ميةة تنافسية دا مة أو إن استمرارها ،قد يكون أحد أهزم األهزداف أو الوسزا

للشزركة لتحقيزق أهزدافها .ويمكزن

القززو بززأن المي زةة التنافسززية تسززتند فززي فاعليتهززا وديمومتهززا إلززى امززت ك الشززركة عززدة قززدرات محوريززة وجوهريززة تعززةة القابليززة
للحصو على الميةة التنافسية ،ومن الممكن أن يكزون نظزام المعلومزات المحاسزبي  AISإحزدى تلزك القزدرات المحوريزة ،وقزد

تشززم نوعيززة العززاملين ،واإلبززداع فززي العمز  ،أو تقززديم خززدمات أو سززلع متفوقززة فززي النوعيززة للعمز ء .وقززد اةدادت أهميززة نظززم
المعلومات اإلدارية  MISكافة ،وتعددت أنواعها في السنوات األخيرة بسزب

التقزدم فزي تكنولوجيزا المعلومزات  ITفزي تحقيزق

الميةة التنافسية باعتبارهزا أحزد المزوارد أو القزدرات غيزر التقليديزة .وتتميزة الميزةة التنافسزية بعزدد مزن الخصزا
تقليززدها مززن قب ز المنافسززين،

 -أن تكززون مسززتدامة لفت زرة ةمنيززة طويلززة ،ج -أن تتناس ز

 :أ -ال يمكزن

مززع األهززداف التززي تسززعى الشززركة

لتحقيقها ،د -أن تكون مرنة بحيج يمكن است لها وفقا ألوباع الشركة الداخلية والخارجية.)Barney, 1997( .
 -4نظام المعلومات المحاسبي وأدواته االست ارتيجية:
يتفززق جمي ززع المتخصصز زين عل ززى أن نظززام المعلوم ززات المحاس ززبي  -بش ززكل الشززام – يعتب ززر م ززن األدوات الر يسز زة أليز زة

است ارتيجية ،شريطة أن يتوافر في عدد من الخطوات الر يسة)Turner and Weickgenannt, 2009( :
أ -خطوات توبيحية متكاملة تربط عمليات الشركة بقاعدة البيانات المحوسبة.
 -خطوات تسجيلية منتظمة إلدخا البيانات لنظام المعلومات المحاسبي.

ج -خطوات عم تفع أنظمة الرقابة فيما بين عمليات الشركة.

د -خطوات عم تفع وتربط وتنشو ك من التقارير الداخلية والخارجية.
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بينمززا يززرى الززبع

( )Vaassen and Others, 2009أن نجززاح اسززتخدام أدوات نظززام المعلومززات المحاسززبي فززي

االست ارتيجية يتمل في امت ك الشركة تلك األدوات ،وقدرتها على تفعي :
أ -الرقابة الداخلية .Internal Control
 إدارة المعلومات .Information Managementج -رقابة اإلدارة .Management Control
 -5المحاسبة المالية كقاعدة بيانات للتخطيط االستراتيجي:

يززرى الباحلززان أن الشززركة التززي تسززتطيع اسززتخدام المحاسززبة الماليززة بشززك يسززتند إلززى معززايير المحاسززبة إلعززداد التقززارير

الماليززة الدوليززة – سززتتمكن مززن تززوفير بيانززات ماليززة تاريخيززة ذات مصززداقية وشززفافية عاليززة يمكززن االسززتناد إليهززا فززي تحليز البي ززة

الداخليززة والخارجيززة للشززركة بشززك مولززوق ،ممززا قززد يمكنهززا مززن بنززاء خطززة اسززت ارتيجية جيززدة .وتتفززق ال البيززة أن دور المحاسززبة
المالية كأداة است ارتيجية يمكن تحقيق إذا تمكنت الشركة – وفقا لمعزايير إعزداد التقزارير الماليزة الدوليزة – مزن تزوفير مزا يلزي:

()Kieso and Others, 2011

أ -إعززداد جميززع الق زوا م الماليززة (المركززة المززالي ،وقا مززة الززدخ الشززاملة ،وقا مززة التززدفقات النقديززة ،وقا مززة الت يززر فززي
حقوق الملكية ،وجميع قوا م اإليباحات المرافقة).

 -القدرة على تفسير دور القياسات المحاسبية المستخدمة في است

مصادر الشركة.

ج -القدرة على استخدام جميع معايير إعداد القوا م المالية الدولية في عمليات القياس واإلفصاح.
د -القدرة على تحقيق أهداف القوا م المالية في توفير معلومات ذات فا دة ألصحا

المصالك.

 -6المحاسبة اإلدارية كأداة است ارتيجية رئيسة:
يرى الباحلان أن المحاسبة اإلدارية – إن تم استخدامها من قب الشركة بشك فاع – سزيكون لهزا دور ال يسزتهان بز

في تمكين الشركة مزن امزت ك ميزةة تنافسزية جيزدة ،وخصوصزا أن المحاسزبة اإلداريزة مصزممة بشزك يسزتند بشزك كامز إلزى

نظززام الشززركة المززالي الززذا يعتبززر نظام زا يجمززع المعلومززات التاريخيززة ،وبعززده يززأتي دور المحاسززبة اإلداريززة بززإدارة المعلومززات
المحاسبية بشك مستقبلي لتمكين اإلدارة من اتخاذ ق ارراتها المستقبلية.
يتفق الجميع على أن أهداف المحاسبة اإلدارية تتلخ

في)Collier, 2009( :

أ -المساهمة في مستويات ك من التخطيط االستراتيجي ،والتخطيط الوظيفي.
 إنشاء ك من قواعد وسياسات مستقاة من نظام المعلومات المالي وتشكيلها على شك مواةنات تخطيطية.ج -إعطاء اإلدارة خطط استرشزادية تمكنهزا مزن تحليز الواقزع الحزالي للشزركة واتخزاذ القز اررات المسزتقبلية ،وذاك لمراقبزة
أدا ها ،ومتابعت والسيطرة علي من خ

تطبيق المواةنات التخطيطية.

الجزء الثالث -الجانب العملي:
يهدف هذا الجةء إلى عر

تم إعدادها ،وكما يلي:

نتا

التحلي اإلحصزا ي التزي تزم التوصز إليهزا مزن خز
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أداة القيزاس (االسزتبانة) التزي

مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية...

وصف خصائص عينة الدراسة الديموغرافية:
فززي هززذه الفق زرة سززيتم عززر

وتحلي ز النتززا

المتعلقززة بالمعلومززات الديموغرافيززة ألف زراد عينززة الد ارسززة مززن حيززج طبيع زة

العم ز  ،وحجززم المنشززأة ،ونززوع الملكيززة ،وعززدد العززاملين ،والوظيفززة الحاليززة ،والميه ز العلمززي ،والتخص ز

الخبرة ،والشهادات المهنيزة .ويشزير جزدو ( )1إلزى توةيزع أفزراد عينزة الد ارسزة حسز
االكاديمي ،وسنوات الخبرة.

العلمززي ،وسززنوات

الوظيفزة ،والميهز العلمزي ،والتخصز

جدول رقم ()1

العوامل الديموغرافية
الوظيفـة

المؤهل العلمي

محاسبون
إداريون
المجموع

دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
أخرى
المجموع
التخصص األكاديمي
محاسبة
علوم مالية ومصرفية
إدارة
أخرى
المجموع
الخبــرة
أق من خمس سنوات
 14-0سنوات
اكلر من  14سنوات
المجموع

التكرار
104
204
044

النسبة٪
%31.04
%12.04
%144.44

19
211
09
13
044
التكرار
321
20
20
34
044

%0.04
%11.04
%22.34
%3.34
%144.44
النسبة٪
%04.34
%1.34
%1
%1.04
%144.44

91
90
214
044

%20
%23.04
%02.04
%144.44

يشزير الجززدو رقززم ( )1إلزى أن عززدد المحاسززبيين بلز  104محاسزبا وبنسززبة مقززدارها  ،٪31.0بينمزا بلز عززدد اإلداريززين

 204إداريا وبنسبة مقدارها  .٪12.0ومن الم حظ أن مزا يقزار  %11مزن عينزة الد ارسزة مزن حملزة شزهادات البكزالوريوس،

ممززا يززدل علززى أن أغل ز

عينززة الد ارسززة مززن الجززامعيين ،والم حززظ أن مززا يقززر مززن  %04مززن تخص ز

المحاسززبة ،ومززن

الم حظات المهمة أن مستوى خبرة عينة الدراسة مرتفع ،حيج تجاوة النصف ممن تعدت خبراتهم السنوات العشر.

درجة اإللمام بمفهوم نظام المعلومات المحاسبي وأهميته كأداة استراتيجية:
يش ززير الج ززدو رق ززم ( )2إل ززى نس ززبة درج ززة إلم ززام عين ززة الد ارس ززة بمفه ززوم نظ ززام المعلوم ززات المحاس ززبي وأهميتز ز ك ززأداة

استرتيجية لتحقيق ميةة تنافسية.
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جدول رقم ()2
درجة إلمام عينة الدراسة بمفهوم نظام المعلومات المحاسبي وأهميته كأداة استرتيجية

درجة اإل لمام
ممتاةة
جيدة جدا
جيدة
مقبولة
عدم اإللمام
المجموع

النسبة
٪1.0
٪30.0
٪30.0
٪10.0
٪3.4
٪144.4

التكرار
34
101
102
10
12
044

وي حظ مما سبق أن  ٪91من عينة الد ارسزة علزى إلمزام بمفهزوم نظزام المعلومزات المحاسزبي وأهميتز كزأداة اسزترتيجية

لتحقيق الميةة التنافسية بدرجات متفاوت  ،مما ييكد أن عينة الدراسة من الجامعيين ،مما يعطي مصداقية إلجاباتهم.
اختبار مقياس االستبانة:

تم اعتماد مقياس ليكرت لتحديد درجة األهمية النسبية لك بند من بنود االستبانة ،كما هو موبك في جدو (:)3
جدول رقم ()3
مقياس لتحديد مستوى المالءمة

الدرجة
1
2
3
0
0

مستوى المالءمة
معدومة
بعيفة
متوسطة
عالية
عالية جدا

كمزا تزم وبزع مقيزاس ترتيبزي لهزذه األرقزام إلعطزاء الوسزط الحسزابي مزدلوال باسزتخدام المقيزاس الترتيبزي ل هميزة ،وذلزك
ل ستفادة منها فيما بعد عند تحلي النتا  ،وذلك كما هو موبك بالجدو رقم (:)0

الوسط الحسابي
أق من 2
 – 2أق من 3
 – 3أق من 3.10
 – 3.10أق من 0.0
 – 0.0أق من 0

جدول رقم ()4
مقياس لتحديد األهمية النسبية للوسط الحسابي
األهمية النسبية
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة

مستوى المالءمة
معدومة
بعيفة
متوسطة
عالية
عالية جدا

عرض النتائج:
للتعرف علزى مدى قـدرة نظـام المعلومـات المحاسـبي كـأداة اسـتراتيجية فـي الشـركات المسـاهمة العامـة األردنيـة فـي

تحقيق ميزة تنافسية لهذه الشركات تم توجي أس لة تتعلق بموبوع البحج ،وقد تم تصزنيف إجابزات أفزراد العينزة فزي خمسزة

بدا

تدرجت من عالية جدا إلى معدومة.
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مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية...

أوالا -التحيل الوصفي لمتغيرات الدراسة:

عرض النتيجة األولى:

مدى امتالك الشركات المساهمة األردنية خطة استراتيجية تُفعـل فيهـا أدوات نظـام المعلومـات المحاسـبي لالسـتعانة
بها في تحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر جميع أفراد عينة الدراسة):
يظهززر الجززدو ( )0تحلي ز الفق زرات ال زواردة فززي اسززتمارة االسززتبانة لمززدى امززت ك الشززركات المسززاهمة األردنيززة خطززة

اسززتراتيجية تُفعز بهززا أدوات نظززام المعلومززات المحاسززبي ل سززتعانة بز فززي تحقيززق ميزةة تنافسززية ،حيززج أحتسززبت المتوسززطات
الحسززابية واالنح ارفززات المعياريززة إلجابززات أف زراد العينززة ،وقززد تززم ترتيبهززا تناةليزا حس ز

ومن خ

الجدو رقم ( )0يمكن أن نستد على ما يلي:

أهميتهززا النسززبية اسززتنادا لمتوسززط اآراء

جدول رقم ()5
المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية إلجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات االستمارة
لمدى امتالك الشركات المساهمة األردنية خطة استراتيجية تُفعل بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي
لالستعانة بها في تحقيق ميزة تنافسية
الفقرة

السؤال

1
4
2
3
5
11
11
6
11
16
11
1
11
13
21

لدى إدارة الشركة استراتيجية محدد بها دور نظام المعلومات المحاسبي.
تستخدم إدارة الشركة المحاسبة المالية وفقاا لمعايير المحاسبة الدولية.
تستخدم الشركة محاسبة التكاليف ضمن إدارتها المالية.
تستخدم الشركة المحاسبة اإلدارية كأداة رقابية تخطيطية.
تعد الشركة تقاريرها المالية بشكل يوائم متطلبات السوق المالي.
تستخدم الشركة أدوات التحليل المالي لتحليل بيئتها الداخلية.
تستخدم الشركة أدوات التحليل المالي لتحليل بيئتها الخارجية.
تراقب الشركة جميع اال نحرافات بين البنود الفعلية والمعيارية.
بمرعاة تدفقاتها النقدية الوارده والصادرة.
تهتم الشركة ا
دور فاعالا في الرقابة على البيانات.
يلعب نظام الرقابة والتدقيق الداخلي اا
يتعاون نظام الرقابة والتدقيق الداخلي مع مدقق الشركة الخارجي.
يزود النظام اإلدارة وبشكل دوري بجداول تحصيل الديون الزمنية.
تستخدم اإلدارة المالية أسلوب إدارة األرباح.
تلجأ اإلدارة لالستشارات المالية الخارجية عند الحاجة.
يتم تطوير نظام المعلومات المحاسبي بشكل دوري.
تقوم اإلدارة المالية بقياس تدني قيمة المخزون من خالل مقارنة
التكلفة بالقيمة القابلة للتحقق .Net Realizable Value
تستخدم اإلدارة المالية نموذج القيمة العادلة ،بخصوص استثماراتها
في األدوات المالية.
تلتزم اإلدارة بانشاء االحتياطيات االختيارية.
لدى إدارة الشركة اإلدارية والمالية خطط مستقبلية واضحة حول إدارة
األزمات المالية.
تجري إدارة الشركة اإلدارية والمالية اختبار تدني الشهرة.
المجمــــوع

1
12
14
1
15
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المتوسط اال نحراف األهمية مستوى
الحسابي المعياري النسبية المالءمة
عالية
1
0.674634 0.0220
عالية
2
0.806305 0.4012
عالية
3
0.614971 0.4120
عالية
0
0.855104 0.4204
عالية
0
1.041002 3.0004
متوسطة
1
1.073067 3.1310
متوسطة
1
1.005935 3.1204
متوسطة
0
1.12635 3.1220
متوسطة
9
1.159423 3.1144
متوسطة
14 1.195229 3.1444
متوسطة
11 1.091546 3.1110
متوسطة
12 0.978607 3.1110
متوسطة
13 1.080703 3.1444
متوسطة
10
1.08199 3.0004
متوسطة
10 0.927548 3.0020
1.185586 3.2144

11

متوسطة

1.157259 3.2144

11

متوسطة

1.236851 3.4904

10

متوسطة

0.941416 2.9103

19

بعيفة

1.304552 2.1044
0.65838 3.6182

بعيفة
24
متوسطة
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كانززت فق زرات االسززتبانة علززى درجززات متفاوت زة مززن األهميززة ،وكانززت فق زرات ( ،)1،0،2،3،0علززى درجززة عاليززة مززن األهميززة،
حيج كان متوسطها الحسزابي بزين ( ،)3.0004 – 0.0220وبالتزالي فزإن إجابزات أفزراد عينزة الد ارسزة تتجز نحزو الموافقزة علزى تلزك
األسز لة .كمززا يشززير الجززدو إلززى أن الفقزرات المتبقيززة –عززدا الفقزرتين  ،0و –10علززى درجززة متوسززطة األهميززة ،حيززج كززان متوسززطها

الحسابي بين ( ،)3.4904 – 3.1310وبالتالي فإن إجابات أفراد عينزة الد ارسزة تتجز نحزو المحايزد (موافزق بشزك متزردد) علزى تلزك
األس لة .كمزا يشزير الجزدو إلزى أن فقزرات  ،0و 10علزى درجزة بزعيفة األهميزة ،حيزج كزان متوسزطها الحسزابي بزين (– 2.9103
 ،)2.1044وبالتالي فإن إجابات أفراد عينة الدراسة تتج نحو عدم الموافقة على تلك األس لة.
وبشك عام فإن المتوسط عام إجابات أس لة هذا المت ير بلز ( ،)3.6182واالنحزراف المعيزارا لهزا ()0.65838؛ أا
أن موافقززة عينززة الد ارسززة علززى أس ز لة هززذا المت يززر متوسززطة ،وأن اتجاهززاتهم تمي ز نحوالموافقززة علززى أن الشززركات المسززاهمة
األردنية تمتلك خطة استراتيجية تُفع بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي ل ستعانة بها في تحقيق ميةة تنافسية.
عرض نتيجة المقارنة بين وجهات نظر عينة الدراسة للنتيجة األولى:
مدى امتالك الشركات المساهمة األردنيـة خطـة اسـتراتيجية تُفعـل بهـا أدوات نظـام المعلومـات المحاسـبي لالسـتعانة
بها في تحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر مقارنة بين أفراد عينة الدراسة):
يظهززر الجززدو ( )1تحلززي إجماليزا لفقزرات اسززتمارة االسززتبانة لمززدى امززت ك الشززركات المسززاهمة األردنيززة خطززة اسززتراتيجية

تُفعزز به ززا أدوات نظززام المعلوم ززات المحاس ززبي ل سززتعانة بهز زا فززي تحقي ززق ميز زةة تنافسززية ،حي ززج أحتسززبت المتوس ززطات الحس ززابية
واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة للتمكن من المقارنة فيما بين بعبها وبع :
جدول رقم ()6

المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية المقارنة إلجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات االستمارة
لمدى امتالك الشركات المساهمة األردنية خطة استراتيجية تُفعل بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي
لالستعانة بها في تحقيق ميزة تنافسية
المتوسط
العام
311615
315323
3.6182

العينة
عينة المحاسبين
عينة اإلداريين
المجموع (جدول رقم )5

اال نحراف العام
1.43111
1.14111
0.65838

مستوى
المالءمة
عالية
متوسطة
متوسطة

نسززتد مبززد يا مززن الجززدو الس ززابق أن هنززاك تقارب زا بززين آراء عينززة الد ارس ززة بززالرغم مززن أن االنحز زراف أعلززى بالنس ززبة
لإلداريين ،وعند فح

الفربية فيما بعد سنحدد ما إذا كان هناك اتفاق حو قبو أو رف

فربية الدراسة.

عرض النتيجة الثانية:
المعوقــات التــي تحــول دون قــدرة الشــركات المســاهمة األردنيــة علــى اســتغالل نظــام معلوماتهــا المحاســبي كــأداة
استراتيجية بشكل فاعل وضمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر جميع أفراد عينة الدراسة):
يظهر الجزدو ( )1األهميزة النسزبية للمعوقزات التزي تحزو دون قزدرة الشزركات المسزاهمة األردنيزة علزى اسزت
-111-

نظزام

مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية...

معلوماته ززا المحاس ززبي ك ززأداة اس ززتراتيجية بش ززك فاعز ز وب ززمن خطته ززا االس ززتراتيجية لتحقي ززق ميز زةة تنافس ززية ،حي ززج أُحتس ززبت
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وقد تم ترتيبها تناةليا حس

لمتوسط اآراء .ومن خ

الجدو يمكن أن نستد على ما يلي:

أهميتها النسزبية اسزتنادا

جدول رقم ()7

المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية إلجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات االستمارة
للمعوقات التي تحول دون قدرة الشركات المساهمة األردنية على استغالل نظام معلوماتها المحاسبي
كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية

المتوسط
السؤال
الفقرة
الحسابي
3.2220
 31تدخل مجلس إدارة المنشأة في اإلدارة.
3.1044
 34عدم رغبة مجلس إدارة المنشأة في اإلفصاح عن دخلها الحقيقي.
3.1010
 35تدني رواتب اإلدارة المالية.
3.1020
 21عدم وضوح اسباب األ زمة المالية العالمية.
3.1021
 36ارتفاع تكلفة تطوير النظام المحاسبي.
3.1300
 21خصوصية أعمال المنشأة والمحافظة على سرية المعلومات.
3.1444
 22التخوف من كشف نقاط قوة وضعف النظام المحاسبي.
3.4939
 24عدم وجود تشريع يلزم بتطوير نظام المعلومات المحاسبي.
 21عدم اقتناع مجلس اإلدارة بأهمية تطوير نظام معلومات محاسبي كأداة استراتيجية3.4920 .
عدم وجود دورات متخصصة تربط األ زمة المالية العالمية بنظام
3.4344
23
المعلومات المحاسبي.
2.9044
 32تدني عدد أفراد اإلدارة المالية العاملين في المنشأة.
2.0129
 25ارتفاع تكلفة اإلدارة المالية.
2.0209
 21وجود تدقيق حسابات خارجي.
2.1010
 26تدني كفاءة اإلدارة اإلدارية.
2.1120
 33حوسبة جميع االنظمة.
2.3010
 31تدخل خارجي باإلدارة اإلدارية والمالية للمنشأة.
211111
المجموع

اال نحراف
المعياري
1.140722
1.411588
1.370178
1.146945
1.501518
1.174225
1.121671
1.15638
1.252144

مستوى
الترتيب
المالءمة
 1متوسطة
 2متوسطة
 3متوسطة
 0متوسطة
 0متوسطة
 1متوسطة
 1متوسطة
 0متوسطة
 9متوسطة

1.270092

14

متوسطة

1.319793
0.889004
1.283003
0.948469
1.312116
1.174817
1111641

 11بعيفة
 12بعيفة
 13بعيفة
 10بعيفة
 10بعيفة
 11بعيفة
ضعيفة

يشير الجدو رقم ( )1إلى ما يلي:
أغل

فقرات االستبانة على درجة متوسزطة مزن األهميزة ،وكانزت فقزرات الجزدو التزي تزن

علزى "تـدخل مجلـس إدارة

المنشــأة فــي اإلدارة والززذا ملز أعلززى معززوق ،عــدم رغبــة مجلــس إدارة المنشــأة فــي اإلفصــاح عــن دخلهــا الحقيقــي ،تززدني
رواتز

اإلدارة الماليززة ،عــدم وضــوح أســباب األ زمــة الماليــة العالميــة ،ارتفــاع تكلفــة تطــوير النظــام المحاســبي ،خصوصــية

أعمال المنشأة والمحافظة علـى سـرية المعلومـات ،التخـوف مـن كشـف نقـاط قـوة وضـعف النظـام المحاسـبي ،عـدم وجـود

تشريع يلزم بتطوير نظام المعلومات المحاسبي ،عدم اقتناع مجلس اإلدارة بأهمية تطوير نظام المعلومات المحاسبي" هي
أعلى المعوقات ،حيج كان متوسطها الحسابي أعلى مزن ( ،)3.44وبالتزالي فإجابزات أفزراد عينزة الد ارسزة تتجز نحزو الموافقزة
على وجود تلك المعوقات .كما يشير الجدو إلى عدم وجود معوقات أخرى ذات تألير يذكر.

وبشك عزام فزإن المتوسزط العزام إلجابزات أسز لة هزذا المت يزر بلز ( ،)2.9100واالنحزراف المعيزارا لهزا ()4.19109؛

أا أن موافقة عينة الدراسة على أس لة هذا المت ير كانت بعيفة ،وأن اتجاهاتهم حيا وجود معوقات كانت إيجابية.
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عرض نتيجة المقارنة بين وجهات نظر عينة الدراسة للنتيجة الثانية:
المعوقات التي تحول دون قـدرة الشـركات المسـاهمة األردنيـة علـى اسـتغالل نظـام معلوماتهـا المحاسـبي كـأداة اسـتراتيجية

بشكل فاعل وضمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر مقارنة بين أفراد عينة الدراسة):
است

يظهر الجدو ( )0تحلي إجماليا لفقرات استمارة االستبانة للمعوقات التي تحزو دون قزدرة الشزركات المسزاهمة األردنيزة علزى

نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشك فاع وبمن خطتهزا االسزتراتيجية لتحقيزق ميزةة تنافسزية ،حيزج أحتسزبت

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة للتمكن من المقارنة فيما بين بعبها وبع

.

جدول رقم ()8
المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية المقارنة إلجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات االستمارة للمعوقات
التي تحول دون قدرة الشركات المساهمة األردنية على استغالل نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل
وضمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية.
المتوسط
العام
314433
211111
211111

العينة
عينة المحاسبين
عينة اإلداريين
المجموع (جدول رقم )1

اال نحراف العام
1113112
1161111
1111641

مستوى
المالءمة
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة

نسززتد مبززد يا مززن الجززدو السززابق أن هنززاك تباعززدا إلززى حززد مززا بززين آراء عينززة الد ارسززة بززالرغم مززن أن االنح زراف أعلززى بالنسززبة
للمحاسبيين .وعند فح

الفربية فيما بعد سنحدد ما إذا ما كان هناك اتفاق حو قبو أو رف

ثانيا -اختبار الفرضيات:
ا
تتركززة مهمززة هززذه الفق زرة حززو مززدى قبززو أو رف ز

فربززيات الد ارسززة مززن خ ز

واختبار تحلي التباين األحادا  ،One Way ANOVAوذلك كما يلي:

فربية الدراسة.
اسززتخدام اختبززار االنحززدار البسززيط،

الفرضية األولى:
ال تمتلك الشركات المساهمة األردنية خطة استراتيجية تُفعل بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية
لالستعانة بها في تحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر عينة الدراسة).
والختبززار الفربززية ،تززم اسززتخدام اختبززار ) (Tبالنسززبة للوسززط الفربززي ( )3.44لمعرفززة ه ز هنززاك فززروق ذات داللززة
إحصززا ية بززين متوسززطات تقززديرات أفزراد العينززة حززو امززت ك الشززركات المسززاهمة األردنيززة خطززة اسززتراتيجية تُفعز بهززا أدوات
نظام المعلومات المحاسبي لتحقيق ميةة تنافسية ،على مستوى الداللة اإلحصا يزة ( ،)=4.40ويبين جدو ( )9ذلك.
جدول رقم ()9

نتائج اختبار )(T
نتيجة الفرضية العدمية
رف

 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

المتوسط الحسابي

مستوى الداللة)(Sig.

10.104

1.100

3.1102

4.444
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مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية...

يبين الجدو السابق وجود فروق ذات داللة إحصا ية حو امت ك الشركات المساهمة األردنية خطة استراتيجية تُفعز

بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية ل ستعانة بها في تحقيق ميةة تنافسية ،حيج بل ت قيمة  Tالمحسوبة
( ،)10.104وهززي أكبززر مززن  Tالجدوليززة ( ،)1.100وعلززى مسززتوى الداللززة اإلحصا ي ززة ( ،)4.444وهززو أق ز مززن (،)4.40
ونتيج ززة ل ززذلك فإنن ززا نز زرف

فرب ززية الد ارس ززة العدمي ززة ونقبز ز الفرب ززية البديل ززة ” تمتل ززك الش ززركات المس ززاهمة األردني ززة خط ززة

استراتيجية تُفع بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية ل ستعانة بها في تحقيق ميةة تنافسية ".

الفرضية األولى (من وجهة نظر المحاسبين):
ال تمتلك الشركات المساهمة األردنية خطة استراتيجية تُفعل بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية
لالستعانة بها في تحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر المحاسبين).
جدول رقم ()11

نتائج اختبار )(T
نتيجة الفرضية العدمية
رف

 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

المتوسط الحسابي

مستوى الداللة)(Sig.

1.290

1.100

3.1110

4.444

يبززين جززدو ( )14وجززود فززروق ذات داللززة إحصززا ية حززو امززت ك الشززركات المسززاهمة األردنيززة خطززة اسززتراتيجية تُفع ز بهززا

أدوات نظززام المعلومززات المحاسززبي كززأداة اسززتراتيجية ل سززتعانة بهززا فززي تحقيززق مي زةة تنافسززية ،وبل ززت قيمززة  Tالمحسززوبة (،)1.290

وهي أكبر من  Tالجدولية ( ،)1.100وعلى مستوى الداللة اإلحصا يزة ( )4.444وهو أق من ( ،)4.40ونتيجزة لزذلك فإننزا نزرف

فرب ززية الد ارس ززة العدمي ززة ونقبز ز الفرب ززية البديل ززة ” تمتل ززك الش ززركات المس ززاهمة األردني ززة خط ززة اس ززتراتيجية تُفعز ز به ززا أدوات نظ ززام
المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية ل ستعانة بها في تحقيق ميةة تنافسية "(من وجهة نظر المحاسبين).

الفرضية األولى (من وجهة نظر اإلداريين):
ال تمتلك الشركات المساهمة األردنية خطة استراتيجية تُفعل بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية
لالستعانة بها في تحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر اإلداريين).
جدول رقم ()11

نتائج اختبار )(T
نتيجة الفرضية العدمية
قبو

 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

المتوسط الحسابي

مستوى الداللة

4.110

1.100

3.0324

4.090

يبين الجدو السابق وجود فروق ذات داللة إحصا ية حو امت ك الشركات المساهمة األردنية خطة استراتيجية تُفعز

بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية ل ستعانة بها في تحقيق ميةة تنافسية ،حيج بل ت قيمة  Tالمحسوبة
( ،)4.110وهززي أقز مززن  Tالجدوليززة ،وعلززى مسززتوى الداللززة اإلحصا يززة ( ،)4.090وهززو أعلززى مززن ( ،)4.40ونتيجززة لززذلك
فإنن ززا نقبز ز الفرب ززية العدمي ززة " ال تمل ززك الش ززركات المس ززاهمة األردني ززة خطز زة اس ززتراتيجية تُفعز ز به ززا أدوات نظ ززام المعلوم ززات
المحاسبي كأداة استراتيجية ل ستعانة بها في تحقيق ميةة تنافسية (من وجهة نظر اإلداريين).
-111-

المجلة العربية لإلدارة ،مج  ،34ع  - 2ديسمبر (كانون أول) 2014

الفرضية الثانية:
التوجــد فــروق معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــين دراء عينــة الدراســة (المحاســبين ،واإلداريــين) حــول مــدى امــتالك

الشركات المساهمة األردنية لخطة استراتيجية تُفعل بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية لالستعانة بها
في تحقيق ميزة تنافسية.
والختبار الفربية فقد تم استخدام اختبار التباين ( )ANOVAبالنسبة لمسزتوى داللزة ( )4.40لمعرفزة إن كانزت هنزاك فزروق
ذات داللزة إحصززا ية بززين المحاسززبين واإلداريززين حززو مززدى امززت ك الشززركات المسززاهمة األردنيززة لخطززة اسززتراتيجية تُفعز بهززا أدوات
نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية ل ستعانة بها في تحقيق ميةة تنافسية.
جدول رقم ()12

نتائج تحليل التباين
المصدر

بين المجموعات
داخ المجموعات

درجات حرية

مجموع مربعات

متوسط مربعات

قيمة F

مستوى )(Sig

1
390

0.920
110.429

0.920
4.022

11.111

4.441

يوبك الجدو رقم ( )12نتزا

تحليز التبزاين ،ومنز نجزد أن قيمزة المختبزر  Fقزد بل زت ( )11.111وبقيمزة احتماليزة (،)4.441

وهي أق من مستوى معنوية االختبار ( ،)4.40مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصزا يا تكفزي لزرف

الفربزية العدميزة ،وبالتزالي فإنز

سزيتم قبزو الفربزية البديلزة ،ويعنزي ذلزك أنز توجزد فزروق معنويزة ذات داللزة إحصزا ية بزين آراء عينزة الد ارسزة (المحاسزبين ،واإلداريزين)

حو عدم امت ك الشركات المساهمة األردنية لخطة استراتيجية تُفع بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة اسزتراتيجية ل سزتعانة
بها في تحقيق ميةة تنافسية.

زر
ويعتق ززد الباحلز زان أن ه ززذا الف ززرق يع ززود وبش ززك أساس ززي إل ززى أن ف ززة المحاس ززبين أكل ززر إلمامز زا بنظ ززام المعلوم ززات المحاس ززبي نظ ز ا

لممارساتهم المهنية ،بينما ال يملك اإلداريون العاملون في هذه الشركات هذا النوع فزي الممارسزات المهنيزة مزن جهزة ،وألن قز ارراتهم تبنزى
على نتا

النظام المحاسبي من جهة أخرى.

الفرضية الثالثة:
ال توجد معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة األردنية على استغالل نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشـكل فاعـل

وضمن خطتها االست ارتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر عينة الدراسة):

جدول رقم ()13
نتائج اختبار )(T
نتيجة الفرضية
العدمية
قبو

 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

المتوسط الحسابي

4.032 -

1.100

2.9100

مستوى الداللة
)(Sig.
4.090

يبززين الجززدو السززابق عززدم وجززود داللززة إحصززا ية لوجززود معوقززات تحززو دون قززدرة الشززركات المسززاهمة األردنيززة علززى اسززت

نظززام

معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشك فاع بمن خطتها االسزتراتيجية لتحقيزق ميزةة تنافسزية ،حيزج بل زت  Tالمحسزوبة (،)4.032-
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مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية...
وهززي أق ز مززن  Tالجدوليززة ( ،)1.100وعلززى مسززتوى الداللززة اإلحصا ي ززة ( )4.090وهززو أعلززى م زن مسززتوى معنويززة االختبززار (،)4.40
ونتيجززة لززذلك تقبز الفربززية العدميززة " ،ال توجززد معوقززات تحززو دون قززدرة الشززركات المسززاهمة األردنيززة علززى اسززت

المحاسبي كأداة استراتيجية بشك فاع وبمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميةة تنافسية ".

نظززام معلوماتهززا

الفرضية الثالثة (من وجهة نظر المحاسبين):
ال توجد معوقات تحو دون قدرة الشزركات المسزاهمة األردنيزة علزى اسزت

فاع بمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميةة تنافسية (من وجهة نظر المحاسبين).

نظزام معلوماتهزا المحاسزبي كزأداة اسزتراتيجية بشزك

والختبززار الفربززية فقززد تززم اسززتخدام اختبززار ) (Tبالنسززبة للوسززط الفربززي ( )3.44لمعرفززة إن كان زت هنززاك فززروق ذات داللززة إحصززا ية بززين

متوسزطات تقززديرات أفزراد عينززة الد ارسزة حززو وجزود معوقززات تحززو دون قزدرة الشززركات المسزاهمة األردنيززة علزى اسززت

نظزام معلوماتهززا المحاسززبي

كززأداة اسززتراتيجية بشززك فاع ز بززمن خطتهززا االسززتراتيجية لتحقيززق مي زةة تنافسززية (مززن وجهززة نظززر المحاسززبين) ،علززى مسززتوى الداللززة اإلحصا ي ززة

( ،)=4.40ويبين الجدو رقم ( )10ذلك.

نتيجة الفرضية العدمية
رف

جدول رقم ()14
نتائج اختبار )(T

 Tالمحسوبة
1.024

 Tالجدولية
1.100

المتوسط الحسابي
3.0033

مستوى الداللة )(Sig.
4.444

يبين الجدو السابق وجود داللة إحصا ية حو وجود معوقات تحو دون قدرة الشركات المسزاهمة األردنيزة علزى اسزت

نظزام

معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشك فاع بمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميةة تنافسزية (مزن وجهزة نظزر المحاسزبين) ،حيزج
بل ززت قيمززة  Tالمحسززوبة ( ،)1.024وهززي أكبززر مززن  Tالجدوليززة ،وعلززى مسززتوى الداللززة اإلحصا ي ززة ( )4.444وهززو أق ز مززن مسززتوى

معنويززة االختبززار ( ،)4.40ونتيجززة لززذلك فإننززا نززرف
الشركات المساهمة األردنية على است

ميةة تنافسية (من وجهة نظر المحاسبين).

نظام معلوماتها المحاسبي كزأداة اسزتراتيجية بشزك فاعز بزمن خطتهزا االسزتراتيجية لتحقيزق

الفرضية الثالثة (من وجهة نظر اإلداريين):

نتيجة الفرضية العدمية
قبو

فربززية الد ارسززة العدميززة ونقب ز الفربززية البديلززة "توجززد معوقززات تحززو دون قززدرة

 Tالمحسوبة
1.109-

جدول رقم ()15
نتائج اختبار )(T
 Tالجدولية
1.100

المتوسط الحسابي
2.1403

مستوى الداللة )(Sig.
4.444

يبين الجدو السابق وجود داللة إحصا ية حو عدم وجود معوقزات تحزو دون قزدرة الشزركات المسزاهمة األردنيزة علزى اسزت

نظام معلوماتها المحاسبي كأداة اسزتراتيجية بشزك فاعز بزمن خطتهزا االسزتراتيجية لتحقيزق ميزةة تنافسزية (مزن وجهزة نظزر اإلداريزين)،
حيج بل زت قيمزة  Tالمحسزوبة ( )1.109-وهزي أكبزر مزن  Tالجدوليزة ( ،)1.100ون حزظ وجزود اإلشزارة السزالبة ( )-لقيمزة االختبزار،

مما يد على اتجاه سلبي ألفراد عينة الدراسة نحو فربية الدراسة ،وبما أن مستوى الداللة اإلحصا يزة ( )4.444وهو أقز مزن مسزتوى

معنوية االختبار ( )4.40فذلك يد على اتفاق آراء عينة الدراسة على عدم وجود معوقات تحو دون قدرة الشركات المسزاهمة األردنيزة
على است

اإلداريين).

نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشك فاع بمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميةة تنافسية (من وجهزة نظزر
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الفرضية الرابعة:
التوجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين دراء عينة الدراسـة (المحاسـبين ،واإلداريـين) حـول وجـود معوقـات تحـول دون

قدرة الشركات المساهمة األردنية على استغالل نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضـمن خطتهـا االسـتراتيجية
لتحقيق ميزة تنافسية.
والختبار الفربية فقد تم استخدام اختبار التباين ) (ANOVAبالنسبة لمستوى داللة ( )4.40لمعرفة إن كانت هناك فروق ذات
نظززام

داللززة إحصززا ية بززين المحاسززبين واإلداريززين حززو وجززود معوقززات تحززو دون قززدرة الشززركات المسززاهمة األردنيززة علززى اسززت

معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشك فاع بمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميةة تنافسية.

جدول رقم ()16

نتائج تحليل التباين
المصدر
بين المجموعات
داخ المجموعات

درجات حرية
1
390

يوبك الجدو رقم ( )11نتا

مجموع مربعات
01.101
241.331

متوسط مربعات
01.101
4.041

قيمة F

مستوى معنوية

142.310

4.444

تحلي التباين ،ومن نجد أن قيمة المختبر  Fقد بل ت ( ،)142.310وبقيمة احتماليزة (،)4.444

وهي أق من مستوى معنوية االختبار ( )4.40مما يشير إلزى وجزود فزروق دالزة إحصزا يا تكفزي لزرف

الفربزية العدميزة ،وبالتزالي فإنز

سززيتم قبززو الفربززية البديلززة ،ويعنززي ذلززك أنز توجززد فززروق معنويززة ذات داللززة إحصززا ية بززين آراء عينززة الد ارسززة (المحاسززبين ،اإلداريززين)

حو وجود معوقات تحو دون قدرة الشركات المساهمة األردنية على است

بمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميةة تنافسية.

نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشك فاعز

وبنززاء علززى مززا سززبق ،ن حززظ وجززود فززروق معنويززة بززين آراء العينززة (المحاسززبين ،واإلداريززين) وقززد يكززون السززب

فززي وجززود هززذه

الفززروق ،هززو أن المحاسززبين م زرة أخززرى أكلززر إلمام زا بنظززام المعلومززات المحاسززبي ،بعكززس اإلداريززين الززذين قززد يكززون سززب
والتعار

االخززت ف

لديهم ،هو عدم إلمامهم بالنظزام بشزك جيزد ،حيزج إنهزم لزم يقومزوا بممارسزت وتطبيقز عمليزا ،واقتصزر تعزاملهم علزى اسزتخدام

مخرجات بعكس المحاسبين ،أو قد يكون السب

عدم تركية العينة في اإلجابة عن اسزتبانة الد ارسزة أو عزدم وبزوح بعز

الفقزرات لهزم،

ممززا أدى إلززى عززدم مصززداقيتهم فززي اإلجابززة عززن االسززتبانة .فإن ز لززيس مززن المعقززو أن يوافززق اإلداريززون علززى أن الشززركات المسززاهمة

األردنية ال تملك خطة استراتيجية تُفع بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي كزأداة اسزتراتيجية ل سزتعانة بهزا فزي تحقيزق ميزةة تنافسزية،
نظ ززام معلوماته ززا المحاس ززبي ك ززأداة
ويوافقز زوا عل ززى أنز ز ال توج ززد معوق ززات تح ززو دون ق ززدرة الش ززركات المس ززاهمة األردني ززة عل ززى اس ززت
استراتيجية بشك فاع بمن خطتها االستراتيجية لتحقيق ميةة تنافسية.

الجزء األخير -النتائج والتوصيات:
أوالا -النتائج:
 -1فيمززا يتعلززق بالفربززية األولززى ،فقززد اختلفززت وجهززات نظززر عينتززي الد ارسززة ،حيززج وافقززت عينززة المحاسززبين علززى أن الشززركات تمتلززك
فع خطة استراتيجية تُفع بها أدوات نظزام المعلومزات المحاسزبي كزأداة اسزت ارتيجية ل سزتعانة بهزا فزي تحقيزق ميزةة تنافسزية ،بينمزا
يرى اإلداريون عكس ذلك ،وأن الشركة ال تمتلك خطة استراتيجية تُفع بها أدوات نظام المعلومات المحاسبي.

 -2فيما يتعلق بالفربية اللاللة ،اختلفت أيبا وجهات النظر بين عينتي الدراسة ،حيج أشار المحاسبون لوجزود معوقزات تحزو دون قزدرة
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مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية...
الشركة على است

نظام معلوماتها المحاسبي بفعالية بمن خطتها االست ارتيجية ،بينما ال يقر اإلداريون وجود أية معوقات.

 -3وجزد أن هنززاك تناقبزا غيززر منطقززي فززي وجهزة نظززر عينززة الد ارسززة الممللززة فززي اإلداريزين ،حيزج إنهززم مززن جهززة يوافقززون علززى عززدم
امزت ك الشزركة لخطزة اسزتراتيجية تُفعز بهزا نظزام المعلومزات المحاسززبي ،وفزي الوقزت نفسز ال يوافقزون علزى وجزود معوقزات تحززو
نظام معلوماتهزا المحاسزبي بفعاليزة بزمن خطتهزا االسزت ارتيجية ،وقزد يعزةى هزذا التنزاق إلزى عزدد
دون قدرة الشركة على است

من األسبا  :عدم إلمام اإلداريين بالنظام المحاسزبي بشزك فاعز كمزا يلزم بز المحاسزبون ،والزى وجزود فجزوة عزدم تواصز وتنسزيق
بين إدارات الشركة اإلدارية والمحاسبية.

 -0أهم أدوات نظام المعلومات المحاسبي المفعلة في استراتيجيات الشزركات التزي تمكزن مزن االسزتعانة بز لتحقيزق ميزةة تنفسزية تمللزت
ف ززي :وج ززود دور مح ززدد لنظ ززام المعلوم ززات المحاس ززبي ب ززمن الخط ززة االس ززت ارتيجية للش ززركة ،واس ززتناد نظ ززام المعلوم ززات المحاس ززبي
المس ززتخدم ف ززي الش ززركات عل ززى مع ززايير إع ززداد التق ززارير المالي ززة الدولي ززة ،واس ززتخدام محاس ززبة التك ززاليف ب ززمن اس ززت ارتيجية الش ززركة،

سترتيجية.
ا
والمحاسبة اإلدارية كأداة رقابية ل

 -0أهم المعوقات التي قد تحو دون قدرة الشركات على است

نظام معلوماتها المحاسبي بشزك فاعز بزمن خطتهزا االسزت ارتيجية

تمللت في :تدخ مجلس إدارة الشركات في سياسات اإلدارات وق ارراتها ،وعدم رغبة مجلس اإلدارة في اإلفصاح عن دخز الشزركة
الحقيقي ،وعدم وبوح أسبا

األةمة المالية العالمية.

ثانيا -التوصيات:
ا
بعد أن قام الباحلان بالتوص إلى نتا

الدراسة ،يقترحان التوصيات التالية:

 -1حج مجالس إدارة الشركات على الحفاظ على شفافية ووبوح است ارتيجية الشركة ،وذلزك مزن خز

المحاسبي في االست ارتيجية وتفعيل بشك يبمن تفعي دوره كأداة است ارتيجية لتحقيق ميةة تنافسية.

توبزيك دور نظزام المعلومزات

 -2إنشاء آلية محددة لسد فجوة المعلومات والتنسيق بين اإلدارات المالية واإلدارية للشركات.
 -3تفعي مفهوم فص اإلدارة عن الملكية بمن است ارتيجية الشركة ،ووبع اآليات التي تكف ذلك الفص .
 -0تطوير أنظمة المعلومات اإلدارية والمحاسبية في الشزركات وبشزك تنافسزي بزمن مقزاييس عالميزة ،لبزمان االسزتمرار فزي تحقيزق
ميةة تنافسية.

 -0إعادة دراسة جداو الروات

والمستحقات للعاملين في الشركات بزمن االسزت ارتيجية بشزك يبزمن اإلبقزاء علزى أصزحا

في ظ أوباع األةمة المالية العالمية الحالية.

الخبزرات

 -1إخبززاع اإلدارات العليززا فززي الشززركات لززدورات متخصصززة تكفز إلمززامهم بآليززة اتخززاذ القز اررات بززمن اسززت ارتيجية الشززركات والمبنيززة
على نظام المعلومات المحاسبي ،وتحديدا لمجابهة الظروف االقتصادية الصعبة ،كما في األةمة المالية العالمية.
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ABSTRACT
The study aimed at: evaluating the ability of the accounting information system as a
strategic tool in Jordanian listed companies to achieve competitive advantage. To achieve the
study goals, a specialized questionnaire was distributed to a sample of (400) management and
accounting employees working in Jordanian listed companies.
The study findings were:

1- There is a conflict of views between the study samples regarding having a strategic plan
activated with accounting information system.

2- There is a conflict of views between the study samples regarding the ability of accounting
information system to achieve competitive advantage in these organizations strategic plan,
and finally, there are some obstacles which hinder that:
a- Intervention of board of directors and,
b- Low salaries for administrative personnel.

3- There are some accounting strategic tools utilized in companies strategies, such as:
a- Availability of a specific role of accounting information system within the company
strategic plan.
b- Implementation of international reporting standards within the accounting information
system used in the company.
c- Using both cost accounting and managerial accounting as strategic control tools.
Finally, the study recommended the followings:

1- Encourage board of directors to achieve transparency in the company strategic plan via
activating their accounting information system as a strategic tool to achieve competitive
advantage.

2- Develop a specific tool to narrow the information gap between company management and
financial administration s.

3- Activate the concept separating owners from management within the company strategic plan.
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