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ملخص: 
تخفي�ض  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
تكلفة اخلدمة يف فنادق اخلم�ض يف الأردن. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، وزعت ا�ستبانة على 
عينة ع�سوائية قوامها )110( من العاملني يف الفنادق 5 جنوم. وقد بلغ عدد الإ�ستبانات 
من   )%81.8( ن�سبته  ما  اأي  ا�ستبانة؛   )90( الإح�سائي  للتحليل  وال�ساحلة  امل�سرتدة 

الإ�ستبانات املوزعة. 
حتليل  اأجل  ومن  الدرا�سة،  فر�سيات  من  للتحقق  الدرا�سة  �سعت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
البيانات ا�ستخدم الباحث املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والن�سب املئوية واختبار 
)T( . اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود درجة تاأثري عالية جداً لنظم املعلومات املحا�سبية يف 
تخفي�ض تكلفة اخلدمة يف فنادق خم�ض النجوم يف الأردن بن�سبة مئوية )82%( ، وبناًء 

على نتائج اختبار الفر�سيات، رف�ست فر�سيات الدرا�سة الثالثة العدمية. 
ويف �سوء نتائج الدرا�سة قدم الباحث جمموعة من التو�سيات التي يراها �رصورية 

لتحقيق امليزة التناف�سية و�سمان اجلودة. 
الكلمات املفتاحية: نظم املعلومات املحا�سبية ، تكلفة اخلدمة الفندقية

ــــــ تخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية ، ت�سميم نظم املعلومات املحا�سبية الفندقية. 
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The Effect of Accounting Information Systems in Reducing 
the Cost of Service in Five Stars Hotels in Jordan

Field Study

Abstract: 

The aim of this study is to know the effect of accounting information 
systems in reducing the cost of service in 5 stars hotels in Jordan. To achieve 
the study objectives, the researcher distributed a questionnaire to (110) of 
the employees in the five stars hotels in Jordan, (90) questionnaires were 
returned and the response rate of which was (81.8%) . In addition, the study 
attempted to verify the basic hypotheses and that of the study. In order to 
analyze the data, the researcher used the Weight Mean, Standard Deviation, 
Percentages, and (T- test) . The result of the study revealed the presence of a 
very high degree effect of the accounting information systems in reducing the 
cost of services in 5 stars hotels in Jordan with 82%. Based on the result of 
hypotheses tested, the three null hypotheses of the study were rejected. In the 
light of the findings, the researcher gave a number of recommendations that 
are necessary to achieve the competitive advantage and quality assurance. 

Key Words: Hotel Accounting Information Systems, Hotel Cost Services 
, Reducing the Hotel Cost Services, Designing Hotel Accounting Information 
Systems
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مقدمة: 
لقد كان لالنفتاح العاملي وزيادة قوة املناف�سة، وانفتاح الأ�سواق، واتفاقيات التجارة 
املعلومات  بنظم  الهتمام  اإىل  القت�سادية  املن�ساآت  جميع  دفع  يف  فعال  دور  العاملية 
وحماولة  الإنتاج،  لعنا�رص  الأمثل  ال�ستخدام  بهدف  وذلك  قبل،  ذي  من  اأكرث  املحا�سبية 
ا�ستخدام طرق واأ�ساليب حديثة لحت�ساب التكاليف بهدف تخفي�ض التكلفة عند احلد الأدنى 
الأ�سعار  تخفي�ض  خالل  من  للمنتج،  تناف�سية  مليزة  للو�سول  اجلودة  على  املحافظة  مع 

و�سمان اجلودة )اأبو �سنب 2008( . 
اإن قطاع اخلدمات الفندقي يعتمد على كثري من العنا�رص واملكونات لإنتاج املنتج 
خلدمة  العاملني  من  العديد  وي�ستخدم   ،  ) الإطعام  )الإيواء  لال�ستهالك  القابل  ال�سياحي 
يف  ومتر  معقدة،  الفندقية  اخلدمات  فاإن  وعليه  الأقطار،  خمتلف  من  )النزلء(  الزبائن 
مراكز اإنتاج عديدة وخمتلفة، وبالتايل تعد الأكرث حاجة للمعلومات والبيان عن مكونات 

وعنا�رص الإنتاج. 
يعدُّ نظام املعلومات املحا�سبي اأحد اأهم م�سادر املعلومات يف القطاع الفندقي من 
وترجمة  القرار،  ل�سناع  وفائدة  قيمة  ّذات  معلومات  اإىل  املالية  البيانات  حتويل  خالل 
وحفظها  مالية  معلومات  تقدمي  خالل  من  الفندقية  الأن�سطة  جميع  يف  املالية  الأحداث 
وتكييفها كي ت�ساعد الإدارة يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية. ومن هنا تاأتي هذه الدرا�سة 
حماولًة لختبار اأثر نظم املعلومات املحا�سبية يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة يف فنادق خم�ض 

النجوم يف الأردن. 

مشكلة الدراسة: 
تخفي�ض  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  اأثر  اإىل  التعرف  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتمثل 
تكلفة اخلدمة يف فنادق خم�ض النجوم يف الأردن، وتتحدد م�صكلة الدرا�صة يف ال�صوؤال 

الرئي�س االآتي: 

ما اأثر نظم املعلومات املحا�صبية يف تخفي�س تكلفة اخلدمة يف فنادق 
خم�س النجوم يف االأردن؟ وانبثق من ال�صوؤال الرئي�س االأ�صئلة الفرعية االآتية: 

هل متتلك الفنادق الأردنية نظم معلومات حما�سبية متكاملة؟ . 1
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للمعلومات . 2 النوعية  الفندقية باخل�سائ�ض  املحا�سبية  املعلومات  تتمتع نظم  هل 
املحا�سبية ؟ 

هل هناك اأثر ذو دللة اإح�سائية لنظام املعلومات املحا�سبي الفندقي يف تخفي�ض . 3
تكلفة اخلدمة الفندقية؟ 

أهداف الدراسة: 
اإن الهدف من هذه الدرا�سة هو معرفة اأثر نظم املعلومات املحا�سبية يف تخفي�ض تكلفة 

اخلدمة يف فنادق خم�ض النجوم يف الأردن وذلك من خالل االأهداف الفرعية التالية: 
التعرف اإىل مدى امتالك فنادق اخلم�ض جنوم يف الأردن لنظم معلومات حما�سبية . 1

متكاملة. 
النوعية . 2 الفندقية باخل�سائ�ض  الك�سف عن مدى متتع نظم املعلومات املحا�سبية 

للمعلومات املحا�سبية. 
بيان ما اإذا كان هناك اأثر ذو دللة اإح�سائية لنظام املعلومات املحا�سبي الفندقي . 3

يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة يف فنادق خم�ض النجوم يف الأردن. 

أهمية الدراسة: 
منو  يف  ودوره  الأردين،  الفندقي  القطاع  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  ت�ستمد 
القت�ساد الأردين، بالإ�سافة اإىل اأهمية وجود نظام معلومات حما�سبي يتالءم وطبيعة عمل 
املن�ساآت  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  ا�ستخدام  اأهمية  وكذلك  الأردين،  الفندقي  القطاع 
ا�سرتاتيجياتها يف تخفي�ض  الفنادق على حتقيق  الذي ي�ساعدالإدارة يف  الفندقية بال�سكل 
قبل  من  ومتزايد  كبري  اهتمام  لوجود  نظراً  خدماتها.  متيز  ويف  الفندقية،  اخلدمة  تكلفة 
فنادق اخلم�ض جنوم يف الأردن واجلهات املهتمة بها خا�سة الإدارة، واملالك، وامل�ستثمرين، 
والعمالء، واملوردين، والزبائن يف مو�سوع تكاليف اخلدمة الفندقية، وجودة اخلدمة، فقد 
وذلك  وفعالية،  كفاءة  ذات  فندقية  نظم معلومات حما�سبية  امتالك  ال�رصوري  اأ�سبح من 
للم�ساهمة يف تر�سيد قرارات الإدارة ملا تقدمة من معلومات مالية ت�ساعد يف تخفي�ض تكلفة 
اخلدمة الفندقية يف ظل النفتاح العاملي، وزيادة حدة املناف�سة وذلك للو�سول اإىل حتقيق 
ميزة تناف�سية و�سمان اجلودة. كما تتمثل اأهمية هذه الدرا�سة من خالل اإلقائها ال�سوء على 
الأردن  يف  النجوم  خم�ض  فنادق  يف  اخلدمة  تخفي�ض  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  اأثر 
الباحث  �سيقدمها  التي  والتو�سيات  الدرا�سة  اإليها  �ستتو�سل  التي  النتائج  من  وال�ستفادة 
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وامل�ستثمرون،  الفنادق، واملالك،  اإدارات  ذلك  �سي�ستفيد من  الدرا�سة حيث  نتائج  يف �سوء 
والعمالء، وطالب العلم، والباحثون، حيث اإن تخفي�ض تكلفة اخلدمة اأو املنتج يلقى اأمية يف 
القطاع القت�سادي الأردين ب�سكل عام ويف القطاع الفندقي ب�سكل خا�ض، كما ياأمل الباحث 
باأن تكون هذه الدرا�سة نواة لدرا�سات م�ستقبلية للباحثني يف اجلامعات الأردنية والعربية. 
وعلى حد علم الباحث اأن هذه الدرا�سة هي الأوىل من نوعها التي اأجريت يف الأردن 
حديثًا. حيث اإن الدرا�سات التي اأجريت �سابقًا بحثت يف مدى تطبيق حما�سبة امل�سوؤولية يف 
الفنادق الأردنية )جودة واآخرون 2009( ، ودرا�سة )العمري، وخ�سارمة 2002( هدفت اإىل 
التعرف اإىل واقع تطبيق نظم حما�سبة التكاليف يف الفنادق الأردنية بالإ�سافة اإىل معرفة 

ال�سعوبات والعقبات التي تعوق نظم حما�سبة التكاليف يف الفنادق الأردنية. 

حمددات الدراسة: 
عند اإعداد هذه الدرا�صة واجه الباحث ال�صعوبات االآتية: 

ندرة الدرا�سات العربية والأجنبية احلديثة التي تناولت مو�سوع اأثر نظم املعلومات . 1
املحا�سبية يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة يف فنادق خم�ض النجوم. حيث اإن الباحث مل يتمكن 

من احل�سول على درا�سات �سابقة حديثة اأجريت بعد عام 2011. 
رف�ض بع�ض الإدارات الفندقية التعاون مع الباحث يف تعبئة ال�ستبانة اأو اإجراء . 2

مقابالت �سخ�سية معها. 
الأردنية . 3 العا�سمة  )5( جنوم املوجودة يف  الفنادق  الدرا�سة على  اقت�رصت عينة 
عمان. 
مل يتم اقت�سار العينة على الإدارات املهتمة بتخفي�ض التكلفة. . 4

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- اإلطار النظري: 

املعلومات  نظم  ومفهوم  املحا�سبية  املعلومات  نظم  ماهية  النظري  الإطار  يتناول 
املحا�سبية، 

اإىل ت�سميم نظم املعلومات  للمعلومات املحا�سبية، بالإ�سافة  النوعية  واخل�سائ�ض 
املحا�سبية الفندقية. 
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ماهية نظم املعلومات املحا�صبية  �
�سمن  وت�سنف  للمعلومات  الكلي  النظام  من  جزءاً  املحا�سبية  املعلومات  نظم  تعدُّ 

النظم املفتوحة التي 
تتفاعل مع البيئة املحيطة بها توؤثر وتتاأثر بها. ويوؤدي هذا النظام دوراً مهمًا وفعاًل 

يتمثل يف تزويد 
خمتلف م�ستويات اتخاذ القرار مبعلومات مالية وغري مالية، ت�ساعدهم على اتخاذ 
تعد  التي  والقوائم  التقارير،  طريق  عن  املعلومات  هذه  توفري  ويتم  الالزمة  القرارات 
واملعايري،  املوؤ�رصات  مثل  اأخرى  بعنا�رص  واملدعمة  الفعلية  اليومية  البيانات  واقع  من 
وتقوميها  الفعلية  النتائج  تف�سري  يف  فعال  دور  لها  والتي  التقديرية،  وامليزانيات 

)الدلهمه، 2008، �ض29( . 
“اأحد  2002، �ض21( نظام املعلومات املحا�سبي باأنه:  عَرف )مو�سكوف و�سيكمن، 
مكونات تنظيم اإداري يخت�ض بجمع املعلومات املالية املالءمة لتخاذ القرارات اإىل اإدارة 
النظام  ويعدُّ  وتوحيدها،  وحتليلها  ومعاجلتها  وتبويبها  اخلارجية”  والأطراف  املن�ساأة 
بينهما  الفرق  وينح�رص  الإدارية،  املعلومات  لنظام  الأ�سا�سية  املكونات  اأحد  املحا�سبي 
بالبيانات  الثاين  يخت�ض  بينما  املحا�سبية،  واملعلومات  بالبيانات  يخت�ض  الأول  اأن  يف 

واملعلومات كافة التي توؤثر عل ن�ساط املن�ساأة. 
يقوم  “نظام  اأنه:  على  املحا�سبي  للنظام  تعريفًا  �ض17(   ،kohler، 1975( وقدم 
تو�سيل  لغة  تعترب  هنا  فاملحا�سبة   ، عنها”:  التقارير  واإعداد  املالية  العمليات  بت�سجيل 
املعلومات من الأفراد حيث يقوم الأخري با�ستخدام تلك املعلومات لأغرا�ض اتخاذ القرارات 

املنا�سبة. 
العنا�رص  من  مرتابطة  جمموعة  هي  املحا�سبية:  املعلومات  نظم  اأن  الباحث  ويرى 
بالأحداث  املتعلقة  املالية  البيانات  ح�رص  اأجل  من  معًا  تتفاعل  التي  والب�رصية  املادية 
واإجراءات  لقواعد  طبقًا  ورقابتها  واإدارتها  وجتميعها  واخلارجية  الداخلية  القت�سادية 
بالعمليات  )اخلا�سة  واحلالية  التاريخية  املالية  وغري  املالية  املعلومات  لتوفري  حمددة 
الت�سغيلية والرقابية( وامل�ستقبلية اخلا�سة بحل )امل�سكالت والتخطيط( جلميع اجلهات التي 
يهمها اأمر الوحدة القت�سادية، ومبا يخدم حتقيق اأهدافها مل�ساعدتهم يف عملية التخطيط 

والرقابة واتخاذ القرارات. 
اخل�صائ�س النوعية للمعلومات املالية املفيدة. )اأبو ن�سار، وحميدات2014�ض  �

�ض7 - 12( . 
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اإن اخل�ســائ�ض النــــوعية للمــعلومات املـــالـــية الـمـفـيــدة وفـــــق معايــري املحا�سبة 
الدولية IASB( International( accounting standard board )معايري الإبالغ املايل( هي 
�سفات جتعل املعلومات املعرو�سة يف التقارير املالية ذات فائدة مل�ستخدمي املعلومات 
وغريهم  والدائنون  واملقر�سون،  املحتملون،  و  احلاليون  امل�ستثمرون  ومنهم  املحا�سبية، 
والتي جتعل املعلومات املالية ذات جودة عالية. ويق�سم الإطار املفاهيمي للتقارير املالية 

اخل�سائ�ض النوعية للمعلومات املالية املفيدة اإىل جمموعتني: 
االأوىل هي اخل�سائ�ض النوعية الأ�سا�سية وتتكون من املالءمة والتمثيل  املجموعة 

ال�سادق. 
اأو الداعمة للخ�سائ�ض النوعية وت�سمل  الثانية: هي اخل�سائ�ض املعززة  املجموعة 
ياأتي  وفيما  للفهم.  والقابلية  املنا�سب،  والتوقيت  للتحقق،  والقابلية  للمقارنة،  القابلية 

تو�صيح لتلك اخل�صائ�س: 
اخل�صائ�س النوعية االأ�صا�صية: . 1
Ú  .Relevance املالءمة

اأن تكون ذات �سلة بالقرار،  حتى تكون املعلومات املالية املعرو�سة مالئمًة، يجب 
القرارات  تلك  يف  فرق  وحتدث  للم�ستخدمني،  القت�سادية  القرارات  على  توؤثر  وبالتايل 

مب�ساعدتهم يف تقومي الأحداث املا�سية
املالية  املعلومات  وتعد  ال�سابقة.  التقومي  عملية  تعديل  اأو  وامل�ستقبلية  واحلا�رصة 
اأو كالهما. وتعد املعلومات  التاأكيدية  القيمة  اأو  التنبوؤية  اإذا كانت تتميز بالقيمة  مالئمة 
املالية مالئمة لدورها التنبوؤي يف التنبوؤ بالأداء املتوقع لل�رصكة يف الفرتات القادمة بقدرة 
ال�رصكة يف مواجهة الأحداث واملتغريات امل�ستقبلية غري املتوقعة، ومن املعلوم اأن هناك 
احلايل  الو�سع  املعرو�سة عن  املعلومات  فمثاًل  والتاأكيدي،  التنبوؤي  الدورين  تداخاًل بني 
التنبوؤ  اأو تقوميها، وكذلك  ال�سابقة  التوقعات  تاأكيد  املالية من  املعلومات  متكن م�ستخدم 
بامل�ستقبل، ويهتم م�ستخدمو املعلومات املحا�سبية بالتنبوؤ بالأداء املايل امل�ستقبلي، وقدرة 
املن�ساأة على دفع توزيعات الأرباح، وتوقعات حول اأ�سعار الأ�سهم امل�ستقبلية. وكذلك يتعلق 
باملالءمة ك�سفة نوعية �سفة الأهمية الن�سبية )املادية( Materiality وتعدُّ املعلومات ذات 
اأهمية ن�سبية اإذا كان حذفها اأو حتريفها ميكن اأن يوؤثر على القرارات القت�سادية التي ميكن 
اأن يتخذها امل�ستخدمون اعتماداً على القوائم املالية، ومل يحدد جمل�ض معايري املحا�سبة 
وطبيعة  املن�ساأة  حلجم  ذلك  يعود  حيث  الن�سبية  لالأهمية  حمددة  ن�سبة  اأو  معياراً  الدولية 

عملياتها وغريها من العوامل. 
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Ú  .Faithful Representation التمثيل ال�صادق
املالية  العمليات  عن  ب�سدق  تعرب  اأن  يجب  موثوقة  املالية  املعلومات  تكون  حتى 
اأي  اأن تعرب عنها وت�سورها.  الواجب  التي حدثت يف املن�ساأة والظواهر  والأحداث الأخرى 
يجب اأن تعرب املعلومات املالية املفيدة عن الظواهر التي متثلها، وحتى ت�سور املعلومات 
Complete، وحمايدة  اأن تكون كاملة  والظواهر ب�سدق يجب  والعمليات  الأحداث  املالية 
ال�سفات  هذه  تتحقق  اأن  يتوقع  ول   Free from errors الأخطاء  من  وخالية   ،Neutral
تعرب  اأن  ال�سادق  التمثيل  ويقت�سي  قدر ممكن.  لأق�سى  تتحقق  اأن  املق�سود  لكن  بالكامل 
املعلومات املالية عن املعلومات ال�رصورية كافة لفهم م�ستخدمي املعلومات عن الأحداث 

التي يجري التعبري عنها، مبا يف ذلك املعلومات الو�سفية والتو�سيحية. 
اخل�صائ�س الداعمة )املعززة للخ�صائ�س النوعية للمعلومات( . . 2

لي�ض  املالية، ولكن  املعلومات  توافرها يف  التي يجب  هي جمموعة من اخل�سائ�ض 
بدرجة اأهمية اخل�سائ�ض النوعية الأ�سا�سية ذاتها وهذه ال�صفات هي: 

Ú Comparability القابلية للمقارنة
وتعني اإمكانية مقارنة القوائم املالية لفرتة مالية معينة مع القوائم املالية لفرتة اأو 
فرتات اأخرى �سابقة يف املن�ساأة نف�سها، اأو مقارنة القوائم املالية للمن�ساأة مع القوائم املالية 
ملن�ساأة اأخرى وللفرتة نف�سها. وي�ستفيد م�ستخدمو املعلومات املحا�سبية من اإجراء املقارنة 
لأغرا�ض اتخاذ القرارات املتعلقة بقرارات ال�ستثمار والتمويل وتتبع اأداء املن�ساأة ومركزها 
املايل من فرتة لأخرى، واإجراء املقارنة بني املن�ساآت املختلفة. وتقت�سي عملية املقارنة 
الثبات يف ا�ستخدام ال�سيا�سات املحا�سبية من فرتة لأخرى، وكذلك الثبات يف اأ�سلوب عر�ض 
ال�سيا�سات  بتغيري  للمن�ساأة  ي�سمح  ول  البنود  وت�سنيف  لأخرى،  فرتة  من  املالية  القوائم 
املحا�سبية اإل يف ظروف حمددة حتقق خا�سية املالءمة واملوثوقية، اأو كمتطلب لت�رصيع 
حملي، اأو متطلب ملعيار دويل، اأو كما هو وراد يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 8 ال�سيا�سات 

املحا�سبية، والتغريات يف التقديرات املحا�سبية، والأخطاء. 
Ú Verifiability القابلية للتحقق

وتعني درجة التفاق بني الأفراد امل�ستقلني واملطلعني الذين يقومون بعملية القيا�ض 
با�ستخدام اأ�ساليب القيا�ض نف�سها. اأي مدى وجود درجة عالية من الإجماع بني املحا�سبني 
لالأحداث  مت�سابهة  بنتاج  واخلروج  نف�سها  القيا�ض  طرق  ا�ستخدامهم  عند  امل�ستقلني 

القت�سادية، بحيث تتحقق خا�سية التمثيل ال�سادق اأي�سًا. 
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Ú  .Timeliness التوقيت املنا�صب
توؤثر فيه مثل هذه  الذي  الوقت املنا�سب  القرار يف  وتعني و�سول املعلومات ملتخذ 

املعلومات على القرارات املتخذة ذات العالقة بها دون تاأخري. 
Ú  .Understandability القابلية للفهم

وتعني اأن يتم ت�سنيف املعلومات وعر�سها ب�سكل وا�سح ودقيق، وبعيد عن التعقيد 
وال�سعوبة، ويفرت�ض اأن لدى م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية م�ستوى معقوًل من املعرفة 
يف جمال املحا�سبة، ويف اأن�سطة املن�ساأة القت�سادية، ولديهم الرغبة يف بذل اجلهد الكايف 

لدرا�سة املعلومات املحا�سبية املقدمة يف التقارير املالية لل�رصكة، كما يجب اأن تكون. 

القيود على املالءمة واملوثوقية للمعلومات. 

تقت�رص هذه القيود على قيد واحد وهو املوازنة بني التكلفة واملنفعة حيث يجب اأن 
التكاليف املتكبدة يف توفري  التي يجري احل�سول عليها من املعلومات عن  تزيد املنافع 
– املنفعة( لكل احلالت، كونها  )التكلفة  هذه املعلومات، ول يوجد معيار ثابت لختبار 

عملية اجتهادية لكل موقف على حدة. 

تصميم نظم املعلومات احملاسبية الفندقية: 

يجب  �ض32(   ،2002 )العمري، وخ�سارمة  املعلومات املحا�سبية  عند ت�سميم نظم 
الأخذ بالعتبار اخل�سائ�ض النوعية للمعلومات املحا�سبية، نظراً لأهميتها، كما يجب اأن 

ُتراعي القواعد واملبادئ العلمية املتعارف عليها من حيث: 
املنا�سب . 1 الزمني  التوقيت  على  احلر�ض  مع  الفندقي  الن�ساط  طبيعة  مع  املالءمة 

للمعلومات وعدم الت�سحية بعاملي القيمة التنبوؤية والقيمة الرقابية للمعلومات املحا�سبية 
مرونة النظام املحا�سبي الفندقي: ويق�سد بذلك اأن يكون النظام مرنًا لكي ي�ستوعب . 2

التغريات التي حتدث يف الن�ساط الفندقي. 
بكفاءة . 3 الفندقية  الأن�سطة  احتياجات  تلبية  الفندقي على  املحا�سبي  النظام  قدرة 

وفاعلية. 
الرقابة . 4 �سيا�سات  وتطبيق  وامل�رصوفات  الإيرادات  عنا�رص  رقابة  على  القدرة 

الداخلية. 
تقومي الأداء واإعداد القوائم املالية يف نهاية ال�سنة املالية. . 5
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مع . 6 تتنا�سب  الفندقية  املحا�سبية  املعلومات  بنظم  املتعلقة  التكاليف  تكون  اأن 
الفوائد املرُجوة منها. 

املعلومات . 7 نظم  مع  للتعامل  املتخ�س�سة  الب�رصية  واخلربات  الكفاءات  توافر 
املحا�سبية الفندقية. 

توافر الأجهزة واملعدات وت�سهيالت موؤمتتة للكادر املايل املتخ�س�ض، لتمكنه من . 8
ت�سجيل التقارير الالزمة وحتليلها واإعدادها يف الوقت املنا�سب. 

مقومات نظم املعلومات احملاسبية الفندقية: 

وتلخي�سها وحتليلها  املالية وت�سنيفها  العمليات  بت�سجيل  الفندقية  املحا�سبة  تهتم 
دوري مل�ساعدتها على حتديد  ب�سكل  الفندقية  الإدارة  اإىل  وتقدميها  تقارير  وترجمتها يف 
تكلفة اخلدمة وتوفري املعلومات للتخطيط والرقابة على التكاليف وبالتايل امل�ساعدة يف 
يجب  املهام  بهذه  الفندقي  املحا�صبي  النظام  يقوم  وحتى  القرارات املنا�سبة،  اتخاذ 

توافر امل�صوغات االآتية )املقابلة، 2000، �س9( : 
والفرعية . 1 الرئي�سة  الفندق  ح�سابات  على  حتتوي  قائمة  وهو  املحا�سبي:  الدليل 

ب�سورة منظمة ومبوبة تكفل طبيعة كل ح�ساب: )م�ساريف، اإيرادات، اأ�سول، خ�سوم( . 
املجموعة امل�ستندية: وهي التي تقدم الدليل وامل�ستند القانوين للعمليات التي تتم . 2

باملن�ساأة، وتنق�سم هذه املجموعة اإىل ق�سمني رئي�سني هما: 
Ú  امل�ستندات الداخلية: وهي تلك امل�ستندات التي تن�ساأ داخل املن�ساأة مثل اإذن ال�رصف

و ق�سائم البيع، واإي�سالت القب�ض. 
Ú  من املن�ساأة  عليها  حت�سل  التي  امل�ستندات  بها  ويق�سد  اخلارجية:  امل�ستندات 

واإ�سعارات  البنك،  ال�رصاء وك�سف ح�ساب  فواتري  املن�ساأة مثل  اإىل  الأخرى وتوجه  املن�ساآت 
اخل�سم والإ�سافة. 

املجموعة الدفرتية: تعدُّ هذه املجموعة الأداة اخلا�سة بت�سجيل البيانات والعمليات . 3
املحا�سبية 

من . 4 نوعني  ن�ساطها  وحجم  طبيعة  اختالف  على  كافة  املن�ساآت  وت�ستخدم 
هما:  الدفاتر 

Ú  . )دفرت اليومية )العامة وامل�ساعدة
Ú  . )دفاتر الأ�ستاذ )العام وامل�ساعد
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الإح�سائية  الدفاتر  مثل  من�ساأة  لكل  تبعًا  الدفاتر  من  اأخرى  اأنواع  اإىل  بالإ�سافة 
اجلرد.  ودفاتر 

جمموعة التقارير املالية: وهي املنتج النهائي للمحا�سبة وتنق�سم اإىل ق�سمني هما: . 5
Ú  .تقارير داخلية
Ú  .تقارير خارجية

وقد تكون هذه التقارير تاريخية اأو جارية اأو م�ستقبلية. 
التي ت�سدرها . 6 الداخلية  الإجراءات  الرقابية: وت�سمل  واللوائح  التعليمات  جمموعة 

اإدارة الفندق اأو التي ت�سدر عن موؤ�س�سات الدولة بغر�ض تنظيم العمل املحا�سبي يف املن�ساآت 
الفندقية. 

تكلفة اخلدمة الفندقية: 

وذلك  ملحوظًا،  تطوراً  املا�سية  ال�سنوات  خالل  التكاليف  حما�سبة  نظم  �سهدت  لقد 
على  مل�ساعدتها  لالإدارة  الالزمة  املحا�سبية  املعلومات  ولأهمية  اأهدافها  لتطور  نتيجة 
نظم  تعد  ولذلك  القرارات.  واتخاذ  الأداء  وتقومي  ورقابة  تخطيط  من  بوظائفها  القيام 
املعلومات  لتوفري  ال�رصورية  الأداة  )الفنادق(  اخلدمية  املن�ساآت  يف  التكاليف  حما�سبة 
مراكز  على  الفاعلة  الرقابة  وحتقيق  امل�ستقبلية،  القرارات  لتخاذ  الالزمة  التكاليفية 
واخلدمات  املنتجات  تكلفة  حتديد  طريق  عن  وذلك  الفنادق،  يف  والإنتاج  اخلدمات 
البيئة  احتياجات  ولتلبية  املحا�سبي  الفكر  لتطور  ونظراً   .  )2006 )طرابي�سي،  املقدمة. 
ممار�سات  اإىل  ي�سري  والذي   ،cost Management التكلفة  اإدارة  مدخل  ظهر  التناف�سية 
الإدارة خلف�ض ورقابة التكلفة ب�سكل م�ستمر، واعتبار التكلفة اإحدى عالمات قوة ال�رصكة 

 . )al,2008,P76. Horngern,et( يف ال�سوق
يف  املوؤثرة  العوامل  درا�سة  خالل  من   )Pavlatos and Paggios,2009( وك�سف 
ت�سميم نظم حما�سبة التكاليف الفندقية عن وجود عالقة اإيجابية بني حجم نظام التكاليف 
امل�ستخدم، وبني حجم ا�ستخدام بيانات التكاليف، وا�سرتاتيجية تخفي�ض التكلفة، فكلما زاد 
الهتمام بتطبيق ا�سرتاتيجية تخفي�ض التكلفة، ازدادت احلاجة اإىل تو�سيع نطاق عمل نظام 
�سوق  املناف�سة يف  ازدياد حجم  فاإن  وكذلك  فعاليته،  وزيادة  الفندقي  التكاليف  حما�سبة 
اخلدمة الفندقية تزيد معها احلاجة لتطوير نظام التكاليف امل�ستخدم يف الفنادق بالإ�سافة 
الباحث  الفندق. ويرى  الفندقية وعدد اخلدمات واملنتجات املقدمة من  اإىل حجم املن�ساأة 
ات الأ�سا�سية لنظم معلومات املحا�سبة الفندقية تقدمي معلومات كافية ملتخذ  اأن من املهمَّ
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القرار فيما يتعلق برواتب العاملني واأجورهم، حيث اإن اخلدمة الفندقية تعتمد على العن�رص 
الرواتب والأجور  الب�رصي، ومن هنا فمن الأهمية مبكان الأخذ باحل�سبان مراقبة تكاليف 
يف املن�ساآت الفندقية. كما اأنه يجب اأن ل يهمل نظام املعلومات املحا�سبي للفنادق اأهمية 
واملاء  والكهرباء  والإ�سالح  وال�سيانة  النزلء  �سيافة  مثل  الأخرى  التكاليف  عنا�رص 

والتدفئة والإهالكات يف خف�ض كلفة اخلدمة الفندقية. 
و�سعيًا لتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة يجري حتقيق التكلفة الفندقية املثلى يف البيئة 
الأردنية من خالل توافر نظم معلومات حما�سبية فندقية كفوؤة وفاعلة وقادرة على تقدمي 

 .Quality Insurance ال�سلع واخلدمات الفندقية باأقل تكلفة ممكنة و�سمان اجلودة

الدراسات السابقة: 
التي تناولت مو�سوع نظم املعلومات  الأدب املحا�سبي بالدرا�سات والأبحاث  يزخر 

املحا�سبية وفيما ياأتي عر�ٌس الأهم الدرا�صات ذات ال�صلة مبو�صوع الدرا�صة: 
درا�سة العمري و خ�صارمة )2002( بعنوان: “مدى تطبيق نظم حما�سبة التكاليف  �

يف الفنادق الأردنية درا�سة ميدانية“: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل واقع تطبيق نظم حما�سبة التكاليف يف الفنادق 
التكاليف  التي تعوق نظم حما�سبة  ال�سعوبات والعقبات  اإىل معرفة  الأردنية، بالإ�سافة 
الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  الأردنية.  الفنادق  يف 
على  وزعت  حيث  البيانات،  جلمع  اأداًة  ال�ستبانة  على  الدرا�سة  اعتمدت  وقد  التحليلي، 
عينة قوامها 68 من العاملني يف اأق�سام املحا�سبة والإدارة املالية يف الفنادق الأردنية 
امل�سنفة مابني3 - 5 جنوم. ولتحليل بيانات الدرا�سة ا�ستخدم الباحث الو�سط احل�سابي، 
وقد   .  )T( اختبار  ا�ستخدم  الفر�سيات  ولختبار  املئوية  والن�سب  املعياري،  والنحراف 

تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 
Ú  .56.4%من عينة الدرا�سة تطبق نظم حما�سبة التكاليف
Ú  الفندق مبا�رصة ن�ساأة  التكاليف مع  اأوجدت نظم حما�سبة   %74.2 ن�سبته  ما  اأن 

مببادرة من الإدارة العليا. 
Ú  اإن نظم حما�سبة التكاليف املطبقة يف الفنادق الأردنية تراعي القواعد واملبادئ

ودليل  التكاليف  وامل�ستندات وعنا�رص  ال�سجالت  توافر  املتعارف عليها من حيث  العلمية 
التكاليف واتباع اأ�سلوب حتليل التكلفة واحلجم والربح وحدة. 
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وفيما يتعلق بال�سعوبات اأفادت نتائج الدرا�سة اأن من اأهم ال�سعوبات التي حتول دون 
تطبيق نظم حما�سبة التكاليف يف الفنادق ارتفاع حجم التكاليف املتعلقة با�ستحداث نظم 
حما�سبة التكاليف مقارنة مع الفوائد املرجوة منها، بالإ�سافة اإىل حجم الفندق، حيث اإن 

احلجم ال�سغري للفنادق يخف�ض احتمالية تطبيق نظم حما�سبة التكاليف. 
درا�سة الطرابي�صي )2006( بعنوان: “نظام حما�سبة التكاليف يف املن�ساآت اخلدمية  �

اأهمية  اإبراز  اإىل  وهدفت  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  يف  الدرا�سة  هذه  اأجريت  الفنادق”: 
تطبيق حما�سبة التكاليف يف الفنادق، وكذلك اإىل تق�سيم الفندق، اإىل اأن�سطة بهدف الو�سول 
اإىل تكلفة الوحدة املنتجة، بالإ�سافة اإىل حتليل البيانات واملعلومات لكل ن�ساط يف الفندق، 
وذلك بهدف م�ساعدة الإدارة يف عمليتي التخطيط والرقابة. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم 
الباحث املنهج الو�سفي التحليلي حيث اعتمدت الدرا�سة على ال�ستبانة اأداًة جلمع البيانات، 
ووزعت على عينة حجمها )80( �سخ�ض من العاملني يف الإدارة املالية الفندقية. ولتحليل 
البيانات ا�ستخدم الباحث الو�سط احل�سابي، والنحراف املعياري، والن�سبة املئوية ولختبار 

الفر�سيات مت ا�ستخدام اختبار )T( . وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 
Ú  وتبويبها الفندق  يف  ن�ساط  لكل  واخلدمات  املنتجات  تكلفة  ح�رص  عملية  اإن 

وحتليليها له اأهمية يف تر�سيد النفقات وبيان الهدر وال�رصقة اإن وجدت. 
Ú  اإن تبويب عنا�رص التكاليف اإىل تكاليف مبا�رصة وغري مبا�رصة واإىل تكاليف ثابتة

ومتغرية لكل ن�ساط فندقي، يزيد من اأهمية بيانات التكاليف وي�ساعد يف ت�سعري اخلدمات 
الفندقية. 

� Factors Influ- بعنوان )Noor Azizi Ismail , Malcolmking 2008( ةررا�ص
encing the Alignment of Accounting Information Systems in Small and Me-

 .dium Sized Malaysion Manufacturing Firms

احلجم  ومتو�سطة  ال�سغرية  املاليزية  ال�سناعية  ال�رصكات  يف  الدرا�سة  هذه  اأجريت 
�سياق  يف  املالية  املعلومات  لنظم  املالءمة  من  املختلفة  امل�ستويات  حتديد  اإىل  وهدفت 
حمدد لل�رصكات ال�سناعية ال�سغرية ومتو�سطة احلجم يف ماليزيا والعوامل املوؤثرة فيها، 
وب�سكل خا�ض فقد ركزت الدرا�سة على املالءمة بني متطلبات املعلومات املحا�سبية وقدرة 
الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  املحا�سبية.  املعلومات  توليد  على  املحا�سبية  املعلومات  نظم 
2014 �رصكة  لبيانات  ال�ستبانة  الباحثان  اعتمد  التحليلي كما  الو�سفي  ا�ستخدم املنهج 
جمعت خ�سائ�ض املعلومات على 19 ح�سابًا ملتطلبات املعلومات املحا�سبية، وقدرة نظم 
بلغ  ال�ستبانة على عينة  املحا�سبية، وزعت  املعلومات  توليد  املحا�سبية على  املعلومات 
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بيانات  ولتحليل  ماليزيا،  يف  ح�سابات  ومدققي  حما�سبني  بني  منا�سفة   )220( حجمها 
والن�سبة  املعياري،  والنحراف  احل�سابي،  والو�سط  التكرارات،  الباحثان  ا�ستخدم  الدرا�سة 
املئوية، ولختبار الفر�سيات اُ�ستخدم )one sample T- test( . وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن: 
يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  ملالءمة  املكت�سبة  والأدلة  املعتدل  املدخل  ا�ستخدام 
بع�ض ال�رصكات كان مرتفعًا، مما يعني اأن هناك توافقًا بني متطلبات املعلومات املحا�سبية 
وقدرة نظم املعلومات املحا�سبية على توليد تلك املعلومات. وهناك بع�ض العوامل التي رمبا 
تكون مرتبطة بحجم ال�رصكات ال�سغرية ملالءمة نظم املعلومات املحا�سبية فيها، وب�سكل 
عام فاإن مالءمة نظم املعلومات املحا�سبية يف ال�رصكات تتعلق مب�ستوى ن�سج تكنولوجيا 
اإدراك تكنولوجيا املعلومات، وا�ستخدام  املعلومات، وم�ستوى املالك، ومدير املحا�سبة، و 
خربات من �رصكات وهيئات دولية، و�رصكات املحا�سبة، و وجود كادر تكنولوجيا معلومات 

داخلي. 
� Pavlatos & Paggios )2009( درا�سة

«A Survey of Factors Influencing the Cost System Design in Hotels«

اأجرى الباحث درا�سة م�سحية للعوامل املوؤثرة يف ت�سميم نظام التكاليف يف الفنادق 
العاملة يف اليونان. وهدفت هذه الدرا�سة اإىل: 

Ú  هذا املوؤثرة يف جودة  والعوامل  التكاليف  نظام  اأداء  فعالية  العالقة بني  اختبار 
الأداء يف املن�ساآت الفندقية. 

Ú  .تقومي اأداء اأنظمة حما�سبة التكاليف يف الفنادق اليونانية
وا�ستخدم  التحليلي  الو�سفي  املنهج  على  الباحث  اعتمد  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
الباحث ال�ستبانة اأداًة جلمع البيانات، حيث وزعت على عينة حجمها )180( حما�سبًا من 
الدرا�سة  بيانات  ولتحليل  اليونان  يف  العاملة  الفنادق  يف  املحا�سبة  جمال  يف  العاملني 
ولختبار  املئوية.  والن�سب  املعياري،  والنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  الباحث  ا�ستخدم 

الفر�سيات ا�ستخدم )one sample T- test( ، وقد ك�سفت الدرا�سة عن النتائج الآتية: 
Ú  معظم نظم التكاليف امل�ستخدمة يف الفنادق التي �سملتها الدرا�سة ل تقدم معلومات

كافية للم�ستخدمني. 
Ú  يوجد عالقة اإيجابية بني حجم نظام التكاليف امل�ستخدم يف الفنادق وبني عوامل

عدة اأهمها: 
حجم ا�ستخدام بيانات التكاليف.  �
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اإ�سرتاتيجية تخفي�ض التكلفة.  �
ازدياد حجم املناف�سة.  �
حجم املن�ساأة الفندقية.  �
عدد اخلدمات واملنتجات املقدمة من الفندق.  �
يف  � امل�سوؤولية  حما�سبة  تطبيق  “مدى  بعنوان:   )2009( واآخرين  جودة،  درا�سة 

الفنادق الأردنية – درا�سة ميدانية “: 
يف  تطبيقها  ومدى  امل�سوؤولية  حما�سبة  تطبيق  اأهمية  اإبراز  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

الفنادق الأردنية، 
ولتحقيق اأهداف الدرا�سة اعتمدت على ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي، واعتمدت 
الدرا�سة على ال�ستبانة اأداًة جلمع البيانات، حيث ُوزِّعت ال�ستبانة على عينة حجمها )50( 
)الأربع واخلم�ض  الأردنية  الفنادق  العاملني يف جمال املحا�سبة واملالية يف  �سخ�سًا من 
جنوم( . ولتحليل بيانات الدرا�سة ا�ستخدمت اأ�ساليب الإح�ساء الو�سفي: )التكرارات، والن�سب 
 one( اُ�ستخدم  الفر�سيات،  ولختبار  املعياري(  والنحراف  احل�سابي،  والو�سط  املئوية، 

sample T- test( . ولقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأنه: 

اإعداد موازنات  تقوم الفنادق الأردنية بتحديد وا�سح ملراكز امل�سوؤولية، واأنه يجري 
تخطيطية تربط الأداء املخطط بالفعلي، واأنها تقوم مبقارنة الأداء الفعلي بالأداء املخطط 
مراكز  يف  وتقوميه  الأداء  ملتابعة  متكامل  تقارير  نظام  ووجود  الأداء  تقومي  لغر�ض 
امل�سوؤولية، ووجود نظام حوافز فاعل ي�سهم يف تعزيز نظام حما�سبة امل�سوؤولية يف الفنادق 

الأردنية. 
يف  � املحا�سبية  املعلومات  نظم  ” اأثر  بعنوان:   )2011( و�صوده  حميدان،  درا�سة 

تخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية – درا�سة ميدانية يف البيئة ال�سورية “. در�ض الباحث حالة 
يف املن�ساآت الفندقية العاملة يف مدينة حلب ال�سورية. وهدفت هذه الدرا�سة اإىل: 

الفندقي  � املحا�سبي  املعلومات  لنظام  املكونة  الرئي�سية  العنا�رص  اإىل  التعرف 
واأهميته يف البيئة ال�سورية. 

تقدمي روؤية نظرية لإبراز املفاهيم املتعلقة بنظم املعلومات املحا�سبية الفندقية،  �
ودورها يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية. 

تقومي اأداء نظم املعلومات احلا�سبية الفندقية يف البيئة ال�سورية.  �
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خالل  من  التحليلي  الو�سفي  املنهج  على  الباحث  اعتمد  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
ت�سميم ا�ستبانة وزعت على )100( �سخ�ض من العاملني يف الإدارة املالية الفندقية )اأربع 
وخم�ض النجوم( العاملة يف مدينة حلب. وُحلِّلت بيانات الدرا�سة من خالل العتماد على 
الن�سبية(  والأهمية  املعياري،  والنحراف  احل�سابي،  )الو�سط  الو�سفي  الإح�ساء  اأ�سلوب 
اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت   .)one sample T- test( الباحث  ا�ستخدم  الفر�سيات  ولختبار   ،

النتائج الآتية: 
لنظم  � الرئي�سة  املتطلبات  الدرا�سة  حمل  الفندقية  املن�ساآت  معظم  لدى  يتوافر 

املعلومات املحا�سبي، والقادرة من خالله على حتقيق امليزة التناف�سية يف ال�سوق ال�سياحي. 
يوجد نق�ض يف الكوادر املالية املوؤهلة العاملة يف املن�ساآت الفندقية ال�سورية.  �
املن�ساآت  � معظم  يف  امل�ستخدم  الفندقي  املحا�سبي  املعلومات  نظام  قدرة  عدم 

اأو املخططة  الفندقية �سمن احلدود املقبولة  ال�سورية على �سبط تكلفة اخلدمات  الفندقية 
من قبل الإدارة، اأو حتى حتقيق الرقابة. 

تخفي�ض  � يف  الفندقي  املحا�سبي  املعلومات  لنظام  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  هناك 
تكلفة اخلدمة الفندقية. 

فرضيات الدراسة: 
تنبثق فر�سيات الدرا�سة من اأهداف الدرا�سة وت�ساوؤلتها، حيث ي�سعى الباحث لالإجابة 

عن اأ�سئلة الدرا�سة 
من خالل الفر�صيات العدمية االآتية: 

HO/ 1: ل متتلك الفنادق الأردنية نظم معلومات حما�سبية متكاملة. 

HO/ 2: ل تتمتع نظم املعلومات املحا�سبية الفندقية باخل�سائ�ض النوعية للمعلومات 
املحا�سبية يف بيئة الأعمال الأردنية. 

HO/ 3: لي�ض هناك اأثر ذو دللة اإح�سائية لنظام املعلومات املحا�سبي يف تخفي�ض 
تكلفة اخلدمة الفندقية يف البيئة الأردنية. 

ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 

تتميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف اأنها تهدف اإىل معرفة اأثر نظم املعلومات 
وتختلف عن  الأردن.  النجوم يف  فنادق خم�ض  اخلدمة يف  تكلفة  تخفي�ض  املحا�سبية يف 
درا�سة )العمري، واخل�سارمه 2002( ودرا�سة )جودة، واآخرون 2009( يف الأهداف حيث اإن 
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هذه الدرا�سة تختلف يف اأهدافها عن الدرا�سات ال�سابقة التي اأجريت يف الأردن، وكذلك هنالك 
فارق زمني كبري بني اإجراء هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة التي اأجريت يف الأردن، كما 
اأنها تختلف عن الدرا�سات ال�سابقة الأخرى يف مكان اإجرائها حيث اأجريت تلك الدرا�سات يف 
�سوريا، يف اليونان، ويف ماليزيا اأما هذه الدرا�سة فقد اأجريت يف اململكة الأردنية الها�سمية. 

منهجية الدراسة: 
وذلك  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  على  الباحث  اعتمد  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق  �سعيًا 
ملعرفة اأثر نظم املعلومات املحا�سبية يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة يف فنادق خم�ض النجوم 

يف الأردن. 
اأداة الدرا�صة: عند ت�سميم ا�ستبانة الدرا�سة وتطويرها جرت ال�ستفادة من اأفكار  �

بع�ض الدرا�سات ال�سابقة وعباراتها التي كان اأبرزها )الطرابي�سي 2006( ودرا�سة )العمري 
فقرات  و�سوح  �سهولة  وروعي   .  )2011 و�سوده،  )حميدان  ودرا�سة   )2002 وخ�سارمة 
ال�ستبانة، مع بيان درجة الأهمية وفقًا ملقيا�ض ليكرت اخلما�سي وهي: )5( موافق ب�سدة، 

)4( موافق، )3( حمايد، )2( غري موافق، )1( غري موافق ب�سدة. 
وقد ق�صمت اال�صتبانة اإىل ثالثة اأق�صام:� 

الق�سم الأول: املعلومات العامة 
الق�سم الثاين: اأثر نظم املعلومات املحا�سبية يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية، وقد 

ق�سم اإىل ثالثة حماور: 
املحور الأول: ويحتوي على )19( فقرة تتعلق مبدى امتالك فنادق خم�ض النجوم  �

يف الأردن لنظم معلومات حما�سبية متكاملة. 
املعلومات  � نظم  متتع  مب�ستوى  تتعلق  فقرة   )12( على  ويحتوي  الثاين:  املحور 

املحا�سبية يف الفنادق الأردنية باخل�سائ�ض النوعية للمعلومات املحا�سبية. 
املحور الثالث ويتكون من )12( فقرة تتعلق باأثر نظم املعلومات املحا�سبية يف  �

تخفي�ض تكلفة اخلدمة. 

سَلم تفسري النتائج: 

املتو�سطات  تف�رص  املحكمني  راأي  على  وبناء  وتف�سريها  النتائج  ت�سهيل  اأجل  من 
احل�سابية والن�سب املئوية اأثر نظم املعلومات املحا�سبية يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية 

يف الأردن ح�سب ال�سَلم الآتي املو�سح )ملكاوي، اخلطيب، 1991( يف اجلدول )1( . 
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الجدول )1( 
سُلم تفسير النتائج

درجة االأثرالن�صبة املئويةاملتو�صط احل�صابي

5-4
3.99 - 3.5
3.49 - 3

2.99 - 2.5

اأقل من 5 .2

80% فاأكرث
%79.9-%70
%69.9-%60
%59.9-%50

اأقل من %50

كبرية جداً
كبرية

متو�سطة
قليلة

قليلة جداً

وقد ُحدِّد املتو�سط احل�سابي لأداة الدرا�سة )3( وذلك لقبول اأو رف�ض الفر�سية العدمية 
Ú  احل�سابي املتو�سط  كان  اإذا  البديلة  الفر�سية  وترف�ض  العدمية  الفر�سية  تقبل 

املح�سوب اأقل من )3( . 
Ú  احل�سابي املتو�سط  كان  اإذا  البديلة  الفر�سية  وتقبل  العدمية  الفر�سية  ترف�ض 

املح�سوب اأكرب من )3( . 

صدق أداة الدراسة: 

لكي يتحقق الباحث من �سدق اأداة الدرا�سة عر�سها على 5 حمكمني من اأع�ساء هيئة 
التدري�ض يف اأق�سام املحا�سبة يف اجلامعات الأردنية، وبعد اإبداء راأيهم ومالحظاتهم ُعدلت 

فقرات ال�ستبانة، واأبقيت الفقرات التي جرى التفاق عليها. 

ثبات أداة الدراسة: 

ح�سب الباحث معدل الثبات لأداة الدرا�سة وفقًا ملعادلة )كرونباخ األفا( للفقرات كافة، 
القيا�ض تتمتع  اأداة  اأن  81.3%، وهذا يدل على  الثبات  الكلية، حيث بلغ معامل  وللدرجة 

بدرجة عالية من الثبات. 

املعاجلة اإلحصائية

للدرا�سات  الإح�سائية  احلقيبة  برنامج  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة  بيانات  لتحليل 
با�صتخدام  وذلك   Statistical Package For Social Studies )SPSS( الجتماعية 

املعاجلات الو�صفية والتحليلية االآتية: 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية. . 1
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لإيجاد معامل الثبات لأداة الدرا�سة ا�ستخدم الباحث معامل كرونباخ األفا. . 2
ا�ستخدام اختبار )T- test( لختبار فر�سيات الدرا�سة عند م�ستوى الدللة 0.05. . 3

جمتمع الدراسة: 

يتكون جمتمع الدرا�سة من الأفراد العاملني يف اأق�سام املحا�سبة و املالية يف الفنادق 
فنادق  )دليل  الإح�سائية  ح�سب  فندق   )14( عددها  والبالغ  جنوم   )5( امل�سنفة  الأردنية 

عمان 2015( . 

عينة الدراسة: 

اأق�سام  يف  العاملني  الأفراد  من  ع�سوائية  عينة  على  ا�ستبانة   110 وزعت 
ال�ستبانات  عدد  بلغ  وقد  الأردنية.  جنوم   )5( الفنادق  يف  واملالية  املحا�سبة 
تقريبًا   %81.8 مان�سبته  اأي  ا�ستبانة   )90( الإح�سائي  للتحليل  وال�ساحلة  امل�سرتدة 

املوزعة.  ال�ستبانات  عدد  من 

خصائص عينة الدراسة: 

يتبني من اجلدول رقم )2( اأن غالبية من قام بتعبئة ال�ستبانة تزيد اأعمارهم عن 30 
�سنة حيث بلغت ن�سبتهم 71.1%، اأما الذين تقل اأعمارهم عن 30 �سنة فقد بلغت ن�سبتهم 
28.9%، وهذا موؤ�رص جيد �سيكون له اأثر اإيجابي على اإجابات امل�ستجيبني. ويو�سح اجلدول 
)2( اأن ما ن�سبته 76.7% من عينة الدرا�سة هم من حملة البكالوريو�ض واملاج�ستري، بينما 
بلغت ن�سبة الذين موؤهالتهم تقل عن ال�سهادة اجلامعية الأوىل 23.3%، وهذه النتيجة ت�سري 

اإىل وجود ن�سبة من الإجابات ميكن اأن تعك�ض ب�سكل كبري اأهمية املوؤهل العلمي. 
تزيد   %72.2 والبالغة  الدرا�سة  عينة  من  الأكرب  الن�سبة  اأن   )2( اجلدول  ويك�سف 
اأقل من 5 �سنوات فبلغت 27.8% مما يدل على  اأما الذين خربتهم  5�سنوات  خرباتهم عن 
اأن اخلربة العملية لأفراد عينة الدرا�سة متو�سطة وطويلة ن�سبيًا، وهذا موؤ�رص جيد حول خربة 
املعلومات  نظم  اأثر  تقدير  اإيجابية متكنهم من  ميزة  الدرا�سة، ومتنحهم هذه اخلربة  عينة 
املحا�سبية يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية، وفيما يتعلق مبتغري امل�سمى الوظيفي يظهر 
اجلدول )2( اأن ما ن�سبته 30% من اأفراد عينة الدرا�سة يعملون بوظيفة حما�سب مايل، واأن 
عينة  اأفراد  من   %32.2 ن�سبته  وما  اإداري،  بوظيفة حما�سب  يعملون   %12.2 ن�سبته  ما 
مدير  م�ساعد  بوظيفة  يعملون   %25.6 ن�سبته  وما  مايل،  مدير  بوظيفة  يعملون  الدرا�سة 
التنوع يف  ي�ساعد هذا  الدرا�سة مما  اأفراد عينة  اأن هناك تنوعًا يف وظائف  مايل ونالحظ 
العلمي  التخ�س�ض  متغري  وبخ�سو�ض  الدرا�سة.  عنا�رص  حول  �سمولية  اأكرث  اإجابات  توفري 
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تفيد بيانات اجلدول )2( اأن ما ن�سبته 68.9% من عينة الدرا�سة متخ�س�سون يف املحا�سبة 
تاأثري  لها  و�سيكون  عالية،  الن�سبة  هذه  اأن  الباحث  ويرى  املحا�سبية،  املعلومات  ونظم 
على نوعية الإجابة املقدمة؛ لأن هذه الفئة لديها قاعدة معلومات حما�سبية تتنا�سب مع 
مو�سوع الدرا�سة، يف حني بلغت ن�سبة تخ�س�ض املالية وامل�رصفية 20% تليها تخ�س�سات 

كلية القت�ساد والعلوم الإدارية الأخرى ن�سبة %11.1. 
الجدول )2( 

الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة

الن�صبة املجمعة الن�صبة املئويةالعددالفئة املتغري

العمر

9 .928 .28 %26اأقل من 30 �سنة 

5 .775 .46 %3042-40 �سنة

4100 .24 %4022 �سنة فاأكرث

ــــــــــــــــــ100 %90املجموع

املوؤهل العلمي 

3 .323 .23 %21دبلوم

4 .184 .61 %55بكالوريو�ض

6100 .15 %14ماج�ستري

ـــــــــــــــــــ100 %90املجموع

�سنوات اخلربة 

8 .827 .27 %25اأقل من 5 �سنوات

8 .5077 %545-10 �سنوات

2100 .22 %1020 فاأكرث

ــــــــــــ100 %90املجموع

امل�سمى الوظيفي

3030 %27حما�سب مايل

2 .242 .12 %11حما�سب اإداري 

4 .274 .32 %29مدير مايل

6100 .25 %23م�ساعد مدير مايل

ـــــــــــــــ100 %90املجموع

حتليل البيانات واختبار الفرضيات: 

يف �سوء اأهداف الدرا�سة وم�سكلتها جمع الباحث البيانات واأجرى التحليل الإح�سائي 
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لها، وفيما ياأتي عر�ض للنتائج ومناق�ستها تبعًا لت�سل�سل الأ�سئلة وفر�سياتها
معلومات  ◄ لنظم  االأردن  النجوم يف  فنادق خم�س  امتالك  مدى  اأوالً: 

حما�صبية متكاملة؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
والن�سب املئوية للق�سم الثاين من فقرات الإ�ستبانة بخ�سو�ض نظام املعلومات املحا�سبي 

الفندقي بو�سفه متغرياً م�ستقاًل مرتبة تنازليًا وفقًا ملتو�سطها احل�سابي. 
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )3( اجلدول  يف  الظاهرة  البيانات  تو�سح 
املعيارية والن�سب املئوية ل�ستجابات اأفراد العينة بخ�سو�ض نظام املعلومات املحا�سبي 
بو�سفه متغرياً م�ستقاًل مرتبة تنازليًا ح�سب متو�سطها احل�سابي، حيث جاءت موافقة عينة 
 )4.70-3.22( بني  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  و  وعالية  جداً  عالية  عليها  الدرا�سة 
 %74.4( تراوحت مابني  بن�سب مئوية  و   )0.97-0.42( املعيارية مابني  والنحرافات 
“تعد الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية اليدوية الأ�سا�ض  - 94%( وح�سلت الفقرة رقم )19( 
ح�سابي  مبتو�سط  متو�سطة  موافقة  درجة  على  باملعلومات”  املالية  الإدارة  ميد  الذي 
)3.22( وانحراف معياري )0.83( وبن�سبة مئوية )64.4%( بغ�ض النظر عن تكنولوجيا 
املعلومات املحا�سبية امل�ستخدمة على درجة موافقة )متو�سطة( مبتو�سط ح�سابي )3.22( 
وانحراف معياري )0.83( وبن�سبة مئوية )64.4%( بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة 
الكلية )4.108( والنحراف املعياري للدرجة الكلية )0.69( والن�سبة املئوية الكلية )16ـــ 

82%( ودرجة املوافقة عالية جداً. 
نظم  الأردنية  الفنادق  امتالك  على  الدرا�سة  عينة  اآراء  يف  اتفاق  هناك  عام  وب�سكل 
احل�سابي  املتو�سط  مقارنة  خالل  ومن  جداً،  عالية  بدرجة  متكاملة  حما�سبية  معلومات 
الكلي البالغ )4.108( باملتو�سط احل�سابي الختباري )3( ، وهو متو�سط اأداة الدرا�سة وفقًا 
ملقيا�ض ليكرت. جند اأن املتو�سط احل�سابي املح�سوب اأكرب من املتو�سط احل�سابي الختباري، 
متتلك  ل  على:  تن�ض  والتي  الدرا�سة،  فر�سيات  من  الأوىل  الفر�سية  رف�ض  اإىل  يدعو  مما 
الفنادق الأردنية نظم معلومات حما�سبية متكاملة. هذا بالإ�سافة اإىل تدين درجة النحراف 
املعياري للدرجة الكلية )0.69( ، والتي ت�سري اإىل وجود اتفاق ن�سبي يف اآراء امل�ستجيبني 

حول اأهمية الفقرات املتعلقة بنظام املعلومات املحا�سبي الفندقي. 
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الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة 

بخصوص نظام المعلومات المحاسبي: 

املتو�صط الفقرات الرقم
احل�صابي 

االنحراف 
املعياري 

الن�صبة 
املئوية 

درجة 
املوافقة 

1
ميتلك نظام املعلومات املحا�سبي الفندقي و�سائل تقنية متطورة من 

اأجهزة و�سبكات احلا�سوب والأجهزة الأخرى التي ت�ساعد يف توفري 
املعلومات املفيدة للم�ستخدمني ويف اتخاذ القرارات

4. 700. 81%94
عالية 

جداً

2
يوجد لدى اإدارة الفندق قاعدة بيانات اأ�سا�سية للعمالء الفعليني 

88.6 %50 .430 .4واملتوقعني 
عالية 

جداً

3
اإن �سبكة املعلومات الداخلية للفندق (Internet) متثل جزءاً مهمًا يف 

عمل نظام املعلومات املحا�سبي الفندقي من خالل ت�سهيل الت�سالت 
وتبادل املعلومات بني الأق�سام

4. 420. 53% 88.4
عالية 

جداً

4
اإن الأنظمة املحا�سبية اجلاهزة متثل القاعدة الأ�سا�سية لعمل نظام 

88 %53 .400 .4املعلومات املحا�سبي الفندقي
عالية 

جداً

5
يتوافر لدى املن�ساأة الفندقية كادر مايل كفوؤ لتحقيق الرقابة على 

86.4 %46 .320 .4الإيرادات والتكاليف الفندقية مبختلف اأنواعها
عالية 

جداً

6
تعمل الفنادق با�ستمرار على تطوير نظام املعلومات املحا�سبي 

86 %66 .300 .4امل�ستخدم فيها 
عالية 

جداً

7
يتيح نظام املعلومات املحا�سبي امل�ستخدم اإمكانية التحديث امل�ستمر 

85.8 %92 .290 .4للمعلومات
عالية 

جداً

8
يتوافر يف �سوق العمل الأردين اأفراد لديهم اخلربة الكافية للعمل يف 

85.4 %61 .270 .4املن�ساآت الفندقية 
عالية 

جداً

9
تت�سف نظم املعلومات املحا�سبية الفندقية باملرونة فيما يتعلق 

84 %48 .200 .4باحلجز والإقامة واملغادرة للنزلء
عالية 

جداً

10
يتوفر لدى املن�ساأة الفندقية جمموعة دفرتية و م�ستندية متكاملة 

83.6 %56 .180 .4لإمتام الدورة املحا�سبية
عالية 

جداً

82.6 %76 .130 .4ت�سهم تكنولوجيا املعلومات املحا�سبية يف تطوير كفاءة اأداء العاملني 11
عالية 

جداً

12
يوجد دليل ح�ساب لدى الفندق يبني احل�سابات الفندقية ب�سورة 

82 %88 .10 .4منتظمة
عالية 

جداً

13
يتبادل العاملون يف ق�سم املحا�سبة واملالية املعلومات فيما بينهم 

80 %62 .000 .4وبني الأق�سام الأخرى يف الفندق ب�سهولة
عالية 

جداً
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املتو�صط الفقرات الرقم
احل�صابي 

االنحراف 
املعياري 

الن�صبة 
املئوية 

درجة 
املوافقة 

14
ل حتتاج املن�ساأة الفندقية اإىل تطوير الربامج املحا�سبية امل�ستخدمة 

عالية79.6 %51 .980 .3بو�سفها كافية وتلبي احتياجات امل�ستخدمني

15
تنظيم العمل يف ق�سم املحا�سبة و املالية يف الفندق ي�ساعد على تعزيز 
عالية76.6 %96 .830 .3حما�سبة امل�سوؤولية وتقدمي خدمات معلوماتية اأف�سل للعاملني والنزلء

16
متتلك الفنادق املناق�سة الأخرى نظام معلومات حما�سبي اأكرث تطوراً 

عالية 76 %92 .800 .3من النظام امل�ستخدم

17
يهتم نظام املعلومات املحا�سبي الفندقي بتاأمني الرقابة على 

عالية75.4 %92 .770 .3الإيرادات الفندقية وحت�سيلها 

18
ي�ساهم نظام املعلومات املحا�سبي امل�ستخدم يف اإحكام الرقابة على 

عالية 74.4 %72 .720 .3الإيرادات والتكاليف الفندقية 

19
تعد الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية اليدوية الأ�سا�ض الذي ميد الإدارة 

املالية باملعلومات بغ�ض النظر عن تكنولوجيا املعلومات املحا�سبية 
امل�ستخدمة

متو�سطة64.4 83% .220 .3

واجلدول   T اختبار  اأُجري  الباحث  اإليها  تو�سل  التي  النتيجة  �سحة  من  وللتاأكد 
T للفر�سية العدمية الأوىل التي تن�ض على: ل متتلك الفنادق  )4( يو�سح نتيجة اختبار 

الأردنية نظم معلومات حما�سبية متكاملة.
 T قيمة  من  اأكرب  وهي   ،  )2.129( املح�سوبة   T قيمة  اأن   )4( اجلدول  من  يتبني 
اأي   0.032 الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  القيمة  هذه  وكانت   )1.645( اجلدولية 
اأنها دالة على م�ستوى ثقة 0.968، ومبا اأن هذا املت�سوى اأكرب من م�ستوى الثقة املعتمد 
يف هذه الدرا�سة وهو 0.95، فاإن الباحث يرف�ض الفر�سية العدمية الأوىل ويقبل الفر�سية 
البديلة الأوىل التي تن�ض على: متتلك الفنادق الأردنية نظم معلومات حما�سبية متكاملة.

وذلك وفقًا لقاعدة القرار: ترف�ض الفر�سية العدمية وتقبل الفر�سية البديلة اإذا كانت قيمة 
T املح�سوبة اأكرب من قيمة T اجلدولية.

الجدول )4( : 
نتيجة اختبار T للفرضية األولى.

نتيجة الفر�صيةاخلطاأ امل�صموح بهم�صتوى الداللة قيمة T اجلدوليةقيمة T املح�صوبةالفر�صية

رفـ�ض1.6450.320.05 2.217الأوىل 
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ثانياً: مدى تتمتع نظم املعلومات املحا�صبية الفندقية باخل�صائ�س  ◄
النوعية للمعلومات املحا�صبية يف بيئة فنادق خم�س النجوم يف االأردن؟ 

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
والن�سب املئوية للق�سم الثاين من فقرات الإ�ستبانة بخ�سو�ض نظام املعلومات املحا�سبي 

الفندقي بو�سفه متغرياً م�ستقاًل مرتبة تنازليًا وفقًا ملتو�سطها احل�سابي.
يبني اجلدول )5( ا�ستجابات عينة الدرا�سة على مدى متتع نظم املعلومات املحا�سبية 
يف الفنادق الأردنية باخل�سائ�ض النوعية للمعلومات املحا�سبية، حيث يتبني من اجلدول 
اأن نظم املعلومات املحا�سبية يف الفنادق الأردنية تتمتع باخل�سائ�ض النوعية للمعلومات 
بني  الفقرات  جلميع  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  حيث  جداً  عالية  بدرجة  املحا�سبية 
0.95( وبن�سب مئوية   - 0.42( 4.82( وبانحرافات معيارية تراوحت مابني   - 4.21(
فقد  )الإجمالية(  الكلية  بالدرجة  يتعلق  وفيما   ،  )%96.2  -  %84.2( بني  ما  تراوحت 
بلغ متو�سطها احل�سابي )4.83( والنحراف املعياري )0.79( وبن�سبة مئوية )%96.6( 
وعند مقارنة املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية مع املتو�سط احل�سابي الختباري )3( جند 
اأن املتو�سط احل�سابي املح�سوب اأكرب من املتو�سط الختباري، مما يدعو اإىل رف�ض الفر�سية 
العدمية الثانية التي تن�ض على:- ل تتمتع نظم املعلومات املحا�سبية يف الفنادق الأردنية 
الكلية  للدرجة  املعياري  النحراف  اأن  املحا�سبية.كما  للمعلومات  النوعية  باخل�سائ�ض 

)0.79( ي�سري اإىل وجود جتان�ض ن�سبي يف اآراء عينة الدرا�سة حول اأهمية الفقرات.
الجدول )5( 

استجابات أفراد عينة الدراسة على مستوى تمتع نظم المعلومات المحاسبية في الفنادق األردنية 
بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية مرتبة تنازليًا وفقًا لمتوسطها الحسابي: 

املتو�صط الفقرات الرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

درجة 
املوافقة 

1
اإن نظم املعلومات املحا�سبية يف الفنادق الأردنية تهتم باإي�سال 

عالية جدا96.2ً %4.820.42املعلومات املحا�سبية للم�ستفيدين منها يف الوقت املنا�سب

2
خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية يف الفنادق الأردنية لها قيمة 

عالية جدا94ً %4.700.52رقابية 

3
خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية يف الفنادق الأردنية ت�ساعد 

امل�ستفيدين منها على توقع نتائج م�ستقبلية لأجل اتخاذ القرارات 
ال�ستثمارية

عالية جدا93.4ً 4.670.89%

4
ل يوجد ت�سكيل من قبل الإدارة يف جودة املعلومات املحا�سبية الناجتة 

عالية جدا92.6ً %4.630.56عن نظم املعلومات املحا�سبية الفندقية يف الأردن 
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املتو�صط الفقرات الرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

درجة 
املوافقة 

5
بو�ساطة املعلومات امل�ستفادة من نظم املعلومات املحا�سبية الفندقية 

ت�ستطيع الإدارة تقدير الأهمية الن�سبية، وبالتايل اتخاذ القرارات 
الر�سيدة

عالية جدا91.4ً 4.570.86%

6
بناء على خمرجات النظام املحا�سبي يف الفنادق املادة درا�سة 

عالية جدا90.4ً %4.520.78قراراتها وتقوميها 

7
تخلو خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية يف الفنادق الأردنية من 

عالية جدا89.4ً %4.470.82التحيز 

8
خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية تتمتع بدرجة عالية من التكاليف 

عالية جدا86.4ً %4.320.68مع الظواهر املراد التعبري عنها يف التقارير ال�ستثمارية املختلفة 

9
املعلومات امل�ستقاه من نظم املعلومات املحا�سبية يف الفنادق تعرب 

عالية جدا86ً %4.300.71ب�سدق عن اجلوهرة ولي�ض ال�سكل فقط 

10
تت�سف املعلومات املحا�سبية الناجتة عن نظم املعلومات املحا�سبية 

عالية جدا85.6ً %4.280.62الفندقية باملو�سوعية

عالية جدا84.8ً %4.240.78تتمتع خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية بخا�سية املوثوقية11

12
تتمتع خمرجات نظم املعلومات املحا�سبية يف الفنادق الأردنية 

عالية جدا84.2ً %4.210.95بخا�سية القابلية للمقارنة

عالية جدا96.6ً %4.830.79الدرجة الكلية

ومن اأجل التاأكد من �سحة ما تو�سل اإليه الباحث اأُجري اختبار T واجلدول 6 يو�سح 
نتيجة اختبار الفر�سية العدمية الثانية التي تن�ض على: ل تتمتع نظم املعلومات املحا�سبية 

الفندقية باخل�سائ�ض النوعية للمعلومات املحا�سبية يف بيئة الأعمال الأردنية.
عند  اإح�سائيًا  دالة  القيمة  وهذه   ،  )2.032( املح�سوبة   T قيمة   )6( اجلدول  يظهر 
م�ستوى دللة )0.042( اأي اإنها دالة على م�ستوى ثقة )0.958( ومبا اأن هذا امل�ستوى اأكرب 
من م�ستوى الثقة املعتمد يف الدرا�سة وهو )0.95( وبناًء على ذلك ترف�ض الفر�سية العدمية 
وتقبل الفر�سية البديلة، ولتاأكيد ذلك، ومبقارنة T املح�سوبة )2.048( بقيمة T اجلدولية 

)1.645( يت�سح اأن قيمة T املح�سوبة اأكرب من قيمة T اجلدولية ووفقًا لقاعدة القرار:- 
Ú  املح�سوبة اأكرب T ترف�ض الفر�سية العدمية وتقبل الفر�سية البديلة اإذا كانت قيمة

من قيمة T اجلدولية.وعليه فاإن الباحث يرف�ض الفر�سية العدمية ويقبل الفر�سية البديلة 
التي تن�ض على: تتمتع نظم املعلومات املحا�سبية الفندقية باخل�سائ�ض النوعية للمعلومات 

املحا�سبية يف فنادق خم�ض النجوم يف الأردن 
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الجدول )6( 
نتيجة اختبار الفرضية الثانية

نتيجة الفر�صيةاخلطاأ امل�صموح بهم�صتوى الداللة قيمة T اجلدوليةقيمة T املح�صوبةالفر�صية

رفـ�ض2.0321.6450.0420.05الثانية

ثالثاً: اأثر نظم املعلومات املحا�صبية يف تخفي�س تكلفة اخلدمة يف  ◄
فنادق خم�س النجوم يف االأردن؟ 

والن�سب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )7( اجلدول  بيانات  تظهر 
املئوية لإ�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة املتعلقة بتخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية )كمتغري 
الأ�سئلة املتعلقة يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة  اأن جميع  تابع( .حيث يتبني من اجلدول )7( 
الفندقية يرتاوح متو�سطها احل�سابي بني )3.77 - 4.52( وبانحراف معياري يرتاوح ما 
بني )0.31 - 0.92( وبن�سب مئوية ما بني )75.4% - 90.4%( وبلغ املتو�سط احل�سابي 
وبدرجة   %82 مئوية  وبن�سبة   )0.68( معياري  وبانحراف  تقريبًا(   4.1( الكلية  للدرجة 
موافقة عالية جداً.ويرى الباحث اأن هذه النتائج تدل على قدرة النظام املحا�سبي الفندقي 
يف البيئة الأردنية على تخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية �سمن احلدود املقبولة اأو املخططة 
من قبل الإدارة املالية مع املحافظة على اجلودة العالية للخدمة الفندقية.ويعزو الباحث 

هذه النتيجة اإىل توافر جميع الإمكانات الالزمة لذلك يف بيئة الأعمال الأردنية.
ومن خالل مقارنة املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية )4.1( باملتو�سط الختباري )3( 
وهو متو�سط اأداة الدرا�سة، جند اأن املتو�سط احل�سابي املح�سوب اأكرب من املتو�سط احل�سابي 

الختباري، مما يدعو اإىل رف�ض الفر�سية الثالثة التي تن�ض على:
لي�ض هناك اأثر ذو دللة اإح�سائية لنظام املعلومات املحا�سبي الفندقي يف تخفي�ض 

تكلفة اخلدمة الفندقية يف البيئة الأردنية.
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلستجابات أفراد العينة 
بخصوص تكلقة إنتاج الخدمة بوصفها كمتغيرًا تابعا مرتبة تنازليًا: 

املتو�صط الفقرات الرقم 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

درجة 
املوافقة 

90.4 %4.520.56ت�سعى اإدارة الفندق لتخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية ب�ستى الو�سائل1
عالية 

جداً
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املتو�صط الفقرات الرقم 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

درجة 
املوافقة 

2
حتر�ض اإدارة الفندق على تطوير النظام املحا�سبي امل�ستخدم 

بال�سورة التي تزيد مقدرته على �سبط تكلفة اخلدمات الفندقية 
مبختلف اأنواعها 

4.310.31% 86.2
عالية 

جداً

3
توؤدي تكنولوجيا املعلومات املحا�سبية اإىل تخفي�ض التكلفة اإىل 

86 %4.300.42اأدنى حد ممكن من خالل تب�سيط اإجراءات العمل
عالية 

جداً

4
يقوم حما�سب التكاليف )الإداري( يف الفندق بدرا�سة اأ�سعار قوائم 

85.6 %4.280.47البيع ويحدد ال�سعر الذي يحقق هام�ض الربح املطلوب 
عالية 

جداً

5
ي�ساعد نظام املعلومات املحا�سبي امل�ستخدم على تخفي�ض اأ�سعار 

84 %4.200.58اخلدمات الفندقية مقارنة باملناف�سني 
عالية 

جداً

6
تعمل الفنادق على تاأمني م�سرتياتها من املواد الأولية باإبرام عقد 

82 %4.10.62مع املوردين بهدف تثبيت الأ�سعار خالل مدة زمنية حمددة 
عالية 

جداً

80 %4.000.92هناك مكافاآت وحوافز لالأق�سام التي ت�سعى اإىل تخفي�ض تكلفتها7
عالية 

جداً

8
ي�ساعد نظام املعلومات املحا�سبي امل�ستخدم حما�سب التكاليف 

يف الفندق على �سبط تكلفة الأطعمة وامل�رصوبات املنتجة �سمن 
احلدود املقبولة 

عالية79.8 3.990.92%

9
تاأخذ اأق�سام املحا�سبة واملالية يف الفنادق وجهة نظر عمالئها يف 

عالية 79.4 %3.971.18اأ�سعار خدماتها الفندقية 

10
ترتبط الربامج امل�ستخدمة يف نقاط البيع مبا�رصة مع برامج 

عالية79.0 %3.950.93حما�سبة التكاليف بحيث حت�سب تكلفة املواد املباعة فوراً

11
ترتبط الربامج امل�ستخدمة يف نقاط البيع مبا�رصة بحيث حت�سب 

عالية75.8 %3.790.79تكلفة املواد املباعة فوراً

12
تقوم الفنادق بتخفي�ض تكلفة اخلدمة الفندقية املقدمة على ح�ساب 

عالية75.4 %3.770.81جودة اخلدمات على �سبيل مواجهة ال�سغوطات التناف�سية 

82 %4.10.68الدرجة الكلية
عالية 

جداً

العدمية  الفر�سية  الباحث  اختري  اإليها  الو�سول  التي مت  النتيجة  وللتاأكد من �سحة   
الثالثة التي تن�ض على: لي�ض هناك اأثر ذو دللة اإح�سائية لنظام املعلومات املحا�سبي يف 
 T البيئة الأردنية.واجلدول )8( يو�سح نتيجة اختبار  الفندقية يف  تخفي�ض تكلفة اخلدمة 
للفر�سية الثالثة:- يت�سح من اجلدول )8( اأن قيمة T املح�سوبة 2.664 وهي اأكرب من قيمة 
T اجلدولية )1.645( ، وكانت هذه القيمة ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى دللة )0.004( 
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يف  املعتمد  الثقة  م�ستوى  من  اأكرب  امل�ستوى  وهذا   )%99.6( ثقة  م�ستوى  على  دالة  اأي 
الدرا�سة وهو 95% ووفقًا لقاعدة القرار الأتية:- 

Ú  ،اجلدولية T اأكرب من قيمة  T املح�سوبة  اإذا كانت قيمة  ترف�ض الفر�سية العدمية 
وتقبل الفر�سية البديلة 

Ú  اجلدولية  T قيمة  من  اأقل  املح�سوبة   T قيمة  كانت  اإذا  العدمية  الفر�سية  تقبل 
وترف�ض الفر�سية البديلة.

على:  تن�ض  والتي  البديلة،  الفر�سية  وتقبل  الثالثة  العدمية  الفر�سية  ترف�ض  وعليه 
تكلفة  تخفي�ض  يف  الفندقي  املحا�سبي  املعلومات  لنظام  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  هناك 

اخلدمة الفندقية يف البيئة الأردنية
الجدول )8( 

نتيجة اختبار T للفرضية العدمية الثالثة

نتيجة الفر�صيةاخلطاأ امل�صموح بهم�صتوى الداللة قيمة T اجلدوليةقيمة T املح�صوبةالفر�صية

رفـ�ض2.6641.6450.0040.05الثالثة

وبناًء على ما تقدم جتيب الدرا�صة عن ال�صوؤال الرئي�س الذي انطلقت منه وهو:� 

ما اأثر نظم املعلومات املحا�صبية يف تخفي�س تكلفة اخلدمة الفندقية 
يف البيئة االأردنية؟ 

يف  الفندقية  اخلدمة  تكلفة  تخفي�ض  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  توؤثر  االإجابة: 
البيئة الأردنية بدرجة عالية جداً وبن�سبة مئوية 82% ومبتو�سط ح�سابي )4.1( وبانحراف 

معياري )0.68( .
اأظهرت  والتي   )2011 و�سوده  )حميدان  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق  ل  النتيجة  وهذه 
اخلدمات  تكلفة  �سبط  على  الفندقي  املحا�سبي  املعلومات  نظام  مقدرة  عدم  نتيجتها 
ما  اإىل  ذلك  الباحث  الإدارة.ويعزو  قبل  من  املخططة  اأو  املقبولة  احلدود  �سمن  الفندقية 
الأو�ساع  على  انعك�ض  الذي  وال�ستقرار  الأمن  حيث  من  الأردنية  الأعمال  بيئة  به  تتميز 
نظم  لتطوير  الكبرية  املالية  القدرة  لديها  التي  الفندقية  للمن�ساآت  بالن�سبة  القت�سادية 
تكنولوجي  تطور  من  الها�سمية  الأردنية  اململكة  ت�سهده  ما  املحا�سبية.وكذلك  معلوماتها 
على  والعمل  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني  من  واهتمام 
تطويرها با�ستمرار وا�ستقطاب الكوادر الب�رصية املوؤهلة والطموحة، والتي تتمتع مب�ستوى 
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عاٍل يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات، وتوافر الكوادر الب�رصية القادرة على حتقيق الرقابة 
الفاعلة على تكلفة اخلدمات املنتجة، والربامج املحا�سبية امل�ستخدمة يف البيئة الأردنية 
يتوافر فيها جميع الإمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك، وتكنولوجيا املعلومات وم�ستوياتها 

ما بني بيئة الأعمال الأردنية والبيئة ال�سورية.

النتائج والتوصيات: 

النتائج:�  ♦
اإن اأهم النتاج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة تتمثل مبا ياأتي: 

متتلك الفنادق الأردنية نظم معلومات حما�سبية متكاملة بدرجة عالية جداً وبن�سبة . 1
مئوية %82 

للمعلومات . 2 النوعية  باخل�سائ�ض  الفندقية  املحا�سبية  املعلومات  نظم  تتمتع 
املحا�سبية يف البيئة الأردنية بدرجة عالية جداً وبن�سبة مئوية %92.6 

البيئة . 3 يف  الفندقية  اخلدمة  تكلفة  تخفي�ض  يف  املحا�سبية  املعلومات  نظم  توؤثر 
الأردنية بدرجة عالية جداً وبن�سبة مئوية 82% ، كما اأكدت ذلك نتائج التحليل الإح�سائي 

حيث كانت قيمة T املح�سوبة 2.664 وهي اأكرب من T اجلدولية 1.645 
التو�صيات: ♦

بناًء على نتائج الدرا�سة فاإن الباحث يو�سي مبا ياأتي:- 
ح�رص التعامل بنظم املعلومات املحا�سبية باملتخ�س�سني يف املحا�سبة.. 1
القطاع . 2 يف  للعمل  واحلا�سوب  املعلومات  تكنولوجيا  يف  املتخ�س�سني  ا�ستقطاب 

الفندقي الأردين لال�ستفادة من مهاراتهم احلا�سوبية.
ال�سعي لتحقيق امليزة التناف�سية من خالل تخفي�ض التكلفة و �سمان اجلودة.. 3
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