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Importance of Using Computerized Accounting  
 Information Systems and their Impact on 

Improving Quality of Accounting Information  
 "A Field Study"  

  

  

Abstract:  

This study aimed at determining the importance of using computerized Accounting Information Systems (CAIS) 

in oil and gas sector in the Republic of Yemen. In addition, the study aimed to determine perceptions of Yemeni 

accountants towards using of CAIS and their impact on improving the accounting information quality. 

  To achieve the purposes of this study, a questionnaire was designed. The questionnaire was distributed to 

106 accountants of the head offices of petroleum units located in Sana`a. Sixty seven questionnaires of (63%) 

were received. To test hypotheses of the study, a descriptive analysis was adopted، as responses to the 

questions of the questionnaire were analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  

The results of this study indicated that: 

 There is variation of adoption of Computerized Accounting Information Systems (CAIS) among different 

units of petroleum sector، as some sub-systems of accounting information are used in economic units، 

while there is not any type of these systems in administrative units. 

 Neither databases nor connection networks in use (whether between several departments or several 

branches of an entity) are available. 

  There is a high level of awareness of Yemeni accountants of the importance of implementation of CAIS 

and their positive effect on improving accounting information quality. 

  Based on the above-mentioned results، this study recommends: 

All accounting and management information systems in Yemen's oil sector be computerized so as to be in line 

with its vitality and modern technology. 

Keywords: Computerized Accounting Information Systems, Accounting Information Quality, Oil Sector of 

Yemen. 
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  نظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة  استخدامأھمیة 
  وأثرھا في جودة المعلومات المحاسبیة

  "دارسة میدانیة" 

  

  الملخص:

فـي قطـاع  وأثرهـا فـي جـودة المعلومـات المحاسـبیة المحوسـبة ،ةسـبنظـم المعلومـات المحاسـبیة المحو  اسـتخدامأهمیـة إلـى هدفت هذه الدراسة التعرف 

وأثرهـا فــي تحسـین جــودة المعلومـات والتقــاریر  ،تلـك الــنظم اســتخداملـى مســتوى إدراك المحاسـب الیمنــي ألهمیـة إوالتعــرف  ،الـنفط فـي الجمهوریــة الیمنیـة

  المحاسبیة.

للوحـدات النفطیـة فـي العاصـمة  ة) من المحاسبین العاملین فـي المراكـز الرئیسـی١٠٦(فقد صممت استبانة وتم توزیعها على  ،ولتحقیق هدف الدراسة

 تـم) spssوبعد تحلیل البیانات باستخدام أسالیب التحلیل الوصـفیة مـن خـالل برنـامج ( ،)%٦٣) استبانة بنسبة استرداد بلغت (٦٧استرد منها( ،صنعاء

  ائج من أهمها:توصلت الدراسة إلى جملة من النتو  ،الفرضیات اختبار

   عــدم تــوفر تلــك  االقتصــادي، مــعأنـه یتــوفر اســتخدام جزئــي لــبعض األنظمــة المحاســبیة الفرعیــة بــدرجات متفاوتــة فــي الوحــدات ذات الطــابع

 األنظمة في الوحدات ذات الطابع اإلداري.

   ،ى الفروع.شبكات اتصاالت سواء على المستوى الداخلي أو على مستو  وعدم توفرعدم توفر قواعد بیانات 

  وأثرهـــا اإلیجـــابي علـــى جـــودة نظـــم المعلومـــات المحاســبیة المحوســـبة،  اســـتخداممـــن قبـــل المحاســب الیمنـــي ألهمیـــة  اً مرتفعـــ اً أن هنــاك إدراكـــ

 المعلومات والتقاریر المحاسبیة.

  ي:أتوكان من أهم التوصیات التي أوصت بها الدراسة ما ی

یــة فــي قطــاع الــنفط فــي الجمهوریــة الیمنیــة بمــا یــتالءم مــع أهمیــة هــذا القطــاع الحیــوي، ومواكبــة ضــرورة حوســبة جمیــع األنظمــة المحاســبیة واإلدار 

  للتطورات التكنولوجیة والتقنیة في العصر الحدیث.

نظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة، جودة المعلومات المحاسبیة، قطاع النفط الیمني.  الكلمات المفتاحیة:

لالفصل األو  

  للدراسة ىإل عام مدخل

  :مقدمة

ن إ و  ،هو قرن ثورة تكنولوجیا المعلوماتن یوالعشر  حادين القرن الإ

التطورات الكبیرة في هذه التقنیة الحدیثة كان لها األثر الكبیر في شتى 

ومن  ، هاوطرق عمال المختلفةوفي كافة أسالیب أداء األ ،ةمناحي الحیا

ت أنها تأثرت وأثر التي الشك  ،بین تلك األعمال تبرز مهنة المحاسبة

  .في ظل وجود هذه البیئة الجدیدة

ولكي تواكب مهنة المحاسبة تلك التطورات كان البد من تغییر 

لتشغیل اآللي ویتضح ذلك في استخدام ا ،هائأسالیبها وطرق أدا

من أو  ،اء من خالل أجهزة وبرمجیات شخصیةسو  ،للبیانات المحاسبیة

من خالل قواعد البیانات  أو ،لةخالل نظم المعلومات المحاسبیة الشام

برامج النظمة و األلما تنتجه تلك األسالیب الحدیثة من  نظراً  ،الواسعة

  ،مناسبةالتكلفة الدقة و الجودة و الوعة ذات متنالتقاریر المعلوماتیة و ال

لتحقیق  وصوالً  ،ختلفةمن القرارات اإلداریة الم عدد اتخاذلتسهیل خدمة 

  أهداف المنشآت.

  لة الدراسة:) مشك١-١(

مواكبة  تقییم مشكلة الدراسة في بناء على ما سبق  یمكن تحدید

 المحاسب الیمني في قطاع النفط في استخدام تكنولوجیا المعلومات في

ویمكن  ،ومدى إدراكه ألهمیة تلك التكنولوجیا أداء مهامه المحاسبیة،

  یة:تصیاغة المشكلة في طرح التساؤالت اآل

  د. عاطف عقیل البواب
  قسم المحاسبة – االقتصاد والعوم االداریة كلیة 

  االردن - جامعة جرش 
atefbawab@yahoo.com 

  

  منیر عبده العلیمي
 الدائرة المالیة قسم – وزارة النفط الیمنیة
  الیمن     
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من قبل مات المحاسبیة المحوسبة المعلو  نظمتستخدم هل  -١

  اع النفط لتنفیذ مهامه المتعددة ؟المحاسب الیمني في قط

المعلومات  أهمیة استخدام نظم يلمحاسب الیمنیدرك اهل  -٢

في رفع جودة المعلومات وأثر ذلك  ،المحاسبیة المحوسبة

 ؟ والتقاریر المقدمة من تلك النظم

لومات المعنظم  استخدام درجة تفاوت فيهناك هل  -٣

 –(اقتصادیة  طیةـبین الوحدات النف المحاسبیة المحوسبة

 إداریة)؟

ك المحاسب ادر إ مدى في تفاوتأثر ناتج عن  هناكهل  -٤

 المعلومات المحاسبیة المحوسبةنظم الیمني ألهمیة استخدام 

 الخبرة) ؟ –تعزى للمتغیرات الشخصیة (التخصص 

  ) أهمیة الدراسة:٢-١( 

 كبة المحاسبین للتطور التكنولوجيمواتقییم تنبع أهمیة الدراسة من 

من تلك  االستفادةومدى  ،أداء المهام المحاسبیة المختلفة في

لما یتمیز به  ،التكنولوجیا في قطاع النفط الیمني في العصر الحالي

ذلك التشغیل من مخرجات ذات دقة وموثوقیة وجودة عالیة و تكلفة 

مات المالئمة في الوقت منخفضة مع السرعة في إیصال تلك المعلو 

وما سیترتب على ذلك من تطویر لألداء في مختلف  ،المناسب

وكذلك القدرة على   ،ة في قطاع النفط والمعادن الیمنيالوحدات العامل

ستراتیجیة لهذا القطاع الحیوي تحقیق مختلف األهداف اآلنیة واال

  والهام.

  :) أهداف الدراسة٣-١(

أهمیة استخدام نظم المعلومات  التعرف علىتهدف الدراسة إلى 

معرفة المحاسبیة المحوسبة وأثرها في جودة المعلومات المحاسبیة، و 

ل ونظام المعلومات المحاسبي الذي یعم ،مدى مواكبة المحاسب الیمني

  یلي: وذلك من خالل معرفة ما ،من خالله

 المعلومات المحاسبیة المحوسبة ستخدام نظممعرفة مدى إ -١

  .االستخدامذلك  الیمني وطبیعة قبل المحاسب  من

نظم ستخدام حاسب الیمني ألهمیة إمعرفة مدى إدراك الم -٢

رفع جودة المعلومات المحاسبیة المحوسبة، وأثر ذلك في 

 المقدمة من تلك النظم. المعلومات

 مدى في بین الوحدات النفطیة ما إذا كان هناك تفاوتمعرفة  -٣

 حسبع النفط قطا المحاسبیة فيستخدام أنظمة الحاسوب إ

 إداري).- اقتصادينوع النشاط (

 ثر المتغیرات الشخصیة للمحاسب الیمنيأمعرفة  -٤

نظم  ستخدامإ إدراكه ألهمیة في مدى )الخبرة-التخصص(

 الحاسوب المحاسبیة.

  

 

  ) الدراسات السابقة:٤-١(

لكتروني "التشغیل اإل  بعنوان ،م٢٠٠٨ ،)١١(دراسة طومان - ١

على نتائج العمل المحاسبي" والمطبقة للبیانات المحاسبیة وأثره 

 على البنوك التجاریة الیمنیة.

مدى الحاجة إلى التشغیل إلي التعرف هدفت هذه الدراسة 

مع التطور المستمر في شتى جوانب  ،ت المحاسبیةوني للبیانالكتر اإل

 و من أهم نتائج هذه الدراسة ما ،منها االقتصادیة وخصوصاً  ،الحیاة

  ي :أتی

ام التشغیل اآللي في إجراء كافة تستخدم نظ إن البنوك -١

  .عمالهاأ

ستخدام الحاسب اآللي أدى إلى تحسین األداء وتحسین ان إ -٢

  .نشطة البنوك المختلفةأعملیة الرقابة على 

ام نظام ستخداأظهرت الدراسة أن البنوك تعتمد على  -٣

رارات اإلداریة وتوفیر ذ القاتخاالمعلومات المحاسبیة في 

 .المعلومات

لتدریب یزید من القدرة على التعامل مع اإلجراءات ا -٤

 والبرمجیات المحاسبیة.

جب "المهارات الوا بعنوان ،م٢٠٠٦ ،)١(فارس يدراسة أب - ٢

  لتطویرها". توافرها في المحاسب ومجهوداته

إلى قیاس مدى توفر بعض المهارات الفنیة  هذه الدراسةهدفت 

المحاسب  اهتمامومدى  ،اسب في قطاع النفط اللیبيلدى المح

  ي:أتالدراسة ما ی أهم نتائجومن  ،بالتطویر المهني الذاتي المستمر

راسة تتوفر لدى المبحوثین المهارات المهنیة موضوع الد -١

عمل المهارة العمل في فریق  بحیث كانت ،بدرجات متوسطة

ثم مهارة  ،المعلومات ستخدام تقنیةاثم مهارة  ،األكثر توافراً 

  مهارة المعرفة. اً خیر وأ ،ة إدارة الذاتفمهار  ،صنع القرار

بمجهودات لتطویر مهارتهم المهنیة بدوافع ون المبحوث یقوم -٢

نتیجة  ،في هذه المجهودات ولكنهم یعانون قصوراً  ،ذاتیة

ل توفرت سب التي تكفل لهم فیما لو تدني مهارة المعرفة لدیهم

 .تطویر مهارتهم والمحافظة علیها

 ي :أتی اومن أهم توصیات الدراسة م

ستخدام وسائل بتطویر مهارات المعرفة من خالل إ هتماماإل  - أ

 ،والمؤتمرات ،واالشتراك في المجالت ،تقنیة المعلومات

 المهنیة. ،والندوات

 .بتطویر مهارة إدارة الذات االهتمام  -ب

 لتطویر من خالل مواكبة الجدید فيبذلك ا باالستمرار االهتمام -ج

  .ةالمهن
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ستخدام اثر "أ بعنوان ،م٢٠٠٥ ،)١٣( القطاونة دراسة- ٣

  تكنولوجیا المعلومات على فاعلیة نظام المعلومات المحاسبي"

إلى  في األردن ت المالیةنشآهدفت هذه الدراسة والمطبقة على الم

 تكنولوجیا المعلومات على فاعلیة نظام استخداملى أثر إالتعرف 

الدراسة ذلك المعلومات المحاسبي في المنشآت المالیة، وقد تناولت 

  یة:تالتأثیر من خالل دراسة العوامل اآل

وأثره على فاعلیة  ه،أجهزة الحاسب اآللي وبرمجیات استخدام  .١

  المحاسبي. نظام المعلومات

  قواعد البیانات وأثرها على فاعلیة نظام المعلومات المحاسبي. .٢

ستخدام شبكات االتصاالت وأثرها على فاعلیة نظام ا .٣

  المعلومات المحاسبي.

  : يأتیومن أهم نتائج تلك الدراسة ما 

ذا داللة إحصائیة على  اً تكنولوجیا المعلومات أثر  الستخدامإن   -١

فاعلیة نظام المعلومات المحاسبي في منشآت المصارف 

ستخدام شبكات اوالتأمین الممثلة لمجتمع الدراسة، وكان 

األكثر تأثیرًا یلیها األجهزة والبرمجیات، ثم  داالتصاالت یع

  اعد البیانات من حیث أثر كل متغیر من هذه المتغیرات.قو 

ستفادة من تكنولوجیا المعلومات، الفي مدى ا اً ختالفاإن هناك   -٢

حیث تبین أن قطاع المصارف یتمتع بمستویات تكنولوجیة  

  أعلى منها في منشآت التأمین.

ستخدام تكنولوجیا اإن من أبرز المشكالت التي ترافق   -٣

وة المتزایدة بین تسارع تطور تكنولوجیا المعلومات هو الفج

المعلومات من جهة، ومستوى التأهیل  للمحاسبین من جهة 

 ثانیة.

وفي ضوء النتائج السابقة خرج الباحث بمجموعة من التوصیات 

  :من أهمها

ضرورة قیام المنشآت بزیادة استثماراتها في تكنولوجیا   -١

ا ینعكس المعلومات مع مواكبتها آلخر تلك التطورات، لم

 على فاعلیة أنظمة المعلومات المحاسبیة.

ضرورة مواجهة المنشآت للتحدیات والمشاكل المواكبة   -٢

ستخدام تكنولوجیا المعلومات والعمل على حلها خاصة فیما ال

العهم على آخر طّ ا، و  هموتأهیل یتعلق بتدریب المحاسبین

  التطورات التكنولوجیة، وتوفیر دورات داخلیة وخارجیة.

ورة وجود متخصصین في تكنولوجیا المعلومات ضمن ضر   -٣

  ة.أالكادر الوظیفي العامل في المنش

مهنة ءمة بعنوان" مدى مال م،٢٠٠٤، )٨(دهمش والقشي دراسة- ٤

  لكترونیة".المحاسبة لبیئة التجارة اإل 

تها التجارة اإللكترونیة ومقارن إلى بیئةهدفت هذه الدراسة التعرف 

مة السیاسات ء، ومن ثم تحدید مدى مالبیئة التجارة التقلیدیةب

المحاسبیة المعمول بها لبیئة التجارة الجدیدة اإللكترونیة، وتحدید 

  المشاكل التي تواجهها تلك السیاسات في ظل البیئة اإللكترونیة.

  الباحثان:ومن أهم النتائج التي توصل إلیها 

إن التجارة اإللكترونیة أحدثت وستحدث تغیرات أكثر وأكبر   -١

  على عالم المحاسبة وعالم التدقیق.

في  كانت التغیرات التي تحدث في ظل التجارة التقلیدیة  -٢

السابق تغیرات ذات طابع بسیط وبطيء، وكان یسهل 

مواكبتها، ولكن اآلن وفي ظل التجارة اإللكترونیة وما یرافقها 

من تقنیات تكنولوجیة عالیة ومتغیرة بشكل متسارع، أصبحت 

 تجارة اإللكترونیة ذات طابع معقد وسریع.التغیرات في ال

أصبح محتومًا على مهنة األعمال ومهنة المحاسبة وفي العالم   -٣

ككل أن تحدث وتطور من تقنیاتها وتقیمها بسرعة مماثلة كي 

  یفوتها الركب التكنولوجي الجدید. ال

  ومن أهم توصیات هذه الدراسة:

كنولوجیا تأهیل كل من المحاسبین والمدققین وتثقیفهم بت -١

المعلومات بشكل عام، وبتعامالت التجارة اإللكترونیة بشكل 

 خاص.

ضرورة إعادة هیكلة نظم التعلیم والتدریب على جمیع  -٢

مستویات مهنة المحاسبة والتدقیق بشكل یجعل اإللمام بتقنیة 

 تكنولوجیا المعلومات بشكل عام، وبالتجارة اإللكترونیة بشكلٍ 

دات العلمیة والعملیة ومزاولة خاص، من أساسیات منح الشها

 المهنة.

قتراح تكوین مجلس محاسبي تكنولوجي عالمي متخصص ا -٣

بمنح شهادات مهنیة متخصصة تجمع بین تقنیة المحاسبة 

وتقنیة تكنولوجیا المعلومات بشكل عام، وتقنیة التجارة 

  اإللكترونیة بشكل خاص.

  ) منهجیة الدراسة:٥-١(

  :هما اع منهجینبتّ التحقیق أهداف الدراسة تم 

المنهج الوصفي الذي یتعلق بالجانب النظري من خالل جمع  :والً أ

المعلومات والمتوفرة في الدراسات السابقة والكتب والمراجع العلمیة 

  والمقاالت والبحوث والرسائل الجامعیة والدوریات.

المنهج التحلیلي الذي یتعلق بالجانب العملي المیداني لهذه  ثانیًا:

على مجتمع الدراسة  وزعتوذلك من خالل تصمیم  استبانة   الدراسة

، وذلك في المراكز الرئیسیة للوحدات النفطیة في العاصمة صنعاء

ختبار الفرضیات من خالل األسالیب الجمع البیانات التي تساعد على 

   اإلحصائیة الوصفیة.
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  :) فرضیات الدراسة٦-١(

  الفرضیة األولى: ١-٦- ١

  ي:أتی على ماوتنص هذه الفرضیة 

 1Ho: "من قبل تستخدم نظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة  ال

  ."المحاسب الیمني

  الفرضیة الثانیة: ٢-٦- ١

  ي:أتی وتنص هذه الفرضیة على ما

2Ho:" نظم المعلومات  ستخداماالمحاسب الیمني أهمیة یدرك  ال

 روالتقاری رفع جودة المعلومات فيالمحاسبیة المحوسبة، وأثر ذلك 

  ."المحاسبیة

  :الفرضیة الثالثة ٣-٦- ١

  ي:أتی وتنص هذه الفرضیة على ما

 3OH :"بین الوحدات النفطیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة ال 

لنوع تعزى  نظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة استخدام في مدى

  ."إداري) -اقتصاديالنشاط (

  الفرضیة الرابعة: ٤-٦- ١

  ي:أتیرضیة على ما فوتنص هذه ال

4HO :دى إدراك توجد فروق ذات داللة إحصائیة في م "ال

الحاسوب المحاسبیة تعزى  نظمستخدام االمحاسب الیمني ألهمیة 

  الخبرة)". -للمتغیرات الشخصیة (التخصص

  :تهاوعین ): مجتمع الدراسة٧-١(

المحاسبین  منالمجتمع اإلحصائي ألغراض هذه الدراسة  یتكون

، لرئیسیة للوحدات النفطیة في العاصمة صنعاءالمراكز االعاملین في 

وقد تم اختیار عینة عشوائیة بغرض جمع البیانات المطلوبة من خالل 

  استبانة وزعت لهذا الغرض.

  النظري للدراسة اإلطار- الفصل الثاني

  النظام والبیانات والمعلومات ) مفاهیم١-٢(

  :System النظاممفهوم ) ١-١-٢(

من الكتاب للنظام كثیر التي قدمها  من التعریفات عددهناك 

  منها:و 

) مكونة من أنظمة فرعیة Entity"یعرف النظام بأنه وحدة (

)Subsystems متداخلة تهدف جمیعها إلى تحقیق مجموعة من (

  .")١٥(األهداف

نه "مجموعة من العناصر المترابطة یعرف النظام على أو 

جل أداء قات من أمع بعضها بسلسلة من العالوالمتكاملة والمتفاعلة 

  ".)١٢(وظیفة محددة أو تحقیق هدف معین

تتألف من اثنین  منظومةرف النظام بشكل واسع "بأنه وهناك من عَ 

أو أكثر من الوحدات أو العناصر أو أنظمة فرعیة متداخلة لتحقیق 

  .")٩(ما هدف

 بأنهفیمكن تعریفه  األعمال بمنظمة الخاص المعلومات نظام أما

 بهدف ،معاً  تعمل التي والبشریة المادیة العناصرمن  متكاملة مجموعة

إلى  یهدف كما ،واإلداریة أیضاً  ةالتشغیلی الوظائف إنجاز تسهیل

 التي المعلومات توفیر خالل من ،فیها القرارات تخاذا عملیة تدعیم

  .)٣(علیها والرقابة المنظمة عملیات في تخطیط المدیرون إلیها یحتاج

 ،والمواد ،مات بأنه "مجموعة من اإلجراءاتكما یعرف نظام المعلو 

ونقلها لتتحول  ،ومعالجتها ،التي تقوم بعملیة تجمیع البیانات ،والعاملین

إلى معلومات مفیدة وٕایصالها إلى المستخدمین بالشكل المالئم والوقت 

  ".)١٢(الوظائف المسندة إلیهممن أجل مساعدتهم في أداء  ،المناسب

عمل فیما بینها لتحقیق وحدتان فأكثر یالنظام "بأنه  عرف ككذل

  ".)١٤(من هدف كثرأهدف أو 

والتعریفات المتعددة األخرى  ،یالحظ من خالل التعریفات السابقة

نه وٕان تعددت األلفاظ تم تقدیمها من قبل بعض الكتاب أالتي 

والكلمات إال أنها جمیعها تهدف إلى تعریف النظام بأنه مجموعة من 

التي تتشابك  ،وغیر المادیة الملموسة وغیر الملموسةالمكونات المادیة 

 ،منها یكمل األخرى وكل ،ة ومنطقیةفي عالقات طبیعی وتتداخل معاً 

  .)١٢(ما ءيشقصد أو  ق هدف أولتحقی افر معاً ضوتت

  :Data ) البیانات٢-١-٢(

وتتكون  ،هي عبارة عن المادة الخام أو المعلومات قبل معالجتها

والحقائق واألفكار واآلراء واألحداث واألرقام  من الجمل والعبارات

یستفاد منها في شكلها الحالي إال بعد  وقد ال ،والرموز غیر المنظمة

  .)٧(یلها إلى معلوماتمعالجتها وتحو 

عداد غیر المفسرة وغیر ف البیانات بكونها األرقام أو األكما تعر 

معنى أو یتعط ما المعلومات فهي البیانات التيأ ،عالجةمال وأ محللةال

  .)٩(معیناً  أكثر من ذلك كونها ذات قیمة وتحقق هدفاً 

  : Information) المعلومات٣-١-٢(

هي عبارة عن البیانات التي تم معالجتها بشكل مالئم لتعطى 

 ستخدامها فيامن  مما یمكنه ،بالنسبة لمستخدم ما معنى كامالً 

  .)١٢(تخاذ القراراتالالعملیات الجاریة والمستقبلیة 

ًا ن هناك خلطالتعریفات للبیانات والمعلومات أ ویالحظ من خالل

ستخدامهما ایتم  وأحیاناً  ،مصطلحین من قبل بعض الكتاببین ال

 أنهمابینهما إال  اً كبیر  اً ومع أن هناك تشابه ،ین لبعضهماكمرادف

وأن أفضل معیار للفصل بینهما هو معیار  ،مختلفان عن بعضهما

فالمعلومات  ،في تحقیق الهدف أو ،ي اتخاذ القرارأو المنفعة ف ،الفائدة

 تخاذ قرار أو تحقیق هدف أو غایةا منها في ستفادةاالهي التي یمكن 



  ٢٠١٤العدد الثاني  –المجلد الرابع عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانیة   

136 

ن ذلك وتأییدنا لهذا المعیار هو أ ،وما دون ذلك فهي بیانات ،ما

  .)١٢(( المدخل البرجماتي) ینسجم مع المدخل النفعي للمحاسبة

  ) خصائص المعلومات:١-٣-١-٢(

القرار اإلداري یتوقف بالدرجة األولى على سالمة فاعلیة سالمة  إن

ن أل ونظراً  ، یتهاوكفا تهاودق المعلومات التي یبنى علیها ذلك القرار

الهدف الرئیسي لنظم المعلومات المحاسبیة هو توفیر المعلومات 

نه یشترط فإ ،تكون تلك المعلومات مناسبةل ،المناسبة لمتخذي القرارات

ر فیها مجموعة من الخصائص والمواصفات حتى یمكن القول توفأن ت

 دم التأكدتخاذ القرار وتخفیض حالة عالة أنها مناسبة وذات جود

سترشاد بمجموعة من المراجع العلمیة الللمستخدم، ومن خالل ا

) الصادر عـن مجلس مبادئ ٢وباالسترشاد أیضا  بالبـیان رقم (

ن جودة إیمكن القول  م١٩٨٠لسنة   FASBالمحاسبة المالیة 

  :)٤(یةتالمعلومات المحاسبیة تتأثر بالخصائص اآل

  القرارات): (متخذيالمعلومات المحاسبیة  يمستخدمأوًال:  

ن هناك خصائص یتوجب توفرها في أولئك المستخدمین تتمثل إ

لدیهم، ومقدرتهم على تحلیل  الفهم واإلدراكفي مستوى 

ین لفهم مستخدم المعلومات، حیث أن افتراض مستوى مع

یتطلب توفیر مستوى من اإلفصاح یتالءم  هالمعلومات وٕادراك

  مع ذلك المستوى من الفهم.

  المحاسبیة:الخصائص األساسیة للمعلومات ثانیًا: 

هي الخصائص النوعیة التي تجعل المعلومات مفیدة 

  :)٤(للمستخدمین ویمكن تلخیص هذه الخصائص بما یلي

  Understandable القابلیة للفهم - ١

وهي قابلیتها للفهم من قبل المستخدمین، ولهذا الغرض فإنه من 

المفترض أن لدى    المستخدمین مستوًى معقوًال من المعرفة 

  ، والمحاسبیة.واالقتصادیةفي النشاطات المالیة، 

  Relevance المالءمة - ٢

یجب أن تكون المعلومات مالئمة لحاجات ُصناع القرارات 

تؤثر المعلومات على القرارات  وتتوفر المالءمة عندما

تجاه القرار الممكن اقتصادیة، من حیث إحداث تغییر في اال

 تهتخاذه من قبل المستخدم، أو في نوعیة ذلك القرار وطبیعا

  ومداه.

  :Timelinessالوقتیة  - ٣

ویقصد بها الحصول على المعلومات في الوقت المناسب 

ال جدوى تخاذ القرار فابحیث یكون لها تأثیر في عملیة 

  للمعلومة إذا أتت متأخرة عن الوقت المناسب.

  Predictive Value  القیمة التنبؤیة -٤

ساعد على إجراء عالقات بین األحداث الماضیة وهي ما ی

  ضوء ذلك. في والحاضرة والتنبؤ باألحداث المستقبلیة

 Feedback ( التغذیة العكسیة) التقییم االرتدادي -٥

evaluation  

ادة قیمة تنبؤیة وقیمة تغذیة عكسیة في تقدم المعلومات ع

مزدوجًا فبدون معرفة نتائج  تلعب دوراً الوقت نفسه أي أنها 

  الماضي یصعب التكهن بالمستقبل.

  Reliability الموثوقیة -٦

یجب أن تتوفر في المعلومات درجة كافیة من الثقة، حتى 

یمكن االعتماد علیها وتمتلك المعلومات هذه الخاصیة في حال 

تكون خالیة من األخطاء،  (أنخصائص ثانویة هي:  توفر

ومن التحیز، ویكون بإمكان المستخدمین االعتماد علیها 

كمعلومات تعبر بصدق عما یقصد أن تعبر عنه، أو من 

  المتوقع أن تعبر عنه).

  الدقة) (أو Faithfulness التمثیل الصادق -٧

التي أي أن تمثل المعلومات بصدق العملیات واألحداث المالیة 

  حدثت فعال.

  Neutralityالحیاد وعدم التحیز  -٨

ویقصد به أن المعلومات المقدمة من النظام ال تكون موجهة أو 

متحیزة لفئة معینة من المستخدمین، وأن تكون خالیة من 

التحیز في طریقة عرضها بحیث ال تؤدي إلى تحقیق نتیجة 

  محددة مسبقا.

  Verifiabilityالقابلیة للتحقق  -٩

من قبل  هاالنتائج نفس یه منیتم التوصل إل ماا ویقصد به

المستخدمین المختلفین لتلك المعلومات فیما لو تم إعادة 

  .تطبیقها مرات متكررة ومختلفة

  Substance over formالجوھر فوق الشكل   -١٠

أي لكي تمثل المعلومات تمثیًال صادقًا العملیات المالیة 

، فمن الضروري أن واألحداث األخرى التي یفهم أنها تمثلها

ــرها وحقیقتها  ،تكون قد تمت المحاسبة عنها وقدمت طبًقا لجوهـ

  قتصادیة، ولیس لمجرد شكلها القانوني.اال

  completenessكتمال ( الشمول)  اال  -١١

حیث أن أي حذف في المعلومات یمكن أن یجعلها خاطئة، أو 

مكتملة، ویقصد بالكمال أیضا أن  وحینها تصبح غیرمضللة 

ي المعلومات كافة جوانب المشكلة وأن تتضمن جمیع تغط

  النواحي المطلوبة.

  Comparability القابلیة للمقارنة -١٢

ة عبر الزمن من أجل تحدید أویقصد به مقارنة لقوائم المنش

وفي تقییم األداء، أو المقارنة  ،االتجاهات في المركز المالي

عن  على مستوى الصناعة، ولذلك تظهر الحاجة إلى اإلفصاح
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السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد القوائم المالیة وأي 

  في هذه السیاسات. تحدث تغیرات

  Feasibility قتصادیةاالالجدوى  -١٣

تعني أن تكلفة الحصول على المعلومات تكون أقل من الفوائد 

  الممكن الحصول علیها.

  Conservatismوالحذر الحیطة  -١٤

وضع التقدیرات المختلفة، ویقصد به تبني درجة من الحذر في 

ها إحدى الخصائص األساسیة للمعلومات عدوبعض الكتاب 

أنها كانت تلقى قبوًال عامًا بین إلى المحاسبیة، استنادًا 

المحاسبین بل كادت أن تصبح مبدًأ حسب ما تشیر إلیه كثیر 

مكان للحیطة والحذر  أن المن المؤلفات، وهناك من یرى 

لجودة المعلومات فاعتماد خاصیتي كإحدى الخصائص النوعیة 

المالءمة والموثوقیة یؤدي إلى استبعاد قاعدة الحیطة والحذر 

تدریجیًا وتخفیض أهمیتها في التطبیق العملي وذلك لعدة 

  :)٥(أسباب منها

  ینتج عن تطبیقها أرقام محاسبیة مشوهة.  -١

وهذا یتعارض مع خاصیة الحیاد والصدق  ،یوجد فیها تحیز  -٢

 في التعبیر.

وبالتالي تصبح المعلومات غیر  ،تتعارض مع خاصیة الثبات  -٣

 قابلة للمقارنة.

 تضخم دخل الفترة التالیة.  -٤

  

  

  

  ) أنواع النظم:٤-١-٢(

هناك تقسیمات متعددة للنظم بحسب الجانب الذي ینظر من خالله 

  :)١٢(تيأی للنظام ومن هذه التقسیمات ما

یمكن أن یقسم من ناحیة عالقته بالهیكل التنظیمي للمنظمة   - أ

  إلى:

  نظم المستویات العلیا -١

 نظم المستوى التكتیكي -٢

 نظم المستوى التنفیذي -٣

 من ناحیة عالقته بالقرارات یمكن تقسیمه إلى:  -ب

  ستراتیجیةنظم القرارات اال -١

 والتقاریر اإلداریةنظم القوائم  -٢

 التشغیلیة) (النظمنظم معالجة البیانات  -٣

  :)٦(أساس نشأتها تقسم إلى على-ج

  نظم طبیعیة -    

  نظم صناعیة -    

  أساس عالقتها بالبیئة تقسم إلى: على- د

  نظم مفتوحة -    

  نظم مغلقة -    

أساس مدى الوظائف والمهام التي تقوم بها والمعلومات  على-هـ

  التي تقدمها تقسم إلى:

  نظم بسیطة -    

  نظم معقدة -    

بالنظم  ي یوضح عالقة نظام المعلومات المحاسبيآلتوالشكل ا

  :األخرى

  )٤(باألنظمة األخرى المحاسبي ظام) عالقة الن١شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نظام المعلومات

نظام 
المعلومات 
 التسویقیة

نظام 
المعلومات 

 اإلنتاجیة

نظام 
المعلومات 
 المحاسبیة

نظم 
المعلومات 
الھندسیة 

 وصمیم

  
نظام المواد 
 والمخازن

  
نظام الرواتب 

 واألجور

  
نظام محاسبة 

  التكالیف

نظام 
المحاسبة 

 المالیة

نظام 
الموازنات 

 التقدیریة



  ٢٠١٤العدد الثاني  –المجلد الرابع عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانیة   

138 

  :المحاسبیةالمعلومات  ) نظم٢-٢(

  المعلومات المحاسبیة: نظمتعریف  )١-٢-٢(

"هو ذلك الجزء األساسي والهام من نظام المعلومات اإلداري في 

من  هاوتجمیعیانات المالیة الذي یقوم بحصر الب ،قتصادیةالوحدة اال

ثم یقوم بتشغیلها وتحویلها إلى  ،هاوداخل مصادر خارج الوحدة

داخل  مأكانوا خارج أسواء  معلومات مفیدة لمستخدمي هذه المعلومات

  .")٢(االقتصادیةالوحدة 

) "أنه هیكل متكامل داخل AISالمعلومات المحاسبیة ( نظم ویعرف

 ،األخرى الموارد المتاحة واألجزاء مباستخداقتصادیة یقوم الوحدة اال

بهدف إشباع  ،قتصادیة إلى معلومات محاسبیةلتحویل البیانات اال

  .")٦(المستخدمین المختلفین من المعلومات احتیاجات

  ةت المحاسبینظم المعلوما ) وظائف٢-٢-٢(

یمكن تلخیص وظائف نظم المعلومات من خالل الرسم البیاني 

  ي:تالذي یظهر في الشكل اآل

  

  )٦() وظائف نظام المعلومات المحاسبي٢شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أهمیة نظم المعلومات المحاسبیة: )٣ -٢-٢(

، ها، وتسجیلالبیانات قیاس ها فنعدلقد تطور مفهوم المحاسبة من 

بحیث أصبحت تعرف على أساس أنها نظام  ،ها، وتصنیفهاوتبویب

 هاوٕایصاللومات المحاسبیة للمعلومات هدفه األساسي قیاس المع

ن التطورات الكبیرة في القرن الواحد والعشرین و ونجد أ ،للمستخدمین

كان لها األثر الكبیر على  ،یطلق علیها ثورة تكنولوجیا المعلومات

وبالذات على  ،وفي مختلف وظائفها ،المحاسبة في أسالیبها وٕاجراءاتها

ومما یؤكد  ،المعلوماتوٕایصال  ،ین وهما القیاسالوظیفتین الرئیسیت

والتي یقدمها نظام  ،ن المعلومات المالیة وغیر المالیةذلك التأثیر هو أ

ومات المحاسبیة على وجه م المعلاالمعلومات بشكل عام ونظ

مة بجانب ألي منظ اً هام قتصادیاً ا أصبحت تمثل مورداً  ،الخصوص

  .)٦(موردي رأس المال والعمل

ة وواسعة محاسبي بمثابة ذاكرة مرننظام المعلومات ال دومن هنا یع

هذا النظام من بحیث یمكنهم  ،ت المختلفةفي المنشآلصناع القرار 

ویساعدهم في  ،تهمریخیة والحالیة والمستقبلیة لمنشآمعرفة الوضعیة التا

ل توفیره للمعلومات عن األداء من خال ،قتصادیةرسم السیاسات اال

إن النظام المحاسبي من أقدم ویمكن القول  ،ةقتصادي الكلي للمنشأاال

نظام الرئیس كمصدر للمعلومات ال دزال یعی وهو ال ،نظم المعلومات

لومات وفي المستقبل لما تتمتع به المع ،قتصادیة في وقتنا الحاضراال

  .)٤(القرارات اتخاذالمالیة من أهمیة في 

قابة وسهولة العملیات داخل ویتیح نظام المعلومات التنسیق والر 

یلبي حاجة اإلدارة للمعلومات عن و  ،ة وبین أقسامها وٕادارتهاالمنشأ

تخاذها للقرارات التشغیلیة اویساعدها في  ،نجاز األعمال الیومیةإ

كما یوفر المعلومات لإلدارة  ،والتخطیط طویل األمد ،قصیرة األمد

المركز المالي تنبؤات شهریة عن نتائج األعمال و و على شكل تقاریر 

ولكي یكون هناك نظام فعال للمعلومات المحاسبیة  ،یةوالتدفقات النقد

  :)٤(تيعلى اآل یتعین إن یكون قادراً 

ة حتى یوفر المعلومات بالهیكل التنظیمي للمنشأ أن یرتبط  -١

، تخطیط القرارات الالزمة  اإلدارة من  وظائفالالزمة لتحقیق 

المعلومات المحاسبیة عالقة  تظهربحیث  ، ها، واتخاذتهاورقاب

مجموعة من   نشطة اإلداریة بعضها ببعض في شكلاأل

  .ئمة التي تفید في تحقیق األهدافالتقاریر الدوریة المال

 ابة البیاناترق

 تشغیل البیانات

 إدارة البیانات

 حمایة البیانات

إنتاج  تجمیع البیانات
 المعلومات

  
مصادر 
 البیانات

و مستخدم
 علوماتالم
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للبیانات التحلیلیة والتفصیلیة عن نتائج  أن یكون مصدراً    -٢

تقییم األداء من خالل  بما یساعد على  ،تنفیذ الخطط

 .والسیاسات المرسومة مسبقاً  ،مقارنة النتائج بالخطط

 ،ن یساعد في توصیل المعلومات في الوقت المناسبأ   -٣

سترجاعها منه بشكل او  ،ن یقوم بتخزین تلك المعلوماتوأ

 سریع ومنتظم عند الحاجة.

 ،المعلومات الخارجیة المفیدة تكامل المعلومات وخصوصاً  -٤

 قتصادیة السائدة.مثل الظروف اال

المعلومات  ةنظمأن یستخدم المعلومات الناتجة عن أ -٥

ة لخدمة مختلف اإلدارات دون تكرار في تجمیع هذه الفرعی

 البیانات وتشغیلها مرة أخرى.

 لفرعیة الخاصة بالموازناتأن یساعد في دعم النظم ا -٦

إذ أنها توفر  ،أو األسالیب اإلحصائیة ،التخطیطیة

ركان األساسیة لنجاح تلك معلومات مالئمة تعد من األ

 النظم.

لتدفق  اتصالقنوات  نظام المعلومات المحاسبي أن یوفر -٧

 وٕاجراء مواءمة ، هاوخارج أةالمعلومات إلى داخل المنش

بین نظام المعلومات والبیئة المحیطة، حتى یتم توفیر 

 المعلومات وفقًا لظروف مستخدمي المعلومات.

أن یسمح بتحقیق التوازن بین درجة الدقة، والتفصیل،  -٨

ین تكلفة والفترات الزمنیة إلعداد التقاریر المحاسبیة، وب

 النظام، وبما یحافظ على اقتصادیات تشغیله.

  مكونات نظام المعلومات المحاسبیة )٤ -٢-٢( 

  :)١٤(تتكون نظم المعلومات المحاسبیة من عدة عناصر أهمها

األفراد الذین یقومون بتشغیل النظام، ومحللي النظم،  -١

ومصممي النظم، وواضعي البرامج الذین یشتركون في 

 ه،وتطویر  هوتنفیذ هام المعلومات وتصمیمعمیلة تحلیل نظ

  المستخدمین النهائیین للنظام.من و 

اإلجراءات والتعلیمات والوسائل المتبعة في جمع البیانات  -٢

سواء أكانت  هاومعالجة البیانات وتخزین هاوٕاعداد هاوحصر 

 آلیة. میدویة أ

 قاعدة البیانات المركزیة للمنظمة. -٣

 معالجة البیانات.البرامج المختلفة المستخدمة في  -٤

 األجهزة والمعدات الملموسة. -٥

 امن النظام.أالضوابط ووسائل الحمایة والرقابة على  -٦

  : الوظائف األساسیة لنظم المعلومات المحاسبي:)٥-٢-٢(

من الوظائف التي تقوم بها األنظمة المحاسبیة وأهم هذه  عددهناك 

  :)١٤(الوظائف

داث، والعملیات، ، عن كافة األح هاوتخزین تجمیع البیانات -١

  واألنشطة داخل المنظمة.

تسجیل البیانات عن األحداث، والعملیات، واألنشطة في  -٢

 الملفات المختصة.

، ومن ثم تسجیلها في دفاتر  هاوتصنیف فرز البیانات -٣

الیومیة، ومن ثم الترحیل إلى األستاذ العام، الذي یقوم بتخزین 

في الحسابات المختصة بشكل یظهر الترتیب الزمني البیانات 

 سترجاعها عند الحاجة إلیها.اللبیانات، ویسهل عملیة 

تخاذ القرارات المختلفة، تزوید اإلدارة بالمعلومات الالزمة ال -٤

 من خالل التقاریر والقوائم المالیة المتنوعة.

تدعیم نظام الرقابة الداخلیة، والضبط الداخلي، وحمایة  -٥

، وتقییم األداء من خالل مقارنة النتائج بالخطط األصول

 والموازنات المسبقة.

  الفصل الثالث

  التحلیل اإلحصائي واختبار الفرضیات

  جمع البیانات: : مصادر١-٣

: المصادر األولیة: وتتمثل في البیانات التي تم الحصول ١-١-٣

  تم إعدادها الختبار الفرضیات. ستبانة التيعلیها من خالل اال

من  عددطالع على ال: المصادر الثانویة: وتتمثل في ا٢-١-٣

، والدراسات السابقة، والبحوث والرسائل العلمیة، والدوریاتالمراجع 

  العلمیة، التي تتعلق بالبحث النظري في موضوع الدراسة.

  :تها: مجتمع الدراسة وعین٢- ٣

المحاسبین العاملین  منهذه الدراسة لالمجتمع اإلحصائي كون یت

، وبناء المراكز الرئیسیة للوحدات النفطیة في العاصمة صنعاء في

ستبیانات التي تم توزیعها بطریقة العینة العشوائیة علیه فقد بلغ عدد اال

أي بنسبة ردود  ،استبانة منها )٦٧(ستعادة ا) استبانات، تم ١٠٦(

ستبانات الموزعة، وهي نسبة مقبولة وصالحة ال) من ا%٦٣بلغت (

  صائي.للتحلیل اإلح

  : أداة الدراسة:٣- ٣

ستبانة المرفقة في ملحق الدراسة هي األداة التي أعتمد تعد اال

علیها الختبار فرضیات الدراسة، وقد تم اعتماد مقیاس لیكرت 

الخماسي لإلجابة عن األسئلة الخاصة بمتغیرات الدراسة، وقد تكونت 

  ستبانة من قسمین رئیسین:اال

لدیموغرافیة لمجتمع الدراسة من خاص بالخصائص ا القسم األول:

حیث العمر والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي، والوظیفة، وعدد 

  سنوات الخبرة.

فقد احتوى على جزأین رئیسین یتمثالن  أما القسم الثاني:

  ي:أتبالمتغیرات المستقلة للدراسة وهما كما ی
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نظم  استخدامویهدف التعرف إلى مدى توفر  الجزء األول:

المحاسبیة من قبل المحاسب الیمني في قطاع النفط، ولقد  الحاسوب

  ).١١إلى –١مجموعة من األسئلة من خالل الفقرات ( من  ُوجهت

لى مدى إدراك المحاسب الیمني إویهدف التعرف  الجزء الثاني:

وأثرها في تحسین جودة  ،ستخدام نظم الحاسوب المحاسبیةاألهمیة 

مجموعة من األسئلة  ُوجهتولقد المعلومات المقدمة من تلك النظم، 

  ).٢١إلى-١٢من خالل الفقرات (من 

  اإلحصائي:التحلیل  : أسالیب ٣- ٣

تم تحلیل البیانات التي جمعت بواسطة أداة الدراسة باستخدام 

أسالیب  استخدامو ،  spssبرنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةٍ 

مقاییس النزعة أحد   داإلحصاء الوصفیة مثل الوسط الحسابي الذي یع

المعیاري الذي یمثل أحد مقاییس التشتت،  واالنحرافالمركزیة، 

فیما یخص الفرضیة األولى والثانیة، فقد ، و فرضیات الدراسة والختبار

  T-Test اختبار استخدامتم 

تحلیل التباین  اختبارستخدام االفرضیة الثالثـة والرابـعة تم  والختبار

كرنباخ ألفا  اختبارستخدام ا ، وتمOne Way ANOVAاألحادي 

 ختبار مصداقیة بیانات الدراسة، ومعامل المصداقیة ألفا كرنباخال

ستبانة، لقیاس درجة مصداقیة إجابات عینة الدراسة على أسئلة اال

ستبانة ویعتمد هذا المعامل على قیاس مدى الثبات الداخلي ألسئلة اال

مستجیبین تجاه متغیرات في مقدرتها على إعطاء نتائج متوافقة لردود ال

الدراسة،  یبین ردود المستجیبین على األسئلة الموجهة إلیهم، حیث 

) وهذه النسبة تعبر بصفة كبیرة عن %٩١,٦بلغت ألفا كرنباخ (

  .هاوثبات مصداقیة أسئلة االستبانة

) ٠,٠٥) عند مستوى الداللة (T-Test(اختبار استخداموتم 

الختبارات العلمیة القویة ختبار فرضیات الدراسة وهو من اال

)Parametric Testختبار على المتوسطات ال)، إذ یعتمد هذا ا

الحسابیة في المقارنة بین المتغیرات، فإذا كانت قیمة الداللة 

) فسیتم في هذه الحالة قبول الفرضیة ٠,٠٥اإلحصائیة أكبر من (

العدمیة ورفض الفرضیة البدیلة، بینما إذا كان مستوى الداللة 

) فسیتم في هذه الحالة رفض ٠,٠٥إلحصائیة یساوي أو أقل من (ا

  الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة.

  : تحلیل الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة: ٤- ٣

هدف القسم األول من االستبانة إلى الحصول على بیانات تتعلق 

من حیث العمر، والمؤهل العلمي، بالخصائص العامة لعینة الدراسة 

وقد بینت  والتخصص العلمي، والوظیفة، وعدد سنوات الخبرة.

االستبیانات الموزعة والمستردة أن الخصائص الدیموغرافیة لعینة 

  :على النحو اآلتيالدراسة كانت 

  

  

  توزیع مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي: ١-٥-٣  

) من العینة هم من %67.2) أن نسبة (١یتبین من الجدول رقم (

، یلي ذلك حملة اً ) محاسب٤٥، والبالغ عددهم (بكالوریوسحملة 

) ثم فئة أقل 19.4%وبنسبة ( اً ) محاسب١٣تیر)، وعددهم ((الماجس

) مما یعطي مؤشرًا على 13.4%) بنسبة (٩من الجامعي، وعددهم(

  إمكانیة الثقة في البیانات التي تم الحصول علیها من خاللهم.

  توزیع عینة الدراسة حسب التخصص العلمي: ٢- ٥-٣

ینة هم من ) من الع%٦٧،٢) أن نسبة (١( الجدول رقمیتبین من 

)، وجاء تخصص إدارة أعمال في ٤٥تخصص المحاسبة وعددهم (

)، یلیهم التخصصات %١٦،٤)، وبنسبة (١١المرتبة الثانیة، وعددهم(

خیرًا تخصص االقتصاد، أ، و )%١٣،٤)، وبنسبة (٩األخرى وعددهم (

)، مما یعطي مؤشرًا على إمكانیة الثقة في %٣(وبنسبة ) ٢وعددهم (

  م الحصول علیها من خاللهم.البیانات التي ت

  : توزیع عینة الدراسة حسب الوظیفة:٣- ٥-٣

) أن أغلبیة أفراد العینة هم من العاملین ١یتبین من الجدول رقم (

)، یلیهم %٥٦،٧( )، وبنسبة٣٨بوظیفة مختصي حسابات وعددهم (

)، یلیهم %٢٦،٨(وبنسبة ) ١٨رؤساء أقسام الحسابات وعددهم (

)، وفي المرتبة األخیرة %٩) وبنسبة (٦هم (الوظائف األخرى وعدد

 ى) عل١-٤المالیون وعددهم( یرونیأتي مدیرو الحسابات والمد

) على التوالي وهذا یدل على أن العینة %١،٥،%٦(وبنسبة  ،التوالي

ممثلة للوظائف المحاسبیة المستهدفة ومن الممكن الحصول منها على 

  بیانات مالئمة.

  .الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة )١جدول رقم (

  النسبة  التكرار  الفئة  الصفة  

  المؤهل العلمي  .١

  %13.4  9  اقل من جامعي

 %67.2 45  بكالوریوس

  %19.4 13  ماجستیر

  التخصص العلمي  .٢

  %٦٧،٢  ٤٥  محاسبة

  %١٦،٤  ١١  إدارة أعمال

  %٣  ٢  اقتصاد

  %١٣،٤  ٩  أخرى

  الوظیفة  .٣

  % ١،٥  ١  مدیر مالي

  %٦  ٤  مدیر حسابات

  %٢٦،٩  ١٨  رئیس قسم

  %٥٦،٧  ٣٨  مختص

  %٩  ٦  أخرى

  سنوات الخبرة  .٤

  %١٩،٤  ١٣  سنوات ٥-١

  %٣٥،٨  ٢٤  سنوات١٠-٦

  %٢٩،٩  ٢٠  سنة١٥- ١١

  ١٤،٩%  ١٠  سنة١٥أكثر من 
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  : توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة:٤-٥- ٣

) ٢٤) أن غالبیة أفراد العینة وعددهم (١یتبین من الجدول رقم(

سنوات) وبنسبة ١٠- ٦محاسبًا یمتلكون خبرة تتراوح مابین (

سنة) وعددهم ١٥-١١لیهم من یمتلكون خبرة مابین ()، ی%٣٥،٨(

 ٥-١)، یلیهم من لدیهم خبرة تتراوح مابین (%٢٩،٩) وبنسبة (٢٠(

)، وجاء في المرتبة األخیرة %١٩،٤) وبنسبة (١٣سنوات) وعددهم (

) وبنسبة ١٠سنة وعددهم ( ١٥من یمتلكون خبرة أكثر من 

اد على إجابات )، مما یعطي مؤشرًا على إمكانیة االعتم%١٤،٩(

  المستجیبین نظرًا لخبراتهم الجیدة.

  : التحلیل الوصفي لنتائج العینة:٦- ٣

راء المحاسبین العاملین في آلى إالتعرف من خالل التحلیل تم 

اإلحصائیة المتمثلة ت اختبار االحیث استخدمت قطاع النفط الیمني، 

ستخدام الوسط الحسابي، ومقاییس التشتت ابمقاییس النزعة المركزیة ب

نحراف المعیاري، وقد اعتمدت الدراسة على مقیاس لیكرت باستخدام اال

على النحو الخماسي بحیث أعطى درجات لكل مستوى من اإلجابات 

  :اآلتي
  

  

  

ة استبانة لوزن مستویات إجابات العینة على جمیع أسئلوذلك 

الدراسة، حیث شملت االستبانة باإلضافة إلى القسم الخاص 

بالمعلومات الدیموغرافیة، القسم الثاني الخاص بمتغیرات الدراسة، 

   والذي یحتوي على محورین رئیسین هما:

  :هاواستخدامتوفر نظم الحاسوب المحاسبیة  : مدى١-٦- ٣

نظم الحاسوب  اماستخدوهدفت فیه االستبانة التعرف إلى مدى توفر 

المحاسبیة من قبل المحاسب الیمني، وذلك من خالل توجیه مجموعة 

) یوضح نتائج ٣رقم ( تي) والجدول اآل١١الى-١( من األسئلة من

  التحلیل اإلحصائي التي تم التوصل إلیها:

ومن خالل نتائج التحلیل اإلحصائي التي یوضحها الجدول رقم 

) وبإنحراف ٢,٩٦٧٤بي بلغ () یتبین أن قیمة المتوسط الحسا٣(

) ووفقًا ألسلوب لیكرت الخماسي فإن ذلك یشیر ٠,٨٩٦٠١معیاري (

إلى الحیاد من قبل عینة الدراسة مع اقترابهم من الموافقة، وتفسیر ذلك 

توفر بعض البرامج الفرعیة فقط، والمتمثلة  یعود إلى وفق رأي الباحث

له  ةسابق نسبة متوسطببرنامج المرتبات واألجور، و یوضح الجدول ال

)، وهي مطابقة لما ٠,٨٠٠نحراف معیاري قدره (ا) وب٤,٤١٧بلغت (

  تم مشاهدته في المیدان، حیث أن جمیع الوحدات تمتلك هذا البرنامج.

  ،أما ما یخص توفر أنظمة ( األستاذ العام، والمخازن

واألصول) فإن هناك توفرًا لتلك األنظمة الفرعیة، مع وجود 

ستخدام تلك الوحدات التابعة لقطاع النفط في درجة تفاوت بین ا

 قدره األنظمة، وكان المتوسط الحسابي

نحراف معیاري ا) على التوالي وب ٣,٧٧٦/٣,١٦٤/٣,١٦٤(

 ) على التوالي أیضًا.١,٤٥٢و١,٣٦٦و١,٣٢٣بلغ (

  أما ما یخص الفقرة الخاصة بمدى وجود نظام معلومات

السابقة فكانت النتیجة محاسبي متكامل یضم األنظمة الفرعیة 

هي حیاد أفراد العینة في اإلجابة على هذه الفقرة وبمتوسط 

) و النتیجة ١,٤٦٢نحراف معیاري بلغ (ا) وب٣,٠١٥بلغ(

ستخدام اكانت في الفقرة األخیرة الخاصة بها الحیادیة نفس

) ٣بجهود ذاتیة من المحاسب وبمتوسط بلغ ( office)تطبیقات(

 في)، والسبب في ذلك قد یكون ١,٢١٩نحراف معیاري قدره(اوب

عدم إدراك ما المقصود بالنظام المحاسبي المتكامل، حیث 

یفسر من قبل بعض المحاسبین على أساس أنه النظام 

المتكامل الخاص بشركة یمن سوفت، وهو فعًال نظام متكامل، 

ویوجد لدى بعض الوحدات، ولكن ال یتم تطبیق سوى الجزء 

 تعلق باألستاذ العام.الیسیر منه، وهو ما ی

بي واالنحراف المعیاري إلجابات المبحوثین ) الوسط الحسا٣جدول رقم (

  .محوسبة نظم معلومات محاسبیةتوفر واستخدام حول مدى 

  م
  الفقرات

وسط متال

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

للحسابات  یتوفر برنامج محاسبي محوسب  ١

  (األستاذ العام). المالیة

١,٣٢٣  ٣,٧٧٦  

خاص  یتوفر برنامج محاسبي محوسب  ٢

  حویالت.بالمخازن والت

١,٣٦٦  ٣,١٦٤  

خاص  یتوفر برنامج محاسبي محوسب  ٣

  بالمرتبات واألجور وما في حكمها.

٠,٨٠٠  ٤,٤١٧  

لحسابات  یتوفر برنامج محاسبي محوسب  ٤

  األصول واهالكتها.

١,٤٥٢  ٣,١٦٤  

  ١,١٥٧  ٢,٤١٨  للمشتریات. یتوفر برنامج محاسبي محوسب  ٥

لحسابات  محاسبي محوسب یتوفر برنامج  ٦

  كالیف.الت

١,٣٠٣  ٢,٤٠٣  

متكامل تعمل  محوسب یوجد نظام محاسبي  ٧

  من خالله كافة البرامج السابقة.

١,٤٦٢  ٣,٠١٥  

ترتبط جمیع اإلدارات واألقسام المختلفة    ٨

المخازن،  المشتریات، ن الموظفین،ؤو (ش

من خالل شبكة ، الحسابات، المبیعات)

اتصاالت داخلیة تتیح التشارك في استخدام 

  نات.البیا

١,٣٨٦  ٢,٥٢٢  

  ١,٢٩٢  ٢,٤١٨  تتوفر قاعدة بیانات مركزیة للمنظمة ككل.  ٩

توجد شبكة اتصاالت واسعة تربط النظم   ١٠

  الداخلیة بالمركز الرئیسي بالنظم في الفروع.

١,٢٣٨  ٢,٣٤٣  

یتوفر استخدام للحاسب من خالل البرامج   ١١

تم تصمیمه وبناه  )officeالتطبیقیة (

  لتسهیل مهام عملي.بجهودي الذاتیة 

١,٢١٩  ٣  

  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل 

  الفقرات
٠,٨٩٦٠١  ٢,٩٦٧٤  

  )٢جدول رقم (

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة

١  ٢  ٣  ٤  ٥  
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  أما ما یتعلق بمدى توفر أنظمة محاسبیة خاصة بالمشتریات

عدم توفر تلك األنظمة، وبلغ  یوضحالجدول السابق فوالتكالیف 

نحراف معیاري ا) على التوالي وب٢,٤٠٣و٢,٤١٨المتوسط (

 ) على التوالي أیضًا.١,٣٠٣و١,١٥٧بلغ(

 خلیة، وقاعدة أما ما یتعلق بمدى توفر شبكة اتصاالت دا

بیانات مركزیة، وشبكة اتصاالت للفروع، فقد كانت النتائج كما 

هي موضحة في الجدول السابق عدم توفر تلك التقنیات وبلغ 

متوسط إجابات أفراد العینة لتلك الفقرات 

نحراف معیاري بلغ ا) على التوالي وب٢,٣٤٣و٢,٤١٨و٢,٥٢٢(

 ) على التوالي أیضًا.١,٢٣٨و١,٢٩٢و١,٣٨٦(

 برنامج المبیعات في  ُیدرججب اإلشارة أیضًا إلى أنه لم وی

مة ذلك النشاط لمعظم الوحدات، حیث ءاالستبانة نظرًا لعدم مال

أنها ال تمارس نشاط بیعي، عــدا وحدتین فقط ومن خالل 

المشاهدة المیدانیة تبین عدم توفر ذلك النظام في تلك 

  الستبانة.الوحدتین، وبالتالي لم یتم إدراجه في فقرات ا

 نحراف المعیاري لكل الفقرات منإن المتوسط الحسابي واال 

،) وهذا یدل على ضعف ٠,٨٩٦٠١و  ٢,٩٦٧) بلغ ( ١١-١(

 .هاستخداماو  توفر نظم الحاسوب المحاسبیة

 الیمني ألهمیة استخدام نظممدى إدراك المحاسب  :٢-٦- ٣

  الحاسوب المحاسبیة وأثرها في جودة المعلومات المحاسبیة:

هدفت االستبانة في هذا المحور إلى محاولة التعرف على مستوى      

إدراك المحاسب الیمني ألهمیة استخدام أنظمة الحاسوب، وأثرها 

توجیه  لاالیجابي في رفع جودة المعلومات المحاسبیة، وتم ذلك من خال

 )٤رقم ()، والجدول ٢١-١٢مجموعة من األسئلة في الفقرات من (

  یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي التي تم التوصل إلیها.

ومن خالل نتائج التحلیل اإلحصائي التي یوضحها الجدول       

) ٤,٠٨٠٦) یتبین أن قیمة المتوسط الحسابي لكل الفقرات بلغ (٤رقم(

)، مما یشیر إلى أن أفراد العینة من ٠,٨٠٠٠نحراف معیاري (اوب

ستخدام نظم المعلومات االمحاسبین لدیهم إدراكًا مرتفعًا حول أهمیة 

المحاسبیة المحوسبة وأثرها اإلیجابي على جودة المعلومات المحاسبیة، 

وقد كانت درجة التأیید للفقرات الخاصة بأهمیة استخدام نظم 

) ٤,٢٢٣- ٣,٩٢٥بین ( المعلومات المحاسبیة المحوسبة تتراوح

كمتوسط حسابي حسب ما یوضحه الجدول السابق، حیث حصلت 

  الفقرة التي تخص توفیر معلومات بدرجة مرتفعة من الدقة على أعلى 

نسبة تأیید، وحصلت الفقرة الخاصة بقابلیة المقارنة والثبات بأقل نسبة 

  تأیید.

  : اختبار فرضیات الدراسة:٧- ٣

 ختباراصفي لنتائج مجتمع الدراسة سیتم بعد استعراض التحلیل الو 

 ي:تالفرضیات التي تم طرحها على النحو اآل

  الفرضیة األولى: :١-٧- ٣

تستخدم نظم  الالختبار الفرضیة األولى التي تنص على أنه "      

فقد تم  من قبل المحاسب الیمني".المعلومات المحاسبیة المحوسبة 

أظهرت النتائج التي تم  حیثone sample t-test استخدام اختبار

) T) أن قیمة (٥التوصل إلیها من خالل التحلیل في الجدول رقم (

كانت  sig)، وبما أن قیمة الداللة ٢٧,١٠٩المحسوبة بلغت (

فإنه یتم رفض  ٠,٠٥)، وهي أقل من مستوى الداللة 0.000(

تستخدم نظم  الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة أي أنه

وٕان كان  من قبل المحاسب الیمني".محاسبیة المحوسبة المعلومات ال

  ).٣بدرجة ضعیفة حسب ما سبق إیضاحه في الجدول رقم (

  الفرضیة الثانیة: اختبار: ٢-٧- ٣

المحاسب یدرك  الالختبار هذه الفرضیة التي تنص على أنه" 

نظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة، وأثر ذلك ستخدام االیمني أهمیة 

ستخدام افقد تم  في رفع جودة المعلومات والتقاریر المحاسبیة".

   )٤جدول رقم (

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

توفیر المعلومات المحاسبیة المالئمة   ١٢

  خذي القرار.لحاجات مت
١,٠٥٢  ٤,٢٠٩  

توفیر المعلومات المحاسبیة لألشخاص   ١٣

  ذوي العالقة في الوقت المناسب.
٠,٩٥٥  ٤,١٠٤  

توفیر المعلومات المحاسبیة التي تتمیز   ١٤

  بالموضوعیة وعدم التحیز.
١,٠٢٢  ٤,٠١٥  

        

توفیر معلومات ذات قدرة تنبؤیة تساعد   ١٥

 لیةلخطط المستقبااإلدارة في صیاغة 

  .هاوتصمیم

١,٠٢٨  ٤,٠٥٩  

توفیر المعلومات التي تتمیز بدرجة من   ١٦

  الثقة.
٠,٩٥٢  ٤,١٣٤  

توفیر المعلومات التي تتمیز بدرجة من   ١٧

  الوضوح والقابلیة للفهم.
٠,٩١٧  ٤,٠٨٩  

توفیر المعلومات التي تمتاز بخاصیة   ١٨

  القابلیة للمقارنة مع الثبات.
٠,٨٧٥  ٣,٩٢٥  

ت بأقل تكلفة ( معلومات توفیر معلوما  ١٩

  اقتصادیة).
٠,٩٠٤  ٤,٠٢٩  

 توفیر المعلومات التي تتمیز بدرجة  ٢٠

  من الدقة. مرتفعة
٠,٨٨٤  ٤,٢٢٣  

توفیر معلومات تتمیز بدرجة من   ٢١

  المرونة.
٠,٨٩٦  ٤,٠١٥  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري   

  لكل الفقرات
٠,٨٠٠٠  ٤,٠٨٠٦  

  : جدول یبین اختبار الفرضیة األولى)٥جدول رقم (       

  Sig الداللة   المحسوبةT قیمة  األولى الفرضیة

تستخدم نظم المعلومات المحاسبیة  ال

  یمنيمن قبل المحاسب الالمحوسبة 

٠,٠٠٠٠  ٢٧,١٠٩  
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أظهرت النتائج التي تم التوصل  حیث one sample t-testاختبار

)، وبما ٤١,٧٤٩) المحسوبة بلغت (Tإلیها من خالل التحلیل أن قیمة(

)، وهي أقل من مستوى الداللة 0.000كانت ( sigأن قیمة الداللة 

فإنه یتم رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة أي أن  ،٠,٠٥

تخدام نظم المعلومات ساهناك إدراك من قبل المحاسب الیمني ألهمیة 

في تحسین جودة المعلومات  اإیجابی االمحاسبیة المحوسبة، وأن لها أثر 

  المحاسبیة.

  الفرضیة الثالثة: اختبار:٣- ٧-٣

توجد فروق ذات داللة  ال الختبار هذه الفرضیة التي تنص على أنه "

نظم المعلومات إحصائیة بین الوحدات النفطیة في مدى استخدام 

 فقد تم "،)إداري-اقتصاديتعزى لنوع النشاط ( المحاسبیة المحوسبة

) للوحدات ذات النشاط ١انات الدراسة بحیث أعطي الرقم(ترمیز استب

 oneستخدام اختبارا) للوحدات اإلداریة، وقد تم ٢االقتصادي والرقم (

way ANOVA   حیث تظهر النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل

) المحسوبة بلغت F) أن قیمة (٧التحلیل كما یوضحها الجدول رقم(

)، وهي 000٠.كانت ( sig) الداللة F)، وبما أن قیمة (٢٥,٣٠٧(

نه یتم رفض الفرضیة العدمیة وقبول إف ٠,٠٥أقل من مستوى الداللة 

أنظمة الحاسوب  ستخداماالفرضیة البدیلة أي أن هناك فروقًا في مدى 

قتصادي ستخدام في القطاع االالمحاسبیة حیث بلغ متوسط اال

ي القطاع )، بینما ف٠,٨٢٨٥٨معیاري بلغ ( بانحراف) ٣,٢٢٠٣(

ستخدام ألنظمة ااإلداري فقد أظهر التحلیل أنه  یكاد ال یتوفر 

) ٢,٠٩٠٩الحاسوب المحاسبیة، حیث بلغ المتوسط الحسابي (

). وهنا لم یتم الفصل بین ٠,٤٧٢٣٨نحراف معیاري بلغ (اوب

ن النظم المحاسبیة لیست مرتبطة واقتصادي) أل – إداريالعنصرین (

  بصفات شخصیة.

  اختبار الفرضیة الرابعة::٤-٧- ٤

"ال توجد فروق ذات داللة  على أنه الختبار هذه الفرضیة التي تنص

إحصائیة  في مدى إدراك المحاسب الیمني ألهمیة إستخدام نظم 

الخبرة)"  -الحاسوب المحاسبیة تعزى للمتغیرات الشخصیة (التخصص

حیث أظهرت النتائج  one way ANOVAفقد تم استخدام اختبار

) ٨رقم (التي تم التوصل إلیها من خالل التحلیل كما یوضحها الجدول 

-٠,٢٢٨المحسوبة لمتغیري التخصص والخبرة كانت (F أن قیمة 

 sig) على التوالي وهي قیم صغیرة نسبیًا وأن قیمة الداللة ٠,٨٠٣

) على التوالي أیضًا  لكال المتغیرین ٠,٤٩٧-٠,٨٧٦كانت (

التخصص والخبرة، وعلیه یتم قبول الفرضیة العدمیة أي أنه ال توجد 

ائیة في مدى إدراك المحاسب الیمني ألهمیة فروق ذات داللة إحص

استخدام أنظمة الحاسوب المحاسبیة تعزى للمتغیرات الشخصیة 

الخبرة). وهنا تم الفصل بین عنصري الخبرة والتخصص  -(التخصص

  ألنها صفات شخصیة متفاوتة من شخص إلى آخر.

  الفصل الرابع

  النتائج والتوصیات

  : النتائج:١- ٤

  من النتائج أهمها: عددلقد توصلت الدراسة إلى 

ستخدام جزئي لبعض األنظمة المحاسبیة المحوسبة ایتوفر  -١

الفرعیة وبدرجة ضعیفة وتتمثل تلك األنظمة بنظام الرواتب 

هتالكها، اام، ونظام األصول و واألجور، ونظام األستاذ الع

تلك األنظمة بین الوحدات الممثلة لمجتمع  استخدامویتفاوت 

 الدراسة.

ال تتوفر قواعد بیانات مركزیة، باستثناء ثالث وحدات تمتلك  -٢

)، ولكنها غیر مستغلة بالشكل Data Baseقواعد بیانات (

المالئم، وال تتوفر شبكات اتصاالت داخلیة، عدا جهة واحدة 

مجتمع الدراسة لدیها شبكة داخلیة على مستوى الدائرة  من

المالیة فقط، وال توجد شبكة اتصاالت تربط المراكز الرئیسیة 

 بالفروع.

ستخدام األنظمة ایتوفر لدى المحاسب الیمني إدراك بأهمیة  -٣

وأثرها اإلیجابي في تحسین جودة  ،المحاسبیة المحوسبة

 المحاسبیة.المعلومات والتقاریر 

ستخدام أنظمة الحاسوب المحاسبیة بین اتفاوت في مدى  هناك -٤

-قتصادياالوحدات الممثلة لمجتمع الدراسة تبعًا لنوع النشاط (

بدرجات متفاوتة في لألنظمة ستخدام ا)، حیث یوجد إداري

قتصادي، وتكاد تنعدم تلك األنظمة في الالوحدات ذات النشاط ا

 الوحدات ذات الطابع اإلداري.

 )٦جدول رقم (

  الداللة  Sig  المحسوبةT قیمة  الثانیة الفرضیة

المحاسب الیمني أهمیة یدرك  ال

نظم المعلومات المحاسبیة  استخدام

في رفع جودة المحوسبة، وأثر ذلك 

  والتقاریر المحاسبیة المعلومات

٠,٠٠٠٠  ٤١,٧٤٩  

  )٧جدول رقم (

   Sig الداللة  المحسوبة F قیمة  الثالثة الفرضیة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  ال

نظم ستخدام االوحدات النفطیة في مدى 

تعزى  المعلومات المحاسبیة المحوسبة

  .إداري) -لنوع النشاط (اقتصادي

٠,٠٠٠  ٢٥,٣٠٧  

 )٨جدول رقم (

  المعنویة Sig  المحسوبةF قیمة  الرابعة الفرضیة

  ٠,٨٧٦  ٠,٢٢٨  صصالتخ

  ٠,٤٩٧  ٠,٨٠٣  الخبرة
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بارات اإلحصائیة أنه ال توجد فروق ذات داللة أظهرت االخت -٥

إحصائیة في مستوى إدراك المحاسب الیمني ألهمیة استخدام 

نظم الحاسوب المحاسبیة تعزى للمتغیرات الشخصیة 

 ).الخبرة-التخصص(

 التوصیات: ٢- ٤

إلیها في هذه الدراسة، فإنه یمكن  توصلتالنتائج التي  على اءً بن

 ة:آلتیتقدیم التوصیات ا

ضرورة حوسبة جمیع األنظمة المحاسبیة الیدویة التقلیدیة،  -١

المحاسبیة المحوسبة، وبما یتالءم  والتحول نحو األنظمة

ه لكون همع أهمیة قطاع النفط في الجمهوریة الیمنیة وحجم

من أهم القطاعات الحیویة، لما سیترتب عن تلك التقنیة 

هذا من تحسین لألداء المحاسبي والرقابي واإلداري في 

  القطاع الهام.

ضرورة مواكبة قطاع النفط للتطورات التقنیة، والتكنولوجیا،  -٢

واتصاالت المعلومات، التي أصبحت سمًة لهذا العصر، 

وتسخیرها في أداء مختلف المهام واألعمال المحاسبیة 

بوجه خاص والمهام األخرى بوجه عام، مع ضرورة ربط 

األنظمة في وأنظمة الفروع ب ،جمیع األنظمة الداخلیة

 المراكز الرئیسیة، لما سیترتب علیه من رفع للكفاءة في

الحصول على التقاریر في الوقت المناسب، وتفّعیل لألداء 

ما یساعد على تنفیذ الخطط واألهداف مالرقابي واإلداري 

المرسومة، ویمَكن الجهات اإلشرافیة واإلداریة من متابعة 

 .األداء في كافة الوحدات ذات العالقة

ضرورة اهتمام المؤسسات والجامعات والمعاهد والجهات  -٣

ذات العالقة ومراكز التدریب والتأهیل، وخصوصًا مركز 

تعلیم الالتدریب النفطي الخاص بقطاع النفط بتوفیر 

نوعي من خالل توفیر دورات تدریبیة داخلیة التدریب الو 

وخارجیة نوعیة تجمع بین التعلیم التقني والمحاسبي 

ستخدام البرامج والنظم ان والمدققین في مجال للمحاسبی

المحاسبیة المحوسبة، وكذلك برامج التدقیق اإللكترونیة، 

 ستخدام تلك األنظمةاوبما یمَكن المحاسب الیمني من 

، مع اإلشارة إلى ضرورة توفیر الدعم  هاوتصمیم ئهاوبنا

المناسب لمركز التدریب النفطي للقیام بتلك المهام، بما 

المحاسب الیمني من مواكبة التطورات التكنولوجیة یمَكن 

والتقنیة في ظل البیئیة الجدیدة للعمل المحاسبي الناتجة 

 عن تلك التقنیات في القرن الحالي.

ستخدام ادعم المزید من البحوث والدراسات في مجال  -٤

في كافة القطاعات  هااألنظمة المحاسبیة المحوسبة وتشجیع

 یزال بحاجة الن هذا المجال ظرًا ألفي الجمهوریة الیمنیة، ن

واألبحاث، وخصوصًا في دراسة  االهتمامإلى كثیر من 

ستخدام، وكذلك األسباب والمعوقات التي تحد من ذلك اال

للعمل  هالبحث عن مدى تأهیل المحاسب الیمني واستعداد

في ظل هذه البیئة اإللكترونیة الجدیدة، ودراسة مدى 

التعلیمة  والمخرجات التعلیمة مة الوسائل والمناهج ءمال

المحاسبیة من الجامعات الیمنیة لتلك التطورات في القرن 

  الحالي.
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