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ملخص: 

جودة  حت�سني  يف  االإلكرتونية  التجارة  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
اأهداف  ولتحقيق   ،  )Jawwal( الفل�سطينية  جوال  �رسكة  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم 
�رسكة  يف  العاملني  املوظفني  على  ُوزِّعت  ا�ستبانة،  بت�سميم  الباحثان  م  �سمَّ الدرا�سة 
جوال الفل�سطينية يف مدينة رام هلل، حيث ُوزِّعت )20( ا�ستبانة، وقد بلغ عدد اال�ستبانات 
ا�ستخدم  وقد  الدرا�سة،  جمتمع  حجم  من   )%5( ن�سبته  ما  اأي  ا�ستبانة،   )20( امل�سرتدة 
وتو�صلت  الدرا�سة،  بيانات  لتحليل   )SPSS( االجتماعية  للعلوم  االإح�سائي  الربنامج 
الدرا�صة اإىل عدد من النتائج اأهمها: ارتفاع فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية، وزيادة 
الفل�سطينية،  جوال  ل�رسكة  االإلكرتونية  التجارة  خالل  من  االأهداف  حتقيق  على  قدرتها 
وزيادة كفاءة نظم املعلومات املحا�سبية برفع ن�سبة خمرجاتها، ومتكن متخذي القرارات 

من االعتماد عليها والثقة بها.
وقدمت الدرا�سة عدداً من التو�سيات اأبرزها: عمل نظام متكامل للمعلومات املحا�سبية 
يعمل من خالل وجود قاعدة بيانات مركزية، ميكن من خاللها حتقيق اأكرب فائدة يف عمل 
النظام، وكذلك �رسعة البيانات وتو�سيل املعلومات الناجتة عنها، واال�ستفادة من اخلدمات 
االإلكرتونية، والبحث عن خدمات متطورة ميكن تقدميها مبا  التجارة  انت�سار  النا�سئة من 

ي�سمن لهذه النظم اال�ستمرار يف حمافظتها على فاعليتها وزيادة كفاءتها.
الكلمات املفتاحية: التجارة االإلكرتونية، جودة، نظم املعلومات املحا�سبية 
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The Role of Electronic Commerce in Improving the Quality 
of Acounting Information Systems in the Palestinian Mobile 

Company (Jawwal) 

Abstract: 

This study aims at identifying the role of electronic commerce in 
improving the quality of accounting information systems in the Palestinian 
mobile company (Jawwal) To achieve the study’s objectives, the searchers 
have designed a questionnaire which was distributed among the employees in 
Jawwal/ Ramallah (20) copies were distributed and (20) were retrievedThat 
forms about (5%) of the study populationThe statistic system (SPSS) was 
used to analyze the data obtained, and the study came up with a number 
of results the most important among which, were that it has increased the 
effectiveness of accounting information systems and its ability to achieve 
the goals of Jawwal, it has led to a rise in the efficiency of accounting 
information with a rise of its outcomes, and it has also enabled the decision 
makers to trust this system and depend on itThe study has presented a number 
of recommendations the most prominent among which, were developing an 
integrated accounting information system depending on a central data base 
that can achieve the biggest benefit out of applying the system, achieving a 
remarkable speed in exchanging data, to benefit from the services emerging 
from the spread of electronic commerce and searching for developed services 
whose presentation to customers will guarantee the continuation of the 
systems efficiency and effectiveness.

Key words: Electronic Commerce, Quality, Accounting Information 
Systems.
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مقدمة: 
�سهدت الب�رسية يف ال�سنوات االأخرية طفرة هائلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات بدءاً 
بظهور احل�سابات االآلية، والت�سغيل االإلكرتوين للبيانات، ثم ظهور �سبكة املعلومات الدولية 
االإنرتنت، التي اأتاحت و�سائل ات�سال مل تكن متاحة من قبل، ونتج عن ا�ستخدامها ظهور نوع 
جديد من التجارة يطلق عليه »التجارة االإلكرتونية«، مبا لها من �سمات وخ�سائ�ض مميزة 
عن التجارة التقليدية، وكان البد ملهنة املحا�سبة اأن تواكب هذا التطور املت�سارع يف بيئة 
االأعمال حيث نتج عن ظهور التجارة االإلكرتونية ظهور نوع جديد من املنظمات لي�ض له 
موقع حمدد، اأو هيكل هرمي، اأو كيان مادي ملمو�ض اإمنا يعتمد وجوده على �سبكة االت�سال 
والتبادل االإلكرتوين للبيانات، وكان لهذا تاأثري مبا�رس على نظم املعلومات املحا�سبية من 

 )6  - 5 حيث ت�سميمها واإجراءات ت�سغيلها، )نخال، 2010، �ض 
اأحد  اإنها  حيث  املنظمة،  �سمن  واأقدمها  املعلومات  نظم  اأهم  من  املحا�سبة  وتعدُّ 
اأهم م�سادر املعلومات التي حتتاجها امل�ستويات االإدارية كافة وامل�ستخدمني اخلارجني 
املعلومات  نظم  �سهدته  ملا  ونتيجة  الر�سيدة،  القرارات  التخاذ  اأ�سا�سًا  عليها  لالعتماد 
املختلفة  املعلومات  نظم  من  كغريها  االأخرية  ال�سنوات  يف  هائل  تطور  من  املحا�سبية 
اأ�سبحت  فقد  النظم،  هذه  ت�سغيل  يف  وا�سع  ب�سكل  احلا�سبات  ا�ستخدام  النت�سار  نتيجة 
البيانات،  اإدارة  عملية  اأ�سبحت  وبذلك  املن�ساة،  الإدارة  وحيوية  اأهمية  اأكرث  املعلومات 
كان  التطور  لهذا  ونتيجة  وتنوعًا،  تعقيداً  اأكرث  مل�ستخدميها  وتو�سيلها  التقارير،  واإعداد 
املحا�سبية  املعلومات  نظم  يف  التطورات  باأحدث  ملمًا  يكون  اأن  املحا�سب  على  لزامًا 
التقليدي  املحا�سب  دور  تطور  فقد  االأخرى،  النظم  وبني  بينها  املتبادلة  والعالقات 
وتكنولوجيا  املعلومات،  نظم  وت�سميم  وا�ستخدامها،  املعلومات  لي�سمل جماالت معاجلة 

املعلومات، )مطيع، واآخرون، 2007، �ض 13( .
التجارة  فاإن  حقيقية،  اأهمية  ذات  املحا�سبية  املعلومات  نظم  اأن  من  الرغم  على 
االإلكرتونية تعد اآلية ال ميكن اال�ستهانة بها، وبخا�سة يف العقدين االأخريين، وذلك لقدرتها 
على اخرتاق احلدود وحتقيق اإيرادات مرتفعة جداً ال ميكن حتقيقها يف ظل التجارة التقليدية.

وهي  1997م،  عام  يف  جتاريًا  خدماتها  انطالقة  ومنذ  لالت�ساالت  جوال  و�رسكة 
االأول يف  اأن تكون خيار امل�سرتك  اإىل  ات�ساالت متنقلة جديدة يف فل�سطني، تهدف  �رسكة 
جماالت االت�ساالت املتنقلة، وتعمل �رسكة جوال على تقدمي جمموعة من اخلدمات، حيث 
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ذات  خدمات  تغطية  اأف�سل  اإىل  اإ�سافة  اال�ستخدام،  و�سهلة  ب�سيطة،  ات�ساالت  برامج  تقدم 
جودة عالية، اإ�سافة اإىل بناء ثقافة تقوم على االأداء املثايل يف بناء قدرات موظفيها من 
خالل الدورات التدريبية املنا�سبة، حيث قامت ال�رسكة بو�سع �سيا�سات ت�سهل العمل، وتخلق 
)جمموعة  الطرق،  باأف�سل  م�سرتكيها  اإر�ساء  يف  ي�ساعد  مما  ملوظفيها  مريحة  عمل  بيئة 

االت�ساالت الفل�سطينية( .

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
القرن  اأواخر  يف  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  املذهل  التطور  اأدى  لقد 
الع�رسين، ومطلع القرن احلادي والع�رسين اإىل تغيري اأمناط ال�سلوك االجتماعي و�سور الن�ساط 
 )WWW( االقت�سادي، واأ�سبحت و�سائل االت�ساالت التي من اأهمها ال�سبكة العنكبوتيه
قادرة على نقل املعلومات، واخلدمات، واالأموال، وال�سلع ليل نهار، اأدى ذلك اإىل ظهور ما 
ي�سمى بالتجارة االإلكرتونية E - commerce، فقد قام الباحثان بالوقوف على طرق 
نظم  جودة  حت�سني  يف  االإلكرتونية  التجارة  دور  وحتديد  ومعرفتها،  االإلكرتونية  التجارة 
تدور حول  الدرا�سة  م�سكلة  فاإن  لذلك  الفل�سطينية،  املحا�سبية يف �رسكة جوال  املعلومات 
ال�سوؤال الرئي�ض: ما دور التجارة الإلكرتونية يف حت�صني جودة نظم املعلومات 
املحا�صبية يف �رشكة جوال الفل�صطينية )Jawwal( ؟ ويبنى عن ال�صوؤال الرئي�س 

الأ�صئلة الفرعية الآتية: 
ما مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة تعك�ض نظم املعلومات . 1

املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية؟ 
هل ت�سهم التجارة االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية يف . 2

�رسكة جوال الفل�سطينية؟ 
يف . 3 املحا�سبية  املعلومات  نظم  كفاءة  زيادة  يف  االإلكرتونية  التجارة  ت�سهم  هل 

�رسكة جوال الفل�سطينية؟ 
ما دور خماطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء نظم املعلومات املحا�سبية . 4

يف �رسكة جوال الفل�سطينية؟ 

أهمية الدراسة: 
مما ال�سك فيه اأن نظم املعلومات املحا�سبية تتاأقلم مع البنية املحيطة، ولهذا �سهدت 
نظم املعلومات املحا�سبية يف املوؤ�س�سات واملن�ساآت منواً مت�سارعًا يف بيئة تقنية معقدة 
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ومتنوعة، لذا تكمن اأهمية الدرا�سة يف التعرف اإىل مدى اإ�سهام التجارة االلكرتونية يف تقدمي 
خدمات جديدة تعك�ض نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية، ورفع فاعلية 
نظم املعلومات املحا�سبية، باالإ�سافة اإىل معرفة مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف زيادة 
كفاءة نظم املعلومات املحا�سبية، والتعرف اإىل دور خماطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية 

على اأداء نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

أهداف الدراسة: 

ت�صعى هذه الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 
التعرف اإىل مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة تعك�ض نظم . 1

املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
معرفة مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف رفع فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية . 2

يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
معرفة مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف زيادة كفاءة نظم املعلومات املحا�سبية . 3

يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
املعلومات . 4 نظم  اأداء  على  االإلكرتونية  التجارة  ا�ستخدام  دور خماطر  اإىل  التعرف 

املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

حدود الدراسة: 

ت�صمل حدود الدرا�صة على ما ياأتي: 
احلدود الزمنية: مت اإجراء هذه الدرا�سة عام 2014/ 2015. �
احلدود املكانية: مت اإجراء هذه الدرا�سة على �رسكة جوال الفل�سطينية/ رام اهلل. �
احلدود الب�رشية: اأجريت هذه الدرا�سة على موظفي �رسكة جوال الفل�سطينية. �

اإلطار النظري: 

مفهوم التجارة الإلكرتونية:  ◄
للتجارة االإلكرتونية العديد من التعاريف التي ال تختلف كثرياً من ناحية اجلوهر ومن 

هذه التعاريف: 
عقد  يف  )االإنرتنت(  الدولية  املعلومات  �سبكة  ا�ستخدام  هي  الإلكرتونية:  التجارة 
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�سفقات جتارية �سواء داخل الدولة، اأو بني دول خمتلفة عدة، وت�ستخدم �سبكة املعلومات 
والرتويج،  الت�سويق  معامالت  واإجراء  التجارية  الفر�ض  عن  معلومات  لتوفري  الدولية 
)�سابر،  وغريها،  والتفريغ  وال�سحن،  وال�سيانة،  والنقل،  وبعده،  البيع  قبل  ما  وخدمات 

 .)169 2009، �ض 
تبادل  اأو  ونقل،  و�رساء،  بيع،  عملية  باأنها:  الإلكرتونية  التجارة  تعريف  وميكن 
املنتجات: )ال�سلع، واخلدمات، واملعلومات( ، وغريها من اأنواع التعامالت التجارية )اإبرام 
�سبكة  عرب  اإلكرتونيًا  تتم  والتي  االإلكرتونية(،  التجارية  وال�سفقات  العقود  اأنواع  خمتلف 
املنظمات  بني  �سواء  االت�ساالت(  املعلومات  تكنولوجيا  )با�ستخدام  الدولية  املعلومات 
احلكومية،  واجلهات  املنظمات  بني  اأو  وزبائنها،  املنظمات  بني  اأم  بع�ض،  مع  بع�سها 

)الطائي، 2010، �ض 19(.

اأهمية التجارة الإلكرتونية: 

من خالل التعريفات ال�صابقة ملفهوم التجارة الإلكرتونية تت�صح اأهمية التجارة 
الإلكرتونية، ومنها: 

االت�سال . 1 طريق  عن  االإنرتنت  �سبكة  عرب  بالت�سوق  االإلكرتونية  التجارة  ت�سمح 
وما  الورقية،  امل�ستندات  عن  ت�ستغني  فهي  وبذلك  املتعاملني،  بني  املبا�رس  االإلكرتوين 

ت�ستلزمه من نفقات، كما ت�ساهم يف تب�سيط وتنظيم عمليات امل�رسوع وحتقيق اأهدافها.
توفر يف النفقات االإدارية ونفقات االت�سال وغريها، حيث تعدُّ بدياًل عن تخ�سي�ض . 2

اأنها  اإقامة عالقات م�ستمرة مع البائعني وامل�ستثمرين، كما  جزء كبري من راأ�ض املال يف 
ت�سمح باإمتام عملية التوزيع راأ�سًا للم�ستهلك.

تر�سيد القرارات التي يتخذها كل من البائعني وامل�سرتين مبا تتميز به من تدفق . 3
املعلومات بينهم يف الوقت املنا�سب وبطريقة من�سقة ودقيقة مما ي�سمح ب�سهولة املقارنة 

بني املنتجات �سواء من ناحية االأ�سعار اأو اجلودة اأو الدفع.
النامية، . 4 الدول  يف  خا�سة  وامل�ستهلكني،  املنتجني  لكل  خا�سة  اأهمية  ذات  تعدُّ 

اإنها ت�ستطيع التغلب على احلواجز التقليدية للم�سافة ونق�ض املعلومات عن الفر�ض  حيث 
الت�سديرية، )خليل، 2009، �ض 40 - 41( .

محاية املستهلك يف التجارة اإللكرتونية: 
من اأهم امل�سكالت التي تواجه التجارة االإلكرتونية كيفية حماية امل�ستهلك نظراً لعدم 
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التجارة  عقد  اأن  الفقه  من  جانب  يرى  لذلك  واحد،  مكان  يف  واملبيع  العقد  اأطراف  تواجد 
االإلكرتونية اإمنا هو عقد اإذعان بالن�سبة للم�ستهلك، نظراً لظروفه االقت�سادية بو�سفه الطرف 
ال�سعيف يف هذه العالقة اأمام الطرف االآخر، والذي يكون غالبًا �رسكات قوية عمالقة من 
الناحية االقت�سادية ولها قدرة هائلة على االإعالن والت�سويق، ولذلك فاإن اعتبارات العدالة 
وامل�ستهلك  االإلكرتونية  التجارة  عقود  بو�سفه طرفًا يف  امل�ستهلك  ذلك  اإىل  النظر  تقت�سي 
وفقًا ملا يرى جانب من الفقه – هو كل من يربم ت�رسفًا قانونيًا بهدف اإ�سباغ احتياجاته 
يف  التو�سع  اإىل  متيل  اأخرى  تعريفات  وتوجد  واخلدمات،  ال�سلع،  من  والعائلية  ال�سخ�سية 
�سواء  خدمة  اأو  �سلعة،  ا�ستعمال  بهدف  يتعاقد  �سخ�ض  كل  ي�سمل  بحيث  امل�ستهلك  مفهوم 

ال�ستعماله ال�سخ�سي، اأم ال�ستعماله املهني، )يو�سف، 2009، �ض 138 - 139( 

عيوب التجارة اإللكرتونية: 
اإن للتجارة الإلكرتونية عيوباً عديدة منها: 

فمثال . 1 االإلكرتونية،  التجارة  يف  تدخل  اأن  بحال  ميكن  ال  االأعمال  اأن�سطة  بع�ض 
امل�ستحيل  فمن  واالآثار  املجوهرات  مثل  التكلفة  عالية  واالأ�سناف  التلف  �رسيعة  االأغذية 

معاينتها بدرجة كافية من مكان بعيد
كثري من املنتجات واخلدمات تتطلب وجود عدد من امل�سرتين املحتملني اجلاهزين . 2

وامل�ستعدين لل�رساء عرب االإنرتنت، فمثاًل البقالة التي تعر�ض خدمات ت�سليمها فقط يف املدن 
قليلة، فاإذا ازداد عدد العمالء املحتملني املرتبطني باالإنرتنت، والذين ي�سعرون بالراحة يف 

ال�رساء املبا�رس، فاإن ذلك يتطلب القدرة على التو�سع يف مناطق جغرافية اأكرث.
غالبًا حت�سب االأعمال اأرقام العائد على راأ�ض املال قبل ا�ستخدامها الأي تكنولوجيا . 3

االإلكرتونية، ل�سعوبة حتديد  التجارة  بالن�سبة لال�ستثمارات يف  جديدة، وهذا �سعب عمله 
التكاليف واملنافع كميًا.

هناك م�سكلة اأخرى تواجه ال�رسكات التي تقوم باأن�سطة اأعمال على االإنرتنت، وهي . 4
اإدماج قواعد البيانات احلالية والربجميات اخلا�سة ملعاجلة ال�سفقات امل�سممة  �سعوبة 

للتجارة التقليدية يف الربجميات التي ميكن من خاللها ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية.
باالإ�سافة اإىل م�ساألتي التكنولوجيا والربجميات فاإن كثرياً من �رسكات االأعمال . 5

ما  امل�ستهلكني  فبع�ض  االإلكرتونية،  التجارة  الإجراء  وقانونية  ثقافية  م�ساعب  واجهت 
زالوا خائفني من اإر�سال اأرقام بطاقات ائتمانهم على االإنرتنت، واآخرون جمرد مقاومني 
ومتعار�سة،  وا�سحة  غري  بقوانني  اإلكرتونيًا  املتاجرة  تتم  باأن  يرتاحون  وال  للتغيري 

.  )28  - 26 )يو�سف، 2008، �ض 
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نظم املعلومات احملاسبية: 

حتى نتمكن من فهم نظم املعلومات املحا�صبية، علينا فهم بع�س امل�صطلحات، 
ومن اأهمها: 

النظام System: وهو اإطار متكامل له هدف واحد، اأو اأكرث من هدف، وهو يقوم  ♦
بالتن�سيق فيما بني املوارد املطلوبة لتحويل املدخالت اإىل خمرجات، وهذه املوارد قد تكون 

اآالت، اأو خامات، اأو طاقة، وذلك باالعتماد على نوع النظام، )القباين، 2008، �ض 9( .
اإليها  ♦ ينتهي  والتي  للتعميم،  القابلة  احلقائق  هي   :Information املعلومات 

البحث العلمي بعد مراحل من التنقيب، واال�ستق�ساء، واال�ستقراء، والتجارب العلمية املبنية 
على املنهج العلمي، )القباين، 2008، �ض 9( .

االأفراد،  ♦ من  جمموعة  هي   :Information System املعلومات  نظم 
ميكانيكيًا،  اأو  يدويًا،  تعمل  البيانات  وقواعد  والربجميات،  واالإجراءات،  والتجهيزات، 
للم�ستفيد،  تو�سيلها  ثم  ومن  ومعاجلتها،  وتخزينها،  املعلومات،  جمع  على  اآليًا  اأو 

.  )35 )الدالهمة، 2008، �ض 
نظم املعلومات املحا�صبية Accounting Information Systems: الدالهمة  ♦

البيانات  وتخزين  بتجميع،  يقوم  الذي  النظام  باأنها  املحا�سبية  املعلومات  نظم  يعرف 
معلومات  اإىل  وحتويلها  ومعاجلتها،  للمن�ساأة،  التجارية  واالأحداث  باالأن�سطة،  املتعلقة 
حلماية  مالئمة  مبراقبة  املن�ساأة  يزود  وكما  االإدارية،  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  نافعة 
اأ�سولها، )الدالهمة، 2008، �ض 96( ، اأما مطيع، واآخرون فيعرفونها باأنها جمموعة من 
اإطار معني، وذلك  داخل  بع�سًا  تتفاعل مع بع�سها  التي  وامل�ستندات،  االأفراد، واملعدات، 
اأحداث  عن  معربة  بيانات  معاجلة  اأجل  من  واالإجراءات  ال�سيا�سات،  من  ملجموعة  طبقًا 
امل�ستخدمني،  من  خمتلفة  جمموعة  باحتياجات  تفي  معلومات  اإعداد  بهدف  اقت�سادية 

)مطيع، واآخرون، 2007، �ض 15( .

جودة نظم املعلومات احملاسبية: 

اإن جودة نظم املعلومات املحا�صبية هي تلك اخل�صائ�س الرئي�صة التي يجب اأن 
تت�صم بها املعلومات املحا�صبية وت�صمل: 

املعلومات . 1 نفع  اإن  اأي   : القرارات(  )متخذي  املحا�سبية  املعلومات  م�ستخدمي 
القرار يف حتليل هذه  القرار وطريقة متخذ  القرار ونوع  املحا�سبية يتوقف على من يتخذ 
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املعلومات  تكون  اأن  بالطبع  يتطلب  وهذا  منها،  واال�ستفادة  واعية  ب�سورة  املعلومات 
املحا�سبية املعرو�سة مفهومة ملتخذ القرار حتى يتمكن اال�ستفادة منها.

اخل�سائ�ض االأ�سا�سية للمعلومات: وهي اخل�سائ�ض النوعية التي جتعل املعلومات . 2
املزودة يف القوائم املالية مفيدة للم�ستخدمني، )جمعة واآخرون، 2013، �ض 18( .

عالقة التجارة اإللكرتونية بعمل نظم املعلومات احملاسبية: 
تتطلب  االإلكرتونية،  التجارة  ظل  حتت  تعمل  التي  املحا�سبية  املعلومات  نظم  اإن 
متطلبات جوهرية يتحتم توافرها لتحقيق الكفاءة والفاعلية لنظم املعلومات املحا�سبية، 

وتتمثل بالآتي: 
تكامل املعلوماتأ. 
يف ب.  املعلومات  نظم  خمتلف  بني  واملعلومات  اخلدمات  تبادل  حتقيق  اإمكانية 

ال�رسكات والهيئات امل�ساركة.
لالأطراف ت.  مالئمًا  يعد  وقت  يف  واملعلومات  للخدمات  التبادل  هذا  اإجراء 

كافة. امل�ساركة 
اإ�رساك اأكرب عدد ممكن من امل�ستخدمني من خمتلف اأنحاء العامل حتى يتحول االأمر 	. 

يف النهاية اإىل ما يقرتب من حالة ال�سوق الكفء، )كردية، 2007، �ض 72( .

الدراسات السابقة: 

وقد  الدرا�سة،  مبو�سوع  واملتعلقة  ال�سابقة،  الدرا�سات  من  عدد  على  االطالع  مت  لقد 
ق�صمت هذه الدرا�صات اإىل درا�صات عربية واأجنبية، مرتبة ح�صب ال�صنة التي اأجريت 

بها الدرا�صة: 
درا�سة )حال�صة، 2013( بعنوان: »مدى مالءمة خمرجات اأنظمة املعلومات املحا�سبية 
املدرجة  ال�رسكات  على  تطبيقية  درا�سة  االإدارية،  القرارات  متخذي  االإلكرتونية ملتطلبات 
اإىل مدى م�ساهمة  التعرف  اإىل  الدرا�سة  يف بور�سة فل�سطني لالأوراق املالية«: هدفت هذه 
االإلكرتونية يف جعل خمرجاتها من املعلومات املحا�سبية،  اأنظمة املعلومات املحا�سبية 
والتقارير، والقوائم املالية، بحيث تتوافر فيها اخل�سائ�ض النوعية للمعلومات املحا�سبية 
اإجراء  يف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  واعتمد  القرارات،  متخذي  احتياجات  لتلبي 
درا�سته، وا�ستخدم اال�ستبانة اأداًة جلمع املعلومات االأولية، حيث ُوزِّعت ا�ستبانة جلميع اأفراد 
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جمتمع الدرا�سة املتمثل يف 48 �رسكة من ال�رسكات املدرجة يف بور�سة فل�سطني لالأوراق 
املالية، واأهم ما تو�سلت له هذه الدرا�سة ما ياأتي: 

مع  � خمرجاتها  مالءمة  يف  االإلكرتونية،  املحا�سبية  املعلومات  اأنظمة  ت�ساهم 
املعلومات والتقارير، والقوائم املالية.

حما�سبية  � معلومات  تقدمي  يف  االإلكرتونية،  املحا�سبية  املعلومات  اأنظمة  ت�ساهم 
وا�سحة، ومفهومة ت�ساعد يف تر�سيد اتخاذ القرارات.

حما�سبية  � معلومات  تقدمي  يف  االإلكرتونية،  املحا�سبية  املعلومات  اأنظمة  ت�ساهم 
تت�سم باحلياد، وغري متحيزة، وتطابق الواقع الفعلي.

واأو�ست الدرا�سة مبا ياأتي: �رسورة توفري املزيد من املتطلبات االأ�سا�سية ملخرجات 
اأنظمة املعلومات املحا�سبية االإلكرتونية من املعلومات، والتقارير، والقوائم املالية لت�ساهم 
متخذي  حاجة  لتلبي  املحا�سبية،  للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�ض  توفري  يف  اأكرب  ب�سكل 

القرارات االإدارية يف ال�رسكات املدرجة يف بور�سة فل�سطني لالأوراق املالية.
درا�سة )�صاهني، 2012( بعنوان: »العوامل املوؤثرة يف كفاءة وفعالية نظم املعلومات 
اإىل  الدرا�سة  هدفت  فل�سطني«:  يف  العاملة  التجارية  امل�سارف  يف  املحو�سبة  املحا�سبية 
العوامل املوؤثرة يف م�ستوى كفاءة، وفاعلية نظم املعلومات املحا�سبية  حتليل، ومناق�سة 
املحو�سبة، وتقومي تاأثريها على تطبيقات تلك النظم يف امل�سارف التجارية الفل�سطينية، 
وقد ُجمعت البيانات الالزمة للدرا�سة من خالل قائمة ا�ستق�ساء وتوزيعها على عينة من 
العاملني يف كل من دوائر املحا�سبة، والتدقيق، ونظم املعلومات، واحلا�سوب يف امل�سارف، 
بواقع )10( ا�ستبانات لكل م�رسف وبعدد )120( ا�ستبانة، وا�سرتد منها )103( ا�ستبانات، 
القانونية،  بالبيئة  املتعلقة  العوامل  من  لكل  عالية  تاأثريات  وجود  الدرا�سة  اأظهرت  وقد 
والعوامل  واالجتماعية،  والثقافية،  والتقنية،  التنظيمية،  املهنية  وال�سوابط  واالأنظمة، 
تلك  تاأثري  اأن  غري  املحا�سبية،  املعلومات  نظم  وفاعلية  كفاءة  م�ستوى  على  االقت�سادية 
املتغريات يتفاوت اأحيانًا بدرجات خمتلفة، وفقًا مل�ستوى االهتمام والدعم الذي تلقاه من 

االإدارة امل�رسفية.
درا�سة )اخلالدي، 2012( بعنوان: »اأثر تكنولوجيا املعلومات يف رفع كفاءة الرقابة 
امل�سارف  على  تطبيقية  )درا�سة  فل�سطني  يف  العاملة  الفل�سطينية  امل�سارف  يف  الداخلية 
تكنولوجيا  اأثر  تو�سيح  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :» غزة(  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  العاملة 
يف  العاملة  الفل�سطينية  امل�سارف  يف  الداخلية  الرقابة  نظام  كفاءة  رفع  يف  املعلومات 
مت ا�ستبانة مكونة من )5(  مِّ ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة فقد �سُ
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اأجزاء، واعتماداً على االإطار النظري، والدرا�سات ال�سابقة، وزعت على املراجعني، وروؤ�ساء 
يف  م�سارف  ثماين  يف  القانونيني،  واملراجعني  املراقبة،  دوائر  ومديري  الرقابة،  اأق�سام 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ومت ا�سرتداد )80( ا�ستبانة �ساحلة للتحليل، اأي بن�سبة اإرجاع 
قدرها )100%( ، وا�ستخدم الباحث الربنامج االإح�سائي للعلوم االجتماعية )SPSS( يف 
واأظهرت  الغر�ض،  لهذا  املالئمة  االإح�سائية  املعاجلات  ا�ستخدم  كما  التطبيقية،  الدرا�سة 
احلديثة،  التقنيات  وا�ستخدام  والتطوير،  امل�ستمر،  بالتدريب  االهتمام  اأن  البحث  نتائج 
وااللتزام بال�سيا�سات االإدارية على تفعيل اأنظمة الرقابة الداخلية يف امل�سارف الفل�سطينية، 
وعلى �سبط العمل، كما يقلل من فر�ض التالعب، وعلى حتقيق االأهداف املو�سوعة، ويوؤدي 
الرقابة  نظام  كفاءة  رفع  اإىل  الفل�سطينية  امل�سارف  يف  التنظيمية  الرقابة  اأ�ساليب  اتباع 
الداخلية يف ظل ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات، ورغم احل�سار املفرو�ض على قطاع غزة، 
الغربية مقومات  وال�سفة  الفل�سطينية يف كل من قطاع غزة،  امل�سارف  لدى  يتوافر  فاإنه 
الرقابة الداخلية مب�ستوى ي�ساعد هذه امل�سارف على تعزيز ال�سفافية وحتقيق اأهدافها، وهو 

ما ي�سكل �سمانة لال�ستثمارات املالية لدى امل�سارف يف فل�سطني.
2008( بعنوان: »خماطر نظم املعلومات املحا�سبية  )البحي�صي، وال�رشيف،  درا�سة 
االإلكرتونية، درا�سة تطبيقية على امل�سارف العاملة يف قطاع غزة«: تهدف هذه الدرا�سة اإىل 
التعرف على طبيعة املخاطر التي تهدد اأمن نظم املعلومات املحا�سبية االإلكرتونية يف بيئة 
امل�سارف العاملة يف قطاع غزة، ومعدالت تكرارها واأ�سباب حدوثها، وكذلك اإىل اإجراءات 
احلماية، التي تتبعها امل�سارف العاملة يف قطاع غزة للحد من املخاطر، التي تهدد نظم 
معلومات املحا�سبية االإلكرتونية، وقد �سملت عينة مكونة من )200( فرد من املحا�سبني 
نظم  خماطر  اأن  اأهمها:  النتائج  من  جمموعة  عن  الدرا�سة  ك�سفت  وقد  امل�سارف،  هذه  يف 
املعلومات املحا�سبية املحو�سبة، واإن كانت حتدث لدى البنوك العاملة يف قطاع غزة، تتكرر 
ب�سكل غري كبري، كما تبني اأن حدوث خماطر نظم املعلومات املحا�سبية االإلكرتونية ترجع اإىل 
اأ�سباب تتعلق مبوظفي البنك، نتيجة قلة اخلربة، وقلة الوعي والتدريب، كما اأن هذه الدرا�سة 
اأو�ست ب�رسورة و�سع اإجراءات ت�سمن ا�ستمرارية عمل نظم املعلومات وجاهزيتها للعمل 
اكت�ساف  اأو مرتبة بحيث ت�ستطيع  ا�ستخدام جتهيزات منيعة  االأزمات، من خالل  يف حالة 
املتداولة  املعلومات  ورقابة  اأمن  �سوابط  بو�سع  اأو�ست  اأنها  كما  حدوثها،  قبل  املخاطر 
باأ�سكالها كافة �سواًء كانت ورقية، اأم ات�ساالت �سلكية، وال �سلكية، واالإنرتنت، والعمل على 

�سن الت�رسيعات الالزمة الأمن املعلومات والنظم وال�سبكات املعلوماتية.
Fraud a )YukcuSuleyman and Gonen seckin، 2012( بعنوان: «-  ررا�سة
diting in electronic accounting practice«: تهدف هذه الدرا�سة اإىل ت�سليط 
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ال�سوء على ظاهرة التحايل املحا�سبي با�ستخدام اأنظمة املعلومات املحا�سبية االإلكرتونية 
الذي متار�سه اإدارة من�ساآت االأعمال يف تركيا، وهدفت اأي�سًا اإىل اإظهار التحديات اجلديدة 
على مهنة مراجعة احل�سابات يف ظل التطور الهائل واملت�سارع يف تكنولوجيا املعلومات، 

وقد خل�ست الدرا�سة اإىل عدد من النتائج والتو�سيات كان اأهمها: 
واملراجعة  � املحا�سبة  مبهنة  املت�سلة  القانونية  التحتية  البنية  و�سع  ينبغي  اأنه 

االإلكرتونية.
يجب على مدققي احل�سابات اأن يتمتعوا مب�ستوى معني من املعرفة واخلربة الأداء  �

عمليات املراجعة يف بيئة املعلومات االإلكرتونية.
�سوف يكون من املفيد تدري�ض م�ساقات تتعلق بتكنولوجيا املعلومات لطالب كليات  �

املحا�سبة مثل تعليم لغات الربجمة ذات ال�سلة مثل )NETSIS ،LOGO ،ETA( ، وما 
اإىل ذلك، واعتماد تقنيات التدقيق املحا�سبي لهذا الربنامج.

 The Effect of Using Computer on« :بعنوان )Alabood، 2012( درا�سة
the Properties of the Accounting Information from the Inves-
tors’ Point of View: Studying Amman’s Financial Market situ-

ي�سعى  التي  املحا�سبية  املعلومات  نوعية  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   :»ation
اأهم  وحتديد  قراراتهم،  لدعم  وذلك  عليها،  للح�سول  املايل  عمان  �سوق  يف  امل�ستثمرون 
خ�سائ�ض املعلومات املحا�سبية التي قد حتقق القرار ال�سليم للم�ستثمرين، ومن اأهم النتائج 
التي تو�سلت اإليها الدرا�سة: اأن للحا�سوب اأثراً اإيجابيًا على خ�سائ�ض املعلومات املحا�سبية 
حيث يتوافر فيها اخل�سائ�ض االآتية: )املالءمة، واملوثوقية، والثبات، والقابلية للمقارنة( .

املتكامل  النظام  تطبيق  �رسورة  اأهمها:  التو�سيات  من  عدداً  الدرا�سة  قدمت  وقد 
كاًل من:  ت�سمل  االأ�سا�سية  املتطلبات  اإىل جمموعة من  التي حتتاج  املحا�سبية  للمعلومات 
نظام معلومات حما�سبي، قاعدة بيانات مركزية، ا�ستخدام التقنيات احلديثة، وجمموعة من 

االأفراد املوؤهلني من الناحيتني العلمية والعملية.
 A Study of the Barriers« :بعنوان )Salehi & Abdipour، 2011( درا�سة 
 of Implementation of Accounting Information System: Case
of Listed Companies in Tehran Stock Exchange«: هدفت هذه الدرا�سة 
طهران،  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  تطبيق  دون  حتول  التي  احلواجز،  عن  الك�سف  اإىل 
تكون جمتمع الدرا�سة من )406( �رسكات من )36( قطاعًا �سناعيًا، اأما عينة الدرا�سة، فقد 

تكونت من )100( �رسكة مدرجة يف بور�سة طهران، ا�ستخدمت الدرا�سة اأ�سلوب اال�ستبانة.
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واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن نظم املعلومات املحا�سبية، هي واحدة من النظم الفرعية 
من  عدداً  اأظهرت  كما  ال�رسكات،  جميع  يف  جداً  املهمة  االإدارية  املعلومات  نظام  يف 
وهي  طهران،  بور�سة  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  تطبيق  دون  حتول  التي  املعوقات، 
)االإدارة الو�سطى، واملوارد الب�رسية، والهيكل التنظيمي، والعوامل البيئية، وامل�سائل املالية، 

والثقافة التنظيمية( 
 Reducing the» بعنوان:   )Deborah and HJoseph Wen، 2007( درا�سة 
 Threat Levels for Accounting Information Systems Challenges
 :»for Management، Accountants، Auditors، and Academicians
املحا�سبية  املعلومات  نظم  تواجه  التي  التهديدات،  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
االإلكرتونية، واأمن املعلومات، وحتديد العالقة بني م�ستويات التهديد املختلفة، ودرجة قوة 
اأنه عند م�ستوى  الدرا�سة  اأمن املعلومات فيها، وقد حددت  ال�رسكة ف�ساًل عن درجة  اإدارة 
التهديد احلذر، ميكن اتخاذ جمموعة من القرارات املالية، واالإدارية، واال�ستثمارية الر�سيدة، 
الأنها ت�ستند اإىل معلومات مالئمة و�سفافة وموثوق بها، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة 

من النتائج اأهمها: 
اإن تطبيق م�ستوى مالئم من ال�سوابط الرقابية ي�سمن اإنتاج معلومات مالية، ميكن  �

االعتماد عليها اإمنا يقع على عاتق االإدارة يف ال�رسكة.
املحا�سبني،  � عاتق  على  يقع  اإمنا  ال�رسكات  تواجهه  التي  التهديد،  خطر  اإدراك  اإن 

واالإدارة، وحمللي النظم، وعليهم االإبالغ عن االأخطار الناجمة عن التهديدات التي تواجهها 
اأنظمة املعلومات يف ال�رسكة.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة، والتي ُعر�ست 
املعلومات  اأنظمة  م�ساهمة  مدى  اإىل  التعرف  هي  االأوىل  الدرا�سة  فكانت  املجال،  هذا  يف 
املحا�سبية االإلكرتونية يف جعل خمرجاتها من املعلومات املحا�سبية، والتقارير، والقوائم 
احتياجات  لتلبي  املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�ض  فيها  تتوافر  بحيث  املالية، 
املوؤثرة يف م�ستوى  العوامل  الثانية حتليل، ومناق�سة  الدرا�سة  القرارات، وتناولت  متخذي 
تطبيقات  على  تاأثريها  وتقومي  املحو�سبة،  املحا�سبية  املعلومات  نظم  وفاعلية  كفاءة، 
منها  الهدف  كان  ثالثة  درا�سة  ويف  الفل�سطينية،  التجارية  امل�سارف  يف  النظم  تلك 
امل�سارف  يف  الداخلية  الرقابة  نظام  كفاءة  رفع  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اأثر  تو�سيح 
بالتدريب  االهتمام  اإىل  اأ�سارت  الغربية وقطاع غزة، حيث  ال�سفة  العاملة يف  الفل�سطينية 
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امل�ستمر، والتطوير، وا�ستخدام التقنيات احلديثة، وااللتزام بال�سيا�سات االإدارية على تفعيل 
الهدف منها  الرابعة فكان  الدرا�سة  اأما  الفل�سطينية،  الداخلية يف امل�سارف  الرقابة  اأنظمة 
يف  االإلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  اأمن  تهدد  التي  املخاطر  طبيعة  اإىل  التعرف 
اأن خماطر نظم املعلومات  الدرا�سة  العاملة يف قطاع غزة، وكانت نتائج  بيئة امل�سارف 
ب�سكل  تتكرر  العاملة يف قطاع غزة،  البنوك  لدى  واإن كانت حتدث  املحا�سبية املحو�سبة، 

غري كبري.
التحايل  ظاهرة  على  ال�سوء  �ُسلِّط  االأوىل  الدرا�سة  ففي  االأجنبية:  الدرا�سات  اأما 
املحا�سبي با�ستخدام اأنظمة املعلومات املحا�سبية االإلكرتونية الذي متار�سه اإدارة من�ساآت 
االأعمال يف تركيا، واإظهار التحديات اجلديدة على مهنة مراجعة احل�سابات يف ظل التطور 
الهائل واملت�سارع يف تكنولوجيا املعلومات، اأما الدرا�سة الثانية فكان الهدف منها التعرف 
اإىل نوعية املعلومات املحا�سبية التي ي�سعى امل�ستثمرون يف �سوق عمان املايل للح�سول 
التي قد حتقق  اأهم خ�سائ�ض املعلومات املحا�سبية  عليها، وذلك لدعم قراراتهم، وحتديد 
القرار ال�سليم للم�ستثمرين، ويف درا�سة اأخرى حاولت الك�سف عن احلواجز، التي حتول دون 
تطبيق نظم املعلومات املحا�سبية يف طهران، وهناك درا�سة اأخرى هدفت اإىل التعرف اإىل 
التي تواجه نظم املعلومات املحا�سبية االإلكرتونية، واأمن املعلومات، وحتديد  التهديدات، 
اأمن  درجة  ف�ساًل عن  ال�رسكة  اإدارة  قوة  ودرجة  املختلفة،  التهديد  م�ستويات  العالقة بني 

املعلومات فيها.

فرضيات الدراسة: 
بناًء على االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة، ولالإجابة على الت�ساوؤالت التي ُطرحت 

يف م�سكلة الدرا�سة، ميكن �صياغة الفر�صيات على النحو الآتي: 
الفر�سية االأوىل: ال ت�سهم التجارة االإلكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة تعك�ض نظم  ♦

املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
الفر�سية الثانية: ال ت�سهم التجارة االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية نظم املعلومات  ♦

املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
املعلومات  ♦ نظم  كفاءة  زيادة  يف  االإلكرتونية  التجارة  ت�سهم  ال  الثالثة:  الفر�سية 

املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
الفر�سية الرابعة: ال يوجد دور ملخاطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء نظم  ♦

املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
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املصطلحات اإلجرائية: 

وال�رساء،  ◄ البيع،  عملية  هي   :Electronic Commerce الإلكرتونية  التجارة 
والت�سويق، والت�سليم، واخلدمات، والدفع للمنتجات، اأو اخلدمات، واملعلومات عرب االإنرتنت، 
ومورديها  وزبائنها  املنظمة  يف  االت�سال  �سبكات  من  وغريها  واالإك�سرتانت،  واالإنرتانت، 

 )Turban et al، 2006، p: 4( ،وحلفاء االأعمال االآخرين
اجلودة Quality: هي البيانات التي ميكن قيا�سها اإيجابًا، وُيعتمد عليها مقيا�سًا  ◄

للجودة اأو االإجناز، )طعيمة، والبندري، 2004، �ض431( ، و�سيتبني الباحثان هذا التعريف.
هو  ◄  :Accounting Information Systems املحا�صبية  املعلومات  نظم 

ومعاجلتها،  البيانات  بتجميع  تقوم  التي  واملوارد  واالإجراءات،  العاملني،  من  جمموعة 
والوقت  املالئم  بال�سكل  امل�ستخدمني  اإىل  واإي�سالها  مفيدة،  معلومات  اإىل  لتتحول  ونقلها 
املنا�سب من اأجل م�ساعدتهم يف اأداء الوظائف امل�سندة اإليهم، )الرماحي، 2009، �ض 35( .

الطريقة واإلجراءات: 

منهجية الدراسة: 

اُ�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي، ملنا�سبته لطبيعة هذه الدرا�سة، وفيما ياأتي اأهم 
الأ�صاليب الإح�صائية التي اُ�صتخدمت يف الدرا�صة: 

االإح�ساء الو�سفي.. 1
2 ..)One Sample T - test( اختبار
3 ..)Cronbach Alpha( اختبار كرونباخ األفا للم�سداقية

جمتمع وعينة الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من املوظفني العاملني يف �رسكة جوال يف املبنى الرئي�سي يف 
مدينة رام اهلل، اختريت عينة من هذا املجتمع ع�سوائيًا، حيث بلغ حجم العينة )20( موظفًا 
من املوظفني العاملني يف �رسكة جوال يف مدينة رام اهلل، وقد ا�ستعيدت )20( ا�ستبانة، اأي 

ما ن�سبته )5%( من حجم جمتمع الدرا�سة.
واجلدول )1( االآتي ميثل و�سفًا لعينة الدرا�سة موزعة على املتغريات امل�ستقلة التي 

ورد ذكرها يف اال�ستبانة.
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الجدول )1( 
يمثل وصف لعينة الدراسة.

الن�صبة املئوية %التكراراملتغرياملتغري امل�صتقل

املوؤهل العلمي

15دبلوم

1365بكالوريو�ض

630ماج�ستري

00دكتوراه

التخ�س�ض العلمي

15حما�سبة

15علوم مالية وم�رسفية

420اإدارة اأعمال

00اقت�ساد

1470اأخرى

�سنوات اخلربة

420اأقل من 5 �سنوات

1260من 5 - 10 �سنوات

420من 11 - 15 �سنة

00اأكرث من 15 �سنة

الدورات التي مت االلتحاق بها ذات 
ال�سلة باأمور التجارة االإلكرتونية

1575ال يوجد

3315 دورات فاأقل

210من 4 - 6 دورات

00اأكرث من 6 دورات

البكالوريو�ض،  درجة  يحملون  املوظفني  غالبية  اأن  ال�سابق،  اجلدول  من  يت�سح 
اأن غالبية املوظفني يحملون  العلمي، فنجد  للتخ�س�ض  بالن�سبة  اأما   ،  )%65( وبن�سبة 
املوظفني  خربات  غالبية  اأن  كما   ،  )%70( وبن�سبة  املذكورة،  غري  اأخرى  تخ�س�سات 
يلتحقوا  مل  املوظفني  من   ،  )%75( واأن   ،  )%60( وبن�سبة  �سنوات،   )10  -  5( من 

الدورات. باأي من 
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أداة الدراسة: 

تتكون اأداة الدرا�صة من )40( فقرة، موزعة على )4( جمالت هي: 
نظم  ♦ تعك�ض  جديدة  خدمات  تقدمي  يف  االلكرتونية  التجارة  ت�سهم  االأول:  املجال 

املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية من )1 - 7( .
املعلومات  ♦ نظم  فاعلية  من  الرفع  يف  االإلكرتونية  التجارة  ت�سهم  الثاين:  املجال 

املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية من )8 - 18( .
املعلومات  ♦ نظم  كفاءة  زيادة  يف  االإلكرتونية  التجارة  ت�سهم  الثالث:  املجال 

املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية من )19 - 30( .
املجال الرابع: دور خماطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء نظم املعلومات  ♦

املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية من )31 - 40( .
وللتاأكد من �صدق الأداة )Validity( : عر�سها الباحثان على جمموعة من االأ�ساتذة 
م�سمون  يف  راأيهم  الإبداء  فل�سطني،  جامعات  يف  واالخت�سا�ض  اخلربة  ذوي  اجلامعيني 
فقرات املقيا�ض وفاعليته نحو الفئة امل�ستهدفة، وعدِّلت بع�ض الفقرات، واأُعيدت �سياغتها 

مبا يتنا�سب مع واقع جمتمعنا الفل�سطيني.
)Reliability(: ُح�سب معامل الثبات لالأداة عن طريق  الدرا�صة  اأداة  ولقيا�س ثبات 
ا�ستخدام معادلة )كرونباخ األفا( لالت�ساق الداخلي، حيث بلغت قيمة معامل الثبات لالأداة 

)96%( ، وهي قيمة مقبولة اإح�سائيًا يف جمال هذه الدرا�سة.

حتليل نتائج الدراسة: 
ما مدى اإ�سهام التجارة االلكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة تعك�ض نظم املعلومات . 1

املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية؟ 
هل ت�سهم التجارة االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية يف . 2

�رسكة جوال الفل�سطينية؟ 
يف . 3 املحا�سبية  املعلومات  نظم  كفاءة  زيادة  يف  االإلكرتونية  التجارة  ت�سهم  هل 

�رسكة جوال الفل�سطينية؟ 
ما دور خماطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء نظم املعلومات املحا�سبية . 4

يف �رسكة جوال الفل�سطينية؟ 
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املوافقة  درجة  على  احلكم  معيار  على  الباحثان  اعتمد  الدرا�صة:  نتائج  ولتف�صري 
بدرجة املوافقة: )1 - 1.80( درجة قليلة جداً، )اأكرث من1.80 - 2.60( درجة قليلة، )اأكرث 
من 2.60 - 3.40( درجة متو�سطة، )اأكرث من 3.40 - 4.20( درجة كبرية، )اأكرث من 4.20 
واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  االآتي   )2( اجلدول  ويو�سح  جداً،  كبرية  درجة   )5  -
املعيارية لدور التجارة االإلكرتونية يف حت�سني جودة نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة 

جوال الفل�سطينية من وجهة نظر املوظفني، موزعة ح�سب املجاالت والدرجة الكلية لالأداة.
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدور التجارة اإللكترونية في تحسين جودة نظم المعلومات 
المحاسبية في شركة جوال الفلسطينية من وجهة نظر الموظفين، موزعة حسب المجاالت والدرجة الكلية لألداة.

قيمة املتو�صطالنحرافاملجالت
الختبار

القيمة الحتمالية 
درجةالرتتيبلالختبار

املوافقة
مدى اإ�سهام التجارة االلكرتونية يف تقدمي 

خدمات جديدة تعك�ض نظم املعلومات املحا�سبية 
يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

كبريةالرابع0.753.452.670.00

ت�سهم التجارة االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية 
نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال 

الفل�سطينية.
كبريةالثاين0.683.785.140.00

ت�سهم التجارة االإلكرتونية يف زيادة كفاءة 
نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال 

الفل�سطينية.
كبريةاالأول0.673.835.510.00

خماطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية يف �رسكة 
كبريةالثالث0.703.704.450.00جوال الفل�سطينية

كبرية0.633.725.120.00الدرجة الكلية.

التجارة  اإ�سهام  مدى  للمجاالت:  املوافقة  درجة  اأن   ،  )2( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
املحا�سبية يف �رسكة جوال  املعلومات  نظم  تعك�ض  تقدمي خدمات جديدة  االلكرتونية يف 
نظم  كفاءة  الفل�سطينية،  جوال  �رسكة  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  فاعلية  الفل�سطينية، 
املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية، وخماطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية 
الفل�سطينية، من وجهة نظر موظفي جوال كانت كبرية جلميع املجاالت،  يف �رسكة جوال 
الدرا�سة،  يف  احلكم  معيار  على  اعتماداً  وذلك  االأداة،  فقرات  جلميع  الكلية  الدرجة  وعلى 
وتعزى هذه النتيجة الإدراك املوظفني الأهمية التجارة االإلكرتونية باعتبارها مورداُ مهمًا، 
وعن�رساً اأ�سا�سيًا يف جودة نظم املعلومات املحا�سبية، ويبدو ذلك جليًا من خالل املتو�سطات 
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احل�سابية ملجاالت االأداة، بحيث ح�سل جمال كفاءة نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة 
جوال الفل�سطينية على اأعلى املتو�سطات احل�سابية، حيث بلغ )3.83( ، تاله جمال فاعلية 
نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية بحيث ح�سل على متو�سط ح�سابي 
الفل�سطينية  جوال  �رسكة  يف  االإلكرتونية  التجارة  ا�ستخدام  خماطر  جمال  تاله   ،  )3.78(
مبتو�سط ح�سابي )3.70( ، مما يدلل اأن املوظفني على قناعة باأن هناك خماطر من ا�ستخدام 
التجارة االإلكرتونية، والتي بدورها توؤثر على جودة نظم املعلومات املحا�سبية، اأما املجال 
املعلومات  االلكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة تعك�ض نظم  التجارة  اإ�سهام  االأخري مدى 
املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية فقد ح�سل على متو�سط ح�سابي بلغ )3.45( ، اأما 
ومبتو�سط  كبرية،  فاعليته  درجة  اأن  فيت�سح  االأداة،  فقرات  جلميع  العام  للمعدل  بالن�سبة 

ح�سابي )3.72( 
يف  ◄ الإلكرتونية  التجارة  اإ�صهام  مدى  ما  االأول:  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 

تقدمي خدمات جديدة تعك�س نظم املعلومات املحا�صبية يف �رشكة جوال 
الفل�صطينية؟ 

بهدف التعرف اإىل مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة تعك�ض 
نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية، و�سع الق�سم الثاين من اال�ستبانة، 
الذي ت�سمن بع�ض اخلدمات املرتبطة بالتجارة االإلكرتونية للتعرف اإىل مدى اإقبال العمالء 
على ا�ستخدامها، واال�ستفادة منها، يو�سح اجلدول )3( ، نتائج التحليل االإح�سائي لالأ�سئلة 

املتعلقة مبدى ا�ستخدام هذه اخلدمات واال�ستفادة منها.
الجدول )3( 

نتائج قياس مدى إسهام التجارة اإللكترونية في االستفادة من الخدمات المقدمة 
من شركة جوال الفلسطينية، والتي تعكس معلوماتها النظم المحاسبية.

رقم 
املتو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

مدى اإ�صهام التجارة اللكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة تعك�س نظم املعلومات املحا�صبية يف �رشكة جوال 
الفل�صطينية: 

1
اخلدمات املقدمة عرب الهاتف اخللوي مثل خدمة اال�ستف�سار عن الر�سيد، وطلب حتويل 

4.600.60ر�سيد.

3.601.05اخلدمات املقدمة عرب االنرتنت مثل ت�سديد الفواتري.2

2.851.35خدمات دفع امل�سرتيات عرب بطاقات )مثل بطاقة الفيزا( .3
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رقم 
املتو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

3.301.38فواتري الدفع امل�سبق.4

2.451.67اال�ستفادة من خدمة املعلومات؛ ملعرفة املخالفات املرورية على جوالك.5

6
اال�ستفادة من اخلدمات االإخبارية؛ للتعرف على اأهم االأخبار الريا�سية وال�سيا�سية 

3.651.18واأحوال الطق�ض اأواًل باأول.

7
اال�ستفادة من خدمة االإجابة عن ا�ستف�ساراتك فيما يتعلق بالربامج االأ�سعار، االأجهزة، 

3.701.13اخلدمات، احلمالت.

3.450.75جميع اخلدمات معاً.

يبني اجلدول )3( ، مدى اإ�سهام التجارة االلكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة تعك�ض 
املقدمة عرب  اخلدمات  وتعك�سها  الفل�سطينية،  املحا�سبية يف �رسكة جوال  املعلومات  نظم 
الو�سط  بلغ  اإذ   ، ر�سيد(  الر�سيد، وطلب حتويل  اال�ستف�سار عن  مثل خدمة  اخللوي  الهاتف 
احل�سابي الإجابات هذا ال�سوؤال )4.60( ، وميكن تف�سري ذلك، اأن اخلدمات املقدمة عرب الهاتف 
اخللوي متكن حاملها من خماطبة االأجهزة اخللوية، واال�ستف�سار عن الر�سيد، وطلب حتويل 
االأجهزة متتلكها غالبية من  باأن هذه  ال�ساعة، علمًا  اأي وقت ي�ساء، وعلى مدار  ر�سيد يف 
االأفراد، ويف متناول اأيديهم، وي�سهل التعامل معها، ال �سيما اأن هذه اخلدمة ميكن احل�سول 
عليها من خاللها على اإ�سعار من ال�رسكة بعملياته التي قام بها كو�سيلة اإثبات، مما يعزز 
من القابلية لال�ستفادة من هذه اخلدمة وانت�سارها، يليه اال�ستفادة من خدمة االإجابة عن 
ا�ستف�ساراتك فيما يتعلق بالربامج )االأ�سعار، واالأجهزة، واخلدمات، واحلمالت( اإذ بلغ الو�سط 
اأن اال�ستفادة من خدمات دفع امل�سرتيات عرب بطاقات )مثل  احل�سابي لها )3.70( ، كما 
بطاقة الفيزا( ، مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.85( ، يف حني كانت اأقل اخلدمات اال�ستفادة من 
لها  احل�سابي  الو�سط  بلغ  اإذ  جوالك،  على  املرورية  املخالفات  ملعرفة  املعلومات،  خدمة 
)2.45( ، و�سبب ذلك اأن هذه اخلدمة لي�ست �رسورية لل�سائقني، وم�ستخدمي ال�سيارات؛ الأن 
ت�سليمها  التي يتم  الورقية  ال�سائق يعلم مقدار خمالفته مبا�رسة، ب�سبب حترير املخالفات 
لل�سائق، كما اأنه ال يوجد اأي و�سيلة اإلكرتونية ت�سبط ال�سائق املخالف لقواعد ال�سري، وحترر 
له خمالفة تر�سل له فيما بعد، فال�رسطي هو الو�سيلة الوحيدة التي حترر املخالفة، وتعلم 

ال�سائق بقيمتها واأ�سبابها.
بالرجوع اإىل اجلدول )3( ، يت�سح اأن الو�سط احل�سابي لالأ�سئلة، التي تقي�ض مدى اإ�سهام 
الفل�سطينية  تقدمها �رسكة جوال  التي  اخلدمات،  ا�ستخدام  انت�سار  االإلكرتونية يف  التجارة 
لعمالئها جمتمعة كانت كبرية، اإذ بلغ )3.45( ، يف حني كان االنحراف املعياري )0.75( 
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، وهذا يدل بو�سوح على مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة تعك�ض 
نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

كان ال بد من فح�ض الفر�سية ال�سفرية، والتي تفيد.
الفر�صية ال�صفرية الأويل )H0( : ال ت�سهم التجارة االإلكرتونية يف تقدمي خدمات 

جديدة تعك�ض نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
وبهدف اختبار الفر�سية اُ�ستخدم )T - Test( لعينة واحدة، بحيث ُح�سب املتو�سط 
احل�سابي، واالنحراف املعياري ملدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة 
تعك�ض نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية لعينة واحدة، ويو�سح اجلدول 

)4( ، نتائج اختبار الفر�سية االأوىل.
الجدول )4( 

نتائج اختبار الفرضية األولى وفق اختبار )T - Test( لعينة واحدة

املتو�صط املجالالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
الختبار

 )sig 

1
مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف تقدمي خدمات جديدة 

3.450.752.670.00تعك�ض نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

مدى  تقي�ض  التي  االأ�سئلة،  الإجابات  احل�سابي  املتو�سط  اأن   ،  )4( اجلدول  من  يت�سح 
املحا�سبية  املعلومات  نظم  تعك�ض  جديدة  خدمات  تقدمي  يف  االإلكرتونية  التجارة  اإ�سهام 
احل�سابي  املتو�سط  من  اأكرب  فهو  وبالتايل   ،)3.45( بلغ  اإذ  الفل�سطينية  جوال  �رسكة  يف 
االفرتا�سي )3( ، كما بلغ م�ستوى الداللة املعنوية عند م�ستوى ثقة 95% )0.00( وهي اأقل 
من م�ستوى الداللة االإح�سائية، لذا ُرف�ست الفر�سية العدمية، ُوقبلت الفر�سية البديلة، اأي 
اأن التجارة االإلكرتونية اأ�سهمت يف تقدمي خدمات جديدة تعك�ض نظم املعلومات املحا�سبية 

يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
ولالإجابة عن ال�سوؤال الثاين: هل ت�صهم التجارة الإلكرتونية يف الرفع من  ◄

فاعلية نظم املعلومات املحا�صبية يف �رشكة جوال الفل�صطينية؟ 
بهدف التعرف اإىل مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية نظم املعلومات 
املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية، عند احلديث عن الفاعلية يتم الرتكيز على النتائج 

املتحققة، فيتم طرح الت�ساوؤل االآتي: هل مت الو�سول اإىل االأهداف املحددة املطلوبة؟ 
يو�سح اجلدول )5( ، نتائج التحليل االإح�سائي لالأ�سئلة املتعلقة مبدى اإ�سهام التجارة 

االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
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الجدول )5( 
نتائج قياس مدى إسهام التجارة اإللكترونية في الرفع من فاعلية نظم المعلومات المحاسبية 

في شركة جوال الفلسطينية.

رقم 
املتو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

ت�صهم التجارة الإلكرتونية يف الرفع من فاعلية نظم املعلومات املحا�صبية يف �رشكة جوال الفل�صطينية، ويظهر 
ذلك من خالل: 

1
قوة ارتباط نظم املعلومات املحا�سبية بالهيكل التنظيمي لل�رسكة مبا يوفر 

3.751.12املعلومات الالزمة لتحقيق اأهداف االإدارة من تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات.

2
تظهر املعلومات املحا�سبية عالقة االأن�سطة االإدارية مع بع�سها بع�سًا، يف �سكل 

3.750.91جمموعة من التقارير الدورية املالئمة، التي تفيد يف حتقيق االأهداف االإدارية.

3
ت�سهم نظم املعلومات املحا�سبية يف تعزيز اإمكانية اإعداد خطط حت�سني العمل، 

اإذ ميكن حتقيق م�ساهمة فعالة وقابلة للقيا�ض وفقًا الأهداف ال�رسكة وعلى كافة 
امل�ستويات االإدارية.

3.801.01

4
متثل النظم م�سدرا لتزويد االإدارة العليا مبعلومات وافية عن نتائج تنفيذ اخلطط 

من خالل مقارنة النتائج الفعلية باخلطط وال�سيا�سات املر�سومة م�سبقًا، وعر�سها 
لالإدارة على �سكل تقارير وافية.

3.700.87

3.900.91توفري البيانات التحليلية والتف�سيلية بالقدر الذي يفي باحتياجات �سانع القرار.5

6
ي�سمح باإمكانية حتليل االأثر االإيجابي وال�سلبي للقرار الواحد، وب�سكل ميكن معه 

3.750.79التمييز بني كفاية القرار وفاعليته.

7
قدرة النظام على التكيف مع التغري يف االأهداف اال�سرتاتيجية والعوامل البيئية 

3.600.88املوؤثرة.

8
ي�سمح بتحقيق التوازن بني درجة الدقة والتف�سيل والتوقيت املنا�سب؛ الإعداد 
3.900.79التقارير املحا�سبية وبني تكلفة النظام مبا يحافظ على اقت�ساديات ت�سغيلية.

9
ا�ستخدام املعلومات الناجتة عن النظم املحا�سبية؛ خلدمة اإدارات خمتلفة داخل 

4.050.83ال�رسكة مثل الت�سويق، والتمويل، والتدقيق، وغريها.

4.050.89ت�ساهم املعلومات امل�ستخرجة من هذه النظم يف حت�سني اأداء ال�رسكة.10

11
امل�ساعدة يف جناح النظم الفرعية كتلك اخلا�سة باملوازنات التخطيطية، اإذ اأن نظم 

املعلومات املحا�سبية التي تتعامل مع التجارة االإلكرتونية، التي توفر معلومات 
مالئمة تعد من االأركان االأ�سا�سية لنجاح تلك النظم.

3.530.84

3.780.68جميع اخلدمات معاً.
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)Jawwal( شركة جوال الفلسطينية
أ. أمين هشام عزريل
أ. مروان عبدالرحمن زهد

يبني اجلدول )5( ، اأن اأكرث العوامل املوؤثرة يف اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف الرفع 
من فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية، هي ا�ستخدام املعلومات 
الناجتة عن النظم املحا�سبية، خلدمة اإدارات خمتلفة داخل ال�رسكة مثل الت�سويق، والتمويل، 
والتدقيق، وغريها، واإ�سهام املعلومات امل�ستخرجة من هذه النظم يف حت�سني اأداء ال�رسكة، اإذ 
بلغ الو�سط احل�سابي الإجابات هذين ال�سوؤالني )4.05( ، يف حني كانت اأقل املتو�سطات هي 
قدرة النظام على التكيف مع التغري يف االأهداف اال�سرتاتيجية، والعوامل البيئية املوؤثرة، اإذ 
بلغ الو�سط احل�سابي لها )3.60( ، ولعل ذلك يعود اإىل اأن نظم املعلومات املحا�سبية يجب اأن 
تتوافر فيها خا�سية املرونة، والقابلية ملواكبة التطورات، وا�ستيعاب و�سائل التكنولوجيا 
املتطورة، وم�ستجدات املعامالت االإلكرتونية، ال �سيما يف جمال عمل �رسكات االت�ساالت 

التي تت�سم ب�رسعة التطور، والتنوع ملواجهة حتديات العوملة وم�ستجداتها.
مدى  تقي�ض  التي  لالأ�سئلة،  احل�سابي  الو�سط  اأن  يت�سح   ،  )5( اجلدول  اإىل  بالرجوع 
�رسكة  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  فاعلية  من  الرفع  يف  االإلكرتونية  التجارة  اإ�سهام 
جوال الفل�سطينية جمتمعة كانت كبرية اإذ بلغ )3.78( ، يف حني كان االنحراف املعياري 
)0.68( ، وهذا يدل بو�سوح على مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية نظم 

املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
لالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق كان ال بد من فح�ض الفر�سية ال�سفرية، والتي تفيد.

الفر�صية ال�صفرية الثانية )H0( : ال ت�سهم التجارة االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية 
نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

وبهدف اختبار الفر�سية اُ�ستخدم )T - Test( لعينة واحدة، بحيث مت ح�ساب املتو�سط 
احل�سابي، واالنحراف املعياري ملدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية نظم 
 ،  )6( اجلدول  ويو�سح  واحدة،  لعينة  الفل�سطينية  جوال  �رسكة  يف  املحا�سبية  املعلومات 

نتائج اختبار الفر�سية الثانية.
الجدول )6( 

 نتائج اختبار الفرضية الثانية وفق اختبار)T - Test( لعينة واحدة

املتو�صط  املجالالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
الختبار

 )sig 

1
مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية نظم 

3.780.685.140.00املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

مدى  تقي�ض  التي  االأ�سئلة،  الإجابات  احل�سابي  املتو�سط  اأن   ،  )6( اجلدول  من  يت�سح 



181

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )4( - كانون 

اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف الرفع من فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال 
الفل�سطينية يبلغ )3.78( ، وبالتايل فهو اأكرب من املتو�سط احل�سابي االفرتا�سي )3( ، كما 
بلغ م�ستوى الداللة املعنوية عند م�ستوى ثقة 95% )0.00( وهي اأقل من م�ستوى الداللة 
االإح�سائية، لذا ُرف�ست الفر�سية العدمية، وُقبلت الفر�سية البديلة، اأي اأن التجارة االإلكرتونية 

اأ�سهمت يف الرفع من فاعلية نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
زيادة  ◄ يف  الإلكرتونية  التجارة  ت�صهم  هل  الثالث:  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 

كفاءة نظم املعلومات املحا�صبية يف �رشكة جوال الفل�صطينية؟ 
بهدف التعرف اإىل مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف زيادة كفاءة نظم املعلومات 
على  الرتكيز  يتم  الكفاءة  عن  احلديث  عند  عادة  الفل�سطينية،  جوال  �رسكة  يف  املحا�سبية 
العمل  اأداء  مت  كيف  االآتي:  الت�ساوؤل  يطرح  حني  االأهداف  لتحقيق  امل�ستخدمة  الو�سائل 
اإ�سهام  املتعلقة مبدى  لالأ�سئلة  االإح�سائي  التحليل  نتائج   ،  )7( اجلدول  يو�سح  املطلوب؟ 
التجارة االإلكرتونية يف زيادة كفاءة نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

الجدول )7( 
نتائج قياس مدى إسهام التجارة اإللكترونية في زيادة كفاءة نظم المعلومات المحاسبية 

في شركة جوال الفلسطينية.

رقم 
املتو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

ت�صهم التجارة الإلكرتونية يف زيادة كفاءة نظم املعلومات املحا�صبية يف �رشكة جوال الفل�صطينية ويظهر ذلك من 
خالل: 

3.950.83دقة املعلومات، التي يتم احل�سول عليها من خالل هذه النظم.1

2
اأن املعلومات التي يتم احل�سول عليها من هذه النظم يتم عر�سها بطريقة جذابة، 

3.650.75ومالئمة.

3
تت�سم املعلومات التي يتم احل�سول عليها باأنها ذات قيمة م�سافة ت�سهم يف تر�سيد 

4.300.80القرارات املتخذة.

4.100.85قابلية النظم الإجراء بع�ض التغيريات الالزمة مع تطور ن�ساط ال�رسكة.4

3.700.80قدرة النظم على تغطية اأكرب م�ساحة ممكنة من الوظائف املوجودة يف ال�رسكة.5

3.800.95اإمكانية ا�سهام هذه النظم يف التعامل مع االأن�سطة املتطورة التي تظهر حديثًا.6

3.950.91قدرة هذه النظم على التكامل مع نظم املعلومات االأخرى يف ال�رسكة.7

3.700.98قدرة هذه النظم على ا�ستيعاب عدد اأكرب من املتعاملني، ومن االأن�سطة التي يغطيها.8
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دور التجارة اإللكترونية في حتسني جودة نظم املعلومات احملاسبية في 

)Jawwal( شركة جوال الفلسطينية
أ. أمين هشام عزريل
أ. مروان عبدالرحمن زهد

رقم 
املتو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

3.750.91يغلب على خمرجاتها �سهولة فهمها.9

3.600.94ت�سهم يف تقدمي خمرجات تت�سم بال�سال�سة، وال�سهولة.10

11
اأن خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية متكن متخذي القرارات من االعتماد عليها، 

3.700.87والثقة بها.

3.900.97متتلك نظم املعلومات املحا�سبية القدرة على توفري احلماية الالزمة ملكوناتها.12

3.830.67جميع اخلدمات معاً.

يبني اجلدول )7( ، اأن اأكرث العوامل املوؤثرة يف اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف زيادة 
كفاءة نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية، هي اأن املعلومات التي يتم 
اإذ بلغ الو�سط  احل�سول عليها باأنها ذات قيمة م�سافة ت�سهم يف تر�سيد القرارات املتخذة، 
التغيريات  بع�ض  الإجراء  النظم  قابلية  يليها   ،  )4.30( ال�سوؤالني  الإجابات هذين  احل�سابي 
الالزمة، مع تطور ن�ساط ال�رسكة مبتو�سط ح�سابي )4.10( ، وميكن تف�سري ذلك، باأن نظم 
جوال،  �رسكة  عمل  بيئة  يف  امل�ستمرة  التغريات  مع  للتاأقلم  قابلة  املحا�سبية،  املعلومات 
وا�ستجابتها للتطورات، وامل�ستجدات على ال�سعيدين املحلي، والدويل، يف حني كانت اأقل 
املتو�سطات للفقرة، ت�سهم التجارة االإلكرتونية يف زيادة كفاءة نظم املعلومات املحا�سبية 
يف �رسكة جوال الفل�سطينية، يف تقدمي خمرجات تت�سم بال�سال�سة، وال�سهولة، اإذ بلغ الو�سط 

احل�سابي لها )3.60( .
مدى  تقي�ض  التي  لالأ�سئلة،  احل�سابي  الو�سط  اأن  يت�سح   ،  )7( اجلدول  اإىل  وبالرجوع 
املحا�سبية يف �رسكة جوال  املعلومات  نظم  كفاءة  زيادة  االإلكرتونية يف  التجارة  اإ�سهام 
املعياري  االنحراف  كان  حني  يف   ،  )3.83( بلغ  اإذ  كبرية،  كانت  جمتمعة  الفل�سطينية، 
االلكرتونية يف زيادة كفاءة نظم  التجارة  اإ�سهام  ، وهذا يدل بو�سوح على مدى   )0.67(

املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
لالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق كان ال بد من فح�ض الفر�سية ال�سفرية، التي تفيد.

: ال ت�سهم التجارة االإلكرتونية يف زيادة كفاءة   )H0( الفر�صية ال�صفرية الثالثة
نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

وبهدف اختبار الفر�سية اُ�ستخدم )T - Test( لعينة واحدة، بحيث ُح�سب املتو�سط 
نظم  كفاءة  زيادة  يف  االإلكرتونية  التجارة  اإ�سهام  ملدى  املعياري  واالنحراف  احل�سابي، 
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 ،  )8( اجلدول  ويو�سح  واحدة،  لعينة  الفل�سطينية  جوال  �رسكة  يف  املحا�سبية  املعلومات 
نتائج اختبار الفر�سية الثالثة.

الجدول )8( 
نتائج اختبار الفرضية الثالثة وفق اختبار )T - Test( لعينة واحدة.

املتو�صط املجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
الختبار

 )sig( 

مدى اإ�سهام التجارة االإلكرتونية يف زيادة كفاءة نظم 
3.830.675.510.00املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

مدى  تقي�ض  التي  االأ�سئلة،  الإجابات  احل�سابي  املتو�سط  اأن   ،  )8( اجلدول  من  يت�سح 
املحا�سبية يف �رسكة جوال  املعلومات  نظم  كفاءة  زيادة  االإلكرتونية يف  التجارة  اإ�سهام 
الفل�سطينية، بلغ )3.83(، وبالتايل فهو اأكرب من املتو�سط احل�سابي االفرتا�سي )3( ، كما 
بلغ م�ستوى الداللة املعنوية عند م�ستوى ثقة 95% )0.00( وهي اأقل من م�ستوى الداللة 
االإح�سائية، لذا ُرف�ست الفر�سية العدمية، وُقبلت الفر�سية البديلة، اأي اأن التجارة االإلكرتونية 

اأ�سهمت يف زيادة كفاءة نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
ولالإجابة عن ال�سوؤال الرابع: ما دور خماطر ا�صتخدام التجارة الإلكرتونية  ◄

على اأداء نظم املعلومات املحا�صبية يف �رشكة جوال الفل�صطينية؟ 
بهدف التعرف اإىل دور خماطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء نظم املعلومات 

املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.
يو�سح اجلدول )9( ، نتائج التحليل االإح�سائي لالأ�سئلة املتعلقة بدور خماطر ا�ستخدام 

التجارة االإلكرتونية على اأداء نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية
الجدول )9( 

نتائج قياس دور مخاطر استخدام التجارة اإللكترونية على أداء نظم المعلومات المحاسبية
في شركة جوال الفلسطينية.

رقم 
املتو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

دور خماطر ا�صتخدام التجارة الإلكرتونية على اأداء نظم املعلومات املحا�صبية يف �رشكة جوال الفل�صطينية من خالل: 

1
ميكن حماية بيانات العميل الداخلة عرب الربيد االإلكرتوين لطلب ال�رساء من ال�رسقة 

4.051.00واالختال�ض عرب قرا�سنة االإنرتنت.
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)Jawwal( شركة جوال الفلسطينية
أ. أمين هشام عزريل
أ. مروان عبدالرحمن زهد

رقم 
املتو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

2
يوؤدي الدفع عن طريق البطاقة االئتمانية يف التجارة االإلكرتونية اإىل ظهور خلل يف 

3.051.28نظام الدفع املعتاد يف ال�رسكة.

3
يوؤثر الربيد االإلكرتوين على نظام املعلومات املحا�سبي يف ال�رسكة عند عمل فاتورة 

3.351.14بيع يف التجارة االإلكرتونية واإر�سالها عرب الربيد االإلكرتوين اإىل العميل.

4
ميكن اكت�ساف االأخطاء، عند جتميع البيانات الناجتة عن العمليات املالية بني 
ال�رسكة وغريها يف التجارة االإلكرتونية وادخالها للنظام، والتحقق من �سحة 

البيانات.
3.551.15

5
توجد ثقة يف اأمن املعلومات لنظام املعلومات املحا�سبية يف بيئة التجارة 

3.801.15االإلكرتونية.

6
يوؤثر االعتماد على الت�سغيل االإلكرتوين للبيانات يف املكونات املادية يف نظام 

3.650.93املعلومات املحا�سبي )االأجهزة، االت�ساالت، قاعدة البيانات....( يف ال�رسكة.

7
يوؤثر االعتماد على الت�سغيل االإلكرتوين للبيانات يف مقومات نظم املعلومات 

املحا�سبية )املجموعة الدفرتية وامل�ستندية والتقارير والقوائم املالية يف تطويرها، 
وتعديلها اإلكرتونيًا، وحت�سني م�ستوى الدقة وال�رسعة( .

3.750.79

8
اأثرت بيئة التجارة االإلكرتونية على نظام املعلومات املحا�سبي، يف اإعادة ت�سميمه، 

4.150.81وتعديله، وتطويره.

9
تتحقق الرقابة على البيانات املدخلة يف نظام املعلومات املحا�سبي ومعاجلتها 

3.850.99واإخراجها )كمعلومات( يف ظل التجارة االإلكرتونية.

10
تتحقق خدمة تاأكيد الثقة يف مراجعة نظم املعلومات املحا�سبية، يف ال�رسكة التي 

3.800.89ت�ستخدم التجارة االإلكرتونية.

3.700.70جميع اخلدمات معاً.

يبني اجلدول )9( ، اأن اأكرث املخاطر الناجتة عن ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء 
اأن بيئة التجارة االإلكرتونية  نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية، هي 
اأثرت على نظم املعلومات املحا�سبية يف اإعادة ت�سميمه، وتعديله، وتطويره، اإذ بلغ الو�سط 
احل�سابي لهده الفقرة )4.15( ، يليها حماية بيانات العميل الداخلة عرب الربيد االإلكرتوين 
 ،  )4.05( ح�سابي  مبتو�سط  االإنرتنت،  قرا�سنة  عرب  واالختال�ض  ال�رسقة،  من  ال�رساء  لطلب 
وميكن تف�سري ذلك باأن ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية لها اأثر اإيجابي على نظم املعلومات 
املحا�سبية من ناحية اإعادة ت�سميمه، وتطويره، ليكون قاباًل للتاأقلم مع التغريات امل�ستمرة 
يف بيئة عمل �رسكة جوال الفل�سطينية، وا�ستجابتها للتطورات وامل�ستجدات على ال�سعيدين 
املحلي، والدويل، اأي اأن ا�ستجابة املوظفني على هاتني الفقرتني، اأكدت وجود دور ملخاطر 
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ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية، 
يف حني كانت اأقل املتو�سطات هي: يوؤدي الدفع عن طريق البطاقة االئتمانية يف التجارة 
االإلكرتونية اإىل ظهور خلل يف نظام الدفع املعتاد يف ال�رسكة، اإذ بلغ الو�سط احل�سابي لها 
احلال  كما هو  �سلبيتها،  اأو  الفقرة  اإيجابية  املوظفون  يوؤكد  الفقرة مل  ، ويف هده   )3.05(
بالن�سبة للفقرة التي تتحدث عن تاأثري الربيد االإلكرتوين على نظام املعلومات املحا�سبي 
يف ال�رسكة، عند عمل فاتورة بيع يف التجارة االإلكرتونية، واإر�سالها عرب الربيد االإلكرتوين 

اإىل العميل.
دور  تقي�ض  التي  لالأ�سئلة،  احل�سابي  الو�سط  اأن  يت�سح   ،  )9( اجلدول  اإىل  بالرجوع 
خماطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال 
املعياري  االنحراف  كان  حني  يف   ،  )3.70( بلغ  اإذ  كبرية،  كانت  جمتمعة  الفل�سطينية 
)0.70( ، وهذا يدل بو�سوح على وجود دور ملخاطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء 

نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية من وجهة نظر املوظفني.
لالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق كان ال بد من فح�ض الفر�سية ال�سفرية، والتي تفيد

الفر�صية ال�صفرية الرابعة )H0(: ال يوجد دور ملخاطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية 
على اأداء نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

وبهدف اختبار الفر�سية اُ�ستخدم )T - Test( لعينة واحدة، بحيث ُح�سب املتو�سط 
اأداء نظم  االإلكرتونية على  التجارة  ا�ستخدام  لدور خماطر  املعياري  احل�سابي، واالنحراف 
 ، الفل�سطينية لعينة واحدة، ويو�سح اجلدول )10(  املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال 

نتائج اختبار الفر�سية الرابعة.
الجدول )10( 

نتائج اختبار الفرضية الرابعة وفق اختبار )T - Test( لعينة واحدة.

املتو�صط املجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
الختبار

 )sig( 

يوجد دور ملخاطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء نظم 
3.700.704.450.00املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال الفل�سطينية.

تقي�ض دور  التي  االأ�سئلة،  احل�سابي الإجابات  املتو�سط  اأن   ،  )10( يت�سح من اجلدول 
خماطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال 
 ،  )3( االفرتا�سي  احل�سابي  املتو�سط  من  اأكرب  فهو  وبالتايل   ،  )3.70( بلغ  الفل�سطينية، 
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م�ستوى  من  اأقل  وهي   )0.00(  %95 ثقة  م�ستوى  عند  املعنوية  الداللة  م�ستوى  بلغ  كما 
الداللة االإح�سائية، لذا ُرف�ست الفر�سية العدمية، وُقبلت الفر�سية البديلة، اأي اأنه يوجد دور 
ملخاطر ا�ستخدام التجارة االإلكرتونية على اأداء نظم املعلومات املحا�سبية يف �رسكة جوال 

الفل�سطينية.

نتائج الدراسة: 

يف �صوء حتليل البيانات، واختبار الفر�صيات، مت التو�صل اإىل النتائج الآتية: 
يف . 1 الفل�سطينية  جوال  ل�رسكة  االإلكرتونية  التجارة  اإ�سهام  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

تقدمي العديد من اخلدمات املقدمة عرب الهاتف اخللوي، اأو املوقع االإلكرتوين لل�رسكة، مثل 
خدمة: اال�ستف�سار عن الر�سيد، وطلب حتويل ر�سيد، واخلدمات املقدمة عرب االإنرتنت، مثل: 
ت�سديد الفواتري، وفواتري الدفع امل�سبق، واال�ستفادة من اخلدمات االإخبارية، للتعرف اإىل اأهم 
اأواًل باأول، واال�ستفادة من خدمة االإجابة  االأخبار الريا�سية، وال�سيا�سية، واأحوال الطق�ض، 

عن ا�ستف�ساراتك فيما يتعلق، بربامج االأ�سعار، واالأجهزة، واخلدمات، واحلمالت.
االأهداف . 2 قدرتها على حتقيق  املحا�سبية، وزيادة  املعلومات  فاعلية نظم  ارتفاع 

من خالل التجارة االإلكرتونية ل�رسكة جوال الفل�سطينية، ويت�سح ذلك من خالل زيادة قوة 
ارتباط نظم املعلومات املحا�سبية بالهيكل التنظيمي لل�رسكة، مبا يوفر املعلومات الالزمة 
التكيف  على  النظام  وقدرة  قرارات،  واتخاذ  ورقابة،  تخطيط،  من  االإدارة  اأهداف  لتحقيق 
مع التغري يف االأهداف اال�سرتاتيجية، والعوامل البيئية املوؤثرة، كما ي�سمح النظام بتحقيق 
التوازن بني درجة الدقة، والتف�سيل، والتوقيت املنا�سب، الإعداد التقارير املحا�سبية وبني 
الفرعية،  النظم  ت�سغيلية، وامل�ساعدة يف جناح  اقت�ساديات  النظام مبا يحافظ على  تكلفة 
كتلك اخلا�سة باملوازنات التخطيطية، اإذ اإن نظم املعلومات املحا�سبية، التي تتعامل مع 

التجارة االإلكرتونية توفر معلومات مالئمة تعد من االأركان االأ�سا�سية لنجاح تلك النظم.
متخذي . 3 ومتكن  خمرجاتها،  ن�سبة  برفع  املحا�سبية  املعلومات  نظم  كفاءة  زيادة 

االأن�سطة  مع  التعامل  يف  النظم  هذه  واإمكانية  بها،  والثقة  عليها  االعتماد  من  القرارات 
املتطورة التي تظهر حديثًا، ويت�سح ذلك جليًا يف زيادة قدرة نظم املعلومات املحا�سبية 
الالزمة  احلماية  توفري  على  وقدرتها  وال�سهولة،  بال�سال�سة،  تت�سم  خمرجات  تقدمي  على 

ملكوناتها.
جمموعة . 4 باتخاذها  االإلكرتونية،  التجارة  ملخاطر  الفل�سطينية  جوال  �رسكة  وعي 

من  ال�رساء  لطلب  االإلكرتوين،  الربيد  عرب  الداخلة  العميل  بيانات  حلماية  االإجراءات،  من 
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ال�رسقة واالختال�ض عرب قرا�سنة االإنرتنت، واإعادة ت�سميم، وتعديل، وتطوير هذا النظام مبا 
يتالءم مع متطلبات املرحلة من تطور تكنولوجي، وتاأكيد الثقة يف مراجعة نظم املعلومات 
املحا�سبية يف ال�رسكة، هذا باالإ�سافة اإىل اكت�ساف االأخطاء، عند جتميع البيانات الناجتة 
للنظام،  واإدخالها  االإلكرتونية  التجارة  يف  وغريها  ال�رسكة  بني  املالية  العمليات  عن 

والتحقق من �سحة البيانات.

توصيات الدراسة: 

يف �صوء النتائج ال�صابقة، فاإن الباحثني يو�صيان: 
تاأهيل كل من املحا�سبني واملدققني واملربجمني وتثقيفهم بتكنولوجيا املعلومات . 1

ب�سكل عام، وبتعامالت التجارة االإلكرتونية ب�سكل خا�ض.
العمل على توفري و�سائل حماية حديثة فاعلة للحد من خماطر التجارة االإلكرتونية . 2

وخماطر نظم املعلومات املحا�سبية، وخا�سة من عمليات االخرتاق التي تتعر�ض لها من 
خالل ا�ستخدام البطاقات االئتمانية.

عمل نظام متكامل للمعلومات املحا�سبية، يعمل من خالل وجود قاعدة بيانات . 3
البيانات  �رسعة  وكذلك  النظام،  عمل  يف  فائدة  اأكرب  حتقيق  خاللها  من  ميكن  مركزية، 

وتو�سيل املعلومات الناجتة عنها.
قيام اجلهات الر�سمية واملهنية بزيادة وعي املجتمع بنظام التجارة االإلكرتونية . 4

الإي�ساح كل اجلوانب املحا�سبية التي تتاأثر بهذا النظام اجلديد.
عن . 5 والبحث  االإلكرتونية،  التجارة  انت�سار  من  النا�سئة  اخلدمات  من  اال�ستفادة 

على  حمافظتها  يف  اال�ستمرار  النظم  لهذه  ي�سمن  مبا  تقدميها  ميكن  متطورة  خدمات 
فاعليتها وزيادة كفاءتها.

البحوث حول �سبل تطوير نظم املعلومات املحا�سبية يف قطاع . 6 اإجراء املزيد من 
االت�ساالت والتجارة االإلكرتونية، لت�سبح نظم معلومات حما�سبية ا�سرتاتيجية موجهة من 

اأجل حتقيق ميزة تناف�سية.
اجلامعات . 7 يف  عملي  كم�ساق  االإلكرتونية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  تدري�ض 

الفل�سطينية، من �سمن تخ�س�ض املحا�سبة، والتي تتعلق بالتجارة االإلكرتونية وبراجمها.
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
املحا�سبية . 1 املعلومات  نظم  خماطر   ،  )2008( حرية،  ال�رسيف،  ع�سام،  البحي�سي، 

اجلامعة  جملة  غزة،  قطاع  يف  العاملة  امل�سارف  على  تطبيقية  درا�سة  االإلكرتونية، 
االإ�سالمية، املجلد ال�ساد�ض ع�رس، العدد الثاين، غزة، فل�سطني.

جمعة، اأحمد حلمي، العربيد، ع�سام فهد، الزعبي، زياد اأحمد، )2013( ، نظم املعلومات . 2
املحا�سبية: مدخل تطبيقي معا�رس، دار املناهج للن�رس والتوزيع، عمان، االأردن.

املعلومات . 3 اأنظمة  خمرجات  مالئمة  مدى   ،  )2013( عبد،  رم�سان  �سمري  حال�سة، 
على  تطبيقية  درا�سة  االإدارية،  القرارات  متخذي  ملتطلبات  االإلكرتونية  املحا�سبية 
اجلامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  املالية،  لالأوراق  فل�سطني  بور�سة  يف  املدرجة  ال�رسكات 

االإ�سالمية، غزة، فل�سطني
اخلالدي، ناه�ض، )2012( ، اأثر تكنولوجيا املعلومات يف رفع كفاءة الرقابة الداخلية . 4

يف امل�سارف الفل�سطينية العاملة يف فل�سطني )درا�سة تطبيقية على امل�سارف العاملة 
يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة( ، جملة جامعة فل�سطني لالأبحاث والدرا�سات، العدد 

42، فل�سطني. الثاين، يناير، �ض 12 - 
للن�رس . 5 اأ�سامة  دار  ط1،  االإلكرتوين،  والت�سويق  التجارة   ،  )2009( نا�رس،  خليل، 

والتوزيع، عمان، االأردن 
املحا�سبية . 6 املعلومات  نظم  اأ�سا�سيات   ،  )2008( م�سطفي،  �سليمان  الدالهمة، 

وتكنولوجيا املعلومات، الطبعة االأوىل، الوراق للن�رس والتوزيع، عمان، االأردن
دار . 7 املحا�سبية،  املعلومات  نظم  ت�سميم   ،  )2009( عبا�ض،  حممد  نواف  الرماحي، 

ال�سفاء للن�رس والتوزيع، عمان، االأردن.
�ساهني، على عبداهلل، )2012( ، العوامل املوؤثرة يف كفاءة وفعالية نظم املعلومات . 8

املحا�سبة،  ق�سم  فل�سطني،  العاملة يف  التجارية  امل�سارف  املحو�سبة يف  املحا�سبية 
كلية التجارة، اجلامعة االإ�سالمية، غزة، فل�سطني.

�سابر، حممد عبدالعليم، )2009( ، الت�سويق والتجارة االإلكرتونية، دار الفكر اجلامعي، . 9
االإ�سكندرية، م�رس.
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الطائي، حممد عبد ح�سني، )2010( ، التجارة االإلكرتونية امل�ستقبل الواعد لالأجيال . 10
القادمة، الطبعة االأويل، دار الثقافة للن�رس والتوزيع، عمان، االأردن.

طعيمة، ر�سدي، والبندري، حممد، )2004( ، التعليم اجلامعي بني ر�سد الواقع وروؤى . 11
التطوير، الطبعة االأوىل، دار الفكر العربي، القاهرة.

القباين، ثناء على، )2008( ، نظم املعلومات املحا�سبية، الدار اجلامعية، االإ�سكندرية، . 12
م�رس.

اأنظمة . 13 تطوير  على  االإلكرتونية  التجارة  اأثر   ،  )2007( عزت،  اأحمد  رامية  كردية، 
املعلومات املحا�سبية يف البنوك التجارية االأردنية درا�سة ميدانية، ر�سالة ماج�ستري، 

جامعة اآل البيت، املفرق، االأردن
14 ..http:// www.paltelgroup.ps ،جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية
15 . ،  )2007( اأحمد،  اهلل  وال�سوابكة، عبد  �سعيد،  واأبوعقاب، طارق  مطيع، يا�رس �سادق، 
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