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 دور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات اإلدارية في ظل أنظمة التشغيل اإللكترونية 
 دراسة ميدانية في المؤسسات الجامعية بمحافظة حضرموت

 

 إبراىيم عبداهلل مدىش علي             بن كليب                                          د. سامل عبداهلل                   
 كلية العلوم إلدارية،  قسم احملاسبةمدرس ب                         أستاذ مشارك، قسم احملاسبة، كلية العلوم إلدارية           

 جامعة العلوم والتكنولوجيا                                                                 ريانـجامعة ال                         
 :صالملخ

إن اذلدف األساسي من ىذه الدراسة ىو بيان دور ادلعلومات احملاسبية يف ترشيد القرارات اإلدارية من 
، القابلية للمقارنة، الثبات( يف ظل أنظمة التشغيل اإللكرتونية الصدق يف التعبريخالل خصائصها )ادلالئمة، 

 عنتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة يف ادلؤسسات اجلامعية )احلكومية واخلاصة( مبحافظة حضرموت، ول
عتماد على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، ومن تساؤالهتا مت مجع البيانات ادلتعلقة بالدراسة باال

طار النظري للدراسة، أما فيما يتعلق باجلانب التطبيقي اليت شكلت اإلخالذلا مت احلصول على البيانات الثانوية 
 ،اسة ادلنهج الوصفي التحليلي، ومت استخدام أسلوب احلصر الشامل جملتمع الدراسةفقد استخدمت ىذه الدر 

( 66) قاربادلتمثل يف مجيع موظفي اإلدارة ادلالية يف ادلؤسسات اجلامعية مبحافظة حضرموت، ومت توزيع ما ي
الدراسة على عدد ستخدام، واستند التحليل الوصفي ذلذه صاحلة لالمنها  ( استبانة55) اعتمادومت  ،استبانة

ضلدار اخلطي وسطات، االضلرافات ادلعيارية، االمنها التكرارات، النسب ادلئوية، ادلت ،من األساليب اإلحصائية
ستخدام برنامج التحليل اإلحصائي امت حتليل البيانات ب إذ(، T-testالبسيط وادلتعدد، واختبار )

(SPSS.20وتوصل ،)أمهها: وجود دور خلصائص ادلعلومات احملاسبية يف  ، ت الدراسة إىل رلموعة من النتائج
ترشيد القرارات االدارية يف ظل أنظمة التشغيل اإللكرتونية يف ادلؤسسات اجلامعية مبحافظة حضرموت، كما 

دور قابلية ادلقارنة للمعلومات احملاسبية كان بادلرتبة األوىل  من حيث تأثريه على ترشيد  إىلتوصلت الدراسة 
الثبات،  اوأخريً  الصدق يف التعبريمث  ،ادلعلومات يف ادلرتبة الثانية ءمةكان تأثري مال  يف حنياإلدارية، القرارات 

ىل  حد ما يف  رؤية ادلؤسسات اجلامعية دلبدأ اإلفصاح بشفافية إوكذلك توصلت الدراسة إىل وجود  ضعف 
ادلعلومات احملاسبية ودورىا يف ترشيد القرارات لواقع  اعن القوائم والتقارير ادلالية. وتقدم ىذه الدراسة تقييمً 
 اإلدارية يف ادلؤسسات اجلامعية مبحافظة حضرموت.

 المقدمة
إن من أىم أسباب وجود احملاسبة وتطورىا ادلستمر يتمثل يف أهنا توفر ادلعلومات ادلناسبة الختاذ 

ادلعلومات احملاسبية دورًا إذ تؤدي  ؛لوماترات سواء إلدارة ادلنظمة أو لألطراف اخلارجية ادلعنية هبذه ادلعاالقر 
يف إدارة منظمات األعمال وادلنظمات بشكل عام، ومن ىنا ظهر ما يعرف بنظام ادلعلومات احملاسبية  مهًما

ويف تنفيذ األنشطة احملاسبية  ،االلكرتوين، الذي جاء من أجل تسهيل القيام باألعمال وادلمارسات ادلطلوبة
لية، وسرعة ودقة هبدف احلصول على ادلعلومات احملاسبية اليت حتتاجها اإلدارة وتساعدىا ادلختلفة بكفاءة وفاع


