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املخلص::
نهدف من خالل هذا املقال إلى التعرف على مدى مساهمة نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومة املالية الواردة في القوائم املالية في
البيئة الجزائرية ،حيث قمنا بتحليل  40استبانة موزعة على املحاسبين في مؤسسات ومكاتب املحاسبة التي تنشط في الجزائر ،بعد تحليل النتائج تبين
أن هناك ارتباط واضح بين نظام املعلومات املحاسبي و جودة املعلومة املالية ،إذ يتجسد هذا االرتباط في تأثير مكوناته على خصائص الجودة للمعلومة،
حيث أن:
وفرة املجموعة املستندية لها تـأثير قوي على مصداقية املعلومة.
العناصر البشرية التي تتصف بالخبرة والكفاءة قادرة على تحسين جودة املعلومات.
يساهم استخدام التكنولوجيا في تحسين دقة ووقتية املعلومة.
الكلمات املفتاحية :نظام معلومات محاسبي ،جودة معلومة ،معلومة مالية ،مكونات نظام املعلومات املحاسب

املقدمة:
يعد نظام املعلومات املحاسبي أحد مرتكزات أنظمة املعلومات اإلدارية ملا يوفره من معلومات تؤثر في منحى اتخاذ القرارات ،ولعل الغاية من
نظام املعلومات املحاسبي تقديم صورة صادقة عن الوضع املالي للمؤسسة ،اذ يعتمد على البيانات التي تنتج عن العمليات اليومية واملستمرة ،بحيث
يقوم بتسجيل ومعالجة وعرضها في التقارير والقوائم املالية.
إن القوائم املالية مخرجات نظم املعلومات املحاسبية أهم املصادر التي يعتمد عليها األطراف املهتمة باملؤسسة ،في الحكم على سالمة
الوضعية املالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

مشكلة الدراسة:
انطالقا من أهمية القوائم املالية باعتبارها القالب األساس ي للمعلومة املالية ،التي تعتبر بدورها منتج لعملية تفاعل عناصر النظام ،تبرز
مشكلة الدراسة حول مدى قدرة النظام في تحقيق هدفه املطلوب من خالل انتاج معلومة تلبي احتياج مستخدميها ،وعليه نحاول في دراستنا هذه
الوقوف على حجم دور عناصر نظم املعلومات املحاسبية في البيئة الجزائرية في تقديم معلومات محاسبية ذات جودة ،وقد تمحورت اشكالية هذا
البحث في التساؤالت التالية:
ما مدى مساهمة عنصرمدخالت نظام املعلومات املحاسبي في جودة القوائم املالية في البيئة الجزائرية؟
ما مدى مساهمة العنصر البشري لنظام املعلومات املحاسبي في جودة القوائم املالية في البيئة الجزائرية؟
ما مدى مساهمة عنصر الوسائل االلكترونية ضمن نظام املعلومات املحاسبي في جودة القوائم املالية في البيئة الجزائرية؟
الفرضيات:
 تعتبر املجموعة املستندية (مدخالت نظام املعلومات املحاسبي) كافية لتوليد معلومة ذات جودة.


تعتمد املعالجة أساسا على العناصر البشرية لذلك فإن املعرفة الكافية لدى املحاسبين تسمح بتوليد معلومة مالئمة.



التطبيقات وبرمجيات إلكترونية كفيلة بتوفير معلومة جيدة لذلك فإن التكنولوجيا املتوفرة تساعد على تحسين املعلومات.

تقييم مدى مساهمة نظام املعلومات احملاسبي يف جودة القوائم املالية.....

خري الدين قري شي وآخرون

املبحث األول :عرض الدراسات السابقة وتحديد االطار املفاهيمي لنظم املعلومات املحاسبي
املطلب االول :الدراسات السابقة
 دراسة يوسف القش ي ،مدى فاعلية نظم املعلومات املحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية واملوثوقية في ظل التجارة اإللكترونية( .يوسف
القش ي )2003 ،توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
أن توفير كل من األمان واملوثوقية والتوكيدية ال يمكن تحقيقه إال من خالل إنشاء وتطوير نظام ربط بين نظام الشركة املحاسبي وموقعها
اإللكتروني على شبكة اإلنترنت ،واملكون من عدة سياسات وإجراءات توفر األمان واملوثوقية والتوكيدية لتعامالت العمالء والزبائن مع الشركة وعبر
موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت.
توصل الباحث الى أن توفير كل من األمان واملوثوقية والتوكيدية ال يمكن تحقيقه إال من خالل إنشاء وتطوير نظام الشركة املحاسبي وموقعها
إلكتروني على شبكة اإلنترنت ،وذلك ضمن سياسات وإجراءات تقنية ومحاسبية تعتمدها الشركة ويتم التدقيق عليها من جهة خارجية مؤهلة محاسبيا
وتكنولوجيا.
 دراسة يحيى الداية ،أثر استخدام نظم املعلومات املحاسبية على جودة البيانات املالية في قطاع الصدمات في قطاع غزة( .يحي الداية)2009،
هدفت هذه الرسالة إلى تقييم أثر استخدام نظم املعلومات املحاسبية على جودة البيانات املالية لشركات قطاع الخدمات في قطاع غزة ،و
كذلك عملت على قياس وتقدير الجدوى االقتصادية من استخدام نظم املعلومات املحاسبية في قطاع الخدمات غزة ،باإلضافة إلى معرفة املعوقات
ومشاكل استخدام نظم املعلومات املحاسبية.
ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن استخدام نظم املعلومات املحاسبية سوف يؤدي إلى تحقيق الخصائص النوعية للبيانات املالية
وزيادة جودة تلك البيانات ومالءمتها وإمكانية االعتماد عليها والحصول عليها في الوقت املناسب.
وقد قدمت الدراسة عدد التوصيات أهمها :شركات الخدمات في قطاع غزة ذات رأس املال وعدد العمال واإليرادات الكبيرة يفضل أن تستخدم نظم
املعلومات املحاسبية املتطورة وذلك للحصول على أكبر فائدة من تلك النظم على شركات قطاع الخدمات أن تعمل على استثمار جزء من إيراداتها في
تطوير نظم املعلومات املحاسبية ،وذلك لتقديم خدمة أفضل مما يؤدي إلى زيادة إيرادات الشركة.
 محمد الطاهر األخضري ،أثر نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على الصصائ :النوعية للمعلومات املحاسبية( .محمد الطاهر
األخضري)2016 ،
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني في تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية في
شركة سونلغاز ،باستخدام املنهج الوصفي ،وقمنا بتشخيص نظام ( )60استبانة موزعة على املحاسبين في مجمع سونلغاز لثالثة أنشطة ،وهي نشاط
إنتاج الكهرباء ونشاط تسيير شبكة نقل الكهرباء ونشاط توزيع الكهرباء والغاز .دلت النتائج على أن نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني يؤثر على
الخصائص النوعية ،بما يجعل مخرجاته تتفاوت من حيث االختالف في درجة التأثير على خاصيتي القابلية للفهم والقابلية للمقارنة باختالف أنشطة
شركات مجمع سونلغاز ،حيث توصل ايضا الى ان املعلومة املالية تتصف بقابلية الفهم ومالءمة ملتخذي القرارات ،وموثوقة وقابلية املقارنة.
املطلب الثاني :أساسيات نظام املعلومات املحاسبي
اهتمت الهيئات والجمعيات العلمية املنوطة باملحاسبة بتوضيح دور املحاسبة كنظام للمعلومات حيث حثت الجمعية األمريكية للمحاسبة
على ضرورة تطوير البحوث املحاسبية ،معتبرة البحث في مجال نظم املعلومات يقع تماما داخل إطار البحث املحاسبي حيث اعتبرت املحاسبي نظاما
للمعلومات من حيث تعاملها بنفس مشكالت نظم املعلومات الشاملة لإلدارة ،وقيامها بعمليات استقبال البيانات وتسجيلها وتخزينها واسترجاعها
وتشغيلها ونقلها وعرضها لتستخدم من ترشيد القرارات(زياد هاشم السقا 2011ص .)7
 .1تعريف نظام املعلومات املحاسبي
يعرف نظام املعلومات املحاسبي على انه هو الجزء األساس ي والهام من نظام املعلومات اإلداري في الوحدة االقتصادية في مجال األعمال،
الذي يقوم بحصر وتجميع العمليات املالية من مصادر خارجية وداخلية ،ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة ملستخدمي
هذه املعلومات خارج وداخل الوحدة االقتصادية (.أحمد حسين علي حسين ،1997 ،ص)47
كما تعتبر نظم املعلومات املحاسبية في الوقت الحاضر الجهة املسؤولة عن توفير املعلومات املالية والكمية لجميع اإلدارات واألقساط
واألطراف األخرى  ،وعليه يمكن تعريف نظم املعلومات املحاسبية بأنها :أحد مكونات تنظيم إداري يختص بجمع وتبويب و معالجة وتحليل وتوصيل
املعلومات املادية والكمية التخاذ القرارات إلى األطراف الداخلية والخارجية ( .منذر يحيى الداية ،2009 ،ص)23
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 .2مقومات نظام املعلومات املحاسبي
تمثل مقومات النظام في مجموعة من األسس التي يقوم عليها بصورة مرتبطة ومتكاملة مع بعضها البعض ،بحيث ال يمكن االستغناء عن
أحدهما إذا ما أريد لذلك النظام تحقيق أهداف بفعالية وهناك مجموعة من املقومات التي تتواجد في النظام املحاسبي قد تختلف في تفاصيلها من
وحدة اقتصادية إلى أخرى تبعا لعدة عوامل من أهمها:
 حجم الوحدة االقتصادية.
 طبيعة النشاط
 اإلمكانيات املادية والبشرية األزمة لتشغيل نظام؛ طبيعة النظام من حيث كونه يدويا أو أليا أو الكترونيا.
إال أن .توفير هذه املقومات هو أمر ضروري يستلزمه العمل املحاسبي وتشمل هذه املقومات كل من( :منذر يحيى الداية ،2009 ،ص)23
أ -املجموعة املستندية :تمثل املستندات أولى مقومات النظام املحاسبي في أي وحدة اقتصادية واألساس املهم في عمل النظام حيث تساهم في توفير
الدليل املوضوعي الذي يحتوي على البيانات التي تمثل الخطوة األولى في عمل النظام.
وتعتبر أحد الوسائل املهمة ضمن وسائل الرقابة والتدقيق على كافة األحداث االقتصادية التي تقوم بها الوحدة( .زياد هاشم السقا 2011ص )21
ب -املجموعة الدفترية :تتمثل املجموعة الدفترية وال سجالت التي يتم مسكها في الوحدة االقتصادية فهي عبارة عن الوعاء الذي يتم فيه تفريق كافة
البيانات املستخرجة من كافة األدلة املوضوعية املؤدية لألحداث االقتصادية ،التي قامت بها الوحدة االقتصادية وبالتالي معالجتها من خالل عمليات
التسجيل والتبويب والتلخيص والتحليل ،لتطبيق مجموعة من اإلجراءات والفروض واملبادئ والسياسات املحاسبية األزمة وصوال لتهيئة عرضها في
مجموعة التقارير والقوائم املالية التي يتطلب إعدادها من قبل النظام املحاسبي في الوحدة االقتصادية املعنية( .زياد هاشم السقا 2011ص )22
ج -دليل الحسابات يمثل دليل الحسابات أداء مهم في توجيه العمل املحاسبي من خالل تحديد الحاسبات التي يمكن أن تتأثر بها العمليات التي تقوم بها
الوحدة االقتصادية ،وكذلك فهو أداة مساعدة يمكن أن تساهم في تسهيل الع مل املحاسبي من خالل تصنيفات وتبويب والترقيم ،التي يمكن أن تعطى
للحسابات املختلفة إضافة ملا يمكن أن يتضمنه الدليل منه ويوضح بعض املفاهيم واملصطلحات املحاسبية املستخدمة وكيفية معالجة البعض( .زياد
هاشم السقا 2011ص )22
د -التقارير والقوائم املالية :تمثل مجموعة التقارير والقوائم املالية ناتج العمل املحاسبي في أي وحدة اقتصادية وخالصة لكل ما قامت به من عمليات
ضمن نشاطاتها الجارية والغير جارية ،وهي تقدم لكافة الجهات التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالوحدة االقتصادية والتي يمكن أن تعتمد عليها في
اتخاذ القرارات ،سواء كانت تلك الجهات من الداخل الوحدة االقتصادية أو من خارجها( .زياد هاشم السقا 2011ص )24
املطلب الثالث :جودة املعلومة املالية

 .1مفهوم جودة املعلومة املالية
يؤدي التركيز على أهمية القوائم املالية كمصدر أساس ي من مصادر املعلومات املفيدة التخاذ القرارات إلى قاعدة عامة لتقييم الطرق
املحاسبية البديلة واالختيار من بين األساليب املتاحة لإلفصاح ،وطاملا أن هناك مجاال للمفاضلة بين طرق املحاسبة وأساليب اإلفصاح فإنه يجب
اختيار طريقة املحاسبة أو أسلوب اإلفصاح الذي ينتج أعظم املعلومات فائدة ملساعدة املستفيدين الخارجيين الرئيسين على اتخاذ قراراتهم ،وال يعتبر
مجرد إسداء النصح باختيار طريقة املعالجة املحاسبية أو أسلوب اإلفصاح على أساس منفعة املعلومات الناتجة في اتخاذ القرارات إرشادا كافيا ملن
يتحملون مسؤولية ذلك االختيار ،وعندما يجب تحديد الخصائص التي تجعل هذه املعلومة مفيدة في اتخاذ القرارات ،وفيما يلي بيان هذه الخصائص:
( عبد الرزاق محمد قاسم ،2004 ،ص)88
 املالئمة
 أمانة املعلومات وإمكان الثقة بها أو االعتماد عليها
 حدة املعلومات
 قابلية املعلومات للمقارنة
 التوقيت املالئم
 قابلية املعلومة للفهم
 األهمية النسبية واإلفصاح األمثل
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 .2طبيعة املعلومة املحاسبية:
يرتكز اإلفصاح بشكل عام في املعلومات املحاسبية على نوعين معلومات مبنية على أساس النقدي ومعلومات مبنية على أساس االستحقاق.
(خير الدين قريش ي ،2017 ،ص )6-4
 2,1املعلومات املحاسبية على أساس التدفق النقدي.
يعتمد األساس النقدي على تسجيل حدث ا الستالم أو الدفع فقط ،حيث يتم إثبات التدفقات لحظة وقوعها بصرف النظر عن فترة حدوث
العملية املسببة لها ،وقد تم تخصيص املعيار املحاسبي الدولي)" (IAS7قائمة التدفقات النقدية" الذي يتناول متطلبات إعداد قائمة التدفقات
النقدية ،فهي الحجر األساس ي للتحليل املالي ،وا لغرض منها هو توفير معلومات مالئمة ملستعملي القوائم املالية عن كل املتحصالت و املدفوعات النقدية
للمؤسسة خالل فترة زمنية ،فاملؤسسة عليها دائما أن تسعى دائما لتحقيق توازن مدروس بين السيولة والربحية باعتبارهما هدفين متعارضين في
املؤسسة ،هذه القائمة تمكن من تحديد املركز النقدي للمؤسسة في لحظة زمنية معينة هي عادة نهاية السنة ،وهو بمثابة رصيد للتدفقات النقدية
الواردة للمؤسسة والصادرة منها أثناء القيام بالعمليات االستغاللية ،التمويلية والرأسمالية في املؤسسة خالل دورة محاسبية معينة( .بن ربيع حنيفة،
 ،2012ص) 41
 2,2املعلومات املحاسبية على أساس االستحقاق:
أساس االستحقاق يختلف عن األساس النقدي في إثبات النفقات واإليرادات فهو يقوم على أساس تحميل الفترة املحاسبية بما يخصها
منفقات وإيرادات دون النظر إلى وقت الدفع أو التحصيل ،ويترتب على تطبيقه تحميل الفترة املحاسبية بالنفقات واإليرادات الحقيقية التي تخص
الفترة املحاسبية ،وفي نفس الوقت استبعاد النفقات واإليرادات التي يتم إنفاقها أو تحصيلها وتخص فترات مالية سابقة أو الحقة( .فريد منصور
حمدان سليم ،2007،ص)80
 .3القوائم املالية كأداة لعرض مخرجات النظام املعلومات املحاسبي
 .3.1مفهوم القوائم املالية:
تمثل القوائم املالية الوسيلة األساسية لتوصيل املعلومات املحاسبية لألطراف الخارجية ،وعلى الرغم من أن القوائم املالية قد تحتوي على
معلومات مصادر خارج السجالت املحاسبية ( .زوينة بن فرج ،2014 ،ص )46
 .3.2أهمية القوائم املالية:
حدد مجلس معايير املحاسبة األمريكي  1978أهداف التقارير املالية في تزويد املستخدمين بمعلومات مفيدة من أجل ( :خالد محمد رجب
الجابري ،2000 ،ص)26


اتخاذ القرارات ومبلغ درجة عدم التأكيد بالنسبة للتدفقات النقدية وتوقعاتها ،والتي تتأثر بقدرة الشركة على توفير النقدية الحتياجاتها
الخاصة وكذلك توزيع أرباح األسهم؛
معرفة املوارد (املطالب) ،ويتم الحصول على هذه املعلومات من قائمة املركز املالي(امليزانية)؛
تقييم األداء املالي والتشغيلي للشركة خالل فترتها املالية ،ويتم الحصول على هذه املعلومات من قائمة الدخل؛




معرفة املصادر املختلفة للنقدية وعن استخدامها ،ويتم الحصول على هذه املعلومات من قائمة التدفق النقدي؛
تزويد املستخدمين باملعلومات التفسيرية والتوضيحية من خالل اإلفصاحات والجداول واملالحظات املؤيدة املرفقة



مع القوائم املالية ،والتي تساعدهم على فهم املعلومات املالية الواردة في هذه القوائم.




املبحث الثاني :اختبار فرضيات الدراسة بالتطبيق على عينة الدراسة
املطلب االول :عينة وأدوات الدراسة
نهدف من خالل الدراسة امليدانية الى تشخيص وتقييم نظام املعلومات املحاسبي معتمدين في جمع املعطيات على كل من أداة املقابلة مع
عينة من املحاسبين املستخدمين لنظام املعلومات املحاسبي ،باإلضافة الى االعتماد على االستبانة التي تم توزيعها على عينة من املحاسبين( 40فرد) وتم
اختيار الفئة حسب ما جاء في قانون  01-10املؤرخ في 16رجب عام 1431املوافق 29يونيو  ،2010يتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات
واملحاسب املعتمد ،ومحاسبين في شتى املؤسسات االقتصادية ،وذلك ملعرفة أثر نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومة املالية.
متغيرات الدراسة:
 املتغير املستقل :يتمثل في نظام املعلومات املحاسبي والتي تم دراسة عناصره األساسية وهي:
أ -املجموعة املستندية.
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التركيبة البشرية.
تكنولوجيا املستخدمة.
املتغير التابع هو جودة املعلومة املالية.

املطلب الثاني :نتائج الدراسة
 .1نتائج االتساق الداخلي لالستبانة
بعد قيام بإعداد استبانة وتحكيمه من طرف مختصين في املجال املحاسبي ونظم املعلومات ،تم بتوزيع وجمع االستبانات ،ففي هذا الشطر
نسعى إلى االتساق الداخلي لفقرات حيث تم احتساب درجة االرتباط بعامل بيرسون ،أي معرفة ارتباط كل فقرة من فقرات املحاور بالدرجة الكلية
لجميع فقرات املحاور الذي تنتمي إليه ،على النحو التالي:
جدول( :)1معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال والدرجة الكلية
معامل االرتباط

البيان
املجموعة املستندية املعتمدة في البيئة كافية لتوليد معلومة ذات
جودة
املعرفة الكافية لدى املحاسبين تسمح بتوليد معلومة جيدة

املجموعة املستندية املعتمدة في البيئة
كافية لتوليد معلومة ذات جودة
1

املعرفة الكافية لدى املحاسبين تسمح بتوليد
معلومة جيدة
**0.571

تكنولوجيا املتوفرة تساعد على تحسين
معلومات
**0.688

**0.571

1

**0.639

**0.688

**0.639

1

تكنولوجيا املتوفرة تساعد على تحسين معلومات

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
املصدر :مخرجات الدراسة وفق برنامج spss

يبين الجدول رقم ( )1تحليل معامل االرتباط في كل عناصر (املجموعة املستندية)( ،التركيبة البشرية)( ،التكنولوجيا املتوفرة) والتي تظهر فقراتها بشكل
سليم وجيد ،الن معامل االرتباط في كل الفقرات تجاوز ، 0.50وهذا يعني أنها دالة إحصائية وبذلك يعتبر املجال صادقا ملا وضع لقياسه.
 .2ثبات االستبانة :في هذا الشطر نقيس مدى ثبات االستبانة وعدم تناقض فقراته ،لذلك اخترنا معامل الثبات الداخلي ألفا كرونباخ ألنه يعتبر من
أهم الوسائل لقياس الثبات الداخلي والجدول التالي يبين ذلك:
جدول( :)2ثبات استمارة استبانة حسب معامل ألفا كرونباخ
عدد الفقرات
17

حجم العينة
40

نسبة ألفا كرونباخ
%79.4

معامل ألفا كرونباخ
0.794

املصدر :مخرجات الدراسة وفق برنامج spss

نالحظ من خالل الجدول  02أن معامل الكلي لجميع محاور الدراسة قدر ب ،0.794إذ لو وزعنا استمارة االستبانة مرة أخرى سيعدون نفس
إجابتهم سابقة بنسبة  %79.4فهذه النسبة تعتبر مقبولة لتقيم االتساق الداخلي لفقرات األداة ومنه نستنتج أن نسبة جيدة لتحليل.
 .3توزيع أفراد العينة حسب املهن:
جدول( :)3توزيع أفراد العينة حسب املهن
خبير محاسب

التكرار
1

النسبة املئوية
% 2.5

محافظ حسابات

5

%12.5

محاسب معتمد

5

%12.5

محاسب لدى مؤسسة

29

%72.5

املجموع

40

%100

املصدر :مخرجات الدراسة وفق برنامج spss

يتضح لنا من خالل الجدول رقم  03أن نسبة  %72.5محاسبين لدى مؤسسات اقتصادية ،و %12.5محافظين حسابات ،و %12.5محاسبين
معتمدين ،و %2.5خبير محاسب ،كما يعدون درجات إطارات في املحاسبة واملالية مما يدل على أن أفراد العينة مؤهلين لإلجابة عن أسئلة االستبانة
والشكل أدناه يوضح ذلك.
 .4نتائج اجوبة العينة:
ا
أوال :تأثير املجموعة املستندية على جودة املعلومة املالية :يتم استخدام التحليل الوصفي الختبار مدى تأثير املجموعة املستندية املعتمدة في تعزيز
معلومة وجودتها .ثم نستنتج اتجاه العينة لكل سؤال من أسئلة الدراسة ،بناء على مقياس ليكارت الثالثي  ،على النحو التالي:
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جدول( :)4نتائج تأثير املجموعة املستندية على جودة املعلومة املالية
املجال

القياس

مو افق

محايد

غيرمو افق

املتوسط الحسابي

النسبة
النسبة

97.5
77.5

0
17.5

2.5
5

2.95
2.73

االنحراف
املعياري
0.31
0.55

اتجاه
العام
موافق
موافق

النسبة

60

32.5

7.5

2.53

0.64

موافق

النسبة
النسبة

90
67.5

7.5
27.5

2.5
5

2.88
2.63

0.40
0.58

موافق
موافق

تتوفر لدى املؤسسة كل الوثائق التي تبرر عمليات التسجيل املحاسبي.
هناك حجم معبر من وثائق التي تبرر كل األحداث التي ينبغي على املحاسب
تسجيلها.
توفر املجموعة املستندية بيانات تساعد على التنبؤ باألحداث املالية
امل ـ ــرتبط ـ ـ ــة بالنش ـ ـ ــاط االقتصادي.
مصداقية املجموعة املستندية توفر لنا معلومة جيدة.
توفر املجموعة املستندية معلومات إضافية تعطي صورة كاملة لفترة
محددة(قوائم مالية،جداول إحصائية ،رسوم بيانية).
املصدر :مخرجات الدراسة وفق برنامج spss

يوضح الجدول رقم 04أراء املحاسبين حول أثر املجموعة املستندية املعتمدة على تقديم معلومة جيدة ،إذ يتبين لنا أن السؤال األول واملتعلق
باملؤسسة أنها توفر كل الوثائق التي تبرر عمليات التسجيل املحاسبي قد حصل على أكبر تأييد وذلك بمتوسط حسابي  ،2.95في حين أن السؤال الثالث
واملتعلق بأن املجموعة املستندية توفر بيانات تساعد على التنبؤ باألحداث املالية املرتبطة بالنشاط ،لقي أدنى قبول من املستجوبين وذلك بمتوسط
قدره  2.53لكن على العموم كل فقرات الخاصة باملجموعة املستندية تجاوزت املتوسط املرجعي لدرجة املوافقة ،بحيث سجل املتوسط الحسابي ملحور
املجموعة املستندية  2.74الذي يعكس اتجاه املستجوبين بدرجة موافق ،مما يعني أن عينة الدراسة اتفقت في غالبيتها على أن املجموعة املستندية
املعتمدة في البيئة الجزائرية يؤثر على املعلومة املالية ويجعلها ذات جودة ،وهذا يؤكده االنحراف املعياري الذي سجل معدل  0.49وهذا يعكس تمركز
إجابات العينة وعدم تشتتها.
ا
ثانيا :تأثير العنصر البشرية على جودة املعلومة املالية:
يتم استخدام التحليل الوصفي الختبار مدى تأثير العنصر البشري في تعزيز معلومة وجودتها ،ثم نستنتج اتجاه العينة لكل سؤال من أسئلة
الدراسة ،بناء على مقياس ليكارت الثالثي ،على النحو التالي:
جدول( :)5نتائج تأثير العنصر البشري على جودة املعلومة املالية
القياس

مو افق

محايد

املحاسب راض ي عن نظام املعلومات محاسبي حالي.

النسبة

60

25

غير
مو افق
15

املتوسط
الحسابي
2.45

االنحراف
املعياري
0.74

اتجاه
العام
موافق

املجال

املؤسسة كثيفة العمال تطلب استخدام نظم معلومات محاسبي متطور.
قلة كفاءة املحاسبين في املؤسسة تعتبر من أهم معوقات نظام املعلومات
املحاسبي
مقاومة املحاسبين في املؤسسة الستخدام أنظمة معلومات محاسبية تحد من
توفر خصائص الجودة في مخرجات نظام معلومات محاسبي .
الخبرة العملية في استخدام نظام املعلومات املحاسبي تؤثر على جودة املعلومات
املالية.

النسبة
النسبة

72.5
87.5

17.5
10

10
2.5

2.62
2.85

0.66
0.42

موافق
موافق

النسبة

47.5

47.5

5

2.43

0.59

موافق

النسبة

80

17.5

2.5

2.78

0.48

موافق

النسبة

75

17.5

7.5

2.67

0.61

موافق

لدى املحاسبين الكفاءة املهنية الكافية التي تتناسب املهام املسندة لهم.
املصدر :مخرجات الدراسة وفق برنامج spss

يوضح الجدول رقم ( )05أراء املحاسبين حول قدرة العنصر البشري على تقديم معلومات ذات جودة إذ تبين لنا أن السؤالين الثالث والخامس،
فقلة كفاءة املحاسبين في املؤسسة تعتبر من أهم معوقات نظام املعلومات املحاسبي ،والخبرة العملية في استخدام نظام املعلومات املحاسبي تؤثر على
جودة املعلومات املالية فقد تحصال على أكبر تأييد وذلك بمتوسطي حسابين قدرا  2.85و 2.78على التوالي ،في حين أن السؤال الرابع لقي أدنى قبول من
املستجوبين ،وذلك بمتوسط حسابي قدرة ب  2.43ولكن عموما باقي فقرات العنصر البشري كلها تجاوزت املتوسط املرجعي بدرجة املوافق ،مما يعني
أن عينة الدراسة اتفقت على غالبتها على أن العنصر البشري في البيئة الجزائرية له تأثير على جودة املعلومات املالية وهذا ما يؤكده قيمة االنحراف
املعياري الذي سجل بمعدل  0.58مما يعكس تمركز إجابات العينة وعدم تشتتها بنسبة كبيرة.
ثالثا :تأثير التكنولوجيا على جودة املعلومة املالية:
يتم استخدام التحليل الوصفي الختبار مدى تأثير التكنولوجيا املتوفرة في تحسين معلومات ،ثم نستنتج اتجاه العينة لكل سؤال من أسئلة
الدراسة ،بناء على مقياس ليكارت الثالثي ،على النحو التالي:
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جدول( :)6نتائج تأثير التكنولوجيا على جودة املعلومة املالية
القياس

مو افق

محايد

فهم املعلومات الناتجة عن نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني يسهل اتخاذ القرارات

النسبة

87.5

7.5

غير
مو افق
5

املتوسط
الحسابي
2.82

االنحراف
املعياري
0.50

اتجاه
العام
موافق

املجال

يتيح لنظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني تقديم املعلومات بطريقة سلسة وسهلة

النسبة

87.5

12.55

0

2.88

0.33

موافق

يسمح نظام املعلومات اإللكتروني بتقييم األحداث املاضية لنشاط

النسبة

75

17.5

7.5

2.67

0.61

موافق

يسمح نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على التنبؤ بالنتائج املستقبلية للنشاط

النسبة

60

25

15

2.45

0.74

موافق

يسمح نظام املعلومات اإللكتروني بإعداد تقارير مالية تتصف بعدم التحيز.

النسبة

60

27.5

12.5

2.47

0.71

موافق

يستند نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على مجموعة إجراءات الرقابية آلية تحقق صحة
معالجة البيانات

النسبة

65

20

15

2.50

0.75

موافق

املصدر :مخرجات الدراسة وفق برنامج spss

يصف الجدول رقم( )6أراء املحاسبين حول قدرة التكنولوجيا على تحسين املعلومات املالية إذ يتبين لنا سؤال الثاني يتيح لنظام املعلومات
املحاسبي اإللكتروني تقديم املعلومات بطريقة سلسة وسهلة قد حصل على أكبر موافقة وتأييد وذلك بمتوسط حسابي قدرة ب 2.88في حين أن سؤال
الرابع لقي أدنى قبول من املستجوبين قدرة ب 2.45لكن على العموم كل فقرات الخاصة بالتكنولوجيا املتوفرة تجاوزت املتوسط املرجعي لدرجة
املوافقة بحيث سجل املتوسط الحسابي ملحور التكنولوجيا  2.63الذي عكست اتجاه املستجوبين بدرجة موافق .مما يعني أن عينة الدراسة اتفقت في
غالبيتها على إن التكنولوجيا املتوفرة في نظام املعلومات املحاسبي في البيئة الجزائرية يؤثر علة جودة املعلومة املالية وهذا ما يؤكده االنحراف املعياري
الذي سجل معدل 0.60وهذا يعكس تمركز إجابات العينة وعدم تشتتها بنسبة كبيرة.

وملعرفة نتائج اختبار مدى تأثير نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومات املالية في البيئة الجزائرية نستعين بالجدول التالي:
جدول( :)7نتائج تأثيرنظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومات املالية
الرقم
01
02
03
04

املحاور
املجموعة املستندية املعتمدة في البيئة كافية لتوليد معلومة ذات جودة
املعرفة الكافية لدى املحاسبين تسمح بتوليد معلومة جيدة
تكنولوجيا املتوفرة تساعد على تحسين معلومات
اتجاه العام ملقومات نظام املعلومات املحاسبي

املتوسط الحسابي
2.95
2.81
2.88
2.88

االنحراف املعياري
0.49
0.58
0.66
0.57

اتجاه العام
مو افق
مو افق
مو افق
مو افق

املصدر :مخرجات الدراسة وفق برنامج spss

يوضح الجدول رقم( )7أراء املحاسبين حول قدرة نظام املعلومات املحاسبية على تحسين املعلومات املالية ،إذ تبين لنا أن مقوم املجموعة
املستندية وكفايتها في توليد معلومة جيدة حصلت على أكبر تأييد ،وذلك بمتوسط حسابي قدره  2.95في حين أن مقوم قدرة املحاسبين على توليد
معلومة جيدة لقيت أدنى قبول من املستجوبين وذلك بمتوسط حسابي قدر ب  2.81لكن على العموم كل مقومات نظام املعلومات املحاسبي تجاوزت
املتوسط املرجعي لدرجة املوافقة ،وذلك بمتوسط حسابي قدره  2.88الذي يعكس اتجاه املستجوبين بدرجة موافق ،مما يعني أن عينة الدراسة اتفقت
في غالبيتها على أن نظام املعلومات املحاسبي في البيئة الجزائرية يعزز املعلومة املالية وهذا ما يؤكده االنحراف املعياري الذي سجل معدل  0.57مما
يعكس تمركز إجابات العينة وعدم تشتتها بنسبة كبيرة.
 .5اختبار الفرضيات في درجة تأثير نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومة املالية
ملعرفة درجة تأثير نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومة  t-testسيتم اختيار اختبار املساواة بين الفروق في البيئة الجزائرية.
من ناحية القرار :يتم القرار على املستوى الداللة  0.05 <αفيعبر عنها كالتالي:
 H0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أي .0.05 <α
 H1توجد فروق ذات داللة إحصائية . 0.05>α
ا
أوال :اختبار الفرضية األولى:
جدول( :)8نتائج اختبار( )t-testالصاص بالفرضية األولى
املحور األول
املجموعة املستندية املعتمدة في البيئة كافية لتوليد معلومة ذات
جودة

قيمة  tاملحوسبة
-1.964

مستوى الداللة
0.443

القرار
قبول الفرضية الصفرية

املصدر :مخرجات الدراسة وفق برنامج spss
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يبين الجدول رقم( )8نتائج اختبار  tملعرفة أراء أفراد العينة الدراسة حول الفرضية األولى  ،بحيث بلغت مستوى الداللة اإلحصائية 0.443
وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة املعتمد في الدراسة التي تقاس قيمته ب ، 0.05مما يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في درجة تأثير
املجموعة املستندية على جودة املعلومة املالية حسب أراء املحاسبين.
ا
ثانيا :اختبار الفرضية الثانية:
جدول( :)9نتائج اختبار( )t-testالصاص بالفرضية الثانية
مستوى الداللة
قيمة tاملحوسبة
املحور الثاني
0.377
-0.486
املجموعة املستندية املعتمدة في البيئة كافية لتوليد معلومة ذات جودة

القرار
قبول الفرضية الصفرية

املصدر :مخرجات الدراسة وفق برنامج spss

يبين الجدول رقم( )9نتائج اختبار tملعرفة أراء أفراد العينة الدراسة حول الفرضية الثانية  ،بحيث بلغت مستوى الداللة اإلحصائية 0.373
وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة املعتمد في الدراسة التي تقاس قيمته ب، 0.05مما يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في درجة تأثير
العنصر البشري على جودة املعلومة املالية حسب أراء املحاسبين .
ا
ثالثا :اختبار الفرضية الثالثة:
جدول( :)10نتائج اختبار()t-testالصاص بالفرضية الثالثة
املحور الثالث
املجموعة املستندية املعتمدة في البيئة كافية لتوليد
معلومة ذات جودة

قيمة tاملحوسبة
-0.657

مستوى الداللة
0.823

القرار
قبول الفرضية الصفرية

املصدر :مخرجات الدراسة وفق برنامج spss

يبين الجدول رقم ( )10نتائج اختبار  tملعرفة أراء أفراد العينة الدراسة حول الفرضية الثالثة ،بحيث بلغت مستوى الداللة اإلحصائية
 0.823وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة املعتمد في الدراسة التي تقاس قيمته ب ، 0.05مما يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في
درجة تأثير التكنولوجيا على جودة املعلومة املالية حسب أراء املحاسبين .

 .6مناقشة النتائج:
ا
أوال :التحقق من الفرضيات:
 تأثيراملجموعة املستندية:
هناك اتفاق حول أن هناك تأثير للمجموعة املستندية على جودة املعلومة كما جاء في أسئلة اإلستبانة بحيث أن املؤسسة توفر كل الوثائق التي
تبرر عمليات التسجيل املحاسبي ،ومصداقية مجموعة مستندية توفر لنا معلومة جيدة بحيث تشير النتائج على أن املجموعة املستندية املتوفرة لدى
املؤسسات كفيلة لتبرير التسجيل املحاسبي وهذا األمر مقبول ومنطقيا من الناحية املحاسبية.

 تأثيرالعناصر البشرية:
ومن خالل أراء املستجوبين أن هناك اتفاق حول تأثير العنصر البشري على مخرجات النظام ومن خالل خبرة وكفاءة أن التأثير يكمن في:
 تعتبر قلة الكفاءة من أكبر معوقات دون الحصول على معلومة جيدة.
 الخبرة العملية لها تأثير على واقع جودة املعلومة.
فيعتبر هذا األمر مقبوال ومنطقيا من الناحية املحاسبية.

 تأثيرالتكنولوجيا:
كما أن هناك أتفاق عام حول أهمية استخدام نظام معلومات محاسبي إلكتــروني أثره على جودة املعلومة وهذا تأثير يكمن:


نظام معلومات محاسبي إلكتروني يقدم معلومات بطريقة سلسة وسهلة



نظام معلومات محاسبي إلكتروني يسهل عملية اتخاذ القرار.

فيعتبر هذا األمر مقبوال ومنطقيا من الناحية املحاسبية.

ا
ثانيا :التحليل املحاسبي
 تحليل املحاسبي للفرضية األولى :من خالل النتائج اإلستبانة للفرضية األولى املتعلقة بتأثير املجموعة املستندية على جودة املعلومة تبينا لنا أهمية
كل عنصر حسب املتوسط الحسابي وكان الترتيب كما يلي:
 تتوفر لدى املؤسسة كل الوثائق التي تبرر عمليات التسجيل املحاسبي.
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 مصداقية املجموعة املستندية توفر لنا معلومة جيدة.
 هناك حجم معتبر من الوثائق التي تبرر كل األحداث التي ينبغي على املحاسب تسجيلها.
 توفر املجموعة املستندية معلومات إضافية تعطي صورة كاملة عن أحداث مالية لفترة محددة (قوائم مالية ،جداول إحصائية ،رسوم
بيانية).
 توفر املجموعة املستندية بيانات تساعد على التنبؤ باألحداث املالية املرتبطة بالنشاط االقتصادي.
حسب أراء املحاسبين هناك أتفاق على أهمية عنصر تتوفر لدى املؤسسة كل الوثائق التي تبرر عمليات املحاسبي بحيث تم مقارنة
العنصر من حيث الجانب النظري لدراسة فتعتبر املستندات دليل موضوعي وهي الخطوة األولى في عمل النظام وهذا األمر مقبوال ومنطقيا
من الناحية املحاسبية.
 تحليل املحاسبي للفرضية الثانية :من خالل نتائج اإلستبانة للفرضية الثانية املتعلقة بتأثير العناصر البشرية على جودة املعلومة تبينا لنا أهمية
كل عنصر حسب املتوسط الحسابي وكان الترتيب كما يلي:


قلة كفاءة املحاسبين في املؤسسة تعتبر من أهم معوقات نظام املعلومات املحاسبي؛




الخبرة العملية في استخدام نظام املعلومات املحاسبية تؤثر على جودة املعلومات املالية؛
لدى املحاسبين الكفاءة املهنية الكافية التي تناسب املهام املسندة لهم؛



املؤسسة كثيفة العمال تطلب استخدام نظم معلومات محاسبي متطور؛



املحاسب راض ي عن نظام معلومات محاسبي الحالي؛

 مقاومة املحاسبين في املؤسسة الستخدام أنظمة معلومات محاسبية تحد من توفر خصائص الجودة في مخرجات نظام املعلومات
املحاسبي.
حسب أراء املحاسبين هناك أتفاق على أهمية الكفاءة والخبرة املهنية في توليد معلومات جيدة بحيث تم إسقاط العنصر نظريا وحسب أراء
املحاسبين تبينا لنا أن الكفاءة والخبرة لهم دور في تفعيل مخرجات النظام املعلومات املحاسبي وهذا مقبوال ومنطقيا من الناحية املحاسبية.


تحليل املحاسبي للفرضية الثالثة :من خالل نتائج اإلستبانة للفرضية الثانية املتعلقة بتأثير التكنولوجيا على جودة املعلومة تبينا لنا أهمية كل
عنصر حسب املتوسط الحسابي وكان الترتيب كما يلي:
 يتيح لنظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني تقديم املعلومات بطريقة سلسة وسهلة؛
فهم املعلومات الناتجة عن نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني يسهل اتخاذ القرارات؛
 يسمح نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني بتقييم األحداث املاضية لنشاط؛
 يستند نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على مجموعة إجراءات رقابية آلية تحقق صحة معالجة البيانات؛
 يسمح نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني بإعداد تقارير مالية تتصف بعدم التحيز؛
 يسمح نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على التنبؤ بالنتائج املستقبلية للنشاط.

حسب أراء املحاسبين هناك أتفاق على أهمية نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني في توليد معلومات جيدة بحيث تم إسقاط
العنصر نظريا وحسب أراء املحاسبين تبينا لنا أن نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني لهم دور في تفعيل مخرجات النظام املعلومات
املحاسبي وهذا مقبوال ومنطقيا من الناحية املحاسبية.
 .7مقارنة مع النتائج مع الدراسات السابقة :
جدول( :)11مقارنة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية
البيان
تتوفرلدى املؤسسة كل الوثائق التي تبرر عمليات
التسجيل املحاسبي
قلة كفاءة املحاسبين في املؤسسة تعتبر من أهم
معوقات نظام املعلومات ا ملحاسبي
الصبرة العملية في استخدام نظام املعلومات
املحاسبي تؤثرعلى جودة املعلومة املالية

دراسة يوسف القش ي
ال تتفق ألن دراسة ركزة على فعالية نظام معلومات
محاسبية على خصائص جودة ولم يركز على
املجموعة املستندية.
تتفق جاء في مضمون الدراسة أن كفاءة املحاسبين
لها أهمية في نجاعة مخرجات نظام املعلومات
املحاسبي.
تتفق كما جاء في مضمون الدراسة حول أهمية
الخبرة العملية في إنتاج معلومة جيدة.

دراسة يحيى الداية
تتفق ألن من نتائج املتحصل عليها في دراسة هي مدى
أهمية الوثائق في عمليات التسجيل املحاسبي بالنسبة
لجودة املعلومة.
تتفق كانت أداة املستخدمة في دراسة دراسة حالة ومن
أهم النتائج املتحصل عليها أنه أكبر معوق لنظام هي
قلة كفاءة العاملين.
تتفق الدراسة تحصلت على نتيجة أن الخبرة لها أهمية
بالغة في إنتاج معلومة جيدة.

دراسة محمد الطاهراألخضري
ال تتفق لم تشير الدراسة إلى هذه البند .

تتفق أيدت الدراسة ضرورة كفاءة املحاسبين ألنها تحقق
خصائص نوعية للمعلومة املحاسبية.
تتفق ترى الدراسة ضرورة وجود خبر عملية الستخدام
نظام املعلومة املحاسبية
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يتيح لنظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني تقديم
املعلومات بطريقة سلسة وسهلة

تتفق ألن الدراسة تضمنت التجارة اإللكترونية
وأهميتها.

ال تتفق لم تأتي الدراسة في هذه النقطة لذلك ال تتفق
دراسة مع دراستنا.

فهم املعلومات الناتجة في نظام املعلومات املحاسبي
اإللكـتروني يسهل اتخاذ القرارات

تتفق فمن النتائج املتحصل عليها أن معلومة جيدة
تسهل عملية اتخاذ القرار.

تتفق اتفقت دراسة مع دراستنا في هذه النقطة ألن
التكنولوجيا املتوفرة تسهل عملية اتخاذ القرار.

تتفق اتفقت دراسة في هذه النقطة ألن دراسة جاءت
معالجة ملدى تأثير نظام معلومات املحاسبي اإللكتروني
على خاصية قابلية الفهم .
تتفق دراسة في هذه النقطة ألن دراسة جاءت معالجة
ملدى تأثير نظام معلومات املحاسبي اإللكتروني على
خاصية قابلية الفهم .

املصدر :من اعداد الباحثين

الصاتمة :
حاولنا في هذا البحث تحديد أثر نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومة املالية ،وذلك باستخدام كل من أداة املقابلة واالستبانة ،ودلت
النتائج على وجود تأثير لنظام املعلومات املحاسبي على تعزيز جودة املعلومة املالية كما توصلت الدراسة على أن نظام املعلومات املحاسبي يستند إلى
مجموعة مكونات تتألف من أفراد مؤهلين وتكنولوجيا ووثائق مستندية تبرر عن الوقائع االقتصادية ،ساهمت في جعل النظام يرصد كل األحداث
االقتصادية محاسبيا ،وكذلك دلت النتائج عن عدم وجود اختالف في فرضيات تأثير نظام املعلومات املحاسبي في تعزيز وتحسين املعلومات املالية ،كما
يمكن تلخيص اهم االستنتاجات في النقاط التالية:
 من الناحية القانونية فان املؤسسات تستعمل الحد املطلوب من الوثائق التي تبرر العمليات واألحداث االقتصادية ،حيث أن وجود هذه الوثائقواستعمالها يعتبره املستجوبون من محافظي الحسابات ومحاسبيين مصدر ثقة وأمان يعزز من مصداقية املعلومة؛
 تعتبر قلة كفاءة املحاسبين من أكبر املعوقات التي تحول دون تقديم نظام املعلومات املحاسبي معلومة ذات جودة؛ تساهم الخبرة العملية للطاقم البشري في تعزي جودة املعلومة املحاسبية؛ حسب اتجاه اآلراء املستجوبة فإن عنصر التكنولوجيا في نظام املعلومات املحاسبي (االلكتروني) يساهم في تعزيز جودة املعلومة من خالل:

تعزيز املالءمة عن طريق خاصية الوقتية.



تقليل حاالت التحيز في اعداد املعلومة.



دعم صحة املعلومة نظرا إلجراءات الرقابة التي يحتويها النظام االلكتروني.
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Abstract:

This study, aims to identify the contribution of the accounting information system to the quality of
financial information in the Algerian environment. We analysed 40 questionnaires distributed among accountants in
accounting institutions and offices in OUARGLA- ALGERIA. The results of the analysis showed that the
accounting information system affects the quality of financial information. Through its components, as the
documentary collection has a strong impact on the credibility of the information and the human elements that are
characterized by expertise and efficiency able to improve information and the presence of technology within the
system contributes to improve the accuracy and timeliness of information
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