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دور ا������ن �
 	طو�ر �ظم 
  ا����و��ت ا������� ا����

  )المؤسسة الوطنية للنفطدراسة تطبيقية على (
   

  فتحي رمضان موسى. د 
  ة ــم المحاسبــقس

  األكاديمية الليبية
 :ا�������

في  بالمؤسسة الوطنية للنفطالعاملين ة التعرف على دور المحاسبين استهدفت هذه الدراس
مراحل ال، وذلك من خالل التعرف على مدى مشاركتهم في ةاآللي ةلمعلومات المحاسبيم اتطوير نظ

. التنفيذ والتقييم ومرحلةالتصميم ومرحلة  التحليلوهي مرحلة في تطوير النظم المتعارف عليها 
لهذا الغرض وتم تقسيمها إلى ثالثة أجزاء بحيث يتعلق كل جزء استمارة استبانة  صممت حيث

ووزعت على مجتمع الدراسة المتمثل في جميع المحاسبين  ،راحل تطوير النظامبمرحلة من م
حيث بلغت نسبة  ،محاسب) 110(بالمؤسسة الوطنية للنفط وعددهم  باإلدارة الماليةالعاملين 
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لتحقيق هدف الدراسة، واستخدمت  المنهج الوصفيالباحث  استخدم. تقريباً  %61 حوالياالستجابة 
 المناسبة للتحليل واختبار الفرضيات، وخلصت الدراسة إلى نتيجة فحواها أنه األساليب اإلحصائية

ال يوجد دور للمحاسبين العاملين باإلدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم 
  .ل الثالثالمعلومات المحاسبية اآللية في المراح

  :مقدمـــة

ألي مشروع اقتصادي، حيث يساعد  يعتبر نظام المعلومات المحاسبي من النظم المهمة
إدارة المشروع على أداء مهامها بكفاءة وفعالية، وذلك من خالل ما يقدمه النظام من معلومات 

وبالتالي فإن كفاءة . تساهم في اتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة وتحقيق الرقابة على نشاط المشروع
  .نجاح المشروع أو فشله في تحقيق أهدافه يتوقف عليهسوف نظام المعلومات المحاسبي من عدمه 

والشك أن االنتشار الكبير الستخدامات الحاسوب في معالجة البيانات السيما المالية منها 
نظم المعلومات في معظم المشروعات كان له األثر الكبير والملحوظ على الدور الذي تؤديه 

ت المحاسبي أن يكون قادرًا على وحتى يمكن لنظام المعلوما .ة في تلك المشروعاتيالمحاسب
المساهمة في حل كثير من المشكالت والقرارات المالية التي تواجه إدارة المشروع وباقي مستخدمي 

كان البد من تقييم نظام المعلومات المطبق من وقت  ،المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي
بة التطورات، السيما التكنولوجية منها ألخر والتأكد من قدرته على مسايرة نشاط المشروع ومواك

والتي تحدث في بيئة األعمال المعاصرة وكذلك ما يحدث من تغيرات مستمرة ومتالحقة في البيئة 
  .االقتصادية

فر جهود تطوير نظام المعلومات المحاسبي تتطلب ضرورة تضاتقييم و ونظرًا ألن عملية 
 عليه. لشريحة المعنية بتشغيل واستخدام النظامفي مقدمتهم لكونهم ا أطراف عدة يأتي المحاسبون

في العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط لمحاسبين اإلى التعرف على دور تهدف الدراسة الحالية فإن 
الء المحاسبين في وذلك من خالل معرفة مدى مشاركة هؤ . نظم المعلومات المحاسبية اآلليةتطوير 

المحاسبية اآللية وهي مرحلة تحليل النظام ومرحلة تصميم لتطوير نظم المعلومات  المراحل الثالث
ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالثة أجزاء،  .تقييمالنظام ومرحلة التنفيذ وال

وفرضياتها، في حين  الجزء األول الدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة وهدفها وأهميتها تناول
نظم المعلومات المحاسبية  مراحل تطويرب التعريفنظري من خالل خصص الجزء الثاني لإلطار ال
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لدراسة العملية وذلك من خالل أما الجزء الثالث فقد خصص ل، والهدف من كل مرحلة اآللية
توضيح المنهجية العلمية المتبعة في الدراسة وأسلوب تحليل البيانات واختبار الفرضيات كما تضمن 

  .لدراسة وتوصياتهاعرض نتائج اهذا الجزء أيضًا 

  :الدراسات السابقة

نظم المعلومات المحاسبية، تطوير مشاركة المحاسبين في حول من خالل مراجعة ما كتب   
وفيما يلي عرض ملخص لبعض الدراسات التي أمكن في هذا الموضوع، النقص الكبير يتضح 

  - :الحصول عليها في هذا المجال
  ):2006(اشتيوي دراسة 

ة إلى معرفة دور نظم المعلومات المعتمدة على الحاسب في تطوير هدفت هذه الدراس
أنظمة المعلومات المالية واإلدارية، كما هدفت إلى دراسة مدى أهمية تطوير المحاسبة اإلدارية 

الدراسة الشركات الصناعية التي ال  استهدفتحيث . باعتبارها أحد أهم نظم المعلومات المحاسبية
وتمثل المشاركين  .شركة 24 حوالي والتي بلغ عددها ماليين دينار ليبييقل رأس مالها عن ستة 

وكذلك ) مديرو اإلدارات ورؤساء األقسام(المستخدمين للمعلومات المحاسبية  في الدراسة في
ومن خالل تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام قائمة استقصاء أعدت . المحاسبين اإلداريين

  :ما يلي كن الوصول إلى جملة من النتائج كان أهمهاخصيصًا لهذا الغرض، أم
لتطوير نظم معلوماتها بما يتالءم مع  أن الشركات الصناعية الليبية ليس لديها برامج  -1

 .التغير في بيئة األعمال

وجود بعض أوجه القصور في جودة معلومات المحاسبة اإلدارية، باإلضافة إلى وجود  -2
ر معلومات المحاسبة اإلدارية باألساليب الحديثة، بعض المعوقات التي تؤثر في تطوي

ويأتي في مقدمة األساليب الحديثة التي تؤدي إلى تطوير المحاسبة اإلدارية استخدام 
 .اآلليالحاسب 

عدم وجود برامج لتدريب الكوادر البشرية على اإلمكانيات العامة لنظام المعلومات، وكذلك  -3
 .لى التطورات الحديثة وتكنولوجيا الحاسباتعدم تدريب المحاسب اإلداري للتعرف ع

  ):2007(دراسة الغالي 
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هدفت الدراسة إلى معرفة دور إدارة التغيير في تنفيذ وتطوير نظم المعلومات المحاسبية حيث تم  
اختيار مشروع التطوير المالي واإلداري والمعلوماتي بالشركة العامة للكهرباء كحالة دراسية وتم 

الزمة بواسطة صحيفة استبيان والتي تم توزيعها على عينة من المحاسبين جمع البيانات ال
والمراجعين المستخدمين للنظام المحاسبي المستحدث بالشركة موضوع الدراسة من خالل تحليل 

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها ما يليو  ،البيانات واختبار الفرضيات
محل الدراسة سياسة واضحة إلدارة التغيير عند قرارها تبني  لم تكن لإلدارة العليا للشركة -1

 .مشروع تنفيذ النظام الجديد

يوجد قصور واضح في سياسة إدارة التغيير التنفيذية ويتضح ذلك من خالل ظهور  -2
  .عناصر النموذج المقترح بالدراسة بمستويات متدنية

  ):2009(خميس و  دراسة ناعسة

أثر مشاركة المحاسبين في مراحل تطوير نظم المعلومات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة   
األردنية في أداء تلك النظم، كما هدفت أيضًا المحوسبة في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

شركة  53حيث استهدفت الدراسة . إلى معرفة أثر تطبيق تلك النظم في األداء المالي للشركات
شركة غير مطبقة لمثل تلك  14المحاسبية المحوسبة وشركة مطبقة لنظم المعلومات  39منها 

محاسبًا يعملون في تلك الشركات، إضافة إلى استخدام  174النظم، وتم توزيع االستبانة على 
للشركات محل الدراسة الختبار أثر تطبيق النظم المحوسبة في األداء المالي  الباحثان للقوائم المالية

  - :عدد من النتائج أهمها ما يلية إلى وتوصلت الدراس. للشركات المطبقة
وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية ما بين مشاركة المحاسبين في مراحل تطوير نظم  -1

 . المعلومات المحاسبية كافة، وأداء تلك النظم

عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين مؤشرات األداء المالي قبل وبعد تطبيق  -2
 .النظام

بية ذات داللة إحصائية ما بين مؤشرات األداء المالي للشركات التي وجود فروقات ايجا -3
  .تطبق أنظمة محوسبة، والمؤشرات المالية لتلك الشركات التي ال تطبق مثل تلك األنظمة
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وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم اختالف هدف الدراسة السابقة عن هدف الدراسة الحالية، إال 
ة الدراسة الحالية، السيما فيما يتعلق باالستبانة المستخدمة فيها في إعداد خط بهاأنه تم االسترشاد 

  . والتي أمكن تطويرها لتحقيق هدف الدراسة الحالية
  :الدراسة مشكلة

المحاسبي الذي يعتبر من أهم المصادر  المعلومات تنبع أهمية المحاسبة من أهمية نظام
وحتى . في هذا العصرالسليمة خاذ القرارات لتوفير المعلومات االقتصادية واالجتماعية الالزمة الت

احتياجات متخذي القرارات من المعلومات المحاسبية كان البد من االهتمام بعملية بيمكن الوفاء 
التطورات العديدة التي تحدث بصورة مستمرة تضمن مواكبة التي  تطوير نظم المعلومات المحاسبية

 المعلوماتياجات الطلب المتزايد على تلك سد احت ومن ثم المساهمة في في عالم األعمال
   .المحاسبية من مختلف األطراف والجهات

نتيجة التطور الذي طرأ على المعلومات المحاسبية في اتسع دور المحاسب أن ف ولذلك
درجة تيجة للزيادة في حجم المعلومات وكذا الزيادة في مجاالت األعمال المختلفة من جهة ون

في عمليات تصميم النظام وذلك  وفعاالً على المحاسب أن يكون نشيطًا و  تعقيدها من جهة أخرى،
 جات مستخدمي المعلومات المحاسبيةلضمان تحقيق نظم رقابة داخلية فعالة ولضمان تحقيق احتيا

  .)2008،وعشيش أبوخضره(

وال شك في إن نجاح عملية تطوير النظام تتطلب ضرورة مشاركة المحاسبين في بناء 
م في االنظ الطريقة الفعالة في تطبيق مبدأ المشاركة في تطوير حيث تتمثل. النظام ذلكوتطوير 

واحدة فقط دون إقحام المحاسبين في جميع مراحل تطوير النظام وليس في المشاركة في مرحلة 
األخرى، خصوصًا وٕان كل مرحلة من تلك المراحل لها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها من 

كة الحقيقية تتطلب تفاعل المحاسبين عقليًا ووجدانيًا من خالل التحاور والمداولة فالمشار  .المراحل
الفكرية مع األشخاص القائمين على تطوير نظام المعلومات المحاسبي بطريقة تشجعهم على 

  .لية والمساهمة في تحقيق األهداف المطلوبةؤو ي تحمل المسالمشاركة ف
نظام المعلومات ل المستخدمةحاسبين هم الفئة وتنبع أهمية هذه المشاركة من كون الم

مزاياه من حيث  الحاليالمحاسبي وبالتالي فمن المفترض أن يكون لديهم معرفة كاملة بالنظام 
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باإلضافة إلى . أعمالهم اليوميةوعيوبه، ونقاط الضعف فيه والمشاكل التي تواجههم أثناء قيامهم ب
كما أن اشتراك المحاسبين في تطوير نظم . لباتهمجيد باحتياجات المستخدمين ومتطالمام اإلل

له أثر ايجابي على النواحي النفسية لهؤالء المحاسبين الذي سوف ينعكس  ةالمعلومات المحاسبي
في المحاسبي على تشجيعهم ودعمهم إلنجاح نظام المعلومات النظام و  نفيذعلى سهولة تبدون شك 

المحاسبية تنبع  المحاسبين في تطوير نظم المعلوماتفإن أهمية مشاركة  وبالتالي .تحقيق أهدافه
بشكل أفضل لتحديد كيفية  هلينمؤ  ،من كون المحاسبين كمستخدمين لنظم المعلومات المحاسبية

عندما تتاح لهم وثقة بالنظام النهائي  أكثر التزاماً  كما أنهم سيكونون .عملهم واحتياجاتهم تطوير
  .في عملية التطوير فرصة المشاركة

هذا . مخرجاته في كل وحدة اقتصاديةو المحاسب يتفاعل مع نظام المعلومات المحاسبي ف
 ،الجنابيو  الجزراوي(ر نظم المعلومات المحاسبية يالتفاعل عمومًا يتضمن االستخدام والتقييم وتطو 

دور المحاسبين يعد أساسيًا ورئيسًا، فهم في أغلب األحيان " إضافة إلى ما سبق فإن ). 2009
ون بين الخبرة المهنية والواقع التطبيقي للنظام المحاسبي في الشركة من جهة، وبين العلم يجمع

  . )182:، ص2009 ،خميسو  ناعسة(" والمعرفة باألسس والمعايير المحاسبية من جهة أخرى
محترفي نظم على المحاسبية عملية تطوير نظم المعلومات جهود قتصر فيجب أال ت

عداد وتهيئة متطلبات تلك النظم حصار دور المحاسبين في إالمعلومات ومتخصصيها وان
  . واحتياجاتها

مشكلة الدراسة تتمثل في أن عدم مشاركة المحاسبين في تصميم  مما سبق يمكن القول بأن
نظم المعلومات المحاسبية سوف يؤدي إلى نتائج سلبية قد تتمثل في وجود ضعف أو قصور في 

تنفيذ األمر الذي سيؤدي في النهاية الات وتعقيدات في عملية عملية التصميم أو في وجود صعوب
  .من أجلها وجدإلى عدم تحقيق النظام لألهداف التي 

من خالل العرض السابق يمكن صياغة المشكلة محل الدراسة في التساؤل ه، و علي
   - :التالي

علومات م المفي تطوير نظ المؤسسة الوطنية للنفطبالعاملين دور للمحاسبين  يوجدهل "
  ".؟ةاآللي ةالمحاسبي
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وذلك وفقًا  صياغة التساؤالت الفرعية التالية ة عن هذا التساؤل فإن األمر تطلبوحتى يمكن اإلجاب
  :لمراحل تطوير النظام

في تطوير نظم المعلومات  العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفطدور للمحاسبين  يوجدهل  - 1
 .؟ المحاسبية اآللية في مرحلة التحليل

في تطوير نظم المعلومات العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط دور للمحاسبين  يوجد هل - 2
 .مرحلة التصميم ؟ المحاسبية اآللية في

في تطوير نظم المعلومات العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط دور للمحاسبين  يوجدهل  - 3
 .؟التقييماآللية في مرحلة التنفيذ و  المحاسبية

  : الدراسة هدف

العاملين بالمؤسسة لمحاسبين االتعرف على دور  هدف األساسي لهذه الدراسة فييتمثل ال
وذلك من خالل معرفة مدى مشاركة . نظم المعلومات المحاسبية اآلليةفي تطوير الوطنية للنفط 

  .نظم المعلومات المحاسبية اآلليةلتطوير  المراحل الثالث المحاسبين فيهؤالء 
  : أهمية الدراسة

مــــن اآلليــــة  مشــــاركة المحاســــبين فــــي تطــــوير نظــــم المعلومــــات المحاســــبية يعتبــــر موضــــوع
ولعــل أبــرز دليــل  .فــي البيئــة المحليــة االهتمــام مــن قبــل البــاحثين الموضــوعات الهامــة الــذي لــم يلــق

بحسـب  -الدراسـة األولـى هـذه تعتبـر حيـث  .هذا الموضـوع تتناولدراسات عدم وجود  على ذلك هو
فــي  بالمؤسســة الوطنيــة للــنفطالتعــرف علــى دور المحاســبين العــاملين  التــي اســتهدفت –علــم الباحــث
وبالتــالي فــإن هــذه الدراســة ســوف تســاهم فــي لفــت انتبــاه  .م المعلومــات المحاســبية اآلليــةتطــوير نظــ

إلـــى أهميـــة مشـــاركة المحاســـبين فـــي تطـــوير نظـــم المعلومـــات بالمؤسســـة الوطنيـــة للـــنفط  لينالمســـؤو 
كمـا أنهـا سـوف  .ما أثبتت نتائج الدراسة العملية عدم وجود هذه المشاركة المحاسبية اآللية وذلك إذا

  .تساهم في سد جزء من النقص الموجود في هذا الموضوع
  :فرضيات الدراسة

ومن خالل  ،الدراسة وهدفها تساؤالت استنادًا إلىباالعتماد على اإلطار النظري للدراسة، و    
  :صياغة الفرضية األساسية للدراسة على النحو التالي يمكنمراجعة الدراسات العلمية السابقة، 
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  :ةالفرضية الرئيس
فـي تطـوير نظـم المعلومـات المحاسـبية دور للمحاسبين العاملين بالمؤسسـة الوطنيـة للـنفط  يوجد
  . اآللية

  -:الفرضيات الفرعية التالية اشتقاقة فقد تم والختبار هذه الفرضية الرئيس
  :الفرضية الفرعية األولى

ظم المعلومات المحاسبية اآللية العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير ندور للمحاسبين  جديو 
  .في مرحلة التحليل

  :الفرضية الفرعية الثانية

ظم المعلومات المحاسبية اآللية العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير ندور للمحاسبين  يوجد
  .في مرحلة التصميم

  :الثالثة الفرضية الفرعية

 نظم المعلومات المحاسبية اآلليةالعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير دور للمحاسبين  يوجد
  .في مرحلة التنفيذ والتقييم

  :منهجية الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، حيث إنه من أكثر المناهج 
جون (واإلنسانية، وألنه يناسب المشكلة محل الدراسة استخدامًا في دراسة الظواهر االجتماعية 

ويتضمن المنهج المتبع في هذه الدراسة  .)2004 ،؛ مقداد، الفرا1995؛ دويدار، 1980ويست، 
شملت األولى مسحًا مكتبيًا لمراجعة واستقصاء أدبيات الدراسة والمتمثلة في الكتب  ،خطوتين

الخطوة الثانية إجراء دراسة ميدانية بهدف  حين تم فيفي . والمقاالت والبحوث والرسائل العلمية
   .لهذا الغرض  أعدتبواسطة استمارة استبانة الالزمة الختبار فرضيات الدراسة جمع البيانات 

  :مجتمع الدراسة وعينتها
باإلدارة المالية في ضوء أهداف الدراسة فإن مجتمع الدراسة تمثل في المحاسبين العاملين  

وتم توزيع . محاسب) 110(خالل فترة إجراء هذه الدراسة عددهم  والبالغ نية للنفطبالمؤسسة الوط
وجد منها عدد  استبانة) 73(االستبانة على مجتمع الدراسة بالكامل، إال أنه أمكن استرجاع عدد 

ومن . من حجم مجتمع الدراسة األصلي%  61وهو ما يمثل نسبة  .استبانة صالحة للتحليل) 67(
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ومن ثم يمكن تعميم نتائج ) 11:  1989 ،سرحان( حصائية تعتبر هذه النسبة جيداإل الناحية
  .الدراسة على المجتمع األصلي

  :حدود الدراسة ونطاقها

، كما تقتصر بالمؤسسة الوطنية للنفطباإلدارة المالية المحاسبين العاملين تقتصر الدراسة على  
فيها، حيث تم إجراء الدراسة الميدانية خالل  أجريتتي نتائج الدراسة الميدانية على الفترة الزمنية ال

   .2013/ 02 /25 إلى 2013/ 02 /6 الفترة الممتدة من
  :اإلطار النظري للدراسة

المشروعات في يزداد االهتمام بنظم المعلومات باعتبارها تمثل موردًا استراتيجيًا لمعظم 
تحقيق مزايا تنافسية تساعد في تقوية موقع عم الالزم لدفهي توفر ال. المجتمع المعلوماتي الحديث

وهذا ال يتحقق بشكل آلي، بل يتطلب من المشروع العمل . ونجاحه هاستمراريتالمشروع وتضمن 
عمالئه والرفع من معنويات موظفيه  رضا على رفع مستوى أداء عملياته وتحسين إنتاجيته، وزيادة

  ).2008المشد، (
ومات جديد أو تعديل نظام معلومات مستخدم عندما تظهر الحاجة إلى إنشاء نظام معلو 

يالحظ وجود قصور ما أو مشكلة ما في النظام المطبق حاليًا، وقد يكون أمام المنشأة فرصة 
الستخدام أساليب تكنولوجية حديثة ومتطورة يؤدي استغاللها إلى تحقيق وفورات اقتصادية للمنشأة 

   ).2005البتانوني، ( تنافسية لهاتحسين المقدرة الكتوفير معلومات أفضل أو 
وباستثناء المشروعات المقامة حديثًا فإن كل مشروع عادة ما يكون به نظام معلومات 

غير أن ذلك النظام قد يكون غير مناسب ويحتاج إلى تعديل كبير، أو أنه نظام . محاسبي قائم
يكنة عليه حتى يمكن في إدخال المإدارته رغب وال يواكب التطور في نشاط المشروع وتيدوي 

   .)2005دبيان وآخرون، ( تطويره وزيادة كفاءته
وحتى يمكن لنظام المعلومات المحاسبي أن يكون قادرًا على المساهمة في حل كثير من 
المشكالت والقرارات المالية التي تواجه إدارة المشروع وباقي مستخدمي المعلومات التي يوفرها 

تقييم نظام المعلومات المطبق من وقت ألخر والتأكد من قدرته  كان البد من ،النظام المحاسبي
على مسايرة نشاط المشروع ومواكبة التطورات، السيما التكنولوجية منها والتي تحدث في بيئة 

  .األعمال المعاصرة وكذلك ما يحدث من تغيرات مستمرة ومتالحقة في البيئة االقتصادية
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بين معظم الكتاب والمختصين في مجال نظم  اً وتجدر اإلشارة إلى أن هناك اتفاق
بمرحلة تحليل النظام إلخضاعه  ياة تبدأبدورة حتمر نظم المعلومات المحاسبية المعلومات على أن 

للدراسة العلمية المنظمة بقصد زيادة مقدرته على تحقيق األهداف المرسومة له، يليها مرحلة تصميم 
ل الخاصة بالنظام الجديد، وانتهاء بمرحلة تنفيذ النظام التفاصي كافةالنظام والتي يتم فيها وضع 

 للتأكد من أن النظام يعمل بالصورة التي تضمن تحقيقه لألهداف التي وجد من أجلها تقييم الالزموال
 ؛2005بشادي وآخرون،  ؛2005دبيان وآخرون،  ؛1999القيسي، و  الحسون، ؛2000 الغيطاني،(

؛ حسين، 2002سيمكن، و  ؛ موسكوف2008عشيش، و  أبوخضره ؛2006؛ حسين، 2000عطية،
   .)2008 ،المشد ؛1995

وجود اتفاق على أن عملية تطوير النظام تبدأ بمرحلة تحليله، إال أن على الرغم من و 
كمرحلة تسبق عملية التخطيط، يضيف مرحلة  )2005بشادي وآخرون،  ؛1995حسين، ( البعض

نظام محاسبي متكامل  بتصميمسواء شكل أساسي بهذه التخطيط مرحلة ترتبط و . تحليل النظام
التوسع في  وذلك عند ظهور مشروع جديد، أو تصميم نظام محاسبي فرعيأو جديد ألول مرة 

فهي تشترك فيها عملية تصميم نظام المعلومات األولى  الثالثأما المراحل . ع قائمعمليات مشرو 
وبما أن محور . في كلتا الحالتين احل الثالثحيث تتبع المر  ،نظام قائمو تطوير أالمحاسبي الجديد 

اهتمام الدراسة ينصب على الحالة الثانية وهي تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية فإن الحديث 
  :على المراحل التاليةبإيجاز في هذا الجزء سيتركز 

  
  
  

  ا����م �����: ا����� ا�و�	
ر نظم المعلومات المحاسبية، حيث تعتبر هذه المرحلة من المراحل الهامة في تطوي

تتضمن عملية تحليل النظام مجموعة من الخطوات واإلجراءات الالزمة الختبار نظام قائم أو أحد 
عدم النظم الفرعية المكونة له بهدف اكتشاف الخلل الموجود والمتسبب في تدني كفاءة النظام أو 

   .متهمالئ
مجموعة العمليات أو " لنظام بأنهاعملية تحليل ا) 426: 2008(الدالهمة  عرفيو 

النشاطات المنظمة منطقيًا والمتعلقة بنظام قائم أو نظام مقترح من حيث دراسته وتعريفه بهدف 
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أو تعديل حيث يشير الكاتب إلى أن العمليات أو النشاطات تتمثل في إنشاء . "تطويره أو تحسينه
ومات يدوي إلى نظام معلومات آلي أو تحويل نظام معل ،نظام معلومات يحقق أهداف المشروع

  ). محوسب(
تجزئة النظام إلى مكوناته " بأنهتحليل النظام  ) 167:  2005(البتانوني  يعرفكما 
من هذه المكونات، وذلك بغرض تقديم تصور  تى يمكن فحص وتحليل كل قطاع رئيساألساسية ح

  ".واقعي حقيقي لقطاع معين من النظام أو للنظام ككل
بعد ظهور مشاكل أو موضع ضعف في النظام  تبدأ هذه المرحلةفإن  ى العموموعل

ثم فحص النظام للحصول للتأكد من حقيقة وجودها المشكلة  شخيص، حيث يقوم المحلل بتالمطبق
 من خالل التعرف على مواطن القوة والضعف في النظام،على معلومات كافية تتعلق بالمشكلة

ومن ثم اقتراح ام على الوفاء باحتياجات المشروع من المعلومات، والتعرف على مدى قدرة النظ
   .)2002سيمكن، و  موسكوف( الحلول الممكنة لحل المشكلة

يكون النظام المطبق غير فعال في تحقيق  المشروع إلى تحليل النظام عندما ويلجأ
النظام المطبق، أو األهداف المرجوة منه أو ظهور متطلبات جديدة إلدارة المشروع غير متوفرة في 

ظهور تقنيات جديدة في تطبيقات نظم المعلومات أو قد يرجع السبب إلى إجراء تحسينات شاملة 
الدالهمة، (على النظام تجعله مواكب للتطورات السريعة والمتالحقة في مجال نظم المعلومات 

2008.(   
وفاء باحتياجات لل ي يجعل من النظام القائم غير كافٍ فزيادة حجم نشاط المشروع الذ

طرق وقواعد محاسبية جديدة، أو أو تطبيق أو إعادة تنظيم الشركة ككل، المشروع من المعلومات، 
تعديل في هذه التغيرات عادة ما تتطلب تغيير القوانين أو إصدار تشريعات من الجهات الحكومية، 

 .)2006حسين، ( النظام القائم أو تصميم نظام جديد
، الطـرق واإلجـراءات :مثـلة مجموعـة مـن المجـاالت الرئيسـ الحـاليلنظـام وتشمل مرحلـة تحليـل ا

مخرجـات و المعالجـة، وظائف النظام، مدخالت و لقيود، الموارد واو النظام، أهداف و التنظيمية، البيئة و 
  ).44: خشبة، بدون سنة نشر(األداء معايير و الرقابة، مقاييس و النظام، 

لوصف النظام  )الوسائل(تخدم مجموعة من األدوات وللقيام بتحليل النظام فإن المحلل يس
ومراجعة ، العملقياس و ، المباشرة المالحظةو ، االستبيانو  ،الشخصية المقابلة:  مثلالحالي 
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الدوريات، و الكتب، و الرسوم والصور، و الخرائط واألشكال التوضيحية، و  المستندات والسجالت،
البتانوني  ؛2000عطية، ؛ 1999القيسي، و  ون،الحس(اإلجراءات ، وأدلة اإلحصائيات المنشورةو 

   ).2008، المشد ؛2008عشيش، و  أبوخضره؛ 2006حسين، ؛ 2005بشادي وآخرون، ؛ 2005
وينبغي على محلل النظام أن يحدد المتطلبات من النظام المطلوب تطويره أو النظام الجديد 

  ):2006حسين، (وذلك من خالل تحديد اآلتي
 .النظام إنتاجهاالمخرجات المطلوب من  •
 .المدخالت المطلوبة إلنتاج المخرجات •
 .العمليات التي يجب تنفيذها إلنتاج المخرجات •
 .الموارد التي يجب استخدامها إلنتاج المخرجات •
 .متطلبات الرقابة التشغيلية والرقابة المحاسبية •

ام المطور أو النظام للنظ اً مبدئي اً باكتمال تحديد المتطلبات السابقة يمكن للمحلل أن يضع تصور و  
ومن ثم القيام بإعداد دراسات الجدوى الالزمة للتأكد من إمكانية وجدوى التحسينات المقترحة  الجديد

بتوفير المخرجات التي تتمثل وعادة ما تنتهي مرحلة التحليل  .أو النظام الجديد وكذا إمكانية تنفيذها
والميزانية التقديرية مع خطة أو جدول  في التوصيف المنطقي وحصر المتطلبات المادية للنظام

وهذه المخرجات جميعها يضمها تقرير محلل النظام والذي . زمني الستكمال تصميم النظام وتطبيقه
أفكار جديدة لتعديل وتحسين النظام الحالي أو وضع نظام جديد متكامل ويستخدم كأساس يتضمن 

  .لمرحلة التصميم التفصيلي للنظام
 
؛ 2006حسين، ؛ 2000الغيطاني، ( رحلة التحليل تهدف إلى القيام باألنشطة التاليةمن وٕاجماًال فإ 

  - ):2008الدالهمة،  ؛2009خميس، و  ناعسة ؛2008أبوخضره وعشيش، 
 .دراسة وضع الموازنة للنظام •
 .التحديد الدقيق للمشكلة •
 .إجراء دراسة الجدوى االقتصادية لتطوير النظام •
 .موضع سياسة التطوير على النظا •
 .تحديد التقارير المالية والمحاسبية التي سيتم استخراجها من النظام •
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 .تنفيذ القيود المحاسبية من خالل النظام آلية تحديد •
 .وضع آلية تدفق البيانات المالية خالل الدورة المحاسبية للشركة •
 .متطلبات المستخدمين من النظام لتوضيحالتحاور مع المحلل  •
 .استخدامها إلنتاج المخرجات تحديد الموارد التي يجب •
 .تحديد العمليات التي يجب تنفيذها إلنتاج المخرجات •
 .تحديد المخرجات التي يجب إنتاجها •
 .تحديد المدخالت المطلوبة إلنتاج المخرجات •
 .تحديد متطلبات الرقابة التشغيلية والرقابة المحاسبية •

 المشار إليهاع األنشطة مشاركة في جميالويتمثل دور المحاسب في هذه المرحلة في   
 .، وذلك من خالل التحاور وتبادل اآلراء واألفكار مع القائمين على عملية تحليل النظامأعاله

كاملة بالنظام المعرفة المن لنظام المعلومات المحاسبي لديهم  كمستخدمينلمحاسبين السيما وأن ا
، ما اجات المستخدمين ومتطلباتهمجيد باحتيال اإللمام وكذلكالضعف القوة و نقاط حيث الحالي من 

   .تحقيق األهداف المطلوبة يمكنهم من تشخيص النظام بشكل سليم يؤدي إلى
  مانظالم تصمي: المرحلة الثانية

والتي يتم فيها إعداد التصميمات تصميم النظام، يعد المرحلة التي تلي مرحلة التحليل،   
التي تم تحديدها في مرحلة التحليل  المستخدمين حتياجاتلتنفيذ هذا النظام بشكل يلبي ا التفصيلية

والفرق بين . حيث تستخدم مخرجات مرحلة التحليل كمدخالت لمرحلة التصميمبكفاءة وفاعلية، 
المرحلتين هو أن مرحلة التحليل تركز على الوضع الحالي للنظام وماذا يقدم للمستفيد، في حين 

لمفترض أن يشارك ومن ا. ون عليها النظاممرحلة التصميم على الحالة التي سوف يكتركز 
  .ام المعلومات المحاسبيالوثيق بنظ الرتباطهمالمحاسبون في هذه المرحلة 

إلى نماذج  قتراحات المعروضة من محلل النظامفي عملية ترجمة اال تصميم النظامويتمثل   
ام وصف تفصيلي وخرائط ورسومات مختلفة تعكس النظام الجديد المقترح بحيث يشمل تصميم النظ

للنظام والنظم الفرعية الخاصة به، المخرجات، المدخالت، وأنشطة تشغيل البيانات ونظم الرقابة 
  ).2005دبيان وآخرون، (الداخلية المتعلقة به 
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م بوضع خطة لترتيب أجزاء النظام في شكل اأن يقوم محلل النظ"يقصد بتصميم النظام و 
مل هذه الخطة على التنسيق بين األنشطة تا من النظام وتشمتكامل يفي باألهداف المطلوب تحقيقه

حسين، " (األجهزة وكيفية استخدامها بما يحقق أهداف النظامديد ووضع إجراءات التشغيل وتح
2006 :242(.  

وتجدر اإلشارة إلى أن تصميم نظام المعلومات المحاسبي يختلف من مشـروع ألخـر، وذلـك 
تــالي فــإن نقطــة البــدء فــي تعــديل أو تطــوير نظــام المعلومــات الخــتالف كــل حالــة عــن األخــرى، وبال

  ).1984صليب، و  الجليلي،(المحاسبي القائم هي أصعب من تصميم نظام محاسبي جديد 
 ؛1999القيسي، و  الحسون،( إلى تنفيذ األنشطة اآلتيةتهدف مرحلة التصميم ٕاجماًال فإن و  

حسين،  ؛2005دبيان وآخرون،  ؛2005 ،وآخرونبشادي  ؛2000 ،عطية؛ 2000الغيطاني، 
2006:( -  
 .تصميم اإلجراءات والعمليات الالزمة لتلبية احتياجات النظام •
 .التحديد التفصيلي والدقيق لمتطلبات البرامج وتنظيمات الملفات وقواعد البيانات •
  .والخاصة بالنظامالالزمة المدخالت والمخرجات مستندات تصميم  •
  .تصميم دليل الحسابات •
 .يل اإلجراءاتتصميم دل •
 .التي ستعرض على المستخدملشاشات تصميم ا •
 .تصميم األنواع واألشكال المناسبة للتقارير وتحديد محتوياتها •
 .تحديد طريقة وتوقيت عرض التقارير •
 .تصميم العالقات المختلفة بين البرامج والبيانات •
 .إجراءات الرقابة الداخلية على النظامتصميم  •
 .نات المالية وٕاخراجهاتحديد طرق إدخال البيا •
  .تحديد أجهزة المدخالت •
مما سبق يمكن القول أن دور المحاسب في هذه المرحلة يتمثل في المشاركة في جميع  

 نظام المعلومات المحاسبي، لما لذلك من أثر األنشطة المشار إليها أعاله والتي ترتبط بتصميم
  .عم وٕانجاح نظام المعلوماتعلى النواحي النفسية لهؤالء المستخدمين وتشجيعهم لد
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  النظام وتقييمهتنفيذ : المرحلة الثالثة

بعد مرحلة تحليل وتصميم النظام ومراجعة التصميمات التفصيلية والتأكد من جودتها 
ومطابقتها لمتطلبات االستخدام وألهداف النظام، تبدأ مرحلة التنفيذ، حيث يتم فيها تحويل 

 .بوظائفه وفقًا للمتطلبات التي تم تحديدها في مرحلة التحليلالتصميمات إلى نظام معلومات يقوم 
وبعد وضع النظام قيد التشغيل لفترة زمنية مناسبة يصبح من الضروري تقييم األداء الفعلي لهذا 

، وتسمى هذه العملية النظام للتعرف على مدى مطابقته للمعايير المحددة في متطلبات االستخدام
  .)2008المشد، ( تقييم النظامب

وتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي بوضع خطة تفصيلية لخطوات التنفيذ تشتمل على التواريخ 
ءات المتعلقة بها، ثم تخصص المستهدفة البتداء وانتهاء كل خطوة من خطوات التنفيذ واإلجرا

كما  .في مرحلة التنفيذ، والميزانية الرأسمالية المخصصة للتنفيذ اركينليات على األفراد المشالمسؤو 
تقييم مدى تتضمن هذه المرحلة أيضًا القيام بتقييم النظام بعد وضعه موضع التنفيذ وذلك بهدف 

اكتشاف وتصحيح االنحرافات في تحقيق النظام الجديد لألهداف التي صمم النظام من أجلها، و 
ما قد يوجد من  ومقارنة تكاليف التشغيل الفعلية للنظام الجديد مع التكاليف المقدرة مع تحليلالنظام 

  ).2005البتانوني، ( اختالفات كبيرة بين التكلفتين
إلى القيام باألنشطة التالية الالزمة لتنفيذ نظام المعلومات الجديد ووضعه قيد وتهدف مرحلة التنفيذ    

؛ 2002سيمكن، و  موسكوف ؛2000 ،؛ عطية2000 ،؛ الغيطاني1995حسين، ( التشغيل وهي
 ؛2007يوسف، و  ، عساف2006الشيشيني، و  محمد ؛2005بتانوني، ال ؛2005دبيان وآخرون، 

  - ):2008المشد، 
 .م المقترحاالتخطيط لتنفيذ النظ •
  .الموقع إعداد •
  .ةجهز ليات واألشراء اآل •
 .على النظام بعد االنتهاء من تطويره الموظفين تدريب •
 .اختبار البرامج التي ستستخدم في تشغيل النظامتحضير و  •
االختبار النهائي للنظام ( جل التأكد من إمكانية تنفيذه بدون مشاكلفحص النظام من أ •

 .)ككل
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  .التوثيق النهائي للنظام •
 .ماتشغيل النظ •

يعتمد بشكل عام  أن نجاح تنفيذ نظم المعلومات المحاسبية كتغيير استراتيجي في حياة المنظمة 
ى مدى توفر البنية التحتية للنظام وعلمدى سالمة النواحي اإلجرائية : ين هماعلى عاملين رئيس

للنظام، وتعتبر الموارد البشرية المتمثلة في العاملين بكل مستوياتهم بما في ذلك أفراد اإلدارة العليا 
الجوانب السلوكية للتغيير مهمة بشكل حاسم ألن  حيث أنأهم عناصر البنية التحتية للنظام، 

 , Romeny ;Steinbart(ذين يخدمهم دعمًا من األفراد ال أفضل نظام سيفشل إذا لم يالقي
2000(.  

  
بعد أن يستمر النظام الجديد ويعمل بطريقة منتظمة تأتي مرحلة تقييمه والتي تهدف إلى 

  - ):2008أبوخضره وعشيش،  ؛2005البتانوني،  ؛1999القيسي، و  الحسون،(تحقيق اآلتي 
 . امن أجله ام الجديد لألهداف التي تم إنشاؤهتقييم مدى تحقيق النظ •
 .تحليل االنحرافات بين التكاليف المخططة والتكاليف الفعلية •
 .تحليل منافع النظام •
تحديد التعديالت التي يجب إجراؤها على النظام لتحسين القرارات الخاصة بمشروع نظم  •

 .المعلومات في المستقبل
ط ضعفه زيادة المعرفة بوضع النظام وأدائه وتحديد نقاط قوته والبناء عليها وتحديد نقا •

 .لمعالجتها أو تجاوزها
 .متابعة قدرة النظام على التكيف مع ظروف الواقع العملي •
 .تحديد مشكالت النظام وكيفية حلها •

ويتم تقييم نظام المعلومات المحاسبي بواسطة المصممين وٕادارة المشروع ومستخدمي النظام  
 وينبغي أن تتم عملية التقييم هذه في الوقت المالئم حتى يمكن اكتشاف) المحاسبين(المتخصصين 

  ). 1995 ،حسين(وتصحيحها  األخطاء
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ييم النظام على ضوء مقارنة تقبوتظهر هنا أهمية قيام المحاسبين والمتخصصين الماليين  
التكاليف الفعلية للتصميم والتنفيذ والتشغيل بالتكاليف المخططة، مع تحديد وفورات التكلفة واألرباح 

  .)2005البتانوني، ( اإلضافية المترتبة على نظام المعلومات الجديد
حتى ولو كان  ،لنظاموتمثل عملية متابعة وتقييم النظام نشاطًا دائمًا ومستمرًا خالل فترة عمل ا 

. هذا النظام في الوقت الحالي يعمل بشكل جيد ويحقق أهدافه، نظرًا الختالف الظروف مستقبالً 
حيث قد تتغير حاجة اإلدارة إلى المعلومات، في ضوء ما يحدث في البيئة المحيطة من مستجدات، 

  . ديل النظاممثل تعديل بعض التشريعات أو ظهور تشريعات جديدة يتطلب األمر معها تع
وعمومًا فإن إطالة عمر النظام الجديد يمكن أن يتم من خالل برنامج صيانة مستمر للنظام  

تجعله ) حذف أو إضافة أو تعديل أو تحسين في عنصر من عناصر النظام أو أحد مكوناته(
  . متالئمًا مع البيئة التي يعمل فيها والتي تتصف بالتغيرات الشديدة

  :الدراسة الميدانية
وذلك من خالل تجميع  ،اعتمدت الدراسة بشكل كبير على الجانب الميداني في تحقيق أهدافها 

حيث . وتحليل البيانات والمعلومات المطلوبة من المشاركين في الدراسة لتحقيق تلك األهداف
   - :مراحل يمكن عرضها على النحو التالي ثالثاشتملت الدراسة الميدانية على 

  تصميم أداة جمع البيانات :المرحلة األولى

دور المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير هدفت هذه الدراسة إلى معرفة 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف واإلجابة عن السؤال الرئيس نظم المعلومات المحاسبية اآللية، 

حيث قسمت االستبانة . تاستبانة استخدمت كأداة أساسية لجمع البيانا تطويرب قام الباحثللدراسة، 
االستبانة على شكل وتم تصميم . إلى ثالثة أجزاء يغطي كل جزء مرحلة من مراحل تطوير النظام

ويرجع اختيار الباحث لهذا . ال ،أحياناً الدرجات والذي يتراوح من نعم، ثالثي مقياس ليكرت 
العاملين بالمؤسسة الوطنية تمثل في معرفة دور المحاسبين أن هدف الدراسة يالمقياس الثالثي إلى 

 رأيحسب  –هذا الدور ال يخرج وبالتالي فإن للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية، 
عن ثالثة احتماالت وهي أما أن يكون هناك دور للمحاسبين من خالل المشاركة في  - الباحث 

ركة محدودة في بعض مراحل أو أن هناك مشا )نعم(اإلجابة اختيار سيتم  ومن ثمتطوير النظام 
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 االحتمال الثالث والمتمثل في عدم وجود أيأو ) أحياناً (اإلجابة  يتم اختيارتطوير النظام وهنا س
  .)ال( اإلجابةاختيار  راحل تطوير النظام وبالتالي سيتمدور للمحاسبين في م

ية، فقد تم مصداقية االستبانة وصالحيتها لتحقيق هدف الدراسة العملومن أجل التأكد من 
عرضها على مجموعة من المتخصصين والذين قدموا بعض المالحظات واآلراء التي ساهمت في 

  . تعديل وتطوير االستبانة بحيث أصبحت جاهزة لالستخدام
  جمع البيانات: ةالمرحلة الثاني

لمؤسسة ة باالمالي اإلدارة بمديربعد االنتهاء من تصميم االستبانة في شكلها النهائي، تم االستعانة  
من أجل  ولقد بذل الباحث كل ما في وسعه. المحاسبين التابعين لهفي توزيعها على  الوطنية للنفط

رقم  الحصول على أعلى نسبة مشاركة ممكنة، حيث كانت نتائج الردود على النحو المبين بالجدول
)1.(  

  )1(جدول رقم 
  المشاركين في الدراسةاالستبانات الموزعة والمستردة من 

عدد االستمارات 

  الموزعة

عدد االستمارات 

  المستردة

عدد االستمارات 

  الصالحة للتحليل

  نسبة الردود

110  73  67  61 %  

  
مجتمع على الجدول أعاله أن مجموع االستبانات التي أمكن توزيعها بيانات ويتضح من 

بلغ الصالح نة، استبا) 73(استبانة، وأن مجموع االستبانات العائدة كان ) 110( كان الدراسة
وهي نسبة مرتفعة وجيدة إذا %)  61(ويمثل هذا العدد ما نسبته استبانة، ) 67(للتحليل منها عدد 

  .)110(وهو  الدراسةالذين يمثلون مجتمع عدد المحاسبين ما أخذ في االعتبار 
  تحليل البيانات واختبار الفرضيات :ثالثةالمرحلة ال

افية بني تحليل البيانات على اإلحصاء الوصفي، حيث تماشيًا مع طبيعة الدراسة االستكش
ت وهي التكرارات، والنسب استخدمت مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانا

  :وتم استخدام مقياس ليكرت الثالثي على الترميز التالي.  tواختبار، المئوية
  نقاط 3 ــــــــــــــــــــــــــــ نعم
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  نقطة 2 ـــــــــــــــــــــــــــ أحياناً 
  نقطة 1 ـــــــــــــــــــــــــــــ ال

، 2,1والثانية ما بين  2، 3فإن ذلك يعني وجود فترتين األولى ما بين  ،وحيث أن المقياس ثالثي 
ثم يتم ، 0.66= 3/ 2لى عدد أوزان المقياس وهي ولمعرفة طول الفترة يتم قسمة عدد الفترات ع

  :لفترة إلى الوزن فنحصل على النتائج التاليةإضافة طول ا
  ).ال(وفي حالة الحصول على هذا الرقم تكون النتيجة  1.66=  0.66+  1

  .)أحياناً (وفي حالة الحصول على هذا الرقم تكون النتيجة  2.33=  0.66+  1.67
  .)نعم(وفي حالة الحصول على هذا الرقم تكون النتيجة  3=  0.66+  2.33

العاملين بالمؤسسة الوطنية لدور المحاسبين نتائج التحليل اإلحصائي عرض ل وفيما يلي
  .في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية للنفط
��ت: أو�ً ���  ����� ا�

 ) أ( ���ت ا��������بدور المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في ����� ا�
  .مرحلة التحليل

يتبين أن قيمة المتوسط الحسابي لدور المحاسبين  )2(لجدول رقم من خالل نتائج ا
العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التحليل 

وفق ) ال(حيث يدل على مستوى اإلجابة ) 1.66(، بلغ المشاركين في الدراسةبحسب وجهة نظر 
، كما أن معامل االختالف ال يشكل إال )0.611(راف معياري قدره مقياس ليكرت الثالثي، وبانح

المشاركين بين إجابات ) %63.2(تقريبًا، مما يشير إلى أن هناك تجانسًا بنسبة ) %36.8(نحو 
في تطوير  لهم دور العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط، وهذا يدل على أن المحاسبين في الدراسة

  ). %55.3( وذلك بنسبة تصل إلى آللية في مرحلة التحليلنظم المعلومات المحاسبية ا
 عن) 1.86(المحور هو  هذا ضمن الواردة للفقرات حسابي متوسط أعلى أن يالحظ كما

شاركت في تحديد التقارير المالية والمحاسبية التي سيتم استخراجها من (إلى  تشير التي العبارة
شاركت في إجراء دراسة (إلى  لعبارة التي تشيرعند ا حسابي متوسط أقل كان ، في حين)النظام

  ). 1.35(الحسابي لها  المتوسط بلغ حيث) الجدوى االقتصادية لتطوير النظام
  ) 2(جدول رقم 
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  التوصيف اإلحصائي للفقرات الخاصة بدور المحاسبين في تطوير 
  نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التحليل

  الفقرات  م.ر
  المتوسط

  ابيالحس

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف
  53.60 804. 1.50  .شاركت في دراسة وضع الموازنة الخاصة بتقديرات تكاليف النظام الجديد  1

  52.52 835. 1.59  .شاركت في التحديد الدقيق للمشكلة  2

  54.22 732. 1.35  .شاركت في إجراء دراسة الجدوى االقتصادية لتطوير النظام  3

  48.99 779. 1.59  .النظام في وضع سياسة التطوير علىشاركت   4

  47.58 885. 1.86  .شاركت في تحديد التقارير المالية والمحاسبية التي سيتم استخراجها من النظام  5

  49.11 879. 1.79  .شاركت في تحديد آلية تنفيذ القيود المحاسبية من خالل النظام  6

  50.70 867. 1.71  .لية خالل الدورة المحاسبية للمؤسسةلماشاركت في وضع آلية تدفق البيانات ا  7

  47.50 836. 1.76  .شاركت في التحاور مع المحلل لتوضيح متطلبات المستخدمين من النظام  8

  48.20 805. 1.67 .شاركت في تحديد الموارد التي يجب استخدامها إلنتاج المخرجات 9

  47.82 789. 1.65 .ذها إلنتاج المخرجاتشاركت في تحديد العمليات التي يجب تنفي 10

  50.34 876. 1.74 .شاركت في تحديد المخرجات التي يجب إنتاجها 11

  48.60 831. 1.71 .شاركت في تحديد المدخالت المطلوبة إلنتاج المخرجات 12

  49.28 823. 1.67 .شاركت في تحديد متطلبات الرقابة التشغيلية والرقابة المحاسبية 13

 36.81  611. 1.66 التحليل مرحلة في اآللية المحاسبية المعلومات نظم تطوير في لمحاسبينا دور

 مستويات موافقتهم على المشاركين في الدراسة بحسبيبين توزيع ) 3(أما الجدول رقم 
 الفقرات الخاصة بدورهم في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التحليل طبقاً 

لجميع  المشاركين في الدراسةت الثالثي المستخدم، وذلك من خالل دمج استجابات لمقياس ليكر 
  .الفقرات المعبرة عن هذا المحور
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  )3(رقم جدول 
  الخاصة الفقرات مستويات موافقتهم علىبحسب  المشاركين في الدراسةتوزيع 

  بدورهم في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التحليل 
  %  العدد  درجة القياس  ات الموافقةمستوي

 47.8 32  1.66 – 1  ال 
 37.3 25  2.33 – 1.67  أحيانا
 14.9 10  3 - 2.34  نعم

 100.0 67  المجموع

  - :إلى النتائج التاليةأعاله تشير بيانات الجدول 
لمحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية مجموع المشاركين في الدراسة يرون أن امن  47.8% .1

في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة  وجد لهم دورمحل الدراسة ال يللنفط 
   .التحليل

 أن المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنيةمن مجموع المشاركين في الدراسة يرون  37.8% .2
في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في  محدوداً  للنفط محل الدراسة يوجد لهم دور

  .لتحليلمرحلة ا

 أن المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية من مجموع المشاركين في الدراسة يرون 14.9% .3
في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة  للنفط محل الدراسة يوجد لهم دور

 .التحليل

آللية في المتعلقة بدور المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اتحليل البيانات ) ب( 
  .ممرحلة التصمي

يتبين أن قيمة المتوسط الحسابي لدور المحاسبين  )4(من خالل نتائج الجدول رقم 
العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التصميم 

وفق ) ال(ابة حيث يدل على مستوى اإلج) 1.60(، بلغ المشاركين في الدراسةبحسب وجهة نظر 
كما أن معامل االختالف ال يشكل إال  ،)0.518(وبانحراف معياري قدره  ،مقياس ليكرت الثالثي

بين إجابات ) %67.62(مما يشير إلى أن هناك تجانسًا بنسبة  ،تقريباً ) %32.38(نحو 
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لهم يس لأن المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط  وهذا يدل على ،المشاركين في الدراسة
 لتصميم وذلك بنسبة تصل إلىدورا في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة ا

)53.3% .(  
 عن) 1.94(المحور هو  هذا ضمن الواردة للفقرات حسابي متوسط أعلى أن يالحظ كما

تقارير شهرية أو أسبوعية أو "شاركت في تحديد توقيت عرض التقرير (إلى  تشير التي العبارة
شاركت في تحديد أجهزة (إلى  عند العبارة التي تشير حسابي متوسط أقل كان في حين ،)"يومية

 المتوسط بلغ حيث) "وحدة قراءة البطاقات ،وحدات إدخال صوتية ،أجهزة طرفية" المدخالت

  ). 1.26(الحسابي لها 
  ) 4(جدول رقم 

  التوصيف اإلحصائي للفقرات الخاصة بدور المحاسبين في تطوير 
  نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التصميم

  الفقرات  م.ر
  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االختالف

  51.67 744.  1.44  . شاركت في تصميم دليل الحسابات  1
  51.15 844. 1.65  . شاركت في تصميم مستندات المدخالت والمخرجات الالزمة والخاصة بالنظام  2
  51.03 745. 1.46  . ي تصميم دليل اإلجراءاتشاركت ف  3
شاركت في تصميم األنواع واألشكال الفعلية والمناسبة للتقارير المالية والمحاسبية وتحديد   4

  . محتوياتها
1.86 .795 42.74  

  47.24 874. 1.85  . شاركت في تحديد طريقة عرض التقرير  5
  45.62 885. 1.94  ).هرية أو أسبوعية أو يوميةتقارير ش(شاركت في تحديد توقيت عرض التقرير   6
المبرمجين في  البرامج والبيانات بصورة يسهل علىشاركت في تصميم العالقات المختلفة بين   7

  .المراحل التالية تنفيذ البرمجيات المطلوبة
1.40 .629 44.93  

  47.76 640. 1.34  . يشاركت في تحديد العالقة بين النظم الفرعية في نظام المعلومات المحاسب  8
  49.79 697. 1.40 . المستخدم م المناسب للشاشات التي ستعرض علىشاركت في وضع التصمي 9
  47.50 836. 1.76 . شاركت في تحديد طرق ووسائل إدخال البيانات المالية وٕاخراجها 10
اءة وحدة قر  ،وحدات إدخال صوتية ،أجهزة طرفية(شاركت في تحديد أجهزة المدخالن  11

 ) .البطاقات
1.26 .566 44.92  

  47.63 743. 1.56 . النظام ديد إجراءات الرقابة الداخلية علىشاركت في تح 12
  49.49 871. 1.76 .شاركت في تصميم طريقة إعداد قيود التسويات وقيود اإلقفال وغيرها 13
  48.00 816. 1.70  .شاركت في تحديد وسائل تخزين البيانات وطرق الوصول إليها  14

 32.38 518. 1.60 صميمالت مرحلة في اآللية المحاسبية المعلومات نظم تطوير في المحاسبين دور
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 بحسب مستويات موافقتهم على المشاركين في الدراسةيبين توزيع ) 5(أما الجدول رقم   
ا الفقرات الخاصة بدورهم في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التصميم طبق

لجميع  المشاركين في الدراسةوذلك من خالل دمج استجابات  ،لمقياس ليكرت الثالثي المستخدم
  .الفقرات المعبرة عن هذا المحور

  )5(رقم جدول 
  مستويات موافقتهم على الفقرات الخاصةبحسب  المشاركين في الدراسةتوزيع 

  تصميمبدورهم في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة ال
  %  العدد  درجة القياس  مستويات الموافقة

 55.2 37  1.66 – 1  ال 

 35.8 24  2.33 – 1.67  أحيانا

 9 6  3 -  2.34  نعم

 100.0 67  المجموع

  - :إلى النتائج التالية أعالهتشير بيانات الجدول 
ة أن المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطني المشاركين في الدراسة يرونمجموع من  % 55.2 .1

في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة  نفط محل الدراسة ال يوجد لهم دورلل
   .التصميم

أن المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية المشاركين في الدراسة يرون مجموع من  % 35.8 .2
ي في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية فمحدودًا  وجد لهم دورللنفط محل الدراسة ي

  .مرحلة التصميم

للنفط  أن المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنيةالمشاركين في الدراسة يرون مجموع من  % 9 .3
 .في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التصميم محل الدراسة يوجد لهم دور

آللية في سبية االمتعلقة بدور المحاسبين في تطوير نظم المعلومات المحا تحليل البيانات )ج(
  .مرحلة التنفيذ والتقييم

يتبين أن قيمة المتوسط الحسابي لدور المحاسبين  )6(من خالل نتائج الجدول رقم 
العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التنفيذ 
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) ال(حيث يدل على مستوى اإلجابة ) 1.54(، بلغ المشاركين في الدراسةوالتقييم بحسب وجهة نظر 
، كما أن معامل االختالف ال يشكل )0.538(وفق مقياس ليكرت الثالثي، وبانحراف معياري قدره 

بين إجابات ) %65.06(تقريبًا، مما يشير إلى أن هناك تجانسًا بنسبة ) %34.94(إال نحو 
لهم بالمؤسسة الوطنية للنفط ليس الدراسة، وهذا يدل على أن المحاسبين العاملين  المشاركين في

في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التنفيذ والتقييم وذلك بنسبة تصل إلى  دور
)51.3% .(  

 عن) 1.97(المحور هو  هذا ضمن الواردة للفقرات حسابي متوسط أعلى أن يالحظ كما

ملية تنفيذ النظام من بين المحاسبين عن ع ليتم اختيار الشخص المسئو(إلى  تشير التي العبارة
شاركت في تقييم (إلى  عند العبارة التي تشير حسابي متوسط أقل كان في حين ،)مؤسسةفي ال

 حيث) النظام علي ضوء مقارنة التكاليف الفعلية للتصميم والتنفيذ والتشغيل بالتكاليف المخططة

  ). 1.29(الحسابي لها  المتوسط بلغ
   )6(جدول رقم 

  صيف اإلحصائي للفقرات الخاصة بدور المحاسبين في تطوير التو 
  نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التنفيذ والتقييم

  الفقرات  م.ر
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف
  52.40 765. 1.46  . شاركت في التخطيط لتنفيذ النظام المقترح  1
  52.92 852. 1.61  . بعد االنتهاء من تطويرهالنظام  ىتم تدريبنا عل  2
  51.96 743. 1.43  . شاركت في اختيار البرامج التي ستستخدم في تشغيل النظام  3
  51.96 743. 1.43   .)االختبار النهائي للنظام ككل(جل التأكد من إمكانية تنفيذه بدون مشاكل أشاركت في فحص النظام من   4
  50.58 784. 1.55  . امشاركت في فريق تنفيذ النظ  5
  45.03 887. 1.97  .يتم اختيار الشخص المسئول عن عملية تنفيذ النظام من بين المحاسبين في المؤسسة  6
  50.00 765. 1.53  .جلهاأشاركت في تقييم مدي تحقيق النظام لألهداف التي وجد من   7
  48.68 628. 1.29  . يم والتنفيذ والتشغيل بالتكاليف المخططةشاركت في تقييم النظام علي ضوء مقارنة التكاليف الفعلية للتصم  8
  49.32 725. 1.47  .التكيف مع ظروف الواقع العملي ىشاركت في متابعة قدرة النظام عل 9

  48.00 816. 1.70 . شاركت في تحديد مشكالت النظام وكيفية حلها 10
 34.94 538. 1.54 التنفيذ والتقييم مرحلة في اآللية المحاسبية المعلومات تطوير نظم في المحاسبين دور
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 بحسب مستويات موافقتهم على المشاركين في الدراسةيبين توزيع  )7(أما الجدول رقم 
 الفقرات الخاصة بدورهم في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التنفيذ والتقييم طبقاً 

لجميع  المشاركين في الدراسةل دمج استجابات وذلك من خال ،لمقياس ليكرت الثالثي المستخدم
  .الفقرات المعبرة عن هذا المحور

  )7(رقم جدول 
  بحسب مستويات موافقتهم علي الفقرات الخاصة توزيع المشاركين في الدراسة 

  بدورهم في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التنفيذ والتقييم
  %  العدد  سدرجة القيا  مستويات الموافقة

 59.7 40  1.66 – 1  ال 
 29.9 20  2.33 – 1.67  أحيانا
 10.4 7  3 - 2.34  نعم

 100.0 67  المجموع

  - :إلى النتائج التالية أعاله تشير بيانات الجدول
أن المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية  يرون المشاركين في الدراسةمجموع من  59.7%  .1

في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة  م دورنفط محل الدراسة ال يوجد لهلل
   .التنفيذ والتقييم

 أن المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنيةمجموع المشاركين في الدراسة يرون من  29.9% .2
في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في  محدوداً  للنفط محل الدراسة يوجد لهم دور

  .يممرحلة التنفيذ والتقي

 المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنيةمن مجموع المشاركين في الدراسة يرون أن  10.4% .3
في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التنفيذ  للنفط محل الدراسة يوجد لهم دور

 .والتقييم

  فرضيات الدراسة اختبار: ثانياً 

طبيعة المشكلة، تم وضع  إلى ستناداً بيات موضوع الدراسة واأد من خالل االطالع على
  :الفرضيات التالية
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يوجد دور للمحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم :ةالفرضية الرئيس
  .المعلومات المحاسبية اآللية

  :تم صياغة ثالثة فرضيات فرعية هي الختبار هذه الفرضيةو 
  :األولي الفرعية الفرضية

العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات يوجد دور للمحاسبين 
   .المحاسبية اآللية في مرحلة التحليل

  : الثانيةالفرعية الفرضية 
يوجد دور للمحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات 

  .المحاسبية اآللية في مرحلة التصميم
  :الثالثةالفرعية الفرضية 

دور للمحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات يوجد 
  .المحاسبية اآللية في مرحلة التنفيذ والتقييم

  :ةالرئيساختبار الفرضية 
يوجد دور للمحاسبين العاملين "  والتي تنص على أنه هذه الفرضية رلدراسة واختبا

 tفقد تم استخدام اختبار  ،" ت المحاسبية اآلليةبالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلوما
عملية أظهرت ، و بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظريOne Sample Test للعينة األحادية

  .)8(التحليل النتائج الموضحة بالجدول رقم 
  )8(رقم جدول 

سة الوطنية بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدور المحاسبين العاملين بالمؤس tاختبار 
  )µ=2(للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية 

حجم 
  العينة

المتوسط 
  النظري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
t 

  درجات الحرية
df 

  مستوى المعنوية
p-value 

67  2  1.61  0.519  6.22 -  66  0.000  

حاسبين العاملين بالمؤسسة أن المتوسط الحسابي لدور الم أعالهيتضح من نتائج الجدول 
المشاركين في الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية بحسب وجهة نظر 
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وهى ) - 6.22(المحسوبة  tقيمة  بلغتحيث  ،)0.519(وبانحراف معياري ) 1.61( بلغ الدراسة
معنـوية المشاهـد ألن قيمـة مستوى ال ،)66(ومعنوية وذلك بـدرجات حـرية  ذات داللة إحصائية

0.000 = P-value  0.01وهي أصغر من مستوى الداللةα =،  مما يدل على أنه ال يوجد
  .دور للمحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية

  :األوليالفرعية اختبار الفرضية 
يوجد دور للمحاسبين العاملين "  أنه والتي تنص عل لدراسة واختبار هذه الفرضية

فقد  ،"بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التحليل 
بين المتوسط الحسابي والمتوسط One Sample Test للعينة األحادية tتم استخدام اختبار 

  ).9(وأظهرت عملية التحليل النتائج الموضحة بالجدول رقم النظري 
  )9(رقم جدول 

بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدور المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية  tاختبار 
  )µ=2(المحاسبية اآللية في مرحلة التحليل  للنفط في تطوير نظم المعلومات

حجم 

  العينة

المتوسط 

  النظري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  قيمة

t 

  درجات الحرية

df 

  المعنوية مستوى

p-value 

67  2  1.66  0.611  8.48  -  66  0.000  
أن المتوسط الحسابي لدور المحاسبين العاملين بالمؤسسة  السابقيتضح من نتائج الجدول 

الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التحليل بحسب وجهة نظر 
المحسوبة  tحيث كانت قيمة  ،)0.611(ف معياري وبانحرا) 1.66( المشاركين في الدراسة بلغ

ألن قيمـة مستوى  ،)66(وذلك بـدرجات حـرية ومعنوية  ذات داللة إحصائيةوهى ) -8.48(تساوى 
مما يدل  ،= 0.01αوهي أصغر من مستوى الداللة  P-value = 0.000المعنـوية المشاهـد 

وطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات على أنه ال يوجد دور للمحاسبين العاملين بالمؤسسة ال
  .المحاسبية اآللية في مرحلة التحليل

  
  

  :الثانيةالفرعية اختبار الفرضية 
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يوجد دور للمحاسبين العاملين " والتي تنص على أنه هذه الفرضية رلدراسة واختبا
فقد  ،"م بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التصمي

بين المتوسط الحسابي والمتوسط One Sample Test للعينة األحادية tتم استخدام اختبار 
  ).10(وأظهرت عملية التحليل النتائج الموضحة بالجدول رقم النظري 

  )10(رقم جدول 
  بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدور المحاسبين  tاختبار 

  ط في تطوير نظم المعلومات العاملين بالمؤسسة الوطنية للنف
  )µ=2(المحاسبية اآللية في مرحلة التصميم 

حجم 
  العينة

المتوسط 
  النظري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
t 

  درجات الحرية
df 

  مستوى المعنوية
p-value 

67  2  1.60  0.518  6.28 -  66  0.000  

المحاسبين العاملين بالمؤسسة أن المتوسط الحسابي لدور  أعاله يتضح من نتائج الجدول
الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التصميم بحسب وجهة نظر 

المحسوبة  tحيث كانت قيمة  ،)0.518(وبانحراف معياري ) 1.60( المشاركين في الدراسة بلغ
ألن قيمـة مستوى  ،)66(ة وذلك بـدرجات حـريومعنوية  ذات داللة إحصائيةوهى ) -6.28(تساوى 

مما يدل  ،= 0.01αوهي أصغر من مستوى الداللة  P-value = 0.000المعنـوية المشاهـد 
على أنه ال يوجد دور للمحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات 

  .المحاسبية اآللية في مرحلة التصميم
  :الثالثةالفرعية اختبار الفرضية 

يوجد دور للمحاسبين العاملين "  ى أنهعل نصوالتي ت دراسة واختبار هذه الفرضيةول
 ،"بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التنفيذ والتقييم

بين المتوسط الحسابي والمتوسط One Sample Test للعينة األحادية tفقد تم استخدام اختبار 
  ).11(وأظهرت عملية التحليل النتائج الموضحة بالجدول رقم النظري 

  
  )11( رقم جدول
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بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدور المحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية  tاختبار 
  )µ=2(للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التنفيذ والتقييم 

حجم 
  العينة

المتوسط 
  ظريالن

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
t 

  درجات الحرية
df 

  مستوى المعنوية
p-value 

67  2  1.54  0.538  6.88-  66  0.000  
أن المتوسط الحسابي لدور المحاسبين العاملين بالمؤسسة  أعالهيتضح من نتائج الجدول 

لة التنفيذ والتقييم بحسب وجهة الوطنية للنفط في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية في مرح
 tحيث كانت قيمة  ،)0.538(وبانحراف معياري ) 1.55( المشاركين في الدراسة بلغنظر 

ألن  ،)66(وذلك بـدرجات حـرية ومعنوية  ذات داللة إحصائيةوهى ) -6.88(المحسوبة تساوى 
 0.01αداللة وهي أصغر من مستوى ال P-value = 0.000قيمـة مستوى المعنـوية المشاهـد 

مما يدل على أنه ال يوجد دور للمحاسبين العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط في تطوير نظم  ،=
  .المعلومات المحاسبية اآللية في مرحلة التنفيذ والتقييم

  :النتائج والتوصيات
  النتائج :أوالً 

الت اإلحصـائية استنادًا لما تم عرضه وٕايضاحه في هذه الدراسة واعتمادًا على نتـائج التحلـي
التـــي تتعلـــق بمعرفـــة دور المحاســـبين العـــاملين بالمؤسســـة  –للبيانـــات التـــي أمكـــن الحصـــول عليهـــا 

ة ول إلـــى نتيجـــة رئيســـيمكـــن الوصـــ –الوطنيــة للـــنفط فـــي تطـــوير نظـــم المعلومـــات المحاســـبية اآلليـــة 
المعلومــات  نظــمدور للمحاســبين العــاملين بالمؤسســة الوطنيــة للــنفط فــي تطــوير  مفادهــا أنــه ال يوجــد

حيــث يتضــح عــدم مشــاركة المحاســبين فــي أي مرحلــة مــن مراحــل تطــوير نظــام . المحاســبية اآلليــة
م االنظـ مبـدأ المشـاركة فـي تطـويرالمتمثلـة فـي غيـاب  والشـك أن هـذه النتيجـة. المعلومات المحاسبي

ذلـك ث أن ن حيـغيـر مطَمـ اً تعـد مؤشـر إقحـام المحاسـبين فـي جميـع مراحـل تطـوير النظـام من خالل 
يؤدي إلى نتائج سلبية قد تتمثل في وجود ضعف أو قصور في عملية التصميم أو في وجـود  سوف

صـــعوبات وتعقيـــدات فـــي عمليـــة التنفيـــذ األمـــر الـــذي ســـيؤدي فـــي النهايـــة إلـــى عـــدم تحقيـــق النظـــام 
  .لألهداف التي وجد من أجلها

  التوصيات: ثانياً 
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  - :نوصي باآلتيفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج  
إقحام المعلومات المحاسبي من خالل م انظ تطبيق مبدأ المشاركة في تطويرالعمل على  -1

سواء كانت  .في جميع مراحل تطوير النظامالعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط المحاسبين 
 .عملية التطوير تتم من داخل المؤسسة أو من خالل مكاتب متخصصة

ت المحاسبية، حتى يتمكن نظم المعلوماتطوير بية في مجال إقامة برامج تدريالعمل على  -2
متى ما اقتضت الضرورة  من المشاركة بشكل إيجابي في عملية تطوير النظام المحاسبون

 .ذلك

في الحاالت التي توكل فيها مهمة تطوير النظام إلى مكاتب متخصصة، يجب أن يتضمن  -3
 .وع من التدريبالعقد شرط مشاركة المحاسبين في عملية التطوير كن
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