املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال
)Global Journal of Economics and Business (GJEB
Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx

www.refaad.com

)ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print

أثرالتجارة اإللكترونية على تطويرنظم املعلومات املحاسبية
دراسة ميدانية على عينة مختارة من الشركات التجارية بوالية الخرطوم2019
محمد عبيد كافي أبكر ،1سوسن عبد الحافظ حسن خطاب ،2عصام السيد بريمة السيد ،3عبد العزيزحسين متعب املزيد

4

 1أستاذ املحاسبة املساعد بكلية إدارة األعمال بعفيف -جامعة شقراء -اململكة العربية السعودية
 2أستاذة االقتصاد املساعد بكلية االقتصاد والعلوم االدارية -جامعة الزعيم األزهري -السودان
 3أستاذ املحاسبة املساعد وعميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -جامعة الزعيم األزهري -السودان
 4املحاضر بكلية إدارة االعمال بعفيف -جامعة شقراء -اململكة العربية السعودية
sawsanhafiz@gmail.com

تاريخ استالم البحث2019/11/17 :

تاريخ قبول البحث2020/1/4 :

2

DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2020.8.1.6

املخلخ::
هدفت الدراسة إلى التعريف بالتجارة االلكترونية وأهميتها والتعريف بنظام املعلومات املحاسبي باإلضافة إلى معرفة آراء عينة مختارة من
املوظفين املختصين بالشركات التجارية بوالية الخرطوم حول تأثير التجارة االلكترونية على نظم املعلومات املحاسبية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن التجارة االلكترونية تؤثر على نظام املعلومات املحاسبي باإلضافة الى أن تعامالت التجارة االلكترونية
أدت الى تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية.
أوصت بأن تسعى الشركات التجارية الى مواكبة التطورات التي تحدث في ظل التجارة االلكترونية.
الكلمات املفتاحية :التجارة اإللكترونية؛ أثر التجارة اإللكترونية؛ نظم املعلومات املحاسبية؛ املعلومات املحاسبية؛ تطوير نظم املعلومات املحاسبية

املدقدمة:
أدى ظهور ثورة تكنولوجيا املعلومات في القرن الحادي والعشرين إلى تغيير كثير من أنماط الحياة التي تعارف عليها الناس ،خاصة مع دخول
االنترنت وتطور وسائل االتصاالت حتى أصبح العالم قرية صغيرة من السهل معرفة ما يدور فيه بكل سهولة ويسر.
ومن مظاهر هذه الثورة في االتصاالت ما يعرف بالتجارة االلكترونية حيث أصبح الناس يتعاملون باإلنترنت في شراء وبيع مختلف البضائع
والخدمات دون ان يري أحدهما االخر سواء كان ذلك داخل الدولة الواحدة أو بين عدة دول تتجاوز بذلك الحدود الجغرافية.
إن هذا التطور الذي حدث في مجال التجارة االلكترونية يتطلب مواكبة نظم املعلومات املحاسبية له ،فاألفراد واملؤسسات والحكومات لن
تستطيع دفع قيمة السلع أو الخدمات إال عن طريق نظام محاسبي متطور يستطيع مواكبة هذا التحول الكبير في مجال التجارة االلكترونية ،حيث
يشمل هذا التطور بالضرورة تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية
وتأسيسا ملا تقدم فقد اتجهت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم التجارة االلكترونية وخصائصها ومتطلبات تطوير نظم املعلومات
املحاسبية من خالل جانب نظري وجانب تطبيقي يتمثل في استبانة وزعت على عينة مختارة من املوظفين املختصين في مجال املحاسبة بالشركات
التجارية بوالية الخرطوم
مشكلة الدراسة:
تؤثر التجارة اإللكترونية على نظم املعلومات املحاسبية من خالل التعديالت التي قد تطرأ على مكونات ومقومات نظم املعلومات املحاسبية بما
يمكنها من مواكبة متطلبات التجارة اإللكترونية ،من خالل هذا البحث يثير الباحثون التساؤالت التالية:
 .1هل تعتبر البيئة التي تمارس فيها التجارة االلكترونية مهيئة لها من حيث املكونات املادية والبشرية؟
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 .2هل تتأثر مقومات نظم املعلومات املحاسبية بالتجارة االلكترونية؟
 .3ما هو أثر تطور نظم املعلومات املحاسبية على التجارة االلكترونية؟
أهمية البحث:
يمكن تلخيص أهمية البحث في اآلتي:
 .1األهمية العلمية :يعتبر موضوع التجارة اإللكترونية من املوضوعات املهمة والتي يمكن أن تمثل إضافة للمكتبات األكاديمية والتي تفيد الطالب
والباحثين وغيرهم من املهتمين بهذا املجال.
 .2األهمية العملية :من خالل النتائج التي يتوصل إليها الباحثون والتوصيات التي يوصون بها فيما يتعلق بتأثير التجارة اإللكترونية على نظم
املعلومات املحاسبية والتي يمكن أن تفيد القائمين على االمر من مديري الشركات ،ورؤساء األقسام ،ومدققي الحسابات واملحاسبين وكافة
الجهات املستفيدة من املعلومات التي يوفرها النظام املحاسبي.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق اآلتي:
 .1التعريف بمفهوم التجارة االلكترونية ومميزاتها وأهدافها وخصائصها
 .2التعريف بنظم املعلومات املحاسبية ومكوناتها وخصائصها ووظائفها
 .3معرفة آراء عينة مختارة من املوظفين حول أثر التجارة االلكترونية علي نظم املعلومات املحاسبية
فرضيات البحث:
من خالل مشكالت البحث يسعي الباحثون إلى اختبار الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :إن ازدياد التعامالت االقتصادية في ظل التجارة االلكترونية يتطلب تطور املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية
الفرضية الثانية :تتأثر مقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة االلكترونية

اإلطارالنظري
املحور األول :التجارة االلكترونية:
 .1مفهوم التجارة اإللكترونية:
تعددت وجهات نظر الباحثين الذين تناولوا مفهوم التجارة اإللكترونية فقد تم تعريفها عدة تعريفات منها أنها:
(عمليات البيع والشراء ما بين املستهلكين واملنتجين ،أو بين الشركات باستخدام تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت)( .درويش :2002،ص)6
أيضا عرفت التجارة االلكترونية بأنها(:عمليات استخدام الشبكة االلكترونية في املجال التجاري والتي تتيح للمستهلك أن يعقد العديد من
صفقات البيع والشراء بأسلوب سريع وسهل)( .رضوان :1994،ص)348
كذلك عرفت التجارة اإللكترونية بأنها (االستخدام املنظم لتكنلوجيا االتصاالت املتقدمة وشبكات االتصاالت لتحقيق التعامل بين الشركة
البائعة من جانب وعمالئها ومورديها من جانب آخر) (منس ي .)2000،
وقد عرفها (حجاز :2002،ص  )24بأنها (النقل اإللكتروني بين جهازين للكمبيوتر للبيانات التجارية باستخدام نظام متفق عليه إلعداد
املعلومات).
كما عرفها (بلقاسم وعلى )2002،بأنها (املعامالت التجارية التي تتم من قبل االفراد والهيئات والتي تعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية
بما فيها الصوت والصورة من خالل شبكات مفتوحة مثل االنترنت أو مغلقة والتي تسمح بالدخول الى الشبكات املفتوحة).
يتضح من خالل التعريفات أعاله أن التجارة اإللكترونية هي عمليات تجارية تتم بين بائعين ومستهلكين عن طريق استخدام التكنلوجيا الحديثة
 .2مميزات التجارة اإللكترونية:
يمكن القول إن التجارة اإللكترونية تعد من أهم اختراعات العصر والتي يمكن من خاللها تحقيق أرباح لم يكن من املمكن تحقيقيها سابقا
وذلك بسب بعض امليزات التي تميزها والتي تتمثل في اآلتي( :دهمش ،القش ي )2004،
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 اتساع الرقعة :من منطلق أن التجارة االلكترونية متواجدة في كل مكان وفي كل األوقات ،فالتجارة التقليدية تحتاج إلى سوق ملموس
يستطيع املتعامل الذهاب إليه ،أما التجارة اإللكترونية ال تحتاج إلى سوق ملموس ويستطيع املتعامل من خاللها الدخول إلى هذا السوق غير
امللموس في أي وقت وأي مكان بواسطة الكمبيوتر وبلمسة بسيطة على املوقع الذي يرغب بزيارته.
 التداول العالمي :تمكن التجارة اإللكترونية املتعاملين من خاللها تخطي حدود الدول والتحرر من القيود والوصول إلى مكان بالعالم
وبضغطة زر بسيطة على الكمبيوتر ودون تكلفة تذكر
 معاييرعاملية :وهي مقاييس أو معايير شبكة اإلنترنت ،التي يتم من خاللها تعامالت التجارة اإللكترونية وبشكل موحد بين الدول.
 التواصل :تعد التجارة اإللكترونية آلية تواصل ذات فاعلية عالية جدا من منطلق أنها وسيلة اتصال ذات اتجاهين بين العميل والتاجر.
 كثافة وغنى املعلومات :جعلت شبكة اإلنترنت املعلومات كثيفة وذات نوعية ممتازة وحديثة ،وبشكل مشابه قللت التجارة اإللكترونية من
آلية البحث عن املعلومات والتخزين ومن تكلفة االتصاالت من جهة ،ومن جهة أخرى زادت هذه التقنية من التوقيت املالئم للمعلومة ودقتها
كذلك ،ومكنت من الوصول لجميع املستهلكين في العالم وتزويد املستهلك بمعلومات كثيرة.
 االستهداف الشخص ي :من منطلق أن التجارة اإللكترونية تمكن املسوق للمنتج من استهداف فئة معينة من االفراد من خالل تعديل
اإلعالنات عبر شبكة االنترنت ،وذلك بتحديد معلومات الفرد املرغوب اطالعه على املنتج كتحديد العمر ،الجنس ،طبيعة عمله ،وأي أمور
أخرى يراها املسوق ضرورية.
يتضح مما سبق أن التجارة اإللكترونية تتميز بميزات عديدة تتمثل في اتساع الرقعة الجغرافية التي يتم فيها التعامل باإلضافة الى وجود
معايير عاملية تحكمها فضال عن توافر كمية ونوعية معلومات للمنتجين للمستهلكين تمكنهم من عمليات البيع والشراء
 .3أهداف التجارة االلكترونية:

تسعى التجارة االلكترونية الى تحقيق مجموعة من األهداف منها ما يلي( :مصطفى)2009 ،


زيادة نطاق السوق وتجاوز الحدود الجغرافية املحلية واإلقليمية والعاملية أمام السلع والخدمات واملعلومات.
زيادة معدالت الوصول الى العمالء وبناء عالقات قوية فيما بينهم.



تحقيق وتقليل تكاليف اإلنتاج والتسويق والتوزيع.



تحقيق السرعة والكفاءة في أداء األعمال
البحث عن عمالء جدد والوصول إليهم وحثهم أو ترقيم الشراء





 تقديم وتحسين الخدمات املقدمة للعمالء وتحسين الصورة الذهنية للمنشأة
يتضح أن التجارة اإللكترونية تسعى الى زيادة نطاق السوق وتجاوز الحدود الجغرافية للوصول الى عمالء جدد وبناء عالقات قوية معهم
لتحسين عمليات البيع باستخدام السرعة والكفاءة في أداء االعمال باإلضافة الى تقليل التكاليف
 .4أنماط التجارة اإللكترونية:
تتمثل أنماط التجارة االلكترونية في اآلتي(Benchmarking E-Commerce in information Society in Europe and the US,2003,p20) :
 التعامل بين منظمة أعمال ومنظمة أعمال أخرى (:)B2B
تشير B2Bإلى تطبيق الصفقات اإللكترونية بين منظمات األعمال وطبقا لذلك فإن البيع والشراء على اإلنترنت متضمنا في الطلب مع إمكانية
الدفع والتسليم بين هذه املنظمات.
 التعامل بين منظمة األعمال واملستهلك (:)B2C
وهو ما يعرف بالبيع الفردي ،أي التعامل بين بين املؤسسات التجارية واملستهلكين ،ويشمل هذا السوق قطاعات التجزئة التي تبيع املنتجات
والخدمات للمستهلكين عبر اإلنترنت.
 التعامل بين منظمة أعمال وإدارة وحكومة (:)B2G
ال يزال هذا املجال من التجارة اإللكترونية في مراحله األولية في معظم الدول ،يتمثل هذا املجال في التفاعل اإللكتروني بين منظمات األعمال
واملؤسسات الحكومية مثل عمليات اثباتات ومدفوعات الضرائب.
 التعامل بين املستهلك واملستهلك (:)C2C
يستند هذا املجال من التجارة اإللكترونية على التعامل التجاري اإللكتروني بين املستهلكين أنفسهم ،من خالل وضع إعالنات على املواقع
الشخصية في اإلنترنت بهدف بيع األغراض الشخصية أو بيع الخبرات لآلخرين.
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 تعامالت أخرى بين إدارة حكومة وغدارة حكومة ( ،)G2Gوإدارة حكومة ومواطن ( ،)G2Cومواطن وإدارة حكومة ( ،)C2Gوغدارة حكومة
ومنظمات أعمال (:)G2B
تندرج هذه املجاالت جميعها ضمن مفهوم الحكومة اإللكترونية بحيث يعرف املتعاملون كمواطنين وليسوا كمستهلكين.
 .5عالقة التجارة اإللكترونية بعمل نظم املعلومات املحاسبية( :يحي والحبيطي )2003،
يمثل نظام املعلومات املحاسبية ( " )AISأحد النظم الفرعية في الوحدة االقتصادية ،يتكون من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض
بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة ،بهدف توفير املعلومات التاريخية والحالية واملستقبلية ،املالية وغير املالية ،لجميع الجهات التي يهمها أمر الوحدة
االقتصادية ،وبما يخدم تحقيق أهدافها ".
وبما ان توجه العديد من الوحدات االقتصادية نحو استخدام التجارة اإللكترونية أخذ يزداد شيئا فشيئا من حيث أنه يمثل أحد التغيرات
والتطورات التي يجب أن تحقق الوحدات االقتصادية الفائدة التي يمكن أن تساعدها نحو تحقيق أهدافها  ،وبما أن نظام املعلومات املحاسبية هو
نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة التي يعمل في نطاقها  ،كما أنه يمثل النظام الرسمي للمعلومات في أي وحدة اقتصادية وبالتالي يقع على عاتقه أن يوفر
املعلومات املختلفة للعديد من الجهات التي لها عالقة بالوحدة االقتصادية املعنية ـ إضافة إلى إمكانية تحقيق أهدافه وأهداف الوحدة االقتصادية التي
يعمل فيها ـ  ،فإن األمر يتطلب من نظم املعلومات املحاسبية في الوحدات االقتصادية ـ التي تعمل في ظل التجارة اإللكترونية ـ أن تأخذ بنظر االعتبار كل
التغيرات والتطورات التي تحدث في املجاالت املتعددة املحيطة ببيئتها وخاصة ما يتعلق بالتطورات املستجدة في مجال استخدام تقنيات املعلومات
واالتصاالت الحديثة والتي تمثل التجارة اإللكترونية إحداها .

املحور الثاني :نظم املعلومات املحاسبية
يعتبر نظام املعلومات املحاسبية جزء من النظام الكلي للمنظمة ،ويلعب دورا مهما وفعاال في جمع وتبويب وتلخيص العمليات املالية واالمداد بها
الى مستخدميها الداخليين والخارجيين ملساعدتهم في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.
 .1مفهوم نظام املعلومات املحاسبي:
تم تعريف نظم املعلومات املحاسبية بأنها(:أحد مكونات تنظيم إداري يختص بجمع وتوصيل وتحليل ومعالجة وتبويب املعلومات املادية والكمية
التخاذ القرارات الي االطراف الداخلية والخارجية ،ولذلك نجد أن نظم املعلومات املحاسبية تعتبر جزءا ال يتجزأ من التنظيم اإلداري املعروف بنظم
املعلومات اإلدارية) (الدهراوي)1997،
ويعرفه عبداملقصود أيضا بأنه(:هيكل متكامل داخل الوحدة االقتصادية يقوم باستخدام املوارد املتاحة واالجزاء األخرى لتحويل البيانات
االقتصادية الي معلومة محاسبية بهدف اشباع احتياجات املستخدمين املختلفين من املعلومات )(دبيان وعبد اللطيف .)2004،كما يرى الزبيدي بأنه
(مجموعة من املكونات املادية وغير املادية لجمع البيانات (املدخالت) وتشغيلها وتحويلها الى معلومات (مخرجات) من خالل أنظمة فرعية تعمل جميعها
في اطار محاسبي متكامل لتحقيق مجموعة من أهداف اإلدارة لتمكنها من القيام بوظائفها اإلدارية املختلفة والتنسيق مع الجهات الخارجية األخرى
ملساعدتها على اتخاذ القرارات وذلك من خالل نظام لالتصال بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية وبما يكفل تحقيق الرقابة) الزبيدي ( .)2001ويرى
عبد هللا ( )2006أن نظام املعلومات املحاسبي بأنه (عبارة عن مجموعة من العناصر واالهداف واملبادئ والسياسات ووسائل التشغيل ومجموعة االفراد
املؤهلين لتشغيل هذه الوسائل واملترابطة بشكل متناسق ومتكامل ،وعمليات التشغيل على املدخالت وإنتاج وتوصيل املعلومات إلى األطراف الداخلية
والخارجية لترشيد قراراتها من خالل شبكة اتصاالت مع البيئة الداخلية والخارجية).
من خالل التعريفات السابقة يتضح أن نظام املعلومات املحاسبي هو جزء من النظام اإلداري للمؤسسة ويتكون من مجموعة من املكونات
املادية وغير املادية تعمل على تشغيل البيانات وتحويلها إلى معلومات بهدف تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية.
 .2مكونات نظام املعلومات:
يتكون أي نظام معلومات سواء محاسبي او غير محاسبي من ثالثة مكونات هي:
 املدخالت :تعرف املدخالت بأنها " القوة الدافعة والوقود الالزم لتشغيل النظام وهذه املدخالت ممثلة في مواد أولية  ،عمالة  ،رأسمال  ،معلومات  ،او
اي ش يء يحصل عليه النظام من البيئة املحيطة ومن نظم أخري"(الدهراوي ومحمد .)2004،
 عمليات التشغيل او التحويل :تمثل مرحلة التشغيل الجانب الفني من النظام ،والذي يقوم بإجراء العديد من العمليات في نفس املرحلة ،والتشغيل
بهذا الشكل يمثل تفاعل كل العوامل داخل النظام مثل عوامل االنتاج في الوحدة االقتصادية في صورة نشاط ينتج عنه عملية تحويل املواد االولية الي
منتجات نهائية ،ويتم تحويل البيانات في نظام املعلومات الي معلومات بطرق التشغيل املختلفة من تسجيل ،وتلخيص ،حساب ،مقارنة (الدهراوي
ومحمد .)2004،
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 املخرجات :تعرف املخرجات بانها (:الناتج النهائي من النظام والذي يذهب الي البيئة املحيطة أو الي نظم أخرى ،وتكون هذه املخرجات في صورة منتج
نهائي أو وسيط ،خدمة للمستهلك أو معلومات تستخدم في اتخاذ القرارات االدارية أو تستخدم كبيانات لنظام معلومات آخر) "(الدهراوي ومحمد
)2004،
 االتصال العكس ي او التغذية العكسية :يهدف هذا العنصر كمعلومات مرتدة الي توفير أداة إرشادية وتصحيحية ألنشطة التحويل ،وعمليات
التشغيل ،واعداد التقارير عن حاالت الرقابة ،وكذلك يعمل على تفسير النتائج ،اي ان التغذية العكسية هي عبارة عن عملية تصحيح االنحرافات او
االخطاء ،التي تعتري عمل النظام .وهي اشبه ما تكون بالرقابة الذاتية ،للتأكد من مدي فعالية وكفاءة النظام في تحقيق االهداف وتلبية احتياجات
البيئة التي يعمل في اطارها( .رملي)2011،
 .3خصائ :نظم املعلومات املحاسبية:
يمتاز نظام املعلومات املحاسبية بمجموعة من الخصائص والسمات تتمثل في االتي( :ياسين )2006،
 يتكون من مجموعة من األجزاء املادية والبشرية التي تتضافر معا لتشكيل اإلطار العام للنظام.
 يتضمن مجموعة من اإلجراءات والقواعد واملبادئ التي تربط بين أجزاء النظام ومكوناته وتحركها بشكل ديناميكي.
 يسعى الى تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية والرئيسية واملتمثلة في إنتاج وتوصيل املعلومات املحاسبية الى مستخدميها.
 يتكون من مجموعة من النظم الجزئية والتي ترتبط مع بعضها البعض بعالقات هرمية ،أي أن كل نظام جزئي مرتبط بنظام جزئي آخر ضمن
مستوى أعلى وبحيث تشكل مجموعها هيكل النظام املحاسبي.
 إن األنظمة الجزئية املكونة لنظام املعلومات املحاسبية تسعى الى تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية الخاصة بها والتي تتوافق وتنسجم مع
األهداف الرئيسية للنظام املحاسبي.
 يعتبر وحدة شاملة ومتكاملة وال يمكن النظر إليها كأجزاء منفردة ومستقلة عن بعضها البعض.
كما يرى أحمد ( )2006أن نظم املعلومات املحاسبية تتميز بالعديد من الخصائص منها البساطة التي تسهل فهمه واستخدامه واملرونة والتي
تسمح بالتغيير بأدنى قدر ممكن من املشاكل.
 .4وظائف نظام املعلومات املحاسبي:
أن أي نظام معلومات سواء كان محاسبيا او غير محاسبي ،رئيسيا أو فرعيا ال بد وأن ينفذ مجموعة من الوظائف هي :تجميع البيانات ومعالجتها
وإنتاج املعلومات والرقابة على البيانات وأمنها وإدارتها ،وفيما يتعلق بنظام املعلومات املحاسبية فإن كل نظام تطبيقي منها يجب أن يشتمل على هذه
الوظائف ،كما يجب أن تتكامل هذه الوظائف مع األنظمة األخرى املكونة لكل دورة من دورات النظام املحاسبي واألنظمة األخرى في املنظمة.
(أحمرو)2006،
ويرى سوفيان ( )2012أن أهم الوظائف أو املهام التي يقوم بها نظام املعلومات املحاسبية هي :تجميع البيانات ،تشغيل البيانات ،إدارة البيانات،
ورقابة وضمان البيانات وأخيرا استخراج املعلومات .هذه الوظائف تتم بخطوات تمثل دورة تشغيل البيانات والتي تقوم بتحويل البيانات من مصدرها
املتعدد إلى معلومات للمستخدمين املتعددين.
يتضح أن نظام املعلومات املحاسبي هو نظام تطبيقي يسعى الى تجميع البيانات ومعالجتها إلنتاج املعلومات ملستخدميها الداخليين
والخارجيين والرقابة على هذه املعلومات.
 .5مكونات نظم املعلومات املحاسبية وتأثيرات التجارة اإللكترونية( :يحي والحبيطي)2003،
تتعلق مكونات نظام املعلومات املحاسبية ـ بصورة عامة ـ بمجموعة من األجزاء البشرية واملادية ،وفي ظل التشغيل اليدوي للبيانات فإن النظام
سوف يعتمد بصورة رئيسية على الكادر البشري إضافة إلى مجموعة من الوسائل اآللية أو شبه اآللية البسيطة التي تساعد على القيام باألعمال
املحاسبية ،ولكن عند قيام الوحدة االقتصادية بالعمل في ظل التجارة اإللكترونية فإن مكونات نظام املعلومات املحاسبية تشمل كال من :مجموعة
األفراد املؤهلين ،أجهزة الحاسوب ،البرمجيات ،قاعدة البيانات ،اإلجراءات وتقنيات االتصاالت.
 .6مدقومات نظم املعلومات املحاسبية وتأثيرات التجارة اإللكترونية:
تتأثر مقومات نظم املعلومات املحاسبية في ظل التجارة اإللكترونية ،ويمكن إيجاز هذا التأثير في اآلتي( :جمعة )1999،
 األثر على املجموعة املستندية :ان االعتماد على التشغيل اإللكتروني للبيانات يتطلب ضرورة تعديل شكل وطبيعة هذه املستندات أو استخدام
مجموعة مستندية جديدة تشتمل على البيانات املوجودة في املستندات األصلية بصورة تتماش ى مع البرنامج املحاسبي اإللكتروني الذي يطبق في
الوحدة االقتصادية وكذلك نظام الترميز املتبع للوصول إلى البيانات التي تم حفظها بواسطة الشريط املمغنط أو االقراص املمغنطة.
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 األثر على املجموعة الدفترية :في ظل الطريقة املحاسبية التي تتبعها الوحدات االقتصادية تتعدد الدفاتر املحاسبية ولكن عند االعتماد على
التشغيل اإللكتروني للبيانات تعد ذاكرة الحاسوب واألشرطة املمغنطة واألقراص املمغنطة بمثابة الدفاتر املحاسبية.
 األثر على دليل الحسابات :ان االعتماد على التشغيل اإللكتروني للبيانات قد ساعد على تطوير طريقة اإلعداد للدليل املحاسبي فضال عن
املحافظة على سرية البيانات أو الحسابات املسجلة ـ اجمالية كانت ام فرعية ـ وكذلك دقة التصنيف للحسابات.
 األثر على مجموعة التدقارير والدقوائم :أدى االعتماد على التشغيل اإللكتروني للبيانات إلى دقة وسرعة الحصول على التقارير (اليومية –
االسبوعية – الشهرية – الفصلية – السنوية) ،فضال عن إمكانية عرضها على شاشة العرض املرئي وبالتالي سرعة تغير املعلومات التي تضمها
التقارير قبل طباعتها أو تخزينها

الدراسات السابدقة:
 دراسة أبو رحمة ( :)2009تناولت الدراسة االساليب التي تطبقها املصارف العاملة في قطاع غزة لدي تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية ونظم
التسوية املحاسبية عنها ،هدفت الدراسة الى التعرف على أساليب تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية .أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي أن
نظم التسوية املطبقة فعال في البنوك العاملة في قطاع غزة تعتبر ضعيفة مقارنة بما هو متعارف عليه دوليا وذلك يرجع الي عدم وجود الكفاءات
املتخصصة في مجال التجارة االلكترونية ونظم التسوية املحاسبية عنها ،كما انه توجد صعوبات رقابية تواجه عملية التبادل التجاري االلكتروني
وذلك لعدم وجود نظام رقابي فعال معتمد من قبل سلطة النقد ويتم من خاللها الرقابة علي جميع عمليات التبادل التجاري االلكتروني والتأكد من
سالمة تطبيق نظم التسوية املحاسبية علي هذه العمليات .ركزت هذه الدراسة على معرفة األساليب التي تطبقها املصارف العاملة في قطاع غزة لدى
تنفيذ عمليات التجارة االلكترونية.
 دراسة العبادي والدقش ي ( :)2010هدفت هذه الدراسة إلى دراسة درجة تأثر نظم املعلومات املحاسبية لدى قطاع شركات الخدمات املالية في األردن
بظاهرة العوملة وتداعياتها على العالم ،وخصوصا قطاع األعمال ،و مدى امتالك شركات الخدمات املالية لآلليات املناسبة في نظام معلوماتها املحاسبي
التي تؤهلها لتصبح شركات عاملية وبالتالي قدرتها على دخول عالم العوملة بخطى ثابتة ،ومعرفة املعوقات التي تحول دون امتالك تلك اآلليات .وقد
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها :إن نظام املعلومات املحاسبي في اغلب الشركات يستطيع التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على معايير
املحاسبة ،وخصوصا في القيمة العادلة ،وان نظام املعلومات املحاسبي املحوسب في اغلب شركات الخدمات املالية األردنية قابل للتحديث كي يتماش ى
مع التطورات التكنولوجية املتسارعة واخيرا بوجود بعض املعوقات ..أهتمت هذه الدراسة بمعرفة مدى تأثر نظم املعلومات املحاسبية بظاهرة العوملة
لدى شركات االتصاالت األردنية ومدى امتالك هذه الشركات لآلليات املناسبة ملواكبة تطورات العوملة.
 دراسة هيا العبيد ( :)2011تناولت هذه الدراسة مدي قدرة نظام املعلومات املحاسبية في الشركات الكويتية علي التعامل مع عمليات التجارة
االلكترونية في ظل غياب التوثيق املستندي ،وخصوصا أن تقتهم في هذا النظام تعتمد بشكل أساس ي علي مخرجاته التي يجب أن تمتع بالخصائص
النوعية للمعلومات املحاسبية .هدفت هذه الدراسة الى قياس مدى قدرة نظام املعلومات املحاسبي في الشركات الكويتية على التعامل مع عمليات
التجارة االلكترونية وكذلك تحديد املعوقات التي تعترض هذا النظام ..أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي أن لدي أنظمة املعلومات املحاسبية
في الشركات الكويتية لها القدرة علي التعامل مع عمليات التجارة االلكترونية ،وأن هنالك معوقات تحول دون قدرة أنظمة املعلومات املحاسبية في
الشركات الكويتية علي التعامل مع عمليات التجارة االلكترونية ،وتمثلت حسب راي االدارة املالية في :مخاطر عمليات التجارة االلكترونية والتخوف
منها ،ثم عدم إدراك االدارة العليا ألهمية تطوير النظام املالي والتكلفة العالية لوضع السياسات وتطبيقها .بينما يري املدققون أن املعوقات تتمثل في:
غياب التوثيق املستندي لعمليات التجارة االلكترونية ،وقلة خبرة االدارة املالية في هذا املجال ،واملخاطر املصاحبة لعمليات التجارة االلكترونية .ركزت
هذه الدراسة على معرفة القدرة التي يتمتع بها نظام املعلومات املحاسبي في التعامل مع عمليات التجارة االلكترونية واملعوقات التي تعترض نظام
املعلومات املحاسبي للقيام بدوره في الشركات الكويتية .
 دراسة عذريل وزهد ( :)2015هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التجارة اإللكترونية في تحسين جودة نظم املعلومات املحاسبية في شركة جوال
الفلسطينية) ، (Jawwalولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتصميم استبانة ،تم توزيعها على املوظفين العاملين في شركة جوال الفلسطينية في
مدينة رام هلل ،حيث تم توزيع ( )20استبانة ،وقد بلغ عدد االستبانات املستردة ( )20استبانة ،أي ما نسبته ( )%5من حجم مجتمع الدراسة ،وقد تم
استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ) (SPSSلتحليل بيانات الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :ارتفاع فاعلية نظم
املعلومات املحاسبية ،وزيادة قدرتها على تحقيق األهداف من خالل التجارة اإللكترونية لشركة جوال الفلسطينية ،زيادة كفاءة نظم املعلومات
املحاسبية برفع نسبة مخرجاتها ،وتمكن متخذي القرارات من االعتماد عليها والثقة بها..ركزت هذه الدراسة على االهتمام بأثر التجارة اإللكترونية في
تحسين جودة نظم املعلومات املحاسبية بشركة الجوال الفلسطينية.

76

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 71-84

حممد أبكر وآخرون

أثر التجارة اإللكرتونية على تطوير نظم املعلومات احملاسبية...

ما يميزهذه الدراسة:
تتميز هذه الدراسة بأنها ركزت على تأثير التجارة االلكترونية على تطوير نظم املعلومات املحاسبية لعينة مختارة من الشركات التجارية بوالية
الخرطوم بالسودان .ويشمل التطوير كل من املكونات املادية مثل األجهزة الحديثة وكذلك املكونات البشرية من العاملين في هذه الشركات ومدى
تدريبهم وتأهيلهم ملواكبة العمليات التي تحدث في ظل التجارة االلكترونية

الدراسة امليدانية:
اعتمدت الدراسة في جانبها التطبيقي على االستبانة حيث تم تصميمها لغرض جمع البيانات األولية من عينة الدراسة ،وتم عرضها على
مجموعة من املختصين األكاديميين لتحكيمها ،وبعد إجراء التعديالت املقترحة عليها ،تم توزيعها على املوظفين املختصين بالشركات التجارية بوالية
الخرطوم بالسودان .وقد كان عدد االستبانات املوزعة ( )70استبانة ،وتم تجميع ( )60استبانة بنسبة استجابة بلغت  %86تقريبا.
وصف العينة:
َّ
تكونت عينة الدراسة من ( )60موظفا وموظفة في القطاع املحاسبي االلكتروني بالشركات التجارية بوالية الخرطوم ،وتم اختيارهم بطريقة
عشوائية من مجتمع الدراسة .والجدول ( )1يوضح توزيع أفراد العينة تبعا للمتغيرات الشخصية.
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات التخص ،:املؤهل العلمي ،الخبرة العملية ،الدرجة الوظيفية
املتغير
التخص:

املؤهل العلمي

الخبرات العملية

املستوى الوظيفي

الفئة
محاسبة مالية
محاسبة تكاليف
إدارة مالية
أخرى
املجموع
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
 5-1سنوات
 10-6سنوات
 15-11سنة
أكثرمن  15سنة
املجموع
محاسب
رئيس حسابات
مراجع
مديرمالي
املجموع

العدد
26
16
8
10
60
3
31
24
2
60
10
25
16
9
60
35
4
17
4
60

النسبة املئوية
43.3
26.7
13.3
16.7
100.0
5.0
51.7
40.0
3.3
100.0
16.7
41.7
26.7
15.0
100.0
58.3
6.7
28.3
6.7
100.0

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع تحليل بيانات االستبانة

يظهرمن الجدول ( )1ما يلي:
بالنسبة ملتغير التخصص بلغت الفئة محاسبة مالية ( )26وبنسبة مئوية ( ،)%43.3والفئة محاسبة تكاليف ( )16وبنسبة مئوية (،)%26.7
والفئة إدارة مالية ( )8وبنسبة مئوية ( ،)%13.3والفئة أخرى ( )10وبنسبة مئوية (.)%16.7
وبالنسبة ملتغير املستوى التعليمي بلغت الفئة دبلوم( )3وبنسبة مئوية ( ،)%5.0والفئة بكالوريوس( )31وبنسبة مئوية ( ،)%51.7والفئة
ماجستير( )24وبنسبة مئوية ( ،)%40.0والفئة دكتوراه( )2وبنسبة مئوية (.)%3.3
وبالنسبة ملتغير الخبرة الوظيفية بلغت الفئة من ( 5-1سنوات) ( )10وبنسبة مئوية ( ،)%16.7والفئة من ( 10-6سنوات) ( )25وبنسبة مئوية
( ،)%41.7والفئة من( 15-11سنة)( )16وبنسبة مئوية ( ,)%26.7والفئة من(أكثر من  15سنة)( )9وبنسبة مئوية (.)%15.0
وبالنسبة ملتغير الدرجة الوظيفية بلغت الفئة محاسب ( )35وبنسبة مئوية ( ،)%58.3والفئة رئيس حسابات( )4وبنسبة مئوية (، )%6.7
والفئة مراجع ( )17وبنسبة مئوية ( ,)%28.3والفئة مدير مالي ( )4وبنسبة مئوية (.)%6.7
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ثبات األداة:

الستخراج ثبات أداة الدراسة تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا الستخراج االتساق الداخلي ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ( :)2قيم ثبات مجاالت الدراسة بطريدقة كرونباخ الفا ((Cronbach’s Alpha
املدقياس

عدد الفدقرات

كرونباخ الفا

9

0.85

9

0.88

مقياس تأثير مقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية
بتعامالت التجارة االلكترونية.
مقياس أثر تطوير املكومات املادية والبشرية لنظم املعلومات
املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة
االلكترونية.

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع تحليل بيانات االستبانة

يظهر من الجدول ( )2أن قيمة الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ملقياس تأثير مقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية
بتعامالت التجارة االلكترونية بلغت ( ،)0.85واملقياس أثر تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي الى مواكبة
التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية بلغت ( ،)0.88وهي قيم مرتفعة وتدل على درجة ثبات مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة.
صحيح مدقاييس الدراسة:
حيث استخدم مقياس ليكرت للتدرج الخماس ي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة ،حيث تم التدريج للفقرات االيجابية على النحو التالي:
(موافق بشدة) أعطي الدرجة رقم ( ،)5و(موافق) أعطي الدرجة رقم ( ،)4و(محايد) أعطي الدرجة ( ،)3وأعطي خيار (غير موافق) الدرجة رقم ( ،)2و(غير
موافق بشدة) أعطي الدرجة رقم ( ،)1كما تم االعتماد على التصنيف التالي للحكم على املتوسطات الحسابية كالتالي:


متوسط حسابي (أقل من  )2.33درجة تقدير منخفضة.



متوسط حسابي ( )3.66 – 2.34درجة تقدير متوسطة.

 متوسط حسابي ( )5- 3.67درجة تقدير مرتفعة.
حيث تم إعطاء االستبانات على موظفي وموظفات الشركات التجارية بوالية الخرطوم.
املعالجة اإلحصائية:
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع فقرات مقياس ي الدراسة (أثر التجارة االلكترونية على تطوير نظام املعلومات
املحاسبي) ،وتم تطبيق اختبار ( )One-sample t. Testعلى املتوسط الحسابي ملقاييس الدراسة ككل.
نتائج الدراسة:
يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي هدفت التعرف إلى أثر التجارة االلكترونية على تطوير نظام املعلومات املحاسبي:
النتائج املتعلدقة باإلجابة عن أسئلة الفرضيات:
النتائج املتعلدقة باإلجابة عن الفرضية االولى :تتأثر مدقومات وتصاميم نظم املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة االلكترونية
لإلجابة عن أسئلة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية لجميع فقرات املقياس ،وتم تطبيق اختبار ( )One-sample t. Testعلى
املتوسط الحسابي ملقياس الدراسة ككل ،وفيما يلي عرض النتائج.
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جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملدقياس أثراملدقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة االلكترونية
واملتوسط ككل
الرقم
1
2
3
4
5
6

7
8
9

املجاالت
التشغيل االلكتروني للبيانات يؤثر على شكل املدخالت (الفواتير االلكترونية ووسائل الدفع
االلكتروني).
تقوم الشركة بإعادة تصميم نظم املعلومات املحاسبية بطريقة تمكنها من التكيف مع التدفق
السريع والزائد ملدخالت البيانات.
التشغيل االلكتروني للبيانات يساعد في تطوير املجموعة الدفترية واملستندية.
تحرص الشركة على تطوير كافة الوسائل التقنية بشكل دوري ومستمر وصوال إلى نظام
معلومات محاسبية ذو فعالية وكفاءة.
يتمتع القائمون على عمل نظم املعلومات املحاسبية باملهارات الفنية والعملية بتقنيات املعلومات
الحديثة واملتطورة.
التغيرات التي تحدث على مقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية ترتبط بسرعة
إنجاز املعامالت االلكترونية وال تؤثر على األسس واملبادئ املحاسبية التي تحكم املمارسات
املحاسبية.
تصميم نظام معلومات محاسبي يتميز باملرونة يساعد في استيعاب كافة التغيرات التي تحدث
عند تعامالت التجارة االلكترونية.
وضع النظم والتصاميم املحاسبية من قبل أفراد ملمين بمهنة املحاسبة يساعد في تسهيل
تعامالت التجارة االلكترونية.
تطوير األنظمة واملعايير املحاسبية لتتوافق مع التغيرات التي تحدث في مجال التجارة االلكترونية
من شأنه أن يؤدي إلى تسهيل عملية التطبيق وتقليل االختالفات.
املجموع

الرتبة

الدرجة

املتوسط
الحسابي
4.02

االنحراف
املعياري
0.81

مرتفعة

9

4.18

0.47

1

مرتفعة

4.13
4.18

0.60
0.75

4
2

مرتفعة
مرتفعة

4.17

0.49

3

مرتفعة

4.12

0.88

8

مرتفعة

4.13

0.75

6

مرتفعة

4.13

0.57

5

مرتفعة

4.12

0.67

7

مرتفعة

4.13

0.43

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع تحليل بيانات االستبانة

يظهر من الجدول ( )3أن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدقياس أثر املدقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية
بتعامالت التجارة االلكترونية" واملتوسط ككل تراوحت بين ( )4.18-4.02وجميعها بدرجات مرتفعة ,كانت أبرزها للفقرة رقم ( )2التي تنص على "تقوم
الشركة بإعادة تصميم نظم املعلومات املحاسبية بطريقة تمكنها من التكيف مع التدفق السريع والزائد ملدخالت البيانات" ،ثم جاءت الفقرة رقم()4
التي تنص على "تحرص الشركة على تطوير كافة الوسائل التقنية بشكل دوري ومستمر وصوال إلى نظام معلومات محاسبية ذو فعالية وكفاءة"
بمتوسط حسابي ( )4.18وبدرجة مرتفعة ،وأدناها لفقرة رقم( )1التي تنص على "التشغيل االلكتروني للبيانات يؤثر على شكل املدخالت(الفواتير
االلكترونية ووسائل الدفع االلكتروني)" .وبلغ املتوسط الحسابي ملقياس أثر املقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة
االلكترونية ككل ( )4.13وبدرجة مرتفعة.
وفيما يلي نتائج تطبيق اختبار ( )One-sample t. Testلفحص مقياس الدراسة ككل:
جدول ( :)4نتائج اختبار( )One-sample t. Testلفح :ملدقياس الدراسة واملدقياس ككل
املقياس
أثراملدقومات وطبيعة تصاميم نظم
املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة
االلكترونية

املتوسط الحسابي
4.13

االنحراف املعياري
0.43

قيمة ()t.
20.390

درجات الحرية
59

الداللة االحصائية
0.00

النتيجة
رفض الفرضية العدمية

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع تحليل بيانات االستبانة

يظهر من الجدول ( )4أن قيمة ( )tبلغت ( )20.390وهي قيمة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0,05حيث تم مقارنة الوسط
الحسابي للمقياس ككل ( )4.13بالوسط الفرض ي للتدريج الخماس ي (ليكرت) وهي ( ،)3وبالتالي يمكن القول بأن طبيعة وتصاميم نظم املعلومات
املحاسبية لديها تعامل واضح مع التجارة االلكترونية ،وبالتالي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة لتصبح على النحو التالي:
تتأثرمدقومات وتصاميم نظم املعلومات املحاسبية بتعامالت التجارة االلكترونية
الفرضية الثانية :تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة
االلكترونية
لإلجابة عن أسئلة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية لجميع فقرات املقياس ،وتم تطبيق اختبار ( )One-sample t. Testعلى
املتوسط الحسابي ملقياس الدراسة ككل ،وفيما يلي عرض النتائج.
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جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملدقياس أثرتطويراملكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي
تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية واملتوسط ككل
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املجاالت
يستطيع النظام املحاسبي التأقلم ببرمجياته مع التطورات التكنولوجية املتسارعة محليا وعامليا.
يتوافر األفراد املؤهلين ،علميا وعمليا ،ولديهم مقدرة على أداء العمل املحاسبي في ظل استخدام
التقنيات الحديثة.
تطوير نظام التشغيل االلكتروني للبيانات ال يتعارض مع الخصائص النوعية الرئيسية في
املعلومات املحاسبية (املالئمة والثقة).
قد يؤدي استخدام وسائل الدفع االلكترونية إلى ظهور خلل في نظام الدفع املعتاد في الشركة.
االهتمام بتوفير سبل الحماية الحديثة واملتطورة لألنظمة املحاسبية االلكترونية يؤدي إلى مواكبة
تعامالت التجارة االلكترونية.
التدريب املستمر لألفراد يساهم في مواكبة التطورات التي تحدث للتعامالت االقتصادية فيظل
التجارة االلكترونية.
االهتمام باقتناء وتطوير املكونات املادية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي إلى مواكبة التغيرات
التي تحدث في ظل تعامالت التجارة االلكترونية.
ازدياد التعامالت في ظل التجارة االلكترونية يؤدي إلى تعدد وتنوع العمليات املالية للشركة مما
يتطلب تطوير أنظمة املعلومات بما يتوافق مع هذه التغيرات.
ضرورة أن تراعي تطورات أنظمة املعلومات املحاسبية األسس واملفاهيم واملبادئ واملعايير التي
تحكم النظام املحاسبي.
املجموع

املتوسط الحسابي
4.13
4.13

االنحراف املعياري
0.54
0.54

الرتبة
7
8

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة

4.12

0.52

9

مرتفعة

4.20
4.20

0.63
0.63

3
4

مرتفعة
مرتفعة

4.28

0.52

1

مرتفعة

4.20

0.51

2

مرتفعة

4.17

0.46

6

مرتفعة

4.18

0.47

5

مرتفعة

4.18

0.37

مرتفعة

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع بيانات االستبانة

يظهر من الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدقياس أثر تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات
املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية" واملتوسط ككل تراوحت بين ( )4.28-4.12وجميعها بدرجات
مرتفعة ,كانت أبرزها للفقرة رقم ( )6التي تنص على "التدريب املستمر لألفراد يساهم في مواكبة التطورات التي تحدث للتعامالت االقتصادية في ظل
التجارة االلكترونية" ,ثم جاءت الفقرة رقم ( )7التي تنص على "االهتمام باقتناء وتطوير املكونات املادية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي إلى مواكبة
التغيرات التي تحدث في ظل تعامالت التجارة االلكترونية" بمتوسط حسابي ( )4.20وبدرجة مرتفعة ،وأدناها لفقرة رقم ( )3التي تنص على "تطوير نظام
التشغيل االلكتروني للبيانات ال يتعارض مع الخصائص النوعية الرئيسية في املعلومات املحاسبية (املالئمة والثقة)" .وبلغ املتوسط الحسابي ملقياس أثر
تطوير املكومات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية ككل ( )4.18وبدرجة
مرتفعة.
وفيما يلي نتائج تطبيق اختبار ( )One-sample t. Testلفحص مقياس الدراسة ككل:
جدول ( :)6نتائج اختبار( )One-sample t. Testلفح :ملدقياس الدراسة ككل
املدقياس
أثرتطويراملكومات املادية
والبشرية لنظم املعلومات
املحاسبية يؤدي الى مواكبة
التغيرات التي تحدث في تعامالت
التجارة االلكترونية

املتوسط الحسابي
4.18

االنحراف املعياري
0.37

قيمة ()t.
24.849

درجات الحرية
59

الداللة االحصائية
0.00

النتيجة
رفض الفرضية العدمية

املصدر :إعداد الباحثون من و اقع تحليل بيانات االستبانة

يظهر من الجدول ( )9أن قيمة ( )tبلغت ( )24.849وهي قيمة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0,05حيث تم مقارنة الوسط
الحسابي للمقياس ككل ( )4.18بالوسط الفرض ي للتدريج الخماس ي (ليكرت) وهي ( ،)3وبالتالي يمكن القول بأن لدى تطوير املكونات املادية والبشرية
لنظم املعلومات املحاسبية مواكبة واضحة في التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية ،وبالتالي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية
البديلة لتصبح على النحو التالي:
تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي الى مواكبة التغيرات التي تحدث في تعامالت التجارة االلكترونية.

80

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 71-84

أثر التجارة اإللكرتونية على تطوير نظم املعلومات احملاسبية...

حممد أبكر وآخرون

النتائج والتوصيات:
من خالل تحليل بيانات االستبيان توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .1تقوم الشركات بإعادة تصميم نظم املعلومات املحاسبية بطريقة تمكنها من التكيف مع التدفق السريع والزائد ملدخالت البيانات حيث بلغ
الوسط الحسابي( )4.18عند مقارنته بالوسط الفرض ي للتدرج الخماس ي( ليكرت) وهي ()3وبانحراف معياري()0.47
 .2تحرص الشركات على تطوير كافة الوسائل التقنية بشكل دوري ومستمر وصوال إلى نظام معلومات محاسبية ذو فعالية وكفاءة" بمتوسط
حسابي ( )4.18عند مقارنته بالوسط الفرض ي للتدرج الخماس ي( ليكرت) وهي ()3وانحراف معياري ()0.75
 .3أن مقومات وطبيعة تصاميم نظم املعلومات املحاسبية تتأثر بالتجارة اإللكترونية حيث بلغ الوسط الحسابي للمقياس ككل ( )4.13عند
مقارنته بالوسط الفرض ي للتدريج الخماس ي (ليكرت) وهي ()3
 .4أن التدريب املستمر لألفراد يساهم في مواكبة التطورات التي تحدث للتعامالت االقتصادية فيظل التجارة االلكترونية حيث بلغ الوسط
الحسابي ( )4.28عند مقارنته بالوسط الفرض ي للتدرج الخماس ي( ليكرت) وهي ()3وانحراف معياري ()0.52
 .5االهتمام باقتناء وتطوير املكونات املادية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي إلى مواكبة التغيرات التي تحدث في ظل تعامالت التجارة االلكترونية"
بمتوسط حسابي ( )4.20عند مقارنته بالوسط الفرض ي للتدرج الخماس ي( ليكرت) وهي ()3وبانحراف معياري ()0.51
 .6أن تطوير املكونات املادية والبشرية لنظم املعلومات املحاسبية يؤدي مواكبة التغيرات التي تحدث في مجال التجارة اإللكترونية حيث بلغ
الوسط الحسابي للمقياس ككل ( )4.18عند مقارنته بالوسط الفرض ي للتدريج الخماس ي (ليكرت) وهي ()3
التوصيات:
من خالل النتائج التي توصل اليها الباحثون فإنهم يوصون باآلتي:
 .1ضرورة االهتمام بإعادة تصميم نظم املعلومات املحاسبية بطريقة تمكنها من التكيف مع التدفق السريع والزائد ملدخالت البيانات.
 .2ضرورة تطوير كافة الوسائل التقنية بشكل دوري ومستمر وصوال إلى نظام معلومات محاسبية ذو فعالية وكفاءة
 .3ضرورة االهتمام بالتدريب املستمر لألفراد بما يسهم في مواكبة التطورات التي تحدث للتعامالت االقتصادية فيظل التجارة االلكترونية.
 .4ضرورة االهتمام باقتناء وتطوير املكونات املادية لنظم املعلومات املحاسبية بما يؤدي إلى مواكبة التغيرات التي تحدث في ظل تعامالت التجارة
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Abstract: The study aimed at introducing electronic commerce and its importance, identifying the accounting
information system. In addition to collecting the opinions of a selected sample of employees specialized in
commercial companies in Khartoum state on the impact of electronic commerce on accounting information
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[6] Ả ḥmrw. A̹ smạʿyl Ḥsn, Ả sbạb Ḍʿf Ạla̹ Jrạʾạt Ạlrqạbyẗ Fy Nẓm Ạlmʿlwmạt Ạlmḥạsbyh, Drạsh Tḥlylyh, Mjlẗ Tnmyẗ
Ạlrạfdyn, 28(82)(2006)
[7] Benchmarking E-Commerce in information Society in Europe and the US, Information Society Technologies,
Germany, (2003)
83

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 71-84

حممد أبكر وآخرون

...أثر التجارة اإللكرتونية على تطوير نظم املعلومات احملاسبية

[8] Blqạsm. Zạyry & ʿly. Dlwbạsẖy, Ṭbyʿẗ Ạltjạrh Ạlạlktrwnyh Wtṭbyqạthạ Ạlmtʿddh, Ạlmw̉tmr Ạlsnwy Ạltẖạny
Ltknlwjyạ Ạlmʿlwmạt Wdwrhạ Fy Ạltnmyh Ạlạqtṣạdyh, Klyẗ Ạlạqtṣạd Wạlʿlwm Ạla̹ dạryh, Jạmʿẗ Ạlzytwnh, 6-8
Ậyạr-Mạyw, (2002)
[9] Dbyạn, ʿbd Ạlmqṣwd Wʿbd Ạllṭyf, Nạṣr Nwr Ạldyn, Nẓm Ạlmʿlwmạt Ạlmḥạsbyẗ Wtknlwjyạ Ạlmʿlwmạt, Ạldạr
Ạljạmʿyh, Ạlạskndryh, (2004)
[10] Ạldhrwạy. Kmạl Ạldyn Mṣṭfa, Mdkẖl Mʿạṣr Fy Nẓm Ạlmʿlwmạt Ạlmḥạsbyh, Ạlạskndryh, Ạlṭbʿh Ạlạwla, Ạldạr
Ạljạmʿyh Llnsẖr Wạltwzyʿ, (1997)
[11] Ạldhrạwy. Kmạl Ạldyn Mṣṭfy̱ & Mḥmd. Smyr Kẖlyl, Nẓm Ạlmʿlwmạt Ạlmḥạsbyh, Dạr Ạljạmʿh Ạljdydh,
Ạla̹ Skndryh, (2002)
[12] Dhmsẖ. Nʿym & Alqsẖy. Ẓạhr, Mda Mlạỷmẗ Mhnẗ Ạlmḥạsbh Lbyỷẗ Ạltjạrh Ạlạlktrwnyh, Mjlẗ Ạrbd Llbḥwtẖ
Ạlʿlmyh, Ạlmjld Ạltẖạny, Jạmʿẗ Ạrbd Ạlả hlyh, (2004)
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