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ة  لبشريارد  البيئية لتحسين أداء المواو   دور نظم المعلومات المالية
 في ظل أهداف التنمية المستدامة

 دراسة ميدانية على بعض الشركات الصناعية
 

 (3)مد محمد عبد العزيزأح -(2)سيد محمود الخولي -(1)سهير مصطفى محمد
ة ( كلي2، جامعة عين شمس ( طالبة دراسات عليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية1

 ( كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس3التجارة، جامعة عين شمس 
 

 المستخلص
ية نظم المعلومات المال لدور الضرورة الحتميةو  الدراسة توضيح األهمية النسبية هدفت

ع م، الصناعيةنظمات التنمية المستدامة بالم في ظلالبيئية لتحسين أداء الموارد البشرية و 
علومات نظم الم إلى حيث أنه مع مرور الوقت تزداد الحاجة، تأثيراتهاالجوانب البيئية و  مراعاة
ب يستوج ، ممايتالحق فيه النموو  تزداد المتغيراتحيث  ، إذ أننا نعيش في عالموالبيئية المالية
الدراسة تم  أهداف ولتحقيق .الجميع إدراك متطلبات التطور في الحاضر والمستقبل على

تجاهات إتضمنت مجموعة من العبارات تقيس و ستبيان جمعت بالمقابلة إستمارة إتصميم 
هج ن المنهج االستقرائي والمنيعلى المزج ب الباحثون اعتمد  .متغيرات الدراسةنحو العينة 

الدراسة النظرية والدراسة  أسلوبوذلك من خالل  والمنهج الوصفي الكمي االستنباطي
دد عفي اإلدارية تمثل جميع المستويات  من العاملين 100تألفت عينة الدراسة من  .يدانيةالم

 بارختستخدام طريقة اإلإتحليل البيانات ب بإجراء قام الباحثون ، وقد من المصانع اإلنتاجية
 رتباطإستخدام )معامل إ( وبعد ذلك حسب معامل الثبات بtest-re-testإعادة االختبار )و 

 دراسةستجابات أفراد عينة النحرافات المعيارية إلم حساب المتوسطات الحسابية واإلبيرسون( ت
ابعة التبواقع االهتمام بتنمية دور نظم المعلومات المالية والبيئية في االدارات  رتبطةالم

  للمصانع.
زيادة االهتمام بمفهوم وإلى وقد خلصت الدراسة إلى أعلى إدارات المصانع الصناعية 

تعزيز لتطوير عملية تحسين أداء و  نظم المعلومات المالية والبيئية لما ذلك من إسهام وأنواع
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التنمية المستدامة، كما أن هناك ممارسة متوسطة من قبل أولئك  في ضوءالموارد البشرية 
حتماالت، من البيانات المتاحة ومن إلأو التعرف على البدائل أو ا توليد األفكارفي  العاملين
المعلومات إلى أفكار جديدة لمساعدة المصانع في تحقيق  تبديلو  ها إلى معلوماتثم تحويل

والبيئية  يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين دور نظم المعلومات الماليةأنه أهدافها. في حين 
 . تحسين أداء الموارد البشرية في ضوء مفاهيم التنمية المستدامة في المصانع عينة البحثو 

 هتمام إدارات المصانع باستحداث وحدة البحث والتطويرإ ضرورة زيادة وصي الدراسة بت
ي من تولى مهمة دراسة سبل نظم المعلومات المالية والبيئية على مستوى اإلدارة، التت التيو 

ع ملتعاون ضرورة زيادة ا، و العمليات اإلنتاجيةمتلقى و  لدى العاملين اإلداري شأنها تعزيز النمو 
المجتمع يتعرض لعمليات تغيير مقصود  ، النالسلعحلي ومتلقى مؤسسات المجتمع الم

الحفاظ على يود ليس هو بالمجتمع الذي فلذلك  ،ومخطط فيما يعرف بالتنمية المستدامة
 .عليه الوضع الراهن كما هو

 

 مقدمة

لمالية إذ يقوم نظام المعلومات ا - ومنها نظام المعلومات المالي -تعتبر نظم المعلومات 
(FIS )قراراتالتنبؤ بالو  بتجميع وتحليل البيانات المالية المستخدمة للتخطيط المالي األمثل 
ك النتائج ألهم األنظمة العاملة في كل منشآت األعمال، حيث تشترك كل المنشآت في إمتالو 

م شكل معين من هذه النظم، فهي تتكون من عدة نظم فرعية مثل نظم المعلومات المالية، ونظ
 وارد البشرية، ونظم معلومات التسويق وغيرها من األنظمة الفرعية. وكنتيجةمعلومات الم

ئم القوابللتغيرات التكنولوجية المتسارعة، زاد االهتمام بجودة المعلومات من كافة المستفيدين 
ء ...( او من خارجها )العمـالو المالية سواء من داخل الشركة )اإلدارة والعمال والمالك

دمة تحسين مستوى الخدمات المقو  حكومة و...( كونها األداة الفعالة لمعرفةوالمستثمرين وال
)بخيت، محمد بهاء الدين محمد، عز الدين، اسر حسن يوسف،  .ءوالمتوقعة من العمال

۲۰۱۸) 
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كما كشفت المتغيرات أيضا عن عجز أنظمة المعلومات اإلدارية الحالية عن الوفاء 
 ة،أشستراتيجية للمناإلستجابة لمتطلبات األهداف اإلو  ثةبإحتياجات الوظيفة اإلدارية الحدي

ع تطويرها بما يتالءم مو  بالتالي أصبحت هناك ضرورة ملحة إلعادة النظر في تلك األنظمةو 
 اليةمن هذا المنطلق نبعت فكرة الدراسة المتمثلة في توفير المعلومات المو تلك المستجدات، 

  د البشرية.البيئية  الالزمة لتحسين أداء الموار و 
ل خـال بيئيـة للمنظمات مـنو  إقتصاديةو  تعتبر الموارد البشرية المستدامة نظـم اجتماعية

ية وضع آليات متقدمة تساعد في التنمو  تطويرها لتعزيز اإلبداعو  تشجيع األفكـار الجديـدة
سية ألساز االفكرية لألفراد في المنظمات ، كما أن الموارد البشرية المستدامة هي  أحـد الركائ

د لموار تحفيز األفراد على المشاركة وتحمل المسئولية من خالل بناء إدارات فعالة لو  في تنمية
 (.2020: )الباز، محمد مصطفى على .البشرية في المنظمات

شرية البيئية لتحسين أداء الموارد البو  هدف هذا البحث إلى دور نظم المعلومات المالية
عوق البيئية التي تو  المشكالت الماليةو  دامة مع بيان التحدياتفي ظل أهداف التنمية المست

 يئيةالبو  عرض للدراسات التي أظهرت العالقة بين نظم المعلومات الماليةو  التنمية المستدامة
 تنميةالبيئية من أجل تحقيق الو  بيان أهمية تقارير المعلومات الماليةو  والتنمية المستدامة

هي عدد و  تطبيقا على عدد من المنظمات الصناعيةو  العربية المستدامة في جمهورية مصر 
ر تحقيقا ألهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لالطاو  من مصانع السيراميك.

 العملي.
 

 البحث مشكلة

متغيرات ويأتي و  تتميز البيئة المحيطة بالصناعة بالتغير المستمر نتيجة وجود عدة قوى 
األساليب و  الطرق التكنولوجية ،و  ات التطور الهائل في استخدام الوسائلفي مقدمة هذه التطور 
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التصميمات الحديثة للمنتجات التي تستهدف تطوير مواصفات المنتج ، و  الجديدة للتصنيع ،
 وتحسين جودته ، والبحث عن خامات تؤدي نفس الوظيفة المرغوبة بتكلفة أقل.

 :اآلتيةهذا وقد تم بلورة مشكلة البحث في النقاط 
 لقصورمجموعة الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي يتم اإلشارة إليها هنا،  تبين ا 

ارد البيئية في تعزيز المو و  الواضح من حيث عدم تناولها لموضوع نظم المعلومات المالية
 البشرية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة بالمنظمات الصناعية.

  قام بها الباحثون وذلك للوقوف على جميع جوانب المشكلة الدراسة االستطالعية التي
 :وتحديد جميع أركانها األساسية من خالل اآلتي

 المقابالت الشخصية مع عدد من العاملين باإلدارة العليا بالمصانع محل الدراسة. 
 بعض المؤشرات غير المالية البسيطة التي حصل عليها الباحثون وكذا المؤشرات الخاصة 

بة نس -نة المستدامة ومنها )نسبة العاملين الذين يتركون العمل إلى إجمالي العامليبالتنمي
روا عدد العاملين المصابين ومن تضر  -إجمالي اإلنفاق للصيانة على إجمالي تكلفة اآلالت

 .مباشرة بسبب عدم االهتمام بالبيئة(
مية ن بقضايا التنتكمن مشكلة البحث في محاولة دراسة ظاهرة ويزداد اهتمام العالم اآل

هود المستدامة خاصة في الدول النامية التي تحاول اللحاق بركب التقدم وهذا يتطلب بذل الج
المكثفة الستغالل كافة الموارد المادية والبشرية على أفضل وجه ممكن لتحقيق النمو 

غة ن صيااالقتصادي واالجتماعي المنشود والتمكن من إشباع كافة الحاجات اإلنسانية .، ويمك
ة لمالياتحديد الدور الذي يحدثه نظام المعلومات " مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

 ."والبيئية على تحسين أداء الموارد البشرية
حيث عادة ما يتم التحقق من المعلومات التي يعدها المحاسبون والبيئيون وذلك بغرض 

ار في هذا الشأن؟ وعلي الرغم من أهمية النتائج توفير المعلومات التي تفى بحاجة متخذي القر 
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التي تم استخالصها من الدراسات السابقة والتي تعتبر هي الركيزة األساسية للبحث الحالي إال 
أنم هناك بعض الجوانب واألبعاد اإلضافية التي يعتقد الباحثون أن الدراسات السابقة لم تغطها 

دراسة والتحليل واالختبار الميداني ومن أهم الجوانب ما والتي سوف يحاول الباحثون تناولها بال
 تحسين أداء الموارد البشريةو  اختبار العالقة  ميدانيا بين نظام المعلومات المالية والبيئية: "يلي

 ."أبعاد التنمية المستدامة بالمنظمات الصناعيةو 
 

 اسئلة البحث

موارد والبيئية في تحسين أداء الما هو دور نظم المعلومات المالية ": التساؤل الرئيسي
  "البشرية قى ضوء أبعاد التنمية المستدامة بالمنظمات الصناعية؟

 :ويتفرع من هذا السؤال أسئلة فرعية أخرى 
  ما مدى وجود ارتباط بين ابعاد التنمية المستدامة التي تضعها المصانع وتنمية نظم

 المعلومات المالية والبيئية لدى العاملين بها؟
 ية البيئية علي تحسين أداء التنمية البشر و  مدى إنعكاس دور نظم المعلومات المالية ما

 المستدامة؟
  ين  لعاملاما درجة مساهمة النظم المالية واإلدارية في تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة لدى

 بالشركات الصناعية؟
  هيم اتهم لتعزيز مفاما مدى وجود فروق أفراد عينة الدراسة عند مستوى الداللة في تقدير

سة زى لمتغيرات الدرا3تحسين أداء الموارد البشرية فى ظل أهداف التنمية المستدامة تع
 الديموغرافية؟

 

 البحث أهمية
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 ليةت المامحاولة تقديم اطار نظري وتطبيقي يربط بين أبعاد نظم المعلوما: االهمية النظرية
ي حد فتمثل انع لتحقيق التنمية المستدامة ، إذ يالبيئية لتحسين أداء الموارد البشرية  في المصو 

ها ذاته إضافة علمية جديرة باالهتمام ومن خالل اإلضافات العلمية التي يتوقع أن تصل الي
يئية والب والتجارب اإلدارية الحديثة والمتمثلة بتسليط الضوء علي مفهوم نظم المعلومات المالية

ات مات بذلك فضاًل من تناوله لموضوع يرتبط بتطور والدور الهام الذي تلبيه في تطوير الخد
محاولة البحث عن إدراك دور تبني منهج تحقيق التنمية و  العصر في ظل المفاهيم الحديثة

لتي االمستدامة إضافة إلى إغناء الجانب النظري بالمواضيع ذات العالقة بالمفاهيم المالية 
 تناولتها الدراسة.

كن من أصحاب المصانع يمو  هذه الدراسة كدليل  للمستثمرين تأتي أهمية: األهمية العملية
 فةاإلضاخالله إعادة النظر في إمكانية التعرف على مفاهيم  نظم المعلومات المالية والبيئية ب

ينة صانع عدراسة إمكانية تطبيقها في المو  ، التنمية المستدامة إلى تحسين أداء الموارد البشرية
ة لحديثتحسين مستوى التنمية المستدامة باعتباره أحد المداخل او  يرالدراسة، بما يسهم في تطو 

 :يمكن تلخيص هذه األهمية فيو  التي جاء بها الفكر اإلداري المعاصر
 عية أهميتها ودورها في البيئة الصناو  البيئيةو  التعريف بأنماط نظم المعلومات المالية

 .المصرية
 ه على التنمية المستدامةاثر و  تحديد طرق قياس أداء الموارد البشرية. 
 لسلع االقدرة التنافسية في تقديم و  اإلداريةو  إيجاد العالقة بين نظم المعلومات المالية

 الجماهيرية فى المنظمات الصناعية بأقل تكلفة واعلى جودة.
 نات لة في توفير البياالبيئية كأداة فعاو  إبراز أهمية استخدام نظم المعلومات المالية

 ترشيد قرارات اإلدارة، األمر الذي يساعد اإلدارة على تخفيض التكاليفالمعلومات لو 
 :البيئية. تتمثل أهمية البحث على المستوى التطبيقي في النقاط اآلتية
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عن األنشطة داخل و  البيئيةو  الكشف عن الجوانب العلمية لنظم المعلومات المالية .1
مات ة اإلدارية، ليقدم نظام معلو المنظمات الصناعية، بما يؤدى إلى توسيع نطاق المحاسب

شامل ومتسق، يتضمن الجوانب االقتصادية والبيئية ويفصح عن التكلفة الحقيقية 
 .للمنتجات

ب يؤمل أن تسهم نتائجه وتوصياته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحكم بأسالي .2
 .الحد من الهدرو  اتخاذ قرارات صحيحة فيما يخص توجيه الموارد لتحقيق أعلى العوائدو 

 

 البحث أهداف
البيئية و  التعرف على دور نظم المعلومات المالية"يتلخص الهدف العام للدراسة في 

ذلك من خالل األهداف و  "لتحسين أداء الموارد البشرية في ظل أهداف التنمية المستدامة
 التفصيلية التالية للدراسة:

 .لبيئيةاو  أهداف نظم المعلومات الماليةو  مكوناتو  مفهوم .1
 .البيئيةو  أهمية قواعد البيانات المالية .2
 .أهداف تقييم أداء العاملينو  عناصرو  مفهوم إدارة الموارد البشرية .3
 .التنمية المستدامة واالستراتيجية البيئية واالستراتيجية المالية .4

وارد البيئية لتحسين أداء المو  مع إجراء دراسة ميدانية لتحليل نظم المعلومات المالية
التوصيات التي من و  تقديم بعض اإلستنتاجاتو  بشرية في ظل أهداف التنمية المستدامةال

ل حيث يسعى هذا البحث لفتح آفاق لدراسات الحقة حو  شانها تعزيز المعرفة في هذا المجال.
 موضوع الدراسة.

 

 مصطلحات البحث
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ذي ي النظام المعلومات الفرعي المبني على الحاسب اآلل نظم المعلومات المالية:
 دي،)حمو  .ألغراض اتخاذ القراراتو  يوفر المعلومات المتعلقة بالنواحي المالية للمؤسسة

(2015) 
 الية(تحليل واستخدام المعلومات )مالية وغير مو  : استخراجنظم المعلومات البيئية

م. تحقيق فكـرة المشروع المستداو  االقتصادية للمنظمةو  بهدف تكامل السياسات البينية
اس قيو  يةإدارة المعلومات بتجميع المعلومـات اإلقتصـادية المتعلقة بالكفـاءة البيئوتقوم 

ن ممنظمة تتولد الحاجة إلى المعلومات البيئية الخاصة بالو  التقرير عنه.و األداء البيـنـي 
مطالب الجهات المهتمة بها سواء من الداخل أو الخارج وسواء كانت معلومات بيئية 

 (Schaltegger, RL. Burritt, 2010)  .بينية طبيعيةنقدية أم معلومات 
في  بشرية: من العمليات الهامة التي تمارسها إدارة الموارد الأداء الموارد البشرية

قل أن في على جميع مستويات المنظمة بدًءا من اإلدارة العليا وانتهاًء بالعامليو  المنظمات
التي و  علةأحد أدوات الرقابة اإلدارية الفا هيو  في خطوط اإلنتاج الدنياو  المراكز الوظيفية

 (2016، خرون آالفتوح و  بوأ) .على أساسها يتم مقارنة األداء الفعلي بما هو مستهدف
 يه مع: يواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب علالتنمية المستدامة

أن  االجتماعي. بشرط عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك المساواة والعدل
ا. تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاته

 (2018 ،)فراحتية, كمال
دم : تقوم بتصنيع منتجات جديدة، حيث يتّم شراء مواد خام تستخالشركات الصناعية

. عينالموز و  مالءيتم بيع المنتجات الُمصنعة للعو  اآلالت،و  العمال،و  في عملية التصنيع،
 (2020)العنتري, وسيم محمد إبراهيم، 
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 المرجعية الدراسات
 :يلى التعرف على ما هداف الدراسةأ: (2010) دراسة سعد، بهاء الدين مسعد

 مسببات التلوث لمياه نهر النيل بغرض إزالة مسبباتها أو التقليل من حدة أثارها. 
 ذه مع ه ا وزارة الدولة لشئون البيئة للتعاملتقييم السياسات والبرامج البيئية التي طبقته

 .الكارثة
 األسلوب العلمي إلدارة كارثة تلوث مياه نهر النيل. 
 أهمية نظم المعلومات ودورها في إدارة الكوارث البيئية. 

 لي:يتمثلت األسباب التي أدت إلى حدوث كارثة تلوث مياه نهر النيل فيما  :نتائج الدراسة
 -المبيدات الكيماوية  -مخلفات مياه الصرف الصحي  -عي )مخلفات الصرف الصنا
 ...(.األسمدة الكيماوية الزراعية

ياه أتبعت وزارة الدولة لشئون البيئة سياسات وإجراءات جادة للتعامل مع كارثة تلوث م
ث نهر النيل ولكنها أتبعت في ذلك المنهج العلمي لحل المشكالت وليس مراحل إدارة الكوار 

 ترتب علي ذلك أن الجهود المبذولة سوف تؤتي سمارها على المدى البعيد األمرواألزمات و 
 .الذي يؤدى إلى استمرار وقوع الكارثة

 : توصيات الدراسة
 ع إقامة معلومات بيئية متكاملة بين الوزارات والهيئات الحكومية لتكون نواة لضم جمي

عظم مات البيئية األمر الذي يالمؤسسات والهيئات والشركات غير الحكومية لتبادل المعلو 
زمات من فرص االستفادة بالخبرات المختلفة ويدعم التعاون والرؤية المتكاملة إلدارة األ

 .البيئية
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  زارة بناء كوادر فنية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وزيادة كفاءة وقدرات العاملين بو
ه في مجال تكنولوجيا البيئة من خالل التدريب للحصول على أحدث ما تم التوصل إلي

 المعلومات واالتصاالت.
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هدفت هذه الدراسة إلى  أهداف الدراسة: :(2012) دراسة الدالهمة، سليمان مصطفى
معرفة تأثير المتغيرات البيئية على مستوى كفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في البنوك 

 التجارية السعودية.
 :نتائج الدراسة

 لية وفاع وتكنولوجيا المعلومات تؤثر بدرجة عالية جدًا على مستوى كفاءة أن العوامل التقنية
 4,45نظم المعلومات المحاسبية المطبقة في البنوك التجارية السعودية بمتوسط حسابي 

 .%89وبنسبة 
 لية وفاع أن العوامل القانونية والتشريعات المهنية تؤثر بدرجة عالية جدًا على مستوى كفاءة

 4,32ت المحاسبية المطبقة في البنوك التجارية السعودية بمتوسط حسابي نظم المعلوما
 .%86,4وبنسبة 

  ظم نأن العوامل اإلدارية والتنظيمية تؤثر بدرجة عالية جدًا على مستوى كفاءة وفاعلية
سبة وبن 4,28المعلومات المحاسبية المطبقة في البنوك التجارية السعودية بمتوسط حسابي 

 .%85,6مئوية 
 : وصيات الدراسةت
 لنظم مواكبة التطورات التكنولوجيا وذلك ألثرها العالي جدًا على مستوى كفاءة وفاعلية ا

 .المحاسبية المستخدمة في البنوك التجارية السعودية
 لبنوكإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بكفاءة وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية في ا 

تاحة د الممية كفاءة وفاعلية النظم المحاسبية في استخدام الموار التجارية السعودية وذلك أله
 .في تحقيق أهداف البنوك التجارية
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ا مالتوصل إلى  :اهداف الدراسة: (2013ود، رضوي حسين عبدالسالم )دراسة محم
لك إذا كانت بطاقة األداء المتوازن هي من أفضل الوسائل الحديثة لتقييم أداء المنشأة وذ

 .ألربعة أبعاد الخاصة ببطاقة األداء المتوازن باستخدام ا
التوصل إلى ما إذا كان من األفضل إدراج المؤشرات الخاصة باألداء البيئي مع 

بعاد أالمؤشرات األربعة الخاصة ببطاقة األداء المتوازن أم عمل بعد خامس إلى جانب األربعة 
و لث وهاألداء البيئي أم الحل الثاويحتوي على المؤشرات البيئية ويكون هذا البعد هو الخاص ب

 عمل بطاقة أداء منفصلة تكون خاصة باألداء البيئي فقط وبها مؤشرات األداء البيئي.
 :نتائج الدراسة

أنه توجد عالقة معنوية بين أساليب اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية البيئية وبين  -
( اإلفصاح عن 1ن كل من: )تحسين أداء المنشأة في حين أنه ال توجد عالقة معنوية بي

ن ( اإلفصاح ع2المعلومات المحاسبية البيئية في تقرير مجلس اإلدارة وربحية السهم. )
لسهم. قية لالمعلومات المحاسبية البيئية في اإليضاحات المتممة للقوائم المالية والقيمة السو 

دارة وقيمة ( اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية البيئية في تقرير رئيس مجلس اإل3)
 .المنشأة ولذلك يتم قبول الفرض جزئياً 

داء أأنه توجد عالقة معنوية بين تطوير األبعاد الخاصة ببطاقة األداء المتوازن وتحسين  -
علم ( تحسين البعد الخاص بالت1المنشأة في حين أنه ال توجد عالقة معنوية بين كل من: )

سوقية بطاقة األداء المتوازن والقيمة ال( تحسين البعد المالي ب2والنمو وربحية السهم. )
قبول  ( تحسين البعد الخاص بعمليات التشغيل الداخلية وقيمة المنشأة ولذلك يتم3للسهم. )

 الفرض جزئيًا.
أصبح من الضروري مع ذكر أداء المنشأة أن يتم اختيار أداة من أدوات  :توصيات الدراسة

اقة األداء المتوازن" وكان هذا االختيار ناتج عن قياس أداء المنشأة وكانت هذه األداة هي "بط
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أن بطاقة األداء المتوازن لها أربعة اتجاهات لقياس أداة المنشأة كانت تهتم بالمستهلك واألداء 
المالي للمنشأة ولم تغفل المؤشرات الخاصة بقياس االبتكار واالختراع والتعلم داخل المنشأة كل 

ء الداخلي الذي يهتم بتحسين اإلنتاجية واالهتمام بالعمليات ذلك كان باإلضافة إلى بعد األدا
الداخلية التشغيلية ورؤية العالقة بين اإلفصاح عن األداء البيئي للمنشأة وبين أداء المنشأة 

 .الذي سوف يتم تقييمه باستخدام بطاقة األداء المتوازن 
 :(2016اق )الرز  الشرايري، جمال عادل عبدو  دراسة العازمي، أحمد على فالح،

 لماليةاهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات  أهداف الدراسة:
تة، الحكومية )نظام المدفوعات والمقبوضات، نظام موازنة القطاع العام، نظام األصول الثاب
سبية نظام المشتريات، نظام المخزون، ونظام إدارة النقدية( على جودة المعلومات المحا
 التي الحكومية في دولة الكويت. وتكون مجتمع الدراسة من جميع الوزارات، والدوائر الحكومية

زارة و ( 47طبقت نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية بشكل فعلي، ورسمي، والبالغ عددها )
ع اق( وزارة ودائرة، بو 25ودائرة، وتم تصميم استبانة، وزعت على عينة عشوائية مكونة من )

ترد ، وأس( استبانات لكل وزارة أو دائرة، وتمثلت وحدة التحليل بالموظفين المستخدمين للنظام6)
( إستبانة، وتم استخدام 132( استبانه، وبلغت االستبانات الصالحة للتحليل )136منها )

من خالل استخدام  SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات 
ر نحداسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والختبار الفرضيات تم استخدام تحليل االالمتو 

 .الخطي المتعدد والبسيط
وتمكن الباحث من الوصول إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن الوزارات،  نتائج الدراسة:

ة الحكومية، وان والدوائر، والوحدات الحكومية في الكويت تطبق نظام إدارة المعلومات المالي
هناك تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية لتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية )نظام 
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والمقبوضات، نظام موازنة القطاع العام، نظام األصول الثابتة، نظام المشتريات،  (المدفوعات
 ومية في الكويت.نظام المخزون، ونظام إدارة النقدية( على جودة المعلومات المحاسبية الحك

 وفي ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، أوصت الدراسة ضرورة: توصيات الدراسة
همية أ ه من لزيادة اهتمام اإلدارات الحكومية بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية لما 

 .حكوميةفي التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وتحسين جودة المعلومات المالية ال
Trpeska, M.; Atanasovski, A. & Lazarevska, Z. B. (2017): 

في  لواردةاتبحث هذه الدراسة البحثية في أهمية المعلومات المالية والمعلومات  أهداف الدراسة:
 المقرضين كمقدمي رأس المال.  2016اعتباًرا من  ISAتقرير المراجعة  الجديد لـ 

 الحظاتج أن التقرير السنوي للشركة ماعدا تقرير اإلدارة والمأظهرت النتائ نتائج الدراسة:
 حاسبةعلى البيانات المالية باستمرار األهمية وسهولة االستخدام التخاذ قرار المستجيبين. م

ية مختلف النسب المتعلقة بالسيولة واالستقرار المالي وربحية الشركة هي تعتبر مهمة للغا
تمان. لكن، لم يكن المستجيبون متسقين في تصوراتهم وتستخدم بانتظام في تحليل االئ

 دفقاتالمشتركة فيما يتعلق باالرتفاع أهمية األرباح المتوقعة والمعلومات التاريخية عن الت
رير النقدية التشغيلية. أعطى جميع مسؤولي القروض أهمية كبيرة للمعلومات الموجودة شكل تق

لومات حول أمور التدقيق نه. أيضا، معالمدقق بغض النظر عن شكل الرأي المعبر ع
حكم المراجع ذي الصلة ، تم النظر في و  ، ومعلومات إضافية حول االستمراريةالرئيسية

اإلجراءات المتعلقة بمخاطر االحتيال أهمية عالية. صنف المقرضون أن اإلفصاح عن اسم 
ستوى بات األخالقية ومشريك في االرتباط ، بيان المدقق بشأن االستقاللية واالمتثال المتطل

 .ية النسبية المستخدمة في المراجعاألهم
المعلومات المحاسبية ونسب المحاسبة في قرارات اإلقراض على نطاق  :توصيات الدراسة

واسع في األدبيات وال يزال موضوًعا مهًما في إعداد التقارير المالية ألن الدائنين كمقدمين 
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ين للبيانات المالية  واإلبالغ أيًضا عن تغييرات في لرأس المال يعتبرون مستخدمين رئيسي
األهمية التقليدية لبعض المعلومات المحاسبية ونسب المحاسبة بمرور الوقت ، مثل التحوالت 
من الميزانيات العمومية وبيانات الدخل إلى بيانات التدفق النقدي وزيادة استخدام البيانات 

 .المالية المتوقعة وحسابات اإلدارة
Kimitaka Nishitani & Thi Bich Hue Nguyen (2021): 

 لبيئيةالغرض من هذه الدراسة هو معالجة االنتقادات القائلة بأن األنشطة ا اهداف الدراسة:
( هي مجرد غسيل صديق SDGsللشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة )

قيق ألنشطة البيئية للشركات فعالة في تحللبيئة. تحقيقا لهذه الغاية، نوضح ما إذا كانت ا
نات أهداف التنمية المستدامة ولماذا من منظور إدارة أصحاب المصلحة. باستخدام البيا

 .الخاصة بالشركات الفيتنامية
 نتائج الدراسة:

 (.SDGsيتم تحليل أنشطة الشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ) -
 ( على تحسين األداء البيئي.EMCSئية )تعمل أنظمة التحكم في اإلدارة البي -
ج تعمل أنظمة التوافق الكهرومغناطيسي على تحسين األداء البيئي بشكل أكبر إذا تم دم -

 أهداف التنمية المستدامة.
 يلعب الضغط الحكومي دوًرا مهًما في هذا األداء المحسن. -

 صفتها، بمة الفيتناميةمن ذلك، أن الحكو  نهو انتقاد الغسل األخضر. األهم: توصيات الدراسة
 لتحقيق أهداف التنمية صاحب مصلحة قوي، قد عززت بشكل استباقي التغيير الهيكلي المحلي

، وقد سنت العديد من السياسات لتشجيع الشركات على أن تكون استباقية في المستدامة
 أنشطتها البيئية.
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Deqing Wang; Xuemei Li & Sihua Tian (2021): 

مع  ( وسيلة مهمة للشركات للتواصلEIDيعد الكشف عن المعلومات البيئية ) اهداف الدراسة:
الحكومة والجمهور للوفاء بمسؤوليات حماية البيئة. بشكل أساسي ، تتطور التأثيرات 

ات لبيانالديناميكية ألنشطة الشركات على البيئة البيئية بشكل مستمر. نهدف إلى تقديم تحليل ا
ة الديناميكيات في العالقة بين اإلفصاح عن المعلومات البيئي ( الستكشافFDAالوظيفية )

(EIDواألداء المالي للشركات ). 
ا فقط ن مهمً الية كاالتأثير اإليجابي لالعتدال لنسبة األرباح إلى التكلفة اإلجم نتائج الدراسة:

ن م يك، في حين أن كال من التأثير الرئيسي واألثر المعتدل للدعم الحكومي ل2015قبل عام 
  .مهًما

صاد ميكيات الوقت في االقتكمجموعة أدوات مفيدة لتحديد دينا FDAتقديم  :توصيات الدراسة
 .EID، ويمكن أن تقدم نتائجنا إرشادات ألصحاب المصلحة الذين يسعون إلى تحسين البيئي

 

 البحث فروض
 ) α0.05 = يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة ) :الفرضية الرئيسية األولى

مية التن تحسين أداء الموارد البشرية في ضوء مفاهيمو  البيئيةو  بين دور نظم المعلومات المالية
 .المستدامة في المصانع عينة البحث

في  (α)0,05 =   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :الفرضية الثانية
 البيئية في إدارات المصانع تعزى و  ةإستجابات المبحوثين حول دور نظم المعلومات المالي

 (.الخبرة العملية –المؤهل العلمي  –العمر  –للمتغيرات الديموغرافية التالية )الجندر 
( في α= 0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الفرضية الثالثة

تنمية المستدامة في إستجابات المبحوثين حول تحسين أداء الموارد البشرية في ضوء مفاهيم ال
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 –المؤهل العلمي  –العمر  –إدارات المصانع  تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية )الجندر 
 .الخبرة العملية(

 

 طار النظرياإل

عل المنظمات تركز علي االعتماد على نظام المعلومات إلى جو  أدى االستخدام المكثف
ي ، فإن هذه األنظمة تلعب دوًرا حاسًما فتوظيف نظم المعلومات المالية ومع ذلك و  تعزيز

مع  إدارة اإلصالح العام، لقد مكنت هذه األنظمة المؤسسات العامة والخاصة من القيام بذلك
 عالوة على ذلك ، تساعد .تقديم خدمات دقيقة وغير مكلفة في الوقت المناسب لعامة الناس

المشاركة العامة و  ،من خالل توفير خدمات عامة محسنة هذه األنظمة األشخاص في وظائفهم
مات لمعلو المساعدة في تنمية المجتمع. تفيد نظم معلومات اإلدارة المالية الحالية في معالجة او 

 على عالوة .إعداد التقاريرو  تقوم أيضا بالمساعدة في المحاسبة الماليةو  بإستخدام لكمبيوتر
تعزيز و  ، ودعم الحكم الرشيد،تحسين اإلنتاجية العامةادرة على ، فإن هذه األنظمة قذلك

ي يمكن أن تساعد نتيجة هذه األنظمة فو  المساعدة في الحد من الفساد.و  مسؤولية الحكومة،
 (Shim, D. C. and T. H. Eom, 2009) .تشكيل اتجاه المستقبل

لى إهدف ات، حيث تتنمية الموارد البشرية تعتبر ركنًا أساسيًا في غالبية المنظمو  إن إدارة
ى ة علالقادر و  تعزيز القدرات التنظيمية وتمكين الشركات من استقطاب وتأهيل الكفاءات الالزمة

 دافق أهبقوة في تحقيو  المستقبلية، فالموارد البشرية يمكن أن تساهمو  مواكبة التحديات الحالية
ري ألمثل للعنصر البشربح للمنظمة، إن إدارة الموارد البشرية تعني باختصار اإلستخدام او 

ف تتوقو  حماسه للعملو  خبرات هذا العنصر البشري و  قدراتو  المتوقع على مدى كفاءةو المتوفر 
 ،دأبو دية، عامر عاشور أحم) .نجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافهاو  عليه كفاءة المنظمة

2009) 
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 بحثإجراءات ال
 لبياناتتم اإلعتماد في جمع ا لتحقيق أهداف البحث، : أسلوب معالجة وتحليل البيانات
للحصول على و  الدوريات.و  الرسائل العلميةو  األبحاثو  على المصادر الثانوية من الكتب

عدت لتحليل اإلستبانة التي أ  SPSS 24 المعلومات المطلوبة تم إستخدام البرنامج اإلحصائي
 إختبار فرضيات الدراسة.و  خصيصًا لهذا الغرض،

 المحاسبين الماليين في عدد منو  ن المدراء ورؤساء األقساميتكون م :مجتمع الدراسة
 المصانع  العاملة في العاشر من رمضان ، حيث قامت الباحثة باختيار عينة من  المصانع،

 إستخدمت الباحثة أسلوب العينةو  يشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين باإلدارة العليا،و 
( إستبانة 100قامت الباحثة بتوزيع )و  ناعية( شركات ص5العشوائية حيث تم اختيار عدد )
غت ( إستمارة، وبذلك تكون نسبة إسترداد اإلستمارات بل90على أفراد العينة، تم إسترداد )

 ( إستمارات غير صالحة للتحليل، وبذلك يكون عدد اإلستمارات8(، وتم إستبعاد عدد )90%)
 .( إستمارة82الخاضعة للتحليل )

ا، سب معادلة كرونباخ ألفمل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حوقد تم أيضًا حساب معا
ت ثبات اإلعادة للمجاالو  الجدول يبين معامل اإلتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفاو 
 اعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.و  األداة ككل.و 

 ليةللمجاالت والدرجة الك االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة معامل :(1) جدول
 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 0,84 0,88 مفهوم الموارد البشرية المستدامة
 0,85 0,91 البيئيةو  مفهوم نظم المعلومات المالية

 0,76 0,86 البيئية بالموارد البشريةو  نظم المعلومات المالية
 0,90 0,89 الدرجة الكلية

 SPSS 24 باالعتماد على رزمة التحليل اإلحصائيعرض وتحليل النتائج 
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ماعية هو المنهج المناسب لدراسة الظواهر اإلجت المنهج الوصفي التحليلي:: البحث منهج
ع واإلنسانية، يتكون من مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضو 

؛ يقاً دقو  تحليلها تحلياًل كافياً و  تهامعالجو  تصنيفهاو  البياناتو  إعتمادًا على جمع الحقائق
 الوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث.و  إلستخالص داللتها

صية  الشخ المقابلةو  استمارة اإلستقصاء في تتمثل: أولية مصادر :البيانات جمع مصادر
 ي مجتمع العاملينفو  2021-2020ذلك في الفترة الزمنية و جمع اإلستمارات... و  لتوزيع

ديد فرضياتها قام الباحثون بتحو  القيادات في عدد من المصانع. بعد مراجعة مشكلة الدراسةو 
م  محاور أساسية تدور حولها أسئلة اإلستمارة إلثبات مدى صحة أو خطأ فرضيات الدراسة، قا

د روعي الباحثون بإرفاق خطاب للمبحوثين تم فيه شرح موضوع الدراسة هدفها وغرضها، وق
 :في بناء االستبانة الشروط األولية في بناء المقاييس وهي

 ،الموضوعية: حيث قام الباحثون بتوحيد إجراءات التطبيق من حيث وضوح التعليمات 
 .طريقة التصحيحو  تحديد زمن اإلجابة،و 

 الشمول: راع الباحثون أن يشتمل المقياس مستويات عقلية متباينة للمبحوثين. 
 :قياس في صورته النهائيةحيث يتألف الم

 ر، الجندالتي تمثلت في )و  الوظيفية ألفراد عينة الدراسة،و  القسم األول: البيانات الشخصية
 العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي(

 د القسم الثاني: تمثل في دور الموارد البشرية في ظل أهداف التنمية المستدامة )البع
 دراسة تطبيقية على مجموعة من المصانع -البعد اإلتصادي( -البيئي البعد -اإلجتماعي

 :تيلقسم من ثالث محاور على النحو اآلاإلنتاجية، وتكون هذا ا
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 ى المحور األول )البعد االجتماعي( حيث جاء هذا المحور ضمن أداة الدراسة لقياس مستو  -
( 10انع، وتكون من )دور أداء الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة في المصو 

  عبارات.
أداة الدراسة لقياس مستوى المحور الثاني )البعد البيئي( حيث جاء هذا المحور ضمن  -

( 10دور أداء الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة في المصانع، وتكون من )و 
 .عبارات

 ى لقياس مستو  المحور الثالث )البعد االقتصادي( حيث جاء هذا المحور ضمن أداة الدراسة -
( 10دور أداء الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة في المصانع، وتكون من )و 

 عبارات.
 البيئية(: وخصص هذا لمعرفة مستوي دور نظمو  القسم الثالث: )نظم المعلومات المالية 

 : محاور كما يلى 3 إدارة الموارد البشرية بالمصانع البيئية علىو  المعلومات المالية
 مة(( عبارة توزعت على عينة البحث )مفهوم الموارد البشرية  المستدا10لمحور األول: )ا -
 مفهوم نظم المعلومات المالية( عبارة توزعت على عينة البحث )10المحور الثاني: ) -

 البيئية(و 
 البيئيةو  ( عبارة توزعت على عينة البحث )نظم المعلومات المالية10المحور الثالث: ) -

 بشرية(. بالموارد ال
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

 ( التكراراتFrequencies( والنسب المئوية )Percent.لوصف خصائص أفراد العينة ) 
 ( "معامل ثبات "ألفا كرونباخCronbach's Alpha). 
  يتم استخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation) من الصدق  للتأكد

 .البنائي
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 يع والنسب المئوية للتعرف علي استجابات أفراد عينة الدراسة عن جم استخدام التكرارات
 .عبارات متغيرات الدراسة

 ة عن تحليل التباين الثالثي المتعدد لإلجابو  المتوسطات الحسابية واإلحرافات المعيارية
 أسئلة الدراسة.

 اختبار االنحدار المتعدد  (Multi Liner Regression). 
نية إمكاو  صدق أداة الدراسة الميدانية صدق تفسيرات نتائج الدراسةيقصد ب صدق االستبانة:

 تعميم النتائج على عينات أو مواقف أخرى مماثلة، ويتضمن صدق الدراسة نوعين:
  الصدق الداخليInternal Validity  ات يقصد به أن نتائج الدراسة ُتعزى إلى المتغير و

 راسة.موضوع القياس أو المعالجة المرتبطة بأهداف الد
  الصدق الخارجيExternal Validity ى ويقصد به مدى إمكانية تعميم نتائج الدراسة عل

 عينات أو مواقف أخرى.
ولقد اعتمد الباحثون من تحديد صدق اإلستبانة على الصدق الظاهري )صدق 

ذلك بهدف التأكد من و  المحكمين(، حيث تم عرض اإلستبانة على مجموعة من المحكمين
 نة، وتحديد مدى إت ساق بنودها وعباراتها مع محاور البحث.صدق اإلستبا

ها وقد تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة " ألف كرونباخ" حيث إن :ثبات االستبانة
 في البحوث المسحية.  طريقة لحساب األوزان المستخدمة

ة الكميو  ةتم استخدام بعض المقاييس اإلحصائية الوصفي :الكميو  مقاييس اإلحصاء الوصفي
التي يتم تجميعها من خالل قوائم اإلستقصاء باإلضافة إلى و  تلخيص بيانات العينو  لوصف

اإلستدالل على خصائص المجتمع. من أمثلة تلك المقاييس و  تصور بعض خصائص العينة
 .التكرارات، النسب المئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري 
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ء الموارد لتحسين أدا البيئيةو  نظم المعلومات المالية دور ولبتنا الباحثون  يقوم :البحث حدود
 فقالبشرية في ظل أهداف التنمية المستدامة "دراسة ميدانية على بعض الشركات الصناعية" و 

 : التالية الحدود
على  أهدافه قامت الباحثة بإجراء الدراسة الميدانيةو  أهميتهو  انطالقا من طبيعة البحث

وسوف تقتصر الدراسة على المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية المنشآت الصناعية 
لية. بالعاشر من رمضان، كما أن الباحثة لن تتناول في الدراسة الميدانية األبعاد غير الما

 :ود التاليةتقتصر الدراسة على الحد
المحدد البشري: اقتصر المجال البشري للدراسة علي العاملين في عدد من المصانع في  -

 تويات مختلفة. مس
 المحدد المكاني: تمثل الحدود المكانية في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان. -
ى المحدد الزمني: تقتصر الدراسة على البيانات المتوافرة عن المصانع محل الدراسة حت -

  2021عام 
 المحدد الموضوعي: تحدد نتائج الدراسة جزئي أو كلي باألدوات واإلجراءات المستخدمة -

 لجميع البيانات وتحليلها .
ت علوماالمحدد المفهومي: تتحدد نتائج الدراسة بموضوعها المتعلق بتقييم واقع دور نظم الم -

 البيئية لتحسين أداء الموارد البشرية في ظل أهداف التنمية المستدامة.و  المالية
 

 النتائج
سين البيئية لتحو  اليةالنظري لدور نظم المعلومات الم اإلطار عرض الباحثين لدارسة بعد

 خلصن ،الميدانية الدراسة إجراء أداء الموارد البشرية في ظل أهداف التنمية المستدامة وبعد
 :التالية النتائج إلى
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 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة" ىالتي تنص علو  قبول الفرضية الصفرية -
(= α0,05بين دور نظم المعلومات المالية )  ي فتحسين أداء الموارد البشرية و  البيئيةو

 ."ضوء مفاهيم التنمية المستدامة في المصانع عينة البحث
قدرة  رة( لهاإلدا –الجماعة  -البيئية بأبعاده )الفردو  المتغير المستقل نظم المعلومات المالية -

 ي أنالذي يشير إلو  تعزيز التنمية المستدامة ،و  تحسين أداء الموارد البشرية ىتنبؤيه عل
 –عة لجماا -البيئية بأبعاده )الفردو  أي زيادة أو تغير في مقدار ما لنظم المعلومات المالية

ين أداء ( وحدة معيارية في تحس0,983اإلدارة( بوحدة معيارية واحدة يقابله زيادة أو تغير )
 .الموارد البشرية

في  (α  0,05 =داللة ) ى فروق ذات داللة إحصائية عند مستو يتضح أنه ال توجد  -
عزى البيئية في إدارات المصانع تو  إستجابات المبحوثين حول دور نظم المعلومات المالية

 - يالمسمى الوظيف –سنوات الخبرة  -العمر  –للمتغيرات الديموغرافية التالية )الجندر 
في  ( α0,05 =توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) و مكان العمل( 

عزي البيئية في إدارات المصانع تو  حول دور نظم المعلومات المالية إستجابات المبحوثين
 .لصالح الحاصلين على مؤهل علمي جامعي أو ماجستيرو  لمتغير )المؤهل العلمي(

( في α0,05 =)  داللة ى لة إحصائية عند مستو يتضح أنه ال توجد فروق ذات دال -
زى بيئية في إدارات المصنع تعالو  إستجابات المبحوثين حول دور نظم المعلومات المالية

مكان  - المسمى الوظيفي –العمر سنوات الخبرة  –للمتغيرات الديموغرافية التالية )الجندر 
( في إستجابات α0,05 =داللة )  ى فروق ذات داللة إحصائية عند مستو العمل(. وتوجد 

زي لمتغير البيئية في إدارات المصنع تعو  المبحوثين حول دور نظم المعلومات المالية
 .)المؤهل العلمي( ولصالح الحاصلين على مؤهل علمي جامعي
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 :لبشريةاوارد قته بتحسين أداء المعالو  البيئيةو  واقع اإلهتمام بدور نظم المعلومات المالية
 .كانت النتائج على النحو اآلتيو  الوزن المرجح،و  تم حساب مجموع األوزان

 82 = دامة نمفهوم الموارد البشرية  المست :(2جدول )

 ةالعبــــــــــــــــــــــــار  م
مجموع  االستجابات

 األوزان
الوزن 
 المرجح

القوة 
إلي حد  موافق الترتيب النسبية

 ما
غير 
 موافق

أسلوب إداري يعمل لتحقيق  1
 7 57 1,7 141 44 17 21 تنمية شاملة

أسلوب يهتم بالحاضر دون  2
 4 93 2,7 229 2 13 67 اإلضرار بالمستقبل

3 
أسلوب إداري لتحسين 

اإلنتاج مع حماية النظام 
 اإلداري 

71 6 5 230 2,8 93 4 

4 
أسلوب استثمار دون 

اإلضرار بنوعية الموارد 
 الطبيعية

75 4 3 236 2,8 96 2 

أسلوب يضع حوافز ويساعد  5
 5 82 2,4 203 13 17 52 على زيادة اإلنتاج

أسلوب فكري منتشر في  6
 3 94 2,8 232 4 6 72 الناميدول العالم 

مفهوم مازال غامضًا بوصفه  7
 3 94 2,8 232 6 2 74 فلسفة وعمليةو  مفهوماً 

تحقيق نوعية حياة جيدة  8
 1 97 2,9 239 2 3 77 المقبلةو  لألجيال الحاضرة

حماية الموارد الطبيعية  9
 6 77 2,3 190 15 26 41 والموارد البشرية

1
0 

 ينقل المجتمع إلي عصر
 4 93 2,7 229 3 11 68 الصناعات والتقنيات

  SPSS 24 تحليل النتائج باإلعتماد على رزمة التحليل اإلحصائيو  عرض
المستدامة لدى عينة الدراسة، فقد جاء في المرتبة  ( مفهوم الموارد البشرية2ل رقم )الجدو 

، وفي اضرة والمقبلةة جيدة لألجيال الح( تحقيق نوعية حيا%97األولى لهذا المفهوم وبنسبة )
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، وفي اإلضرار بنوعية الموارد الطبيعية( أسلوب استثمار دون %96المرتبة الثانية وبنسبة )
، مفهوم مازال ي منتشر في دول العالم النامي( أسلوب فكر %94المرتبة الثالثة وبنسبة )
المجتمع إلي  ( ينقل%93فلسفة وعملية، وفي المرتبة الرابعة وبنسبة )و  غامضًا بوصفه مفهوماً 

عصر الصناعات والتقنيات، أسلوب إداري لتحسين اإلنتاج مع حماية النظام اإلداري، أسلوب 
 يهتم بالحاضر دون اإلضرار المستقبل.
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 82 = مفهوم نظم المعلومات المالية والبيئية ن :(3جدول )

 العبــــــــــــــــــــــــارة م
مجموع  االستجابات

 األوزان
الوزن 
 المرجح

القوة 
إلي  موافق الترتيب النسبية

 حد ما
غير 
 موافق

1 
قواعد بيانات تضم معلومات 
متكاملة عن المتغيرات ذات 

 العالقة بالمواضيع المالية
32 27 23 173 2,1 70 6 

تحليل البيانات المالية و  تجميع 2
 3 94 2,8 231 1 13 68 المستخدمة في اتخاذ القرارات

3 
ا الحديثة بنظام ربط التكنولوجي

فرعي من نظام المعلومات 
 99 الوظيفية في المنظمة

72 5 5 231 2,8 94 3 

4 
نظام من األنظمة الموجودة 
بالمشروع يقوم بمهمة تجميع 
 البيانات وتحويلها إلى معلومات

74 1 7 231 2,8 94 3 

 تمثيل منظم للوضع المالي 5
 3 94 2,8 231 2 23 61 األداء المالي للمنشأةو 

6 
 بنود المعلومات التي تتعلق بأداء

أنشطة اإلدارة البيئية للشركة و 
 واآلثار المالية المترتبة عليها

75 4 3 236 2,8 95 2 

7 
نظام المعلومات البيئي يتضمن 
المعلومات المرسلة أو المستقبلة 
 فيما يتعلق بالنظام اإليكولوجي

77 3 2 239 2,9 97 1 

8 
نى به نظام المعلومات البيئي نع

متابعة وتطوير األداء البيئي 
 للمؤسسات

65 12 5 224 2,7 91 4 

9 
تجميع البيانات البيئية من 
مكاتب اإلحصاء الوطنية 

 واإلقليمية والوزارات
71 8 3 232 2,8 94 3 

1
0 

اإلتاحة الكافية للتعليم للجميع 
 5 81 2,4 200 16 14 52 من أجل حياة صحية منتجة

 SPSS 24 باالعتماد على رزمة التحليل اإلحصائيعرض وتحليل النتائج 
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 ألوليجاءت في المرتبة او  ،البيئيةو  ( يوضح مفهوم نظم المعلومات المالية3الجدول رقم )
لق ( نظام المعلومات البيئي يتضمن المعلومات المرسلة أو المستقبلة فيما يتع%97بنسبة )و 

 أداء( بنود المعلومات التي تتعلق ب%95)بالنظام اإليكولوجي، وفي المرتبة الثانية وبنسبة 
 (%94بة )وبنس في المرتبة الثالثةو  اآلثار المالية المترتبة عليهاو  أنشطة اإلدارة البيئية للشركةو 

 ، ربطع البيانات وتحويلها إلى معلوماتنظام من األنظمة الموجودة بالمشروع يقوم بمهمة تجمي
 ، تمثيل منظمالمعلومات الوظيفية في المنظمة مالتكنولوجيا الحديثة بنظام فرعي من نظا

 .للوضع المالي واألداء المالي للمنشأة
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 82 = ن البيئية بالموارد البشريةعالقة نظم المعلومات المالية و  :(4جدول )

 العبارة م
مجموع  االستجابات

 األوزان
الوزن 
 المرجح

القوة 
إلي  موافق الترتيب النسبية

 حد ما
غير 
 موافق

القضاءعلى خفض اإلنتاجية  1
 1 %97 2,9 238 3 2 77 بجميع أشكالها في المصنع

2 
حماية  تدابيرو  نظم استحداث

اجتماعية واقتصادية وبيئية 
 مالئمة في المصنع

76 4 2 238 2,9 97% 1 

3 
القضاء على التخوف من 
المستقبل وتحقيق األمن 

 وتحسين المستقبل
77 1 4 237 2,8 96% 2 

اإلنتاجية ودخل  مضاعفة 4
 4 %90 2,6 221 5 15 62 صغار العاملين

ضمان وجود نظم إنتاج ذو  5
 5 %86 2,5 212 5 24 53 جودة اجتماعية مستدامة

6 
ضمان حياة سليمة وتعزيز 

الرفاه للفرد والجماعة 
 والمصنع

71 8 3 232 2,8 94% 3 

7 
زيادة التمويل في قطاع 
اإلنتاج وتوظيف القوي 

 اطلةالعاملة الع
73 5 4 233 2,8 94% 3 

8 
 ضمان شامل لجودة اإلنتاج

تعزيز فرص العمل مدي  و
 الحياة

76 2 4 236 2,8 96% 2 

تعزيز مشاركة العاملين و  دعم 9
 1 %97 2,9 240 2 2 78 في النهوض بتنمية المصنع

10 
تفعيل دور الدور التنموي 
للعاملين لخدمة المجتمع 

 المحلي
53 24 5 212 205 86% 4 

 SPSS 24 عرض وتحليل النتائج باالعتماد على رزمة التحليل اإلحصائي
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جاءت و  البيئية بالموارد البشرية ،و  ( يوضح عالقة نظم المعلومات المالية4الجدول رقم )
 ( دعم وتعزيز مشاركة العاملين في النهوض بتنمية%97أهمها في المرتبة األولي وبنسبة )
تدابير و  ، استحداث نظمتاجية بجميع أشكالها في المصنعنالمصنع، القضاء على خفض اإل

%( 96حماية اجتماعية واقتصادية وبيئية مالئمة في المصنع، وفي المرتبة الثانية وبنسبة )
تحقيق األمن وتحسين المستقبل، ضمان شامل لجودة و  القضاء على التخوف من المستقبل

 ،السالم حمود، رضوي حسين عبدم) .اإلنتاج وتعزيز فرص العمل مدي الحياة للجميع
2013.) 
 

 التوصيات
 :هيخرج الباحثون بمجموعة من التوصيات إعتمادًا على النتائج التي توصلت إليها الدراسة و 

 ة نواع نظم المعلومات الماليأو  على إدارات المصانع الصناعية زيادة االهتمام بمفهوم
يز سين أداء الموارد البشرية لتعز البيئية لما ذلك من إسهام وتعزيز لتطوير عملية تحو 

 .التنمية المستدامة
 ة ضرورة زيادة اهتمام إدارات المصانع باستحداث وحدة البحث والتطوير التي تتولى مهم

 .دراسة سبل نظم المعلومات المالية  والبيئية على مستوى اإلدارة
  الية لمعلومات المالخاصة بنظم اتشجيع إدارات المصانع العاملين بها على تقديم األفكار

 لبيئية على مستوى الفرد والجماعة واإلدارة ككل.او 
 شرية توسيع نطاق الخدمة الجغرافي في مجال تنمية الموارد البو  التعاون مع القطاع الخاص

 المستدامة في المصانع المبحوثة.
 رضرورة توجيه بعض إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية في المصانع المبحوثة كالتفكي 

 دعم إدارة نظم المعلومات فيها.و  التنافسي باتجاه تعزيز
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ABSTRACT 

The aim of this study is to clarify the impact and the relative 

importance of the financial and environmental information systems in 

activating the role of human resources within the industrial institutions 

in order to accelerate the sustainable development operation, 

considering the environmental aspects and their effects, where over 

time, the need for financial and environmental information systems 

increases, as we live in a world of rapid growth and increasing changes, 

which requires everyone to realize the requirements of development in 

the present and the future. Theory and field study, which consisted of 

the study sample of 100 employees representing all administrative 

levels in a number of production factories. The researchers conducted 
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data analysis using the test-re-test method and then according to the 

reliability coefficient using (Pearson correlation coefficient), then 

arithmetic averages and standard deviations of the responses of the 

study sample members have been calculated, these are related to the 

interest in developing the role of financial and environmental 

information systems in the departments affiliated with factories.  

The study concluded that the industrial factory departments should 

increase their interest in the concept and types of financial and 

environmental information systems because of this contribution and 

promotion to the development of the process of improving human 

resources performance in the light of sustainable development, and 

there is also a medium practice by those workers to generate ideas and 

identify alternatives or possibilities, from the available data and then 

turning it into information and converting information into new ideas, a 

fact, in order to help factories for achieving their goals. While there is a 

statistically significant effect between the role of financial information 

systems and the human resources performance improvement through 

the concepts of sustainability, in the factories samples of study.  

The study recommends the need to increase the factories 

administrations interest in creating a research and development unit that 

undertakes the task of studying ways of financial and environmental 

information systems at the management level, which would enhance the 

managerial growth of employees and production processes recipients. It 

is a must to increase cooperation with local community institutions and 

goods receivers, because society undergoes intentional and planned 

changes known as sustainable development, so it is not such society 

that wants to keep the current situation as it is. 


