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المعلومات المحاسبية تعرف بأنها المنتج النهائي للمادة الخام البيانات المحاسبية بعد جراء مجموعة من 

العمليات التشغيلية عليها ، وتهدف جميع إدارات الشركات للحصول على معلومات محاسبية فاعلة تقلل 

ومة فاعلة يجب االهتمام بالعنصر البشري حالة عدم التأكد لدى مستخدم المعلومة ، وللحصول على معل

المستفيد من المعلومات المحاسبية من خالل التعرف على أهم العوامل المؤثرة على السلوك البشري ، 

ومن أهم هذه العوامل اإلدراك ، إذ ال يعتبر للمعلومة المحاسبية آية فائدة إذا كان يميل مستخدمها  وفقاً 

هذه المعلومة أو وجود انطباعات بعدم ثقته في معد المعلومة . وكذلك لتكوينه اإلدراكي إلي تجاهل 

يتأثر إدراك مستخدم المعلومة المحاسبية بمجموعة من العوامل منها النفسية واالجتماعية ومستوى 

التعليم والبيئة المحيطة ، ويعتبر من معوقات فاعلية المعلومات المحاسبية عدم فهم المعاني البديلة 

هدفت هذه الدراسة إلي دراسة العوامل المؤثرة في إدراك .من قبل مستخدم هذه المعلومات  للمصطلحات

مستخدم المعلومات المحاسبية وزيادة دوره في فاعلية البيانات والمعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ 

شركات القرارات من خالل استقصاء أراء عينية من مدراء اإلدارات والفروع ورؤساء األقسام بال

عدد من النتائج أهمها: يالحظ عدم اهتمام الشركات الخدمية محل الدراسة إلي  الدراسة وتوصلت الخدمية

ي نبعقد الدورات التدريبية لمستخدمي المعلومات المحاسبية من حيث عالج القصور في إدراك المع

ت نسبة المحاسبية ، حيث بلغ والعوامل المؤثرة في زيادة فاعلية المعلوماتالسليم للمعلومات المحاسبية 

، ونسبة الذين اخذوا دورات ولكن استفادتهم  %47.8الذين لم يدخلوا أية دورة تدريبية من أفراد العينة 

.إن للتشاور وعقد االجتماعات بين األقسام واإلدارات يؤثران باإليجاب  %15.3اقل من المتوسط بلغت 

ستخدامها واالستفادة منها وزيادة الثقة في استخدامها.إن على فاعلية المعلومات المحاسبية وإمكانية ا

للهيكل اإلداري وتبعية المستخدم له تأثير على إدراك المستخدم للمنفعة النسبية للمعلومات المحاسبية 

وغير المحاسبية ، وكذلك تصور مستخدم المعلومة أن المعلومات المحاسبية مالئمة للحصول على قرار 

م التأكد .تتأثر كفاءة وفاعلية المعلومات المحاسبية بالقوانين المعمول بها .وفي فاعل يخفض حالة عد

زيادة االهتمام بعقد االجتماعات الدورية بين الموظفين :ضوء هذه النتائج تقدم الباحث بالتوصيات

لعمل ا التنفيذيين والذين يحملون وظائف قيادية عند إعداد المعلومات المحاسبية ، أي أن تعد بروح فريق

الواحد للمساعدة على تفهم المعنى الصحيح للمعلومة والهدف من استخدامها .زيادة االهتمام بالتعليم 

المستمر من خالل عقد دورات مكثفة في السلوك اإلنساني واالجتماعي يتم فيها توضيح أهمية اإلدراك 

الجيدة  اراتاسبية واتخاذ القروالعوامل المؤثرة فيه وخصائصه ودوره في زيادة فاعلية المعلومات المح

حث الجهات ذات االختصاص بالمحافظة على االستقرار اإلداري للشركات في الشركات الخدمية 

ألهميته في ثبات المعلومات المحاسبية المستخدمة من سنة إلى أخرى وتوفير مخزون كافي من 

ذات االختصاص بتعديل  المعلومات األمر الذي يؤدي إلى تخفيض حالة عدم التأكد .حث الجهات

القوانين واللوائح المعمول بها لكي تتماشى مع احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية بالشركات 

الخدمية ، وخاصة أن اغلب الشركات المحلية في طريقها إلى أن تتحول من تبعية القطاع العام إلى 

 .القطاع
 


