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 برنامج مقترح لتطوير النظم المحاسبية بالتطبيق على وكاالت السياحة ببورسعيد 
 أسماء عبد الفتاح عبد الفتاح إبراهيمو إسالم محمود الجمال،   ،نادية حسين ماهر، أحمد زكي حسين

 جامعة قناة السويس، اإلسماعيلية، مصر
 معلومات املقالة              امللخص 

حاسبية السياحية وتسليط الضوء على أهميتها في وكاالت تطوير النظم الميهدف البحث إلى 
السياحة المصرية، مع  دراسة حالة وكاالت السفر ببورسعيد من خالل التعرف على مميزات 

التوصل   ىلإوعيوب البرامج المحاسبية السياحية بوكاالت السياحة ببورسعيد، كما يهدف البحث 
بوكاالت السياحة والسفر. لتحقيق هدف البحث تم لنظم المحاسبية مقترح لتطوير ا إلى برنامج

ستبيان كأداة لجمع البيانات على مجتمع البحث من العاملين بوكاالت السياحة استمارة اتوزيع 
ستعانة ببرنامج التحليل ببورسعيد ، وتم تصميم األسئلة وفقًا لمقياس ليكيرت الخماسي، وتم اال

ختبار الفرضيات  ا يل  البيانات التي تم التحصل عليها، ثم تحل ( فى (SPSS V-25 اإلحصائي
وتحقيق أهدافها، ومن ثم تفسير النتائج الخاصة بالمشكلة موضوع البحث وقد توصل البحث  

ستخدام البرامج اإللكترونية في نظام المعلومات المحاسبية  له أثر اإلى أهم النتائج وهي أن 
نجاز العمل المحاسبي من جهد المبذول إلمج من الوقت والتوفره هذه البرافعال عن طريق ما 

خالل الحصول على المخرجات المطلوبة من المدخالت المختلفة خالل تطبيقات هذه البرامج 
وكذلك زيادة فاعلية النظام عن طريق إعداد وعرض التقارير المالية في الوقت المناسب 

 ، وذلك إن تم من خالل ربط شبكي فعال.   ةيحة للوكالة السياوبالشكل الذي يضمن تحقيق الفائد

 مقدمة 
، يقوم الموظف بإدخال البيانات وكاالت السياحة ببورسعيد يكون من خالل برنامج محاسبيالنظام المحاسبي في أغلب 

علها في  الحسابية من خالله وهذه البيانات هي المدخالت ويقوم البرنامج تلقائيًا بعمليات التشغيل على هذه البيانات  وج
في هذا البحث بعض البرامج المستخدمة في   ثون الباحالمالية المختلفة وسيوضح  المتمثلة في القوائمالمخرجات صورة 

، وعمليات التشغيل من للبيانات الحسابية الخاصة  بوكاالت السياحة وكاالت السياحة في بورسعيد من حيث المدخالت
في برامج  افي أن هناك قصور  البحثوعلي ذلك تتمثل مشكلة  ،(Masanja, 2019)خالل هذه البرامج وكذلك المخرجات 

شبكي بين هذه الوكاالت ال بة المستخدمة حاليًا في وكاالت السفر والسياحة في بورسعيد نتيجة القصور في الربط المحاس
تقديم  ىلإهدف البحث يو  رفة شركات السياحة ووكاالت السفرومراكزها الرئيسية أو فروعها أو مع وزارة السياحة أو غ

من زيادة كفاءة وفعالية ، حيث تنبع أهمية البحث في وكاالت السياحة ببورسعيد برنامج مقترح  لتطوير النظم المحاسبية
لنظم المحاسبية في منطقة مصر من خالل تقديم برنامج مقترح لتطوير ااسبي بوكاالت السياحة والسفر في العمل المح

انيات ن دراسة السوق أواًل من حيث إمكم  والمستخدم حاليًا في وكاالت السياحة، البد مبرنامج القائقبل تطوير الو  ،بورسعيد
للبرامج الحالية المستخدمة في   نيالباحثبعد دراسة و الت السياحية، والمتداولة في سوق الوكاالبرامج المستخدمة حاليًا 
برنامج ولهذا قام الباحثون بتقديم ، من حيث الربط الشبكي ا ور بها قص ن أمناسبة جدًا إال  نهاأوكاالت السياحة ، اتضح 

برنامج  للحصول على نولوجيا الربط الشبكي تطوير البرامج المحاسبية الحالية بإدخال نظام الربط الشبكي وهو تكمقترح ل
 . (Raqabeh, 2018) من قبل وكاالت السياحة محاسبي مطور يفي باألهداف الموضوعة

 الكلامت املفتاحية 

مقترح؛ تطوير برنامج 
النظم المحاسبية؛  
  .وكاالت السياحة
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،  جودة الخدمات ورضا العميل( ،جودة وخصائص المعلومات ،أبعاد وهي )جودة البرنامج لمقترح على ثالثةيقوم البرنامج ا 
ستخدام نظام تكنولوجيا الربط الشبكي، البرنامج  ااسبي لوكاالت السياحة عن طريق تطوير النظام الشبكي للبرنامج المحو 

لسياحة لكل  ل  الحاسبات اإلليكترونية في وكالة امن خال ستخدامه ا ويتم المحاسبي مصمم لفئة الوكالة السياحية )أ(،
، فهو يعالج عيوب البرامج  (2019 ، )السرحان موظف بالوكالة السياحية لكافة األنشطة أو الخدمات السياحية المباعة

 .موجودة بالفعلالمحاسبية ال

بكي )تكنولوجيا الربط الشبكي الحديثة(،  أن الفكرة هي تشغيل البرنامج المحاسبي عن طريق  نظام ربط ش الباحثون يوضح  
الل ربط المقر الرئيسي للوكالة السياحية مع الفروع ووزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ووكاالت السفر ، حيث من خ
ولتوفير الوقت   العمل وسهولة فهمه للموظف الذي يقوم بإدخال العمليات البيعية على البرنامج على السحابة، من يسهل

 جهد.  وال

تشغيل البرنامج المحاسبي في أي وقت وأي مكان، والتخزين السحابي للبيانات المحاسبية الوكاالت السياحية  يمكن 
(Yang, 2014 ،) ويتم تدريب الموظفين على استخدام البرنامج المحاسبي وطريقة التعامل من خالل السحابة، بحيث

ة، وكل األنشطة الموجودة بالوكالة السياحية على مدار  دمات السياحييمكن الموظفين سهولة إدخال العمليات البيعية للخ
قسم الحسابات تلقائيًا، يقوم قسم الحسابات بدوره  ىلإن البرنامج متصل بجميع األقسام ، ويحول هذه البيانات إاليوم، حيث 

 (. 2013 )السجاعي، ومراجعته لها والقيام بكافة اإلجراءات الحسابية المطلوبة

العيوب الحالية للبرامج المحاسبية المستخدمة في وكاالت السياحة ، حيث أنه عبارة عن   البحثترح من برنامج المقلايعالج 
  ،العمليات السياحية "الحجوزات ،متكاملة مكونة من قاعدة بيانات تشتمل على ) موردي الخدمات السياحية منظومة مالية

العقود( يعمل على كافة أنظمة التشغيل، فهو عبارة عن برنامج  ،لبشريةارد االمو  ،النقل ،الرحالت ،الحركة السفر والوصول
شتراك شهري امحاسبي متكامل يعمل من خالل نظام محوسب من خالل شبكة ربط حديثة ، تقدمها شركات خاصة ب

 انات.ن للبيآمسريعة ودقيقة مع وجود حماية و  ةبسيط، وبذلك تساعد على انتقال البيانات بشكل سريع ومعالج

 أهداف البرنامج المقترح لتطوير النظم المحاسبية في وكاالت السياحة ببورسعيد 
كل  ،دقة البيانات والحسابات ،تحقيق مبيعات أكثر خالل اليوم ،مناسبإمكانيات عالية بسعر  ،) توفير الوقت والجهد

بمجموعة   االحتفاظ ،لية إلدارة الوكالة السياحيةماالتوفير المعلومات والبيانات  ، البيعية إليكترونية على السحابةالمعامالت 
  اتخاذ توفير المعلومات الالزمة لألطراف الخارجية لمساعدتهم في  ،والسجالت إليكترونية على السحابة متكاملة من الدفاتر 

  االستخدام ة سهول ،طريق اإلنترنت أو بدونهالعمل عن  ،البرنامج في أي وقت و أي مكان استخدامإتاحة  ،قرارات رشيدة
إنشاء الفواتير وإداراتها  ،حماية النشاط من السرقة أو التالعب بالحسابات ،األمان وتوزيع المهام ،والترحيل التلقائي للبيانات

 ، وأي مكانو غيره في أي وقت أشخصي و أي جهاز سواء محمول أالبرنامج من  استخدامإمكانية  ،بطريقة سهلة وبسيطة
 .(مزود بشات للمستخدمين

 أبعاد البرنامج المقترح لتطوير النظم المحاسبية
البرامج المحاسبية لديها وقد  استخدامحيث تقدم تكنولوجيا الربط الشبكي خدمات تحتاجها الوكاالت السياحية من خالل 

  (:2015 )دروريش، خواص أساسية وهي ةخمس (NIST) حددت المنظمة الوطنية للمعايير والتكنولوجيا

 ند الطلبخدمة ذاتية ع .1
 .حاسبية حسب الطلب دون الحاجة للتعامل البشري مع أي من مزودي الخدمةمع المستخدم توفير قدرات ييستط
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 للشبكةدخول على نطاق واسع   .2
ستخدام عبر منصات متباينة تتوفر اإلمكانيات على الشبكة ومن الممكن الوصول إليها عبر آليات قياسية لترقية اال

 مولة أو محطات عمل(.أو حواسيب مح ةحواسيب لوحي)مثل هواتف محمولة أو 

 تجميع المصادر .3
متعدد اإليجار عبر  الذين يستخدمون قالبيتم تجميع المصادر الحوسبية للمزود لخدمة أعداد مضاعفة من العمالء ا

لعميل أو ، حيث يتحكم اتعيينها باستمرار حسب طلب العميلمصادر مختلفة افتراضية أو مادية يتم تعيينها وإعادة 
بشكل عام موقع البيانات المقدمة تقريبًا ولكن قد يكون قادرًا على تحديد الموقع في المستويات العليا  يحدد

 .للمجردات

 السرعة والمرونة  .4
 .تكون متناسبة مع الكمية في أي وقت وتبدو القدرات المتاحة للتزود غير محدودة   فبالنسبة للمستخدم     

 ومعتدلة ةخدمة مقاس  .5
م أنظمة تكنولوجيا الربط الشبكي في استخدام الموارد وتستفيد منه بأكبر قدر ممكن من خالل التزويد بقدرة  حكتت

القياس عند مستوى معين من التجريد مناسب لنوع الخدمة, وكذلك يمكن المراقبة والتحكم واإلبالغ باستخدام البيانات, 
 لمنتفع بها.وتوفير الشفافية لكل من المزود والمتلقي للخدمة ا

 إجراءات ومراحل تصميم البرنامج المقترح
بعد تحديد األهداف المرجوة من البرنامج وتحديد عيوب البرامج الحالية فيما يلي التصميم حيث  لكل قسم شاشة مختلفة  

 ليها من خالل اسم المستخدم وكلمة المرور: إيسمح له بالوصول  

 مدخالت البرنامج  
لبرنامج لوكالة السياحية وهي مدخالت ا، ويمكن توضيح األنشطة التي تقوم بها اكالة السياحيةالمعامالت داخل الو تتعدد 

، وهي عبارة عن البيانات التي يتم إدخالها  اخل الوكالة السياحية، من خالل األقسام المختلفة دحيث أنها مبيعات الوكالة
ف المرجوة من البرنامج والتقارير المطلوب الحصول  للنظام عن طريق الموظفين ويتم تحديد المدخالت من خالل األهدا

، ويتحدد نوعية البيانات )داخلية أو خارجية( وحجمها )تفصيلية أو  يعية التي داخل الوكالة السياحيةها، والعمليات البعلي
 وتتم من خالل اآلتي: ،لين عن تجميع هذه البياناتو المسؤ  ، ويتم تحديدملخصة عن حدث أو عملية أو قرار(

 .وغيرها  االستالمإلكترونيًا على مستندات مثل فواتير الشراء ومحاضر البيانات ل يتسج تسجيل البيانات: يتم •
 وذلك ليسهل تشغيلها. اأو أرقام اعن البيانات األساسية للنظام بأكواد معينة قد تكون حروفالترميز: وهو التعبير  •
صول ثم ع األيفي خصائص معينة مثل تجمتصنيف البيانات بتجميعها في مجموعات مشتركة  التصنيف: •

 تصنف إلى أراض ومعدات.... الخ. 
 مراجعة البيانات: للتأكد من أن عملية الحصر تمت بشكل سليم. •
  داخل وحدة التشغيلليكترونية إنبضات  ىلإستند ورقي مثل تحويل بيانات فواتير الشراء من م التحويل: •

                            البيانات  .                      ويعقب عملية التجميع عملية تشغيل  بالحاسب،
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 عمليات التشغيل داخل البرنامج
 حيث تمر البيانات بعدة عمليات تشغيل حتى تنتج المخرجات وفيما يلي موجز لتلك العمليات

ب  يرادات ومصروفات وأصول وخصوم ، ويكون لكل حساإ ىلإالتصنيف: حيث تصنف الحسابات حسب النوع  •
 البيانات.رقم وحرف يتعامل به عند تشغيل 

 الترتيب: مثال لذلك : ترتيب الفواتير حسب األرقام ، وترتيب العمال حسب العمر. •
نتائج مثل ضرب السعر   ى لإحاسبيًا)جمع ، طرح ، ضرب ، قسمة( للوصول مالعمليات الحسابية: تعالج البيانات  •

 . (2018 محمد،)يمة فاتورة الشراء من مورد معينفي عدد األماكن المشتراه في الرحلة لتحديد ق

 مخرجات البرنامج
قائمة ، حيث إنتاج البرنامج المحاسبي للتقارير النهائية مثل قيق األهداف من البرنامج المقترحوالمخرجات عبارة عن تح
على اتجاهات معينة في  ، وهي مرحلة التلخيص حيث تركيز البيانات التفصيلية بهدف التأكيدالدخل والميزانية العمومية

يجة األعمال في فترة زمنية ، حيث توضح نتلهامة من الكم الضخم من البياناتنتقاء البيانات ااو أو نتائج أصورة مجاميع 
تصال داخل الوكالة السياحية وبين ت التي تعد وسيلة االوتعد التقارير هي المخرجا، تخاذ القرارستفادة منها الواال، محددة

، أي تتضمن المعلومات التي تتصف  ر نتائج عمليات التشغيل للبياناتكالة والبيئة المحيطة بها، وتتضمن التقاريإدارة الو 
ومن هذه   .(2008 رضا،و  )كاظم تهمابخصائص معينة لكي تؤدي وظيفتها في مساعدة مستخدميها في صنع قرار 

تخل درجة التفصيل والتركيز  ، صحيحة ودقيقة، المفهومة لمستخدميها تتالئم مع األهداف، الخصائص ) الوقت المناسب،
 بمضمونها(.

ستخدام تكنولوجيا الربط الشبكي العامة  اتشغيل البرنامج المحاسبي وفقًا ألنشطته ب الباحثون وعلى ما سبق يقترح 
 :والخاصة

لة )الموارد والقدرات نه "مجموعة من المكونات المتداخأويعرف نظام المعلومات المحاسبي من المنظور التكنولوجي على 
ن وتوزيع )المخرجات( البيانات يخز تية( التي تعمل على جمع واسترجاع )مدخالت( ومعالجة )عمليات( و التكنولوج

. لذلك فإن عملية تطوير نظام المعلومات (Laudon, 2012) والمعلومات من أجل فعالية وكفاءة الوكالة السياحية
م تكنولوجيا الربط الشبكي البد أن تقع ضمن تطوير نماذج سحابية للمدخالت المحاسبي في وكاالت السياحة باستخدا

مع البيانات عمليات والمخرجات وفقًا لديناميكية موارد وقدرات تكنولوجيا الربط الشبكي المتبناة، حيث تتحول قدرات جوال
تلك   ى لإخاصة ويتم الوصول  خوادم تكنولوجيا الربط الشبكي سواء كانت عامة أم  ىل إومعالجتها وعرض المعلومات 

 (. 2016  )الناصر،ترونيةاإلليكالقدرات باستخدام الشبكات 

حسابات الطيران  ، الماليةلحسابات كا، كل األنشطة المختلفة لإلدارةبعناية امج المقترح هو برنامج فعال يدير البرن
الطيران ، كافة المعلومات المالية، تذاكر   السياحة،حسابات ملفات ، نالموردي ،حسابات العمالء، حسابات النقل، والسياحة

 لحسابات الختامية بصورة متكاملة.  واالثابتة والموازانات التقديرية إهالك األصول 

وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والسفر  مع ربط يتم ال، و في المقر الرئيسي لوكالة السياحة وفروعها البرنامج يستخدم
إخراج  التقارير المعلومات يقوم البرنامج المقترح بتجميعها وتنظيمها و  نومع هذا الكم م، الشبكيمن خالل تكنولوجيا الربط 

 ة والمجمعة.والميزانيات المفصل
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 دام للبرنامج المقترحستخمرونة اال
ها، راضها على الشاشة قبل طباعتيمكن استع –التي تخدم جميع المستويات اإلدارية  ،جميع تقارير البرنامج المقترح •

ذلك يمكن طباعة صفحة واحدة أو أكثر من التقرير، وذلك لتوفير وقت وتكلفة الطباعة، ويمكن طباعة أكثر من  ب
 نسخة للتقرير الواحد.  

، ويمكن للمستخدم العمل ة السياحية وفروعها دون جهد يذكررنامج عدة سنوات مالية للمقر الرئيسي للوكاليعالج الب •
ستخراج اإلحصائيات مقارنة بالسنوات السابقة المصروفات  ، وذلك الفس الوقتأكثر من سنة مالية في ن على

 واإليرادات  سواء للعمالء أو شركات الطيران.
 .تفاصيل الحسابات، يقوم تلقائيًا بتعديل أرصدة الحسابات بناء على المدخالت وعلى تاريخهااالحتفاظ بكل  •
 .Microsoft Windowsمصمم للعمل على أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا مثل  •

 فروض البحث
 فروض الدراسة كما يلي:  لي ما سبق يمكن صياغة ناء عب

بية في وكاالت السياحة  يوجد تأثير دال إحصائيًا ألبعاد البرنامج المقترح على تطوير النظم المحاسالفرض الرئيسي: 
 ببورسعيد"

 :فروض فرعية تتمثل في اآلتيو 
 .برنامج المقترح على تطوير ُبعد المدخالت في وكاالت السياحة ببورسعيدل ايوجد تأثير دال إحصائيًا ألبعاد  -1
 .يوجد تأثير دال إحصائيًا ألبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد العمليات في وكاالت السياحة ببورسعيد -2
 .سعيدة ببور السياحجات في وكاالت يوجد تأثير دال إحصائيًا ألبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد المخر  -3

 الميدانية   لدراسةا
 البحثأواًل: تحديد مجتمع وعينة 

( شركة سياحية مقسمة إلى  46في العاملين بشركات السياحة بمحافظة بورسعيد، ويبلغ عددها ) البحثيتمثل مجتمع  
أسلوب  ن على عتمد الباحثو ا حيث ( مفردة، 416دد العاملين فيها بـ )( شركات رئيسية، ويقدر ع4( شركة فرعية، و)42)

السياحة بمحافظة بورسعيد، وتم توزيع  من العاملين في شركات البحثالحصر الشامل نظرًا لقلة عدد مفردات مجتمع 
%(،  96.1ستبيان بنسبة )استمارة ا( 400ستمارات المقبولة )، وبلغ عدد االالبحثستبيان على مجتمع استمارة ا( 416)

 حصائيًا. ستجابة جيدة جدًا ومقبولة إاوهي نسبة 

 ستقصاءختبار درجة ثبات محتوى قائمة االاثانيًا: 
االستبيان بطريقة التجزئة النصفية، حيث تم استخدام معامل سبيرمان براون لحساب ثبات كل ُبعد من  تم التأكد من ثبات 

من أبعاد االستبيان  ( قيم معامالت ثبات التجزئة النصفية لكل ُبعد1أبعاد االستبيان كٍل على حده، ويوضح الجدول رقم )
 كما يلي:

 ُبعد من أبعاد االستبيان ( قيم معامالت ثبات التجزئة النصفية لكل 1) جدول
قيم ثبات التجزئة  أبعاد البرنامج المقترح م

 النصفية

قيم ثبات التجزئة  أبعاد النظم المحاسبية م

 النصفية

 0.765 المدخالت 1 0.856 خدمة ذاتية عند الطلب 1

 0.844 العمليات 2 0.715 سع نطاق وا دخول على 2

 0.720 المخرجات 3 0.769 تجميع ومعالجة المعلومات 3

 - - - 0.849 السرعة والمرونة 4

 - - - 0.721 خدمة مقاسة ومعتدلة 5
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أن معامالت ثبات التجزئة النصفية ألبعاد االستبيان بعد التصحيح لمعامل سبيرمان براون  يتضح من الجدول السابق
الستبيان، ومالءمته (، وجميعها معامالت ثبات مرتفعة مما يؤكد صالحية استخدام هذا ا0.856، 0.715اوحت ما بين )تر 

 .البحثألغراض 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 
استخدام األساليب  الميدانية، وذلك من خالل البحث(، لتحليل بيانات (SPSS V. 25تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

 ائية اآلتية:اإلحص

وذلك من خالل حساب االتساق الداخلي والصدق الذاتي ومعامل ألفا  الثبات(: -الخصائص السيكومترية )الصدق .أ
 كرونباخ والتجزئة النصفية. 

لتحليل مفردات االستبيان، وذلك من خالل المتوسط الحسابي  (:Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفي ) .ب
 ة من عبارات االستبيان واألهمية النسبية لكل عبار 

 الختبار مدى صحة الفرض األول.  :(Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) .ج

 : الختبار مدى صحة الفرض الثاني وفروضه الفرعية.(Regression Analysisنحدار المتعدد )تحليل اال .د

 وتحليلها نتائج البحث 
وكاالت نامج المقترح على تطوير النظم المحاسبية في على: "يوجد تأثير دال إحصائيًا ألبعاد البر  يالرئيس ينص الفرض 

 السياحة ببورسعيد".

الختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على تأثير أبعاد البرنامج المقترح )خدمة  
خدمة مقاسة ومعتدلة( على  تجميع ومعالجة المعلومات، السرعة والمرونة، ، دخول على نطاق واسعذاتية عند الطلب، 
( نتائج معامالت االرتباط لتأثير أبعاد البرنامج 2بية في وكاالت السياحة ببورسعيد، ويوضح الجدول ) تطوير النظم المحاس

 االت السياحة ببورسعيد كما يلي:المقترح على تطوير النظم المحاسبية في وك
 وكاالت السياحة ببورسعيدامج المقترح على تطوير النظم المحاسبية في نتائج معامالت االرتباط لتأثير أبعاد البرن  (2)جدول 
قيمة 

(R) 

قيمة 

(2R) 

قيمة 

Adjusted 

(2R) 

الخطأ 

 المعياري

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة 

0.896 0.803 0.801 4.645 34750.066 5 6950.013 321.993 0.01 

8504.244 394 21.584 

43254.310 399 - 

ن القدرة التفسيرية والتنبؤية ألبعاد البرنامج المقترح على تطوير النظم المحاسبية هي  أ يتضح من الجدول السابق
قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ( وهي 321.993( بلغت )F%(، كما يتضح أن القيمة اإلحصائية )80.1)
مج المقترح على تطوير النظم المحاسبية، لذا  إلى وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ألبعاد البرنا(؛ مما يشير 0.01)

يمكن التنبؤ بتطوير النظم المحاسبية من أبعاد البرنامج المقترح، حيث أسهمت أبعاد البرنامج المقترح في تفسير 
ار المتعدد لتأثير أبعاد البرنامج المقترح ليل االنحد( نتائج تح3نظم المحاسبية، ويوضح الجدول) ( من تباين ال% 80.3)

 ى تطوير النظم المحاسبية كما يلي:عل
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 نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد البرنامج المقترح على تطوير النظم المحاسبية ( 3)جدول 
نحدار معامالت اال المقترحأبعاد البرنامج 

 (Bغير المعيارية )

الخطأ المعياري 

عامالت لم

 النموذج

نحدار معامالت اال

 (Betaالمعيارية )

( Tقيمة )

لمعامالت 

 النموذج

مستوى 

 الداللة 

 0.01 14.038 0.491 0.102 1.433 خدمة ذاتية عند الطلب

 0.01 4.646 0.130 0.068 0.317 دخول على نطاق واسع 

 0.01 10.222 0.325 0.076 0.778 تجميع ومعالجة المعلومات

 0.05 2.279 0.70 0.101 0.230 مرونةالسرعة وال

 0.11 1.565 0.046 0.084 0.132 خدمة مقاسة ومعتدلة

تجميع " ألبعاد البرنامج المقترح )خدمة ذاتية عند الطلب، دخول على نطاق واسع، Tأن قيم "يتضح من الجدول السابق 
( على التوالي، كما  10.222، 4.646، 14.038(، حيث بلغت )0.01ومعالجة المعلومات( دالة إحصائيًا عند مستوى )

" لُبعد )السرعة والمرونة( دالة  T( على التوالي، كما يتضح أن قيمة "0.325، 0.130، 0.491بلغت قيم التأثير )
في حين ال يوجد تأثير لُبعد (، 0.070ا بلغت قيمة التأثير )(، كم2.279(، حيث بلغت )0.05إحصائيًا عند مستوى )

 )خدمة مقاسة ومعتدلة( بدرجة كبيرة على تطوير النظم المحاسبية.

 الفرض الفرعي األول للتأثير
ينص الفرض الفرعي األول على: "يوجد تأثير دال إحصائيًا ألبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد المدخالت في وكاالت 

 سياحة ببورسعيد".ال

الختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على تأثير أبعاد البرنامج المقترح )خدمة  
، تجميع ومعالجة المعلومات، السرعة والمرونة، خدمة مقاسة ومعتدلة( على  دخول على نطاق واسعذاتية عند الطلب، 

( نتائج معامالت االرتباط لتأثير أبعاد البرنامج  4احة ببورسعيد، ويوضح الجدول )ت السيتطوير ُبعد المدخالت في وكاال
 المقترح على تطوير ُبعد المدخالت في وكاالت السياحة ببورسعيد كما يلي: 

 ببورسعيدالسياحة نتائج معامالت االرتباط لتأثير أبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد المدخالت في وكاالت ( 4)جدول 
قيمة 

(R) 

قيمة 

(2R) 

قيمة 

Adjusted 

(2R) 

الخطأ 

 المعياري

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة 

0.788 0.621 0.616 2.755 4895.181 5 979.036 128.964 0.01 

2991.059 394 7.592 

7886.240 399 - 

%(،  61.6ن القدرة التفسيرية والتنبؤية ألبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد المدخالت هي )أ الجدول السابقيتضح من 
(؛ مما يشير إلى  0.01( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )128.964( بلغت )Fكما يتضح أن القيمة اإلحصائية )

طوير ُبعد المدخالت، لذا يمكن التنبؤ بتطوير ُبعد المقترح على ت وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ألبعاد البرنامج
%( من تباين ُبعد المدخالت، 62.1المدخالت من أبعاد البرنامج المقترح، حيث أسهمت أبعاد البرنامج المقترح في تفسير )

 ت كما يلي:ر ُبعد المدخال( نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد البرنامج المقترح على تطوي5ويوضح الجدول )
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 نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد المدخالت ( 5)جدول 
 االنحدارمعامالت  أبعاد البرنامج المقترح

 (Bغير المعيارية )

الخطأ المعياري 

لمعامالت 

 النموذج

 االنحدارمعامالت 

 (Betaالمعيارية )

( Tقيمة )

لمعامالت 

 النموذج

توى مس

 الداللة 

 0.01 7.293 0.354 0.061 0.441 خدمة ذاتية عند الطلب

 0.01 3.422 0.133 0.040 0.138 دخول على نطاق واسع 

 0.01 7.822 0.345 0.045 0.353 تجميع ومعالجة المعلومات

 0.59 0.533 0.023 0.060 0.032 السرعة والمرونة

 0.05 2.327 0.096 0.050 0.116 ومعتدلةخدمة مقاسة 

" ألبعاد البرنامج المقترح )خدمة ذاتية عند الطلب، دخول على نطاق واسع، تجميع Tأن قيم "يتضح من الجدول السابق 
( على التوالي، كما 7.822، 3.422، 7.293(، حيث بلغت )0.01ومعالجة المعلومات( دالة إحصائيًا عند مستوى ) 

( دالة  خدمة مقاسة ومعتدلة" لُبعد )Tتوالي، كما يتضح أن قيمة "( على ال0.345، 0.133، 0.354التأثير )بلغت قيم 
في حين ال يوجد تأثير لُبعد (، 0.096(، كما بلغت قيمة التأثير )2.327(، حيث بلغت )0.05إحصائيًا عند مستوى )

 ( بدرجة كبيرة على تطوير ُبعد المدخالت.السرعة والمرونة)

 فرض الفرعي الثاني للتأثيرال
الفرعي الثاني على: "يوجد تأثير دال إحصائيًا ألبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد العمليات في وكاالت ينص الفرض 

 السياحة ببورسعيد".

الختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على تأثير أبعاد البرنامج المقترح )خدمة  
، تجميع ومعالجة المعلومات، السرعة والمرونة، خدمة مقاسة ومعتدلة( على  نطاق واسعدخول على ذاتية عند الطلب، 

( نتائج معامالت االرتباط لتأثير أبعاد البرنامج 6يد، ويوضح الجدول )تطوير ُبعد العمليات في وكاالت السياحة ببورسع
 المقترح على تطوير ُبعد العمليات في وكاالت السياحة ببورسعيد كما يلي: 

 نتائج معامالت االرتباط لتأثير أبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد العمليات في وكاالت السياحة ببورسعيد (6)جدول 
قيمة 

(R) 

قيمة 

(2R) 

قيمة 

Adjusted 

(2R) 

الخطأ 

 المعياري

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة 

0.793 0.628 0.623 2.281 3462.639 5 692.528 133.081 0.01 

2050.298 394 5.204 

5512.937 399 - 

%(،  62.3إن القدرة التفسيرية والتنبؤية ألبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد العمليات هي ) يتضح من الجدول السابق
(، مما يشير إلى  0.01إحصائيًا عند مستوى )( وهي قيمة دالة 133.081( بلغت )Fكما يتضح أن القيمة اإلحصائية )

تطوير ُبعد العمليات، لذا يمكن التنبؤ بتطوير ُبعد وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ألبعاد البرنامج المقترح على 
ليات، %( من تباين ُبعد العم62.8العمليات من أبعاد البرنامج المقترح، حيث أسهمت أبعاد البرنامج المقترح في تفسير )

 ات كما يلي:( نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد العملي7ويوضح الجدول )
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 نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد العمليات ( 7)جدول 
 االنحدارمعامالت  أبعاد البرنامج المقترح

 (Bعيارية )غير الم

الخطأ المعياري 

لمعامالت 

 النموذج

 االنحدارمعامالت 

 (Betaالمعيارية )

( Tقيمة )

لمعامالت 

 النموذج

مستوى 

 الداللة 

 0.01 11.577 0.557 0.050 0.580 خدمة ذاتية عند الطلب

 0.05 2.340 0.090 0.034 0.078 دخول على نطاق واسع 

 0.01 4.748 0.208 0.037 0.177 تجميع ومعالجة المعلومات

 0.36 0.917 0.039 0.049 0.045 السرعة والمرونة

 0.97 0.031- 0.001- 0.041 0.001- خدمة مقاسة ومعتدلة

" ألبعاد البرنامج المقترح )خدمة ذاتية عند الطلب، تجميع ومعالجة المعلومات( دالة  Tأن قيم "يتضح من الجدول السابق 
(  0.208، 0.557( على التوالي، كما بلغت قيم التأثير )4.748، 11.577بلغت )(، حيث 0.01إحصائيًا عند مستوى )

(، حيث بلغت 0.05" لُبعد )دخول على نطاق واسع( دالة إحصائيًا عند مستوى )Tالتوالي، كما يتضح أن قيمة "على 
، خدمة مقاسة ومعتدلة( السرعة والمرونة في حين ال يوجد تأثير ألبعاد )(، 0.090(، كما بلغت قيمة التأثير )2.340)

 ة كبيرة على تطوير ُبعد العمليات.بدرج

 ثالث للتأثيرالفرض الفرعي ال
ينص الفرض الفرعي الثالث على: "يوجد تأثير دال إحصائيًا ألبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد المخرجات في  

 وكاالت السياحة ببورسعيد".

ر تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على تأثير أبعاد البرنامج المقترح )خدمة  الختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبا
، تجميع ومعالجة المعلومات، السرعة والمرونة، خدمة مقاسة ومعتدلة( على  دخول على نطاق واسعذاتية عند الطلب، 

رتباط لتأثير أبعاد البرنامج ( نتائج معامالت اال8يد، ويوضح الجدول ) تطوير ُبعد المخرجات في وكاالت السياحة ببورسع
 المقترح على تطوير ُبعد المخرجات في وكاالت السياحة ببورسعيد كما يلي:

 نتائج معامالت االرتباط لتأثير أبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد المخرجات في وكاالت السياحة ببورسعيد (8)جدول  
قيمة 

(R) 

قيمة 

(2R) 

قيمة 

Adjusted 

(2R) 

الخطأ 

 معياريال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

مستوى  (F)قيمة 

 الداللة 

0.813 0.661 0.656 2.109 3415.397 5 683.079 153.440 0.01 

1754.001 394 4.452 

5169.398 399 - 

%(،  65.6لى تطوير ُبعد المخرجات هي )ن القدرة التفسيرية والتنبؤية ألبعاد البرنامج المقترح عأ يتضح من الجدول السابق 
(، مما يشير إلى  0.01( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )153.440( بلغت )Fكما يتضح أن القيمة اإلحصائية )

البرنامج المقترح على تطوير ُبعد المخرجات، لذا يمكن التنبؤ بتطوير ُبعد وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية ألبعاد 
%( من تباين ُبعد المخرجات، 66.1ت من أبعاد البرنامج المقترح، حيث أسهمت أبعاد البرنامج المقترح في تفسير )المخرجا

 لى تطوير ُبعد المخرجات كما يلي:عنتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد البرنامج المقترح ( 9ويوضح الجدول )
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 ثير أبعاد البرنامج المقترح على تطوير ُبعد المخرجاتنتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأ ( 9)دول ج

نحدار معامالت اال أبعاد البرنامج المقترح

 (Bغير المعيارية )

الخطأ المعياري 

لمعامالت 

 النموذج

نحدار معامالت اال

 (Betaالمعيارية )

( Tقيمة )

لمعامالت 

 النموذج

مستوى 

 الداللة 

 0.01 8.870 0.408 0.046 0.411 خدمة ذاتية عند الطلب

 0.01 3.231 0.118 0.031 0.100 دخول على نطاق واسع 

 0.01 7.160 0.299 0.035 0.247 تجميع ومعالجة المعلومات

 0.01 3.331 0.135 0.046 0.152 السرعة والمرونة

 0.65 0.442 0.017 0.038 0.017 ومعتدلةخدمة مقاسة 

ج المقترح )خدمة ذاتية عند الطلب، دخول على نطاق واسع، تجميع " ألبعاد البرنامTأن قيم " يتضح من الجدول السابق
،  7.160، 3.231، 8.870(، حيث بلغت )0.01ومعالجة المعلومات، السرعة والمرونة( دالة إحصائيًا عند مستوى )

تأثير في حين ال يوجد  ( على التوالي،0.135، 0.299، 0.118، 0.408( على التوالي، كما بلغت قيم التأثير )3.331
 لُبعد )خدمة مقاسة ومعتدلة( بدرجة كبيرة على تطوير ُبعد المخرجات.

 يما يلإلى  لبحثنتائج اتوصلت 
( بين البرنامج المقترح والنظم المحاسبية في وكاالت السياحة 0.01وجود عالقات إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى ) –

 ببورسعيد.
النظم  ( بين ُبعد )خدمة ذاتية عند الطلب( وأبعاد 0.01مستوى ) وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند أوضحت –

 المحاسبية )المدخالت، العمليات، المخرجات( في وكاالت السياحة ببورسعيد.
النظم   ( بين ُبعد )دخول على نطاق واسع( وأبعاد0.01عن وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى )أسفرت  –

 ت، المخرجات( في وكاالت السياحة ببورسعيد.المحاسبية )المدخالت، العمليا
النظم ( بين ُبعد )تجميع ومعالجة المعلومات( وأبعاد 0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى )  أظهرت  –

 .المحاسبية )المدخالت، العمليات، المخرجات( في وكاالت السياحة ببورسعيد
النظم  ( بين ُبعد )السرعة والمرونة( وأبعاد 0.01مستوى )  وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند على أكدت  –

 .المحاسبية )المدخالت، العمليات، المخرجات( في وكاالت السياحة ببورسعيد
محاسبية  النظم ال( بين ُبعد )خدمة مقاسة ومعتدلة( وأبعاد 0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى )بينت  –

 .رجات( في وكاالت السياحة ببورسعيدالمخ  )المدخالت، العمليات، 
ألبعاد البرنامج المقترح )خدمة ذاتية عند الطلب، دخول على  ( 0.01وجود تأثير دال إحصائيًا عند مستوى ) تبين  –

ووجود تأثير في وكاالت السياحة ببورسعيد،  النظم المحاسبيةتطوير على نطاق واسع، تجميع ومعالجة المعلومات( 
في وكاالت السياحة  النظم المحاسبيةتطوير لُبعد )السرعة والمرونة( على ( 0.05ستوى )دال إحصائيًا عند م

في   النظم المحاسبيةتطوير ببورسعيد، في حين ال يوجد تأثير لُبعد )خدمة مقاسة ومعتدلة( بدرجة مرتفعة على 
 رسعيد.وكاالت السياحة ببو 

بعاد البرنامج المقترح )خدمة ذاتية عند الطلب، دخول  ( أل0.01على وجود تأثير دال إحصائيًا عند مستوى )أكدت  –
ووجود تأثير دال  في وكاالت السياحة،  تطوير ُبعد المدخالتعلى على نطاق واسع، تجميع ومعالجة المعلومات( 
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في وكاالت السياحة، في حين  تطوير ُبعد المدخالت على  دلة( ( لُبعد )خدمة مقاسة ومعت0.05إحصائيًا عند مستوى )
 في وكاالت السياحة.  تطوير ُبعد المدخالتيوجد تأثير لُبعد )السرعة والمرونة( بدرجة مرتفعة على ال 

( ألبعاد البرنامج المقترح )خدمة ذاتية عند الطلب، تجميع 0.01وجود تأثير دال إحصائيًا عند مستوى ) أظهرت –
(  0.05ود تأثير دال إحصائيًا عند مستوى )ووجفي وكاالت السياحة،  تطوير ُبعد العملياتعلى المعلومات(  ومعالجة

في وكاالت السياحة، في حين ال يوجد تأثير لُبعد )السرعة تطوير ُبعد العمليات على لُبعد )دخول على نطاق واسع( 
 في وكاالت السياحة. عد العملياتتطوير بُ ( بدرجة مرتفعة على خدمة مقاسة ومعتدلةوالمرونة، 

خدمة ذاتية عند الطلب، دخول  ( ألبعاد البرنامج المقترح )0.01يًا عند مستوى )وجود تأثير دال إحصائأوضحت  –
في وكاالت السياحة،   تطوير ُبعد المخرجاتعلى ( على نطاق واسع، تجميع ومعالجة المعلومات، السرعة والمرونة 

 في وكاالت السياحة. تتطوير ُبعد المخرجا( بدرجة مرتفعة على خدمة مقاسة ومعتدلةد )في حين ال يوجد تأثير لُبع

 توصيات البحث
تعديل كل القواعد القديمة التي تعيق عملية استخدام التكنولوجيا، وتحديث البنية التحتية، ووضع طرق جديدة تنهض  –

 وفعالية وكاالت السياحة.بتكار والتحديث في كل زمان و مكان لزيادة كفاءة باال
نفجار المعرفي  رة حتمية، تمليها متطلبات المرحلة الراهنة، بفضل االصبح ضرو ألى عالم السحب السحابية إ االتجاهن إ –

 .الضخم، والتقدم التكنولوجي السريع الذي يجتاح العالم
السحابية في البرامج المحاسبية بوكاالت ستفادة من تجارب وخبرات الدول التي شرعت وطبقت تكنولوجيا الحوسبة اال –

 .السياحة
كات السياحة والسفر إدخال فكرة ربط النظام المحاسبي لوكاالت السياحة مع وزارة تبني وزارة السياحة وغرفة شر  –

 السياحة وغرفة شركات السياحة والسفر بإستخدام تكنولوجيا الربط الشبكي.
، وضرورة ربط وكالة  ، أنها نظام تخدم سرعة تبادل المعلوماتبكي الحديثةتتمثل أكبر فائدة من تكنولوجيا الربط الش –

عمل موازنة حسابية فيها اإليرادات والتكاليف  ىلإ، حيث تحتاج  وكالة السياحة )أ( مع وزارة السياحة حة فئةالسيا
للوكالة السياحية، وتسهيل األعمال لوكالة  جاج والمعتمرين ، من أجل تحديد عدد الحالمتوقعة ، وتقدم لوزارة السياحة

 السياحة. 
على آخر المستجدات التقنية  طالعهماو  المحاسبيالنظام  لمستخدميمعلومات عقد دورات تثقيفية وتأهيلية بتقنية ال –

 والمحاسبية وباألخص على التغيرات فى معايير المحاسبة الدولية. 
حقوق الملكية بأهمية تطوير األنظمة المحاسبية وكذلك الموارد   إيجاد اآلليات والطرق المناسبة لتثقيف أصحاب  –

 البشرية ورفع مستوياتها.
 دارة بالمعلومات والتقارير عند الطلب. حتياجات مختلف مستويات اإلاوير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة لتالئم وتلبي تط –
السحابية لالستفادة القصوى من مزاياها في البرامج  إجراء المزيد من الدراسات حول تطبيق الحلول الهجينة للحوسبة  –

 المحاسبية بوكاالت السياحة.
المزايا لن تتحقق إال من خالل تالفي عيوب النظام الحالي والعمل على استخدام ربط شبكي غير مكلف ن كل هذه إ –

كفاءته وفاعليته مع الحفاظ  يدعم المدخالت والعمليات التشغيلية والمخرجات للبرنامج المحاسبي المستخدم ويزيد من 
 على التكلفة مخفضة. 
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ARTICLE INFO          Abstract 
The research aims to develop tourism accounting systems and 

highlight their importance in Egyptian tourism agencies, with a 

study of the case of travel agencies in Port Said by identifying the 

advantages and disadvantages of tourism accounting programs in 

tourism agencies in Port Said, as the research aims to reach a 

proposed program for developing accounting systems in travel and 

tourism agencies. To achieve the aim of the research, a 

questionnaire was distributed as a tool to collect data on the research 

community of workers in tourism agencies in Port Said, and then 

the interpretation of the results of the problem in question and the 

research has reached the most important results which is that the use 

of electronic programs in the accounting information system has an 

effective impact through what these programs provide from the time 

and effort spent to complete the accounting work by obtaining the 

required outputs from the inputs Through various applications of 

these programs, as well as increasing the effectiveness of the system 

by preparing and presenting financial reports in a timely manner and 

in a manner that guarantees the realization of benefit to the tourism 

agency, and that is through effective networking. 
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