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اململكة األردنية الهاشمية

امللخص  1

هدفت هذه الدراسة للتعرف على وجهات نظر أصـحاب املصالح حول مستوى تبني نظام تخطيط املــوارد وآثـره على 
جوده نظم املعلومات املحاسبية في الشركات الصناعية األردنية، تكونت عينه الدراسة من أصـحاب املصالح الداخلية من 
املديـريـن املالييـن، ورؤساء أقسام املحاسبة واملحاسبيـن والعامليـن في أقسام )IT( في الشركات الصناعية، من خالل االختبارات 
الوصفية ونموذج االنحدار الخطي كأحد األساليب املناسبة للمنهجية الوصفية التحليلية املعتمدة في هذه الدراسة لتحديد 
درجة تأثيـر املتغيـرات املستقلة الفرعية على املتغيـر التابع، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبـرزها: أن مستوى تبني نظم 
تخطيط املوارد جاءت بدرجة مرتفعة، كما خلصت الدراسة إلى وجود أثـر ذو داللة إحصائية الستخدام كٍل من نظام إدارة 
التوريد على جوده نظم املعلومات املحاسبية، في حيـن أن النظم إدارة املخـزون واملوارد البشرية واملوارد املالية لم يكن لها أثـر 
ذو داللة إحصائية على املتغيـر التابع. وفًقا لذلك أوصت الدراسة بضرورة استمرار اإلدارة في دعمها لفكرة تبني نظم تخطيط 
التوريد إلى جانب نظام إدارة املوارد املالية للنهوض بمستوى جودة نظم املعلومات املحاسبية، كما تو�صي الدراسة بضرورة 
املـــوارد البشرية وفهم  تــصــورات مجموعات مختلفٍة من أصـحاب املصالح باملمارسات املتبعة في إدارة املخـزون وأداره  فهم 

جميع العوامل املحيطة بها في محاولة لفهم التحديات التـي تواجهها هذه األنظمة في سبيل دعم جوده املعلومات املحاسبية.

الكلمات املفتاحية: نظم تخطيط املوارد، جوده نظم املعلومات املحاسبية، الشركات الصناعية، األردن.

املقدمة

 من التطور والتغيـر املستمر في وسائل االتصال الرقمي ونظم التبادل املعلوماتـي في 
ً
يتميـز عاملنا املعاصر بدرجة عالية

جميع جوانب الحياة بشكٍل عاٍم، وفي البيئات التجارية بشكل خاٌص، هذا التغيـر دفع العديد من الشركات للتفكيـر ملًيا في 
كيفية التكيف مع هذه التغيـرات الحديثة املحيطة بها، وجعل نظام املعلومات املحاسبـي لديها يتصف بكفاءة وفاعلية أكبـر، 
كذلك التفكيـر في كيفية توظيف تطبيقات تكنولوجية حديثه في سبيل توفيـر دعًما إضافًيا ملتخذي القرارات وتحسيـن القدرة 

 .)Madapusia & D’Souza, 2012( التنافسية في تلك الشركات

 Dezdar & Ainin )2011( إحدى هذه الحلول كان من خالل تبني وتطبيق ما يسمى بنظم تخطيط املوارد، والذي وصفها
بأنها مجموعه من األنظمة الفرعية التـي تعمل سوًيا على أتمت العمليات األساسية الخاصة بموارد الشركة، ودمجها في قاعدة 
بيانات واحدة، بحيث تؤدي في نهاية املطاف إلى التكامل املعلوماتـي مع نظام املعلومات املحاسبـي املستخدم. تأسيًسا على ما 
سبق، فإن لخاصية التكامل والتشاركية بيـن نظم املعلومات املحاسبية ونظم تخطيط مــوارد املنظمة، يمكن لها أن تجعل 
عملية الحصول على البيانات وتداولها أمًرا يتصف بالسهولة واليسر بيـن مختلف أقسام الشركة وفروعها، مما يوفر طريقة 

مالئمة التخاذ القرارات الصـحيحة في الوقت املناسب )الدالهمة، 2014(.

 *  تم استالم البحث في يناير 2020، وقبل للنشر في مارس 2020، وتم نشره في يونيو 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.88315 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2020، ص ص 161- 178، 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على وجهات نظر أصـحاب املصالح حول مستوى تبني نظام تخطيط املــوارد وآثـره على جوده 
املديـريـن  الداخلية من  املصالح  الــدراســة من أصـحاب  تكونت عينه  األردنــيــة،  الصناعية  الشركات  في  املحاسبية  املعلومات  نظم 
املالييـن، ورؤساء أقسام املحاسبة واملحاسبيـن والعامليـن في أقسام )IT( في الشركات الصناعية، من خالل االختبارات الوصفية 
ونموذج االنحدار الخطي كأحد األساليب املناسبة للمنهجية الوصفية التحليلية املعتمدة في هذه الدراسة لتحديد درجــة تأثيـر 
املتغيـرات املستقلة الفرعية على املتغيـر التابع، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبـرزها: أن مستوى تبني نظم تخطيط املوارد 
جاءت بدرجة مرتفعة، كما خلصت الدراسة إلى وجود أثـر ذو داللة إحصائية الستخدام كٍل من نظام إدارة التوريد على جوده نظم 
املعلومات املحاسبية، في حيـن أن النظم إدارة املخـزون واملـــوارد البشرية واملـــوارد املالية لم يكن لها أثـر ذو داللــة إحصائية على 
املتغيـر التابع. وفًقا لذلك أوصت الدراسة بضرورة استمرار اإلدارة في دعمها لفكرة تبني نظم تخطيط التوريد إلى جانب نظام إدارة 
املوارد املالية للنهوض بمستوى جوده نظم املعلومات املحاسبية، كما تو�صي الدراسة بضرورة فهم تصورات مجموعات مختلفٍة 
من أصـحاب املصالح باملمارسات املتبعة في إدارة املخـزون وأداره املوارد البشرية وفهم جميع العوامل املحيطة بها في محاولة لفهم 

التحديات التـي تواجهها هذه األنظمة في سبيل دعم جوده املعلومات املحاسبية.
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مشكلة الدراسة

ا من مراجعة األدبيات ذات الصلة، وخاصة تلك التـي تناقش دور البـرمجيات والتطبيقات املحاسبية اإلدارية 
ً
انطالق

وأهمية وجودها كنظم معلوماٌت حديثه تمكن إدارة الشركات من التحكم الفعال في العديد من وظائف األعمال وتساعدها 
في استخداٌم مواردها بشكل أمثل في البيئات االقتصادية سواٌء املتقدمة أو الناشئة منها، فقد أشارت عدة أدبيات سابقة 
إلى اتجاه العديد من الشركات الكبـرى نحو تبني وتطبيق نظام تخطيط املوارد املنظمة في بداية القرن الحادي والعشريـن 
)Pervan & Dropulic, 2019; Etemadi & Kazeminia, 2014; Alzoubi, 2011; Colmenares, 2009( و)صيام، 2015(، 
 في وظائف األعمال املختلفة 

ٌ
إلى تغييـرات إيجابية مهمة حيث أكدت تلك األبحاث أن تنفيذ نظم تخطيط املــوارد يؤدي 

القرارات االستـراتيجية.  واتخاذ  والتخطيط طويٌل األجل  والتنظيم  الرقابة  اإلداريــة مثل  املحاسبة  بقضايا  تتعلق  والتـي 
 Booth et al., 2000;( فــي املحاسبة مثل فــي عــديــد مــن األدبــيــات السابقة  لــم تكن هــنــاك نتائج حاسمة  مــن جــانــٍب آخـــــر 
Granlund & Malmi, 2002; Scapens & Jazayeri, 2000; Galani et al., 2010; Gullkvist, 2013( و)ياميـن 2018( 
حيث أكدت تلك الدراسات على أن الفشل في تنفيذ تخطيط موارد املؤسسة يمكن أن يؤدي إلى العديد من الصعوبات 

واملشكالت التخطيطية الناتجة عن سوء إدارة البيانات.

 في ظل هذا التبايـن في نتائج الدراسات السابقة وخصوًصا تلك التـي تناولت البيئة االقتصادية الناشئة في األردن مثل 
)Alzoubi, 2011( و)صيام،  2015( و)أبــو ضيف هللا والشعار،2017( و)ياميـن، 2018( فقد استند الباحثان في صياغة 
 الــدراســة إلــى أهــم التوصيات التـي خـرج بها الباحثون أعــاله في دراساتهم، والتـي ذكــروا فيها على وجــه التحديد، أن 

ٌ
مشكلة

 إلى املزيد من الدراسات التجـريبية حول دور البـرمجيات املحاسبية الحديثة في تعزيـز فاعليه وكفاءة نظم 
ٌ
 ماسة

ٌ
هناك حاجة

 مثل األردن.
ٌ
املعلومات املحاسبية في بيئٍة اقتصادية ناشئة

وبناًء على النتائج املذكورة في تلك األدبيات السابقة وهو حقيقة إن تحقيق هذه النظم للغايات املرجوة منها خصوًصا 
في جوانب املحاسبة اإلداريـــة ال تـزال غيـر واضـحٍة، لذلك ارتــأت الــدراســة الحالية إلــى التحقيق في النظم الفرعية املكونة 
لنظام تخطيط املوارد، وآثـرها على جوده نظم املعلومات املحاسبية في القطاع الصناعي األردني، وفًقا لذلك يمكن صياغة 
املشكلة مــن خــالل طــرح الــســؤال الرئي�صي التالي: هــل هناك أثـر الستخدام نظم تخطيط مـــوارد املؤسسة على جــوده نظم 

املعلومات املحاسبية من وجهه نظٍر أصـحاب املصالح؟ ويتفرع عن السؤال الرئي�صي األسئلة الفرعية التالية: 

هل يوجد أثـر الستخدام نظم إدارة سلسلة التوريد على جوده نظم املعلومات املحاسبية؟ 1- 

هل يوجد أثـر الستخدام نظم تخطيط موارد املخـزون على جوده نظم املعلومات املحاسبية؟ 2- 

هل يوجد أثـر الستخدام نظم إدارة املوارد البشرية على جوده نظم املعلومات املحاسبية؟ 3- 

هل يوجد أثـر الستخدام نظم إدارة املوارد املالية على جوده نظم املعلومات املحاسبية؟ 4- 

أهداف الدراسة

تـركز هــذه الــدراســة بشكل رئيس على التحقيق فــي مستًوى اســتــخــدام نظم تخطيط املـــوارد وآثـــــرهــا على جــوده نظم 
املعلومات املحاسبية في الشركات الصناعية األردنية من وجه نظر أصـحاب املصالح، كما هدفت هذه الدراسة إلى توعية 
إدارات الشركات - في األردن كحالة نموذجية عن االقتصاديات الناشئة - بالقدرة على تحقيق التكامل بيـن نظم تخطيط 
املوارد ونظم املعلومات املحاسبـي نحو دعم عمليات اتخاذ القرارات السليمة، كذلك هدفت إلى الوصول إلى النتائج املرجوة، 

والتـي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف الدراسة كإضافة علمية لبلد نا�صئ مثل األردن. 

أهمية الدراسة

أن التكامل املعلوماتـي بيـن نظم تخطيط املوارد والنظم املحاسبية يمكن أن يساعد الشركات في ربط وأتمت جميع 
 للقرارات السليمة 

ً
العمليات املالية واإلدارية مع بعضها بعًضا بشكل موحد مما يجعلها تقوم بعملها بكفاءة وفعالية، وصوال

البيئية  فــي  الــتــطــورات الحاصلة  النظرية مــن قضية  الــدراســة أهميتها  لــذلــك تستمد  املــنــشــودة. وفــًقــا  الــغــايــات  التـي تحقق 
الدراسة، باعتبار أن العديد من الشركات األردنية، أصبحت مؤخـرا تتجه نحو تبني أنظمه تخطيط املوارد في تسييـر أعمالها 
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واتخاذ قراراتها. وفًقا لذلك فإنه من خالل تناول هذه املتغيـرات يمكننا إثـراٌء األدبيات املحاسبية، حول قضيٍة التكامل ما 
بيـن نظم تخطيط املوارد ونظام املعلومات املحاسبـي خصوًصا إن هناك ندرة - على حد علم الباحثان - في الدراسات التـي 

تناولت أثـر نظم تخطيط املوارد على جوده النظم املحاسبية في البيئة األردنية. 

أمــا فيما يتعلق باألهمية التطبيقية لهذه الــدراســة، فــإن النتائج املتوقعة ســواٌء كانت إيجابية أم سلبية، يمكن أن 
التجـريبـي يمكن أن  التحقيق  النتائج اإليجابية مــن هــذا  املــثــال أن  البيئة الصناعية األردنــيــة. فعلى سبيل  فــي  تسهم عملًيا 
تساهم في رفع مستوى الوعي لدى العديد من إدارٍة الشركات األخـرى بضرورة تبني مثل هذه األنظمة الحديثة، بالنظر إلى 
أن الشركات الناجحة في تنفيذ نظم تخطيط املوارد يمكن أن تكون نموذًجا يحتذى به لدى شركات أخـرى ناشئة. من جانٍب 
آخـر إن النتائج املغايـرة، يمكن أن تحفز إدارة الشركة نحو إعادة النظر في محددات تبني تنفيذ نظم تخطيط املوارد بحيث 

واتخاذ القرارات التـي تجعلها تتناسب ومعاييـر الجودة التـي يجب توفرها في النظام املعلوماتـي لديهم. 

فرضيات الدراسة

لتبني نظم تخطيط  أثـر  أنــه ال يوجد  بافتـراض  الرئيسة  الفرضية  الــدراســة، يمكن صياغة   
ٌ
مــن خــالل طــرح مشكلة

املوارد على جوده نظام املعلومات املحاسبية للشركات الصناعية األردنية من وجٍه نظر أصـحاب املصالح، ويتفرع عن هذه 
الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية: 

HO1: ال يوجد أثـر لتبني نظام تخطيط سلسلة التوريد على جوده نظم املعلومات املحاسبية. - 

HO2: ال يوجد أثـر لتبني نظام تخطيط موارد املخـزون على جوده نظم املعلومات املحاسبية. - 

HO3: ال يوجد أثـر لتبني نظام تخطيط املوارد البشرية على جوده نظم املعلومات املحاسبية. - 

HO4: ال يوجد أثـر لتبني نظام تخطيط املوارد املالية على جوده نظم املعلومات املحاسبية. - 

اإلطار النظري

نظم تخطيط موارد املؤسسة
تمهيد

يـرجع بداية ظهور مفهوم نظم تخطيط املــوارد إلى منتصف القرن العشريـن، حيث كان يستخدم في ذلك الوقت في 
النظم بطريقه  هــذه  العشريـن تطورت  القرن  نهاية  أمــا مع  والتصنيع.  باملخـزون  املتعلقة  لعمليات  املعدة  للبـرامج  اإلشـــارة 
أوسع لتشمل العديد من الوظائف مثل املحاسبة وإدارة املوارد البشرية وإدارة عمليات البيع والتسويق حيث انتقل املفهوم 
ليدمج في مضمونه العديد من الخطط التنظيمية، مثل إدارة الحسابات وأداره عالقات العمالء وإدارة سلسلة التوريد، 

حتـى أصبح يتالءم مع كافة القطاعات )لواتي، 2013(.

مفهوم نظام تخطيط موارد املؤسسة

أشار )Skok & Legge, 2002(  إلى أن نظم تخطيط املوارد هي مجموعه من األنظمة الفرعية تقوم على توحيد ودمج 
أنشطة األعمال املتعددة، مثل اإلنتاج والتخطيط والرقابة واملخـزون مع وظيفة املحاسبة واملالية، بهدف تحسيـن سيـر 
إجـراءاتها املالية. وفي نفس اإلطار عرفت على أنها مجموعه من النظم املتكاملة التـي تهدف لجمع ومعالجة وتخـزيـن البيانات 
حول أنشطة األعمال، وتقديم تقاريـر ومعلومات مخصصة لتمكيـن املدراء واألطراف الخارجييـن من تقييم كفاءة وفعاليات 

.)Romney & Steinbart, 2016( األعمال في املنظمات

الشركة   ألتمت وتعريف عمليات 
ٌ
بـرمجيات مخصصة أنها  النظم على  هــذه   )Mei-Yeh & Fengyi, 2006( يـرى كما 

والتأكيد على أنها منتظمة، وتسيـر وفــق خطط مــحــددة، ملساعدة اإلدارة في اتخاذ الــقــرارات الصـحيحة. ومــن وجهه نظٍر 
وأداره  وتخـزيـن  لجمع  الــشــركــات  تستخدمها  تكاملية  تطبيقات  هــي  املــــوارد  تخطيط  نظم  أن   )Davenport et al., 2004(

البيانات حول جميع انشطها املالية واإلدارية.
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 وفوائد عديدة للشركات، باعتبارها تقوم على فكره 
ً
 كبيـرة

ً
من الواضـح أن لتبني تطبيق نظم تخطيط املــوارد أهمية

السوقية  قوتها   
ٌ
وزيـــادة وفعاليتها،  كفاءتها  رفــع  بهدف  منفصلٍة  غيـر  وجعلها  البعض  بعضها  مــع  الشركة  عمليات   

ٌ
تبسيط

)Shanna, 2016(. في نفس السياق أكد )الدالهمة، 2014( أن نظم تخطيط املوارد املنظمة، تساعد على تحسيـن االستجابة 
للعمالء، ويتم ذلك من خالل دمج جميع العمليات في تطبيق واحد يساعد الشركة على تحسيـن كفاءة تنفيذ أوامر العمالء 
والقدرة على تقديم الطلبات في الوقت املحدد لهم، وكذلك القدرة على التنبؤ بأوامر اإلنتاج بشكل أسرع، وبالتالي توفيـر 
املواد الالزمة، وتحسيـن مستوى خدمة العمالء، وهذا ما يسمى بإدارة عالقات العمالء. ويذكر أيًضا )صيام، 2015( أن هذه 
النظم تساعد على دمج سلسلة األعمال األساسية، وتحقق التميـز في بيئٍة األعمال املتطورة، األمر الذي يساعد على دعم 

 جوده املنتجات، وبالتالي زيادة ربحية الشركات.
ٌ
كفاءة التشغيل، وزيادة

مــن جــانــٍب آخـر ذكــر  )Severin et al., 2010( أن هــذه النظم لها فــوائــد إداريـــة تتعلق بتقليل الــوقــت الضائع الــذي 
يحتاجه املحاسبون للوصول للبيانات املطلوبة، وبالتالي يمكن استغالل الوقت الفائض في تحليل البيانات، وهــذا يؤدي 
إلى كفاءة في اتخاذ القرارات الصـحيحة والقيمة بشكل أكبـر. كما ذكر )Liu,2011( أن نظم تخطيط املوارد تـزيد من كفاءة 
 
ٌ
املوظفيـن وإنتاجيتهم، وهي فوائد هامة تؤدي إلى إضافة قيمة ألي شركة مطبقة ملثل هذه النظم مهما كان حجمها وطبيعة

نشاطها.  أضافه إلى ذلك أورد )Davenport et al., 2004( أيًضا عــدٍد من الفوائد املتوخاة من تبني تطبيق نظم تخطيط 
املوارد منها فوائد مادية مثل انخفاض تكاليف املخـزون، تكاليف النقل والصيانة وتكاليف تكنولوجيا املعلومات، وتحسيـن 
 األرباح، وفوائد غيـر مادية مثل وضوح املعلومات وشفافيتها وزيادة قدرة إدراك العمالء، والتكامل 

ٌ
خدماٌت التوصيل وزيادة
العالمي والطلب واملرونة.

كما يـرى )Romney & Steinbart )2016 أن استخدام نظام تخطيط املوارد يوفر فكره متكاملة على جميع مستويات 
الشركة وأنشطتها، ويبسط تدفق املعلومات باعتبار أن جميع البيانات تدخل ملرة واحدٍة بقاعدة بيانات مركزية، إذ لم تعد 
هناك حاجة إلدخال البيانات أكثـر من مرٍة أو نقلها من نظام آلخـر، وهذا األمر يسهل عملية الوصول للبيانات، وبالتالي يقلل 
من هدر الوقت. كذلك أضاف )Romney & Steinbart  )2016 يوفر لإلدارة مزيًدا من الوضوح في جميع عملياتها، وتكتشف 
أيًضا أي التالعب والغش املقصود أو غيـر املقصود، ألن جميع البيانات والتقاريـر واإلجـراءات متاحة لهم عبـر قاعدة بيانات 
موحدة. كما يمكن لنظم تخطيط مــوارد املنظمة أن تحسن من الخدمة املقدمة العمالء، ألن املوظفيـن يمكنهم الوصول 

 تتعلق بطلبات العمالء، وبالتالي كسب ثقتهم واملحافظة على استمرارية التعامل معهم. 
ٌ
بسرعة إلى أي تفاصيل دقيقة

مكونات نظم تخطيط موارد املنظمة 

 وفًقا لدراسة )Le, 2017( ودراســة )Gupta, 2009( ودراســة )Sheehan et al., 2004( يتألف نظام تخطيط موارد 
املؤسسة من أربٍع نظم فرعية وهي: 

نظام املحاسبة: يلعب نظام املحاسبة دوًرا أساسيا في عملية قياس وإدارة األحداث املالية وإصدار تقاريـر تلخص 1- 
جميــع تلــك العمليــات فــي املنظمــة مــن خــالل قوائــم املاليــة، واألرصــدة الفصليــة، وكذلــك إدارة حســابات املدينيـــن 

والدائنيـــن، وتســجيل أي عمليــات أخـــرى تمــت فــي أي فــروع أخـــرى. 

نظــام سلســلة التوريــد: يشــار إلــى هــذا النظــام أحياًنــا باســم اللوجســتيات، حيــث يهــدف إلــى تنظيــم عمليــة تدفــق 2- 
املــواد عبـــر املنظمــة مــن خــالل إدارة عمليــات تخطيــط وجدولــة حســابات املورديـــن، وأداره سلســلة اإلمــداد والتوزيــع 

 للعمــالء. 
ً
لتبســيط املســار الــذي تمــر بــه منتجاتهــم مــن املــورد إلــى املســتودع وأخيـــرا

نظــام إدارة املــواد: وهــي نظــم تتضمــن عــدًدا مــن املهــام الضروريــة مثــل تتبــع حـــركة مشتـــريات املــواد، مــن خــالل 3- 
مقارنــة املــواد املســتلمة مــع الكميــات املطلوبــة بحســب أوامــر الشــراء، تتبعهــا عمليــة املطابقــة مــع الفاتــورة املســجلة، 

أضافــه إلــى إدارة عمليــة تخـزيـــن ونقــل البضائــع علــى طــول سلســلة التوريــد. 

نظام إدارة املوارد البشرية: يشمل هذا النظام جميع العمليات الخاصة بإدارة شؤون املوظفيـن والرواتب وتكاليف 4- 
التدريب والتنقل، كل ذلك يتم من خالل قاعدة البيانات الرئيسة في النظام. 
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مع بداية الثورة الرقمية، حظيت نظم املعلومات املحاسبية بكثيـر من االهتمام، خصوًصا بعد مالحظة تنامي الدور 
اإليجابـي لها في تجنب اتخاذ قرارات خاطئة، كذلك دورها اإليجابـي في تنفيذ العمليات املحاسبية واإلدارية، سواٌء من ناحية 
الوقت والتكلفة والتنظيم، لذلك أصبحت املنظمات تتجه مؤخـرا نحو تطويـر نظم معلوماتها ـباعتبارها عامٌل مهم لتحقيق 

امليـزة التنافسية )الدالهمة، 2014(.  

مفهوم نظم املعلومات املحاسبية 

الــذي عرفها  التـي تناولت مفهوم نظم املعلومات املحاسبية، منها دراســة الدالهمة )2014(  الــدراســات  لقد تعددت 
على أنها خطه محوسبة تعتمد على عدد من القواعد واملبادئ، والوثائق والسجالت والتقاريـر والتعليمات التـي من الواجب 
اتباعها، لضبط عملية القياس، وتقديم املعلومات بطرق سهلة ومفيدة للجهات املهتمة بأعمال وأنشطة املنظمة. باملثل 
الــطــرق واإلجـــــــراءات املخصصة ملعالجة األحـــداث  مــن  بــأنــهــا مجموعه    Fitriati & Mulyani قــبــل )2005(  مــن  تــم تعريفها 
يـرى  تقاريـر للمستخدميـن. كذلك األمــر  املالي، وتقديمها على شكل  املنظمة ومركزها  تؤثـر على عمليات  التـي  االقتصادية 
 
ً
لــتــكــون مـــوردا املــعــلــومــات املحاسبية بــصــورة مــوثــوقــة،  املــعــلــومــات املحاسبية هــي عملية إعــــداد  نــظــم  ,Rapina( إن   2015(

 ملتخذي القرارات. 
ً
أساسيا

أهمية نظم املعلومات املحاسبية

تـزداد حاجتنا إلى نظم املعلومات املحاسبية مع ازدياد الفوائد املتـرتبة من استخدامات تكنولوجيا االتصال الرقمي 
في العديد من املنظمات، هذه الحاجة املتـزايدة هي نتيجة العديد من الفوائد التـي يمكن جنيًها من تطبيق هذا النظام، هذا 
األمر جعل من نظم املعلومات املحاسبية مورًدا هاًما من موارد املنظمة، والتـي تخدم مخـرجاته جميع األطراف ذات العالقة. 
في هذا الصدد أشـار الدالهمة )2014( إلى أن أهمية نظم املعلومات املحاسبية، تنبع من الدور املهم للمخـرجات املعلوماتية 
التـي تلعبه في زيادة قدره اإلدارة على وضع الخطط والسياسات، وأداره جميع األحداث املالية وغيـر املالية للمنظمة، إضافه 
إلــى دورهــا في تحقيق الرقابة الداخلية الفعالة على جميع مــوجــوداٌت املنظمة بهدف حماية أصولها. كذلك أضــاف السيد 
)2009( مجموعه من الفوائد، مثل تقليل التعقـيد في اإلجـراءات والعمليات االقتصادية للمنظمة، من خالل توفيـر الوقت 
والجهد باعتبارهما عامالن مهمان لتخفيض التعقيد. كذلك أشار السيد )2009( إلى أهمية أخـرى من خالل قدره النظام 
على التعديل بسهولة، حيث أن نظم املعلومات يتم وفق عملية توثـيق كاملة، بالتالي تصبح عملية التعديل أكثـر سهولة عند 

تتبع تلك العمليات املوثقة.

جوده نظم املعلومات املحاسبية 

أشار بعض الباحثون املتخصصون في النظم املحاسبية إلى أن نظام املعلومات املحاسبية هو عبارة عن مجموعه من 
املوارد واملكونات املتـرابطة مع بعضها البعض واملصممة لتحويل ومعالجة البيانات املالية وغيـر املالية إلى معلومات مفيدة 
الــقــرارات السليمة بهدف تحقيق منافع عــدة تتعلق بالجوانب  فــي تحسيـن عملية صنع واتــخــاذ  الــقــرارات  تساعد متخذي 
ا 

ً
املالية واإلدارية ألنشطة األعمال )Romney & Steinbart, 2012; Matta et al., 2005; Stair & Reynold, 2012(، انطالق

من فكره تحقيق املنفعة في البيئات التجارية يـرى )Romney & Steinbart, 2012( أن أي نظام معلومات محاسبـي يجب 
أن يتسم بالجودة والكفاءة والفاعلية، هذا يعني أن يتميـز النظام املحاسبـي بخصائص تميـزه عن غيـره من النظم، وقد 
 ،Romney & Steinbart )2012(و ،Reis & Carvalho )2013(و ،)حددها بعض الباحثون، مثل الحديدي وآخرون )2016
كيان  إلــى  قيمة  تضيف  مهمة  خصائص  أنها  على   Heidmann )2008(و  ،)2009( وآخـــرون  والــرفــاعــي   ،)2010( والسباعي 

املنظمة، وهي:   

التكامــل: تعنــي مــدى قابليــة تكيــف نظــام املعلومــات املحاسبـــي مــع البيئــة الخارجيــة املحيطــة باملشــروع، وااللتـــزامات 1- 
املفروضــة علــى اإلدارة، وفًقــا لذلــك يأخــذ مصمــم النظــام بعيـــن االعتبــار الظــروف املحيطــة بمســتخدم املعلومــات 

املحاســبية ملســاعدته فــي اتخــاذ القــرارات. 
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التكامــل: هــي قــدرة النظــام املحاسبـــي علــى اإلندمــاج مــع النظــم الفرعيــة األخـــرى املكونــة لنظــام املعلومــات اإلداري، 2- 
والتـــي توصــل املشــروع إلــى مرحلــٍة التكامــل بيـــن مكونــات النظــام وجــوده مخـــرجاته. 

املرونــة: وهــي خاصيــة تعتمــد علــى عامــل الوقــت والتنظيــم، حيــث تســاهم فــي توفيـــر معلومــاٌت تغطــي فتـــرات الحقــة، 3- 
بالتالــي تســاعد فــي تحسيـــن وظيفــة التخطيــط املســتقبلي، كذلــك تســاعد فــي تنظيــم الرقابــة وفًقــا للهيــكل التنظيمــي 

فــي املنظمــة، بالتالــي تســاعد فــي تحديــد املهــام املنوطــة بــكل فــرٍد مــن أفرادهــا. 

رضــا املســتخدمون: يعتبـــر املســتخدم واحــٍد مــن أهــم أجـــزاء النظــام املحاسبـــي الــذي لــه صلــة مباشــرة بعمليــة تدفــق 4- 
تلبيــة رغباتــه ومعاملتــه  إلــى  النظــام، باإلضافــة  بتحليــل ســلوك مســتخدم  هــذه الخاصيــة  تهتــم  لذلــك  البيانــات، 

كإنســان، وليــس كجـــزٍء مــن أجـــزاء النظــام. 

األســلوب العلمــي: يســتند نظــام املعلومــات علــى منهــٍج علمــٍي، يلبـــي أهدافــه املنشــودة مــن خــالل نمــاذج رياضيــة، 5- 
التنبــؤ  عمليــة  تخــدم  املعلومــات  توفيـــر  تســهل  علميــة،  كمكونــات  تســتخدم  التـــي  واملحــاكاة  منطقيــة  ومعــادالت 

القــرارات.  دعــم عمليــة صنــع  بالتالــي  والرقابــة،  واملفاضلــة 

املرونــة: هــي قــدرة نظــام املعلومــات املحاسبـــي علــى االســتجابة للتغيـــرات التـــي تحــدث فــي الهيــكل التنظيمــي للمنظمــة، 6- 
وكذلــك التغيـــرات فــي البيئــة الخارجيــة والتغيـــرات فــي البيئــة التنافســية. 

االســتجابة: تعنــي قــدره النظــام علــى االســتجابة ملســتخدمي املعلومــات املحاســبية والطلــب املســتمر علــى املعلومــات 7- 
املحاســبية، بالنظــر إلــى أن هــذا النظــام يقــوم بتوليــد املعلومــات وتخـــزينها لحيـــن طلبهــا. 

الدراسات السابقة

دراسة )ياميـــن 2018( بعنوان »أثـــر تطبيق نظاٍم تخطيط موارد املؤسسة في األداء املالي للبنوك: دراسة حالة البنك  1-
العربـــي والبنك اإلســالمي األردني«. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تأثيـر تبني نظام تخطيط موارد املؤسسة على األداء املالي في البنك العربـي والبنك 
اإلسالمي األردني، استندت الدراسة إلى اعتماٍد نسب العائد على االستثمار والعائد عل حقوق امللكية وعائٌد السهم املديونية 
على مدار 10 سنوات متتالية من 2005-2015 كمؤشرات أساسية لقياس األداء املالي لتلك البنوك، أظهرت نتائج التحليل 
اإلحصائي عدم وجود أثـر لتطبيق نظام )ERP( على األداء املالي في كل من البنك العربـي والبنك اإلسالمي، وفًقا لهذه النتيجة 
أوصــت الدراسة بضرورة دعم مثل هذه األنظمة في البنوك األردنــيــة، والحـرص على التدريب املستمر على استخدام هذا 
النظام، واختتم الباحث دراسته بتوصية أخـرى ال تقل أهمية عن سابقتها إال وهي تكثيف الجهود إلجـراء دراسات أخـرى في 

هذا املجال وفي بيئة مثل نامية مثل األردن. 

دراســة )أبــو ضيــف هللا والشــعار 2017( بعنــوان »أثـــر نظــم تخطيــط مــوارد الشــركات فــي أداء سلســلة التوريــد: دراســة  2-
تطبيقيــة علــى شــركات صناعــة األدويــة األردنيــة«. 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مستوى تطبيق نظم تخطيط موارد الشركات وآثـرها في أداء سلسلة التوريد )االستجابة 
والتعاون، والتكلفة االقتصادية، ورضا املستهلك، والعالقة مع املورديـن( في قطاع الصناعات الدوائية األردنية، ولتحقيق 
هذا الهدف استخدمت الدراسة العينة القصدية من مستخدمي نظم تخطيط املوارد في تلك الشركات والتـي بلغت بشكلها 
النهائي 180 مستخدم. لغايات التحليل اإلحصائي استندت الدراسة إلى املنهج اإلحصائي الوصفي، توصلت الدراسة من 
خالل هذا املنهج إلى جملة من النتائج، كان أبـرزها: أن مستوى تطبيق نظم تخطيط موارد الشركات ومستوى أداء سلسلة 
التوريد جاءت بالدرجة املتوسطة من التطبيق، كذلك فيما يتعلق باألثـر اإلحصائي توصلت الدراسة إلى وجود أثـر ذو داللة 
إحصائية لتطبيق نظم تخطيط موارد الشركات ERP على أداء سلسلة التوريد في شركات األدوية األردنية، واختتمت هذه 
الدراسة بمجموعه من التوصيات الضرورية كان أهمها تـرسيخ فكره تطبيق هذا النظام ليشمل كافة األقسام األخـرى غيـر 
املطبقة له، كما أوصت الدراسة مجتمع الشركات العاملة في األردن بضرورة العمل على التحسيـن املستمر لنظم تخطيط 

 الضعف ومحاولة تحسينها لتتناسب واحتياجات الشركة. 
ٌ
موارد الشركات والتعرف على نقاط
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-3  The Quality of Accounting Info. System & Accounting Soft-wares Among« بعنوان )Ojua 2016( دراســة
.»Nigerian Firms: a Survey of Selected Service Firms

هدفت الدراسة إلى قياس العالقة بيـن استخداٌم التطبيقات املحاسبية وجوده أنظمه املعلومات املحاسبية لشركات 
تــكــونــت العينة مــن 150 مــحــاســب قــانــونــي لتلك الــشــركــات، واســتــخــدمــت الــبــاحــث االستبيان  الــخــدمــات النيجيـرية، حــيــث 
لجمع البيانات، من خالل نتائج التحليل الوصفي أظهرت الدراسة أن هناك تحسن كبيـر في جودة AIS ودعم عملية اتخاذ 
للبـرمجيات املحاسبية لجعل  الكاملة  لــم تستكشف اإلمــكــانــات  النيجيـرية  الــرغــم مــن أن معظم الشركات  الــقــرارات، على 
AIS بجودة عالية، من خالل تلك النتيجة أوصت الدراسة بضرورة تطويـر مهارات املحاسبيـن هم من خالل التدريب على 

االستخدام التطبيقات املحاسبية، كذلك ينبغي على اإلدارة تشجيع استخداٌم تلك التطبيقات املحاسبية. 

دراســة )ســيت 2016( بعنــوان »نظــام تخطيــط مــوارد املنشــأة وتأثيـــره علــى نظــم املعلومــات املحاســبية ودعــم صنــع  4-
القــرارات«. 

هدفت الدراسة إلى التحقيق في أثـر تنفيذ نظام تخطيط املوارد على نظم املعلومات املحاسبية ودورها في دعم القرارات 
لعدد من الشركات السعودية، حيث تكونت العينة من 42 موظف يعمل في أقسام املحاسبة وتكنولوجيا املعلومات لثالث 
شركات خاصة، من خالل األسلوب الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى وجود أثـر لتطبيق نظام تخطيط املوارد على نظم 
املعلومات املحاسبية، كما أشارت الدراسة إلى أن هناك أيًضا أثـر لتطبيق نظام تخطيط املوارد في دعم صنع القرار، وفًقا 
لذلك أوصت الدراسة بضرورة تعزيـز فكره استخداٌم نظام تخطيط املــوارد في جميع القطاعات االقتصادية السعودية، 

باعتبار أن نظام تخطيط املوارد يساهم بشكل فعال في تحسيـن مستوى النظام املحاسبي. 

-5  Accounting Information Systems in an ERP Environment &« بعنــوان   )Daoud & Triki 2013( دراســة 
.»Tunisian Firm Performance

هدفت الدراسة إلى قياٍس مدى تأثيـر دمج نظام املعلومات املحاسبـي في سياق نظام تخطيط مــوارد املنظمة لـ195 
شركة تونسية، ولتحقيق هذا الهدف تم استخداٌم الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، باستخدام تحليل املربعات الصغرى 
الجـزئية، توصلت الدراسة إلى أن التـزام اإلدارة بتبني نظام تخطيط موارد املنظمة له تأثيـر كبيـر على جوده املعلومات، كذلك 
 مقارنة بمرحلة ما قبل التطبيق، تم 

ٌ
وجدت الدراسة أن أداء املنظمة املطبقة لنظام تخطيط املوارد يتحسن بشكل ملحوظ

الخـروج بعدٍد من التوصيات كان أهمها ضرورة توظيف خبيـر في نظم تخطيط املوارد، كما يجب على اإلدارة أن تدرك أهمية 
تعزيـز فكره توظيف البـرمجيات الحديثة في دعم أنظمه املعلومات املحاسبية في شركاتهم. 

دراسة لواتـــي )2013( بعنوان »تسييـــر التغييـــر في ظل تطبيق نظاٍم تخطيط املوارد -دراسة حالة املؤسسة الوطنية  6-
للتنقيــب فــي الجـــزائر«.

هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في التغييـرات التـي حدثت في البيئة املحاسبية في ظل تطبيق نظم تخطيط املوارد 
إلى نتيجٍة  في مؤسسة التنقيب في الجـزائر، استخدمت االستبانات لجمع البيانات من عينه الدراسة، وتوصلت الدراسة 
توكد فيها على جوده البيانات الناتجة من نظم تخطيط املــوارد التـي بدورها تكون لها قوة داعمة من قبل اإلدارة وتساعد 
على االستخدام الصـحيح للعمليات املختلفة وهذا يؤدي بوضوح إلى صنع قرارات سليمة، وبالتالي نجاح تطبيق النظام هو 
نجاح للشركة، وأوصت الدراسة بأنه يجب على اإلدارة االهتمام بمناقشة الخطط مع املوظفيـن، وذلك من خالل إشراكهم 

في تخطيط التغييـر كمستشاريـن وليس كعامليـن.

-7  The Effectiveness of the Accounting Information System Under the« بعنــوان  )Alzoubi 2011( دراســة
 .»Enterprise Resources Planning

هدفت الدراسة إلى قياٍس مدى فعالية نظام املعلومات املحاسبية للشركات التـي تعتمد نظم تخطيط املوارد وعالقتها 
بجودة املعلومات املحاسبية، تم اختيار الشركات التـي تستخدم نظم تخطيط املوارد في منطقه مدينة الحسن الصناعية، 
لذلك وزعت االستبيانات على عينه من املحاسبيـن واملديـريـن املالييـن الذيـن يعملون في تلك الشركات، باستخدام األسلوب 
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الوصفي التحليلي أظهرت النتائج أن دمج نظام املعلومات املحاسبية ضمن نظام تخطيط املوارد يحسن من جودة املخـرجات 
املحاسبية، أوصت الدراسة بضرورة إجـراء املزيد من الدراسات في هذا املجال لدعم النتيجة التـي تم التوصل إليها وتوسيع 
األدبيات املحاسبية حول هذه املسألة، كما أوصــت الشركات األخـرى غيـر املطبقة ملثل هذه النظم بتبني أنظمه تخطيط 

املوارد ألنها من املمكن أن تحسن أدائها املالي واإلداري. 

ما يميـز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 

يــمــكــن الــقــول بـــأن مــا يميـز هـــذه الـــدراســـة -بــاعــتــقــاد الــبــاحــثــان- هــو قــضــيــة الــربــط بــيـــــن نــظــم تخطيط املـــــوارد كأحد 
التطبيقات املعلوماتية مع جوده نظم املعلومات، والتـي وإن تناولتها الدراسات السابقة فإنها لم تنصفها حقها، حيث إن 
غالبية الدراسات السابقة ركــزت بشكل أسا�صي على قياس أثـر تطبيق نظاٍم تخطيط املــوارد على األداء املالي وعلى جوده 
املعلومات، ولكنها تأخذ بعيـن االعتبار أن نجاح األداء أو جودة املعلومات يعتمد أساًسا على جوده النظام معلوماٌت نفسه، 
لذلك من باب األولى أن ندرس ونتحقق من مستوًى تطبيق نظاٍم تخطيط املوارد وآثـره على جوده النظام املحاسبي، خصوًصا 
في بيئٍة اقتصادية ناشئة مثل القطاع الصناعي األردنــي. من جانٍب آخـر تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من 
حيث تطرقها إلى متغيـرات الدراسة بشكل أعمق من خالل البحث في النظم الفرعية املكونة لنظم تخطيط املوارد وآثـرها 
في جودة نظام املعلومات املحاسبي، لذلك من املمكن لهذه الدراسة –حسب علم الباحثان- املساهمة في تقليص الفجوة 
بيـن املقتـرحات النظرية وحقيقة املمارسة فيما يتعلق بأهمية التطبيقات اإلدارية الحديثة في بيئٍة االقتصادية ناشئة لبلد 

مثل األردن. 

منهجية الدراسة 

الـــدراســـات املــيــدانــيــة التـي تعتمد على املنهج الــوصــفــي التحليلي ســـواٌء مــن الناحية النظرية  الــدراســة مــن  ــعــد هــذه 
ٌ
ت

والعملية، فيما يتعلق بالجانب النظري قام الباحثان من خالل مراجعة الدراسات السابقة املتعلقة باملتغيـرات املستقلة 
والتابعة بتطويـر أداه جمع البيانات، بينما الجانب العملي تمثل بالتطبيق امليداني لهذه األداة واستخدامها في جمع البيانات 

من املصادر األولية. 

في سياق النقاش أعاله يمكن القول أن هناك نوعيـن من البيانات تم التعامل معها وهي البيانات األولية والبيانات 
: البيانات األولية، وهي تلك البيانات التـي تم جمعها من خالل الدراسة امليدانية وباستخدام االستبانة التـي تم 

ً
الثانوية. أوال

تصميمها لغرض الدراسة الحالية، حيث شملت جميع متغيـرات الدراسة املختلفة. ثانًيا: البيانات الثانوية، وهي البيانات 
التـي استخدمت لتكويـن اإلطــار النظري للدراسة وتطويـر أداه الدراسة ومتغيـراتها، حيث تم الرجوع إلى املصادر املكتبية 

املختلفة لالطالع عليها ومراجعة األدبيات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة. 

مجتمع وعينه الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة الشركات الصناعية املدرجة في بورصة عمان، والبالغ عددها )63( شركة، أما بالنسبة لعينه 
الدراسة فتم اختيارها من خالل أسلوب العينة العشوائية البسيطة والتـي تكونت من 250 مستجيبا من املــدراء املالييـن 
ورؤساء أقسام املحاسبة واملحاسبيـن والعامليـن في أقسام تكنولوجيا املعلومات، على هذا النحو تم توزيع )250( استبانة، 
 وبنسبة )4.50%( من إجمالي االستبانات املوزعة، وبعد أن تم 

ٌ
في حيـن أن إجمالي االستبانات املستـردة بلغ )126( استبانة

ا يستدعي استبعادها، وبذلك استقرت العينة النهائية على )126( مستجيبا، 
ً
فرز االستبانات للتأكد من عدم وجود أي خط

الجدول )1( يوضـح مجموع االستبانات املوزعة واملستـردة والصالحة للتحليل والنسب املئوية لكٍل منها. 

أداه جمع البيانات

 كأداة لجمع تلك البيانات، وتم باالستناد 
ٌ
لغايات جمع البيانات من مصادرها األولية قام الباحثان بتطويـر استبانة

إلى مراجعة بعض الدراسات السابقة التـي تناولت في متنها متغيـرات الدراسة الحالية ب�صيٍء من الدراسة والتحليل سواٌء 
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الحصر  كانت على سبيل  والتـي  أم عملًيا،  نظرًيا  ذلــك  كــان 
ال املــثــال دراســــة كـــٍل مـــن: Le )2017(، الــحــديــدي وآخـــــرون 
 ،)Dull et al., )2012(  ،)2014( والــــدالهــــمــــة   ،)2016(

)2011( Alzoubi، والرفاعي وآخـرون )2009(.

من الدراسات املذكورة أعاله تم استخالص وصياغة 
ــــــرات الـــــدراســـــة  ــــع مـــتـــغـــيـ ــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـ ــــقـــــرأت االســــتــــبــــانــــة بـ فـ
الحالية، وتكييفها بحيث تكون متوافقة مع هدف الدراسة، 

الديموغرافية  العوامل  على  للتعرف  وخصص  األول،  الجـزء  يلي:  كما  وهما  رئيسيـن  جـزئييـن  من  االستبانة  تكونت  لذلك 
لتغطيت  وخصص  الثاني،  الجـزء  الوظيفي(.  املسمى  املهنية،  الشهادات  العلمي،  املؤهل  الخبـرة،  )ســنــوات  للمستجيبيـن 
متغيـرات الدراسة، والتـي تتمثل في التعرف على مستوى تبني نظام تخطيط املوارد وأثـره في جودة نظم املعلومات املحاسبية 
من وجهه نظٍر أصـحاب املصالح. حيث تم اعتماد مقياس ليكرت )Likert-Scale( املكون من خمٍس قيم يختار املبحوث 
أحدها، والتـي تعبـر عن درجة موافقته بشأن األهمية النسبية لجميع فقرأت االستبانة)أوافق جًدا، أوافق، أوافق بدرجة 
متوسطة، ال أوافق، ال أوافق إطالقا(. أما فيما يتعلق بالحدود التـي اعتمدتها الدراسة لتصنيف قيم املتوسطات الحسابية 

لفقرات االستبيان فقد حددت بثالث مستويات بناءات على املعادلة التالية:

Interval width= )largest value-smallest value( \number of values= )5-1(/3=1.33

إلــى: مستوى ضعيف من )1(-)2.33(، مستوى متوسط من )2.34(-)3.67(، مستوى  وبذلك تقسم تلك املستويات 
.)Sekaran, 2016( )5(-)3.68( عاٍل من

صدق وثبات أداه الدراسة

للتحقق من صدق أداه الدراسة تم إجـراء اختباٍر الصدق الظاهري من خالل عرض االستبانة على عدد من املحكميـن 
 املحاسبة في الجامعات األردنية، حيث تم األخذ باملقتـرحات الواردة منهم في متـن االستبيان املحكم حول املضمون 

ٌ
من أساتذة

 للمستجيبيـن. أما فيما يتعلق بقياس ثبات األداة فقد 
ً
 وفهما

ً
والشكل، وجـرى التعديل وفًقا آلرائهم، لتصبح أكثـر وضوحا

تم إجـراء اختبار كرونباخ ألفا )Cronbach-Alpha(، وذلك بهدف التأكد من مستوًى تجانس فقرأت االستبانة أو ما يعرف 
بيـن )73.9%-78.4%(، وفًقا للمراجع  تـراوحت قيمة معامل االختبار للمتغيـرات املستقلة ما  لها. حيث  باالتساق الداخلي 

اإلحصائية هذا يعني أن هناك درجة معقولة جًدا من املصداقية 
فـــي إجــــابــــات املــســتــجــيــبــيـــــن، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن أن تــعــمــم نــتــائــج هــذه 
الدراسة على باقي مجتمع الدراسة، والجدول رقم )2( يظهر نتائج 

هذا االختبار.

لتحليــل  املســتخدمة  اإلحصائيــة  املعالجــة  األســاليب 
البيانــات

ــيـــة ضـــمـــن الــبـــــرنــامــج  ــائـ ــيـــب اإلحـــصـ ــالـ ــانـــة بـــاألسـ ــعـ ــتـ تــــم االسـ
اإلحــصــائــي لــلــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة، وبــالــتــحــديــد فــإنــه تــم اســتــخــدام 
ــــى 3  ــــــي يــمــكــن تــقــســيــمــهــا إلـ ــــدٍد مــــن األســـالـــيـــب اإلحـــصـــائـــيـــة والـــتـ عــ

اختبارات أساسية:

: االختبــارات الوصفيــة ملتغيـــرات الدراســة ولخصائــص العينــة والتـــي تعتمــد بشــكل أسا�صــي علــى مقاييــس النزعــة - 
ً

أوال
املركزيــة مثــل )الوســط الحسابـــي والتكــرارات والنســب املئويــة واالنحـــراف املعيــاري(. 

ثانًيــا: االختبــارات القبليــة للتحقــق مــن صـــحة البيانــات ومالئمتهــا الختبــارات تحليــل االنحــدار، حيــث تعتبـــر عمليــة - 
ا أساســيا الســتكمال تحليــل االنحــدار.

ً
التحقــق منهــا شــرط

جدول رقم )1( 
مجموع االستبانات املوزعة واملستـردة والصالحة للتحليل 

االستبيانات
الصالحة للتحليلاملستـردةاملوزعة

%العدد%العدد%العدد
84%50.4126%100126%250العينة 

جدول رقم )2(
قيمة معامل الثبات ملتغيـرات الدراسة

Cronbach-Alphaاملتغيـرالتسلسل
75.6%إدارة سلسلة التوريد10-1

73.9%إدارة موارد املخـزون19-11
77.1%إدارة املوارد البشرية26-20
78.4%إدارة املوارد املالية36-27
74.1%جودة نظم املعلومات املحاسبية50-37
76.6%املعدل العام للثبات50-1
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ا: اختبارات تحليل االنحدار الخطي لقياس فرضيات الدراسة وفًقا لنموذج االنحدار املتعدد الريا�صي التالي: - 
ً
ثالث

QAIS =a+β1)ERPsupply-ch( +β2)ERP-invent( +β3)ERP-H.R(+β4)ERP-fin(+ ε
.

حيث إن:

-  a: قيمة الحد الثابت.-  QAIS: جوده نظم املعلومات املحاسبية.  

-  ERP-invent: نظم إدارة املخـزون.-   ERPsupply-ch: نظم إدارة سلسلة التوريد. 

-  ε: حد الخطأ العشوائي.-  ERP-H. R: نظم إدارة املوارد املالية.  

: تحليل النتائج االختبارات الوصفية ملتغيـرات الدراسة ولخصائص عينه الدراسة 
ً

أوال

التحليل الوصفي لخصائص عينه الدراسة:  1-

تم استخدم النسب املئوية والتكرارات كمقاييس وصفية تحليله لشرح أهم العوامل الديموغرافية للمستجيبيـن، 
كما هو موضـح في الجدول رقم )3(.

أفــــراد عينه  مــن   )%82.6( مــا نسبته  أن   )3( الــجــدول  يشيـر 
الدراسة يمتلكون خبـرات )6 من سنوات فما فوق(، في حيـن أن ما 
نسبته )17.4%( يمتلكون خبـرات تبلغ )أقــل من 6 سنوات(، وهذا 
مؤشر على أن عينه الــدراســة تمتلك خبـرات جيدة تؤهلهم للقيام 
في  هنا  يطمئننا  ومما  العمل،  طبيعة  عليهم  تمليها  التـي  بالواجبات 
تؤهلهم  التـي  الــقــدرة  لديهم  املستجيبيـن  غالبية  أن  الــدراســة  هــذه 
لتعبئة االســتــبــانــات املــوجــهــة إلــيــهــم. أمــا النتائج حــول عــامــل املؤهل 
الــبــكــالــوريــوس وشــهــادات الــدراســات  العلمي تبيـن أن حمله شــهــادة 
الــعــلــيــا شــكــلــوا مـــا نــســبــتــه )89.3( مـــن إجـــمـــالـــٌي أملــســتــجــيــبــيـــــن، وهـــذا 
املناسب  العلمي  الــتــأهــيــل  لــديــهــم  العامليـن  إيــجــابـــــي عــلــى أن  مــؤشــر 
للقيام باألعمال املوكلة إليهم، وأيًضا لإلجابة على أسئلة الدراسة، 
وهــــذه الــنــتــيــجــة تــعــزى إلـــى زيــــادة الــوعــي الــعــام لـــدى املــجــتــمــع األردنــــي 
املهنية  بالشهادات  يتعلق  أمــا فيما  بــه.  التعليم واالستثمار  بأهمية 
فقد أشارت النتائج إلى أن غالبية املستجيبيـن هم ممن ال يحملون 
شهادات مهنية، وهذا يدل على أن غالبية العينة املبحوثة يحتاجون 
إلــــى الــتــأهــيــل الــتــخــصــ�صــي، وذلـــــك ملــنــحــهــم قـــــدرات إضــافــيــة لــلــقــيــام 
إلــى ذلك  في مهنة املحاسبة. أضافه  ملواجه األعــبــاء غيـر االعتيادية 
فإن النتائج حول عامل املسمى الوظيفي تشيـر إلى أن غالبية أفراد 
عينه الدراسة، هم ممن مسماهم الوظيفي محاسب، حيث بلغت 
53.2 % من إجمالٌي حجم العينة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى قضية 
التعليمي للمستجيبيـن  تـرتبط باملستوى  التسلسل الوظيفي والتـي 

حيث إن غالبيتهم ممن يحملون الشهادة الجامعية األولى.

التحليل الوصفي ملتغيـرات الدراسة 2-

نظام إدارة سلسلة التوريد: تم إيجاد أهم املؤشرات الوصفية لهذا املجال، كاآلتي:أ- 

يشيـر الجدول )4( إلى أن املتوسطات الحسابية ملجال استخدام نظام إدارة سلسلة التوريد قد جاءت باملستوى املرتفع من 
األهمية، حيث بلغت املتوسطات الحسابية ما بيـن )3.960–3.444(، وقد جــاءت الفقرة التـي تنص »يتم إدخــال بياناٌت العميل 
الجديد لقاعدة البيانات الرئيسية« بمتوسط حسابـي )3.960( باملرتبة األولى، بينما جاءت الفقرة »تقوم الشركة بإرسال الفواتيـر 
للعميل من خالل نظام إدارة التوزيع« باملرتبة األخيـرة بمتوسط حسابـي )3.444(، تشيـر النتيجة العامة إلى وجود مستوى مرتفٍع من 
 

ٌ
املوافقة على فقرأت هذا املجال من وجهه نظٍر عينه الدراسة، حيث بلغ املتوسط الحسابـي للمجموع العام )3.742( مع انحـراف

جدول رقم )3(
افية  خصائص أفراد عينه الدراسة حسب املتغيـرات الديموغر

ItemSub-Items Frequent%

سنوات 
الخبـرة

8اقل من 3 سنوات                

126

6.3

100.0

3 ســـنـــوات أقــــل مـــن 6 
سنوات

1411.1

6 ســـنـــوات أقــــل مـــن 9 
سنوات             

4334.2

96148.4 سنوات فما فوق

املؤهل 
العلمي

6دبلوم

126

4.7

100.0
8466.7بكالوريوس 
86.3دبلوم عالي

2721.5ماجستيـر                        
10.8دكتوراه              

الشهادات 
املهنية

              CFA1

126

0.8

100.0
CPA10.8
CIA10.8

12397.6ال يحمل شهادة

املسمى 
الوظيفي

7مديـر مالي         

126

5.6

100.0
118.7مساعد مديـر مالي          
129.5رئيس قسم املحاسبة 

6753.2محاسب  
IT 2923.0موظف قسم
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حقيقة  فـــي   ،).2477( قـــــدره  املـــعـــيـــاري 
ــــاج مـــــــن هـــــذه  ــتــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ األمــــــــــــر يــــمــــكــــن االســ
الــقــيــم إلـــى أن إجـــابـــات عــيــنــه الـــدراســـة 
وبذلك  مــا.  حــد  إلــى  ومتشابهة  متقاربة 
نــســتــنــتــج مـــن إجـــابـــات الــعــيــنــة عــلــى أنــه 
ــال بـــيـــانـــات الــعــمــيــل الــجــديــد  ــ ــ يـــتـــم إدخـ
لقاعدة البيانات وبعد ذلك تتم عملية 
تــحــضــيـــــر الـــفـــواتـــيـــــــر فــــي الـــقـــســـم الــتــابــع 
إلدارة ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، ومــــن ثـــم يتم 
إعداد فاتورة الشراء إلكتـرونيا وربطها 
وتسجيل  املستودعات  احتياجات  مــع 
لــدى  وتجهيـزها  للشحن  املــعــدة  املــــواد 

املخازن إلكتـرونيا. 

نظــام تخطيــط مــوارد ب- 
املخـــزون: تــم إيجــاد أهــم 

املؤشــرات الوصفيــة لهــذا 
املجــال، كاآلتي: 

أن  إلــــــــى   )5( الـــــــجـــــــدول  يـــشـــيـــــــر 
ــــال  ــــجـ ــــة ملـ ــيــ ــ ــابــ ــ ــــســ ــحــ ــ املـــــــتـــــــوســـــــطـــــــات الــ
ــيـــط مــــــــوارد  اســـــتـــــخـــــدام نـــــظـــــام تـــخـــطـ
املخـزون قد جاءت باملستوى املرتفع 
ــا بــيـــــن  ــــــي بــلــغــت مــ ــتـ مــــن األهــــمــــيــــة، والـ
جـــــاءت  حــــيــــث   ،)3.443–  3.960(
الــــفــــقــــرة الـــتـــــــي تـــنـــص عـــلـــى انــــــه »يـــتـــم 
الكميات  مــع  املستلمة  املـــواد  مقارنة 
املــــطــــلــــوبــــة بــــحــــســــب أوامــــــــــــر الـــــشـــــراء 
 )3.960( حسابـي  بمتوسط  املــعــدة« 
ــــاءت الــفــقــرة  ــى بــيــنــمــا جـ ــ بــاملــرتــبــة األولــ
»يتم تحضيـر أوامر الشراء وعمليات 
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل مـــــــــن خــــــــــــالل الــــــنــــــظــــــام« 
بــاملــرتــبــة األخـــيـــــــرة بــمــتــوســط حــســابـــــي 
إلى  الــعــامــة  النتيجة  تشيـر   .)3.443(
وجـــــود مــســتــوى مــرتــفــٍع مـــن املــوافــقــة 
عــلــى فـــقـــرأت هــــذا املـــجـــال مـــن وجــهــه 

نظٍر عينه الدراسة، حيث بلغ املتوسط الحسابـي للمجموع العام )3.719( مع انحـراف املعياري قدره ).2702(، هذه القيمة 
املنخفضة تشيـر إلى أن إجابات أفراد العينة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما. بذلك نستنتج من إجابات العينة على أنه يتم مقارنة 
املواد املستلمة مع الكميات املطلوبة بحسب أوامر الشراء املعدة، كذلك يتم مطابقة أمر الشراء ووصل االستالم آليا لتثبيت 

إدخال املشتـريات على النظام وتتم أيًضا عملية إضافة بياناٌت املورد لقاعدة البيانات قبل عملية إدخال أمر الشراء. 

نظام إدارة املوارد البشرية: تم إيجاد أهم املؤشرات الوصفية لهذا املجال، كاآلتي: ج- 

يشيـر الجدول )6( إلى أن املتوسطات الحسابية لهذا املجال قد جاءت باملستوى املرتفع من األهمية، حيث بلغت املتوسطات 
الحسابية ما بيـن )3.984–3.428( وقد جاءت الفقرة التـي تنص »يتم دمج جميع الوظائف بحيث يمكنها من تبادل املعلومات 

جدول رقم )4( 
املؤشرات الوصفية ملجال استخداٌم نظام إدارة سلسلة التوريد.

Rate Rank SD Means Item

مرتفعة 5 .6798 3.778 البضاعة  وشــحــن  األوامــــر  وتسجيل  املــنــتــجــات  لبيع  يستخدم 
للعمالء

متوسطة 10 .6759 3.444 تقوم الشركة بإرسال الفواتيـر للعميل من خالل نظام إدارة 
التوزيع

مرتفعة 7 .5537 3.769 ــــراء عــمــلــيــة إدخــــــال أوامــــــر الـــبـــيـــع  لــلــتــأكــد مـــن الــوضــع  ـــ يــتــم إجــ
االئتماني للعميل

متوسطة 8 .7483 3.666 املطلوبة قبل عملية تسجيل طلب  البضاعة  التأكد من توفر  يتم 
العميل

مرتفعة 1 .4454 3.960 يتم إدخال بيانات العميل الجديد لقاعدة البيانات الرئيسة

متوسطة 9 .7210 3.563 يتم إعداد جدول لألوامر املطلوبة عند عملية الشحن

مرتفعة 2 .5601 3.881 يتم تحضيـر الفواتيـر في القسم التابع إلدارة سلسلة التوريد

مرتفعة 3 .8228 3.794 تعد فاتورة الشراء إلكتـرونيا بالتنسيق مع احتياجات املستودعات

مرتفعة 4 .7622 3.792 يتم تسجيل املواد املعدة للشحن وتجهيـزها لدى املخازن
مرتفعة 6 .6680 3.776 يتم إدخال طلب البيع ضمن بيانات العميل الجديد

مرتفع .2477 3.742 استخدام نظام إدارة سلسلة التوريد

جدول رقم )5(  
املؤشرات الوصفية ملجال استخداٌم نظام تخطيط موارد املخـزون

Rate Rank SD Means Item

متوسط 6 .8117 3.596 الحصول على املــواد من املــورد وإدارتــهــا خــالل فتـرة تخـزينها في 
قسم املشتـريات

متوسط 9 .6759 3.443 يتم تحضيـر أوامر الشراء وعمليات التسجيل من خالل النظام

مرتفع 5 .5537 3.769 يتم استالم املواد من املورديـن وتحضيـر الفواتيـر

متوسط 7 .7483 3.667 تتم عملية إدخال بيانات املورد الجديد عن طريق النظام

مرتفع 1 .4454 3.960 املـــواد املستلمة مــع الكميات املطلوبة وفــق أوامــر  يتم مقارنة 
الشراء املعدة

متوسط 8 .7210 3.563 عند وصول الفاتورة األصلية من املورد فإنه يتم إدخالها للنظام

مرتفع 2 .5601 3.880 ــــال  ــا لــتــثــبــيــت إدخـ ــيـ ــــل االســــتــــالم آلـ ــــر الــــشــــراء ووصــ مــطــابــقــة أمـ
املشتـريات على النظام

مرتفع 4 .8228 3.793 يتم التأكد من مطابقة فواتيـر الشراء آليا ألغراض التحقق

مرتفع 3 .7591 3.801 تتم إضافة بيانات املــورد لقاعدة البيانات قبل عملية إدخال 
أمر الشراء

مرتفع .2702 3.719 استخدام نظام تخطيط موارد املخـزون
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ــتـــوســـط  ــمـ ــــة األولـــــــــــــى بـ ــبـ ــ ــــرتـ ــاملـ ــ مـــــــن خـــــــاللـــــــه« بـ
الفقرة »تتم  بينما جــاءت  حسابـي )3.984( 
ــــال بــيــانــاٌت املـــوظـــف إلـــى قــاعــدٍة  عــمــلــيــة إدخـ
ــــرة وبـــمـــتـــوســـط  ــــ ــ ــيـ ــ الــــبــــيــــانــــات« بــــاملــــرتــــبــــة األخـ
حسابـي )3.428(. تشيـر النتيجة العامة إلى 
وجود مستوى مرتفٍع من املوافقة على هذا 
املجال، حيث بلغ املتوسط الحسابـي العام 
 )2259.( ــيـــاري  ــعـ املـ  

ٌ
ــــراف ـــ انــــحــ مــــع   )3.752(

وهــذه يشيـر إلــى أن إجــابــات العينة متقاربة 
إلى حد ما. بذلك نستنتج من اإلجابات على 
هـــذا املـــجـــال أنـــه يــتــم دمـــج جــمــيــع الــوظــائــف 
في قاعدة بيانات الشركة بحيث يمكنها من 
تبادل املعلومات من خاللها، كما يتم إعداد 
ثم  وإجازاتهم  باملوظفيـن  الخاصة  البيانات 
يتم نقلها إلى قاعدٍة البيانات املركزية لتكون 

لجميع األقسام.

نظام إدارة املوارد املالية: تم د- 
إيجاد أهم املؤشرات الوصفية لهذا 

املجال، كاآلتي: 

يشيـر الجدول )7( إلى أن املتوسطات 
الــحــســابــيــة لــهــذا املـــجـــال جــــاءت بــاملــســتــوى 
ــــم مـــــــا بـــيـــــــن  ــيـ ــ ــقـ ــ ــغــــت الـ ــلــ ــــث بــ ــيـ ــ املــــــرتــــــفــــــع، حـ
التـي  الفقرة  )3.992–3.436( وقد جــاءت 
تنص »يتم متابعة الدفعات وتسديدها في 
بمتوسط  األولــى  باملرتبة  املناسب«  الوقت 
الـــفـــقـــرة  جـــــــاءت  بــيــنــمــا   )3.992( حـــســـابـــــــي 
»يستخدم النظام ملتابعة حساب املدينيـن 
ــــرة  ـــ ــيــ ــبــــة األخــ ــاملــــرتــ ــي قــــســــم املــــحــــاســــبــــة« بــ ــ فــ

 من املوفقة على فقرأت هذا املجال، حيث بلغ 
ٌ
بمتوسط حسابـي )3.436(. تشيـر النتيجة العامة إلى وجود مستوى متوسط

املتوسط العام )3.746(. أما االنحـراف املعياري فقد بلغ ).2487( وهذه القيمة املنخفضة تشيـر إلى أن إجابات العينة كانت 
 إلى حد ما. بذلك نستنتج من اإلجابات أنه يتم متابعة الدفعات وتسديدها في الوقت املناسب، كذلك يتم تثبيٌت 

ً
متقاربة

العمليات املالية مباشرة في القوائم املالية وتسجيل الدفعات وتثبيٌت أثـرها على الحسابات.

جوده نظم املعلومات املحاسبية  - 

ثانًيا: تحليل نتائج االختبارات القبلية ملالئمة بياناٌت الدراسة الختبار تحليل االنحدار: 

قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار قام الباحثان بإجـراء جميع االختبارات القبلية وذلك من أجل ضمان مالءمة 
البيانات الفتـراضات تحليل االنحدار، إذ تم التأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بيـن املتغيـرات املستقلة باستخدام تضـخم 
التبايـن )VIF( واختبار التبايـن املسموح به )Tolerance( لكل متغيـر من متغيـرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل 
تضـخم التبايـن املسموح به )VIF( للقيمة )10(. وأن تكون قيمة التبايـن املسموح به )Tolerance( أكبـر من )0.05(. وأيًضا 
تم التأكد من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات باحتساب معامل االلتواء )Skewness(، إذ أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

باعتبار أن قيم معامل االلتواء تـراوحت بيـن )+1(، لذلك أصبح باإلمكان إجـراء اختباٍر نموذج االنحدار.

جدول رقم )6(  
املؤشرات الوصفية ملجال استخداٌم نظام إدارة املوارد البشرية 

Rate Rank SD Means Item
مرتفع 4 .6680 3.777 يستخدم ملحاسبة املوارد البشرية

مرتفع 5 .6744 3.761 يتم استخدامه للعمليات الخاصة بالرواتب

مرتفع 2 .6611 3.793 يتم إعداد الكشوف الخاصة بإجازات املوظفيـن

متوسط 7 .6502 3.428 تتم عملية إدخال بيانات املوظف إلى قاعدة البيانات

مرتفع 3 .5307 3.785 يتم نقل املعلومات عبـر قاعدة البيانات متاحة للجميع

مرتفع 6 .7502 3.738 يتم الوصول للعمليات الخاصة بشؤون املوظفيـن

مرتفع 1 .4378 3.984 البيانات بحيث يمكن  في قاعدة  الوظائف  دمــج جميع 
تبادل املعلومات

مرتفع .2259 3.752 استخدام نظام إدارة املوارد البشرية

جدول رقم )7( 
املؤشرات الوصفية ملجال استخداٌم نظام إدارة املوارد املالية 

Rate Rank SD Means Item

متوسط 7 .7332 3.634 يتم تثبيت العمليات املالية مباشرة في حسابات األستاذ 
العام

مرتفع 2 .5456 3.881 يتم تثبيت العمليات املالية مباشرة في القوائم املالية

مرتفع 5 .8302 3.825 يستخدم النظام لتسجيل بيانات الدائنيـن

مرتفع 4 .8006 3.849 يتم تثبيت األحداث التـي تمت في األقسام األخـرى
متوسط 8 .8268 3.627 يتم إصدار فاتورة العميل من قسم املبيعات

متوسط 10 .6632 3.436 يستخدم النظام ملتابعة حساب املدينيـن في قسم املحاسبة

مرتفع 3 .5894 3.857 يتم تسجيل الدفعات وتثبيت أثـرها على الحسابات

مرتفع 6 .6685 3.746 يتم إصدار فاتورة املورد في قسم إدارة املواد

مرتفع 1 .4288 3.992 يتم متابعة الدفعات وتسديدها في الوقت املناسب

متوسط 9 7263. 3.611 يتم إدارة حساب الدائنيـن لتسجيل البيانات

مرتفع 2487. 3.746 استخدام نظام إدارة املوارد املالية
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ا: تحليل نتائج اختبارات االنحدار 
ً
ثالث

الختبار فرضيات الدراسة: 

اختبار الفرضية الرئيسة:  1-

قــيــمــة  أن   )10( ــــدول  ــجــ ــ الــ يـــبـــيـــــــن 
بــيـــــن  لـــلـــعـــالقـــة   )2R( الـــتـــحـــديـــد مـــعـــامـــل 
 )463.( بلغت  واملستقل  التابع  املتغيـر 
وهي قيمة مقبولة ودالة إحصائيا، وهي 
تشيـر إلى أن نظام تخطيط املوارد تفسر 
من التغيـر الحاصل في جودة املعلومات 
املحاسبية بقيمة النسبة املذكورة. كما 
 )F( قيمة  أن   )10( الــجــدول  مــن  يتبيـن 
بــلــغــت )107.014( وهــي  قـــد  املــحــســوبــة 
 إحصائيا ألن مستوى 

ٌ
قيمة أيًضا دالــة

الداللة املرافقة قد بلغت )0.000( وهي 
أقل من 0.05 مما يعني رفض الفرضية 
ــيـــة الــبــديــلــة  الـــصـــفـــريـــة وقــــبــــول الـــفـــرضـ
والتـي تنص إلى أنه يوجد أثـر الستخدام 
نــظــام تخطيط املــــوارد على جـــوده نظم 

املعلومات املحاسبية.

أختبار الفرضيات الفرعية: 

يبيـن الجدول )11( نتائج اختبار 
مــــعــــامــــالت االنــــــحــــــدار الـــخـــطـــي املـــتـــعـــدد 

ــــذي يــمــكــنــنــا مــــن خـــاللـــه تــحــلــيــل الـــفـــرضـــيـــات الـــفـــرعـــيـــة لــهــذه  الــ
الدراسة. 

اختبار الفرضية األولى:أ- 

بــلــغــت  يــبــيـــــن الــــجــــدول )11( أن قــيــمــة t املـــحـــســـوبـــة قــــد 
)4.516( بمستوى داللة )0.000( وعند مقارنة قيمة مستوى 
الداللة بالقيمة 0.05 يتبيـن أن مستوى الداللة املحسوب كان 
أقــل من 0.05 مما يشيـر إلــى رفــض الفرضية الصفرية األولــى، 
أضافه إلى أن قيمة املعامل املعياري )Beta( بلغت ).626( وهي 
. وبالتالي قبول الفرضية البديلة التـي تنص 

ً
قيمة دالة إحصائيا

على أنــه يــوجــد أثـــــر الســتــخــدام نــظــام إدارة الــتــوريــد على جــوده 
املــعــلــومــات املحاسبية. يمكن االســتــنــتــاج مــن هــذه القيم  نظم 
اإلحصائية املذكورة أعاله بأن نظام إدارة عمليات التوريد هو 

أحد األنظمة الفرعية لــنظام )ERP( التـي توفر بياناٌت هامة تتعلق بتعقب حـركة املــواد واملنتجات داخــل مخازن الشركة 
وأداره نظام التوزيع والشحن وإصــدار فواتيـر للعميل، وبالتالي فإن مخـرجات هذا العمليات املعتدة قد تساهم في توفيـر 
فــي تحقيق جــوده أكبـر للنظام املحاسبـي  بالتالي  بيانات ضــروريــة تخدم أطـــراف عــديــدة مــن أصـحاب املصالح مما يساهم 

املستخدم داخل الشركة.

جدول رقم )8( 
املؤشرات الوصفية ملجال جوده نظم املعلومات املحاسبية 

Rate Rank SD Means Item

مرتفع 4 .5376 3.848 تتمتع نــظــم املــعــلــومــات املــحــاســبــيــة بــاملــرونــة فــي املــعــالــجــة مــمــا يسمح 
بمعالجة كافة البيانات

مرتفع 7 .7653 3.785 تنتج نظم املعلومات املحاسبية في الشركة معلومات تتسم بالتكامل
مرتفع 5 .6731 3.794 تنتج نظم املعلومات املحاسبية في الشركة معلومات تتسم باملواءمة

متوسط 13 .7007 3.531 يتم تفعيل الرقابة على عمليات تشغيل نظم املعلومات املحاسبية
مرتفع 6 .5559 3.792 يتم تفعيل الرقابة على مخـرجات نظم املعلومات املحاسبية

مرتفع 10 .7839 3.730 يتم استخدام أنواع متعددة لرقابة نظم املعلومات املحاسبية مثل 
رقابة الوصول ورقابة التوثيق

مرتفع 1 .4549 3.968 يتم إتباع مبادئ اإلفصاح عن املعلومات املالية بمصداقية

متوسط 11 .7210 3.562 ــــادرة عــلــى تــحــقــيــق أمــانــة  عــمــلــيــات الـــقـــيـــاس واإلفــــصــــاح املــحــاســبـــــي قــ
وصدق املعلومات 

مرتفع 9 .5537 3.769 لــــدى اإلدارة املــالــيــة واملــحــاســبــيــة اســـتـــعـــداد عــلــى تــقــديــم املــعــلــومــات 
املحاسبية املفيدة ملستخدميها

متوسط 11 .7483 3.666 يتم توصيل املعلومات املحاسبية ملتخذي القرار في الوقت املناسب

مرتفع 2 .4614 3.944 تــســهــم نــظــم املـــعـــلـــومـــات املــحــاســبــيــة فـــي الــتــنــبــؤ املــســتــقــبــلــي ومــعــرفــة 
االنحـرافات وأسبابها ومن ثم معالجتها

متوسط 12 .7210 3.564 تـــتـــوافـــر الـــتـــغـــذيـــة املــــرتــــدة لــتــحــســيـــــن نـــوعـــيـــة املـــعـــلـــومـــات املــحــاســبــيــة 
ملتخذي القرار

مرتفع 3 .5523 3.850 إعــداد  على  تساعد  تنبؤيه  قـــدرة  على  املحاسبية  املعلومات  تحتوي 
الخطط ورسم السياسات املستقبلية

مرتفع 8 .8186 3.777 تتسم املعلومات املحاسبية باملفاضلة واالرتباط باألهداف التـي 
أنتجت من أجلها

مرتفع .2579 3.756 جودة نظم املعلومات املحاسبية

جدول رقم )9( 
نتائج اختبار التضـخم والتبايـن املسموح به ومعامل االلتواء 

 Ind-VariablesVIFToleranceSkewness
2.220.3740.289نظام إدارة سلسلة التوريد

2.810.3900.471نظام تخطيط موارد املخـزون
2.740.3760.412نظام إدارة املوارد البشرية
1.640.6690.516نظام إدارة املوارد املالية

جدول رقم )10( 
نتائج معامالت ارتباط االنحدار داللة النموذج 

RR2Adjusted-R2F-valueSig.
.681.463.459107.014.000
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اختبار الفرضية الثانية: ب- 

بــلــغــت  يــبــيـــــن الــــجــــدول )11( أن قــيــمــة t املـــحـــســـوبـــة قــــد 
مستوى  قيمة  مقارنة  وعــنــد   )125.( داللـــة  بمستوى   )1.543(
الداللة بالقيمة 0.05 يتبيـن أن مستوى الداللة املحسوب كان 
أكبـر من 0.05 مما يشيـر إلى رفض الفرضية البديلة الثانية، 
أضافه إلى أن قيمة املعامل املعياري )Beta( بلغت ).213( وهي 
. وبالتالي البد من قبول الفرضية الصفرية 

ً
 إحصائيا

ٌ
غيـر دالة

ــتـــخـــدام نــظــام  ــــــر السـ الــثــانــيــة الــتـــــي تــنــص عــلــى أنــــه ال يـــوجـــد أثـ
تخطيط موارد املخـزون على جوده نظم املعلومات املحاسبية. 
قد يشيـر هذا االستنتاج إلى أن وجهات نظٌر أصـحاب املصالح 

حول عدم وجود أثـر داللة إحصائية لنظام تخطيط املخازن على جوده النظام املحاسبـي يمكن أن يعزى إلى الدور الواسع 
الذي يقوم به نظام تخطيط سلسه التوريد والذي يشمل عمليات متعددة لحـركة املخازن ونظام الفوتـرة لعمليات الصادر 
والــوارد في مواد املخازن، لذلك يـرى أصـحاب املصالح أن مخـرجات هذا النوع من األنظمة يمكن أن تسبب نوع من تكرار 

البيانات وبالتالي يعتمد عليها بدرجة أقل في نظام املعلومات املحاسبية.

اختبار الفرضية الثالثة:ج- 

يبيـن الجدول )11( أن قيمة t املحسوبة قد بلغت )2.152-( بمستوى داللة ).133( وعند مقارنة قيمة مستوى الداللة 
بالقيمة 0.05 يتبيـن أن مستوى الداللة املحسوب كان أكبـر من 0.05 مما يشيـر إلى القول بـرفض الفرضية البديلة الثالثة، 
. وبالتالي قبول الفرضية الصفرية 

ً
أضافه إلى ذلك أن قيمة املعامل املعياري )Beta( بلغت )-.111( وهي غيـر دالة إحصائيا

الثالثة التـي تنص على أنه ال يوجد أثـر الستخدام نظام إدارة املوارد البشرية على جوده نظم املعلومات املحاسبية. استناًدا 
للنتائج اإلحصائية حول هذه الفرضية يمكن االستنتاج إلى أن عدم وجود األثـر لنظام إدارة املوارد البشرية عل جوده نظام 
بــأن نظام إدارة املــوارد البشرية هو نظام مستقٌل بحد ذاته  إلــى وجهه النظر القائلة  املعلومات املحاسبـي يمكن أن يعزى 
 عن مخـرجات ذات صبغٍة إدارية وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثيـر أكبـر على كثيـر من 

ٌ
وإن مخـرجات هذا النظام هي عبارة

الجوانب اإلداريــة التخطيطية أكثـر من النظام املحاسبـي لذلك يمكن يعتمد على مخـرجات نظام املــوارد البشرية بدرجة 
أعلى على نظام املعلومات اإلدارية أكثـر من نظام املعلومات املحاسبي.

اختبار الفرضية الرابعة: د- 

يبيـن الجدول )11( أن قيمة t املحسوبة قد بلغت ).963( بمستوى داللة ).337( وعند مقارنة قيمة مستوى الداللة 
بالقيمة 0.05 يتبيـن أن مستوى الداللة املحسوب كان أكبـر من 0.05 مما يشيـر إلى رفض الفرضية البديلة الرابعة، أضافه 
. وبالتالي قبول فرضية الدراسة الصفرية الرابعة 

ً
إلى أن قيمة املعامل املعياري)Beta(  بلغت ).049( وهي غيـر دالة إحصائيا

املـــوارد املالية على جــوده نظم املعلومات املحاسبية. بالتالي يمكن  أثـر الستخدام نظام إدارة  أنــه ال يوجد  التـي تنص على 
 إن معلوماٌت النظام املالي في نظم )ERP( يمكن أن تؤديها النظم املحاسبية نفسها في 

ً
تفسيـر هذا االستنتاج من خالل حقيقة

، وبالتالي صبح نظام إدارة نظم املوارد املالية أقل موثوقية من ناحية تكرار البيانات وضعف 
ً

بيئٍة العمل وبشكل أكثـر شموال
شمولها لجميع الجوانب املتعلقة باملوارد املالية في الشركة، والتـي يمكن تغطيتها في النظام املحاسبـي نفسه. 

التوصيات

تعتبـر هذه الدراسة من الدراسات التحليلية التـي حاولت تقديم ملخص حول ما ورد في عقول مجموعه من أصـحاب 
املستخدم،  املحاسبـي  املعلومات  نظام  فــي جــودة  وآثـرها  املنظمة  مـــوارد  تطبيق نظم تخطيط  تبني  املصالح حــول مستوى 
حيث أشارت العديد من الدراسات السابقة بأن نظم تخطيط موارد املنظمة )ERP( هي نظام معلومات مساعد يعمل على 

جدول رقم )11( 
أختبار تحليل معامالت معادلة االنحدار

Ind-VariablesStandardized-
Coefficients)Beta(T.ValueSig

008.*2.689الحد الثابت-)2.074(
000.*6264.516.نظام تخطيط سلسلة التوريد
2131.543.125.نظام تخطيط موارد املخـزون
2.152.133-111.-نظام تخطيط املوارد البشرية
049.963.337.نظام تخطيط املوارد املالية
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نشر وتبادل البيانات املطلوبة بيـن مستخدمي النظام وعبـر األقسام اإلدارية والوظيفية مما يجعل النظام املعلوماتـي أكثـر 
سهولة، وبالتالي يمكن أن يكون له تأثيـر إيجابـي على نجاح نظام املعلومات املحاسبـي إذا ما تم توظيفه بشكل فعال.

ا ملا أوردته الدراسات السابقة تشيـر الدراسة الحالية إلى أن نظام سلسلة التوريد هو النظام الفرعي الوحيد 
ً
وخالف

 
ٌ
في بـرمجية )ERP( الذي كان له أثـر ذو داللة إحصائية في تحقيق جوده النظام املحاسبـي املستخدم في بيئٍة اقتصادية ناشئة

مثل البيئة الصناعية األردنية، في حيـن لم يكن هناك أي أثـر لنظم تخطيط املوارد األخـرى. 

الــضــروري التأكيد على استمرار اإلدارة العليا في دعمها لتعزيـز إجـــــراءات تبني تطبيق  النتائج فإنه من  في ظل هــذه 
نظاٍم إدارة سلسلة التوريد ملا له من أثـر على جــوده نظم املعلومات املحاسبية، وذلــك من خالل دعم عمليات الشركة في 
إرســال ملخص لحـركة املــواد وتقريـر الفواتيـر للعميل عبـر نظام إدارة التوزيع وأيًضا إعــداد جــدول لألوامر املطلوبة عند 
عملية الشحن، كذلك تو�صي الدراسة أيًضا بضرورة أن يكون هناك تعاون فعال بيـن املنظمة وبيـن مزودي نظم )ERP( من 
خالل زيادة االهتمام بتأهيل وتدريب مستخدمي النظم اإلدارية الحديثة على جميع مكونات نظم تخطيط املوارد باعتبارهم 

 أساسية إلنجاح تطبيق هذه النظم املعلوماتية.
ٌ
قاعدة

 على ذلــك تــو�صــي الــدراســة بــضــرورة دعــم اإلدارات الحالية لتصورات أصـحاب املصالح بأهمية تكامل النظم 
ً
عـــالوة

الفرعية لنظام تخطيط موارد املؤسسة )ERP( )نظام تخطيط املواد واملخـزون واملوارد البشرية( ككل إلدارة موارد الشركة 
نحو تحقيق امليـزة التنافسية واالبتعاد عن النظم التقليدية لسهولة اختـراقها وكثـرة العيوب فيها. 

حدود الدراسة

بالرغم من النتائج املتحققة من الدراسة إال أن هناك بعض املحددات التـي يجب أخذها بعيـن االعتبار. أولــى هذه 
املحددات اقتصار الدراسة على قطاع واحٍد وهو القطاع الصناعي في األردن. لذلك ُينصـح أخذ قطاعات أخـرى في الدراسات 
لــذا ُينصـح بإجـراء دراســـات مستقبلية على حجم عينه  النهائي الصالح للتحليل 126،  املستقبلية. وقــد كــان حجم العينة 

أكبـر.

أضــافــه إلــى ذلــك تــم قياس )ERP( مــن خــالل أربــعــة أبــعــاد )نــظــام تخطيط املـــواد، واملـــوارد املالية، واملــخـــــزون، واملـــوارد 
البشرية( لذا ننصـح بشدة بتضميـن أبعاد أخـرى مثل )التكامل( ومن جانب آخـر أقتصرت الدراسة على قياس جوده نظام 

املعلومات، لذا نقتـرح تضميـن أبعاد أخـرى مثل )كفاءة النظام أو فاعليه النظام( في الدراسات املستقبلية. 
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ABSTRACT

This study aimed to identify the views of stakeholders on the level of adoption of the Enterprise Re-
source Planning )ERP( system and its impact on the Quality of Accounting Information System )QAIS( in Jor-
danian industrial companies. The sample of this study included the following internal stakeholder groups 
)i.e.: financial managers, heads of accounting departments, accountants, and employees in IT departments 
of industrial companies(. Analytical descriptive tests adopted in this study to determine the degree of adop-
tion of ERP systems in the sampled companies. Multiple linear regression models were also the most ap-
propriate analysis technique to analyse possible relationships between sub-independent variables on the 
dependent variable.

The study reached a set of results, most notably: as the stakeholders’ perceptions that adoption of 
ERP systems came at a high degree. The results also showed that there is a statistically significant effect of 
adoption of supply management system on the quality of accounting information systems, while the inven-
tory management systems, human resources and financial resources did not have a statistically significant 
impact on the dependent variable. Accordingly, it’s recommended that top management should continue 
their support to the procedures of the supply chain system to improve the quality of accounting information 
systems.

Furthermore, the study also recommended that there is urgent need to understand more about the 
perceptions of other groups of stakeholder on the practices of inventory management and human resource 
management. Understanding all the surrounding factors as an attempt to understand the challenges of 
ERP adoption was also from our important recommendations in order to support the quality of accounting 
information system.

Keywords: ERP, Quality of AIS, Industrial Companies, Jordan.


