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  :المستخلص
ــه الخار         جيــة والداخليــة تهــدف هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى الخــصائص والمتغيــرات والعوامــل التــي تــشكل بمجموعهــا البيئ

وقــد . لــشركات التــأمين وقيــاس مــدى تأثيرهــا علــى مــستوى كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية فــي شــركات التــأمين فــي االردن 
 الجانـــب النظـــري مـــن الدراســـة لتحديـــد طبيعـــة نظـــم المعلومـــات المحاســـبية وتوضـــيح مفهـــوم وكفـــاءة وفاعليـــة نظـــم انخـــصص الباحثـــ

عــرض العوامــل والمتغيــرات المــؤثرة عليهــا امــا البيانــات االوليــة للدراســة فقــد تــم استقــصاؤها مــن خــالل اداة المعلومــات المحاســبية و
  .والذي تم تصميمة استنادا الى الدراسات السابقة واالطار النظري للدراسة) االستبيان ( الدراسة الرئيسية  

علـى عينـة ) استبانه28(صميمها لهذا الغرض حيث تم توزيع وقد تم جمع بيانات الدراسة من خالل قائمة االستقصاء التي تم ت
 ، 28من العاملين في ادارة نظم المعلومـات فـي شـركات التـأمين فـي االردن بواقـع اسـتبانه واحـده لكـل شـركة حيـث عددالـشركات هـو

  :وبينت نتائج الدراسة وجود درجة تأثير عالية جدا لكل من ) . استبانه 25(وتم جمع 
ونيــة والتــشريعات المهنيــة ، والعوامــل االداريــة والتنظيميــة ، والعوامــل الــسلوكية ، والعوامــل التقنيــة وتكنولوجيــا العوامــل القان

المعلومــات ، علـــى مـــستوى كفـــاءة وفاعليـــة نظـــم المعلومـــات المحاســـبية فــي شـــركات التـــأمين فـــي االردن ،كمـــا بينـــت نتـــائج التحليـــل 
ة ان درجــة كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية فــي شــركات التــأمين فــي االردن االحــصائي للبيانــات المتعلقــة بمجتمــع الدراســ

تختلف بـاختالف مـستوى االهتمـام المبـذول مـن قبـل االدارة لـشركة التـأمين بهـذه العوامـل عنـد بنـاء وتـصميم وتطـوير نظـم المعلومـات 
ات والمقترحات التي يرى بأنهـا ضـروريه لتحقيـق مـستوى اعلـى وفي نهاية الدراسة قام الباحثان بتقديم مجموعه من التوصي.المحاسبية 

  .ومن اهمها .من الكفاءة والفاعلية في نظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن 
ضرورة مراعاة العوامل البيئية المحيطه واخذها في االعتبار عنـد اعـداد وتطـوير نظـم المعلومـات المحاسـبية وخـصوصا فيمـا  -1

  . بالسوق والمنافسة والقوانين والتشريعات الحكومية ، لضمان رفع فاعلية تلك النظم يتعلق
ضــرورة زيــادة التنــسيق بــين شــركات التــأمين فــي االردن والمؤســسات االكاديميــة والمــصرفية لتــأمين بــرامج تدريبيــة وتعليميــة  -2

كات التـأمين عنـد تـصميم البـرامج الجامعيـة ، مناسبة لالفراد العاملين في نظم المعلومات المحاسـبية مـع ضـرورة اشـراك شـر
خاصــة مرحلــة البكــالوريوس فــي المحاســبة وتكنولوجيــا المعلومــات ، لــضمان ادخــال احتياجــاتهم التطبيقيــه الحقيقيــة ضــمن 

 .تلك البرامج 
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Abstract:  
     The aim of this study was to identify characteristics and variables and factors 
which make up the external and internal environment for insurance companies 
and measure their impact on the efficiency and effectiveness of accounting 
information systems in insurance companies in Jordan. The researcher allocated 
theoretical side of the study to determine the nature of accounting information 
systems and to clarify the concept of efficiency and effectiveness of accounting 
information systems, accounting and presentation of the factors and variables 
influencing either the raw data of the study were surveyed via a major study  
(Questionnaire), which was designed on the basis of previous studies and 
theoretical framework of the study.  
        The study data were collected through a list of the survey that was designed 
for this purpose were distributed (28 Questionnaire) on a sample of workers in 
the management of information systems in insurance companies in Jordan, by 
questionnaire, one for each company where Adeddacharkat is 28, have been 
collected (25 Questionnaire.) Demonstrated results of the study and a very high 
degree of influence of each of:  
Legal factors and legislation, professional, managerial and organizational 
factors, and behavioral factors, and technical factors and information 
technology, the level of efficiency and effectiveness of accounting information 
systems in insurance companies in Jordan.  
The results showed the statistical analysis of data on the community study the 
degree of efficiency and effectiveness of accounting information systems in 
insurance companies in Jordan vary depending on the level of attention paid by 
management to the insurance company of these factors when building, designing 
and developing accounting information systems. At the end of the study, the 
researcher provides a range of recommendations and proposals that it considers 
necessary to achieve a higher level of efficiency and effectiveness in accounting 
information systems in insurance companies in Jordan. It is the most important.  
1 - The need to mind the environmental factors surrounding and take them into   
account in the preparation and development of accounting information systems, 
especially in terms of market and competition, laws and government regulation, 
to ensure the effectiveness of these systems.  
2 - The need to increase coordination between insurance companies in Jordan 
and academic institutions, and banking to ensure training and educational 
programs appropriate for individuals working in the accounting information 
systems with the need to involve insurance companies in the design of university 
programs, have fought the bachelor degree in accounting and information 
technology, to ensure that the needs of the real applied within those programs .  
 

   االولالمبحث
   حثھجية البالمقدمة ومن

  المقدمة 
 نظــم المعلومــات المحايــسبة المطبقــة فــي منظمــات االعمــال و منهــا شــركات التــامين احــد المــوارد تعــد

االستراتيجية و المصادر االساسية لتزويد االدارة و االطراف الخارجية االخرى بالمعلومـات الماليـة و المحاسـبية 

ة لـالرؤيـة المتكام تلعب دورا هاما و حيويـا فـي تحقيـق المناسبة الغراض التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرار كما
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و . ذه المـواردبين امكانيات شركات التامين و مواردها المتاحـة و مجـاالت عملهـا لتحقيـق االسـتخدام االمثـل لهـ

مجتمـع و مـدخرات عـدد كبيـر مـن افـراد ال شركات التامين باعتبارها اداة تقدم علـى اسـتثمار لهذا ظهرت اهمية 

  .ن االخطار التي يتعرض لها تامينه م

كما أن نظم المعلومات المحاسبية ترتبط بشركات التامين بعالقات ديناميكية مع البيئة المحيطـة الداخليـة 

- الداخلية والخارجية -والخارجية ، كما تعكس حقيقة التفاعل الذي يحدث بين شركات التامين وعوامل البيئة 

  . ألمحيطه 

عوامــل البيئــة المــؤثرة علــى مــستوى كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية  أحــد وتعتبــر دراســة وتحليــل ال

اآلليــات المــستخدمة فـــي تقــيم هـــذه الــنظم ومـــدى مالمتهــا ، حيــث يـــتم تقيــيم المعلومـــات باســتخدام مقـــاييس 

  .) . ....... ، تحسين اإلنتاج وغيرها  المنفعة / التكلفةالكفاءة ، والفاعلية ،: (ومؤشرات مباشره مثل

ومــن هنــا فــأن إدراك شــركات التــامين ألهميــة دور نظــم المعلومــات المحاســبية يتطلــب بنــاء نظــم متطــورة 

  . تسهم في تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية 

  
  مشكلة الدراسة 

تحـــاول هـــذه الدراســـة إلقـــاء الـــضوء علـــى العوامـــل البيئـــة المـــؤثرة علـــى كفـــاءة وفاعليـــة نظـــم المعلومـــات 

 التامين وقيـاس مـدى حـساسية نظـم المعلومـات المحاسـبية فـي شـركات التـامين فـي األردن المحاسبية لشركات

  : وتأثيرها بالعوامل والمتغيرات البيئية المحيطة بها وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية 

مـــدى تـــأثير العوامـــل القانونيـــة والتـــشريعات المهنيـــة علـــى مـــستوى كفـــاءة وفاعليـــة نظـــم المعلومـــات  .1

 لمحاسبية في شركات التامين في األردن ؟ ا

ما مدى تأثير العوامل االقتصادية على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية فـي شـركات  .2

 التامين في األردن  ؟

ما مدى تأثير العوامل التنظيمية على مستوى كفاءة وفاعليـة نظـم المعلومـات المحاسـبية فـي شـركات  .3

 ؟التامين في األردن  

ما مدى تأثير العوامل السلوكية على مستوى كفـاءة وفاعليـة نظـم المعلومـات المحاسـبية فـي شـركات  .4

 التامين في األردن  ؟

مــا مــدى تــأثير العوامــل التقنيــة وتكنولوجيــا المعلومــات علــى مــستوى كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات  .5

 المحاسبية في شركات التامين في األردن ؟
  

  أھداف الدراسة  
مثل الهدف الرئيسي للدراسـة فـي تحديـد العوامـل المحيطـة بـنظم المعلومـات المحاسـبية لـشركات التـامين يت

م أثرهــا علــى مــستوى كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية فــي شــركات التــامين فــي األردن يوتحليــل وتقيــ

امين وتوضـيح مفـاهيم الكفـاءة وذلك في ضوء التحديد السليم لطبيعة نظم المعلومات المحاسبية في شركات التـ

يم نظــم المعلومــات المحاســبية ، ومــن خــالل تحقيــق األهــداف يــوالفاعليــة باعتبارهــا مــن المؤشــرات القياســية لتق

  : الفرعية التالية 

بيان مدى تأثير العوامل القانونية والتشريعات المهنية على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسـبية  .1

 .  األردن في شركات التامين في
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بيــان مــدى تــأثير العوامــل االقتــصادية علــى كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية فــي شــركات  .2

 . التامين في األردن 

بيان مدى تأثير العوامل التنظيمية على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في شركات التامين  .3

 . في األردن 

ى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في شـركات التـامين بيان مدى تأثير العوامل السلوكية عل .4

 . في األردن 

بيان مدى تأثير العوامل التقنية وتكنولوجيا المعلومات على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية  .5

  .في شركات التامين في األردن 
  

  فرضيات الدراسة 
  كلة الدراسة من خالل اختبار  لإلجابة على األسئلة المتعلقة بمشانيسعى الباحث

  : الفرضيات العدمية التالية 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين العوامــل القانونيــة والتــشريعات المهنيــة ومــستوى كفــاءة  .1

 . وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية المطبقة في شركات التامين في األردن 

ـــين العوامـــل  .2 ـــة إحـــصائية ب ـــة ذات دالل ـــة نظـــم ال توجـــد عالق ـــاءة وفاعلي ـــصادية ومـــستوى كف االقت

 . المعلومات المحاسبية المطبقة في شركات التامين في األردن 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل التنظيمية ومستوى كفاءة وفاعلية نظـم المعلومـات  .3

 . المحاسبية المطبقة في شركات التامين في األردن 

حصائية بين العوامل السلوكية ومستوى كفـاءة وفاعليـة نظـم المعلومـات ال توجد عالقة ذات داللة إ .4

 . المحاسبية المطبقة في شركات التامين في األردن 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين العوامــل التقنيــة وتكنولوجيــا المعلومــات ومــستوى كفــاءة  .5

 .  األردن وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية المطبقة في شركات التامين في
  

  نموذج الدراسة ا
  : ي ألنموذج اآلتل ًاستنادا إلى فرضيات الدراسة يمكن توضح متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة وفقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العوامل القانونية 
 والتشريعية

  
 العوامل االقتصادية

  
 ةالعوامل التنظيمي

  

العوامل التقنية  العوامل السلوكية
 والتكنولوجية

  كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية

 المتغيرات المستقلة

                 المتغيرات التابعة
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  اھمية الدراسة
ام تنبع اهمية هذه الدراسة من اهمية نظم المعلومات المحاسبية المـستخدمة فـي شـركات التـأمين  و قـد قـ     

  :الباحثان باجراء هذه الدراسة من منطلق القناعات اآلتية

 اهمية الدور التي تلعبة شركات التأمين في دعم االقتصاد االردني ، ودفع عجلة تقدمه االمـر الـذي يتطلـب -1

عمـل االهتمام بأنظمة المعلومات المحاسبية ، لزيادة قدرتها وفاعليتها لتوفير المعلومـات التـي تتطلبهـا طبيعـة ال

  .التجاري لشركات التامين فهي نقطة االنطالق الي تطور منشود لتلك النظم 

 ان هــذا التحليــل والدراســة يعتبــر امــر ضــروري قبــل اجــراء اي تعــديالت فــي الــنظم القائمــة والمــستخدمة او -2

 والبحوث تصميم اي نظام من نظم المعلومات المحاسبية ، كما ان هناك حاجة ماسة لنتائج مثل هذه الدراسات

لتصميم نظم معلومات محاسبية فعاله تمكن ادارة المنظمة مـن اتخـاذ القـرارات واداء االنـشطة واالعمـال بكفـاءة 

وفاعلية ، باعتبار أن نظم المعلومات هي ذاكـرة اي منظمـة وفكرهـا المتحـرك والمعبـر عنهـا ولغـة المـال ولـسان 

  .حاله 

ن بما تقدمـه مـن نتـائج وتوصـيات االمـر الـذي يمكـن االسـتفادة  تخدم هذه الدراسة شركات التأمين في االرد-3

  .منه في بلورة اسس سليمة تساعد تلك الشركات في تطوير نظمها وتحقيق اهدافها 

 تعتبر هذه الدراسة نقطة انطالق لدراسات اخرى في البيئة االردنية دعما لحداثـة هـذا الموضـوع فـي ادبيـات -4

  .وطن العربي عموما وفي االردن بشكل خاص المحاسبة ونظم المعلومات في ال

  

  مجتمع وأداة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة مـن شـركات التـأمين العاملـه فـي االردن والـواردة فـي سـوق عمـان المـالي وعـددها       

   .2009 شركة وفقا لشركات التأمين في بورصة عمان ، واصدارات هيئة تنظيم قطاع التأمين للعام 28

صص الباحثــان الجانــب النظــري مــن الدراســة لتحديــد طبيعــة نظــم المعلومــات المحاســبية وتوضــيح وقــد خــ     

مفهوم وكفاءة وفاعليـة نظـم المعلومـات المحاسـبية وعـرض العوامـل والمتغيـرات المـؤثرة عليهـا وذلـك باالعتمـاد 

اما البيانـات االوليـة .بية على االدبيات المحاسبية والمصادر العلمية المختلفة في مجال نظم المعلومات المحاس

والتــي تــم تــصميمها اســتنادا الــى ) االســتبانه ( للدراســة فقــد تــم استقــصاؤها مــن خــالل اداة الدراســة الرئيــسية  

وتتكـــون مـــن ثـــالث اقـــسام يحتـــوي االول علـــى معلومـــات عامـــه .الدراســـات الـــسابقة واالطـــار النظـــري للدراســـة

 أن المعلومات التي سوف تجمع سوف تـستخدم الغـراض البحـث باالستبيان واسم الباحثان ويوضح فيه الباحث

العلمي فقط ، ويحتوي الجزء الثاني على االسئله المتعلقـه بالخـصائص الديموغرافيـة لعينـة الدراسـة ، فـي حـين 

  :يتضمن القسم الثالث خمسة اجزاء على النحو االتي 

  :الجزء االول 

قانونيه والتشريعات المهنية علـى كفـاءة وفاعليـة نظـم المعلومـات ويحتوي على االسئله المتعلقة بأثر العوامل ال

  .المحاسبية 

  :الجزء الثاني 

  .ويحتوي على االسئله المتعلقة بأثر العوامل االقتصادية على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية 

  :الجزء الثالث 
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  .ة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية ويحتوي على االسئله المتعلقة بأثر العوامل التنظيمية على كفاء

  :الجزء الرابع 

ويحتوي على االسئله المتعلقة بأثر العوامل التقنية وتكنولوجيا المعلومات على كفـاءة وفاعليـة نظـم المعلومـات 

  .المحاسبية 
  

كـل شـركة  استبانة على عينة من العاملين في شـركات التـأمين بواقـع اسـتبانه واحـده ل28وقد تم توزيع        

و الغـراض المعالجـه االحـصائية للبيانـات فقـد اسـتخدم الباحثـان  % .90 استبانة اي بنسبة 25وقد تم استرداد 

،  ) SPSS( اســاليب االحــصاء الوصــفي لتحليــل اجابــات عينــة الدراســه باســتخدام نظــام المعالجــه االحــصائي 

ختبـار الفرضـيات وتحديـد طبيعـة العالقـات  إلT.TESTواستخدم الباحثان الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  .بين المتغيرات 

  

   المراجعة النظريه الدبيات الدراسة -المبحث الثاني 
  : الدراسات السابقة -ًاوال 
تناولت العديد من الدراسات موضـوع نظـم المعلومـات المحاسـبية وتأثرهـا بالمعلومـات المختلفـة وذلـك مـن       

وتفاوتت فـي ،  ات وبحوث عديدة تناولت متغيرات هذه الدراسة وابعادها المختلفةعدة جوانب ، فقد اجريت دراس

اهــدافها ومتغيراتهــا ، والفئــات المــستهدفة والبيئــات التــي اجريــت فيهــا ، وقــد اظهــرت مراجعــة ادبيــات موضــوع 

ة والقانونيـة الدراسة عدم وجود دراسة تبحث بشكل مباشر عن مدى تـأثير العوامـل البيئيـة والتنظيميـة والـسلوكي

والتشريعية والتكنولوجيا والتقنية عن فاعلية نظم المعلومات المحاسـبية فـي شـركات التـأمين فـي االردن ، لـذلك 

فأن هذه الدراسة تحاول توظيف ما جاء في الدراسات السابقة ، وحيثما كان ذالك ممكنا لتحقيق اهـدافها وفيمـا 

  :يلي عرض لبعض هذه الدراسات

أثـــر العوامـــل التنظيميـــة والتقنيـــة فـــي تطبيقـــات نظـــم : "بعنـــوان  ) 2006والخـــصبة ، المعـــشر ( دراســـة  -1

 " دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي االردني : المعلومات االدارية 

اســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى أثــر العوامــل التنظيميــة والتقنيــة فــي تطبيقــات نظــم المعلومــات 

علـى وقد تـم تـصميم وتطـوير إسـتبانة لغـرض جمـع البيانـات وتوزيعهـا .ني االدارية في القطاع المصرفي االرد

إسـتبانة ، واعتمـد فـي تحليلهـا المتوسـطات ) 292(موظفـا ، اسـترجع منهـا ) 486(افراد العينة البالغ عـددهم 

بيرســون ، وتحليــل االنحــدار المتعــدد الختبــار نمــوذج الدراســة ، واثــر المتغيــرين الحــسابية ومعامــل االرتبــاط 

ــابع  ــر الت ــر العوامــل .المــستقلين فــي المتغي ــة احــصائية لمتغي ــر هــام ذو دالل ــى وجــود اث وتوصــلت الدراســة ال

التنظيمية ولمتغير العوامل التقنية في تطبيقات نظم المعلومات المحاسبية ، حيث كان للعوامـل التقنيـة التـأثير 

تهـــا ، كـــذالك الحـــال بالنـــسبة للعوامـــل االكبـــر علـــى تطبيقـــات نظـــم المعلومـــات االداريـــة ومرونتهـــا ، وموثوقي

  .التنظيمية الخاصة بالبنك ولكن تأثيرها كان اقل من العوامل التقنية المستخدمة في البنك 

ـــات المتطـــورة ، واشـــراك العـــاملين  ـــد اوصـــت الدراســـة بـــضرورة اســـتخدام اجهـــزة الحاســـوب ، والبرمجي وق

  .مية الال مركزية االدارية والمستخدمين في تصميم وتطوير نظم المعلومات وأوصت بأه

ــىاثــر ا:"بعنــوان  ) 2005،القطاونــة( دراســة  -2 ــا المعلومــات عل  فاعليــة نظــم المعلومــات ســتخدام تكنولوجي

رصـة عمـان ضـمن الـسوق و دراسة على منشأت المصارف والتأمين المدرجة اسـهمها فـي ب– ةالمحاسبي

  " .االول 
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 تكنولوجيــا المعلومــات علــى فاعليــة نظــم المعلومــات  هــذه الدراســة التعــرف علــى اثــر اســتخدامت   اســتهدف

 التأمين المدرجة في بورصة عمان ضـمن الـسوق االول ، حيـث تـم تـصميم ت في المصارف وشركاةالمحاسبي

 االولــى كانــت بغــرض قيــاس فاعليــة النظــام المحاســبي ، الدراســةوتطــوير إســتبانتين بغــرض تحقيــق اهــداف 

وجيا المعلومات على فاعلية نظام المعلومات المحاسبي ، وقد تم استخدام قياس اثر تكنل والثانية كانت بغرض

المنهج الوصفي التحليلي حيث تم استخدام عدد من االساليب الوصفية الى جانب ادوات االستدالل االحـصائي 

  .، واهمها اسلوبي االنحدار واالرتباط 

ى فاعليـة نظـام المعلومـات المحاسـبي ، سـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات اثـر علـا الدراسة الـى ان توتوصل

وكان اهم عامل مؤثر استخدام شبكات االتصاالت ، يلية االجهزه والبرمجيات ، ومن ثـم قواعـد البيانـات ، كمـا 

 الختالف نوع القطاع اثر في مدى االستفادة من التكنولوجيـا ، حيـث تبـين ان قطـاع المـصارف يتمتـع  أنتبين

  .ه في شركات التأمين بمستويات تكنولوجيا اعلى من

 الدراســة بــضرورة زيــادة االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات ، والعمــل علــى مواكبــة التطــورات توقــد اوصــ

  . ، ووجود متخصصين ضمن الكادر الوظيفي لمواجهة اي خلل ةالتكنولوجي
  

المعلومـات ، اثـر خـصائص الهيكـل التنظيمـي فـي نوعيـة : " بعنـوان  ) 2004السالم وملكاوي ، ( دراسة  -3

  ".دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المساهمه االردنية

   ) المركزيـة ، والمعياريـة ، والرسـمية ( الهيكـل التنظيمـي  الدراسـة التعـرف علـى بعـض خـصائص تاستهدف

   الشركات الصناعية االردنية  فيوعالقتها بنوعية المعلومات

 ) 89( شــركة مــن اصــل  ) 21 ( ت علــى عينــة شـملتعـ لهــذا الغــرض ، وزتوقـد تــم تطــوير إسـتبانة اعــد

 ، وتــم 2001 المــساهمة العامــة االردنيــة لعــام تًشــركة مــسجله فــي ســوق عمــان المــالي ، وفقــا لــدليل الــشركا

، وقد تم استخدام مجموعة مـن االسـاليب % ) 90( اي بنسبة ) 180(إستبانة استرجع منها  ) 200( توزيع 

 الحــسابية ، واالنحرافــات تلبيانــات كــالتكرارات ، والنــسب المئويــة ، والمتوســطااالحــصائية المناســبة لتحليــل ا

  .المعيارية 

وجــود عالقــة ذات داللــة احــصائية بــين خــصائص الهيكــل : ومــن ابــرز النتــائج التــي تــم التوصــل اليهــا   

ي ممـــثال ونوعيـــة المعلومـــات ، وأن خـــصائص الهيكـــل التنظيمـــ) المركزيـــة ،المعياريـــة ،الرســـمية ( التنظيمـــي

 فر المركزيـة بدرجـة منخفـضة قلــيال بالمعياريـه والرسـمية تتـوفر بدرجـة عاليـة قلـيال فـي الــشركات فـي حـين تتـو

  .وان المعلومات تتوفر بنوعيه عالية نسبيا 

وقــد اوصــى الباحثــان بــضرورة التفكيــر فــي كيفيــة تحقيــق المواءمــة بــين الهياكــل التنظيميــة بخصائــصها 

لــك عمليــة مــستمره بهــدف تحــسين نوعيــة المعلومــات التــي تقــدمها ، لومــات وجعــل ذختلفــة وبــين نظــم المعالم

 نظـم المعلومـات فـي نجـاح لين في الشركات بالدور الذي تؤديهوترسيخ القناعة لدى االدارة العليا وجميع العام

  .الشركات االردنية 

سبة فـي البنـوك التجاريـة م نظم المعلومات المحاسبية المحويتقي: " بعنوان  ) 2004صيام ، ( دراسة  -4

  " .االردنية في ظل التطور التكنولوجي 

 هذه الدراسة تقيم فاعلية نظـم المعلومـات المحاسـبية ، مـن خـالل مجموعـه مـن المعـايير التـي تاستهدف  

ة والمرونه والبساطة والموثوقية ، ولتحقيق اهـداف هـذه الدراسـة دتعكس فاعلية اداء هذه النظم المتمثل بالجو

 علـى المـدراء المـاليين والعـاملين فـي الـدوائر الماليـة فـي االدارات العامـه للبنـوك تم تـصميم إسـتبانة وزعـقد ت
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 بنـوك 9( والبالغ عـددهم 2003، للعام ) بورصة عمان ( التجارية االردنية المدرجة في سوق االوراق المالية 

  .إستبانة  ) 42(  التحليل تإستبانة وأعتمد منها لغايا ) 45(، حيث تم توزيع ) 

 الدراسة من خالل تحليل البيانات واختبار الفرضيات الى مجموعة من النتـائج مـن اهمهـا أن توقد توصل

نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في البنوك التجارية االردنية وفي ظل التطور التكنولـوجي تتـسم بـالجودة 

 تقـديمها لمتخـذ القـرارات وبالـشكل المناسـب ، بمـا ، وذلك من خالل دقة وكفاية مخرجـات هـذه الـنظم ومالئمـة

ان مـن نتـائج هـذه الدراسـة أن نظـم المعلومـات المحاسـبية المحوسـبة ي ترشيد القرارات المتخذه ، كما يسهم ف

  .في البنوك التجارية االردنية وفي ظل التطور التكنولوجي ، تتسم بالمرونه والبساطة والموثوقية 

عمل لوصيات كان من اهمها تعزيز االهتمام بنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة واوقد اوصى الباحث بعدة ت

  .على تطويراها 
  

تقيـــيم اداء الـــنظم المحاســـبية القائمـــة علـــى الحاســـوب االلـــي : " بعنـــوان  ) 2004 خالـــد ، ( دراســـة  -5

   ."ومالئمتها لتلبية إحتياجات االدارة 

هـا المختلفـة ، الفنيـة ة المعتمدة على الحاسوب من ابعادحاسبيإستهدفت هذه الدراسة تقييم اداء النظم الم

والسلوكية واالنـسانية ، مـن خـالل التعـرف علـى مـدى كفاءتهـا مـن جهـة ثـم التعـرف علـى مـدى فاعليتهـا مـن 

جهة اخرى الى جانب معرفة مدى رضا مستخدمي النظام كمعيار او محدد ثالـث علـى تقيـيم اداء تلـك الـنظم ، 

في دراستة على استبانتين تم توزيع احداهما علـى العـاملين بالنظـام واالخـرى علـى مـستخدمي واعتمد الباحث 

وقد توصلت الدراسة الى ان الـنظم المحاسـبية المعتمـدة علـى الحاسـوب تتمتـع ).مخرجات النظام ( المعلومات 

ل والرقابه واالمـن ، كمـا كامبدرجة كبيره من الفاعليه في تحقيق اهدافها من حيث السرعه والدقة والمرونه والت

 ومــن اهــم  . ان مــشاركة المــستخدمين فــي تطــوير الــنظم المحاســبية المحوســبة يحقــق اداء افــضل لهــااظهــرت

ــة مهــاراتهم فــي مجــال  ــام  المحاســبين بتنمي ــنظم واجهزتهــا ، وقي ــه لبيئــة ال توصــياتها ضــرورة اعطــاء االولوي

حاسبية المعتمدة على م اداء النظم الميا وأن يتم تقيالحاسوب واشراك مستخدمي النظام في اعدادها وتصميمه

  .القطاعات الخدميه والتجارية الحاسوب في 
  

نظم المعلومات المحاسـبية المـستخدمه فـي دائـرة ضـريبة الـدخل : " بعنوان  ) 2004جودة ، ( دراسة  -6

 ".واثرها على فاعلية الدائرة في االردن 

همة الحاسـب االلـي وبرمجيـات نظـم المعلومـات المحاسـبية  هذه الدراسة التعـرف علـى اثـر مـساتاستهدف

المستخدمة على فاعلية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في االردن ، والتعرف علـى نظـم المعلومـات المحاسـبية 

، والتعـرف علـى مـدى االهتمـام بتـوفير المستخدمه في الدائرة واثـر هـذه الـنظم علـى فاعليـة العمـل فـي الـدائرة 

بشرية واالمكانيات المادية واثر ذالك على فاعلية الدائرة وقد اخذت مجموعه من المتغيرات لتطـوير الكفاءات ال

نظم المعلومـات المحاسـبية ، وتـوفير الكفـاءات البـشرية واالمكانـات الماديـة ، واسـتخدام الحاسـوب وبرمجياتـه 

  .في تطوير الدائرة 

المشرفين والعاملين في دائـرة ضـريبة الـدخل ، حيـث  عينة الدراسه من المديرين ورؤساء االقسام وتوتكون

وخلصت الدراسـة الـى ان تطـوير .استبانه للتحليل  ) 141( استبانه اخضع منها  ) 150( قام الباحث بتوزيع 

النظام المعلوماتي بتوفير الكفاءات البشرية واالمكانيات المادية واستخدام الحاسوب لـه دور فـي زيـادة فاعليـة 

  .رة ضريبة الدخل والمبيعات العمل في دائ
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   االطار النظري: ًثانيا 
  :طبيعة نظم المعلومات المحاسبية 

تمثل نظم المعلومات المحاسبية شـكال مـن اشـكال الـنظم التفاعليـة التـي تـرتبط بالبيئـه المحيطـة بعالقـات 

  .ضها البيئة المحيطة تأثيرية متبادلة حيث تعمل نظم المعلومات المحاسبية في اجواء ديناميكية متغيرة تفر

التـي تتـداخل مـع البيئـه  ) open systems(وتصف نظم المعلومـات المحاسـبية ضـمن الـنظم المفتوحـة 

وتتمثـل فــي البيانـات االوليـة القادمـة مـن الــنظم االخـرى ضـمن نطـاق شـركة التــأمين . المحيطـة وتتفاعـل معهـا 

ـــشريعية و ـــي تفرضـــها االحـــداث الت ـــرات الت ـــى التغي ـــا باالضـــافة ال ـــصادية والتكنولوجي ـــات . االقت ـــل المعلوم وتمث

  .المحاسبية التدفقات الخارجة من النظام الى البيئه المحيطة 
  

 :مفهوم فاعلية نظام المعلومات المحاسبي   

لكي تحقق نظم المعلومات المحاسبية اهدافها البد لها من اداء مهامها بـشكل مرضـي وتحقيـق االهـداف      

ا ، بتوفير المعلومات الصحيحة والمفيدة ، ورغم أن مفهوم الفاعلية شأع اسـتعماله بـين وفقا لما هو مخطط له

 النظـر حـول ت وجهـات بشأن تحديد معنى دقيـق لـه ، فقـد تعـددلالعديد من الباحثين ، الى انهم ال زالوا في جد

  .مفهوم الفاعلية في ادبيات نظم المعلومات 

 فاعلية نظام المعلومات المحاسبي يـتم مـن خـالل معيـار بأن الحكم على ) 47،ص2004،عطية( عرفها  

وبالنظر الـى مختلـف .الفاعلية فالفاعلية تتحقق فيما لو حقق النظام اهدافه العامة التي وضع من اجلها 

التعــاريف المتعلقــة بالفاعليــة ســنخرج بأنطبــاع ان الفاعليــة تختلــف مــن حيــث الــشكل وتتفــق مــن حيــث 

 مـــن التعـــاريف تـــربط بـــين الفاعليـــة واالهـــداف او الفاعليـــة والمخرجـــات ، الجـــوهر ، فالغالبيـــة العظمـــى

فالفاعليــة هــي اختيــار او تحديــد افــضل الطــرق لــالداء مــن اجــل الوصــول الــى الهــدف المنــشود والمحــدد 

مسبقا ، ونخلص من ذالـك ان الفاعليـة تـرتبط بقـدرة النظـام المحاسـبي فـي تحقيـق اهدافـه فالنظـام الـذي 

  .ال والنظام الذي ال يحقق اهدافه غير فعال يحقق اهدافه فع

قــدرة النظــام المحاســبي علــى تحقيــق "  يمكــن تعريــف فاعليــة نظــام المعلومــات المحاســبي بأنــه وعليــه

 بالمالئمـة والموثوقيـة والتـي تـساعد متخـذي القـرارات ير المعلومـات التـي تتـصفاهدافه والذي اهمها تـوف

  " .فها من داخل وخارج المنشأة في تحقيق اهدا
  

 :الفرق بين فاعلية النظام وكفاءة النظام وأداء النظام 
كثيرا ما درج العرف على ان مصطلحات فاعلية النظـام ونجـاح النظـام وأداء النظـام واحيانـا كفـاءة النظـام 

  :ي آلتضاحها كايتمثل مفاهيم مترادفة في حين ان هناك فروق جوهرية بينها يتم ا

  :مفهوم كفاءة النظام 

ــا يتــضح مــن إن ك ــين المــدخالت والمخرجــات ، كم ــط ب ــر مــن كونهــا رب ــات الكفــاءة ال تعــد اكث افــة تعريف

  :التعريفات التالية 

الكفـــاءة بانهـــا تعنـــي العالقـــة بـــين تكلفـــة المـــدخالت وتـــشغيل  ) 141،ص2005،الـــدهراوي( عـــرف  

رنـــة فائـــدة البيانـــات مـــع قيمـــة المعلومـــات المقدمـــه بواســـطة نظـــام المعلومـــات المحاســـبي ، اي مقا

 .المخرجات على اساس تكلفة المدخالت وعمليات التشغيل 
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أن الكفاءة هي الدرجـة التـي يـتم مـن خاللهـا  ) 1053،ص2002،ارينز وجيمس لوبك (يرى كل من  

 .تخفيض التكاليف دون أن تتأثر الفاعلية سلبا 

ت و المخرجـات،اي تعبر عن العالقة بين المـدخال:  الكفاءة بأنها )29،ص2010ذنيبات،(كما عرف  

تحقيق االهداف باقل تكلفة و هذا يعني تعظيم المخرجات باستخدام نفس القدر من المـوارد المحـددة 

  .او تقليل المدخالت لتحقيق القدر المحدد من المخرجات

ــشرية       ــل للمــوارد الب ــى االســتغالل االمث ــه عل ــاءة نظــم المعلومــات المحاســبية هــي قدرت  ويمكــن تعريــف كف

  .دية للحصول على معلومات ذات جوده وكمية مناسبة بالتوقيت المناسب وبأقل التكاليف والما

  

 :الفرق بين فاعلية النظام وكفاءة النظام 
  :لك كما يلي تعددت وجهات النظر في ذ     

 بطريقـة غيـر مكلفـه كفـاءة تعنـي انـه يـتم تـشغيل عمليـات النظـامأن ال ) 47، ص2004عطية،(يرى  

حتياجات االدارة واالطراف المـستفيدة المختلفـة ين تشير الفاعلية الى وفاء النظام الح اقتصاديا ، في

 .من المعلومات 

هــي تحقيــق االهــداف :  النظــام وكفاءتــه بــأن الفاعليــةبــين فاعليــة) 29،ص2010ذنيبــات، ( وميــز  

 العالقـة بـين تعبـر عـن: و الكفـاءة بأنهـا .المرسومة للبرامج او االنشطة او تحقيق التاثير المطلـوب

المــدخالت و المخرجــات،اي تحقيــق االهــداف باقــل تكلفــة و هــذا يعنــي تعظــيم المخرجــات باســتخدام 

 .نفس القدر من الموارد المحددة او تقليل المدخالت لتحقيق القدر المحدد من المخرجات 

هــل تفعــل الــشيء : (بــأن مقيــاس الفاعليــة يجيــب علــى الــسؤال) 23،ص1996،الــراوي (وقــد أوضــح 

لــذلك تعبــر الفاعليــة عــن تحقيــق النظــام ألهدافــه بينمــا تعبــر الكفــاءة عــن العالقــة بــين ) لــصحيح؟ا

 . المدخالت والمخرجات لذلك النظام

، فمعيــار  الفــرق بينهمــا مــن خــالل معيــاري الكفــاءة والفاعليــة) 29،ص2004،عطيــة(بينمــا أبــرز  

ة التـي وضـع مـن أجلهـا ، بينمـا معيـار فاعلية النظام يحدد فيمـا إذا كـان النظـام يحقـق أهدافـه العامـ

الكفاءة يحدد بالعالقة بين مدخالت النظام ومخرجاته ومـدى إرتباطهمـا بـبعض وكيفيـة الـتحكم فيهـا، 

وذكــر بــأن كــل نظــام كفــؤ قــد ال يكــون بالــضروره فعــاال والعكــس صــحيح ، فقــد يقــوم النظــام بتحويــل 

 . فال تتحقق الفاعلية منهالبيانات إلى معلومات بكفاءه تامة دون تحقيق أهدافه
 

 :الفرق بين فاعلية النظام وأداء النظام
وم فاعلية النظام في أبحاث ودراسـات نظـم المعلومـات متعـددة ومتنوعـة، والـبعض رأى كما ذكرنا فإن مفه

اء أن فاعلية نظام المعلومات تعبر عن أدائه، وعموما فإن الراي القائل بأن الفاعليه جزء مـن عمليـه تقيـيم األد

ك إخــتالف جــوهري لمفهــوم الفاعليــة عــن مفهــوم األداء، فالفاعليــة تركــز علــى فهنــا.يتمتــع بحجــة منطقيــة أقــوى

النجاح على مستوى النظام ككل فهي ليست القرينة الوحيدة ألداء النظام، لكنها أحد أبعاد األداء فاألداء يـشمل 

تقيــيم موجــه : لمعلومـات مــن منظــورين أو وجهتـينالفاعليـة و الكفــاءة والمرونـة وغيرهــا ويــتم تقيـيم أداء نظــم ا

  .للفاعلية، وتقييم موجه للكفاءه 
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  :مفهوم الكفاءة والفاعلية 
يشير مفهـوم الكفـاءة الـى االسـتخدام االمثـل للمـوارد المتاحـه بهـدف تحقيـق قيمـة مـضافة ضـمن سلـسلة 

 النظـام الـى مدخالتـه او نـسبة خـالل نـسبة مخرجـات والكفاءة مفهوم نـسبي يـتم قياسـه مـن.القيم في المنظمة 

  :المنفعه المتحققة الى التكلفة والتضحية المبذولة ويمكن قياسها من خالل الصيغة الرياضية التالية 

       المنفعة                 المخرجات             

  =                     = الكفاءة 

   التكلفة                المدخالت                           

ــافع المكتــسبة نتيجــة ال ــاءة نظــم المعلومــات المحاســبية تقــاس مــن خــالل المن ــالي فــأن كف ســتخدام       وبالت

  .وتصميم النظام المحاسبي وتشغيلهمخرجات النظام المحاسبي مقارنة بالتكاليف التي يتم التضحية بها لبناء 

المخططــه والمرغوبــة وهــو مفهــوم نــسبي ايــضا يــتم امــا مفهــوم الفاعليــة فيــشير الــى مــدى تحقــق االهــداف      

   .ةحققه الى االهداف المخططمقياسه من خالل نسبة االهداف ال

  :ويعبر عنها رياضيا 

  

                    االهداف المحققة 

  =الفاعلية 

                    االهداف المخططة 

   

علومات المحاسـبية المالئمـة وتوصـيلها الـى  نظم المعلومات المحاسبية تهدف الى انتاج المتكانواذا 

مستخدميها الداخليين والخارجيين فأن فاعلية نظم المعلومات المحاسبية تقاس من خالل تحديـد مـستوى جـودة 

  .المعلومات المحاسبية والخصائص النوعية التي تميزها لتلبية االحتياجات المختلفة 

لـى مـدى تحقـق االهـداف ، فـأن االهتمـام عنـد تحليـل وفي حين يتركز االهتمام عند تحليـل الفاعليـة ع

وتعتبر مقـاييس الكفـاءة والفاعليـة مقـاييس . الكفاءة يتركز على كيفية تحقيق االهداف وانجازها بأقل التكاليف 

  .متغيرة تبعا للضروف والمؤثرات البيئية المحيطه 

 ، وممــا يجــدر ذكــرة أن لك فــي ظــروف اخــرىكفــؤا فــي ظــروف معينــة وال يعتبــر كــذفقــد يكــون النظــام 

بـصورة واضـحه ، فالعالقـة بينهمـا عالقـه توافقيـة ممـا يتطلـب  ال تبـدو الحدود الفاصلة بـين الكفـاءة والفاعليـة قـد

ومن اهم الخصائص التي تؤهل نظـم المعلومـات المحاسـبية الن تكـون فاعليـة وكفـوءة .دراستها كمقياس مشترك 

القــدرة علــى تزويــد االدارة لماليــة وتحويلهــا الــى معلومــات محاســبية ، الدقــة والــسرعه فــي معالجــة البيانــات ا: هــي

بالمعلومــات المحاســبية الــضرورية فــي الوقــت المالئــم ، القــدرة علــى تزويــد االدارة بالمعلومــات الالزمــة لتحقيــق 

عند الحاجة وظائف التخطيط والرقابة والتقييم ، السرعه والدقة في استرجاع المعلومات الكمية والوصفية المخزنه 

ه مـــع نظـــم املين فـــي المنـــشأة ، أن تكـــون مرتبطـــاليهـــا ، المرونـــه الكافيـــة ، البـــساطة ، القبـــول العـــام لـــدى العـــ

  .المعلومات االخرى في المنشأة بصورة تكاملية 

  

  :التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة 
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والتنظيميـة ،  اإلقتـصاديةو،ةوالتـشريعيالقانونيـة ممثلة بالعوامل (تتناول هذة الدراسة خمسة متغيرات مستقلة

   .لمعلومات والسلوكية ، والتقنية وتكنولوجيا ا

، وبالتالي فإن الدراسـة تعتمـد علـى تعريـف تلـك ) ممثال بكفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية(ومتغير تابع

  :المتغيرات على النحو التالي 

ية والــسياسية واإلجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة والتقنيــة هــي الظــروف والعوامــل اإلقتــصاد : العوامــل البيئيــة

 ذات تأثير على تحقيق أهدافـه ، بإعتبـار نظـم المعلومـات ومات المحيطة بالنظام والتي تعدوتكنولوجيا المعل

التشريعات والقوانين وحالة المنافسه وثقافة أفـراد المجنمـع : نظم مفتوحة تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة مثل 
. 

ف للعــاملين وبيــان ئتتمثــل فــي أي عمــل يــتم مــن خاللــه تنظــيم المهــام ، وتحديــد الوظــا : العوامــل التنظيميــة

زمـة بـين األقـسام المختلفـة والعـاملين النظام تبادل المعلومات ، وتحديد أليـات التنـسيق ، وأنمـاط التفاعـل ال

  . فيها ، مثل الهيكل التنظيمي ولوائح التوصيف الوظيفي 

  :لسلوكية لمعدي ومستخدمي نظم المعلومات العوامل ا

والتــي تتمثــل فــي الجوانــب الــسلوكية لمعــدي ومــستخدمي نظــم المعلومــات والطريقــة التــي يــتم بهــا تــشغيل 

المعلومات ، ومحاولـة تفهمهـم طبيعـة إحتياجـات األطـراف المختلفـة مـن المعلومـات ، مثـل تعـارض مـصالح 

  . مشاركة األفراد في إعداد وتطوير نظم المعلومات إحتياجاتهم من المعلومات ، و األفراد في

تتمثــل فــي مجموعــة األدوات التــي تــساعدنا فــي إســتقبال المعلومــة :العوامــل التقنيــة وتكنولوجيــا المعلومــات 

ٕومعالجتها وتخزينها واسترجاعها وصياغتها ونقلها بشكل إلكتروني سـواء كانـت علـى شـكل نـص أو صـوت 
، ومـن هـذه األدوات الحاسـوب والطابعـة واإلنترنـت واألقـراص وتطبيقـات تعـدد أو صورة بإستخدام الحاسـوب 

  .الوسائط وغيرها 

ترتبط نظـم المعلومـات المحاسـبية المطبقـة فـي شـركات التـأمين فـي  :العوامل القانونية والتشريعات المهنية 

ــــتاألردن بعالقـــة وثيقـــة مـــع القـــوانين والتـــشريعات الـــصادرة عـــن هيئـــة  امين فـــي األردن ، تنظـــيم قطـــاع ال

ــؤدي إلــى أهميــة كبيــره لتــصميم نظــم  ــة المعمــول بهــا داخــل األردن ، ممــا ي ــشريعات والقــوانين التجاري والت

معلومات تتوافق إجراءات هذه النظم مع القوانين والتشريعات المعمول بها داخـل األردن والتـي تـساعد علـى 

  .تحقيق األهداف التي وضعت من أجلها 

ٕوهي تتمثل في طبيعة الوضع اإلقتصادي السائد في األردن وانعكاساته علـى األنـشطة  :ية العوامل اإلقتصاد
المنافسة في السوق بالنسبة لشركات التـأمين  لشركات التأمين وكيفية ممارسة أعمالها وقوة وضعف وحجم

  .، وكذلك الوعي لدى أفراد المجتمع لممارسات شركات التأمين 

كفــاءة نظــم المعلومــات المحاســبية تقــاس مــن خــالل المنــافع  :ت المحاســبية كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــا

ــتم التــضحية بهــا لبنــاء  ــي ي ــاليف الت ــة بالتك ــسبة نتيجــة الســتخدام مخرجــات النظــام المحاســبي مقارن المكت

هـي قـدرة النظـام المحاسـبي علـى تحقيـق أهدافـه والـذي اما الفاعليـة ف. وتصميم النظام المحاسبي وتشغيله 

القرارات من داخـل وخـارج توفير المعلومات التي تتصف بالمالئمة والموثوقية ، والتي تساعد متخذي أهمها 

وتعنــي مــدى ) فاعــل ، فعــال (  الفاعليــة كــصيغة مبالغــة قيــق أهــدافها ، وأحيانــا يطلــق علــىالمنــشاة فــي تح

ألهـداف المحـددة والتـي النجاح في تحقيق األهداف، وهذا يعني أن درجة الفاعلية إنما تقاس بمدى تحقيق ا

  .فالنظام الذي يحقق أهدافة فعال والنظام الذي ال يحقق أهدافة غير فعال وجدت أصال لتتحقق ، 
  

co
py

 rig
hts



 2011 / التسعون العدد - السنة الرابعة والثالثون The magazine of Economics & Administration/ مجلة اإلدارة واالقتصاد       
 

)64(  
 

  :العوامل المؤثرة على كفاءه وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية لشركات التأمين
ة وفاعليـة علـى مجموعـة مـن يتوقف تحقيق نظم المعلومات المحاسبيه في شركات التأمين ألهدافها بكفاء     

مجموعـة مـن المتغيـرات : "البيئيـة بأنهـاالعوامل والمتغيرات البيئية التي تحيط بشركة التـأمين وتعـرف المتغيـرات 

: التي تحيط بشركة التأمين والتي تمكنها من تحويل المدخالت إلى مخرجات ، وتحتـوي علـى عناصـر عـده مثـل

 التكنولوجيــا ، الزبــائن أو العمــالء ، أي أنهــا تمثــل كافــة العوامــل التــي النظــام الــسياسي ، النظــام اإلقتــصادي ،

ويتوقــف  ) 20-1993،19،عبــد العــال" (تــؤثر علــى مــدى نجــاح النــشاطات التــي تحقــق األهــداف المحــدده لهــا 

  :مستوى كفاءة وفاعلية نطم المعلومات المحاسبيه على نوعين من العوامل

  : العوامل الداخلية 

ــ ــل فــي كاف ــشريةوتتمث ــة والب ــة والبرمجي ــات والمــوارد المادي ــوفرة فــي النظــام فــضال عــنة اإلمكاني  ً المت

وهـي عوامـل تتـصف بإمكانيـة الـتحكم بهـا والـسيطرة .تاحة واإلجراءات المستخدمة في تـشغيل النظـاممالبيانات ال

  .عليها كونها تنتج عن القرارت الصادرة عن اإلدارة لذا يطلق عليها متغيرات القرار

  :وامل الخارجية الع

التـي تحـيط  وهي عوامل يصعب أو ال يمكن النحكم بهـا والـسيطرة عليهـا وتنـتج عـن البيئـه الخارجيـة 

وعلـى الـرغم مـن صـعوبة وضـع حـد فاصـل .بالنظام والتي يتم في إطارها ممارسة االنـشطة والعمليـات المـصرفيه

فاعليـه نطـم المعلومـات المحاسـبية حيـث أنهـا بين العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر علـى مـستوى كفـاءه و

عوامل متداخلـة فيمـا بينهـا فـي كثيـر مـن المجـاالت وتتـشابك العالقـات بينهـا فـي نقـاط ومراحـل عديـدة إلـى أنـه 

  :ارجية من خالل العوامل التالية يمكن قياس تأثير البيئة الخ

 :العوامل القانونية والتشريعات المهنية  -1

محاسبية على عالقة وثيقة باألنظمة والتشريعات القانونية والمهنية حيـث تحـدد تنطوي نظم المعلومات ال

القــوانين والتــشريعات شــكل ومــضمون البيانــات والمعلومــات الماليــة لــشركات التــأمين ومتطلبــات اإلفــصاح 

ويقــع علــى عــاتق اإلدارة إتخــاذ كافــة .عــن البيانــات الماليــه التــي يجــب علــى إدارة الــشركة اإللتــزام بهــا 

ٕفــاء بمــسؤولياتها بمنــع واكتــشاف حــاالت عــدم اإللتــزام ويــستلزم ذلــك يى اإللــاإلجــراءات التــي تــساعدها ع
تصميم نظم المعلومات لشركة التأمين بما يحقق تلك المتطلبات ويلبي اإلحتياجات المختلفة مـن البيانـات 

معلومات المحاسبية التي تهدف  تمثل البيئة القانونية متغيرا هاما من المتغيرات التي تؤثر على نظم الو.

التالعب والتزوير وضمان سـيرها بـشكل مطـابق وإلى التأكد من خلو عمليات النظام المحاسبي من الخطأ 

ألحكـــام القـــانون والتـــشريعات المهنيـــة والكـــشف عـــن مـــدى مطابقـــة تـــصرفات اإلدارة وأفعالهـــا بدقـــة مـــع 

  :  أثرها من خالل  ويمكن قياس.المتطلبات القانونية والمعايير المهنية 

تحديد أثر تطبيق األنظمـة والتـشريعات القانونيـة ذات العالقـة بـشركات التـأمين علـى نظـم المعلومـات   -

المحاسبية سـواء كـان ذلـك بـصورة مباشـرة كقـوانين هيئـة تنظـيم قطـاع التـأمين أو القـوانين الـصادرة عـن 

) بورصة عمان( الصادرة عن السوق المالي غرفة تجارة عمان أو قانون الشركات أو األنظمة والتعليمات

  .وغيرها من التشريعات 

قياس أثر تطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومعـايير التـدقيق الدوليـة وغيرهـا مـن   -

  .القواعد والمعايير المهنية ذات العالقة واألعمال بشركات التأمين على نظم المعلومات المحاسبية 

 :ل اإلقتصادية وامالع -2
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هـا المعلوماتيـة تٕوتتمثل في طبيعة الوضع اإلقتـصادي الـسائد وانعكاسـاتة علـى األنـشطة المـصرفية وأنظم

  :والذي يمكن قياسة من خالل المؤشرات التالية 

   .مؤشرات اإلستقرار والنمو اإلقتصادي   -

  .درجة تباين األسواق التي يتعامل معها قطاع شركات التأمين   -

  .بتصرفات المنافسين وردود أفعالهمجة المنافسة القطاعية والقدرة على التنبؤ در  -

 :العوامل التنظيمية  -3

يمثل الهيكل التنظيمي االطار الذي يتم بموجبة ترتيب وتنسيق جهود االفراد والعاملين لتنفيذ االنـشطة 

  .ستخدام الموارد المتاحة الشركات التامين الالزمه لتحقيق االهداف ب

  .ضمن خريطة الوظائف والتقسيمات التنظيمية للوحدات االدارية التي تقوم بهذه االعمال ويت

ويمكــن قيــاس مــدى تــأثير العوامــل التنظيميــة علــى نظــم المعلومــات المحاســبية مــن خــالل االختبــارات 

  :والمقاييس التالية 

مكتـوب يحـدد قياس درجة الرسمية في شركات التأمين والتـي تـشير الـى مـدى وجـود وصـف وظيفـي  -

  .المهام واالجراءات والصالحيات الممنوحه لتنفيذها 

قياس درجة المركزية والالمركزية والتي تشير الى مدى تدخل االدارة العليا ودرجة تفـويض الـسلطات  -

 .والصالحيات الى المستويات االدارية االخرى في شركات التأمين 

المختلفة في شركات التأمين وذلك لضمان اكتمـال قياس درجة تحقيق التكامل بين االقسام واالدارات  -

 .العمل وتجنب التعارض بين انشطة االقسام المختلفة 

 .قياس مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤلية على جميع العاملين في المستويات االدارية المختلفة  -

 االعمــال قيــاس درجــة البيروقراطيــة ومــدى تركــز العمــل فــي ايــدي افــراد محــدودين ودرجــة تعقــد اداء -

 وتنفيذ االنشطه لشركات التأمين 

  :العوامل السلوكية  -4

وتتمثل في انماط السلوك الثقافيـة واالجتماعيـة للبيئـة المحيطـه بـشركات التـأمين والتـي يـنعكس اثرهـا 

على نظم المعلومات المحاسـبية فـي شـركات التـأمين ، بمـا فـي ذالـك االنمـاط الـسلوكية للمـستفيد االولـي 

تخدام مخرجات النظام في صنع القرار والمستفيد الثانوي الذي يتفاعل مع النظـام والبـرامج ساالذي يقوم ب

ـــز المخرجـــات  ـــة للنظـــام لجمـــع ومعالجـــة وتجهي ـــى مـــصممي نظـــم المعلومـــات .التطبيقي حيـــث يجـــب عل

 االنماط الـسلوكية للمـستخدم النهـائي بمفهومـه الـشامل الـذي يـشمل المـستخدم االولـي ةالمحاسبية مراعا

ويمكـن االشـاره .لثانوي للنظام وأنعكاسات السلوك البشري وأثرهـا علـى اداء نظـم المعلومـات المحاسـبية وا

  :الى مجموعة من االنماط السلوكية المتعلقة بالمستخدم الثانوي للنظام على النحو التالي 

عيـة بـين مقاومة التجديد والخوف مما ستفرضه نظم المعلومات من تغيير فـي نمـط العالقـات االجتما -

  .العاملين والرغبه في استمرار العمل وفقا للروتين المعهود 

القلــق والــصراع الــداخلي النــاتج عــن الــشعور بفقــدان االمــن واالســتقرار الــوظيفي ومخــاطر االحــالل  -

 .الوظيفي وفقدان فرص الترقية 

 .نقص االدراك والخوف من التكنولوجيا وعدم القدره على فهمها والتعامل معها  -
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نظم المعلومـات المحاسـبية مـن خـالل النظـره الـى درجـة لـن قياس مـستوى تـأثير المـستخدم الثـانوي ويمك

مـع تطبيقـات النظـام رضا المستفيد التي تتركز حـول مـدى سـهولة اسـتخدام النظـام وقدرتـه علـى التعامـل 

المعلومــات امــا المــستخدم االولــي للنظــام فــيمكن قيــاس اثــره علــى كفــاءة وفاعليــة نظــم  .وقبولــه وتنفيــذه

المحاســبية مــن خــالل تحديــد درجــة رضــا المــستفيد التــي تــشير الــى المــدى الــذي يعتقــد فيــه المــستفيد أن 

يــاس كفــاءة نظــم تقنيــة قوبالتــالي فــان .المعلومــات التــي ينتجهــا النظــام تقابــل احتياجاتــه وتلبــي مطالبــه 

رات او المزايا االنتاجية المتحققـة المعلومات البد ان يعتمد على درجة استخدامها ومنفعتها في صنع القرا

منهــا وبالتــالي فــان رضــا المــستفيد مــن نظــام تقنيــة المعلومــات يمثــل مقياســا ادراكيــا او شخــصيا لنجــاح 

  .النظام 

  .العوامل التقنية وتكنولوجيا المعلومات  -5

لـى يقصد بتكنولوجيا المعلومات تلك التقنيات االساسية المستخدمة في نظم المعلومات المبنيه ع

الحاسوب وتطبيقاته العملية وتتـضمن االجهـزه والمكونـات الماديـة ، البرمجيـات وقواعـد البيانـات ، شـبكات 

  .االتصال 

 تستخدم لتجميع ومعالجـة وتخـزين ةوسائل الكتروني"بأنها ) IT(كما تعرف تكنولوجيا المعلومات 

 والمكونـات والعناصـر المتنوعـة القـادرة وتمثل تكنولوجيا المعلومات اطارا شامال للقـدرات". ونشر المعلومات

على جمع وخزن البيانات ومعالجتها وتوصيل المعلومات المالئمـة والمفيـدة الـى مـستخدميها ممـا يكـسبها 

 تكنولوجيـا المعلومـات توقـد احـدث.  احـدى وسـائل القـوه تدورا فاعال في عملية خلق المعرفه التي اصـبح

وتعتبـر شـركات التـأمين هـي االكثـر اسـتفادة مـن هـذه .المعاصـرة تغيرات جذرية في مختلـف مراحـل الحيـاة 

رتفــاع حــد المنافــسة بــين مفــردات ومكونــات قطــاع التــأمين التغيــرات والتطــورات المتــسارعة وذلــك نتيجــه ال

ين  قطـاع التـأمم اهتمـاوقـد تزايـد.والتي تستدعي مسايرة هذا التطـور والتوسـع فـي اسـتخدام ادوات العـصر 

وتــصميم الــنظم والبــرامج المحاســبية الحاســوبية التــي تقــوم بالتــشغيل االلكترونــي للبيانــات االردنــي بأعــداد 

ٕوايمانــا مــن المــشرع االردنــي بــأن تحــول قطــاع التــأمين مــن نظــم المعلومــات اليدويــة الــى نظــم المعلومــات .

لمـادة االلية اصبح ضروره ملحة لنهـوض هـذا القطـاع ودخولـه عـصر تكنولوجيـا المعلومـات فقـد اعتبـرت ا

 ان البيانــات فــي قــضايا قطــاع التــأمين احــدى) 2002 لــسنة 40( رقــم مــن قــانون الــشركات االردنيــه) 92(

 الــشركة بــصورة مــصغرة بــدال مــن اصــل الــدفاتر والــسجالت والكــشوفات وأن ظطــرق االثبــات شــريطة احتفــا

المعلومـات علـى قطـاع ويمكن قياس تأثير وسائل التقنيـة وتكنولوجيـا .يكون لها حجية االصل في االثبات 

  :التأمين عموما من خالل 

ــاج المعلومــات فــي  - ــشغيل البيانــات االلكترونيــة وانت ــوفر الوســائل التقنيــة المالئمــه لت ــاس مــدى ت قي

  .شركات التأمين 

وابط وادوات رقابية اداريـة فـي ض من  وتكنولوجيا المعلومات بما تتضمنهقياس مدى الوسائل التقنية -

مكونات المادية والبرمجية لنظم المعلومات المحاسبية المـستخدمة فـي شـركات تحقيق الرقابة على ال

 .التأمين 

قياس مدى اسـهام تكنولوجيـا المعلومـات فـي تحقيـق التكامـل والتـرابط بـين انـشطة االقـسام واالدارات  -

ت المختلفة في شركات التأمين ومدى اسهامها في تعزيز التوجه نحو بناء النظم المتكاملـة للمعلومـا

. 
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التخطيط ، الرقابة ، اتخـاذ القـرارات ( قياس مدى تأثير نظم المعلومات على وظائف االدارة المختلفة  -

 .وذلك من خالل ما تقدمة من معلومات تتوافق وتتالئم مع معايير جودة المعلومات المحاسبية ) 

المعلومـات المحاسـبية والدارس لهذه العوامل مجتمعه يجد انها ذات تأثير كبير علـى مـستوى كفـاءة نظـم 

 االنظمـــه والمعـــايير ًلقـــوانين المعمـــول بهـــا فـــضال عـــن انفـــالنظم التـــشريعية وا. فـــي قطـــاع التـــأمين عمومـــا 

  . لفهم النظام المحاسبي وبيئة عملهالمحاسبية وغيرها من المعايير المهنية تشكل مرتكزا اساسيا

التـــرابط و دورا فـــاعال فـــي تحقيـــق التكامـــل كمـــا ان للعوامـــل االداريـــة والهيكـــل التنظيمـــي لـــشركة التـــأمين

  . بين االقسام واالدارات المختلفة قوالتناس

  
  

  ائج الدراسة ، التحليل االحصائينت -المبحث الثالث 
ًيوضح المقياس المعتمد في هـذه الدراسـة وهـو مقيـاس خماسـي وموضـحا ) 1(الجدول التالي رقم        

  :فيه مستوى الداللة االحصائية لكل وزن
  )1 (جدول

  سلم االجابة ومستوى االهمية النسبية
  غير موافق جدا  غير موافق  محايد  موافق  موافق جدا  الدرجة

  1  2  3  4  5  الوزن النسبي
  

  النسبة المئوية
  اقل من   %40-%20  %60-%40  %80-%60  %80اكبر  من 

20%  
ة   الداللة االحصائية أثير علي ة ت درج

  جدا
أثير   درجة تأثير عالية ة ت درج

  توسطةم
أثير  ة ت درج

  منخفضة
أثير  ة ت درج

  منخفضة جدا
  

ــار وبهــد        ــات علــى اســف اختب ــين االجاب ــداخلي ب ــات واالتــساق ال ــوفر الثب ــد تــم لة االســتبائمــدى ت نه فق

  %).60(وهي نسبة جيدة كونها اعلى من النسبة المعقوله %) 84.6( الفا كرونباخ وبلغ احتساب معامل

  
  

  :ف العينة خصائص عينة الدراسة ، وص
  فيما يلي عرض للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة وفقا لالستبانة

  
  
  
  
  
  
  
  )2 (جدول 

  خصائص عينة الدراسة

  النسبة  التكرار  الجنس
  %80  20  ذكر
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  %20  5  انثى
      التخصص االكاديمي

  %16  4  حاسوب
  %24  6  نظم معلومات
  %60  15  محاسبة

      المؤھل العلمي
  %8  2  دبلوم عالي
  %76  19  بكالوريوس
  %17  4  ماجستير
  -  -  دكتوراة
      الوظيفة
  %20  5  مدير نظم
  %24  6  مبرمج
  %56  14  محاسب

  
  

  عرض البيانات وتحليل النتائج واختبار الفرضيات
  :الفرضية االولى 

ــالي   ــة الدراســة ) 3 (يبــين الجــدول الت ــات عين ــة الجاب ــات المعياري المتوســطات الحــسابية ، واالنحراف

 علــى مــستوى كفــاءة وفاعليــة نظــم ريعيه المهنيــة والــسياسات القانونيــةمتعلقــة بــأثر العوامــل القانونيــه والتــشال

  .المعلومات المحاسبية في شركات التامين في االردن 
  

  )3 (جدول 
وفاعلية نظم توزيع اجابات عينة الدراسة المتعلقة بمدى تأثير العوامل القانونيه والتشريعية المهنية على مستوى كفاءة 

  .المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن 

  
  الرقم

  
  الفقرات

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

سياسات   1 شريعات وال ة والت بية باالنظم ات المحاس م المعلوم أثر نظ تت
رى ذات  ات االخ أمين والجھ اع الت يم قط ة تنظ صادرة عن ھيئ ة ال القانوني

  العالقة

  
4.7600  

  
52281.0  

ة عدم   2 أمين في االردن بحال تتأثر نظم المعلومات المحاسبية في شركات الت
  االستقرار التشريعي في بيئة التأمين

  
4.5600  

  
96090.0  

ايير   3 أمين في االردن بالمع تتأثر نظم المعلومات المحاسبية في شركات الت
  المحاسبية المتعارف عليھا المستخدمة في شكرات التأمين

  
4.6800  

  
47610.0  

ه   4 دقيق المطبق ايير الت ه ومع تتأثر نظم المعلومات المحاسبية بأساليب الرقاب
  في شركات التأمين

  
4.5600  

  
76811.0  

أمين   5 اء وتطوير نظم المعلومات المحاسبية في شركات الت د بن يراعى عن
  تحقيق المتطلبات القانونيه والمعايير المھنية ذات العالقة

  
4.4400  

  
1.00333  

م   6 ة نظ اءة وفاعلي ستوى كف سين م ي تح ه ف شريعات القانوني سھم الت ت
ة نحو  ز التوجھات االداري ا في تعزي المعلومات المحاسبية من خالل دورھ

  التحول من التشغيل التقليدي الى التشغيل االلكتروني للبيانات

  
4.2400  

  
1.20000  

  

  :الفرضية االولى اختبار

لعوامـــل القانونيـــة والتـــشريعية المهنيـــة علـــى مـــستوى كفـــاءة وفاعليـــة نظـــم ال تـــؤثر ا) :Ho(فرضـــية العـــدم 

  .المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن 
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تـــؤثر العوامـــل القانونيـــة والتـــشريعية المهنيـــة علـــى مـــستوى كفـــاءة وفاعليـــة نظـــم ) : H1(الفرضـــية البديلـــة 

  .المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن 
  

  )4 (جدول
   لعينة الدراسةT نتائج اختبار 

Tالمحسوبة   Tالجدولية   Sig نتيجة فرضية العدم  
  رفض  0.00  2.06  15.171

   
 وهــي اعلــى مــن قيمتهــا الجدوليــة وقيمــة ، 15.171=  المحــسوبة T نالحــظ ان قيمــة )4(مــن الجــدول     

sig = قول انه اذا كانـت صفر ، اذا نرفض فرضية العدم ونقبل البديلة الن القاعده تT المحـسوبة اعلـى مـن 

  الختبـار هـذه الفرضـية أذا تـؤثر العوامـل T-test   one-sampleالجدولية نرفض العدم واستخدمنا اختبـار 

القانونية والتشريعية المهنية على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومـات المحاسـبية فـي شـركات التـأمين فـي 

  .االردن 
  

  الفرضية الثانية 
المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعياريـة الجابـات عينـة الدراسـة المتعلقـة بمـدى ) 5(يبين الجدول       

تــأثير العوامــل االقتــصادية علــى مــستوى كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية فــي شــركات التــامين فــي 

  .االردن 
  )5 (جدول 

 العوامل االقتصادية على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية توزيع اجابات عينة الدراسة المتعلقة بمدى تأثير
  .شركات التأمين في االردن في 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم
ع   1 ذب الوض أمين بتذب ركات الت ي ش بية ف ات المحاس م المعلوم أثر نظ تت

  االقتصادي وحالة عدم االستقرار
  

4.4800  
  

91833.0  
ة   2 املين وحال اع المتع صرفات واوض بية بت ات المحاس م المعلوم أثر نظ تت

  المنافسة الشديدة في قطاع التأمين 
  

4.0800  
  

1.07703  
ستوى   3 ى م الھم عل سين وردو افع صرفات المناف ؤ بت عوبة التنب نعكس ص ت

  كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية لشركات التأمين
  

4.2800  
  

1.06145  
وع تتأثر  4 اين والت  نظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين بدرجة التب

  في االسواق التي تتعامل معھا مما يتطلب توفير انواع مختلفة من التأمين 
  

4.3200  
  

1.02956  
رارات   5 ذي الق ات االدارة ومتخ بية بحياج ات المحاس م المعلوم أثر نظ تت

ات التأمين واوضاع السوق للمعلومات المتعلقه بسلوك المتعاملين مع شرك
  لقطاع التأمين 

  
4.2800  

  

  
1.17331  

  

  :الفرضية الثانية اختبار

ال يوجد تأثير للعوامل االقتصادية علـى مـستوى كفـاءة وفاعليـة نظـم المعلومـات ) :Ho(فرضية العدم 

  .المحاسبية في شركات التأمين في االردن 

قتــصادية علـى مــستوى كفــاءة وفاعليـة نظــم المعلومــات يوجــد تـأثير للعوامــل اال) : H1(الفرضـية البديلــة 

  .المحاسبية في شركات التأمين في االردن 
  )6 (جدول

   لعينة الدراسةT نتائج اختبار 
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Tالمحسوبة   Tالجدولية   Sig نتيجة فرضية العدم  
  رفض  0.00  2.06  12.023

  

متهـا الجدوليـة وقيمـة ،  وهـي اعلـى مـن قي12.023=  المحـسوبة T نالحـظ ان قيمـة )6( من الجـدول  

sig =  صفر ، اذا نرفض فرضية العدم ونقبل البديلة الن القاعده تقول انه اذا كانـتT المحـسوبة اعلـى مـن 

 يوجــد تــأثير  أذا  الختبــار هــذه الفرضــيةT-test   one-sampleالجدوليــة نــرفض العــدم واســتخدمنا اختبــار 

  .م المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن للعوامل االقتصادية على مستوى كفاءة وفاعلية نظ
  

  :الفرضية الثالثة 
المتوسـطات الحـسابية ، واالنحرافـات المعياريـة الجابـات عينـة الدراسـة المتعلقـة بمـدى ) 7(يبين الجدول 

لتـامين تأثير العوامل االدارية والتنظيمية على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومـات المحاسـبية فـي شـركات ا

  .في االردن 
  
  )7 (جدول 

توزيع اجابات عينة الدراسة المتعلقة بمدى تأثير العوامل االدارية والتنظيمية على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات 
  .المحاسبية في شركات التأمين في االردن 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم
ا  1 أمين تعتبر ادارة نظم المعلوم ة المسؤلة ت في شركات الت الوحدة االداري

  عن جمع ومعالجة البيانات المحاسبية واستخراج النتائج 
  

4.4800  
  

87178.0  
ا تتأثر نظم المعلومات المحاسبية   2 ل عمل يتضمن وصفا وظيفي بوجود دلي

  يحدد المھام والواجبات واالجراءات المتبعة في شركات التأمين 
  

3.9600  
  

1.17189  
م   3 أثر نظ ويض تت ة تف بية بدرج ات المحاس نح المعلوم سلطات وم ال

  الصالحيات من قبل االدارة العليا للموظفين للقيام بالمھام الموكلة اليھم
  

4.6000  
  

95743.0  
يساعد دليل العمل الخاص بأدارة نظم المعلومات على تطبيق نظام محاسبة   4

  المسؤولية 
  

4.6400  
  

75719.0  
سم ال  5 ساعد تق ام ي ز المھ ب تركي ى تجن ات عل م  المعلوم ي ادارة نظ ل ف عم

  والصالحيات لدى اشخاص محدودين 
  

4.4000  
  

1.15470  
تتأثر نظم المعلومات المحاسبية بدرجة التكامل التنظيمي بين اقسام وفروع   6

  شركات التأمين المختلفة 
  

4.2000  
  

95743.0  
شاركة ا  7 دى م بية بم ات المحاس م المعلوم أثر نظ ستخدمين تت املين والم لع

  النھائيين للنظام في عملية تطوير وبناء النظم 
  

4.2400  
  

1.12842  
ه من   8 تتم عملية تخطيط وتطوير نظم المعلومات المحاسبية بصورة مركزي

  قبل االدارة العليا
  

4.2400  
  

1.12842  
املين   9 ي للع تتأثر نظم المعلومات المحاسبية بمستوى التأھيل العلمي والعمل

  في ادارة نظم المعلومات في شركات التأمين 
  

4.4400  
  

1.00333  
املين   10 ي للع ل العلمي والعمل ع مستوى التأھي ى رف تحرص االدارة العليا عل

  من خالل عمليات التدريب المستمر 
  

4.2400  
  

1.05198  
  

  

  

  :الفرضية الثالثةاختبار

تنظيميــة علــى مــستوى كفــاءة وفاعليــة نظــم ال يوجــد تــأثير للعوامــل االداريــة وال) :Ho(فرضــية العــدم 

  .المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن 

co
py

 rig
hts



 2011 / التسعون العدد - السنة الرابعة والثالثون The magazine of Economics & Administration/ مجلة اإلدارة واالقتصاد       
 

)71(  
 

يوجد تأثير للعوامل االدارية والتنظيمية على مستوى كفـاءة وفاعليـة نظـم المعلومـات ) : H1(الفرضية البديلة 

  .المحاسبية في شركات التأمين في االردن 
  )8 (جدول 

  الدراسة لعينة T نتائج اختبار 

Tالمحسوبة   Tالجدولية   Sig نتيجة فرضية العدم  
  رفض  0.00  2.06  12.717

   

 sig وهي اعلى من قيمتها الجدوليـة وقيمـة ، 12.717=  المحسوبة T نالحظ ان قيمة )8(من الجدول 

  المحــسوبة اعلــى مــنTصــفر ، اذا نــرفض فرضــية العــدم ونقبــل البديلــة الن القاعــده تقــول انــه اذا كانــت = 

 يوجــد تــأثير  أذا  الختبــار هــذه الفرضــيةT-test   one-sampleالجدوليــة نــرفض العــدم واســتخدمنا اختبــار 

للعوامل االداريـة والنظيميـة علـى مـستوى كفـاءة وفاعليـة نظـم المعلومـات المحاسـبية فـي شـركات التـأمين فـي 

  .االردن 

  :الفرضية الرابعة
نحرافات المعيارية الجابات عينة الدراسـة المتعلقـة بمـدى تـأثير المتوسطات الحسابية ، واال) 9( يبين الجدول 

  .العوامل السلوكية على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في شركات التامين في االردن 
  )9(جدول  رقم 

 المعلومات ظمتوزيع اجابات عينة الدراسة المتعلقة بمدى تأثير العوامل السلوكية على مستوى كفاءة وفاعلية ن

  .المحاسبية في شركات التأمين في االردن 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم
ى   1 نظم الخطوه االول املين ومستخدموا ال ى احتياجات الع يعتبر التعرف عل

  في بناء وتطوير نظم المعلومات المحاسبية 
  

4.7600  
  

52281.0  
ية ة بمدى مشاركة االفراد والعاملين في عملتتأثر نظم المعلومات المحاسبي  2

ؤدي ذ ث ي نظم حي وير ال اء وتط ن بن سي واالم ق الرضى النف ى تحقي ك ال ل
  الوظيفي وتقليل دوافع مقاومة النظام 

  
4.0800  

  
1.11505  

ر عن   3 تتأثر نظم المعلومات المحاسبية بمقدرة مستخدمي النظام على التعبي
  احتياجاتھم من المعلومات 

  
4.1600  

  
1.14310  

ة   4 ام الھمي ستخدمي النظ دى ادراك م بية بم ات المحاس م المعلوم أثر نظ تت
  تكنولوجيا المعلومات ودورھا في تطوير االداء

  
4.4583  

  
97709.0  

اء   5 د بن املين عن سلوكية للع اط ال ات االنم نظم مراع صممي ال ى م يجب عل
د ة التجدي ك مقاوم ات المحاسبية ومن ذال م المعلوم شعور وتطوير نظ  ، ال

  بفقدان االمن الوظيفي 

  
4.4400  

  
96090.0  

د   6 يجب على مصممي النظم مراعات احتياجات المستخدم النھائي للنظام عن
  بناء وتطوير نظم المعلومات المحاسبية 

  
4.4400  

  
1.08321  

املين   7 دى الع ة ل سلوكية االيجابي دوافع ال اط وال ز االنم سعى االدارة لتعزي ت
  وى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبيةبھدف تحسين مست

  
4.3600  

  
1.18603  

  

  

  

  :الرابعة  الفرضيةاختبار

ال يوجد تأثير للعوامل السلوكية على مستوى كفاءة وفاعليـة نظـم المعلومـات المحاسـبية ) :Ho(فرضية العدم 

  .في شركات التأمين في االردن 
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سلوكية على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية يوجد تأثير للعوامل ال) : H1(الفرضية البديلة 

  .في شركات التأمين في االردن 
  ) 10 (جدول
   لعينة الدراسةTنتائج اختبار 

Tالمحسوبة   Tالجدولية   Sig نتيجة فرضية العدم  
  رفض  0.00  2.06  12.703

   
 = sigمتهـا الجدوليـة وقيمـة ،  وهي اعلى مـن قي12.703=  المحسوبة T نالحظ ان قيمة )10(لجدول من ا

 المحــسوبة اعلـــى مـــن Tصــفر ، اذا نـــرفض فرضــية العـــدم ونقبـــل البديلــة الن القاعـــده تقــول انـــه اذا كانـــت 

 يوجــد تــأثير  أذا  الختبــار هــذه الفرضــيةT-test   one-sampleالجدوليــة نــرفض العــدم واســتخدمنا اختبــار 

  .المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن على مستوى كفاءة وفاعلية نظم السلوكية للعوامل 
  

  :الفرضية الخامسة 
المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية الجابات عينة الدراسة المتعلقة بمدى تأثير ) 11( يبين الجدول 

ي شــركات العوامــل التقنيــة وتكنولوجيــا المعلومــات علــى مــستوى كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية فــ

  .التامين في االردن 
  )11 (جدول 

توزيع اجابات عينة الدراسة المتعلقة بمدى تأثير العوامل التقنية وتكنولوجيا المعلومات على مستوى كفاءة وفاعلية نظم 
  .المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم
شغيل تحرص ا  1 ات المتطورة لت وفير االجھزة والبرمجي ى ت دارة الشركه عل

  ومعالجة وخزن البيانات في ادارة نظم المعلومات 
  

4.6800  
  

55678.0  
ي   2 اھم ف تخدامھا س ة اس ات وتكلف م المعلوم ة نظ عار تقني اض اس إن انخف

ا  ات المتنوعة لھ تفادة من التطبيق ة واالس ام المادي تحسين مستويات النظ
  واسعة بصورة 

  
4.2800  

  
97980.0  

) االجھزة والبرمجيات(تؤثر التقنيات المستخدمة في ادارة نظم المعلوماات   3
  على طبيعة ونوعية الخدمات التي تقدمھا 

  
4.4000  

  
81650.0  

وفير المعلومات   4 ات المستخدمة في ادارة نظم المعلومات في ت تؤثر التقني
 يساعد في تحسين مستوى االداء المحاسبية بدقة وفي الوقت المناسب مما

  االداري في شركات التأمين 

  
  

4.4800  
  

  
65320.0  

  

تسھم التقنيات التكنولوجيا المستخدمة في ادارة نظم المعلومات في تحقيق   5
  الترابط والتكامل الوظيفي بين االقسام واالدارات المختلفة 

  
4.2800  

  
1.02144  

ضمنھ  6 ي تت ة الت ضوابط الرقابي سھم ال وفير ت ي ت ستخدمة ف ات الم ا التقني
  حماية كافية للمكونات المادية والبرمجية لنظم المعلومات المحاسبية 

  
4.5600  

  

  
76811.0  

ة   7 تسعى الضوابط الرقابية التي تتضمنھا التقنيات المستخدمه في ضمان دق
  تروني للبياناتكوسالمة التشغيل االل

  
4.1200  

  
1.50886  

  

  

  :سة الفرضية الخاماختبار

ال يوجد تـأثير للعوامـل التقنيـة وتكنولوجيـا المعلومـات علـى مـستوى كفـاءة وفاعليـة نظـم ) :Ho(فرضية العدم 

  .المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن 
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يوجد تأثير للعوامل التقنية وتكنولوجيا المعلومـات علـى مـستوى كفـاءة وفاعليـة نظـم ) : H1(الفرضية البديلة 

  .مات المحاسبية في شركات التأمين في االردن المعلو
  )12 (جدول 

   لعينة الدراسةTنتائج اختبار 

Tالمحسوبة   Tالجدولية   Sig نتيجة فرضية العدم  
  رفض  0.00  2.06  22.483

  

 وهـي اعلـى مـن قيمتهـا الجدوليـة وقيمـة ، 22.483=  المحـسوبة T نالحـظ ان قيمـة )12(من الجـدول    

sig = رفض فرضية العدم ونقبل البديلـة الن القاعـده تقـول انـه اذا كانـت صفر ، اذا نT المحـسوبة اعلـى مـن 

  الختبــار هــذه الفرضــية أذا يوجــد تــأثير T-test   one-sampleالجدوليــة نــرفض العــدم واســتخدمنا اختبــار 

 فــي شــركات للعوامــل التقنيــة وتكنولوجيــا المعلومــات علــى مــستوى كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات المحاســبية

  .التأمين في االردن 

  
  

  :التحليل االحصائي للفرضيات نتائج -المبحث الرابع 
 الــى التعــرف علــى الخــصائص والمتغيــرات والعوامــل التــي تــشكل بمجموعهــا  ادت هــذه الدراســةبعــد اتمــام

 فـي شـركات البيئه لشركات التأمين وقياس مدى تأثيرها على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية

  .التأمين في االردن 

وقد تم جمع بيانات الدراسة من خالل قائمة االستقصاء التي تـم تـصميمها لهـذا الغـرض حيـث تـم توزيـع 

على عينة من العاملين فـي ادارة نظـم المعلومـات فـي شـركات التـأمين فـي االردن بواقـع اسـتبانه )  استبانه28(

   .) استبانه 25(واحده لكل شركة ، وتم جمع 

  :وبينت نتائج الدراسة وجود درجة تأثير عالية جدا لكل من     

العوامل القانونية والتشريعات المهنيـة ، والعوامـل االداريـة والتنظيميـة ، والعوامـل الـسلوكية ، والعوامـل التقنيـة 

 فـي االردن وتكنولوجيا المعلومات ، على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في شركات التـأمين

.  

كمــا بينــت نتــائج التحليــل االحــصائي للبيانــات المتعلقــة بمجتمــع الدراســة ان درجــة كفــاءة وفاعليــة نظــم 

المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن تختلف باختالف مستوى االهتمام المبـذول مـن قبـل االدارة 

  . المعلومات المحاسبية لشركة التأمين بهذه العوامل عند بناء وتصميم وتطوير نظم

 بأنهـا ضـروريه ون بتقـديم مجموعـه مـن التوصـيات والمقترحـات التـي يـرانوفي نهاية الدراسة قام الباحث

  .لتحقيق مستوى اعلى من الكفاءة والفاعلية في نظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين في االردن 

  

  

  :لنتائج والتوصيات ا
ــائج التحليــل االحــص ــأمين فــي ســائي للدرااظهــرت نت ة ان نظــم المعلومــات المحاســبية فــي شــركات الت

جابيـة ذات يفقـد تبـين وجـود درجـة تـأثير ا. االردن تتأثر بدرجة كبيره بالعوامل والمتغيرات البيئيـة المحيطـه بهـا 
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نظيميـــة داللـــة احـــصائية للعوامـــل القانونيـــة والتـــشريعات المهنيـــة والعوامـــل االقتـــصادية والعوامـــل االداريـــة والت

والعوامــل الــسلوكية والعوامــل التقنيــة وتكنولوجيــا المعلومــات علــى مــستوى كفــاءة وفاعليــة نظــم المعلومــات فــي 

  .شركات التأمين في االردن 

وقد كانت هذه العالقة قويه في جوانبها المختلفة من الناحية النظرية والفلسفية الى أن هنـاك ضـعفا نـسبيا فـي 

  .اقع الفعلي لهذه العوامل في شركات التأمين في االردن بعض الجوانب المتعلقة بالو

وفـــي ضـــوء النتـــائج الـــسابقة يمكـــن اقتـــراح مجموعـــه مـــن التوصـــيات لتحـــسين مـــستوى كفـــاءة وفاعليـــة نظـــم 

  .المعلومات المحاسبية في االردن واالرتقاء بها لتحقيق االهداف 

ــد اعــداد وتطــوير نظــم المعلومــات  العوامــل البيئيــة المحيطــه واخــذها فــي االعتةضــرورة مراعــا  -1 بــار عن

المحاســبية وخــصوصا فيمــا يتعلــق بالــسوق والمنافــسة والقــوانين والتــشريعات الحكوميــة ، لــضمان رفــع 

  .فاعلية تلك النظم 

ضرورة زيادة التنسيق بين شركات التأمين في االردن والمؤسسات االكاديمية والمصرفية لتأمين برامج   -2

اسـبة لالفـراد العـاملين فـي نظـم المعلومـات المحاسـبية مـع ضـرورة اشـراك شـركات تدريبيـة وتعليميـة من

ـــرامج الجامعيـــة ، خا ـــد تـــصميم الب ـــأمين عن ـــا صـــة الت ـــة البكـــالوريوس فـــي المحاســـبة وتكنولوجي مرحل

 .المعلومات ، لضمان ادخال احتياجاتهم التطبيقيه الحقيقية ضمن تلك البرامج 

اد الـذين يتمتعـون بمـؤهالت علميـة متخصـصه فـي مجـال المحاسـبة االستمرار بتوظيـف واسـتخدام االفـر -3

تتناسـب مــع حجــم ومــستوى المهـارات والوظــائف المطلوبــه مــنهم ، وزيـادة االهتمــام بالتــدريب والتأهيــل 

العلمــي والمهنــي المتواصــل للمحاســبين والقــائمين علــى العمــل فــي نظــم المعلومــات المحاســبية مــن 

 المتــدرب بعــد الــدوره وقيــاس اثــر ةهــزة الحاســوب ، ويجــب متابعــمبــرمجين ومحللــي نظــم ومــشغلي اج

 .التدريب على عمله بعد التدريب حتى ال يكون الهدف عقد دورات تدريبية 

ضــرورة التوســع فــي اســتخدام الــال مركزيــة االداريــة بمــا يتــضمنه مــن التخــصص وتفــويض الــصالحيات  -4

 .ظم المعلومات المحاسبية  نموتحديد المسؤليات ، لما له من دور في سهولة استخدا

العمل على االستمرار في تطـوير الهياكـل التنظيميـة لـشركات التـأمين فـي االردن بخصائـصها المختلفـة  -5

لتحقيق المواءمة بينها وبين نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة في تلك الشركات ، بهدف تحـسين 

 .نوعية المعلومات التي تقدمها 

اجهزة الحاسوب الحديثة ، والبرمجيـات المتطـورة ، لمـا لهـا مـن اثـر ايجـابي يجب التوسع في استخدام  -6

في رفـع فاعليـة نظـم المعلومـات المحاسـبية واسـتخداماتها ، مـع ضـرورة عمـل مراجعـة دوريـة لتقنيـات 

ــضمن الدقــة والــسرعة عنــد  المعلومــات المــستخدمه بغــرض تطويرهــا حــسب ظــروف العمــل ، بــشكل ي

واالســتفاده منهـا فــي عمـل االحتياطيــات لـشركات التــامين .ورات التكنولوجيـة اسـتخدامها ، مواكبـة للتطــ

  .وخاصة االحتياطى الحسابي 

      

  

  
  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر العربية
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  .نظم المعلومات المحاسبية، الدار الجامعية للطباعة و النشر): 2005(كمال الدين مصطفى،، الدهراوي -1
  .أساسيات نظم المعلومات المحاسبية و تكنولوجيا المعلومات، دار الوراق للنشر) : 2008(مصطفى  الدالهمة ،سليمان -2
  .، دار مطابع االرز"تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية نظرية و تطبيق" ،) 2010(علي عبد القادر ، الذنيبات -3
  .ترجمة محمد محمد عبد القادر الدسيطي، دار المريخ، المراجعة مدخل متكامل:، ) 2002( ارينز الفين ، و لوبك جيمس-4
  .دور معايير المحاسبة الدولية في تطوير نظم المعلومات المحاسبية): 2008(الكيالني، حافظ  -5
تطبيقــات نظــم المعلومــات    اثــر العوامــل التنظيميــة والتقنيــة فــي "  ، )2006(زيــاد يوســف ، محمــد علــي الخــصبة المعــشر، -6 

، الكـرك ، ) 4(، العـدد ) 2(ل ، المجلـد ام، المجلة االردنية في ادارة االع " دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي االردني :االدارية
 .ردن اال
 دراسـة علـى -اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فاعليـة نظـام المعلومـات المحاسـبية"، )2005(عادل محمد ،القطاونه  -7

، رســالة دكتــوراة غيــر منــشورة ، االكاديميــة " المدرجــة اســهمها فــي بورصــة عمــان ضــمن الــسوق االول منــشأت المــصارف والتــأمين 
  .فية ، عمان ، االردن العربية للعلوم المالية والمصر

  .24 – 23: 28، مجلة المدقق ، " مراجعة وتحليل: محاسبة الكفاءة " ،)1996( الراوي ، حكمت -8
  1علومات المحاسبية والمنظمة ، دار الثقافة ، طنظم الم) 1993(الراوي ، حكمت  -9

 دراسـة –اثـر خـصائص الهيكـل التنظيمـي فـي نوعيـة المعلومـات "، )2004(نـاظم محمـد ، مؤيد سـعيد ، و ملكـاوي،السالم  -10
امعـة االردنيـة ، ، الج) 1(، العـدد ) 31(العلـوم االداريـة ن المجلـد : ،دراسـات " ميدانية في الشركات الصناعية المساهمة االردنيـة

 .عمان ، االردن 
" دراســات"قيــاس مــدى تــأثر البنــوك بمقومــات هياكلهــا التنظيميــة ، مجلــة ) 1986(الملكــاوي ، احمــد ، وحــسن العواســي  -11

  ).2 (15للعلوم االدارية ، 
 علـى فاعليـة الـدائرة نظم المعلومات المحاسبية المستخدمه في دائرة ضـريبة الـدخل واثرهـا" ،) 2004(ابراهيم ناصر، جودة -12

 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ال البيت ، المفرق ، االردن " في االردن
 -تقيــيم اداء الــنظم المحاســبية القائمــة علــى الحاســوب ومالئمتهــا لتلبيــة احتياجــات االدارة"، )2004(محمــد مطهــر ، خالــد -13

 .ليرموك ، اربد ، االردن، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة ا" دراسة ميدانية 
  .، الدار الجامعية للنشر"المحاسب والحاسبات"،)1993(احمد رجب . عبد العال، د -14
  .نظم المعلومات المحاسبية،دار الجامعية االسكندرية) : "2004(عطية حسين احمد -15
 التجاريـــة االردنيـــة فـــي ظـــل التطـــور تقـــيم نظـــم المعلومـــات المحاســـبية المحوســـبة فـــي البنـــوك" ،)2004(وليـــد زكريـــا ،  صـــيام-16

 .، بحث غير منشور ، المؤتمر العلمي المهني السادس لجمعية المحاسبين القانونيين ، عمان ، االردن"التكنولوجي 
   

  
  :القوانين

 . قانون معدل لقانون الشركات وتعديالته2002لسنة ) 40(قانون مؤقت رقم   -1 

  .1999لسنة ) 33( قانون تنظيم اعمال التأمين رقم -2
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