أثر استخدام النظم المحاسبية اﻹلكترونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي بالتطبيق علي المصارف السودانية

أثر استخدام النظم المحاسبية اﻹلكترونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي بالتطبيق
علي المصارف السودانية
إعداد
د .عمر تاج السر عمر النور

د .عبدالمجيد عبد الرحيم العجب

أ .مشارك
كلية اﻷعمال جامعة الملك خالد وجامعة شندي

أ .مساعد
كلية اﻷعمال جامعة الملك خالد وجامعة شندي

المستخلص:
ﺗمﺜﻞ جوهر الدراسة في أن كفاءة اﻷداء المالي والمحاسبي ﺗعﺘبر مﻄلبا أساسيا ﺗسعى المصارف السودانية
إلى ﺗحقيقه من خﻼل اسﺘخدام نظم محاسبية إلكﺘرونية أكﺜر كفاءة ً  ،وطرحت المشكلة من خﻼل الﺘساؤل
الﺘالي :هﻞ ﺗؤثر نظم المعلومات المحاسبية اﻹلكﺘرونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي للمصارف الﺘجارية
السودانية؟ وﺗﺘفرع منه اﻷسئلة الﺘالية :هﻞ ﺗؤثر المسﺘندات اﻹلكﺘرونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي؟ هﻞ
ﺗؤثر السجﻼت اﻹلكﺘرونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي؟ هﻞ ﺗؤثر الﺘقارير اﻹلكﺘرونية في رفع كفاءة اﻷداء
المالي؟ وأثبﺘت صحة الفرضيات أنه يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم المعلومات المحاسبية اﻹلكﺘرونية
في رفع كفاءة اﻷداء المالي للمصارف.
الكلمات المفتاحية  :نظم المعلومات المحاسبية  ،كفاءة اﻷداء المالي .
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Impact of electronic accounting systems used onUpgrading
financial performance efficiency as applied to Sudanese
banks

Abstract:
The core of the study is that financial and accounting efficiency is a prerequisite
for banks which seek to achieve through the use of more efficient electronic
accounting systems.The problem has been approached through the following
question: Do electronic accounting information systems affect the upgrading of
efficient financial performance of Sudanese commercial banks? Further
questions accordingly have arisen: Can electronic information accounting
systems affect upgrading financial performance efficiency? Do electronic records
and registers affect upgrading financial performance efficiency? Do electronic
reports helpupgrade financial performance and efficiency? The hypotheses put
forward have proved that there is some statistically significant impact of
electronic accounting information systems on financial performance efficiency
of banks.
Keywords: accounting information systems, efficient financial performance.
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المحور اﻷول
اﻹطار العام للدراسة

 .3هﻞ ﺗؤثر الﺘقارير اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء
المالي؟.
ثالثا ً :أهمية الدراسة :

أوﻻً :المقدمة :

ﺗﺘﺜمﻞ أهمية البحث في:

ﺗعﺘبر المعلومات الﺘي ﺗنﺘجها النظم المحاسبية
موردا ً أساسيا ً من موارد المنظمات حيث ﺗسﺘخدمها
في اﺗخاذ القرارات المخﺘلفة لﺘحقيق أهدافها المﺘمﺜلة
في النمو واﻻسﺘمرار.

اﻷهمية العلمية:اﻻسﺘفادة من الدراسة في مجال
البحوث المحاسبية
اﻷهمية العملية :في معرفة مدى كفاءة اﻷنظمة
المحاسبية اﻹلكﺘرونية المﻄبقة في المصارف
السودانية ومعرفة نقاط الضعف والقوة فيها.

يﺘيح نظام المعلومات المحاسبية سهولة العمليات
داخﻞ المنشأة والﺘنسيق بين أقسامها  ،ويلبي حاجة
اﻹدارة للمعلومات عن إنجاز اﻷعمال اليومية ،
وفي اﺗخاذها للقرارات الﺘشغيلية قصيرة اﻷجﻞ
والﺘخﻄيط طويﻞ اﻷجﻞ ،كما يوفر المعلومات
لﻺدارة علي شكﻞ ﺗقارير ﺗنبؤات شهرية عن نﺘائج
اﻷعمال والمركز المالي والﺘدفقات النقدية
)الرفاعي  ،وآخرون  .(13 : 2009 ،وهنالك
أهمية كبيرة للمعلومات الﺘي يﺘم إنﺘاجها بواسﻄة
النظم المحاسبية اﻹلكﺘرونية والﺘي ﺗمﺜﻞ مؤشراً
مهما ً على سير اﻷداء وكفاءﺗه داخﻞ الشركة.

ﺗهدف الدراسة للﺘعرف على أثر نظم المعلومات
المحاسبية اﻹلكﺘرونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي
للمصارف الﺘجارية السودانية من خﻼل الﺘعرف
على مواطن القوة والضعف في النظم المحاسبية
المﻄبقة في المصارف السودانية ومدى مﻼئمﺘها
لﺘحقيق اﻷهداف.وأثر الدفاﺗر والسجﻼت
اﻹلكﺘرونية والﺘقارير اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء
المالي للمصارف الﺘجارية السودانية .

ثانيا ً :مشكلة الدراسة:

خامساً :منهجية الدراسة:

يمكن صياغة مشكلة البحث في الﺘساؤﻻت الﺘالية :

اسﺘخدم الباحﺜان المنهج الوصفي الﺘحليلي لوصف
الظاهرة وﺗحليﻞ بيانات الدراسة من خﻼل ﺗوزيع
اسﺘبانة على المصارف الﺘجارية السودانية
وﺗحليلها باسﺘخدام اﻷساليب اﻹحصائية والبرنامج
اﻹحصائي . SPSS

السؤال الرئيس :هﻞ ﺗؤثر نظم المعلومات
المحاسبية اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي
للمصارف الﺘجارية السودانية؟ وﺗﺘفرع منه اﻷسئلة
الﺘالية:
 .1هﻞ ﺗؤثر المسﺘندات اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء
المالي؟.
 .2هﻞ ﺗؤثرالسجﻼت اﻹلكﺘرونيةفي كفاءة اﻷداء
المالي؟.

رابعا ً :أهداف الدراسة:

سادسا ً  :فروض الدراسة :
ﺗخﺘبر الدراسة الفرضيات الﺘالية :
الفرضية الرئيسية :يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية
لنظم المعلومات المحاسبية اﻹلكﺘرونية في كفاءة
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اﻷداء المالي للمصارف الﺘجارية السودانية؟
وﺗﺘفرع منه اﻷسئلة الﺘالية:
 .1يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم المسﺘندات
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
 .2يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم السجﻼت
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
 .3يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم الﺘقارير
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
أدوات جمع البيانات :أدوات جمع البيانات اﻷولية
،اﻻسﺘبانة والمﻼحظة  ،وأدوات جمع البيانات
الﺜانوية  :الكﺘب والدوريات العلمية والرسائﻞ
الجامعية واﻹنﺘرنت .
حدود الدراسة  :ﺗغﻄي الدراسة الحدود الﺘالية :
حدا مكانيا :عينة مخﺘارة من المصارف الﺘجارية
السودانية  ،حدا زمانيا2018 :م .
تنظيم البحث :قسم البحث إلي أربعة محاور حيث
يﺘناول المحور اﻷول اﻹطار العام للدراسة،
والمحور الﺜاني اﻹطار النظري  ،والمحور الﺜالث
الدراسة الميدانية ،والمحور الرابع النﺘائج
والﺘوصيات.

المحور الثاني

ثانياً :أهمية
اﻹلكترونية:

نظم

المعلومات

المحاسبية

ﺗأﺗي أهمية نظم المعلومات المحاسبية اﻹلكﺘرونية
في المهام الﺘي ﺗؤديها للقيام بدورة ﺗشغيﻞ البيانات
الﺘي ﺗقوم بﺘحويﻞ البيانات من مصادرها المﺘعددة
إلي معلومات مفيدة للمسﺘخدمين  ،وﺗعد هذه النظم
من اﻷنظمة المحورية في المنشآت المخﺘلفة والﺘي
ﺗقوم على الكﺜير من الﺘقنيات الحديﺜة والمﺘﻄورة
في عمليات نظم المعلومات المحاسبية اﻹلكﺘرونية
وبالﺘالي فهي في حاجة إلى إجراءات الرقابة
والضوابط باعﺘبارها واحدة من مكوناﺗها الﺘي ﺗمنع
حدوث أخﻄاء في هذه النظم وﺗساعد على اكﺘشافها
ﻷنها ﺗﺘميز بالدقة والسرعة في إعداد وإجراء
العمليات والﺘبويب والﺘصنيف والﺘحليﻞ مما يؤدي
إلى ﺗوفير الوقت وﺗقليﻞ اﻷخﻄاء المحاسبية
وخفض الﺘكاليف وزيادة الﺜقة في البيانات
المحاسبية والﺘقارير والمعلومات المحاسبية حيث
يعﺘمد عليها كأساس سليم ﻻﺗخاذ القرارات اﻹدارية
).الصعيدي  ،1998 ،ص.(179
ثالثاً:مكونات
اﻹلكترونية:

اﻹطار النظري والدراسات السابقة

نظم

المعلومات

المحاسبية

المحاسبية

ﺗﺘمﺜﻞ مكونات نظم المعلومات المحاسبية
اﻹلكﺘرونية في )الحفناوي ،1998 ،ص :(58

عرفت نظم المعلومات المحاسبية اﻹلكﺘرونية بأنها
مجموعة من اﻷجزاء المﺘكاملة والمﺘرابﻄة الﺘي
صممت ونظمت لمعالجة البيانات المحاسبية
إلكﺘرونيا من خﻼل قبول وﺗخزين بيانات المدخﻼت
 ،ثم ﺗشغيلها وإنﺘاج نﺘائج المخرجات وفقا ً
لﺘوجيهات برنامج يشﺘمﻞ على ﺗعليمات ﺗفصيلية
خﻄوة بخﻄوة لما يجب عمله لﺘحقيق الهدف من
الﺘشغيﻞ )الزغبي  ،النجداوي  ، 2012 ،ص
.(836

المسﺘندات واﻷوراق الﺜبوﺗية المؤيدة للعمليات الﺘي
ﺗحدث بالمنشأة اﻻقﺘصادية  ،قواعد البيانات الﺘي
ﺗخزن فيها البيانات المالية الخاصة بالعمليات
المالية  ،البرامج الﺘﻄبيقية الحاسوبية الﺘي ﺗعالج
البيانات لﺘحويلها لمعلومات مﻼئمة  ،اﻹجراءات
المحاسبية المرسومة والمكﺘوبة لﺘسلسﻞ العمليات
المالية في المنشأة ،اﻷفراد المﺘعاملون مع عناصر
نظم المعلومات المحاسبية اﻹلكﺘرونية  ،الوسائﻞ
اﻹلكﺘرونية وﺗكنولوجيا اﻻﺗصاﻻت المسﺘخدمة في
هذه النظم .

أوﻻً :مفهوم
اﻹلكترونية:

نظم

المعلومات

وأيضا ً عرفت بأنها النظام الذي يعمﻞ على الجمع
بين دراسة المحاسبة وﺗﻄبيقاﺗها المخﺘلفة بمساعدة
أنظمة خاصة بمعالجة البيانات المحاسبية وﺗخزينها
واسﺘرجاعها بسهولة وإمكانية نقلها من خﻼل
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شبكات اﻻﺗصال المحلية وﺗسﺘخدم هذه اﻷنظمة
مصادر ﺗكنولوجيا المعلومات مع ضوابط الرقابة
المحاسبية الﺘقليدية لﺘزويد المسﺘخدمين بالمعلومات
المالية الﻼزمة ﻹدارة المنظمات)يوسف،2012،
ص.(89

رابعاً :خصائص نظم المعلومات المحاسبية:
ﺗﺘمﺘع نظم المعلومات اﻹلكﺘرونية بالخصائص
الﺘالية )ﺗوفيق 2004 ،م  ،ص: (23ﺗحﺘوي على
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كمية كبيرة من البيانات الﺘي يجب أن ﺗسجﻞ وﺗعالج
وﺗخزن مما يبرر اسﺘخدام الحاسوب لﺘرشيد
ﺗكاليف العمﻞ  ،ﺗعالج هذه البيانات وﺗصدر نﺘائجها
في فﺘرة دورية محددة،وجود عدد كبير من
المسﺘخدمين للمعلومات المحاسبية مما يﺘﻄلب ﺗعدد
أشكال عرض المعلومات المحاسبية لحاجة
المسﺘخدمين لها  ،ﺗعالج البيانات وفق أسلوب محدد
مسبقا ً مما يعني ثبات خوارزمية الحﻞ.
تتمثل مقومات نظام المعلومات المحاسبية في
)بول .ج .ستينبارت ،ومارشال رومني2009 ،م،
ص :(70-66المجموعة المستندية :المسﺘند
عبارة عن وسيلة أساسية وموضوعية للﺘعرف على
جميع العمليات المالية للشركة ومصدر للﺘسجيﻞ
في الدفاﺗر المحاسبية  ،وﺗﺘمﺜﻞ أهمية المسﺘندات في
اسﺘخدامها كأداة لسجيﻞ العمليات المالية ،وكذلك
ﺗسﺘخدم في عملية مراجعة الحسابات )الوابﻞ،
2001م ،ص .(58
المجموعة الدفترية :ﺗﺘكون المجموعة الدفﺘرية من
عدة سجﻼت يﺘم ﺗسجيﻞ العمليات المالية فيها،
وﺗشمﻞ المجموعة الدفﺘرية على دفﺘر
اليومية،ودفﺘر اﻷسﺘاذ.

الدخل بعد الضريبة  /إجمالي اﻷصول( )الشنﻄي و
شقير (2005 ،معدل هامش الربح ):صافي الدخل
بعد الضريبة  /إجمالي اﻹيرادات ( )عبد
العال.(2006،معدل منفعة الموجودات ):إجمالي
)عبد
الموجودات(
اﻹيرادات/إجمالي
العال.(2001،
سابعاً :معامل الرفع المالي:
يﻄلق الرفع المالي على أي اقﺘراض أو اسﺘخدام
ﻷدوات مالية ينﺘج عنه ﺗضخيم أثر اﻷرباح أو
الخسائر على المسﺘﺜمر وغالبا ما يسﺘخدم لوصف
نسب المديونية فكلما زادت نسبة المديونية زاد
ﺗأثير الرفع المالي على أرباح الشركة ،ويمكن
زيادة نسبة الرفع المالي باسﺘخدام أدوات مالية مﺜﻞ
الخيارات المالية والمسﺘقبليات )حداد ،2010 ،
ص. (75
الدراسات السابقة:يﺘناول الباحﺜان عددا ً من
الدراسات السابقة ذات العﻼقة بمﺘغيرات الدراسة
وفقا ً للمنهج الﺘاريخي من اﻷقدم إلى اﻷحدث وذلك
كمايلي:
.1

التقارير:هي وسيلة لﺘوصيﻞ المعلومات المالية
للمسﺘفيدين منها )الوابﻞ2001 ،م ،ص.(59
خامسا ً  :تعريف اﻷداء المالي:
يعد اﻷداء المالي وصفا لوضع المؤسسة اﻵن
وﺗحديد اﻻﺗجاهات الﺘي اسﺘخدمﺘها للوصول إليه،
كما أن اﻷداء المالي يوضح أثر هيكﻞ الﺘمويﻞ على
ربحية المؤسسة ويعكس كفاءة السياسة الﺘمويلية
للمؤسسة) .العامري  2007 ،م  ،ص. (206
مفهوم اﻷداء المالي:اﻷداء المالي يمﺜﻞ النشاط
الشمولي المسﺘمر والذي يعكس نجاح البنك المالي
واسﺘمراريﺘه ضمن أسس ومعايير محددة ﺗضعها
إدارﺗه وفقا ً لمﺘﻄلباﺗه في ضوء اﻷهداف طويلة
اﻷجﻞ )مﻄر  2003 ،ص . (74
سادساً:مؤشرات قياس اﻷداء المالي:
ﺗﺘبع البنوك عددا ً من الﻄرق والمؤشرات لقياس
اﻷداء المالي وأهمها:
العائد على حقوق الملكية = )صافي الدخل بعد
الضريبة /إجمالي حقوق الملكية( )الدوري  ،وأبو
زناد  ،2013 ،ص(العائد على الموجودات )صافي

.2

.3

.4

دراسة):العربيد  2000،م(:هدفت الدراسة
إلي ﺗﻄوير نظم المعلومات المحاسبية اليدوية
من خﻼل اقﺘراح إطار نظري لنظام
المعلومات المحاسبي اﻵلي في المصارف
الﺘجارية يﻼئم الﺘﻄورات الحديﺜة في عمﻞ ﺗلك
المصارف وﺗحليﻞ معايير نظم المعلومات
المحاسبية اﻵلية .
دراسة):الشحادة  2003،م(:ﺗناولت الدراسة
مدى كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في
المصارف الﺘجارية السورية وذلك من خﻼل
الﺘعرف على العوامﻞ المؤثرة في ﺗلك الكفاءة.
دراسة):يحي ،العبدلي  2005،م( :ﺗناولت
إمكانية ﺗﻄوير نظم المعلومات المحاسبية في
المصارف من خﻼل اسﺘخدام وسائﻞ ﺗقنيات
المعلومات المحاسبية  ،واهﺘمت بالوسائﻞ الﺘي
يمكن أن ﺗساهم في ﺗﻄوير نظم المعلومات
المحاسبية في المصارف لكي ﺗكون قادرة
على الوفاء بمﺘﻄلباﺗها واسﺘمرارية المساهمة
في ﺗحقيق أهدافها.
دراسة):زياد  2009،م( :ﺗناولت إمكانية
ﺗصميم نظم المعلومات المحاسبية في ظﻞ
الحكومة اﻹلكﺘرونية وقد ﺗمﺜلت مشكلة
الدراسة حول ضرورة ﺗحديد مدى إمكانية
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ﺗصميم نظم المعلومات المحاسبية في
المنظمات في ظﻞ الحكومة اﻹلكﺘرونية.
 .5دراسة) :الشحادة  ،العاصي  2009،م(:
هدفﺘالدراسة إليوضع إطار مﺘكامﻞ لﺘقييم
كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في
المصارف  ،وﺗوصلت الدراسة إلىﺘأثير نظم
المعلومات المحاسبية في المصارف بنظام
الرقابة لدرجة الﺜقة المﻄلوبة في الﺘقارير
المالية والﺘي ﺗمﺜﻞ مخرجات هذه النظم
المحاسبية .
 .6دراسة):حاﺗم كريم كاظم  2011،م( :هدفت
الدراسة إلي ﺗﻄوير النظام المحاسبي
المصرفي من خﻼل ﺗﻄبيق المعايير
المحاسبية الدولية ومواكبة الﺘﻄور في نظم
المعلومات المحاسبية لكي يكون قادرا ً على
اﻻسﺘجابة لمﺘﻄلبات البيئة المحيﻄة بصورة
سهلة ومرنة والعمﻞ على مﺘﻄلبات مسﺘخدمي
المعلومات المحاسبية.
 .7دراسة):عودة  2012،م(:هدفت الدراسة إلى
بيان مساهمة المحاسبة اﻹلكﺘرونية وأثرها في
اﺗخاذ القرارات في المصارف الﺘجارية ،
وﺗوصلت إلي الدور الذي ﺗلعبه المحاسبة
اﻹلكﺘرونية في سرعة إنجاز واسﺘخراج
القوائم المالية والمساعدة في اﺗخاذ القرارات
في المصارف الﺘجارية.
 .8دراسة):محمد حويش  ،وآخرون  2013،م(:
ﺗهدف الدراسة إلىدراسة وﺗحليﻞ محاوﻻت
ﺗﻄوير النظام المحاسبي الموحد باﺗجاه ﺗحقيق
الﺘوافق واﻻنسجام ومﺘﻄلبات المعايير
المحاسبية الدولية في إطار ﺗﻄوير النظام
المحاسبي الموحد وﺗﻄبيقاﺗه المخﺘلفة في
مجال المفاهيم وعمليات القياس واﻹفصاح
المحاسبي.
 .9دراسة) :الجوازنة  2014،م( :هدفت الدراسة
إلي دراسة أثر نظم المعلومات المحاسبية
اﻹلكﺘرونية في ﺗحسين جودة الﺘقارير ،
وﺗوصلت إلي وجود ﺗأثير ذي دﻻلة إحصائية
لنظم المعلومات المحاسبية اﻹلكﺘرونية )الدقة
في معالجة البيانات وكفاءة مسﺘخدمي
ﺗكنولوجيا المعلومات ( في ﺗحسين الموثوقية
 .10دراسة) :الضمور  2014،م( :ﺗعﺘبر نظم
الرقابة الداخلية في ظﻞ اﻻسﺘخدامات الحديﺜة
للﺘكنولوجيا في نظم المعلومات المحاسبية
وإبراز أهمية نظام اسﺘخدام الحاسوب في
17

الرقابة الداخلية الذي يؤدي إلى الدقة في
اﻹدارة وإلىالسرعة في إعداد الﺘقارير
وعرضها بشكﻞ أفضﻞ مما هو موجود في
النظام اليدوي.
11. (Dr.
Kashif
Beg:
)2018
Accounting information system is
a
combination
of
people,
equipment,
policies,
and
procedures that work together to
collect data and transform it into
useful information. It is a system,
an assemblage of various facilities
and
personnel,
providing
information to support managerial
decision-making process. It is an
entity, composed of various inter
dependent subsystems, working
together to provide timely,
reliable, and accurate information
for decision making. This study
investigated the role of accounting
information system on the
financial performance of ten major
Indian FMCG companies. A selfadministered
questionnaire
designed on five point likert scale
has been used to collect data.
Judgmental sampling has been
applied and the sample size is 283
employees. The findings after
application of simple linear
regression highlighted that there is
a significant impact of accounting
information system on the
financial performance in the
companies under study.
ما يميز هذه الدراسة:معظم الدراسات ركزت علي
نظم المعلومات المحاسبية والرقابة الداخلية
وﺗصميم النظم المحاسبية في ظﻞ الحكومة

أثر استخدام النظم المحاسبية اﻹلكترونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي بالتطبيق علي المصارف السودانية

اﻹلكﺘرونية أو ﺗﻄوير النظم نفسها بينما هذه
الدراسة ركزت على أثر اسﺘخدام النظم المحاسبية
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.

البيانات من مفردات مجﺘمع الدراسة بواسﻄة
اﻻسﺘبانة الﺘي ﺗم ﺗوزيعها على مفردات مجﺘمع
الدراسة.

المحور الثالث

مجتمع الدراسة :ﺗسﺘهدف الدراسة الحالية العاملين
في المصارف السودانية وقد ﺗم اخﺘيار هذا المجﺘمع
لمﻼئمﺘه إلى طبيعة الدراسة.

منهجية الدراسة ونتائجها الميدانية
منهجية الدراسة :ﺗم اسﺘخدام المنهج الوصفي
الﺘحليلي والذي يقصد به "صفة الدراسة الﺘي
ﺗسﺘهدف الوصف الكمي والكيفي لظاهرة اجﺘماعية
أو إنسانية أو إدارية أو مجموعة من الظواهر
المﺘرابﻄة معا ً من خﻼل اسﺘخدام أدوات جمع
البيانات المخﺘلفة ،مما يجعﻞ الظاهرة أو الظواهر
محﻞ الدراسة واضحة بدرجة يسهﻞ معها ﺗحديد
المشكلة ﺗحديدا ً واقعيا ً ﺗمهيداً ﻻخﺘيار الفروض
والﺘساؤﻻت حولها.
مصادر بيانات الدراسة :لبلورت الجوانب النظرية
والعملية لهذه الدراسة ،اﺗبع الباحﺜان اﻷساليب
الﺘالية:
اﻷسلوب الم كتبي :والذي اعﺘمد فيه الباحﺜان على
الكﺘب ذات العﻼقة بموضوع الدراسة ،مقاﻻت
علمية،أبحاث ورسائﻞ علمية ،باﻹضافة إلى
المواقع اﻹلكﺘرونية.
اﻷسلوب الميداني  :والذي ﺗم من خﻼله جمع

 .1عينة الدراسة :لجأ الباحﺜان إلى أخذ عينة
مناسبة من مجﺘمع البحث ،حيث بلغ العدد
اﻹجمالي لﻼسﺘبانات الﺘي ﺗم ﺗوزيعها)(70
اسﺘبانة ،وقد اسﺘرجع منها ﻻحقا ً )(63
اسﺘبانة ،وعند ﺗفريغ البيانات ﺗم اسﺘبعاد )(6
لعدم ﺗعبئﺘها بصورة مﻼئمة مما أوجب على
الباحﺜين اسﺘبعادها ليكون إجمالي عينة
الدراسة الﺘي خضعت بياناﺗها إلى الﺘحليﻞ
والﺘفسير ﻻخﺘبار فرضيات الدراسة )(57
اسﺘبانة وهي ﺗمﺜﻞ نسبة ) (%82.8من
إجمالي عينة الدراسة المسﺘهدفة.
 .2خصائص عينة الدراسة :إن الوقوف على
خصائص عينة الدراسة المسﺘﻄلعة يعﻄي
فكرة عامة عن الخصائص والسمات العامة
لمجﺘمع الدراسة ،من حيث الخبرة العملية
ونوع الوظيفة الﺘي ﺗلعب دوراً كبيرا ً ومؤثراً
في ﺗباين وجهات نظر عينة الدراسة ﺗجاه ما
يﻄرح عليها من ﺗساؤﻻت في أي بحث أو
دراسة ،وفي الجداول الﺘالية يبين الباحﺜان أهم
خصائص عينة الدراسة الحالية من حيث نوع
الوظيفة والخبرة العملية:

جدول رقم ) (1توزيع عينة الدراسة وفقا ً لمتغير الوظيفة
المتغير
الﺘكرار
%

موظف
27
47.4

رئيس قسم
17
29.8

ﺗوضح المؤشرات اﻹحصائية للجدول ) (1أن
) (%47.4من عينة الدراسة من الموظفين بينما

مراقب فرع
5
8.8

نائب مدير
3
5.3

مدير
5
8.8

) (%29.8من رؤساء اﻷقسام (%8.8) ،من
مراقبي الفروع (%8.8) ،من مدراء الفروع ،بينما
) (%5.3نواب مدراء.

جدول رقم ) (2توزيع عينة الدراسة وفقا ً لمتغير الخبرة العملية
المتغير

أقل من  5سنوات

من  10 -5سنوات

من  15-10سنة

من  20- 15سنة

 20سنة فﺄكثر

الﺘكرار
%

21
36.8

21
36.8

7
12.3

5
8.8

3
5.3
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ﺗوضح المؤشرات اﻹحصائية للنسب المئوية
بصورة إجمالية للجدول ) (2أن ) (%73.6من
عينة الدراسة خبرﺗهم أقﻞ من  10سنوات فأقﻞ،
بينما ) (%26.4خبرﺗهم من  10سنوات فأكﺜر.
 .1حدود الدراسة:
 الحدود المكانية :ﺗنحصر الحدود المكانيةللدراسة الحالية بالمصارف السودانية.
 الحدود الزمنية :ﺗنحصر الحدود الزمنيةالﺘي ﺗم فيها إعداد الدراسة الحالية بالعام
2018م.
 الحدود الموضوعية :ﺗﺘمﺜﻞ الحدودالموضوعية في دراسة " أثر استخدام
النظم المحاسبية اﻹلكترونية في كفاءة
اﻷداء المالي".
 .2أدوات الدراسة :قام الباحﺜان وبعد اﻻطﻼع على
العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة
بموضوع الدراسة ،إلى إعداد اسﺘبانة للدراسة
الحالية بهدف ﺗناسب اخﺘبار فرضياﺗها
والوصول إلى النﺘائج المرجوة من هذه
الدراسة،وقد اشﺘملت اسﺘبانة البحث على
اﻷقسام الﺘالية:
القسم اﻷول :البيانات اﻷولية لعينة الدراسة
واشﺘملت على المركز الوظيفي ،وسنوات
الخبرة العملية.
القسم الثاني :عبارات اﻻسﺘبانة وﺗنقسم إلى )(4

أبعاد كالﺘالي:
-

البعد اﻷول :العبارات المﺘعلقة
بالمستندات اﻹلكترونية ،ويﺘكون من
) (5عبارات.
البعد الثاني :العبارات المﺘعلقة بالسجﻼت
اﻹلكترونية ،ويﺘكون من ) (5عبارات.
البعد الثالث :العبارات المﺘعلقة بالتقارير
المالية اﻹلكترونية ،ويﺘكون من )(5
عبارات.

وقد اسﺘخدم الباحﺜان مقياس ليكرت الخماسي
 Likert Scaleلﺘقدير درجة اﻹجابة على عبارات
اﻻسﺘبانة من حيث واقع ممارسة كﻞ عبارة من
عبارات أبعاد اﻻسﺘبانة بالمصارف السودانية ومن
وجهة نظر عينة الدراسة المسﺘﻄلعة ،حيث منح
الدرجات من ) (5 – 1ابﺘداء بالبدائﻞ ) ﻻ أوافق
بشدة  /منخفض جدا ً – أوافق  /منخفض – محايد /
مﺘوسط – أوافق  /كبيرة – أوافق بشدة  /كبيرة
جداً( .ولﺘحديد درجة ممارسة كﻞ فقرة وفقا ً
للمﺘوسط الحسابي للمقياس الخماسي ،قام الباحﺜان
بحساب مدى المقياس ) (4 = 1 – 5ومن ثم ﺗقسيم
الناﺗج على أكبر قيمة للمقياس للحصول على طول
الخلية الﺘالي ) (0.80 = 5 ÷ 4وبنا ًء على هذه
القيمة ﺗم ﺗكوين المﺘوسﻄات الحسابية لكﻞ فئة من
فئات المقياس الخماسي كما يﺘضمنها الجدول
الﺘالي:

جدول رقم ) (3يوضح المتوسطات الحسابية لفئات المقياس الخماسي
بدائل اﻻجابة
القيمة
طول الخلية

ﻻ أوافق بشدة
1
1.79 – 1

ﻻ أوافق
2
2.59 – 1.80

 .3صدق وثبات اﻻستبانة :يقصد بصدق اﻻسﺘبانة
أن ﺗقيس أسئلة اﻻسﺘبانة ما وضعت لقياسه ،وقد
قام الباحﺜان بالﺘأكد من صدق اﻻسﺘبانة
بﻄريقﺘين:
 .1صدق المحكمين :عرضﺘاﻻسﺘبانة على
مجموعة من المحكمين المخﺘصين في مجال
المحاسبة ﺗألفت من أعضاء هيئة الﺘدريس
بالجامعات السودانية ،وقد اسﺘجاب الباحﺜان
ﻵراء السادة المحكمين وقاما بإجراء ما يلزم

محايد
3
3.39 – 2.60

أوافق
4
4.19
1.40

من حذف وﺗعديﻞ في ضوء المقﺘرحات
المقدمة .
 .2ثبات ألفا كرونباخ :بعد أن قام الباحﺜان
بإجراء ما يلزم من وﺗعديﻞ و جمع بيانات
الدراسة النهائية ،لجأ إلى اخﺘبار ثبات ألفا
كرونباخ للﺘحقق من ثبات فقرات اﻻسﺘبانة
على نﻄاق أبعادها الفرعية والنﺘائج يﺘضمنها
الجدول الﺘالي:

جدول ) (4يوضح مؤشرات ثبات ألفا كرونباخ لعبارات أبعاد استبانة البحث
19

أوافق بشدة
5
5-1.2

أثر استخدام النظم المحاسبية اﻹلكترونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي بالتطبيق علي المصارف السودانية

Item-Total Statistics
الفقرة

المتوسط عند حذف
العبارة

التباين عند حذف
العبارة

اﻻرتباط
المصحح

ألفا كرونباخ

البعد اﻷول :المستندات اﻹلكترونية
1

92.75

19.689

0.48

0.65

2

92.82

19.397

0.40

0.65

3

92.79

20.062

0.28

0.66

4

92.98

21.125

0.07

0.69

5

92.91

20.403

0.27

0.66

البعد الثاني :الدفاتر والسجﻼت اﻹلكترونية
1

92.68

19.613

0.43

0.65

2

92.61

19.777

0.40

0.65

3

92.82

19.397

0.40

0.65

4

92.93

21.638

0.01

0.69

5

92.89

21.560

0.02

0.69

البعد الثالث :التقارير المالية اﻹلكترونية
1

92.61

19.777

0.40

0.65

2

92.84

21.421

0.02

0.69

3

92.84

22.207

0.09-

0.70

4

92.93

21.424

0.05

0.69

5

93.07

20.245

0.27

0.66

يﺘبين من الجدول رقم ) (4أن جميع مؤشرات ألفا
كرونباخ لفقرات أبعاد اسﺘبانة الدراسة < ،0.60
يكون هنالك ﺗجانس واﺗساق كبير بين مﺘغيرات
الدراسة كلما اقﺘربت قيمة ألفا من الواحد صحيح ،
بينما يكون هنالك عدم ﺗجانس كلما اقﺘربت قيمة ألفا
من الصفر .

اﻻتساق الداخلي ﻻستبانة الدراسة  :للﺘأكد من
اﻻﺗساق الداخلي ﻷبعاد اسﺘبانة الدراسة ،لجأ
الباحﺜان إلىإيجاد معامﻞ اﻻرﺗباط لبيرسون بين
الدرجة الكلية لكﻞ بعد والدرجة الكلية ﻻسﺘبانة
الدراسة .

جدول رقم ) (5مؤشرات اﻻرتباط لبيرس ون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لﻼستبانة
م

مضمون البعد

اﻻرتباط بالدرجة الكلية

1

المسﺘندات اﻹلكﺘرونية

**0.627

2

السجﻼت اﻹلكﺘرونية

**0.732

3

الﺘقارير المالية اﻹلكﺘرونية

**0.526
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يﺘبين من الجدول ) (5أن معامﻼت اﻻرﺗباط
لبيرسون ﻷبعاد اسﺘبانة الدراسة ﺗﺘراوح بين
) **0.526إلى  (**0.723وهي جمعيها
مؤشرات ارﺗباط دالة إحصائيا ً عند مسﺘوى معنوية
) ،(**)(0.01وعليه يخلص الباحﺜان إلى أن
اسﺘبانة البحث صادقة لما وضعت لقياسه.
تحليل بيانات الدراسة:اشﺘمﻞ هذا المبحث على
ﺗحليﻞ البيانات اﻷساسية للدراسة للﺘمكن من معرفة
اﺗجاهات إجابات عينة الدراسة على عبارات أبعاد
الدراسة المخﺘلفة وذلك من خﻼل حساب مؤشرات
اﻹحصاء الوصفي وذلك وفقا ً للخﻄوات الﺘالية:
 .1التحليل اﻹحصائي لعبارات الدراسة من خﻼل
ﺗقدير المﺘوسﻄات الحسابية واﻻنحرافات
المعيارية.
 .2تحديد درجة القطع لمتوسط استبانة البحث:بما
أن اسﺘبانة البحث ﺗسﺘخدم المقياس الخماسي
لليكرت )  ( 5 ، 4 ،3 ، 2 ، 1فإن مدى المقياس
يصبح ) (4 = 1-5وبقسمة المدى على أكبر
قيمة للمقياس ﺗصبح فئات المﺘوسط الحسابي
كالﺘالي:
 .1المﺘوسط من  1.79 – 1يعني درجة
ممارسة الفقرة منخفضة جداً أو ﻻ أوافق
بشدة.
 .2المﺘوسط من  2.59 – 1.80يعني درجة
ممارسة الفقرة منخفضة أو ﻻ أوافق.
 .3المﺘوسط من  3.39 – 2.60يعني درجة
ممارسة الفقرة مﺘوسﻄة أو ﻻ أدري.
 .4المﺘوسط من  4.19 – 3.40يعني درجة
ممارسة الفقرة كبيرة أو أوافق.
 .5المﺘوسط من  5 – 4.20يعني درجة
ممارسة الفقرة كبيرة جداً أو أوافق بشدة.
فرضيات الدراسة :ﺗشﺘمﻞ الدراسة الحالية على
مجموعة من الفرضيات ،وﺗفاصيلها كالﺘالي:
 الفرضية الرئيسة :يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية
لنظم المعلومات المحاسبية اﻹلكﺘرونية في كفاءة
اﻷداء المالي للمصارف الﺘجارية السودانية؟
وﺗﺘفرع منه اﻻسئلة الﺘالية:
 .1يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم المسﺘندات
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
 .2يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم السجﻼت
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
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 .3يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم الﺘقارير
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
 آلية اختبار فرضيات الدراسة
أ -الفرضية الرئيسة الصفرية  " :H0ﻻيوجد
أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم المعلومات
المحاسبية اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي
للمصارف الﺘجارية السودانية ،إذا كان
مسﺘوى الدﻻلة اﻹحصائية ﻻخﺘبار  Tلعينة
واحدة للفروق بين مﺘوسط اسﺘجابات عينة
الدراسة والمﺘوسط الفرضي ≤ 0.05
ب -الفرضية الرئيسة البديلة :H1يوجد أثر ذو
دﻻلة إحصائية لنظم المعلومات المحاسبية
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي
للمصارف الﺘجارية السودانية ،إذا كان
مسﺘوى الدﻻلة اﻹحصائية ﻻخﺘبار  Tلعينة
واحدة للفروق بين مﺘوسط اسﺘجابات عينة
الدراسة والمﺘوسط الفرضي > . 0.05
 نتائج فرضيات الدراسة
 .1نتائج الفرضية الرئيسة :ﻻيوجد أثرذو دﻻلة
إحصائية لنظم المعلومات المحاسبية
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي
للمصارف الﺘجارية السودانية.
أ -الفرضية الصفرية " :H0ﻻيوجد
أثرذو دﻻلة إحصائية لنظم المعلومات
المحاسبية اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء
المالي للمصارف الﺘجارية السودانية،
إذا كان مسﺘوى الدﻻلة اﻹحصائية
ﻻخﺘبار  Tلعينة واحدة للفروق بين
مﺘوسط اسﺘجابات عينة الدراسة
والمﺘوسط الفرضي ≤ 0.05
ب -الفرضية البديلة :H1يوجد أثرذو دﻻلة
إحصائية لنظم المعلومات المحاسبية
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي
للمصارف الﺘجارية السودانية ،إذا كان
مسﺘوى الدﻻلة اﻹحصائية ﻻخﺘبار T
لعينة واحدة للفروق بين مﺘوسط
اسﺘجابات عينة الدراسة والمﺘوسط
الفرضي > . 0.05
 خطوات اختبار الفرضية الرئيسية:
 حساب المﺘوسط الفرضي للدرجة الكليةللمﺘغيرات المسﺘقلة مجﺘمعة والﺘي ﺗساوي
)عدد الفقرات  Xمﺘوسط المقياس( = )15
.(45 = 3 X

أثر استخدام النظم المحاسبية اﻹلكترونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي بالتطبيق علي المصارف السودانية

للﺘحقق من صحة الفرضيةاﻷولى ،لجأ الباحﺜان إلى
الﺘحقق من أن بيانات المﺘغير للدرجة الكلية يﺘبع
الﺘوزيع الﻄبيعي من حساب المﺘوسط الحسابي
والوسيط ومعامﻞ اﻻلﺘواء والﺘي يﺘضمنها الجدول
الﺘالي:

 اخﺘبار دﻻلة الفروق بين المﺘوسط الفرضي) (45ومﺘوسط اسﺘجابات عينة البحث
باسﺘخدام اخﺘبار  Tلعينة واحدة ،وفق
الشروط الﺘالية:
 أن المتغيرات مقاسة على المستوى الكمي،استقﻼلية المشاهدات  ،اﻻختيار العشوائي
لعينة الدراسة  ،اختبار اعتدالية التوزيع:

جدول رقم ) (6مؤشرات اعتدالية التوزيع الطبيعي لمتغير الفرض اﻷول
المؤشر اﻻحصائي

المتوسط الحسابي

الوسيط

معامل اﻻلتواء

معامل التفلطح

القيمة

65.77

66

0.017-

0.125-

يﺘضح من المؤشرات اﻹحصائية ﻻعﺘدالية الﺘوزيع
بالجدول ) ،(6إن المﺘوسط الحسابي = الوسيط
ﺗقريبا ً،كما أن معامﻞ اﻻلﺘواء >  ، 1كذلك نجد أن
قيمة معامﻞ الﺘفلﻄح >  ، 3جميعها  .يخلص من
خﻼلها الباحﺜان أن بيانات مﺘغير الفرضية الرئيسية
يﺘبع الﺘوزيع الﻄبيعي.

 نتائج الفرضية الرئيسية :والذي ينص على أنه
" يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائيةلنظم المعلومات
المحاسبية اﻹلكترونية في كفاءة اﻷداء المالي
للمصارف التجارية السودانية" ،وﻻخﺘبار
صحة الفرضية لجأ الباحﺜان إلى اسﺘخدام اخﺘبار
 Tلعينة واحدة والنﺘائج كانت كالﺘالي:

جدول رقم ) (7مؤشرات  Tﻷثر نظم المعلومات المحاسبية اﻹلكترونية في كفاءة اﻷداء المالي
للمصارف التجارية السودانية )الفرضية الرئيسة(
المتوسط الحسابي
للعينة

اﻻنحراف
المعياري

المتوسط
الفرضي

Tقيمة

مستوى الدﻻلة
الدﻻلة

قبول الفرض

65.77

3.72

45

42.18

0.000

البديﻞ

درجة الحرية =)(56= 1-57

ﻻخﺘبار صحة الفرضية الرئيسية ،لجأ الباحﺜان إلى
حساب المﺘوسط الحسابي واﻻنحراف المعياري
والمﺘوسط الفرضي للدرجة الكلية ﻷبعاد الدراسة
ومن ثم اخﺘبار معنوية دﻻلة الفروق بين المﺘوسط
الفرضي للدراسة ومﺘوسط وجهة نظر عينة
الدراسة ،حيث يﺘضح من نﺘائج الجدول ) (7أن
المﺘوسط الحسابي ﻻسﺘجابات عينة الدراسة بلغ
قدره ) (65.77وهو أكبر من المﺘوسط الفرضي
مع انحراف معياري يساوي ) ،(3.72كما يﺘضح
أن قيمة  42.18 = Tوهي أكبر بكﺜير من القيمة
الجدولية والﺘي ﺗساوي في أقصاها ) (3ﺗقريباً ،مما
يظهر وجود فروق كبيرة جداً ذات دﻻلة إحصائية

بين المﺘوسط الفرضي للدراسة ومﺘوسط اسﺘجابات
عينة الدراسة عند مسﺘوى دﻻلة )> 0.000
 ،(0.05وبنا ًء على ذلك يقبﻞ الباحﺜان الفرضية
الرئيسية البديﻞ  H1وهو " يوجد أثر ذو دﻻلة
إحصائية لنظم المعلومات المحاسبية اﻹلكﺘرونية
في كفاءة اﻷداء المالي للمصارف الﺘجارية
السودانية" بدرجة كبيرة جداً من وجهة نظر عينة
الدراسة المسﺘﻄلعة بالمصارف السودانية.
 .1نتائج الفرضية الفرعيةاﻷولى :والذي ينص
على أنه " يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم
المسﺘندات اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
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ب -الفرضية البديلة :H1يوجد أثر ذو دﻻلة
إحصائية لنظم المسﺘندات اﻹلكﺘرونية في
كفاءة اﻷداء المالي ،إذا كان مسﺘوى الدﻻلة
اﻹحصائية ﻻخﺘبار  Tلعينة واحدة للفروق
بين مﺘوسط اسﺘجابات عينة الدراسة
والمﺘوسط الفرضي > . 0.05

أ -الفرضية الصفرية " :H0ﻻيوجد أثر ذو
دﻻلة إحصائية لنظم المسﺘندات اﻹلكﺘرونية
في كفاءة اﻷداء المالي ،إذا كان مسﺘوى
الدﻻلة اﻹحصائية ﻻخﺘبار  Tلعينة واحدة
للفروق بين مﺘوسط اسﺘجابات عينة
الدراسة والمﺘوسط الفرضي ≤ 0.05

جدول رقم ) (8مؤشرات اعتدالية التوزيع الطبيعي لفقرات متغير الفرضيةاﻷولى
المؤشر اﻻحصائي

فقرة1

فقرة2

فقرة3

فقرة4

فقرة5

المﺘوسط الحسابي

4.58

4.39

4.42

4.23

4.3

الوسيط

5

4

5

4

4

معامﻞ اﻻلﺘواء

0.694-

0.578-

0.693-

0.358-

0.057-

معامﻞ الﺘفلﻄح

0.761-

0.591-

0.507-

0.919-

0.523-

يﺘضح من المؤشرات اﻹحصائية ﻻعﺘدالية الﺘوزيع
بالجدول ) ،(8أيضا ً أن المﺘوسط الحسابي =
الوسيط ﺗقريبا ً،كما أن قيم معامﻞ اﻻلﺘواء > ، 1
كذلك نجد أن قيم معامﻞ الﺘفلﻄح >  ، 3وهي

جميعها مﺘوافقة  ،يخلص من خﻼلها الباحﺜان أن
بيانات مﺘغير الفرضية الفرعيةاﻷولى يﺘبع الﺘوزيع
الﻄبيعي.

جدول رقم ) (9مؤشرات  Tﻷثر نظم المستندات اﻹلكترونية في كفاءة اﻷداء المالي )الفرضية
الفرعيةاﻷولى(
م

1
2
3
4
5

مضمون الفقرة
يﺘوفر في المصرف سجﻞ
مسﺘندات إلكﺘرونية شامﻞ لكﻞ
معامﻼت المصرف.
ﺗﺘم أرشفة المسﺘندات اﻹلكﺘرونية
بصورة مسﺘمرة.
هنالك سهولة في اسﺘرجاع
المسﺘندات اﻹلكﺘرونية في النظام
المحاسبي
يوفر النظام المحاسبي آلية
لمراجعة المسﺘندات الﺘي ﺗم حذفها
أو ﺗعديلها
يسﺘﻄيع المراجع الخارجي الﺘحقق
من صحة المسﺘندات بصورة
سهلة مقارنة بالمسﺘندات اليدوية
المﺘوسط العام للبعد

درجة الحرية =)(56= 1-57
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المتوسط

اﻻنحرا
ف
المعيار
ي

قيمة T

4.58

0.53

22.38

0.000

4.39

0.65

16.15

0.000

كبيرة
جدا ً

4.42

0.65

16.42

0.000

كبيرة
جدا ً

2

4.23

0.71

13.10

0.000

كبيرة
جدا ً

5

4.30

0.57

17.32

0.000

كبيرة
جدا ً

4

4.38

0.62

17.08

0.000

كبيرة
جدا ً

الدﻻلة

الممار
سة

ترتيب
اﻻهمية

كبيرة
جدا ً

1
3

أثر استخدام النظم المحاسبية اﻹلكترونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي بالتطبيق علي المصارف السودانية

يﺘضح من المؤشرات اﻹحصائية للجدول )(9
الحقائق الﺘالية:
 .1ﺗﺘراوح المﺘوسﻄات الحسابية ﻻسﺘجابات عينة
الدراسة لواقع ممارسة المسﺘندات اﻹلكﺘرونية
بين ) 4.23إلى  4.58من  (5وهي من مؤشرات
فئة المﺘوسط الخامسة ) 4.20إلى  (5مما يؤكد
وجود ممارسة بدرجة كبيرة جدا ً للمسﺘندات
اﻹلكﺘرونية بالمصارف السودانية.
 .2إن ما بين ) %85إلى  (%92من عينة الدراسة
المسﺘﻄلعة ﺗؤكد وجود ممارسة بدرجة كبيرة
جدا ً للمسﺘندات اﻹلكﺘرونية بالمصارف
السودانية.
 .3يأﺗي بالمرﺗبة اﻷولى من حيث درجة الممارسة
للمسﺘندات اﻹلكﺘرونية بالمصارف السودانية
مضمون الفقرة  " 1يﺘوفر في المصرف سجﻞ
مسﺘندات إلكﺘرونية شامﻞ لكﻞ معامﻼت
المصرف"  ،بمﺘوسط حسابي بلغ ) 4.58من
.(5
 .4يأﺗي بالمرﺗبة اﻷخيرة من حيث الممارسة
للمسﺘندات اﻹلكﺘرونية بالمصارف السودانية
مضمون الفقرة  " 4يوفر النظام المحاسبي آلية
لمراجعة المسﺘندات الﺘي ﺗم حذفها أو ﺗعديلها"،
بمﺘوسط حسابي بلغ ) 4.23من .(5
 .5المتوسط العام :والذي بلغ قدره ) 4.38من (5
وﺗأكيد ) (%88من عبنة الدراسة دﻻلة على
وجود ممارسة بدرجة كبيرة جدا ً للمسﺘندات
اﻹلكﺘرونية بالمصارف السودانية من وجهة
نظر عينة الدراسة المسﺘﻄلعة.

 .6ﺗﺘراوح قيم  Tلفقرات البعد بين ) 13.10إلى
 (22.38وللمﺘوسط العام ) (4.38بلغت
) (17.08وهي جميعها أكبر من القيمة الجدولية
القصوى ) (3مما يدل على وجود فروق بدرجة
كبيرة ذات دﻻلة إحصائية بين المﺘوسط
الفرضي ) (3ومﺘوسط اسﺘجابات عينة الدراسة
عند مسﺘوى دﻻلة ).(0.05 > 0.000
 .7يخلص الباحﺜان من هذه النﺘائج إلى قبول صحة
الفرضية الفرعيةاﻷولى H1وهو"يوجد أثر ذو
دﻻلة إحصائية لنظم المسﺘندات اﻹلكﺘرونية في
كفاءة اﻷداء المالي"من وجهة نظر العينة
المسﺘﻄلعة.
 .2نتائج الفرضية الفرعية الثانية :والذي ينص
على أنه " يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم
السجﻼت اﻹلكﺘرونيةفي كفاءة اﻷداء المالي.
أ -الفرضية الصفرية " :H0ﻻيوجد أثر ذو
دﻻلة إحصائية لنظم السجﻼﺗاﻹلكﺘرونية في
كفاءة اﻷداء المالي ،إذا كان مسﺘوى الدﻻلة
اﻹحصائية ﻻخﺘبار  Tلعينة واحدة للفروق
بين مﺘوسط اسﺘجابات عينة الدراسة
والمﺘوسط الفرضي ≤ 0.05
ب -الفرضية البديلة :H1يوجد أثر ذو دﻻلة
إحصائية لنظم السجﻼت اﻹلكﺘرونية في
كفاءة اﻷداء المالي ،إذا كان مسﺘوى الدﻻلة
اﻹحصائية ﻻخﺘبار  Tلعينة واحدة للفروق
بين مﺘوسط اسﺘجابات عينة الدراسة
والمﺘوسط الفرضي > . 0.05

جدول رقم ) ( 10مؤشرات اعتدالية التوزيع الطبيعي لفقرات متغير الفرضية الفرعية الثانية
المؤشر اﻻحصائي

فقرة1

فقرة2

فقرة3

فقرة4

فقرة5

المﺘوسط الحسابي

4.53

4.6

4.39

4.28

4.32

الوسيط

5

5

4

4

4

معامﻞ اﻻلﺘواء

0.705-

1.02-

0.578-

0.344-

0.363-

معامﻞ الﺘفلﻄح

0.493-

0.079

0.591-

0.663-

0.625-

جميعها يخلص من خﻼلها الباحﺜان أن بيانات
مﺘغير الفرضية الفرعية الﺜانية يﺘبع الﺘوزيع
الﻄبيعي.

يﺘضح من المؤشرات اﻹحصائية ﻻعﺘدالية الﺘوزيع
بالجدول ) ،(10أيضا ً أن المﺘوسط الحسابي =
الوسيط ﺗقريبا ،كما أن قيم معامﻞ اﻻلﺘواء ≥ ، 1
كذلك نجد أن قيم معامﻞ الﺘفلﻄح >  ، 3وهي
جدول رقم ) (11مؤشرات  Tﻷثر السجﻼت اﻹلكترونية في كفاءة اﻷداء المالي )الفرضية الفرعية
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الثانية(
م

مضمون الفقرة

يﺘم اسﺘخدام دفاﺗر
وسجﻼت منﺘظمة في
1
الﺘشغيﻞ
ظﻞ
اﻹلكﺘروني للبيانات.
يﺘم الﺘسجيﻞ في الدفاﺗر
المحاسبية إلكﺘرونيا
2
بصورة أفضﻞ من
النظام اليدوي.
يﻄابق المراجع الداخلي
والسجﻼت
 3الدفاﺗر
المحاسبية إلكﺘرونيا.
يسﺘﻄيع الموظف ﺗﺘبع
مسار العملية المالية في
4
السجﻼت المحاسبية
اﻹلكﺘرونية
المراجع
يسﺘﻄيع
الخارجي ﺗحديد كفاية
5
ومﻼئمة أدلة اﻹثبات
اﻹلكﺘرونية .
المﺘوسط العام للبعد
درجة الحرية =)(56= 1-57

المتوسط

اﻻنحراف
المعياري

4.53

0.57

20.21

0.000

كبيرة جداً

2

4.60

0.56

21.43

0.000

كبيرة جداً

1

4.39

0.65

16.15

0.000

كبيرة جداً

3

4.28

0.65

14.92

0.000

كبيرة جداً

5

4.32

0.63

15.74

0.000

كبيرة جداً

4

4.42

0.61

17.69

0.000

كبيرة جداً

يﺘضح من المؤشرات اﻹحصائية للجدول )(11
الحقائق الﺘالية:
 .1ﺗﺘراوح المﺘوسﻄات الحسابية ﻻسﺘجابات عينة
الدراسة لواقع ممارسة الدفاﺗر والسجﻼت
اﻹلكﺘرونية بين ) 4.32إلى  (4.60وهي من
مؤشرات فئة المﺘوسط الخامسة ) 4.20إلى (5
مما يؤكد وجود ممارسة بدرجة كبيرة جدا ً
للدفاﺗر والسجﻼت اﻹلكﺘرونية بالمصارف
السودانية .
 .2أن ما بين ) %86إلى  (%91من عينة الدراسة
المسﺘﻄلعة ﺗؤكد وجود ممارسة بدرجة كبيرة
جدا ً للدفاﺗر والسجﻼت اﻹلكﺘرونية بالمصارف
السودانية.
 .3يأﺗي بالمرﺗبة اﻷولى من حيث درجة الممارسة
للدفاﺗر والسجﻼت اﻹلكﺘرونية بالمصارف
السودانية مضمون الفقرة " 2يﺘم الﺘسجيﻞ في
الدفاﺗر المحاسبية إلكﺘرونيا بصورة أفضﻞ من

25

قيمة T

الدﻻلة

الممارسة

ترتيب
اﻻهمية

النظام اليدوي"،بمﺘوسط حسابي بلغ ) 4.60من
.(5
 .4يأﺗي بالمرﺗبة اﻷخيرة من حيث الممارسة للدفاﺗر
والسجﻼت اﻹلكﺘرونية بالمصارف السودانية
الفقرة  " 4يسﺘﻄيع الموظف ﺗﺘبع مسار العملية
المالية في السجﻼت المحاسبية اﻹلكﺘرونية "،
بمﺘوسط حسابي بلغ ) 4.28من .(5
 .5المتوسط العام :والذي بلغ قدره ) 4.42من (5
وﺗأكيد ) (%88من عينة الدراسة دﻻلة على
وجود ممارسة بدرجة كبيرة جدا ً للدفاﺗر
والسجﻼت اﻹلكﺘرونية بالمصارف السودانية من
وجهة نظر عينة الدراسة المسﺘﻄلعة.
 .6ﺗﺘراوح قيم  Tلفقرات البعد بين ) 14.92إلى
 (21.43وللمﺘوسط العام ) (4.42بلغت
) (17.69وهي جميعها أكبر من القيمة الجدولية
القصوى ) (3مما يدل على وجود فروق بدرجة
كبيرة ذات دﻻلة إحصائية بين المﺘوسط الفرضي

أثر استخدام النظم المحاسبية اﻹلكترونية في رفع كفاءة اﻷداء المالي بالتطبيق علي المصارف السودانية

كفاءة اﻷداء المالي ،إذا كان مسﺘوى الدﻻلة
اﻹحصائية ﻻخﺘبار  Tلعينة واحدة للفروق
بين مﺘوسط اسﺘجابات عينة الدراسة
والمﺘوسط الفرضي ≤ 0.05
ب -الفرضية البديلة :H1يوجد أثر ذو دﻻلة
إحصائية لنظم الﺘقارير اﻹلكﺘرونية في كفاءة
اﻷداء المالي ،إذا كان مسﺘوى الدﻻلة
اﻹحصائية ﻻخﺘبار  Tلعينة واحدة للفروق
بين مﺘوسط اسﺘجابات عينة الدراسة
والمﺘوسط الفرضي > . 0.05

) (3ومﺘوسط اسﺘجابات عينة الدراسة عند
مسﺘوى دﻻلة ).(0.05 > 0.000
 .7يخلص الباحﺜان من هذه النﺘائج إلي قبول صحة
الفرضية الفرعية الﺜانية H1وهو"يوجد أثر ذو
دﻻلة إحصائية لنظم الدفاﺗر والسجﻼت
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي" من وجهة
نظر عينة الدراسة المسﺘﻄلعة.
 .3نتائج الفرضية الفرعية الثالثة :والذي ينص
على أنه " يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم الﺘقارير
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
أ -الفرضية الصفرية " :H0ﻻيوجد أثر ذو
دﻻلة إحصائية لنظم الﺘقارير اﻹلكﺘرونية في

جدول رقم ) ( 12مؤشرات اعتدالية التوزيع الطبيعي لفقرات متغير الفرضية الفرعية الثالثة
المؤشر اﻻحصائي

فقرة1

فقرة2

فقرة3

فقرة4

فقرة5

المﺘوسط الحسابي

4.6

4.37

4.37

4.28

4.14

الوسيط

5

5

4

4

4

معامﻞ اﻻلﺘواء

1.02-

0.728-

0.597-

0.262-

0.077-

معامﻞ الﺘفلﻄح

0.079

0.829-

0.65-

0.572-

0.301-

يﺘضح من المؤشرات اﻹحصائية ﻻعﺘدالية الﺘوزيع
بالجدول ) ،(12أيضا ً أن المﺘوسط الحسابي =
الوسيط ﺗقريبا ً،كما أن قيم معامﻞ اﻻلﺘواء ≥ ، 1

كذلك نجد أن قيم معامﻞ الﺘفلﻄح >  ، 3و يخلص
من خﻼلها الباحﺜان أيضا ً إلى أن بيانات مﺘغير
الفرضية الفرعية الﺜالﺜة يﺘبع الﺘوزيع الﻄبيعي.

جدول رقم ) (13مؤشرات  Tﻷثر التقارير المالية اﻹلكترونية في كفاءة اﻷداء المالي بالمصارف
السودانية )الفرضية الفرعية الثالثة(
م
1
2
3
4
5

مضمون الفقرة
اسﺘخدام النظام اﻹلكﺘروني يؤدي إلى
دقة وسرعة الحصول على الﺘقارير
يسﺘﻄيع الموظف طباعة الﺘقارير
المالية بصورة دورية ﻷغراض
المﻄابقة.
الﺘقارير اﻹلكﺘرونية ﺗوفر معلومات
قابلة للمقارنة ﺗمكن المصرف من
اﺗخاذ القرارات اﻻسﺘراﺗيجية .
ﺗغﻄي الﺘقارير اﻹلكﺘرونية كﻞ أوجه
النشاط المﺘعلقة بالعمﻞ المصرفي .
ﺗﺘصف الﺘقارير المالية الﺘي ﺗقدمها نظم
المعلومات المحاسبية في المصرف
بالدورية واﻻنﺘظام .

المتوسط

اﻻنحراف
المعياري

قيمة T

الدﻻلة

الممار
سة

ترتيب
اﻻهمي
ة

4.60

0.56

21.43

0.000

كبيرة
جدا ً

1

4.37

0.75

13.83

0.000

كبيرة
جدا ً

3

4.37

0.67

15.38

0.000

كبيرة
جدا ً

2

4.28

0.62

15.60

0.000

كبيرة
جدا ً

4

4.14

0.61

14.10

0.000

كبيرة

5
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المﺘوسط العام للبعد

4.35

0.64

16.07

0.000

كبيرة
جدا ً

درجة الحرية =)(56= 1-57

يﺘضح من المؤشرات اﻹحصائية للجدول )(13
الحقائق الﺘالية:
 .1ﺗﺘراوح المﺘوسﻄات الحسابية ﻻسﺘجابات عينة
الدراسة لواقع ممارسة الﺘقارير المالية
اﻹلكﺘرونية بين ) 4.14إلى  (4.60وهي من
مؤشرات فئة المﺘوسط الرابعة ) 3.60إلى
 (4.19والخامسة ) 4.20إلى  (5مما يؤكد
وجود ممارسة بدرجة كبيرة وكبيرة جداً
للﺘقارير المالية اﻹلكﺘرونية بالمصارف
السودانية من وجهة نظر عينة الدراسة.
 .2أن ما بين ) %83إلى  (%92من عينة الدراسة
المسﺘﻄلعة ﺗؤكد وجود ممارسة بدرجة كبيرة
وكبيرة جدا ً للﺘقارير المالية اﻹلكﺘرونية
بالمصارف السودانية.
 .3يأﺗي بالمرﺗبة اﻷولى من حيث درجة الممارسة
للﺘقارير المالية اﻹلكﺘرونية بالمصارف
السودانية مضمون الفقرة  " 1اسﺘخدام النظام
اﻹلكﺘروني يؤدي إلى دقة وسرعة الحصول
على الﺘقارير "  ،بمﺘوسط حسابي بلغ )4.60
من .(5
 .4يأﺗي بالمرﺗبة اﻷخيرة من حيث الممارسة
للﺘقارير المالية اﻹلكﺘرونية بالمصارف
السودانية الفقرة  " 5ﺗﺘصف الﺘقارير المالية
الﺘي ﺗقدمها نظم المعلومات المحاسبية في
المصرف بالدورية واﻻنﺘظام " ،بمﺘوسط
حسابي بلغ ) 4.14من .(5
 .5المتوسط العام :والذي بلغ قدره ) 4.35من (5
وﺗأكيد ) (%87من عبنة الدراسة دﻻلة على
وجود ممارسة بدرجة كبيرة جدا ً للﺘقارير المالية
اﻹلكﺘرونية بالمصارف السودانية من وجهة
نظر عينة الدراسة المسﺘﻄلعة.
 .6ﺗﺘراوح قيم  Tلفقرات البعد بين ) 13.83إلى
 (21.43وللمﺘوسط العام ) (4.35بلغت
) (16.07وهي جميعها أكبر من القيمة الجدولية
القصوى ) (3مما يدل على وجود فروق بدرجة
كبيرة ذات دﻻلة إحصائية بين المﺘوسط
الفرضي ) (3ومﺘوسط اسﺘجابات عينة الدراسة
عند مسﺘوى دﻻلة ).(0.05 > 0.000
 .7يخلص الباحﺜان من هذه النﺘائج إلي قبول صحة
الفرضية الفرعية الﺜالﺜة H1وهو"يوجد أثر ذو
27

دﻻلة إحصائية لنظم الﺘقارير اﻹلكﺘرونية في
كفاءة اﻷداء المالي" من وجهة نظر عينة
الدراسة.

المحور الرابع
النتائج والتوصيات
أوﻻً :النتائج :بنا ًء على نﺘائج الﺘحليﻼت اﻹحصائية
لفرضيات الدراسة ،فإن الباحﺜين يجمﻼن أهم
النﺘائج فيما يأﺗي:
 .1يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم المعلومات
المحاسبية اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي
للمصارف الﺘجارية السودانية.
 .2يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم المسﺘندات
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
" .3يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم السجﻼت
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
 .4يوجد أثر ذو دﻻلة إحصائية لنظم الﺘقارير
اﻹلكﺘرونية في كفاءة اﻷداء المالي.
ثانياً :التوصيات:
في ضوء نﺘائج البحث يوصي الباحﺜان باﻵﺗي:
 .1زيادة الوعي بأهمية اسﺘخدام النظم المحاسبية
اﻹلكﺘرونية في المصارف السودانية.
 .2ضرورة اسﺘخدام مخرجات النظم المحاسبية
اﻹلكﺘرونية في عملية الﺘخﻄيط والرقابة في
المصارف السودانية.
 .3ضرورة اسﺘخدام مخرجات النظم المحاسبية
اﻹلكﺘرونية في عملية اﺗخاذ القرارات في
المصارف السودانية.
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