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دور نظم المحاسبة اإللكترونية في تحقيق جودة التقارير المالية 
 (2021دراسة حالة المصارف العاممة بمدينتي كوستي وربك ) بالمصارف

The Impact of the Role of Electronic Accounting 
on the Quality of Financial Reports in Banks 

(Study the Case of Banks Operating in the Cities of Kosti and Rabak) 

 
 عداد:إ

 مام المهديجامعة اإل -باحث  –منى حسين محمد أحمد 
 مام المهديجامعة اإل -استاذ مشارك  –خضر الطيب األمين 

 

 المستخمص
 

)دراسة  لماليةجودة التقارير ا في تحقيقالمحاسبة اإللكترونية  ىدفت الدراسة لتقصي دور نظم
دراسة تأثير التشغيل اإللكتروني  ، من خالل(0202حالة المصارف العاممة بمدينتي كوستي وربك 
 إلىمشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:  تمثمتلمنظام المحاسبي عمى مخرجات التقارير المالية، 

 اوأىدافي الدراسةمشكمة  إلى استناداً ، المحاسبة اإللكترونية عمى جودة التقارير المالية؟ تأي مدى أثر 
الفرضيات التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين طريقة تشغيل النظام المحاسبي وبين  اختبرت

جودة التقارير المالية، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حوسبة النظام المحاسبي وبين جودة 
عمى تعمل لمنظام المحاسبي  اإللكترونيومات التشغيل مق ان إلى ت الدراسةالتقارير المالية، توصم

، رفع كفاءة جودة التقارير المالية، تساىم المحاسبة اإللكترونية في تقديم معمومات ذات مصداقية عالية
لمنظام المحاسبي قدر أكبر من الثقة لرفع  اإللكترونييالء مقومات التشغيل من توصيات الدراسة  إ
 .المالية بالمصارفكفاءة وجودة التقارير 
، اإللكتروني، التقارير المالية، المصارف، التشغيل اإللكترونية: المحاسبة الكممات المفتاحية

 الحوسبة. 
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Abstract 

 
The study aimed to investigate the role of electronic accounting systems 

in achieving the quality of financial reports (case study of banks operating in 

the cities of Kosti and Rabek 2021), by studying the impact of the electronic 

operation of the accounting system on the output of financial reports. 

Financial reports?, Based on the study problem and its objectives, the 

following hypotheses were tested: There is a statistically significant 

relationship between the method of operating the accounting system and the 

quality of financial reports, there is a statistically significant relationship 

between the computerization of the accounting system and the quality of 

financial reports. The electronic accounting system helps to raise the 

efficiency of the quality of financial reports. Electronic accounting 

contributes to providing information with high credibility. One of the 

recommendations of the study is to give the elements of electronic operation 

of the accounting system greater confidence to raise the efficiency and 

quality of financial reports in banks. 

Keywords: Electronic accounting, Financial reports, Banking, Electronic 

operation, Computing 

 
 الدراسات السابقة و اإلطار المنهجي :  المقدمة

 : اإلطار المنهجي :أولً 
أن اليدف الرئيسي لممحاسبة اإللكترونية ىو توفير المعمومات التي تتميز بالجودة من خالل   

وتقديميا لممستفيدين في الوقت المناسب من خالل التقارير والقوائم  آتوافر الخصائص النوعية بي
المالية حيث تعتبر القوائم المالية ىي عصب التقارير المالية إال أن التقارير المالية تحتوي عمى كثير 
من المعمومات الكمية المالية وغير المالية وبالتالي تؤثر طريقة أعداد ومحتوى التقارير المالية 

 ،عمومات المحاسبية)المعمومات( عمى جودة التقارير المالية ومدى توافر الخصائص النوعية لمم
تحسين جودة مخرجات التقارير المالية التي يتم إعدادىا بواسطة نظم  إلىتوصمت بعض الدراسات 

وجود عالقة بين نظم المحاسبة اإللكترونية وجودة مخرجات  إلىالمحاسبة اإللكترونية مما قد يشير 
 التقارير المالية.

القة بين التشغيل التقميدي لنظم المحاسبة وجود ع إلىتشير نتائج الدراسات  : البحثمشكمة 
دم توفر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية بسبب األخطاء عمستوى جودة التقارير المالية من و 

مستوى دقة إعداد التقارير المالية مما يفقد ىذه التقارير خاصية التوقيت المناسب  وانخفاضالبشرية 
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في السؤال  الدراسةمما تقدم يمكن طرح مشكمة ، ر الماليةالذي يعتبر من مؤشرات جودة التقاري
ومنو تنبثق ؟ أي مدى تأثر المحاسبة اإللكترونية عمى جودة التقارير المالية إلى :الرئيسي التالي

 االسئمة الفرعية التالية:
 .ىل ثمة عالقة بين طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا وبين جودة التقارير المالية؟  .1

 جودة التقارير المالية بالمصارف؟ عمىا أثر حوسبة النظام المحاسبي م .2

 تي :آلكاوعممية  ة عممياىميتين  ليذه الدراسة :الدراسةأهمية 
في المساىمة والمشاركة في سد بعض الفجوات العممية من  تتمثل :)النظرية( األهمية العممية -2

حاسبة اإللكترونية ومخرجات خالل توفير أطار متكامل لمكونات ومقومات وعناصر الم
 .التقارير المالية المصرفية

في بيان أثر المحاسبة اإللكترونية عمى جودة التقارير تتمثل  )التطبيقية(: األهمية العممية  -0
 وربك. ف التجارية العاممة بمدينتي كوستيالمالية بالمصار 

 تحقيق اآلتي: إلىىدفت الدراسة  : الدراسةأهداف 
 حاسبة اإللكترونية في تحقيق جودة التقارير المالية.تقصي دور نظم الم .2

 .عالقة  تشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا وجودة التقارير الماليةبيان  .0
 الكشف عن اثر النظام المحاسبي المحوسب عمى التقارير المالية. .3

 الفرضيات التالية. تم اختبار :الدراسةفرضيات  
بين جودة التقارير و   النظام المحاسبي تشغيلطريقة  ينعالقة ذات داللة إحصائية ب توجد. 2

 المالية 
 .جودة التقارير المالية بينعالقة ذات داللة إحصائية بين حوسبة النظام المحاسبي  و  توجد. 0

الدراسات السابقة واالطار  الستعراضالدراسة المنيج التاريخي والوصفي  اتبعت :الدراسةمنهجية 
 الفرضيات. الختبار (SPSS)الحزمة االحصائية  واستخدامالتحميمي  النظري لمبحث، والمنيج

 تتمثل في نوعين من المصادر كالتالي:مصادر وأدوات جمع البيانات : 
 .والمالحظةاداة االستبانة مصادر أولية :  -2
 .مصادر ثانوية : الكتب والمجالت والمنشورات والمواقع اإللكترونية -0

 تتمثل في اآلتي:حدود الدراسة: 
 والية النيل األبيض -الحدود المكانية: المصارف العاممة بمدينتي كوستى وربك

 م0202 الحدود الزمانية:
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وخاتمو، المقدمة وتشتمل عمى  مباحثمقدمو وثالثة  عمى الدراسة هشتمل ىذت :الدراسةهيكل 
جودة  مفاىيمثاني ، المبحث الالمحاسبة اإللكترونيةالدراسات السابقة، المبحث األول و اإلطار المنيجي 

 .التوصياتو وأخيرًا الخاتمة وتشتمل عمى النتائج  التقارير المالية، المبحث الثالث الدراسة الميدانية

 الدراسات السابقة: ثانيًا:
 :ىيو  الدراسةمجموعة من الدراسات حول محاور  الباحثاناستعرض 

 :  ( 1)(0211حسن ) دراسة/ 1
اإللكترونية وتحديد المشاكل المحاسبية تقييم المعمومات تمثمت مشكمة الدراسة في          

دف تحميل المشاكل المحاسبية لنظم بيالحاجة الممحة لرفع كفاءة التجارة اإللكترونية و المحاسبية 
عالقة  ىناكالدراسة الفرضيات اآلتية  افترضتلمعمومات التقميدية في ظل التجارة اإللكترونية، 

 ىناك، وبين التجارة اإللكترونيةلمبادئ والمعايير المحاسبية اخدام ذات داللة إحصائية بين است
، وبين التجارة اإللكترونية عالقة ذات داللة إحصائية بين تصميم نظم المعمومات المحاسبية

إلي أن  الدراسة تتوصم(، SPSSاتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واستخدام برنامج )
في إدارة مخاطر التجارة و ت آكتروني يعمل عمى تحسين إدارة المنشتطبيق النظام المحاسبي اإلل

 كفاءة التجارة اإللكترونية.وزيادة  اإللكترونية في بيئة تكنولوجيا المعمومات
 :  Hope (0212)(2 ) دراسة/ 0

ىدفت الدراسة إلي اختبار جودة التقارير المالية لمشركات الخاصة مقابل الشركات العامة في 
ختبار تمك باستخدام قاعدة بيانات تضمنت البيانات االالمتحدة األمريكية وتمت عممية الواليات 

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واستخدام برنامج المحاسبية لعينة كبيرة من الشركات،  
(SPSS ،) وجدت الدراسة أن الشركات العامة عموما تتمتع بمستوي أعمى من الجودة ومستوي

ا من الشركات الخاصة، إضافة إلي ذلك فان ىذه الدراسة تيدف إلي توسيع نطاق أكثر تحفظ
 األدبيات في محاولة لفيم العوامل التي تتحكم بجودة التقارير المالية لمشركات.

 

                                                           
ة /حسن رجب أبو الحسن، تقييم المعمومات المحاسبية اإللكترونية لخدمة أهداف التجارة اإللكترونية،)القاهرة : مجم1

 78 - 11م( ص ص 2011ديسمبر،  –البحوث المالية والتجارة، العدد الثاني، الجزء الثاني، يوليو 
2  /Hope. Ole – Keishan and Wahyn B.Themas and Dudhyantku mar 
Vgas.2013,Financial Reporting Quality of I.U.S. private and  public Firms, The 
Accounting Review ,p.p. 21-38. 
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 :  ( 3)(0216نضال ) دراسة/ 2
قوق تمثمت مشكمة الدراسة في تحميل تأثير جودة التقارير المالية في تحديد تكمفة جودة ح   

الممكية لمشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة المال، ىدفت الدراسة إلي إبراز أىمية 
جودة التقارير المالية وأثرىا في تكمفة حقوق الممكية في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في 

بين إدارة توجد عالقة ذات داللة إحصائية  التالية:فرضيات البورصة عمان واختبرت الدراسة 
األرباح وتكمفة حقوق الممكية، وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحفظ المحاسبي وتكمفة 

وتوصمت الدراسة إلي أن رأي المدقق والتحفظ المحاسبي يؤثر عكسيا في تكمفة  ،حقوق الممكية
 .أن إدارة األرباح تؤثر طرديا في تكمفة حقوق الممكيةو حقوق الممكية 

 :  (4)(0212تهاج )دراسة اب/ 4
دور لجان المراجعة في تحقيق جودة التقارير المالية في بيان ي الدراسة فمشكمة تمثمت 

وىدفت الدراسة إلي التعرف عمى أنشطة وضوابط تشكل لجان المراجعة داخل المصارف  ،السودان
ابة عمى التقارير المالية السودانية، دعم جودة التقارير المالية ورفع كفاءة نظام الرقابة الداخمية والرق

توجد  ىيالدراسة وتحقيق لجان المراجعة في مالئمة وموثوقية وقابمية معمومات لممقارنة، فرضيات 
وتوجد عالقة وذات داللة إحصائية بين  ،عالقة إحصائية بين لجان المراجعة وجودة التقارير المالية

ية، ومن نتائج الدراسة، تساعد لجان المراجعة لجان المراجعة وتحقيق موثوقية معمومات التقارير المال
في زيادة موثوقية ومصداقية القوائم والتقارير المالية وحماية حقوق المساىمين بالمصارف تحسين 

 جودة التقارير المالية.
 : المحاسبة اإللكترونيةالمبحث األول

 لكترونية: : مفهوم المحاسبة اإل ولً أ
كما  ت المالية لممنشاة لممساعدة في اتخاذ القرارات،نايتم بيآ إدارة البياالمحاسبة ىي الطريقة التي      

تقارير مالية تقيس حجم  عمىأنيا فن وقياس ومعالجة األنشطة المالية المختمفة في المنشاة لمحصول 
وقوة الشركة في السوق وعرض المعمومات لمجيات الداخمية مثل اإلدارة العميا واإلدارات أخري 

                                                           
/ نضال عمر زلوم، دور جودة التقارير المالية في تكمفة حقوق الممكية،)الكويت :  جامعة الكويت، المجمة العربية 3

 101 -77م(، ص ص،2011، العدد الثاني، 23لمعموم اإلدارية، مجمس النشر العممي، المجمد 
رسالة  ،)السودان : جامعة  شندي ،التقارير المالية في السودان دور لجان المراجعة في تحقيق جودة ،/ ابتهاج فضل اهلل الخضر حمودة4

 م(.2012 ،كمية الدراسات العميا ،دكتورا في المحاسبة



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - والبحوث للدراسات األبيض النيل مجلة
 

36 

ما  الخارجية مثل الموردين المستثمرين والجيات الحكومية، تعدد تعريفاتيا ونذكر منياولمجيات 
 :(5)يمي

تنفيذ الميام المحاسبية التقميدية والبحث المحاسبي من خالل الكمبيوتر ومختمف مقومات الشبكة  .2
  .الدولية لممعمومات اإللكترونية

الكمبيوتر بعمميات تجميع المداخالت والقيود  استخدام الكمبيوتر وتطبيقاتو في المحاسبة حيث يقوم .0
تقارير مالية  عمىاليومية والفواتير ويقوم بتخزينيا وعمل عمميات معالجة حسابية عمييا لمحصول 

ك العمميات وتحديد أرصدة الحسابات ويقوم المحاسبيين بالتسجيل واستخراج موتحميل مالي وبياني ت
  .ة يدوية أو اإللكترونيةالتقارير المالية سواء كان ذلك بطريق

المحاسبة اإللكترونية ىي استخدام أنظمة الحاسب اآللي في إجراء العمميات يرى الباحثان ان 
المحاسبية بمختمف أنواعيا ومراحميا من قيود اليومية مرور باألستاذ إلي الحسابات الختامية والمراجعة 

نتاج المعمومات ب، العامة لحاسب  القدرات اليائمة والمتعددةمن  ستفادةالابيدف تشغيل تمك البيانات وا 
 .اآللي
 لكترونية:: خصائص المحاسبة اإل ثانياً 
 : (6)المحاسبة اإللكترونية البد من أن تتوفر مجموعة من الخصائص وىي     

تخفيض التكمفة مع توفير التقارير الضرورية  عمىوتتمثل في عمل النظام  الكفاءة والفاعمية : .2
 دارة، وتبادل المعمومات بسيولة.لمستويات اإل

وتوفير كل ما يحتاج المصارف من  ،تتمثل في تمبية حاجات مستويات اإلدارة من تقارير المرونة: .0
 .بيانات بسيولة ويسر

مكانية االعتماد  المصداقية أو الموثوقية: .3 تتمثل في تميز البيانات الناتجة بصحتيا وسالمتيا وا 
 مع الواقع الفعمي. عمييا، باإلضافة إلي أنيا تتفق

ن المعمومات وبين القرار موضوع الدراسة ييقصد بالمالئمة وجود ارتباط منطقي بالمالئمة : .4
 إحداث تغيير في اتجاه القرار. عمىىي تمك المعمومات القادرة المالئمة فالمعمومات 

كيفية  تتمثل في أنو يعتبر نظاما شامال، يوجد دليل مكتوب لإلجراءات المتبعة عنالشمول : .5
 استخدام النظام. 

                                                           
 141ص  ،م(2004 ،) القاىرة، دن،مقدمة كتاب المحاسبة اإللكترونيةمحمد توفيق شريف،   -5
السودان : المركز القومي لممناىج والبحث  ) المحاسبة اإللكترونية، ،مازن عبد اهلل إبراىيم ومبارك اسحق محمد -6

 . 13 - 12 -م( ص ص 2015التربوي، 
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تتمثل توفير عنصر تكمفة اقتصادية في سعر الشراء، ومالئمة تكمفة شراء البرنامج  تكمفة البرامج: .6
 .مع الخدمات المستفادة منيا

تجعل منيا أكثر كفاءة من المحاسبة المحاسبة اإللكترونية التي سمات يري الباحثان ان أىم 
المشاركة بقاعدة بيانات فردية أو و إلي البيانات من مواقع متعددة  إتاحة الوصولتتمثل في  التقميدية
توفير الخدمات لعدد كبير من المستخدمين من دون مع الالمركزية في اإلدارة البيانات ، و جماعية

مكانية إضافة التحسينات بشكل مستمر من قبل مزود الخدمةو  الحاجة إلي مواد ممموسة  .ا 

 اسبية : : نظم المعمومات المحثالثاً 
أن نظم المعمومات المحاسبية ىي النظم التي بتشغيل الصفقات المالية بصورة أساسية، وأيضا      

الصفقات غير المالية التي تؤثر بصورة مباشرة عمى الصفقات المالية وتنقسم نظم المعمومات 
 :(7)ىيثالثة نظم فرعية  إلىالمحاسبية 

 .تشغيل الصفقات والعمميات : يركز عمىنظم تشغيل الصفقات والعمميات .2

: وىو النظام المختص بإعداد التقارير المالية التقميدية مثل  المالية نظام األستاذ العام / التقارير .0
 .قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية وغيرىا من التقارير المالية الدورية

بإمداد اإلدارة تحتاج إليو من تقارير مالية خاصة  وىو النظام المختصنظام التقارير اإلدارية:  .3
الموازنات، تقارير انحرافات التكاليف وتقارير مثل والمعمومات الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية 

 المسئولية. 
عتمد تأسيس وتطوير نظم معمومات محاسبية عمى مجموعة من المقومات اليدوية تمثل عناصر ي

 : (8)ىيو  ،ودعائم النظام
: تتمثل أدلة البيانات في مجموعة قوائم تتضمن جميع العناصر التي تستخدم في أدلة البيانات - 1

النظام المحاسبي مبوبة في مجموعات متجانسة، بحيث يحدد لكل عنصر كود أو شفرة يتم استخداميا 
و شفرات رقمية لمتعرف عمى البيان، وربطو بالحسابات أو البيانات األخرى، ويستخدم في إعداد الكود أ

 : (9)التاليكأو أبجدية أو شفرات أبجدية رقمية وتتكون أدلة البيانات من ثالثة أدلة 
: كافة أنواع الحسابات التي يحتمل أو يتوقع استخداميا في النظام المحاسبي دليل الحسابات .أ 

  .المالي التي يمكن استخداميا في أعداد الحسابات الختامية والمركز المالي لممنشاة

                                                           
7

، )القاهرج، لمراجعت فً االطبر النظري والمجبل التطبٍقًاعصام الذيه محمذ متىلي و عثذ العسيس الطيذ مصطفي،  -

 71م(، ص 1976دار الىهضح العرتيح،
8
 322م(، ص، 2212إلضكىذريح : الذار الجامعيح، ، )انظم المعلىمبث المحبسبٍتاحمذ حطه علي،  - 
9

 76-75م(، ص ص 1988القاهرج : دار الثقافيح العرتيح، نظم المعلىمبث المحبسبٍت، ) ،احمذ فىاد عثذ الخالق -
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: فيقصد بو دليل يتضمن كافة مراكز التكاليف التي تتجمع فييا عناصر دليل مراكز التكاليف .ب 
، بحيث يخصص ،التكاليف، خاصة التكاليف غير المباشرة تمييدا لتحميميا عمى وحدات النشاط

لكل مجموعة مراكز رقم معين ويعطي لكل مركز داخل المجموعة رقم فرعي عمى يمين الرقم 
 موعة.األصمي لممج

: فيمثل بيان بوحدات النشاط التي تحمل عمييا عناصر التكاليف في نياية دليل وحدات النشاط .ج 
وىذه الوحدات لممنتج النيائي لممنشأة ومن قد تدخل ضمن عناصر الدليل ليا دليل المحاسبي 
العادي التي يعد ليا دليل خاص إذا كانت وحدة قياس المنتج النيائي لممنتج عند تصفيتو  

 ختمف عن وحدة قياس نفس المنتج عند بيعو.ت

: تعتبر المجموعة المستندية أحد أىم أدوات نظم المعمومات بصفة عامة المجموعة المستندية - 0
والنظم المحاسبية بصفة خاصة حيث يتم من خالليا نقل وتداول البيانات بين أطراف النظام بجانب 

باعتبار أن المستندات تمثل الدليل الموضوعي المؤيد  اعتباراىا احد أىم أدوات المراجعة والتدقيق،
لصحة العمميات المالية ما ينتج عنيا من بيانات، وعادة ما تصنف المستندات من ناحية  مصادر 

نوعين مستندات داخمية: وىي المستندات التي تكون من صنع المنشأة ومستندات  إلىالحصول عمييا 
 .(10)خارجية ترد من خارج المنشأة

: تمثل المجموعة الدفترية األدوات التي يعتمد عمييا النظام المحاسبي في المجموعة الدفترية - 2
  .امعمومات أولية مني إلىتخزين البيانات وتبويبيا وتحميميا وتشغيميا والوصول 

المفاىيم ومبادئ المحاسبة التي تحدث في  عمىالمحاسبة كوظيفة تبقي قائمة يرى الدارسان ان 
 عمىلذا يجب اءات وطرق جيدة لمتسجيل والتبويب والحفظ والتحديث ليذه التغيرات كافة إجر 

المحاسبين والمراجعين أن يطوروا من أساليبيم التقميدية لمواجية ظروف التطور التكنولوجي ألن ىذا 
 وظيفة المحاسبة حيث يتوسع دورة التحميمي لمنتائج ووضع النظم والبرامج واكتشاف عمىالتطور يؤثر 

 .األخطاء واالنحرافات والتزوير في المصارف وغيرىا
  : : جودة التقارير الماليةالثانيالمبحث 

 مفهوم التقارير المالية :اوًل: 
وأن ، ىي الوسيمة التي يتم من خالليا نقل وتوصيل المعمومات  لمستخدمي التقارير المالية      

متمثمة في المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات بر عصب التقارير المالية والتالقوائم المالية تع
اإليضاحات لبعض البنود، فضال عن الخانات  إلىالنقدية وقائمة التغير في حقوق الممكية، باإلضافة 

                                                           
 324- 323ص –م(، ص 0222: الدار الجامعية، ة، )اإلسكندرينظم المعلومات المحاسبيةاحمد حسن علي،   -10
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المقارنة لمقوائم المالية عن السنوات السابقة حتى يتمكن مستخدمييا من تكوين فكرة جيدة عن اتجاه 
 (11)مي من أجل اتخاذ القرارات عمى أساس سميم.أداء المنشأة المستقب

 إلىأن التقرير المالي ىو الوسيمة الطبيعية لالتصال ونقل البيانات المتعمقة بأوجو النشاط بصفة دورية 
المستويات اإلدارية المختمفة التخاذ القرارات الالزمة وفرض رقابة عمى العمميات والموجودات، كما 

التي تحدث في الوقت المناسب، وبدراسة ىذه التقارير يمكن لإلدارة متابعة يمكنيا من تدارك األخطار 
 .(12)لمعمميات ومراجعة كفاءتيا وتعزيز أماكن القوة ومعالجة أماكن الضعف

مقومات نظام المعمومات المحاسبية ألنيا المنتج تعتبر من أىم أن التقارير المالية يري الباحثان 
اإلدارة بغرض  إلىقنوات االتصال المستخدمة في توصيل المعمومات  النيائي لمنظام كما يعتبر أحد

 .المنشأة ورسالتياتحقيق أىداف 

 جودة التقارير المالية : مفاهيمثانيًا: 
 :(13)اآلتيتتمثل في  

 تعريف جودة التقارير المالية: – 1
سبية تمك الخصائص التي يجب أن تتسم بيآ المعمومات المحاىي مفاىيم جودة المعمومات 

ىذه الخصائص تكون ذات فائدة كبيرة لممسئولين عن إعداد التقارير المالية التي تنتج عن و المفيدة، 
 (14)تطبيق الطرق واألساليب البديمة.

 (15)تي :جودة التقارير المالية في اآلتتمثل أىمية 
ا تتضمنو زيادة اعتمادىم عمى م إلىسيؤدي  وىذا ما ،تؤثر ايجابيًا عمى ثقة المستفيدين فييا .أ 

 من معمومات مالية في اتخاذ قراراتيم.

تؤثر عمى إيجابيًا عمى قرارات المستثمرين المتعمقة بضخ استثماراتيم في مجاالت االستثمار  .ب 
 وفي توزيع مواردىم المتاحة. ،وفي األغراض ،المختمفة

 
                                                           

11
ت الشركبث سهلت المنبل ببلنسبت لألسىاق المتقدمت وصعبت المنبل ببلنسبت لألسىاق النبشئت، حىكمشىقي حامذ،  -

 18-16م( ص ص، 2222طراتلص: مركس المشروعاخ الذوليح الخاصح،)
12

القاهرج: مجلح كليح التجارج، جامعح حلىان، دور التقبرٌر المبلٍت فً تحقٍق وتقٍٍم األداء،)حطه عثذ الطالم محمذ،  -

 4م(، ص 2224
13

 324م(، ص 2223 ،القاهرج : دار الكتة العلميح للىشر والتىزيعبرمجت التطبٍقبث المحبسبً، )فريذ وصر شرف،  -
14

جامعح السيتىوح،  :، )عمان دور أخالقٍبث مهنت التدقٍق على جىدة التقبرٌر المبلٍتزياد ضليمان المطاروح،  - 

 .862م (، ص 2213
القاىرة : مجمة درة المالية لدي أعضاء لجان المراجعة عمى جودة التقارير المالية، )أثر القزكريا عبد السيد،  -15

  247م (، ص، 2021، 4الفكر المحاسبي، كمية تجارة، جامعة عين شمس، العدد 
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    : (16)تتمثل المقومات في مقومات جودة التقارير المالية :  - 2

 ائم المالية تخفيض الخطر النتائج عن التقديرات الخاطئة.تحقيق في القو  .أ 

 تحسين درجة السيولة لألسيم بسبب انخفاض درجة عدم التماثل بين المعمومات داخل السوق. .ب 

  .نتيجة جودة المعمومات الطبيعية في الشركات وتقييم في القوائم المالية .ج 
 جودة قياس التقارير المالية :  - 3 

عمومات بأنو مشكمة وفجوة بحثية، الجمع بين الخصائص األساسية لمقوائم المالية عرف قياس جودة الم
المالئمة والتمثيل العادل والخصائص النوعية لمتقارير المالية القابمية لمفيم والمقارنة والتحقيق وتوقيت 

 .(17)العرض

معمومات من أن مفيوم الجودة في المعمومات المحاسبية يعني ما تتمتع بيآ اليرى الباحثان 
مصداقية، وما تحققو من منفعة لممستخدمين وخموىا من التحريفات، وأن تعد في ضوء مجموعة من 

عرفت ، المعايير الفنية والقانونية والرقابية والمينية، مما يساعد عمى تحقيق اليدف من استخداميا
 وخموىا من التحريفات. أيضا ما تتمتع بيآ المعمومات من مصداقية وما تحققو من منفعة لممستخدمين

 :(18)اآلتيفي  مداخل جودة قياس التقارير الماليةتتمثل 
 عمىنتاجو إعرف بأنو أكثر المعمومات المحاسبية لمعظم أصحاب المصالح ويتوقف جودة الربح:  .أ 

 حجم الموارد المتاحة ومدي كفاءة اإلدارة في تشغيميا والعرض االقتصادية المتوقعة 

ف بأنو المدى الذي تفسر فيو االستحقاقات المحاسبية تحقق كل األرباح عر جودة الستحقاقات:  .ب 
 والتدفق النقدي التشغيمي.

عرف بأنو عدم االعتراف باإليرادات أو المصروفات األرباح  توقيت العتراف باألرباح والخسائر: .ج 
 ية.أو الخسائر في الوقت المناسب يضعف من جودة الربح وثم يضعف جودة المعمومات المحاسب

 :مؤشرات قياس جودة التقارير المالية - 4

تتمثل مؤشرات قياس جودة التقارير المالية في المتغيرات المحاسبية التي تعد مؤشرات مالئمة 
 :(19)لقياس مستوى جودة التقارير المالية وتتمثل فيما يمي

                                                           
 4م(، ص 2007المنصورة : المكتبة العصرية، اتجاهات معاصرة في نظرية المحاسبة، محمود السيد،  -16

17
- IASB, Exposure.Draft on an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting 

: the Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision – Useful 

Financial Reporting information London ,2008,p 24.  
القاىرة: جامعة طنطا، مل النظامية عمى جودة القوائم المالية، )أثر معايير المحاسبة الدولية والعوامدثر طو،  -18

 60م(، ص 2007المجمة العممية التجارة والتمويل، العدد األول، 
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 .مدى االلتزام بالمعايير المينية لممحاسبة أو المراجعة المتعارف عمييا .أ 

 دقة الحسابات.مدى   .ب 

 .أو مدة ممارسة إدارة األرباح ،مدى التالعب بالمعالجات المحاسبية  .ج 

 .مدى شفافية توقيت اإلفصاح المالي  .د 

 : أهداف مقاييس جودة التقارير المالية :ثالثاً 
إن الحكم عمى جودة التقارير المالية يخضع لمقاييس تختمف من مرحمة األخرى في مراحل 

في المرحمة التي ساد فييا مدخل اإلجراءات كان من أىم مقاييس الجودة  تطور الفكر المحاسبي،
 :(20)اآلتي

. تحقيق أكبر قدر من الثقة ومن ثم تغمب إمكانية االعتماد عمى المالئمة، لتوفير الحماية لمعدي 1 
 .ومراجعي التقارير المالية

ألكثر جودة لتجنب ارتفاع تكمفة . أن يتسم الدخل باالستمرارية وعدم التباين، وىذا يمثل الدخل ا2 
 رأس المال.

 :: مؤشرات قياس جودة التقارير المالية رابعاً 

من الباحثين صعوبة قياس مستوى جودة التقارير المالية بطريقة مباشرة. ووصفيا يري الكثير    
ية البعض بأنيا، مفيوم غير واضح كما وصفيا البعض اآلخر بأنيا، مفيوم بعض المتغيرات المحاسب

 التي يعتقدون أن ليا تأثير عمييا وأنيا تعد مؤشرات ليا. 
يمكن قياس مؤشرات جودة التقارير المالية من خالل قياس جودة المعمومات المحاسبية والتي يمكن 
تحقيقيا من خالل قياس جودة خصائص المعمومات المحاسبية وتقييم جودة المعمومات المحاسبية 

 .(21)زام بالمعايير المينية لممحاسبة والمراجعة المتعارف عمييايجب أن يكون عمى أساس االلت

                                                                                                                                                                               
19

القاهرج: جهاز تىزيع ووشر الكتاب الجامعي، فً القىائم المبلٍت،) مقدمتقاتىش محمذ حامذ تمراز، حمذي محمىد  -

 7م(، ص 2222
20 

3جع ضاتق، صمر ،عذوان قاعىد  - 
88. 

21
 363دعبء عبد الىهبة عبد هللا عبمر مرجع سببق، ص -
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 الميدانية دراسةال: المبحث الثالث 
  ا يمي:كم يشمل خطوات الدراسة الميدانية      

 الدراسة :أوًل: تصميم استمارة 
بتصميم  الدارسان قام الدراسة  اجل الحصول عمى المعمومات والبيانات األولية ليذأمن 

( يوضح توزيع عبارات 3/2الجدول ) من الوسائل المعروفة لجمع المعمومات الميدانية ىيو  نةاستبا
 االستبانة

 توزيع عبارات الستبانة( 2/1جدول )

 م0200من استمارة الستبيان  الباحثانالمصدر: إعداد 

 مجتمع الدراسة وعينته:
عاممة بمدينتى كوستى وربك وقد بمغ من جميع العاممين بالمصارف ال الدراسة يتكون مجتمع 

( % من مجتمع 47.6( تمثل ما نسبتو )200( موظف، تم أخذ عينة ميسرة قواميا )420عددىم )
  .الدراسة، وتعتبر نسبة عالية تدل تعاون المستجيبين، واىتماميم بموضوع الدراسة

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 ائية التالية في تحميل بيانات الدراسة الميدانية:تم استخدام األساليب اإلحص

 (. األساليب اإلحصائية الوصفية: تضمنت األساليب التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة 2)
 (. الوسط الحسابي: تم استخدام مقياس الوسط الحسابي ليعكس متوسط إجابات عبارات الدراسة0)
 امو لقياس مدى تجانس إجابات الوحدات المبحوثة.(. االنحراف المعياري: تم استخد3)

 %.5تربيع( الختبار الداللة اإلحصائية عند مستوى معنوية  كاي(. استخدام اختبار)4)
 .(. اختبار ألفا كرنباخ: لقياس االتساق الداخمي لعبارات الدراسة  لمتحقق من صدق األداة5) 
 )ت( لعينتين مستقمتين  اختبار ( 6) 
 

 عدد العبارات الفرضية الرقم
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين طريقة تشغيل الفرضية االولى:  2

 لتقارير الماليةالنظام المحاسبي إلكترونيًا وبين جودة ا
5 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حوسبة النظام الفرضية الثانية:  0
 وبين جودة التقارير المالية المحاسبي

5 

 22 الجممة 
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 ض وتحميل البياناتثانيًا: عر 
 يتناول ىذا الجزء عرض وتحميل البيانات إلجابات الوحدات المبحوثة كما يمى: 

 توجد عالقة ذات دللة إحصائيةالتوزيع التكراري لعبارات الفرضية الولي:  (2/0)جدول 
 جودة التقارير الماليةو بين طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا  

 ل المقياس العبارة
أوافق 
 بشدة

ل 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

 المجموع ممتنعون

تؤدى طريقة تشغيل النظام 
رفع  إلىالمحاسبي إلكترونيًا 

 مستوى جودة التقارير المالية

 200 0 42 103 36 17 2 التكرار
 100 0 21 51.5 18 8.5 1 النسبة%

تساىم طريقة تشغيل النظام 
 فيالمحاسبي إلكترونيًا 

 ح نقاط القوة والضعف توضي

 200 1 46 97 31 23 2 التكرار
 100 0.5 23 48.5 15.5 11.5 1 النسبة%

تشغيل النظام المحاسبي 
عرض  إلىيؤدى إلكترونيًا 

 التقارير المالية بشكل جيد

 200 0 47 107 24 18 4 التكرار

 100 0 23.5 53.5 12 9 2 النسبة%

تساىم طريقة التشغيل 
رونيًا في منع المحاسبي إلكت

 األخطاء في التقارير المالية

 200 0 59 98 33 8 2 التكرار

 100 0 29.5 49 16.5 4 1 النسبة%

تساعد طريقة تشغيل النظام 
المحاسبي إلكترونيًا في 
  تحسين جودة التقارير المالية

 200 2 46 117 26 4 5 التكرار

 100 1 23 58.5 13 2 2.5 النسبة%

 م0200الباحثان  من واقع بيانات الدراسة الميدانية  المصدر : إعداد
 ما يمي :  (3/2)يتضح من الجدول 

 إلىتؤدى طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا  أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن .2
 ،(%925بينما نسبة غير الموافقين عمى ذلك) ،(%7025بمغت ) رفع مستوى جودة التقارير المالية

  (%28أما أفراد العينة الذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بمغت نسبتيم )
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تساىم طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا فى أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن  .0
بينما نسبة غير الموافقين عمى  ،(%7225بمغت ) توضيح نقاط القوة والضعف في التقارير المالية

 (%.2025ذلك)

عرض التقارير  إلىتشغيل النظام المحاسبي يؤدى أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن  .3
  .(%77بمغت ) المالية بشكل جيد

تساىم طريقة التشغيل المحاسبي إلكترونيًا في منع أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن  .4
ينما نسبة غير الموافقين عمى (%، ب7825بمغت ) تظير في التقارير المالية التياألخطاء 

 .(%5ذلك)

تساعد طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا في أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن  .5
 .(%425(%، بينما نسبة غير الموافقين عمى ذلك )8225بمغت ) تحسين جودة التقارير المالية

 ارية لعبارات الفرضية الولي( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعي2/2)جدول 

الوسط  العبارة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 النتيجة الرتبة

رفع  إلىتؤدى طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا 
 مستوى جودة التقارير المالية

 أوافق 4 89. 3.83

تساىم طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا في 
 التقارير  توضيح نقاط القوة والضعف في

 أوافق 5 95. 3.81

عرض  إلىتشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا يؤدى 
 التقارير المالية بشكل جيد

 أوافق 3 94. 3.88

تساىم طريقة التشغيل المحاسبي إلكترونيًا في منع 
 تظير في التقارير المالية التياألخطاء 

 أوافق 1 84. 4.02

إلكترونيًا في تساعد طريقة تشغيل النظام المحاسبي 
 تحسين جودة التقارير المالية

 أوافق 2 82. 3.98

 أوافق  89. 2922 المتوسط

 م0200المصدر : إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ما يمي: (3/3)يتضح من الجدول 
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 وىذه( 3) الفرضييا عن الوسط ل متوسطاليزيد  األوليتعبر عن الفرضية  التيالعبارات  جميع .2
 األولى.الفرضية عن موافقة أفراد العينة عمى جميع  العبارات التي تعبر النتيجة تدل عمى 

تساىم طريقة التشغيل المحاسبي إلكترونيًا في العبارة ) األولي ىيأىم عبارة  من عبارات الفرضية  .0
ة عمى العبارة حيث بمغ متوسط إجابات أفراد العين، (تظير في التقارير المالية التيمنع األخطاء 

تساىم طريقة ( وأقل عبارة من حيث الموافقة ىي العبارة )0.84) وبانحراف معياري( 4.02)
( حيث بمغ توضيح نقاط القوة والضعف في التقارير المالية فيتشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا 

 .(0.95بانحراف معياري ) (3.81)متوسط العبارة 

موافقة  أفراد العينة عمى جميع العبارات ( وىذا يدل عمى 3.90) كما بمغ متوسط جميع العبارات  .3
تجانس إجابات المستطمعين  إلى( مما يشير 2289، بانحراف معياري )الفرضية األوليتقيس التي 

 تجاه ىذه العبارات.

 الوليالفرضية لعبارات  ياختبار مربع كا (2/4)جدول 

درجات  قيمة مربع كاي العبارة
 الحرية

 الدللة
 اإلحصائية

 التفسير

تؤدى طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونيًا 
 رفع مستوى جودة التقارير المالية إلى

 دالة 0.000 4 149.050

تساىم طريقة تشغيل النظام المحاسبي 
إلكترونيًا فى توضيح نقاط القوة والضعف في 

 التقارير المالية

 دالة 0.000 4 128.111

عرض  إلىي يؤدى تشغيل النظام المحاسب
 التقارير المالية بشكل جيد

 دالة 0.000 4 164.350

تساىم طريقة التشغيل المحاسبي إلكترونيًا في 
 تظير في التقارير المالية التيمنع األخطاء 

 دالة 0.000 4 156.050

تساعد طريقة تشغيل النظام المحاسبي 
 إلكترونيًا في تحسين جودة التقارير المالية

 دالة 0.000 4 219.222

 م0200المصدر : إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ما يمي :  (3/4)يتضح من الجدول 
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 األولىلمعبارة  الدراسة المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  يبمغت قيمة مربع كا .1
وعميو  ،%(5( وىي أقل  من )0.000( ومستوى داللة )4حرية ) ( عند درجات 149.050)

  .الموافقينولصالح  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة إلىفإن ذلك يشير 
 الثانيةلمعبارة  الدراسة المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  يبمغت قيمة مربع كا .2

وعميو  ،%(5( وىي أقل  من )0.000( ومستوى داللة )4حرية ) ( عند درجات 128.111)
 .الموافقينولصالح  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة إلىذلك يشير فإن 

 الثالثةلمعبارة  الدراسة المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  كايبمغت قيمة مربع  .3
%(، وعميو 5( وىي أقل  من )0.000( ومستوى داللة )4حرية ) ( عند درجات 164.350)

 .الموافقينولصالح  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ىإلفإن ذلك يشير 
 الرابعةلمعبارة  الدراسة المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  كايبمغت قيمة مربع  .4

وعميو  ،%(5( وىي أقل  من )0.000( ومستوى داللة )4حرية ) ( عند درجات 156.050)
  .ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة وجود فروق إلىفإن ذلك يشير 

 الخامسةلمعبارة الدراسة المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  كايبمغت قيمة مربع  .5
وعميو  ،%(5( وىي أقل  من )0.000( ومستوى داللة )4حرية ) ( عند درجات 219.222)

 .الموافقينولصالح  ،أفراد العينة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات إلىفإن ذلك يشير 
 توجد عالقة ذات دللة التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثانية:  (2/5)جدول 

 وبين جودة التقارير المالية إحصائية بين حوسبة النظام المحاسبي

ل أوافق  المقياس العبارة
 بشدة

أوافق  أوافق محايد ل أوافق
 بشدة

 المجموع ممتنعون

نظام المحاسبي في حوسبة ال
إعداد التقارير المالية تمكن 
المستخدمين من التنبؤ بالمركز 
المالي لممصارف ومعرفة 

  االئتمانيةمقدرتيا 

 200 - 53 106 21 16 4 التكرار
 100 - 26.5 53 10.5 8 2 النسبة%

يساىم حوسبة النظام المحاسبي 
في تحديد آثار العمميات النقدية 

مالية من بواسطة التقارير ال
 األنشطة التشغيمية 

 200 - 31 102 35 27 5 التكرار

 100 - 15.5 51 17.5 13.5 2.5 النسبة%
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عدم حوسبة النظام المحاسبي 
انتاج تقارير مالية ال  إلىيؤدى 

تساعد في عممية اتخاذ 
 القرارات

 200 - 42 77 37 31 13 التكرار

 100 - 21 38.5 18.5 15.5 6.5 النسبة%

حوسبة النظام  يساعد
المحاسبي عمى قياس نسب 

ى دتؤ  والتيالربحية والنشاط 
 جودة التقارير المالية  إلى

 200 1 76 80 26 13 4 التكرار
 100 0.5 38 40 13 6.5 2 النسبة%

يعين حوسبة النظام المحاسبي 
عمى تحميل البيانات المالية 

 إلىبدورىا تؤدى  والتي
المساعدة في عممية اتخاذ 

ارات مما يعكس جودة القر 
 التقارير المالية 

 200 - 55 84 26 21 14 التكرار
 100 - 27.5 42 13 10.5 7 النسبة%

 م0200المصدر : إعداد الباحثان  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ما يمي :  (3/5)يتضح من الجدول 

م المحاسبي في إعداد التقارير استخدام حوسبة النظا أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن .2
بمغت  االئتمانيةالمالية تمكن المستخدمين من التنبؤ بالمركز المالي لممصارف ومعرفة مقدرتيا 

 .(%22(%، بينما نسبة غير الموافقين عمى ذلك)7925)

يساىم حوسبة النظام المحاسبي في تحديد آثار أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن  .0
 .(%6625بمغت ) النقدية بواسطة التقارير المالية من األنشطة التشغيمية العمميات

انتاج تقارير  إلىعدم حوسبة النظام المحاسبي يؤدى أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن   .3
 .مالية ال تساعد في عممية اتخاذ القرارات

م المحاسبي عمى قياس نسب يساعد حوسبة النظا أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن .4
 (% 78بمغت ) جودة التقارير المالية إلىى دتؤ  التيالربحية والنشاط و 

يعين حوسبة النظام المحاسبي عمى تحميل البيانات بمغت نسبة أفراد العينة الذين يوافقون عمى أن  .5
 التقارير الماليةالمساعدة في عممية اتخاذ القرارات مما يعكس جودة  إلىبدورىا تؤدى  التيالمالية و 

 (%.2725بينما نسبة غير الموافقين عمى ذلك) ،(6925%)
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 الفرضية الثانية( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لعبارات 3/1جدول )

الوسط  العبارة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 النتيجة الرتبة

استخدام حوسبة النظام المحاسبي في إعداد التقارير 
تمكن المستخدمين من التنبؤ بالمركز المالي المالية 

 االئتمانيةلممصارف ومعرفة مقدرتيا 

 أوافق 2 93. 3.94

يساىم حوسبة النظام المحاسبي في تحديد آثار العمميات 
 النقدية بواسطة التقارير المالية من األنشطة التشغيمية

 أوافق 4 98. 3.64

تقارير انتاج  إلىعدم حوسبة النظام المحاسبي يؤدى 
 مالية ال تساعد في عممية اتخاذ القرارات 

 أوافق 5 1.17 3.52

يساعد حوسبة النظام المحاسبي عمى قياس نسب 
 جودة التقارير المالية إلىى دتؤ  التيالربحية والنشاط و 

 أوافق 1 98. 4.06

يعين حوسبة النظام المحاسبي عمى تحميل البيانات 
مساعدة في عممية اتخاذ ال إلىبدورىا تؤدى  التيالمالية و 

 القرارات مما يعكس جودة التقارير المالية

 أوافق 3 1.18 3.73

 أوافق  1.01 3.87 المتوسط

 م2022 ،من واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر : إعداد الباحثان 

 ( ما يمي:3/6يتضح من الجدول )
( وىذه 3عن الوسط الفرضي ) يزيد متوسطيا الثانيةجميع العبارات التي تعبر عن الفرضية  .1

 النتيجة تدل عمى موافق أفراد العينة عمى جميع  العبارات التي عن المحور الرابع
يساعد حوسبة النظام المحاسبي عمى قياس ىي العبارة ) الثانيةأىم عبارة  من عبارات الفرضية  .2

توسط إجابات أفراد (، حيث بمغ مجودة التقارير المالية إلىى دتؤ  التينسب الربحية والنشاط و 
( وأقل عبارة من حيث الموافقة ىي العبارة 0.98وبانحراف معياري )( 4.06)العينة عمى العبارة 

( انتاج تقارير مالية ال تساعد في عممية اتخاذ القرارات إلىعدم حوسبة النظام المحاسبي يؤدى )
 (.1.17( بانحراف )3.52حيث بمغ متوسط العبارة )

( وىذا يدل عمى موافقة  أفراد العينة عمى جميع العبارات 3.78يع العبارات )كما بمغ متوسط جم  .3
تجانس إجابات المستطمعين  إلى( مما يشير 1.05بانحراف معياري ) الثانيةالتي تقيس الفرضية 
  تجاه ىذه العبارات.
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 اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية الثانية (2/7)جدول 
قيمة مربع  العبارة

 كاي
درجات 
 الحرية

الدللة 
 اإلحصائية

 التفسير

حوسبة النظام المحاسبي في إعداد التقارير المالية 
تمكن المستخدمين من التنبؤ بالمركز المالي 

 االئتمانيةلممصارف ومعرفة مقدرتيا 

 دالة 0.000 4 168.950

يساىم حوسبة النظام المحاسبي في تحديد آثار 
مالية من األنشطة العمميات النقدية بواسطة التقارير ال

 التشغيمية

 دالة 0.000 4 133.600

انتاج تقارير  إلىعدم حوسبة النظام المحاسبي يؤدى 
 مالية ال تساعد في عممية اتخاذ القرارات 

 دالة 0.000 4 54.800

يساعد حوسبة النظام المحاسبي عمى قياس نسب 
 جودة التقارير المالية إلىى دتؤ  التيالربحية والنشاط و 

 دالة 0.000 4 128.563

يعين حوسبة النظام المحاسبي عمى تحميل البيانات 
المساعدة في عممية  إلىبدورىا تؤدى  التيالمالية و 

 اتخاذ القرارات مما يعكس جودة التقارير المالية

 دالة 0.000 4 84.850

 م0200المصدر : إعداد الباحثان  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
 ما يمي :  (3/7)ل يتضح من الجدو 

 األولىلمعبارة  الدراسة المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  كايبمغت قيمة مربع  .1
وعميو فإن  ،%(5( وىي أقل  من )0.000( ومستوى داللة )4( عند درجات حرية )168.950)

 .قينالموافولصالح  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة إلىذلك يشير 
 الثانيةلمعبارة  الدراسة المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  كايبمغت قيمة مربع  .2

وعميو فإن  ،%(5( وىي أقل  من )0.000( ومستوى داللة )4( عند درجات حرية )133.600)
  .الموافقينولصالح  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة إلىذلك يشير 

( 54.800) الثالثةلمعبارة  الدراسةالمحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  كاييمة مربع بمغت ق .3
 إلىوعميو فإن ذلك يشير  ،%(5( وىي أقل  من )0.000( ومستوى داللة )4عند درجات حرية )

  .الموافقينولصالح  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة
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 الرابعةلمعبارة  الدراسة المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  كايبمغت قيمة مربع  .4
 .%(5( وىي أقل  من )0.000( ومستوى داللة )4( عند درجات حرية )128.563)

 الخامسةلمعبارة  الدراسة المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة  كايبمغت قيمة مربع  .5
 .%(5( وىي أقل  من )0.000( ومستوى داللة )4( عند درجات حرية )84.850)

 الدراسة ياتاختبار فرضثالثًا: 
 الميدانية: الدراسةمناقشة وتفسير نتائج  المبحثفي ىذا  الباحثانيتناول 

 طريقة تشغيل تحميل النحدار الخطي البسيط لمعالقة بين  (3/7)جدول 
 النظام المحاسبي إلكترونيًا وبين جودة التقارير المالية

معامل  الفرضية الولي
 الرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 النحدار

(B) 

اختبار 
(T) 

مستوى 
 المعنوية

نتيجة 
 العالقة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
بين طريقة تشغيل النظام 
المحاسبي إلكترونيًا وبين جودة 

 التقارير المالية

 قبول 0.000 7.767 0.437 0.23 0.48

 م0200من واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر : إعداد الباحثان  
طريقة تشغيل النظام المحاسبي  بين( دون الوسط) ىنالك ارتباطأن  (3/8)يتضح من الجدول 

، (Rويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )( 0.48، قدره )إلكترونيًا وبين جودة التقارير المالية
قيمة معامل غير التابع والمستقل وبالرجوع لىي قيمة مطمقة ال تحدد شكل العالقة بين المت

طريقة تشغيل النظام المحاسبي (، مما يدل عمى وجود عالقة طردية موجبة بين 0.437)( Bاالنحدار)
(% من التغيرات الحاصمة في المتغير 23قيمة معامل التحديد ) إلكترونيًا وبين جودة التقارير المالية

كما (، و طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونياً بيا المتغير المستقل )( سبجودة التقارير الماليةالتابع )
بين المتغير التابع )جودة التقارير المالية(  إحصائيةيتضح من نتائج التحميل وجود عالقة ذات  داللة 

( عند مستوى معنوية t( وفقا" الختبار )طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونياً والمتغير المستقل )
 أقلقيمة  ىيو  .(0.000بمستوى داللة معنوية )(، 7.767( المحسوبة )tحيث بمغت قيمة ) ،%(5)

وجود  إلىيشير  البديل والذيالفرض  قبولرفض فرض العدم و يتم  ووعمي ،%5من مستوى المعنوية 
 .ةجودة التقارير الماليو  طريقة تشغيل النظام المحاسبي إلكترونياً  إحصائية بينعالقة ذات داللة 
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 حوسبةتحميل النحدار الخطي البسيط لمعالقة بين  (3/2)جدول 
 النظام المحاسبي وبين جودة التقارير المالية 

معامل  الفرضية الثانية
 الرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 النحدار

(B) 

اختبار 
(T) 

مستوى 
 المعنوية

نتيجة 
 العالقة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
وبين  النظام المحاسبي بين حوسبة

 جودة التقارير المالية

 قبول 0.000 6.994 0.333 0.20 0.45

 م0200المصدر : إعداد الباحثان  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 
حوسبة النظام المحاسبي وبين  بين)دون الوسط(  ىنالك ارتباطأن  (3/9)يتضح من الجدول

، ىي قيمة (Rويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط ) .(0.45، قدره )جودة التقارير المالية
( Bقيمة معامل االنحدار)مطمقة ال تحدد شكل العالقة بين المتغير التابع والمستقل وبالرجوع ل

حوسبة النظام المحاسبي وبين جودة التقارير (، مما يدل عمى وجود عالقة طردية موجبة بين 0.333)
( جودة التقارير المالية(%من التغيرات الحاصمة في المتغير التابع )20)، قيمة معامل التحديد المالية

كما يتضح من نتائج التحميل وجود عالقة ذات  (، و حوسبة النظام المحاسبيسببيا المتغير المستقل )
( حوسبة النظام المحاسبيبين المتغير التابع )جودة التقارير المالية( والمتغير المستقل ) إحصائيةداللة 

بمستوى (، 6.994( المحسوبة )tحيث بمغت قيمة )، %(5( عند مستوى معنوية )tالختبار ) فقاً و 
 قبولرفض فرض العدم و يتم  ووعمي ،%5من مستوى المعنوية  أقلقيمة  ىي( و 0.000داللة معنوية )

 حوسبة النظام المحاسبي وبين إحصائية بينوجود عالقة ذات داللة  إلىيشير  البديل والذيالفرض 
 .جودة التقارير المالية
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 :النتائج 
 النتائج التالية: إلىمن خالل الدراسة الميدانية توصل الدارسان 

 لمنظام المحاسبي عمى رفع كفاءة التقارير المالية. اإللكترونيتعمل مقومات التشغيل  -2

عداد ليا تأثير في طريقة وا   اإللكترونينظام التشغيل المحاسبي  استخدامالخبرة العممية في   -0
 بالمصارف التجارية. ومحتوى التقارير المالية

 ليا القدرة التنبؤية بالمستقبل.عمى توفير معمومات  بالمصارف تساعد المحاسبة اإللكترونية  -3

المحاسبة اإللكترونية تقوم بتقديم معمومات تساعد عمى إجراء المقارنات الزمانية والمكانية   -4
 مقارنة.بين المصرفة نفسو والمصارف األخرى ال

جذب المستثمرين عن  في المصارف عمىيساعد تطبيق تكنولوجيا المعمومات المحاسبية   -5
 .طريق جودة التقارير المالية

في إعداد التقارير المالية تمكن المستخدمين من التنبؤ  بالمصارفحوسبة النظام المحاسبي   -6
 .االئتمانيةبالمركز المالي لممصارف ومعرفة مقدرتيا 

 : التوصيات

 في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي:  
رفع قدر أكبر من الثقة للمنظام المحاسبي  اإللكترونيمقومات التشغيل المصارف إيالء  عمى -2

 . جودة التقارير الماليةو كفاءة 

المحاسبة  عمىاالعتماد  من خالل ية لمعمل المصرفيالمستقبمبالتغيرات  التنبؤضرورة   -0
 . اإللكترونية

عبر نظم المصارف  ألداءممقارنات الزمانية والمكانية ى المصارف وضع خارطة لعم -3
 . المحاسبة اإللكترونية

عرض  لضمانتشغيل النظام المحاسبي المصارف حول طرق فعيل التنسيق عمى مستوى ت -4
 . التقارير المالية بشكل جيد

ومعالجة جوانب القوة توضيح نقاط بالمصارف و  ةاإللكتروني ةالنظم المحاسبيضرورة مراجعة  -5
 يا.الضعف في

استخدام ب االئتمانيةقدرتيا مالتنبؤ بالمركز المالي لممصارف و  سبلالمستخدمين تمميك   -6
 لممصارف. حوسبة النظام المحاسبي

 لمعمالء. تقارير مالية تساعد في عممية اتخاذ القرارات إلنتاجحوسبة النظام المحاسبي  انتياج -7
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