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 دراسة حالة بوكاالت السياحة في بورسعيد   :على رفع كفاءة األداءالنظم المحاسبية  تطويردور 
 أسماء عبد الفتاح عبد الفتاح إبراهيمو ، إسالم محمود الجمال نادية حسين ماهر، أحمد زكي حسين،

 جامعة قناة السويس، اإلسماعيلية، مصر
 معلومات املقالة              امللخص

يهدف البحث إلى دراسة النظام المحاسبي الحالي وكيفية تطويره، بهدف التوصل إلى رفع كفاءة 
وزيادة فاعلية األداء من خالل تقييم أداء النظم المحاسبية في وكاالت السياحة وتوضيح مميزات 

وكاالت ستخدام النظم المحاسبية اإللكترونية في تقييم األداء لرفع كفاءة وزيادة فاعلية تلك الا
السياحية وتوضيح األثر اإليجابي من تطوير النظم المحاسبية ومدى قبول الواقع العملي  

داة لجمع أستبيان كاستمارة التطويرها في وكاالت السياحة، ولتحقيق هدف البحث تم توزيع 
ووكاالت البيانات وذلك على عينة البحث في السادة المحاسبين العاملين في شركات السياحة 

السفر ببورسعيد وكذلك المديرين الماليين ورؤساء الحسابات العاملة ولقد صممت هذه االستمارة 
ختبار  ا، ثم SPSS V.25 وفقا لسلم ليكرت الخماسي، وتم االستعانة ببرنامج  الحزم اإلحصائية

د توصل الفرضيات وتحقيق أهدافها، ومن ثم تفسير النتائج الخاصة بالمشكلة موضوع البحث وق
البحث للعديد من النتائج أهمها؛ أن اإلدارة العليــــا فــــي الوكالة السياحية تــــدرك أهميــــة تــــوفير 
متطلبــــات ومســــتلزمات تطــــوير األنظمــــة المحاسـبية، وتقـوم بمتابعـة تطـوير األنظمـة المحاسـبية 

 حية ببنـود لمخصصات تطوير األنظمة المحاسبية.  وهـي تقـوم بتضـمين موازنـة الوكالة السيا

 مقدمة 
السياحة من المنظور المحاسبي هي العمليات المحاسبية المختصة بكل ما يتعلق بحجوزات الفنادق ،الوحدات الفندقية،   

التالي فكل هذا يترتب يخص زيارة السائح في البلد التي يقوم بزيارتها، وب كل ماأي  وغيره  ،  أجور المرشدينوسائل النقل
جل ولترتيب هذه زات يجب أن تكون مسبقة الدفع ، وبعضها يكون بشكل آإيرادات وبعض هذه الحجو عليه مصروفات و 

سياحي وال يكون التعامل مع الفندق مباشرة إال في أضيق الحدود  الوكيل اليكون التعامل بين الشركة و  اوتنظيمه األمور
(Temirkhanova, 2018) . عليه عندما يالحظ  وفكرة  تعديل نظام معلومات محاسبي قائم أو استحداث إضافات جديدة

ومن يستخدمون النظام الحالي هم أقدر الناس على  (، 2012 نظام المتبع حاليًا)مبارك،وجود قصور أو مشكلة في ال
وصف النظام الحالي، وتحديد احتياجات النظام الجديد ومتطلباته، وتنحصر مسئولية مبرمجي النظم في تحويل هذه  

 (. 2012 للحاسبات )مبارك،لى برامج حتياجات والمتطلبات إاال

منظمة مع مديري وكاالت السياحة المنظمة وغير المن خالل المقابالت  الشخصية شبه  البحثوتم تحديد مشكلة 
في وكاالت السياحة  حيث تبين أن   الباحثون ببورسعيد والمديرين الماليين، ومن خالل المالحظة العلنية التي قام بها 

من خالل محاسب سعيد يعتمدون على نظام محاسبي إلكتروني  مصمم من شركات برمجة أو وكاالت السياحة ببور  يةأغلب
هل هناك قصور في النظام المحاسبي المستخدم في وكاالت ح مشكلة البحث في  سؤالين هما ، تتض الوكالة السياحية و
 كفاءة العمل؟ هل النظام الشبكي الحالي للنظام المحاسبي يساعد على رفع ،  السياحة ببورسعيد؟
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 تحليل النظام المحاسبي الحالي في وكاالت السياحة ببورسعيد
 مقومات النظام المحاسبي 

لن تختلف عن مقومات النظام  للبياناتلكتروني اإل التشغيلعلى  يقومأن مقومات النظام المحاسبي الذي  الباحثون يرى  
  مالية سبي وقوائم محا ودليل دفتريةومجموعة  مستنديةحوال البد من وجود مجموعة بمعنى أنه في كل األ اليدوي المحاسبي 

سبي اليدوي  على شكل كل مقوم من المقومات في النظام المحا يؤثر ستخدام الحاسب اآلليان إلك فخرى مع ذأ وتقارير
:  في ظل استخدام الحاسب اآللي  النظام المحاسبي لطبيعةرى وهو ما سنوضحه في العرض التالي وعالقته بالمقومات األخ

 . )٢٠٠٣خرون، آ)جمعة و 

و  أتتخذ المستندات في ظل النظام اليدوي الشكل المعتاد الذي تظهر عليه فواتير البيع والشراء  :المجموعة المستندية
ما في حالة التشغيل أ في الدفاتر والسجالت يصاالت السداد والتحصيل وغيرها وتستخدم هذه المستندات مباشرة للتسجيلإ

بسيطة و استخدام مجموعة مستندية أندات و طبيعة المستأمر يستلزم بالضرورة تعديال في شكل ن األإلكتروني للبيانات فاإل
نات حتى يمكن تغذيته بهذه البيابطريقة يفهمها الحاسب اآللي صلية مترجمة تحوي البيانات الموجودة في المستندات األ

ن طبيعة هذه الوسائط سوف تتأثر بالطريقة أال وسائط تحمل البيانات وال شك الت فالمستندات في الواقع ما هي إكمدخ
 .المستخدمة في تشغيل البيانات

  يضا ليشمل المجموعة الدفترية أعلى المجموعة المستندية بل يمتد  ال يقتصر تأثير الحاسب اآللي: المجموعة الدفترية 
ن يقرأ  أ م المحاسبي اليدوي تتخذ المجموعة الدفترية شكل مجلدات ويمكن لكل من يطلع على هذه المجلدات اففي ظل النظ

 .ما بها من بيانات

و اسطوانات ممغنطة أشرطة ممغنطة ألكتروني للبيانات فان مجموعة الدفاتر والسجالت قد تتخذ شكل ما في التشغيل اإلأ
مكانية االطالع على ما فيها  إو المدير أو المدقق أالدفترية بصورتها الجديدة ال تتيح للمحاسب ن المجموعة أومن الواضح 

 .(2011 )عصيمي، من بيانات مباشرة كما في حالة المجموعة الدفترية الموجودة في ظل النظام اليدوي 

مقومات النظم  المحاسبي كعنصر من عناصر  لكتروني على الدليل ثر التشغيل اإلأهذا ويمكن تلخيص : الدليل المحاسبي
 ).  ٢٠٠٨: )الشرابي، المحاسبية فيما يلي

فالدليل المحاسبي بوجه خاص يعتبر من الضروريات األساسية لنجاح تصميم نظم   :همية الدليل المحاسبيأازدياد  
م المفردات التي يحتوى عليها سواء  ن كل دليل يحتوي على خطة منظمة لترقيألكتروني للبيانات المحاسبية ذلك التشغيل اإل

كواد  رقام ذاتها تمثل األو مراكز مسؤولية هذه األأو مراكز تكلفة أو عناصر تكاليف أكانت هذه المفردات حسابات مالية 
 ها تضمنالبحث واالسترجاع والمعالجة التي دخال والتسجيل وا التي يستخدمها مخطط البرنامج في تصميم عمليات اإل

خطاء كما تصبح رقام الكودية تصبح العمليات السابقة بطيئة وتعرضه للكثير من األالبرامج التطبيقية. وبدون هذه األ
 .ثناء التشغيلأحجام ملفات البيانات متضخمة وتشكل عبئا على الذاكرة أ

ل من نوعية القوائم والتقارير التي لى التأثير على كإلكتروني أدى استخدام الحاسوب اإل: خرى القوائم المالية والتقارير األ
الحاسب  دى استخدام أيعدها نظام المعلومات المحاسبية وعلى الوسائل المستخدمة في عرض هذه القوائم والتقارير لهذا 

  اآللي الحاسب كثر فاعلية نظرا لقدرة أدارية مكانية توفير تقارير إإر فضال عن لى سرعة ودقة الحصول على التقاريإ اآللي
 (. 2007)قاعود، ةدار ير النماذج الكمية في حل مشكالت اإلتشغيل كميات هائلة من البيانات وإمكان تطو على 
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هي العناصر التي تدخل في عمليـة المعالجـة وتـؤثر فـي النظـام وتكـون مسـتمدة مـن البيئة  :المدخالت للنظم المحاسبية
نقطة البدء في عملية التفاعـل فـي النظـام، والتـي تتم عن طريق عملية التجميع، التي توجد فيها، وتشكل مدخالت النظام 

والتي تشمل تسجيل، تصـنيف، وترميـز الظـواهر أو األشـياء كمـا هي موجودة علـى حالهـا لفتـرات زمنيـة معينـة، وتكـون 
يء يحصــل عليــه النظــام مــن البيئــة المحيطــة أو مــن ممثلـة فـي شـكل مـواد أوليـة، عمالـة، رأس مــال، معلومــات أو أي شــ

 :(2014(، )حمدان، 2012)مبارك،مصادر داخلية وخارجية كما يلي  نظــم أخــرى، ومصادر الحصول عليها يكون من

 . مصادر داخلية تشكل مجموعة نشاطات الوكالة السياحية اإلدارية أو الفنية •

 .ن، والقانون ين، المنافسيارجي للوكالة السياحية مثل السوق، الزبائن، الموردمصادر خارجية تتعلق بالمحيط الخ •

ثم عملية حفظ البيانات أو المعلومات الستعمالها في وقت الحق، وهناك وسائل تخزين كالسيكية كسجالت األرشيف، 
   . ووسائل تكنولوجية كاألسطوانة المرنة أو المضغوطة أو داخل جهاز الحاسب اآللي

وهي الجانب الفني من النظام والتي تمثل التحويالت التي تطرأ على المدخالت   :عمليات التشغيل للنظم المحاسبية
للوصول إلى مخرجات، حيث يحدث تفاعل بين عناصر النظام المختلفة من ناحية وبينها وبين مدخالته من ناحية أخرى،  

التحكم به( وجميع العمليات الحسابية والمنطقية التي تجري على وتمثل المعالجة حالة من التفاعل المحدد )والذي يتم 
النماذج الرياضية،  )  :(2014على ما يلي )حمدان،المدخالت لتحويلها إلى مخرجات، وعادة ما تعتمد عملية المعالجة 

النماذج المحاسبية،  - تالنماذج المشتقة من بحوث العمليا -ل البيانات، والمنحنيات البيانية اإلحصائية، االحتمالية، تحلي
 )النماذج االقتصادية، كجداول اإلدخاالت واإلخراجات -محاسبة التكاليف، المحاسبة العامة وغيرها

هي حاصل تفاعل العمليات التشغيلية التي تجري على المدخالت وفًقا لألهداف المرسومة  :مخرجات النظام المحاسبي
اتية للجهات التي يمكن أن تستخدمها وتستفيد منها. للنظام، وتشمل مجموعة  للمدخالت، في إطار المتغيرات البيئية والذ 

وهــي كــل مــا   (. 2016األخضري ) التقارير والقوائم المالية والمعلومات المختلفة الناتجة عن تفاعالت العمليات التشغيلية
خــل النظام، وهي التي يـتم الحصـول عليهـا مـن المـدخالت  يحتاجــه متخــذ القــرار مــن نتــائج عمليــة المعالجــة التــي تمــت دا

التـي خضـعت لعمليـات المعالجـة، وتمثـل المخرجات الناتج النهائي لتفاعل مكونات النظام والذي يذهب إلى البيئة 
أو معلومـــات، تســتخدم فــي اتخــاذ القــرارات أو  اأو وســيط انهــائي االمحيطـة، أو إلـى نظـم أخــرى والتــي قــد تكـــون منـــتج

 كبيانات لنظام معلومات.

والتغذية العكسية تهدف إلى ضبط عمليات النظام لتكون المخرجات موافقـة لألهـداف، وتعمـل علــى تقيــيم النتــائج، وهــي 
ــليم للخطــط الموضوعة، والتأكد من عـدم وجـود خـرق أو تجـاوز تعتبــر أحــد أهــم األنــواع الرقابيــة للتأكــد مــن الســير الس

 (. 2011سياسـات )الـدهراوي، محمـد، لإلجـراءات وال

ستخدام النظم المحاسبية اإللكترونية هي األفضل، امن خالل العرض السابق لتحليل النظم المحاسبية أن  الباحثون ويرى 
إدخال البيانات بسرعة ومعالجتها وإخراج المعلومات وتوصيلها للجانب  ن طريق ربط شبكي مطور يساعد علىإذا تمت ع

 اآلخر )المستفيد(.

 تقييم النظم المحاسبي
إن المحاسبة كغيرها من العلوم األخرى محكومة بنظام خاص بها يعد مصدر المعلومات الرئيسي في الوكالة السياحية،  

الحصول على البيانات وتشغيلها ي هذا إجمااًل فإن عمله يتركز اإلدارية وفويجب أن يؤدي واجبه في دعـم العملية 
 .(2014 )سوالم ، القرار اتخاذستخدام  في عمليات وتحويلها  إلى معلومات صالحة ونافعة لال
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 تقييم النظام المحاسبي  الحالي في وكاالت السياحة ببورسعيد

 تقييم النظام المحاسبي الحالي من حيث اإليجابيات والسلبيات  والتحديات وتقديم المقترحات لحلها فيما يلي: 
 إيجابيات النظام المحاسبي الحالي في وكاالت السياحة ببورسعيد  •

أنه مع تقدم العلوم وظهور الحاسوب، أصبح من الضروري أن تتأقلم جميع العلوم مع التطور  (2012) يوضح قويدر،
 الحديث في علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. 

المحاسبة كغيرها من العلوم كانت رائدة في تبني هذا التطور، وأصبح من النادر اآلن استخدام نظام المحاسبة اليدوي في  
ومن المعروف أن استخدام الحاسوب في المحاسبة ذلل عقبات ومصاعب كثيرة كان يواجهها  ، المؤسسات االقتصادية

 دا وبدقة قد تكون متناهية النظير.النظام اليدوي، فقد جعل آلية تسجـيل العمليات ومعالجتها تتم بصورة سريعة ج

ستغناء ، كما مكنها كذلك من االتشاء مكن المؤسسات االقتصادية من الحصول على مخرجات النظام في أي وقت كذلك 
عن طرق محاسبية تقليدية وغير سليمة، مثل: طريقة الجرد الدوري للمخزون، فلقد كان من الصعب على كثير من 
المؤسسات التي تتعامل بسلع عديدة وذات قيمة منخفضة أن تستخدم طريقة الجرد المستمر للتكلفة المترتبة على استخدام  

   . (2009 )ميده، ن وبوجود الحاسوب أصبح استخدام طريقة الجرد المستمر أمرا ميسرا وغير مكلفتلك الطريقة، ولكن اآل

يمكن أن تزود البرمجيات بآليات رقابة جديدة تضبط السيطرة على الحاسوب، وعلى سبيل المثال ال الحصر كأن يزود  كما 
باستخدامه، وخصوصا مدخلي البيانات، وكذلك بروابط تمنع الشطب أو الحاسوب بأرقام سرية ال يعلمها سوى المصرح لهم 

 .(2012 )قويدر، أخرى كثيرة لم تكن موجودة بالنظام اليدوي، وأوجدت بسبب حوسبة النظام اً التعديل بالبيانات، وأمور 

التغيرات التي تحدث في يكون النظام قادرا على إنتاج كافة المعلومات بالشكل والوقت المناسب ومرنا لكي يستوعب  بذلك
 (.  2013 سودة،و  النشاط الفندقي من دون الحاجة  إلى إعادة تصميم النظام في كل مرة )حميدان

إيجابيات النظام المحاسبي الحالي بوكاالت السياحة في أنها توفر الكثير من الوقت والجهد   الباحثون مما سبق  يلخص 
خطاء ودقة البيانات والمعلومات و تركيز جهد المحاسبين علي التحليل  وتقليل تكلفة تشغيل البيانات وأيضًا قلة األ

ستنباط ، وزيادة الثقة في المعلومات المحاسبية ، وتعمل على مسايرة تكنولوجيا العصر في الكمبيوتر والنت وتقلل من واال
 ستخدام الدفاتر والسجالت الورقية. ا

ات والبرامج نسجام مثالي  لألجهزة والمعداإيجاد  لبيات النظام المحاسبي في وكاالت السياحة في صعوبة سأهم تتمثل 
وتقليل التكلفة إلى الحد   نظام تشغيل، بما يؤمن تحقيق أهداف النظام، وتأمين عناصر الرقابة، والنظم الفرعية لتشكيل

، الحاسب اآلليستخدم أكثر من لغة في نظام اإذا اوئها ومميزاتها و غة محدداتها ومستعدد لغات البرامج، وأن لكل لاألدنى و 
 كثر من مترجم، وهذا من شأنه أن يجعل النظام معقدًا.أفستحتاج إلى 

مما سبق من عرض السلبيات التحديات للنظام المحاسبي الحالي حيث من خالل مقترحات لتفادي السلبيات و هناك عدة 
النظام المحاسبي في  الربط الشبكي  ستخدام تكنولوجيااللتغلب عليها  الباحثون والتحديات للنظام المحاسبي الحالي يقترح 

، أن تكنولوجيا الربط الشبكي، حل مقبول لتفادي السلبيات الموجودة حاليًا في النظام  نيالباحثالحالي، من وجهة نظر 
  ياالت السياحة والسفر ببورسعيد، حيث أن هذه التكنولوجيا تعالج مشكلة الربط الشبكي وترابط المقر الرئيسالحالي في وك

ربط الوكالة السياحية بفروعها، مع وزارة السياحة وغرفة شركات   الباحثون قترح يللوكالة السياحية مع فروعها، وكذلك 
قتصادي الحقيقى لشركات السياحة في القطاع السياحي، مع وجود  ووكاالت السفر، وذلك لتحديد الوضع المالي واال
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ستيالء اال أيضا، وذلك لتفادي الوقوع في خطر الربط الشبكي الحديثستخدام الطرف اآلخر )المستفيد( نظام اتحفظات ب
 لمعلومات أو تدميرها، أو استخدامها بأي شكل من األشكال في غير صالح الوكالة السياحية.على ا 

 البحثض فر 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد تطوير النظام المحاسبي سبق يمكن صياغة فرض البحث وهو " وبناء علي ما

 "وأبعاد النظام المحاسبي الحالي في وكاالت السياحة ببورسعيد

 الميدانية   الدراسة
 البحثتحديد مجتمع وعينة  

(  42( شركة سياحية مقسمة إلى )46في العاملين بشركات السياحة بمحافظة بورسعيد، ويبلغ عددها ) البحثيتمثل مجتمع 
على أسلوب الحصر   الباحثون عتمد ا حيث  ( مفردة.416( شركات رئيسية، ويقدر عدد العاملين فيها بـ )4شركة فرعية، و)

(  416السياحة بمحافظة بورسعيد، وتم توزيع ) من العاملين في شركات البحثالشامل نظرًا لقلة عدد مفردات مجتمع 
%(، وهي نسبة  96.1ستبيان بنسبة )استمارة ا( 400ستمارات المقبولة )، وبلغ عدد االالبحثستبيان على مجتمع استمارة ا
 ستجابة جيدة جدًا ومقبولة إحصائيًا.ا

 رات اإلحصاء الوصفي ألبعاد البحثمعالجة مؤش
اآلتيــــــة: )خدمــــــة ذاتيــــــة عنــــــد الطلــــــب، دخــــــول علــــــى نطــــــاق ت اإلحصــــــاء الوصــــــفي ألبعــــــاد البحــــــث تــــــم معالجــــــة مؤشــــــرا

ــات،  ــدخالت، العمليــــــــ ــة، المــــــــ ــة مقاســــــــــة ومعتدلــــــــ ــة، خدمــــــــ ــرعة والمرونــــــــ ــة المعلومــــــــــات، الســــــــ ــع ومعالجــــــــ واســــــــــع، تجميــــــــ
ــا يلــــي )موا ــتخدام مقيــــاس ليكــــرت الخماســــي لقيــــاس كــــل مفــــردة مــــن مفــــردات االســــتبيان كمــ ــم اســ ــد تــ فــــق المخرجــــات(، وقــ

ــة: ) ــق بشـــــدة(، ويقابلهــــــا األرقـــــام اآلتيـــ ــد، غيـــــر موافــــــق، غيـــــر موافـــ ــق، محايـــ (، وقـــــد تحــــــدد 1، 2، 3، 4، 5بشـــــدة، موافـــ
 مستوى الموافقة من خالل المعادلة اآلتية:

 مستوى الموافقة = 
N – 1 

N 

(، ويمكـــــــن تحديـــــــد قـــــــوة المفـــــــردة طبقـــــــًا لقوتهـــــــا علـــــــى مقيـــــــاس 5( إلـــــــى عـــــــدد االســـــــتجابات وتســـــــاوي )Nحيـــــــث تشـــــــير )
خماســـــي "مرتفـــــع تمامـــــًا، مرتفـــــع، متوســـــط، مـــــنخفض، مـــــنخفض تمامـــــًا" أي تحويـــــل  ليكـــــرت إلـــــى مقيـــــاس خماســـــي طبقـــــًا 

 للمعادلة اآلتية:

 مستوى الموافقة = 
5  -  1 

= 
4 

 =0.80 
5 5 

 مستوى ومدى الموافقة لكل استجابة من استجابات االستبيان كما يلي:( 1ويوضح الجدول )

 ( مستوى ومدى الموافقة لكل استجابة من استجابات االستبيان1)جدول 
 مستوى التحقق المدى  الدرجة  ليكرت الخماسي

 منخفض تماما   1.80-1 1 غير موافق بشدة

 منخفض 2.60-1.81 2 غير موافق

 متوسط 3.40-2.61 3 محايد

 مرتفع 4.20-3.41 4 موافق

 مرتفع تماما   5-4.21 5 موافق بشدة
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ــابق ــن الجـــــدول الســـ ــن ) يتضـــــح مـــ ــًا، 1.80-1أن المـــــدى مـــ ــنخفض تمامـــ ــتوى تحقـــــق مـــ ــدة بمســـ ــق بشـــ ــل غيـــــر موافـــ ( يمثـــ
( 3.40 -.2.61( يمثــــــل غيــــــر موافــــــق بمســــــتوى تحقــــــق مــــــنخفض، وأن المــــــدى مــــــن )2.60 -1.81وأن المــــــدى مــــــن )

( يمثــــــل موافــــــق بمســــــتوى تحقــــــق مرتفــــــع، وأن 4.20 -3.41يمثــــــل محايــــــد بمســــــتوى تحقــــــق متوســــــط، وأن المــــــدى مــــــن )
 بشدة بمستوى تحقق مرتفع تمامًا. ( يمثل موافق5 -4.21المدى من )

 ُبعد من أبعاد االستبيان كاآلتي عرض ومناقشة كل

 تحليل مفردات ُبعد خدمة ذاتية عند الطلب  -أ
بحســـــاب بعـــــض أســـــاليب اإلحصـــــاء الوصـــــفي لتحليـــــل مفـــــردات ب عـــــد خدمـــــة ذاتيـــــة عنـــــد الطلـــــب، ويوضـــــح  البـــــاحثون قـــــام 

ــة 2الجـــــدول ) ــة ذاتيـــ ــة بب عـــــد خدمـــ ــتوى التحقـــــق وترتيـــــب المفـــــردات المرتبطـــ ــبية ومســـ ــة النســـ ــابي واألهميـــ ــط الحســـ ( المتوســـ
 عند الطلب كما يلي:

   التحقق وترتيب المفردات المرتبطة بب عد خدمة ذاتية عند الطلبالمتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى  (2)جدول 
موافق   المفردة م

 بشدة

غير  محايد موافق 

 موافق 

غير 

موافق  

 بشدة

المتوسط  

 الحسابي

األهمية 

 النسبية

مستوى  

 التحقق 

 الترتيب

األجااااااور  احتسااااااا  1

 واالسااااااااااااااتق ا ات

الضريبية بشااكت تلقااا ي 

والحصول  لى اإلقرار 

ااي لسااداد هاا    الضريابا

 .االستق ا ات

 1 مرتفع %80 4.00 12 13 81 149 145 ك

% 36.3 37.3 20.3 3.3 3 

2 
إنشاء ومتابعااة الفااواتير 

ب ريقااااة ساااا لة مااااع 

إمكانياااة إرساااال ا  ااان 

طرياااااااااق البرياااااااااد 

 اإللكتروني.  

 3 مرتفع %76.2 3.81 36 10 53 196 105 ك

% 26.3 49 13.3 2.5 9 

3 
 االشاااترا ات احتساااا 

الضاااااااااااااااااااااامانية 

 لاااى  واالساااتق ا ات

األجاااااور والمرتباااااات 

 بشكت تلقا ي.

 2 مرتفع %76.4 3.82 27 10 92 153 118 ك

% 29.5 38.3 23 2.5 6.8 

4 
تسااااااجيت األ ااااااول 

وتصاااااااااااااااااااااانيف ا 

والمصاااااااااااااااروفات 

 واإليرادات.

 4 مرتفع %73.4 3.67 33 26 56 209 76 ك

% 19 52.3 14 6.5 8.3 

 مرتفع %76 3.80 108 59 282 707 444 ك المتوسط العام

% 27.7 44.2 17.6 3.7 6.8 

ــن الجــــدول رقــــم ــح مــ ــابق  (2)يتضــ ــة الســ ــط العــــام إلجابـــــات أفــــراد عينــ ــثأن المتوســ ــة بب عـــــد  البحــ ــردات المرتبطــ ــى المفــ علــ
ــابي ) ــطها الحســـ ــغ متوســـ ــث بلـــ ــًا، حيـــ ــاء مرتفعـــ ــب جـــ ــد الطلـــ ــة عنـــ ــة ذاتيـــ ــى ب عــــــد 3.80خدمـــ ــة علـــ ــى إجابـــ ــاءت أعلـــ (، وجـــ

ــابي )1خدمــــــة ذاتيــــــة عنــــــد الطلــــــب للمفــــــردة ) حتســــــاب األجــــــور ا(، وتــــــنص علــــــى )4.00( حيــــــث بلــــــغ متوســــــطها الحســــ
ــول علـــــى واال ــائي والحصـــ ــكل تلقـــ ــتقطاعات الضـــــريبية بشـــ ــداد هـــــذه االســـ ـــــي لســـ ــي حــــــين اإلقــــــرار الضريــب ــتقطاعات(، فـــ ســـ
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ــد الطلــــــب للمفــــــردة ) ــة ذاتيــــــة عنــــ ــاءت أقــــــل إجابــــــات علــــــى ب عــــــد خدمــــ ــابي )4جــــ (، 3.67( حيــــــث بلــــــغ متوســــــطها الحســــ
 تصنيفها والمصروفات واإليرادات(.وتنص على )تسجيل األصول و 

 :تحليل مفردات ُبعد دخول على نطاق واسع  -ب
ــاق واســـــع، ويوضـــــح  البـــــاحثون قــــام  ــد دخـــــول علـــــى نطــ ــفي لتحليـــــل مفـــــردات ب عــ بحســـــاب بعــــض أســـــاليب اإلحصـــــاء الوصــ

ــى 3الجـــــدول ) ــد دخـــــول علـــ ــة بب عـــ ــتوى التحقـــــق وترتيـــــب المفـــــردات المرتبطـــ ــبية ومســـ ــة النســـ ــابي واألهميـــ ( المتوســـــط الحســـ
 نطاق واسع كما يلي:

   ب المفردات المرتبطة بب عد دخول على نطاق واسعالمتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتي ( 3)جدول 
موافق  المفردة م

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

األهمية 

 النسبية

مستوى 

ب التحقق
تي
ر
الت

 

الو ول للملفات من أي  1

مكاااااان مااااان خااااا ل 

الحاسااااو  الشخصااااي 

بشااارط تاااوافر إمكانياااة 

 اإلنترنت.

 3 متوسط %67 3.35 72 30 88 106 104 ك

% 26 26.5 22 7.5 18 

تعماااااات التكنولوجيااااااا  2

االفتراضااية  لااى تقلياات 

 اااااااادد الما ينااااااااات 

واألج ااااة المساااتخدمة 

وبالتاااالي تساااا د  لاااى 

 توفير ال اقة.

 1 مرتفع %70.4 3.52 42 33 104 117 104 ك

% 26 29.3 26 8.3 10.5 

تنخفض تكاااليص  اايانة  3

المعااااادات والبااااارام  

للشر ات م ما زاد  دد 

األج ااااااة والبااااارام  

 المتاحة بالشر ة.

 2 متوسط %67.2 3.37 64 27 98 119 92 ك

% 23 29.8 24.5 6.8 16 

تحرياار المسااتندات فااي  4

المكتب وفتح ااا ماان أي 

مكان آخر بما  لي ا ماان 

تحااادي،ات، حيااا  يااات  

 حفظ ا مر ايا .

 4 متوسط %62.4 3.17 75 40 100 109 76 ك

% 19 27.3 25 10 18.8 

 متوسط %67 3.35 253 130 390 451 376 ك المتوسط العام

% 23.5 28.2 24.4 8.1 15.8 

علـــــى المفـــــردات المرتبطـــــة بب عـــــد دخـــــول  البحـــــثأن المتوســـــط العـــــام إلجابـــــات أفـــــراد عينـــــة يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق 
(، وجـــــاءت أعلـــــى إجابـــــة علـــــى ب عـــــد دخـــــول 3.35علـــــى نطـــــاق واســـــع جـــــاء متوســـــطًا، حيـــــث بلـــــغ متوســـــطها الحســـــابي )

(، وتـــــــــنص علــــــــى )تعمـــــــــل التكنولوجيـــــــــا 3.52( حيـــــــــث بلـــــــــغ متوســــــــطها الحســـــــــابي )2علــــــــى نطـــــــــاق واســـــــــع للمفــــــــردة )
ــات واألجهــــــزة الم ــدد الماكينــــ ــل عــــ ــية علــــــى تقليــــ ــين االفتراضــــ ــي حــــ ــة(، فــــ ــوفير الطاقــــ ــى تــــ ــاعد علــــ ــالي تســــ ــتخدمة وبالتــــ ســــ

ــابي )4جــــــاءت أقــــــل إجابــــــات علــــــى ب عــــــد دخــــــول علــــــى نطــــــاق واســــــع للمفــــــردة ) (، 3.17( حيــــــث بلــــــغ متوســــــطها الحســــ
ــنص علــــــى )تحريــــــر المســــــتندات فــــــي المكتــــــب وفتحهــــــا مــــــن أي مكــــــان آخــــــر بمــــــا عليهــــــا مــــــن تحــــــديثات، حيــــــث ـيـــــ  تم وتـــ

 حفظها مركزيًا(.
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 مفردات ُبعد تجميع ومعالجة المعلوماتتحليل  -ج
ــد تجميـــــــع ومعالجـــــــة المعلومـــــــات،  البـــــــاحثون قـــــــام  بحســـــــاب بعـــــــض أســـــــاليب اإلحصـــــــاء الوصـــــــفي لتحليـــــــل مفـــــــردات ب عـــــ

( المتوســـــــط الحســـــــابي واألهميـــــــة النســـــــبية ومســـــــتوى التحقـــــــق وترتيـــــــب المفـــــــردات المرتبطـــــــة بب عـــــــد 4ويوضـــــــح الجـــــــدول )
 جميع ومعالجة المعلومات كما يلي:ت

 المتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات المرتبطة بب عد تجميع ومعالجة المعلومات ( 4)ل جدو 

 المفردة م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق  
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

مستوى 
ب التحقق

تي
ر
الت

 

تاااااوافر مسااااااحات  1

 تخاينية  بيرة.

 2 مرتفع %74.2 3.71 38 31 79 112 140 ك

% 35 28 19.8 7.8 9.5 

تجمياااااع البياناااااات  2

 ومعالجت ا وحمايت ا.

 1 مرتفع %79.2 3.96 29 16 60 131 164 ك

% 41 32.8 15 4 7.2 

تضاااااامين إ ااااااداد  3

مساااااتندات ساااااليمة 

 خالية من األخ اء.

 3 مرتفع %72.8 3.64 66 13 49 140 132 ك

% 33 35 12.3 3.3 16.5 

سااااا مة  ملياااااات  4

اإلدخااال ومعالجت ااا 

 من األخ اء.

 4 مرتفع %71.6 3.58 75 13 50 126 136 ك

% 34 31.5 12.5 3.3 18.8 

 مرتفع %74.4 3.72 208 73 238 509 572 ك المتوسط العام

% 35.7 31.8 14.9 4.6 13 

علـــــى المفـــــردات المرتبطـــــة بب عـــــد تجميـــــع  البحـــــثأن المتوســـــط العـــــام إلجابـــــات أفـــــراد عينـــــة  يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق
(، وجـــــاءت أعلـــــى إجابـــــة علـــــى ب عـــــد تجميـــــع 3.72ومعالجـــــة المعلومـــــات جـــــاء مرتفعـــــًا، حيـــــث بلـــــغ متوســـــطها الحســـــابي )

ات (، وتـــــــــنص علـــــــــى )تجميـــــــــع البياـنــــــــ 3.96( حيـــــــــث بلـــــــــغ متوســـــــــطها الحســـــــــابي )2ومعالجـــــــــة المعلومـــــــــات للمفـــــــــردة )
ــردة ) ــات للمفــ ــة المعلومــ ــع ومعالجــ ــد تجميــ ــى ب عــ ــات علــ ــل إجابــ ــاءت أقــ ــين جــ ــي حــ ــا(، فــ ــا وحمايتهــ ــغ 4ومعالجتهــ ( حيــــث بلــ

 (، وتنص على )سالمة عمليات اإلدخال ومعالجتها من األخطاء(.3.58متوسطها الحسابي )
 تحليل مفردات ُبعد السرعة والمرونة  -أ

(  7بحســـــاب بعـــــض أســـــاليب اإلحصـــــاء الوصـــــفي لتحليـــــل مفـــــردات ب عـــــد الســـــرعة والمرونـــــة، ويوضـــــح الجـــــدول )  البـــــاحثون قـــــام  
 المتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات المرتبطة بب عد السرعة والمرونة كما يلي:

 وترتيب المفردات المرتبطة بب عد السرعة والمرونة المتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق  ( 5)جدول 

 المفردة م
موافق  
 بشدة

 محايد موافق 
غير 
 موافق 

غير 
موافق  
 بشدة

المتوسط  
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

مستوى  
ب التحقق 

تي
ر
لت
ا

 

وضااع أهااداض واضااحة  1

قابلة للتنفي  ضمن الاامن 

 المخ ط ل ا.

 3 مرتفع %73.2 3.66 8 16 168 119 89 ك

% 22.3 29.8 42 4 2 

سااا ولة الو اااول إلاااى  2

 الت بيقات والخدمات.
 2 مرتفع %74.2 3.71 30 8 79 213 70 ك

% 17.5 53.3 19.8 2 7.5 

إمكانية التوسيع والت وير  3

 دون ج د. االستخدامفي 
 1 مرتفع %74.4 3.72 30 6 80 212 72 ك

% 18 53 20 1.5 7.5 

الخدماااة ضااامان  مااات  4

 بشكت دا  .
 4 مرتفع %72.6 3.63 25 14 102 201 58 ك

% 14.5 50.2 25.5 3.5 6.3 
 مرتفع %73.6 3.68 93 44 429 745 289 ك المتوسط العام 

% 18.1 46.6 26.8 2.7 5.8 
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ــابق ــن الجــــدول الســ ــح مــ ــة  يتضــ ــات أفـــــراد عينــ ــط العــــام إلجابــ ــثأن المتوســ ــد الســـــرعة  البحــ ــة بب عــ ــردات المرتبطــ ــى المفــ علــ
ــابي ) ــًا، حيـــــث بلـــــغ متوســـــطها الحســـ ــاء مرتفعـــ ــد الســـــرعة والمرونـــــة 3.67والمرونـــــة جـــ (، وجـــــاءت أعلـــــى إجابـــــة علـــــى ب عـــ

ســـــتخدام دون اال(، وتـــــنص علـــــى )إمكانيـــــة التوســـــيع والتطـــــوير فـــــي 3.72( حيـــــث بلـــــغ متوســـــطها الحســـــابي )3للمفـــــردة )
ــين جــــــاءت أقــــــل إجابــــــات علــــــى ب عــــــد الســــــرعة والمرونــــــة للمفــــــردة ) ــابي 4جهــــــد(، فــــــي حــــ ( حيــــــث بلــــــغ متوســــــطها الحســــ

 لى )ضمان عمل الخدمة بشكل دائم(.(، وتنص ع3.63)

 تحليل مفردات ُبعد خدمة مقاسة ومعتدلة  -ه
بحســــــاب بعــــــض أســــــاليب اإلحصــــــاء الوصــــــفي لتحليــــــل مفــــــردات ب عــــــد خدمــــــة مقاســــــة ومعتدلــــــة، ويوضــــــح  البــــــاحثون قــــــام 

( المتوســـــط الحســـــابي واألهميـــــة النســـــبية ومســـــتوى التحقـــــق وترتيـــــب المفـــــردات المرتبطـــــة بب عـــــد خدمـــــة مقاســـــة 6الجـــــدول )
 ومعتدلة كما يلي:

 وترتيب المفردات المرتبطة بب عد خدمة مقاسة ومعتدلةالمتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق  ( 6)جدول 
موافق  المفردة م

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

األهمية 

 النسبية

مستوى 

 التحقق

ب
تي
ر
الت

 

التخ يط السلي  لتحقيااق  1

اإلنتاجياااااااة العالياااااااة 

 وانخفاض التكاليص.

 3 متوسط %66 3.30 8 16 168 119 89 ك

% 22.3 29.8 42 4 2 

تنميااة وت ااوير أفكاااار  2

العاااااااملين بالو الااااااة 

 السياحية.

 1 مرتفع %72.4 3.64 30 8 79 213 70 ك

% 17.5 53.3 19.8 2 7.5 

المراقبااااااة والااااااتحك   3

واإلبااااا ت باساااااتخدام 

 البيانات.

 2 مرتفع %69.8 3.49 30 6 80 212 72 ك

% 18 53 20 1.5 7.5 

توفير الشفافية لكاات ماان  4

الماود والمتلقي للخدمة 

 "المستفيد".

 4 متوسط %65.2 3.26 25 14 102 201 58 ك

% 14.5 50.2 25.5 3.5 6.3 

 مرتفع %68.4 3.42 93 44 429 745 289 ك المتوسط العام

% 18.1 46.6 26.8 2.7 5.8 

علـــــى المفـــــردات المرتبطـــــة بب عـــــد خدمـــــة  البحـــــثأن المتوســـــط العـــــام إلجابـــــات أفـــــراد عينـــــة  يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق
ــابي ) ــاء مرتفعــــًا، حيــــث بلــــغ متوســــطها الحســ (، وجــــاءت أعلــــى إجابــــة علــــى ب عــــد خدمــــة مقاســــة 3.42مقاســــة ومعتدلــــة جــ

ــة للمفــــــــردة ) املين (، وتــــــــنص علــــــــى )تنميــــــــة وتطــــــــوير أفكــــــــار الـعـــــــ 3.64( حيــــــــث بلــــــــغ متوســــــــطها الحســــــــابي )2ومعتدلـــــ
( حيـــــــث بلـــــــغ 4بالوكالـــــــة الســـــــياحية(، فـــــــي حـــــــين جـــــــاءت أقـــــــل إجابـــــــات علـــــــى ب عـــــــد خدمـــــــة مقاســـــــة ومعتدلـــــــة للمفـــــــردة )

 ستفيد"(.(، وتنص على )توفير الشفافية لكل من المزود والمتلقي للخدمة "الم3.26متوسطها الحسابي )

 تحليل مفردات ُبعد المدخالت -و
ــام  ــاحثون قـــ ــدول ) البـــ ــح الجـــ ــدخالت، ويوضـــ ــد المـــ ــردات ب عـــ ــل مفـــ ــفي لتحليـــ ــاء الوصـــ ــاليب اإلحصـــ ــاب بعـــــض أســـ ( 7بحســـ

 المتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات المرتبطة بب عد المدخالت كما يلي:
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 المرتبطة بب عد المدخالتالمتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات  ( 7)جدول 

 المفردة م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

مستوى 
ب التحقق

تي
ر
الت

 

اال تماد  لااى ال ريقااة  1

اليدوياااة فاااي تحريااار 

 المستندات.

 1 مرتفع %73.6 3.68 72 21 34 109 164 ك

% 41 27.3 8.5 5.3 18 

 2 مرتفع %69.4 3.47 64 11 113 96 116 ك االستخدام الورقي.  2

% 29 24 28.2 2.8 16 

اسااتاراو وقاات طوياات  3

 في إدخال البيانات.

 3 متوسط %66.6 3.33 88 18 59 143 92 ك

% 23 35.8 14.8 4.5 22 

الرقابااة  لااى المراحاات  4

التااااااي تماااااار ب ااااااا 

 المستندات.

 4 متوسط %57.8 2.89 117 20 95 124 44 ك

% 11 31 23.8 5 29.3 

 متوسط %66.8 3.34 341 70 301 472 416 ك المتوسط العام

% 26 29.5 18.8 4.4 21.3 

ــابق ــدول الســـــ ــة  يتضـــــــح مـــــــن الجـــــ ــام إلجابـــــــات أفـــــــراد عينـــــ ــد  البحـــــــثأن المتوســـــــط العـــــ ــة بب عـــــ ــردات المرتبطـــــ علـــــــى المفـــــ
ــابي ) ــطها الحســــ ــث بلـــــــغ متوســــ ــطًا، حيــــ ــاء متوســــ ــدخالت جــــ ــد المـــــــدخالت 3.34المــــ ــى ب عــــ ــة علــــ ــاءت أعلـــــــى إجابــــ (، وجــــ

(، وتــــــنص علــــــى )االعتمــــــاد علــــــى الطريقــــــة اليدويــــــة فــــــي تحريــــــر 3.68( حيــــــث بلــــــغ متوســــــطها الحســــــابي )1للمفــــــردة )
ــد ال ــتندات(، فـــــــي حـــــــين جـــــــاءت أقـــــــل إجابـــــــات علـــــــى ب عــــ ( حيـــــــث بلـــــــغ متوســـــــطها الحســـــــابي 4مـــــــدخالت للمفـــــــردة )المســــ

 لمراحل التي تمر بها المستندات(.(، وتنص على )الرقابة على ا2.89)

 تحليل مفردات ُبعد العمليات  -ز
 (8بحســــــاب بعــــــض أســــــاليب اإلحصــــــاء الوصــــــفي لتحليــــــل مفــــــردات ب عــــــد العمليــــــات، ويوضــــــح الجــــــدول ) البــــــاحثون قــــــام 

 المتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات المرتبطة بب عد العمليات كما يلي:

 المرتبطة بب عد العملياتالمتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات  ( 8)جدول 

 المفردة م
موافق  
 بشدة

 محايد موافق 
غير 
 موافق 

غير 
موافق  
 بشدة

المتوسط  
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

مستوى  
 التحقق 

 الترتيب

 معالجة البيانات ب يئة. 1
 72 21 34 109 164 ك

 2 مرتفع 74.2% 3.71
% 41 27.3 8.5 5.3 18 

 األمريكية للنظام المحاسبي.يفضت ال ريقة  2
 64 11 113 96 116 ك

 1 مرتفع 75.2% 3.76
% 29 24 28.2 2.8 16 

 يحتاج إلى ت وير. 3
 88 18 59 143 92 ك

 3 مرتفع 73% 3.65
% 23 35.8 14.8 4.5 22 

 ولوجيا الحدي،ة.نال يستخدم التك 4
 117 20 95 124 44 ك

 4 مرتفع 69.6% 3.48
% 11 31 23.8 5 29.3 

 المتوسط العام
 341 70 301 472 416 ك

 مرتفع 73% 3.65
% 26 29.5 18.8 4.4 21.3 

علــــى المفــــردات المرتبطــــة بب عــــد العمليــــات  البحــــثأن المتوســــط العــــام إلجابــــات أفــــراد عينــــة  يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق
( حيـــــث 2(، وجـــــاءت أعلـــــى إجابـــــة علـــــى ب عـــــد العمليـــــات للمفـــــردة )3.65جـــــاء مرتفعـــــًا، حيـــــث بلـــــغ متوســـــطها الحســـــابي )

ــابي ) ــطها الحســـ ــغ متوســـ ــاءت 3.76بلـــ ــين جـــ ــي حـــ ــبي(، فـــ ــام المحاســـ ــة للنظـــ ــة األمريكيـــ ــل الطريقـــ ــى )يفضـــ ــنص علـــ (، وتـــ
ــات لل ــى ب عــــــد العمليـــ ــل إجابــــــات علـــ ــطها الحســــــابي )4مفــــــردة )أقـــ ــث بلــــــغ متوســـ ــنص علــــــى )ال يســــــتخدم 3.48( حيـــ (، وتـــ

 .ولوجيا الحديثة(نالتك
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 تحليل مفردات ُبعد المخرجات -ح
ــام  ــاحثون قـــ ــدول ) البـــ ــح الجـــ ــد المخرجـــــات، ويوضـــ ــل مفـــــردات ب عـــ ــاء الوصـــــفي لتحليـــ ــاليب اإلحصـــ ( 9بحســـــاب بعـــــض أســـ

 المتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات المرتبطة بب عد المخرجات كما يلي:

 بب عد المخرجاتالمتوسط الحسابي واألهمية النسبية ومستوى التحقق وترتيب المفردات المرتبطة  ( 9))دول 
موافق  المفردة م

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

األهمية 

 النسبية

مستوى 

 التحقق

 الترتيب

تقااادم التقاااارير المناسااابة الحتياجاااات  1

 الو الة.

 4 متوسط %67 3.35 24 45 151 124 56 ك

% 14 31 37.8 11.3 6 

 3 مرتفع %71.8 3.59 27 24 105 172 72 ك دقيقة.المخرجات غير  2

% 18 43 26.3 6 6.8 

 2 مرتفع %73 3.65 42 23 103 96 136 ك المعلومات غير دقيقة. 3

% 34 24 25.8 5.8 10.5 

 1 مرتفع %74.2 3.71 66 11 45 126 152 ك الت وير المستمر للنظ  المحاسبية. 4

% 38 31.5 11.3 2.8 16.5 

 مرتفع %71.6 3.58 159 103 404 518 416 ك المتوسط العام

% 26 32.4 25.3 6.4 9.9 

ــابق  ــدول الســـــ ــة يتضـــــــح مـــــــن الجـــــ ــات أفـــــــراد عينـــــ ــام إلجابـــــ ــط العـــــ ــد  البحـــــــثأن المتوســـــ ــة بب عـــــ ــردات المرتبطـــــ علـــــــى المفـــــ
(، وجـــــــاءت أعلـــــــى إجابـــــــة علـــــــى ب عـــــــد المخرجـــــــات 3.58المخرجـــــــات جـــــــاء مرتفعـــــــًا، حيـــــــث بلـــــــغ متوســـــــطها الحســـــــابي )

(، وتـــــــنص علـــــــى )التطـــــــوير المســـــــتمر للـــــــنظم المحاســـــــبية(، فـــــــي 3.71( حيـــــــث بلـــــــغ متوســـــــطها الحســـــــابي )4للمفـــــــردة )
ــردة ) ــات علـــــى ب عـــــد المخرجـــــات للمفــ ــين جـــــاءت أقـــــل إجابــ ــطها الحســـــابي )1حــ (، وتـــــنص علـــــى 3.35( حيـــــث بلـــــغ متوســ

 )تقدم التقارير المناسبة الحتياجات الوكالة(

 :: نتائج الفرض األول الرئيس وتحليلهاخامسا  
توجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحصــــائية بــــين أبعــــاد تطــــوير النظــــام المحاســــبي وأبعــــاد : "ينننننف الفننننرض األول الننننرئيس علننننى

 ".الت السياحة ببورسعيدالنظام المحاسبي الحالي في وكا

ــتخدم  ــذا الفـــــرض اســـ ــن هـــ ــق مـــ ــاحثون للتحقـــ ــون  البـــ ــاط بيرســـ ــل ارتبـــ ــح الجـــــدول )Pearsonمعامـــ ( مصــــــفوفة 10، ويوضـــ
 معامالت االرتباط بين أبعاد البرنامج المقترح وأبعاد النظم المحاسبية في وكاالت السياحة ببورسعيد كما يلي:

 االرتباط بين أبعاد البرنامج المقترح وأبعاد النظم المحاسبية في وكاالت السياحة ببورسعيدمصفوفة معامالت  (10)جدول 
خدمة   األبعاد

ذاتية  ند 

 ال لب 

دخول  لى  

ن او  

 واسع

تجميع 

ومعالجة  

 المعلومات 

السر ة  

 والمرونة 

خدمة  

مقاسة  

 ومعتدلة

 المخرجات  العمليات المدخ ت 

        1.00 خدمة ذاتية  ند ال لب

       1.00 **0.593 دخول  لى ن او واسع 

تجميع ومعالجة 

 المعلومات

0.686** 0.456** 1.00      

     1.00 **0.462 **0.424 **0.488 السر ة والمرونة

    1.00 **0.639 **0.430 **0.493 **0.400 خدمة مقاسة ومعتدلة

   1.00 **0.440 **0.459 **0.701 **0.536 **0.720 المدخ ت

  1.00 **0.643 **0.362 **0.435 **0.648 **0.527 **0.771 العمليات

 1.00 **0.724 **0.663 **0.430 **0.521 **0.703 **0.546 **0.756 المخرجات

 ( 0.01دالة عند مستوى داللة ) **
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ــح مـــــــن الجــــــدول الســـــــابق ــتوى ) يتضــــ ــائيًا عنـــــــد مســــ ــة دالـــــــة إحصــــ ــود عالقـــــــات إيجابيــــ ( بـــــــين أبعــــــاد البرنـــــــامج 0.01وجــــ
المقتــــــرح )خدمــــــة ذاتيــــــة عنــــــد الطلــــــب، دخــــــول علــــــى نطــــــاق واســــــع، تجميــــــع ومعالجــــــة المعلومــــــات، الســــــرعة والمرونــــــة، 
ــاد الــــــــنظم المحاســــــــبية )المــــــــدخالت، العمليــــــــات، المخرجــــــــات( فــــــــي وكــــــــاالت الســــــــياحة  خدمــــــــة مقاســــــــة ومعتدلــــــــة( وأبعــــــ

 ببورسعيد كاآلتي:

الـــــنظم ( بـــــين ب عـــــد )خدمـــــة ذاتيـــــة عنـــــد الطلـــــب( وأبعـــــاد 0.01وجـــــود عالقـــــة موجبـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا عنـــــد مســـــتوى ) .أ
ــة )المحاســـــــبية )المـــــــدخالت، العمليـــــــات، المخرجـــــــات(  ــامالت ارتبـــــــاط موجبـــــ ــيم معـــــ ( 0.756، 0.771، 0.720بقـــــ

 على التوالي.
الـــــنظم ( بـــــين ب عـــــد )دخـــــول علـــــى نطـــــاق واســـــع( وأبعـــــاد 0.01وجـــــود عالقـــــة موجبـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا عنـــــد مســـــتوى ) .ب

ــة )المحاســـــــبية )المـــــــدخالت، العمليـــــــات، المخرجـــــــات(  ــامالت ارتبـــــــاط موجبـــــ ــيم معـــــ ( 0.546، 0.527، 0.536بقـــــ
 على التوالي.

ــد مســــتوى ) .ج ــة دالــــة إحصــــائيًا عنــ ــاد 0.01وجــــود عالقــــة موجبــ ــة المعلومــــات( وأبعــ ــد )تجميــــع ومعالجــ ــين ب عــ ــنظم ( بــ الــ
ــة )المـــــــدخالت، العمليـــــــات، المخرجـــــــات( المحاســـــــبية ) ــامالت ارتبـــــــاط موجبـــــ ــيم معـــــ ( 0.703، 0.648، 0.701بقـــــ
 على التوالي.

ــبية ( بــــين ب عــــد )الســــرعة والمرونــــة( وأبعــــاد 0.01وجــــود عالقــــة موجبــــة دالــــة إحصــــائيًا عنــــد مســــتوى ) .د الــــنظم المحاســ
ــيم معــــــــــامالت ارتبــــــــــاط موجبــــــــــة ))المــــــــــدخالت، العمليــــــــــات، المخرجــــــــــات(  ( علــــــــــى 0.521، 0.435، 0.459بقــــــــ

 التوالي.
الــــــنظم ( بــــــين ب عــــــد )خدمــــــة مقاســــــة ومعتدلــــــة( وأبعــــــاد 0.01وجــــــود عالقــــــة موجبــــــة دالــــــة إحصــــــائيًا عنــــــد مســــــتوى ) .ه

ــة )المحاســـــــبية )المـــــــدخالت، العمليـــــــات، المخرجـــــــات(  ــامالت ارتبـــــــاط موجبـــــ ــيم معـــــ ( 0.430، 0.362، 0.440بقـــــ
 على التوالي.

 كما يلي: النائحلي العديد من إتوصل البحث 
ــًا آلراء أظهــــرت  – ــرح وفقــ ــامج المقتــ ــد الطلــــب للبرنــ ــة عنــ ــة الذاتيــ ــد الخدمــ ــوء ب عــ ــعيد فــــي ضــ ــياحة ببورســ ــاالت الســ أن وكــ

ــوم ب ــا البـــــد أن تقـــ ــاملين بهـــ ــور واالاالعـــ ــاب األجـــ ــمانية واالحتســـ ــتراكات الضـــ ــائي شـــ ــكل تلقـــ ــتقطاعات الضـــــريبية بشـــ ســـ
 .االستقطاعاتوالحصول على اإلقرار الضريـبـي لسداد هذه 

أن وكـــــاالت الســـــياحة ببورســـــعيد فـــــي ضـــــوء ب عـــــد دخـــــول علـــــى نطـــــاق واســـــع للبرنـــــامج المقتـــــرح وفقـــــًا آلراء العـــــاملين  –
ــتخ ــزة المســــ ــات واألجهــــ ــدد الماكينــــ ــل عــــ ــل علــــــى تقليــــ ــية تعمــــ ــا افتراضــــ ــود تكنولوجيــــ ــى وجــــ ــالي تحــــــرص علــــ دمة وبالتــــ

 تساعد على توفير الطاقة.
أن وكــــــــاالت الســــــــياحة ببورســــــــعيد فــــــــي ضــــــــوء ب عــــــــد تجميــــــــع ومعالجــــــــة المعلومــــــــات للبرنــــــــامج المقتــــــــرح وفقــــــــًا آلراء  –

 العاملين تحرص على تجميع البيانات ومعالجتها وحمايتها، وإعداد مستندات سليمة خالية من األخطاء.
فـــــــي ضـــــــوء ب عـــــــد الســـــــرعة والمرونـــــــة للبرنـــــــامج المقتـــــــرح وفقـــــــًا آلراء  أن وكـــــــاالت الســـــــياحة ببورســـــــعيد أكـــــــدت علـــــــى –

ــي اال ــيع والتطـــــوير فـــ ــة التوســـ ــى إمكانيـــ ــاملين تعمـــــل علـــ ــات العـــ ــول إلـــــى التطبيقـــ ــد، وســـــهولة الوصـــ ــتخدام دون جهـــ ســـ
 والخدمات.
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عـــــاملين أن وكـــــاالت الســـــياحة ببورســـــعيد فـــــي ضـــــوء ب عـــــد الخدمـــــة المقاســـــة والمعتدلـــــة للبرنـــــامج المقتـــــرح وفقـــــًا آلراء ال –
 تنمية وتطوير أفكار العاملين بالوكالة السياحية. على تعمل

إن أهـــــم السياســـــات التـــــي ترتكـــــز عليهـــــا وكـــــاالت الســـــياحة ببورســـــعيد فـــــي ضـــــوء ب عـــــد المـــــدخالت للـــــنظم المحاســـــبية  –
 وفقًا آلراء العاملين تتمثل في االعتماد على الطريقة اليدوية في تحرير المستندات، واالستخدام الورقي.

ــًا إ – ــبية وفقــ ــنظم المحاســ ــات للــ ــد العمليــ ــوء ب عــ ــعيد فــــي ضــ ــياحة ببورســ ــاالت الســ ــا وكــ ــز عليهــ ــي ترتكــ ــط التــ ــم الخطــ ن أهــ
 آلراء العاملين تعتمد على الطريقة األمريكية للنظام المحاسبي في معالجة البيانات.

ــعيد فـــــي ضـــــوء ب   – ــياحة ببورســـ ــا وكـــــاالت الســـ ــز عليهـــ ــات التـــــي ترتكـــ ــم التعليمـــ ــائج إن أهـــ ــات أظهـــــرت النتـــ ــد المخرجـــ عـــ
 للنظم المحاسبية تعتمد على التطوير المستمر للنظم المحاسبية.

 توصيات البحث
بوكاالت السياحة بتطوير ورفع كفاءة أداء القائمين على عمل نظام المعلومات المحاسبي،  ضرورة قيام اإلدارت –

وبالشكل الذي ينمي إدراكهم لقيمة المعلومات المحاسبية ودورها في  تحقيق أهداف الوكالة السياحية الحالية  
 والمستقبلية.

دارات بالمنظمة بما متكاملة تمد كافة اإل اظماالستمرار في تطوير نظم المعلومات المحاسبية اآللية بحيث تصبح ن –
 تحتاجه من معلومات وتقارير وأن ال يقتصر دورها فقط على تنفيد العمليات المحاسبية.

ضرورة العمل على ترشيد النفقات لوكاالت السياحة ودراسة التغييرات التنظيمية الضرورية التي يتطلبها اإلحالل  –
 لتكنولوجيا الحوسبة السحابية والتي تتطلب تنفيذ التقنيات المرتبطة بها.

ر للوكالة السياحية  من ميزانيتها لتطوير النظم المحاسبية بها من أجل أرباح أكث اتخصيص الوكالة السياحية جزء –
وزيادة كفاءة وفعالية الوكالة السياحية ،حيث برنامج محاسبي جيد  مستخدم من خالل تكنولوجيا حديثة للربط الشبكي 

 عالية للشركة .  ايعني ذلك أرباح
كة  للتخزين على شب استفادة وكاالت السياحة من البرنامج المقترح حيث نظام التخزين السحابي الذي يعتبر نموذجا –

االنترنت حيث يتم تخزين البيانات على خوادم ظاهرية متعددة ، بدال من استضافتها على خادم محدد حيث تقوم 
 وكالة السياحة بتأجير مساحات تخزينية سحابية بما يتالئم مع احتياجتها .
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ARTICLE INFO          Abstract 

The research aims to study the current accounting system and how 

to develop it, to achieve greater efficiency and increase the 

effectiveness of performance by evaluating the performance of 

accounting systems in tourism agencies and clarifying the 

advantages of using electronic accounting systems in evaluating 

performance to raise the efficiency and increase the effectiveness of 

those tourism agencies and clarify the positive impact of developing 

Accounting systems and the extent of acceptance of the practical 

reality of their development in tourism agencies, and to achieve the 

goal of the research, a questionnaire as a tool for data collection has 

been distributed to the research sample in the accountants working 

in tourism companies and travel agencies in Port Said as well as 

financial managers and heads of operating accounts, then testing the 

hypotheses and achieving their objectives, and then interpreting the 

results of the problem in question. The research reached many 

results, the most important of which are: The senior management of 

the tourism agency understands the importance of providing 

requirements and requirements for developing accounting systems, 

and it follows up on the development of accounting systems and it 

includes the tourism agency's budget with items for allocations to 

develop accounting systems. 
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