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 الملخص
 في تقديم المعلومات المفيدة لمالكيدور السجالت المحاسبية على التعرف هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى 

 حيث .المشروعاتلهذه ، وترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية الصغيرة والمتوسطة الريادية المشروعات
مديري و مالكي  على عينة الدراسة المكون من ينصصوزعت االستبانة بعد تقييمها وتحكيمها من عدد من المتخ

يوجد دور اسة أنه أثبتت نتائج الدر . و ( مفردة70الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع غزة والبالغ عددهم )المشروعات 
كبير للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوزن نسبي 

وجد دور متوسط للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية في كما ي %(،88.70)
كما أوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسات . %(10.66بوزن نسبي ) ،والمتوسطةالمشروعات الريادية الصغيرة 

حسنة بشأن دعم المشروعات الريادية الحكومية المعنية في قطاع غزة بتوفير وتسهيل اإلجراءات الخاصة بالقروض ال
 الصغيرة والمتوسطة.

 والمتوسطة. المعلومات المحاسبية، المشروعات الصغيرةالسجالت المحاسبية، اتخاذ القرار،  :الدالةالكلمات 

Abstract 

This study aims mainly at identifying the role of accounting records in providing useful 

information to owners, rationalizing the selection process in investment decisions in small 

and medium enterprises. To answer questions and testing hypotheses, the researcher relies 

on the analytical descriptive method in showing and clarifying the theoretical aspect through 

previous studies, periodicals and academic theses; analysis of the results of the applied 

studies and the testing of hypotheses using the statistical program (SPSS). The questionnaire 

has been distributed after evaluation by a number of specialists to the sample of the study 

which consists of (70) individuals of owners and managers of small and medium enterprises 

operating in the Gaza Strip. 

The results of the study showes that there is a great role for the accounting records in 

providing useful information to the owners of small and medium-sized entrepreneurial 

enterprises with a relative weight of (70.88%). There is also an intermediate role for 

accounting records in rationalizing the selection process in investment decisions in small and 

medium-sized enterprises with a relative weight of (66.10%). The study recommends that the 

concerned government institutions in the Gaza Strip should provide and facilitate 

procedures for good loans to support small and medium-sized enterprises. 

Keywords: Accounting records, Decision making, Accounting information, Small and 

medium enterprises. 
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 مقدمة ال
واهتمام في معظم الدول النامية نظرًا الريادية الصغيرة والمتوسطة محل تركيز  أصبحت المشروعات

للدور الكبير الذي تلعبه في زيادة اإلنتاج وتوفير فرص العمل إضافة إلى مساهمتها الكبيرة والفاعلة في 
االقتصادية من  ا في تحقيق التنميةحيث تؤدي دورًا هام، زيادة معدالت النمو االقتصادي وزيادة الدخل

كما لم يعد  .عربية وخاصة في قطاع غزة بفلسطينالمتفشية في مجتمعاتنا ال خالل التقليل من مشكلة البطالة
خافيًا الدور الذي تؤديه السجالت المحاسبية في توفير المعلومات المفيدة لترشيد اتخاذ القرار في 

مثل للموارد شكل مباشر في تحقيق االستخدام األسطة والتي تساهم بالمشروعات الريادية الصغيرة والمتو 
لمتاحة. إذ يتوقف نجاح المشروعات في تحقيق أهدافها من خالل التخطيط، والرقابة، وترشيد القرارات على ا

الحسابات في المشروعات  إعدادما تقدمه السجالت المحاسبية من المعلومات، وتشخيص واقع عملية 
األنماط المحاسبية الحالية د التي تعزز من االعتماد على صغيرة والمتوسطة. والوقوف على القيو الريادية ال

في هذه المشروعات، فضاًل عن إيجاد مدخل لتصميم السجالت المحاسبية التي تتوافق مع متطلبات 
 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.

 ات الريادية الصغيرة والمتوسطة لتمكين المالكتعتبر السجالت المحاسبية حيوية لجميع المشروعو 
جميع العمليات التي تقوم بها هذه المشروعات وتجعلهم قادرين على قياس درجة نجاح واإلدارة من معرفة 

المشروعات ككل أو نجاح جزء منها. إضافة إلى أن السجالت المحاسبية تعتبر أساسًا هامًا ألغراض 
 ختلفة.ية وغيرها من البيانات والمعلومات األخرى التي تطلبها الجهات الماحتساب وتقديم البيانات الضريب

 مشكلة الدراسة
الريادية الصغيرة والمتوسطة ال  أصحاب المشروعاتتمثلت مشكلة الدراسة بأن نسبة ال يستهان بها من 

حد من يحتفظون بسجالت محاسبية توضح العمليات التي تحدث داخل هذه المشاريع، مما يؤدي إلى ال
وفشلها في االستمرار، ويمكن صياغة قدرات هذه المنشآت على النمو والتطوير ويسبب ذلك اختفاءها 

 :مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية
 السؤال الرئيس

هل يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرارات في المشروعات الريادية 
 ة؟الصغيرة والمتوسط
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 الفرعية التالية: ويتفرع من السؤال الرئيس االسئلة
هل يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات الريادية  .1

 الصغيرة والمتوسطة؟
هل يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية في  .2

 لصغيرة والمتوسطة؟المشروعات الريادية ا
 أهداف الدراسة

 تعرف على السجالت المحاسبية المستخدمة في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.ال .1
التعرف على دور السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات الريادية  .2

 الصغيرة والمتوسطة.
ستثمارية في يد عملية االختيار بين القرارات االالتعرف على دور السجالت المحاسبية في ترش .3

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.
 أهمية الدراسة

 األهمية العلمية:  -أوالا 
المساهمة في تسليط الضوء على دور السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرار  .1

توفير فرص العمل، كذلك دور هذه المشروعات في في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، و 
إضافة إلى مساهمتها الكبيرة والفاعلة في زيادة معدالت النمو االقتصادي، وزيادة الدخل، والحد من 

 ظاهرة البطالة.
يمكن أن يكون الدراسة الحالية نواة لدراسات وأبحاث مستقبلية حول السجالت المحاسبية في تقديم  .2

 الصغيرة والمتوسطة التخاذ القرار.الريادية  ألصحاب لمشروعات المعلومات المفيدة
تقديم المقترحات والتوصيات حول تعزيز دور السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة  .3

 الريادية الصغيرة في للمساعدة في ترشيد اتخاذ القرار. ألصحاب المشروعاتالتخاذ القرار 
 همية العملية:األ -ثانياا 

الدراسة في تقديم بعض المؤشرات والتنبؤات والتي يمكن عن طريقها مساعدة نتائج هذه سهم قد ت .1
الريادية الصغيرة والمتوسطة، ووضع االسس التي تساهم في مسك  المختصين في إدارة المشروعات

 سجالت محاسبية منتظمة وسليمة.
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اديين والماليين باحثين واالقتصيتوقع الباحث أن نتائج هذه الدراسة قد تحقق الفائدة المرجوة لل .2
    الصغيرة والمتوسطة في المجتمع الفلسطيني. وأصحاب المشروعاتواإلداريين 

 أصحابقد يستفيد من نتائج هذه الدراسة العاملون في مجال المحاسبة واإلدارة وبالتحديد  .3
 الريادية الصغيرة والمتوسطة. المشروعات

 
 فرضيات الدراسة: 
 التساؤالت البحثية من خالل الفرضيات التالية:ابة على تسعى الدراسة اإلج
 الفرضية الرئيسة:

يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرارات في المشروعات الريادية 
 الصغيرة والمتوسطة.

 ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات للسجالت  يوجد دور ى:ولالفرضية األ 

 الريادية الصغيرة والمتوسطة.
يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية في  الفرضية الثانية:

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.
 

  متغيرات البحث: 
 متغيرات البحث :(1رقم ) شكل

   
 
 

 
                                     

 مستقلالمتغير ال ر التابعالمتغي

 السجالت المحاسبية  المعلومات المفيدة التخاذ القرارات
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 حدود الدراسة
 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

ستطبق هذه الدراسة على المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة العاملة في  . الحدود المكانية:1
 فلسطين.  -قطاع غزة

 . 2019م سة في العاهذه الدرا إعدادسيتم . الحدود الزمانية: 2
 مالكي مديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الحدود البشرية: 3
ي تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرارات في يبحث دور السجالت المحاسبية ف . الحدود العلمية:4

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.
 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية -أوالا 
  (:2011وخلوط،  )بونوةدراسة 

هدف الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات في الرفع من أداء المشروعات الريادية، 
أن التغيير التكنولوجي المعاصر يؤدي في المشروعات الريادية الحديثة دورا رائدا  وتوصلت نتائج الدراسة

جب على المشروعات الريادية الحديثة أن تدرك أن اإلبداع من خالل تعزيز االبتكار، وأوصت الدراسة أنه ي
على المستوى العالمي أو المحلي، ولم تعد يمدها بتفوق تنافسي في مواجهة المشروعات المنافسة سواء أكان 

 المنافسة ممكنة على أساس خفض التكلفة.
  (:2014وعبد القادر،  دراسة )رمو

الحسابات في المشروعات الصغيرة والريادية، والوقوف  دإعداهدف الدراسة إلى تشخيص واقع عملية 
ية في المشروعات الصغيرة والريادية. على القيود التي تعزز من االعتماد على األنماط المحاسبية الحال

فضاًل عن إيجاد مدخل لتصميم نظم معلومات محاسبية تتوافق مع متطلبات المشروعات الصغيرة والريادية، 
معلومات المحاسبية للمشروعات الصغيرة تتمثل بأنها تتيح لها إدارة هذه راسة أن أهمية الوتوصلت نتائج الد

العلمي اإلداري السليم الذي يضمن نجاح واستمرار تلك المشروعات، وأوصت المشروعات وفق المنهج 
ة لضمان بضرورة إلزام المشروعات الصغيرة باعتماد النظم المحاسبية اسوة بالمشروعات الكبير  الدراسة

 تحقيق الريادة لتلك المشروعات.
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 (: 2014دراسة )البحيصي، 
معلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدفت الدراسة إلى تحديد واقع استخدام نظم ال

 نظم استخدام درجة في فلسطين والعوامل التي تؤثر على درجة االستخدام، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن
 درجة أن كما .للغاية ضعيفة هي فلسطين في والمتوسطة الصغيرة المشروعات المحاسبية في المعلومات

للغاية،  محدودة المشروعات تلك في العمليات القرارات وتسيير اتخاذ في سبيةالمحا استخدام المعلومات
 في سبيةالمحا المعلومات نظم تطبيق ضرورة بأهمية توعية المالك والمدراء وأوصت الدراسة بضرورة

 والمدققين المحاسبين ونقابة التجارية الغرفة تتبناها تدريبية دورات توعية حمالت عبر مشروعاتهم
 إن المحاسبية المعلومات نظم تطبيق على فلسطين في والمتوسطة المشروعات الصغيرة وحث الفلسطينية.

 .الجميع على ذلك قانوني يفرض عبر على ذلك إجبارها يكن لم
 : (2016اسي، راسة )العبد

 والقرارات المحاسبية المعلومات نظام القائم بين واألثر العالقة طبيعة على هدفت الدراسة إلى التعرف
 فضالً  المعلومات المحاسبية، نظام مخرجات على المشروعات في القرارات متخذي اعتماد ومدى الرشيدة،

الرشيدة، وتوصلت نتائج  القرارات اتخاذ ةليعم في المحاسبية المعلومات نظام دور على التعرف إمكانية عن
 في معنوية وتأثير ارتباط عالقة له المبحوثة المشروعات في المعتمد المحاسبية المعلومات نظام الدراسة أن

الرشيدة، ووجود بعض مظاهر االنخفاض في مقومات نظام المعلومات المحاسبية  القرارات اتخاذ عملية
 الدعم تقديم ديد طرق إثبات ومعالجة العمليات، وأوصت الدراسة إلى ضرورةكعدم وضع دليل للحسابات لتح

 زيادة على تعمل ان يجب كما بشكل أكبر، المحاسبية المعلومات نظام تبني في اإلدارة العليا قبل من
 الرشيدة.  القرارات اتخاذ عملية في تأثيره ومدى النظام هذا لدور إدراكها
 اا: الدراسات األجنبيةثاني

 (: Abdul-Rahamon, Adejare , 2014دراسة )
استطالع الرأي بشكل تجريبي في تأثير حفظ السجالت المحاسبية على المشروعات هدفت الدراسة إلى 

ية، وتوصلت ولالصغيرة والمتوسطة، حيث تم استخدام المقابالت الشخصية واالستبيان في جمع البيانات األ
ة، كما شروعات الصغير بية قوية بين حفظ السجالت المحاسبية وأداء المنتائج الدراسة أنه يوجد عالقة إيجا

يعد حفظ السجالت المحاسبية ضروريًا التخاذ القرارات التي تؤثر دائمًا على أداء المشروعات الصغيرة، 
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وأوصت الدراسة بضرورة تبنى مالكي ومديري المشروعات الصغيرة سجالت محاسبية مالئمة لحفظ 
 .اسبية، وتقييم األداء المالي بكفاءة وفاعلية عاليةالممارسات المح

 (: Ezejiofor, 2014دراسة )
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تحديد مساهمة السجالت المحاسبية في األداء الفعال للمشروعات 
التجارية صغيرة الحجم، وتوصلت نتائج الدراسة أن المشروعات صغيرة الحجم تحتفظ بسجالت محاسبية 

ل كبير في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت ناسبة ألنشطتها، كما يسهم حفظ السجالت المحاسبية بشكم
المناسب، ويعزز من األداء في المشروعات التجارية الصغيرة، وتوصي الدراسة بضرورة أن يكون تدريب 

الوسائل العملية الالزمة المحاسبين من قبل المؤسسات والمعاهد المهنية، والذي ينبغي أن يركز أكثر على 
غيرة من التقارير المالية؛ وينبغي أن تقدم الحكومة الدعم المالي الكافي لسد احتياجات المشروعات الص

 للنيجريين العاطلين عن العمل إلنشاء مشروعات صغيرة الحجم. 
 (: Adisa-Adedeji, 2016دراسة )

اسبية في بقاء المشروعات الصغيرة في هدفت الدراسة إلى فحص دور مسك السجالت والدفاتر المح
طت الضوء على أهمية المشروعات الصغيرة في تنمية االقتصاد النيجيري، وكذلك المشاكل نيجيريا، كما سل

وأشارت نتائج الدراسة  التي تشكل تهديًدا لبقاء المشروعات الصغيرة، وأهمية المعلومات المحاسبية لعملياتها،
 حاسبية، وأن هناكالم ال تحتفظ بسجالت محاسبية بسبب الجهل بالمعلومات أن معظم المشروعات الصغيرة

أمور أخرى تؤثر على نجاح المشروعات الصغيرة في نيجيريا وليس فقط المعلومات المحاسبية؛ وأوصت 
الدراسة إلى أن المشروعات الصغيرة لكي تعمل بنجاح، يجب أن تكون المعلومات المحاسبية كافية 

واستخدام خدمات المحاسبين المحترفين الي يجب على مديري المشروعات الصغيرة توظيف ضرورية، وبالت
الذين يؤدون خدمات محاسبية معتمدة على الخبرة الكبيرة والمفيدة للمشروعات الصغيرة من أجل تحسين أداء 

 .العمليات التشغيلية لهذه المشروعات
 (: Ali, et al, 2017دراسة )

 لمشروعات الصغيرة والمتوسطةللممارسات المحاسبية ل وتقييم الوضع الحالي هدفت الدراسة إلى فحص
في منطقة رانجبور ببنغالديش، وكذلك تحليل مدى استخدام المعلومات المحاسبية في قياس األداء المالي 

٪ فقط من 20للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وجود بعض القيود، وكشفت نتائج الدراسة أن 
ى من المشروعات تتبع نظم محاسبية بشكل ٪ أخر 80تبع نظام المحاسبة بشكل مباشرة، وأن المشروعات ت
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غير مباشر، كذلك أظهرت النتائج أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة رانجبور ببنغالديش تتبع 
 مشروعات 10مشروع يوجد  30ووجدت الدراسة أنه من بين  نظم محاسبية بشكل مباشر وغير مباشر.

قائمة التدفقات  إعدادب اً ومتوسط اً صغير  اً مشروع 14ا قامت قائمة الدخل، كم إعدادصغيرة ومتوسطة قامت ب
 جميع القوائم المالية، وأوصت الدراسة بضرورة إعدادمشروعات صغيرة ومتوسطة قامت ب 6النقدية، بينما 

لمتوسطة والتي ال يزال الصغيرة واالمشروعات  أن يكون هناك مستوى من الوعي بأهمية اإلدارة المالية في
نظام المحاسبة منخفضة جدًا، وأن معظم المديرين في هذه المشروعات ال يعرفون أهمية االحتفاظ تطبيق 

 بسجالت محاسبية منتظمة.
 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

تتناول السجالت المحاسبية،  تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في جوانب متعددة، أهمها أنها -
المحاسبية، واتخاذ القرار، وربط هذه المتغيرات لتتمثل في دور السجالت المحاسبية في والمعلومات 

 تقديم المعلومات التخاذ القرار للمشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.
في األهداف، ولكن الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في جوانب متعددة أهمها االختالف  -

ض التي تم صياغتها لحل المشكلة، وكذلك عينة الدراسة، حيث طبقت على والتساؤالت البحثية، والفرو 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع غزة.

وقد استفاد الباحث من اطالعهما على الدراسات السابقة في إعطاء المعرفًة حول موضوع الدراسة،  -
ثراء اإلطار الن زمة لجمع المعلومات، والتعرف على ظري للدراسة، وفي بناء أداة الدراسة الالوا 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة.
 

 اإلطار النظري للدراسة
 والمتوسطة المشروعات الصغيرة ماهية: ولاأل  المحور

 :والمتوسطة الريادية الصغيرة : مفهوم المشروعاتأوالا 
مجموعة من األشخاص ءات التي يقوم بها شخص أو عة من اإلجرابأنها: "مجمو مفهوم بالريادة يقصد ب

أو مشروع معين أو قطاع معين أو حتى شعب معين إليجاد قيمة مضافة تضاف إلى المنتج أو الخدمة أو 
 (.2018الطريقة أو إلجراءات وبشكل مميز" )محمد، محمد، 
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 ويشمل مؤخراً  استخدامه رتشان واسع، مصطلح :والمتوسطة الصغيرة كما يقصد بمفهوم المشروعات
 من اً معين اً عدد تستخدم صغير أو متوسط مشروع في أو الخاص لحسابه يعمل من تتراوح بين التي األنشطة
 سواء القومي االقتصاد في والمتوسطة للمشروعات الصغيرة المتعاظمة األهمية على اآلراء وتجمع .العمال

ومن أهم ، المنتجة العمل فرص لتوليدالمتزايد  االحتياج ظل في خاصة النامية أو المتقدمة البالد في
 (:4، 2017مواصفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يلي )عبدالجواد، وآخرون،

 دارة، المالك هو مدير المشروع.عدم فصل الملكية عن اإل •
 س المال بوساطة فرد أو مجموعة من المالك.أتوفير ر  •
 ت، أو الخدمات التي ينتمي اليها.ة إلى قطاع الصناعاحجم المشروع صغير أو متوسط بالنسب •

: "مشروعات شخصية يديرها مالكوها غالبًا تعمل ويمكن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها
في نطاق السوق المحلية، وبعناصر إنتاج مخرجاتها تنافس الصناعات األجنبية، مقارنة مع مثيالتها في 

 المجال نفسه من الصناعة".
 خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة:ثانياا: 

، 2006تتصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الخصائص أهمها ما يلي )حرب، 
129:) 
. انتشارها الجغرافي الواسع وخاصة في المناطق الريفية األمر الذي يدل على عدم حاجة هذه 1

ن الوسائل المتاحة في المناطق التي تنشأ تستفيد م المشروعات الماسة لوجود بنية تحتية متكاملة بل
 بها.

 . ال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة إلنشائها ويمكن أن يتم إنشاؤها بمبالغ بسيطة.2
 . األكثر كفاءة في توظيف رأس المال.3
يكفي . إمكانية استثمار األيدي العاملة بأجور مالئمة في األرياف ال تتميز بالمهارة العالية وهو ما 4

ل بمشاريع كهذه فضاًل عن إمكانية هذه المشاريع في زيادة مهارة العاملين فيها ورفع سويتهم للعم
 اإلنتاجية.

 . ال تنافس المشروعات الكبيرة من حيث األسواق.5
 . تكلفة خلق فرصة العمل فيها قليلة بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة والوظائف الحكومية.6
 دمة باستثناء الدول المتقدمة التي تعتمد في اإلنتاج على التقنية. لوجيا متق. ليست بحاجة لتكنو 7



 

 عبد الرمحن رشوان ....                  الختاذ القراردور السجالت احملاسبية يف تقدمي املعلومات املفيدة 

 

101 

 . تستطيع التكيف مع الظروف السياسية واالقتصادية السائدة بدرجة أكبر من المشروعات الكبيرة.8
 . سهولة وحرية الدخول والخروج من السوق.9

 ثالثاا: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومًا، ومن ضمنها المشروعات الصغيرة والكبيرة أهمية بالغة في نمو ستثمارية عمالمشروعات اال

المجتمعات، وتقدم الدول، أو تنتجه من سلع وخدمات نستهلكها يوميًا، وهي توظف معظم القوى العاملة في 
وتحقيق  دخل االفراد،أية دولة، بمعنى أنها تعمل على توفير فرص عمل ألفراد المجتمع، وتسهم في زيادة 

اه االجتماعي لهم كما أن المشروعات االستثمارية بفضل ما تحققه من أرباح، وما تدفعه من ضرائب، الرف
تسهم في زيادة انفاق الحكومة على الخدمات العامة للمجتمع: مثل الطرق، والجسور، والتعليم، والصحة، 

وللمزارعين المتضررين،  سر الفقيرة،المعونات لأل ورواتب وأجور العاملين، والموظفين الحكوميين، ودفع
 وللحاالت االجتماعية االخرى.

كما أن ناتج هذه المشروعات يسهم في زيادة الدخل القومي، والناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي يسهم 
د ارية تعد عمان المشاريع االستثمإسبها الهيبة واالحترام الدولي، ففي تطوير اقتصاد الدول وازدهارها، ما يك

 التقدم والرفاه في أي بلد.االقتصاد و 
 

 المحور الثاني: ماهية السجالت المحاسبية
 : مفهوم السجالت المحاسبيةأوالا 

"جميع الوثائق والدفاتر والقيود المحاسبية التي تساهم في  يقصد بمفهوم السجالت المحاسبية بأنها:
صول وااللتزامات وجميع المعامالت النقدية القوائم المالية، وتشمل السجالت المحاسبية سجالت األ إعداد

يصاالت الدفع وسندات والقيود ا لدفاتر المحاسبية مثل دفتر األستاذ وأي مستندات داعمة مثل الشيكات وا 
 فواتير وغيرها".القبض وال

 ية، والسجالت المؤيدة مثلول"سجالت القيود المحاسبية األكما عرفتها معايير المحاسبة الدولية بأنها: 
موال الكترونيًا، والفواتير، والعقود، واالستاذ العام، واألستاذ المساعد، والقيود في الشيكات وسجالت تحويل األ

لقوائم المالية، التي لم تعكسها قيود اليومية الرسمية، والسجالت مثل دفاتر اليومية، والتعديالت األخرى على ا
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 فصاحات"الحسابية والتسويات واإل كلفة والعملياتأوراق العمل وجداول البيانات المعدة لتخصيص الت
 (.1، 2018)الكنهل، 

 
 ثانياا: خصائص السجالت المحاسبية

 (:4، 2013يلي )كمال، هناك عدة خصائص للسجالت المحاسبية من أهمها ما 
 أن تتوفر في السجالت المحاسبية الصفة القانونية له. -1
 ة. قة والموضوعية عند تسجيل العمليات الماليأن تتصف السجالت المحاسبية بتحقيق الد -2
 تزويد إدارة المشروعات الريادية بالمعلومات المالية الالزمة في الوقت المناسب. -3
 عات الريادية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.تساعد إدارة المشرو  -4
من موجودات وأصول بقيمتها معرفة موارد المشروعات الريادية المختلفة وبيان ما لهذه المشروعات  -5

 الحقيقية وما عليها من التزامات للغير. 
تكبدها تسجيل جميع العمليات التي تحدث من بينها اإليرادات التي تتحقق والمصاريف التي ت -6

 المشروعات الريادية في سبيل الحصول على تلك اإليرادات. 
  فة التي حدثت في المشروعات الريادية.تعتبر من وسائل الرقابة والضبط على الحسابات المختل -7
 

 ثالثاا: وظائف السجالت المحاسبية
 (: 34-33، 2003تقوم السجالت المحاسبية بالوظائف التالية )الحبيطي، والسقا، 

تتمثل في تسجيل وتقويم كل العمليات المالية في المشروعات الريادية تسجيل العمليات المالية:  -1
إثبات عالقة هذه المشروعات مع الدائنين والمديونين وحقوق الملكية، وكذلك الصغيرة والمتوسطة من أجل 

إلثبات التغيرات الحاصلة في أصول المشروعات بهدف إثبات كافة الحقوق الناشئة عن حدوث العمليات 
واقع المالية وفق المتطلبات التشريعية والقانونية السائدة. بهدف تزويد الجهات المختلفة بالمعلومات حول ال

 المالي للمشروعات عن فترات ماضية.
ت المحاسبية في إطار هذه الوظيفة كأداة للتخطيط من أجل تستخدم السجالالوظيفة التخطيطية:   -2

المساعدة في عملية اتخاذ القرارات الرشيدة، وتتمثل أدوات التخطيط في )الموازنات التخطيطية، التكاليف 
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حدى األدوات الهامة أثناء المعيارية، تخطيط اإليرادات( وهذه األ دوات أصبحت جزءًا هامًا من المحاسبة وا 
 التخطيطية. العملية
: تقوم السجالت المحاسبية بدور رقابي هام من خالل الحسابات التي تحتويها الوظيفة الرقابية -3

رقابة على والتأكد من صدق وعدالة وصحة البيانات التي تم تسجيلها ومطابقتها للواقع، باإلضافة إلى ال
لمقارنة بين االستخدامات والموارد التي فعالية وكفاءة المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة من خالل ا

 تؤدي إلى قياس الربح والخسارة.
: تساهم السجالت المحاسبة في تزويد وظيفة تقديم المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات -4

وهنا يتوجب على  ،ات الالزمة التخاذ القراراتوالمتوسطة بالمعلومالريادية الصغيرة  أصحاب للمشروعات
 لمحاسبة تقديم معلومات دقيقة ومالئمة تكون متوافقة مع مراحل اتخاذ القرار وطبيعته.السجالت ا

 أصحاب المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة: خدمة في رابعاا: دور السجالت المحاسبية
 في يحدث ما كل عن ن و المسؤول األشخاص هم دية الصغيرة والمتوسطةأصحاب المشروعات الريا إن
 عليها بالمشتريات والمبيعات والرقابة التي تتعلق المختلفة تسجيل العمليات المالية المشروعات منهذه 

 ،ةومحدود صغيرة صفقات بكونها امتازت هذه العمليات حيث إليهم، تسديدها أو الغير من الديون  وتحصيل
الريادية الصغيرة والمتوسطة تقوم بتكوين ها داخل المشروعات إعدادالسجالت المحاسبية التي يتم حيث إن 

نظام يشمل على جميع المعامالت المالية وطريقة تسجيلها وفق المستندات للتعبير الدقيق عن المعامالت 
 التجاري  النشاط يجةتن المالية التي حدثت في المشروعات، وذلك لمساعدة أصحاب هذه المشروعات لمعرفة

 نهاية كل عام. في به قاموا الذي
 الالزمة المعلومات وتقديم مالية بصورة المعامالت هذه في تحليلًا هام اً للسجالت المحاسبية دور  كما أن

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، وعليه أهداف تخدم التي القرارات اتخاذ في لمستخدميها لمساعدتهم
 بل المالية، القوائم عدادإل المحاسبية الالزمة البيانات تداول قاصرة على تعد لم سجالت المحاسبةلا دور فإن
نواحي  في احتياجاتها تغطية في المفيدة المالية أصحاب المشروعات الريادية بالمعلومات تزويد ليشمل امتد

 في المساعدة التي من شأنها الالزمة التفسيرات ا عدادو  والمستقبلية الحاضرة باألحداث تهتم وأخذت متعددة،
 القرارات وتقييم األداء لهذه المشروعات. واتخاذ والرقابة التخطيط وظائف
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المحور الثالث: دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار في مشروعات الريادية الصغيرة 
 والمتوسطة

 صغيرة والمتوسطة: أهمية تقديم المعلومات المحاسبية للمشروعات الريادية الأوالا 
 تقديم المعلومات المحاسبية للمشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة في النقاط التالية:تتضح أهمية 

تقدم البنوك والمؤسسات المالية قروضًا للمشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، وتعتمد على  -1
بي وأسعار الفائدة )المجمع العر المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلقراض وفي وضع شروط 

 (. 1، 2009للمحاسبين القانونين،
توجيه الموارد المالية نحو الفرص االستثمارية الناجحة من خالل مساهمة المعلومات المحاسبية  -2

 دراسات الجدوى االقتصادية. إعدادالمتنوعة في 
 تمع المرحلية منحتياجات المجويات طبقا الولالمساهمة في اختيار الفرص االستثمارية ذات األ -3

 خالل توفير المعلومات لتحديد معايير المفاضلة.
توجيه االستثمارات وجذبها نحو المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة القائمة الناجحة من خالل  -4

 توفير المعلومات التي تبين حجم أرباح هذه المشروعات ووضعها المالي.
تمرار المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة اسؤدي دورًا هامًا في نجاح و توفير المعلومات التي ت -5

منها تحديد تكلفة المنتج وفق أساليب التكاليف الحديثة فضاًل عن تسعير المنتجات وفق لطرق التسعير 
 ادية.الحديثة مثل التكلفة المستهدفة، .... الخ، وبما ينعكس إيجابًا في النهاية على خطط التنمية االقتص

المعلومات التي تساعد في تقييم أداء المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة السيما المحور توفير  -6
وهذا جوهر عمل  ،ألداء هذه المشروعات في األنشطة األخرى  اً واضح اً المالي منها والذي يعطي انعكاس

وعبد القادر،  )رمو تلك المشروعاتء م األداء المتوازنة، مما يؤدي في النهاية إلى تقويم أدايبطاقة تقي
2014، 7.) 
 

 الريادية الصغيرة المشروعات السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات التخاذ القرار في ثانياا: دور
 :المتوسطة

 الريادية الصغيرة المشروعات لنجاح تلعب دورًا هاماً  التي الدعائم الرئيسة من المعلومات المحاسبة تعد
التخطيط  عمليات في ألصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم المناسبة المعلومات توفر إنها يثالمتوسطة، ح
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 إذ تم مهمة ثروة المعلومات (، وتعد2014القرارات السليمة)البحيصي،  األداء واتخاذ وتقييم والرقابة
 لالستمرار وضمان   المستقبلية، للخطط ح  ونجا أرباح   تساعد في تحقيق استغاللها استغااًل أمثل، حيث

نتاج والتطور، حاجة  يناسب للسجالت المحاسبية يكون متكامالً  توفر نظام من البد متطورة معلومات وا 
 المشروعات تختلف حاجة وال(، 2004، لعماري (المتوسطة  الريادية الصغيرة المشروعات وحجم وطبيعة

 بينها البسيط ولعل االختالف لها، رةالكبي المشروعات حاجة عن المعلومات من والمتوسطة الريادية الصغيرة
عن حجمها سواء كانت صغيرة أو  النظر بغض المشروعات فجميع المطلوبة، المعلومات حجم في يتركز

التكاليف وحجم المشتريات  ماسة لمسك سجالت ودفاتر محاسبية لحساب متوسطة أو كبيرة بحاجة
  Astudillo, 2008).المناسب ) الوقت يف القراراتواتخاذ  المستحقة الضرائب وتحديد والمبيعات

تفتقر إلى وجود نظام شامل ومناسب  ما عادة والمتوسطة الريادية الصغيرة المشروعاتحيث إن  
على النمو والتطور  من قدرة هذه المشروعات تحد التي العوامل من هذا االفتقار للسجالت المحاسبية، ويعد

 في الدول سواء المحاسبية التشريعات والمعايير حيث من اأم (Casta.o, 2008, 98).بالشكل المطلوب 
 للمشروعات الصغيرة الكبيرة وليس للمشروعات توجيهها أساس على فقد جاءت المتقدمة أو النامية

نظام سليم للسجالت المحاسبية  لوجود المشروعات هذه إهمال على األمر هذا ساعد وقد والمتوسطة،
تلك المشروعات  تؤدي إلى فشل التي األسباب أهم من هذا يعدأعمالها، و  وحجم مع طبيعتها يتناسب

(2000(Bertolino et.al.,.  
 

 اإلطار العملي للدراسة )الدراسة الميدانية(
 الطريقة واإلجراءات -

 الدراسة: منهج -أوالا 
ت أداة التأكد من صدق وثبااعتمد الباحث في هذا الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بعد 

جراء االختبارات اإلحصائية المناسبة عليها، واستقراء ا  ستبانة، ومن ثم جمعت البيانات و الدراسة وهي اال
المواضيع والدراسات التي تناولها األدب المحاسبي ذات الصلة بموضوع الدراسة لبيان ووصف وقياس 

 قات بين المتغيرات. نتائج ومعرفة العالالمتغيرات المستخدمة في الدراسة، تم استنباط ال
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 مجتمع وعينة الدراسة -ثانياا 
الصغيرة والمتوسطة مالكي ومديري المشروعات الخدمية يتكون مجتمع الدراسة من : مجتمع الدراسة -

 ( مفردة.103العاملة في قطاع غزة بدولة فلسطين وعددهم )
طريقة العينة العشوائية، حيث مجتمع الدراسة باستخدام قام الباحث باختيار عينة من  عينة الدراسة: -

( قائمة استقصاء الختبار االتساق الداخلي، والصدق 30قام الباحث بتوزيع عينة استطالعية حجمها )
( قائمة على عينة 85البنائي، وثبات االستبانة، وبعد التأكد من صدق وسالمة القائمة لالختبار تم توزيع )

( 78ت الخدمية الريادية الصغيرة والمتوسطة، وقد تم استرداد )مالكي ومديري المشروعا نالدراسة المكونة م
( تقريبًا، حيث %8( استبانات بنسبة )7( تقريبًا، حيث تم بعد ذلك استبعاد )%91استبانة بنسبة استرداد )

نات االستبانة وتم تحليل وتفسير بيا ( تقريبًا،%89( بنسبة )70بلغت االستبانات الصحيحة للتحليل )
 (.SPSSيها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية )المجاب عل

 أداة الدراسة -ثالثاا 
استبانة كأداة لجمع البيانات، تتعلق بدور السجالت المحاسبية  إعدادلتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ب

ها في تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرار في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تصميم
 مرورًا بالخطوات التالية:

 مراجعة األدب والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالي. -
 ية والمكونة من البيانات الشخصية إضافة إلى محوري االستبانة.ولبانة في صورتها األاالست إعداد -

 ( عبارة موزعة على محورين هما:21لغرض تحقيق هدف الدراسة، وتكونت من )
يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات الريادية : ولاأل المحور 

 ( فقرة.11ويتكون من )ة، الصغيرة والمتوسط
يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية في  المحور الثاني:

 .ات( فقر 10ويتكون من ) ة،المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسط
 تقديرات استجابات عينة الدراسة -رابعاا 

البيانات التي تم جمعها، استخدم الباحث األساليب اإلحصائية المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل 
دخال البيانات إلى  ،بنوعيها الوصفية واالستداللية مراعيًا في ذلك طبيعة الدراسة وأهدافها، وتم ترميز وا 
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الخماسي، وتم استخدامه لقياس استجابات  )ليكرت(  Likert- Scale(، حسب مقياس(SPSSبرنامج 
 ين لفقرات االستبانة.المبحوث

 درجات مقياس ليكرت الخماسي :(1) رقمجدول 
 موافقة بدرجة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا ةاالستجاب

 1 2 3 4 5 الدرجــة
 

 ةاالستبان صدق -خامساا 
 لكل االستبانة شمول" بالصدق يقصد لقياسه، كما أعدت ما تقيس أنها من التأكد يعني االستبانة صدق 

 تكون  بحيث ثانية، ناحية من ومفرداتها فقراتها ناحية، ووضوح من التحليل في تدخل أن يجب التي العناصر
 .يستخدمها من لكل مفهومة

 تين هما:بالتأكد من صدق االستبانة بطريق وقام الباحث
تألفت من عدد من : حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين، الظاهري  الصدق-1

حصاء، وقد غزة والمتخصصين في المحاسبة واإل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية بقطاع
لمقدمة، حيث استجاب الباحث آلراء المحكمين بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات ا

 خرجت االستبانة في صورتها النهائية.
( مفردة، 70الصدق البنائي لفقرات االستبانة على عينة الدراسة البالغة ) : تم حسابالبنائي الصدق-2

( 2وذلك بحساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبانة، ويبين الجدول رقم )
 حتماليةاال القيمةحيث إن  0.05االرتباط في جميع محاور االستبانة عند مستوى داللة أن جميع معامالت 

 0.05. من  أقل
 معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبانة :(2جدول رقم )

 المحــــــــــور ر.م
معامل 

 االرتباط

القيمة 

 االحتمالية

1 
ة في تقديم المعلومات المفيدة يوجد دور للسجالت المحاسبي

 والمتوسطة.لمالكي المشروعات الريادية الصغيرة 
0.675 0.000 

2 

يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين 

القرارات االستثمارية في المشروعات الريادية الصغيرة 

 والمتوسطة.

.6280 0.000 
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 ثبات االستبانة -سادساا 
شخاص نفسهم تطبيقها على األة تقريبا لو تكرر ة يعنى التأكد من أن االجابة ستكون واحدثبات االستبان

( 3في وقت آخر، وقد تم استخدام طريقة كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة، حيث يوضح الجدول رقم )
 معامالت كرونباخ ألفا لكل محور من محاور االستبانة.

 
 االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل: (3جدول رقم )

 الفقرات عدد المحـــــــــــور ر.م
معامل )كرونباخ 

 ألفا(

معامل 

 الصدق

1 

يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم 

المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات 

 الريادية الصغيرة والمتوسطة.

11 
0.858 0.934 

2 

يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد 

االستثمارية في يار بين القرارات عملية االخت

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.

10 
.8770 0.962 

 
( أن معامالت ألفا كرونباخ، ومعامالت الصدق مرتفعة، مما 3تظهر النتائج المبينة في الجدول رقم )

استبانة البحث،  قد تأكد من ثبات وصدق ثبات والصدق، وبذلك يكون الباحثيشير إلى تمتع االستبانة بال
مما يجعلهم على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج، واإلجابة على أسئلة البحث واختبار 

 فرضياتها. 
 تحليل واختبار البيانات -سابعاا 

 :سمرنوف(-التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف اختبار-1
هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال؟ وهو سمرنوف لمعرفة -اختبار كولمجروف  استخدم الباحث   

اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات، ألن معظم االختبارات المعملية تشترط أن يكون توزيع البيانات 
ك مستوى الجدولية، وكذل Tالمحسوبة أكبر من قيمة T ( أن قيمة اختبار4طبيعيًا، ويوضح الجدول رقم )

( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، ويجب استخدام sig > 0.05.) 0.05 أكبرالداللة 
 االختبارات المعلمية. 
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 (Sample Kolmogorov – smirnove – 1)اختبار التوزيع الطبيعي : (4جدول رقم )
القيمة 

 االحتمالية

 قيمة 

 T  

 عدد   

 الفقرات
 المحور عنوان المحور

0.325 0.786 11 

ت المحاسددبية فددي تقددديم المعلومددات يوجددد دور للسددجال

المفيددددددة لمدددددالكي المشدددددروعات الرياديدددددة الصدددددغيرة 

 والمتوسطة.

 ولاأل

0.301 0.745 10 

يوجدددد دور للسدددجالت المحاسدددبية فدددي ترشددديد عمليدددة 

االختيددار بددين القددرارات االسددتثمارية فددي المشددروعات 

 والمتوسطة.الريادية الصغيرة 

 الثاني

 
 

 مستخدمة في الدراسةحصائية الإلاألدوات ا-2
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتكرارات: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض -1
 معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة.

 ت فقرات االستبانة.(، لمعرفة ثباCronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )-2

يستخدم  K-S) )  :(Kolmogorov-Smirnov Test)سمرنوف -استخدام اختبار كولمجوروف -3
 هذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

( لقياس درجة االرتباط: يقوم هذا Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )-4
ر على دراسة العالقة بين متغيرين. وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي االختبا

 لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى  ،في حالة عينة واحدة signاختبار -5
ه للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدام 6لحياد وهي ا

 فقرات االستبانة.
 اختبار فروض الدراسة -ثامناا 

يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي ) ى:ولاأل  الفرضيةاختبار  -
الستجابة قد ( لمعرفة متوسط درجة اTتم استخدام اختبار قيمة )(، و والمتوسطةالمشروعات الريادية الصغيرة 

 التالي: ( أو ال لدى أفراد العينة، والنتائج موضحة في الجدول 3وصل إلى الدرجة المتوسطة وهي )
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فيدة لمالكي (: المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لدور السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات الم5جدول رقم )
 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة

 ولمحور األفقرات ال م
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1 

تساهم السجالت المحاسبية في إدارة الموارد 

المالية بكفاءة عالية، مما يؤدي إلى نجاح 

 والمتوسطة.المشروعات الصغيرة 

4.30 0.823 86.00 12.736 *0.000 8 

2 

ية إدارة المشروعات تساعد السجالت المحاسب

 نتيجة الصغيرة والمتوسطة في معرفة

 المختلفة. اليومية األعمال، واتخاذ القرارات

4.40 0.810 88.00 13.153 *0.000 6 

3 

 أهمية تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 معلومات نظام محاسبي ينتج عنهكبيرة لوجود 

 مالية دقيقة تستخدم في اتخاذ القرارات.

4.60 0.778 92.01 17.500 *0.000 3 

4 

تساعد السجالت المحاسبية إدارة المشروعات 

 التكاليف الصغيرة والمتوسطة في حساب

المستحقة على هذه  الضرائب وتحديد

 المشروعات.

4.20 1.043 84.00 14.914 *0.000 9 

5 

 مستخدمي لجميع توفر السجالت المحاسبية

 مساعدتهمل المناسبة المعلومات المالية القوائم

األداء  وتقييم التخطيط والرقابة عمليات في

 واتخاذ القرارات الرشيدة.

4.43 0.813 88.50 15.031 *0.000 5 

6 

 األساسية الركائز من السجالت المحاسبية تُعد

 النشاط هاماً وجوهرياً في نجاحتلعب دور  التي

االقتصادي التي تقوم به المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة.

4.50 0.599 90.00 12.945 *0.000 4 

7 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة  تستخدم

عملها  طبيعة سجالت محاسبية تناسب مع

 لتسجيل ومعالجة كافة األحداث المالية.

4.20 0.687 84.00 16.755 *0.000 9 

8 

بمسك  والمتوسطة الصغيرة تقوم المشروعات

سجالت محاسبية منتظمة حسب القانون 

يات المالية المختلفة التي تحدث لتسجيل العمل

 في هذه المشروعات.

4.00 0.709 81.00 13.494 *0.000 10 

9 

يؤثر عدم وجود سجالت محاسبية منتظمة 

المشروعات داعمة للعمليات التي تتم في 

الصغيرة والمتوسطة في عدم نجاحها وتسريع 

 انهيارها.

4.40 0.900 88.00 12.860 *0.000 6 

10 

المحاسبية المستخدمة في  توفر السجالت

 المعلومات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 المختلفة. النشاط أوجه في لالستخدام الالزمة

4.63 0.740 92.50 19.610 *0.000 2 

11 

تحتويها السجالت  التي المحاسبية المعلومات

 يعتمد الذي المتين األساس هي المحاسبية

ل المختلفة داخ القرارات اتخاذ في عليه

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4.71 0.723 94.01 20.03 *0.000 1 

ً  ولجميع فقرات المحور األ معا  4.41 0.556 88.07 16.549 0.000* - 
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 ما يلي:( 5يالحظ من جدول )
المعلومات المحاسبية التي تحتويها السجالت المحاسبية هي األساس المتين الذي "( 11إن الفقرة رقم ) -

حصلت على أعلى متوسط قد  "يه في اتخاذ القرارات المختلفة داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطةيعتمد عل
 (.  20.03( تساوي )Tوقيمة ) %(،94.01)( والوزن النسبي 4.71حسابي بلغ )

تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمسك سجالت محاسبية منتظمة حسب القانون "( 8إن الفقرة رقم ) -
. قد حصلت على أدنى متوسط حسابي بلغ "عمليات المالية المختلفة التي تحدث في هذه المشروعاتلتسجيل ال

 (. 13.494( تساوي )T%(، وقيمة )00.81)( والوزن النسبي 4.00)
( والوزن النسبي يساوي 4.41بصفة عامة فإن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الفرضية الثانية يساوي ) -

(، مما يدل على أنه 16.549( تساوي )T(، وقيمة )%60الوزن النسبي المحايد ) ( وهو أكبر من88.07)
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السجالت المحاسبية وتقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات الريادية 

 . 0.05الصغيرة والمتوسطة عند مستوى داللة 
محسوبة، فإنه يمكن رفض الفرضية الصفرية، وقبول ( الT( الجدولية أقل من )Tحيث نجد أن قيمة )

البحثية البديلة التي تنص على أنه "يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي  الفرضية
 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة".

 

(، 2015، 2014صي، (، )البحي2014، وعبد القادر مع دراسة كل  من )رمو،وتطابقت هذه النتيجة 
( Ezejiofor, 2014( ،)Adisa-Adedeji, 2016( ،)Ali, et al, 2017(، )2014، 2016)العباسي، 

 الصغيرة والمتوسطة. في ترشيد اتخاذ القرارات في المشروعات اً على أن للسجالت المحاسبية دور 
 

-Abdul) (،2016 (، )العباسي،2011وخلوط،  مع دراسة كل  من )بونوة،واختلفت هذه النتيجة 
Rahamon, Adejare , 2014القرارات اتخاذ عملية في المحاسبية دور المعلومات ( على أن لنظام 

 الرشيدة، وأنه يوجد عالقة إيجابية قوية بين حفظ السجالت المحاسبية وأداء المشروعات الصغيرة.
 

الريادية الصغيرة  اتهناك يوجد دور للسجالت المحاسبية في لمشروعأن ويعزو الباحث ذلك إلى 
والمتوسطة في تقديم معلومات مفيدة لمالكي ومديري تلك المشروعات، وتمكينهم من معرفة جميع العمليات 
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التي تقوم بها المشروعات وتجعلهم قادرين على قياس نتيجة أعمال هذه المشروعات. إضافة إلى ذلك تعتبر 
ليف، وتقديم البيانات الضريبية وغيرها من البيانات تكاالسجالت المحاسبية أساسًا هامًا ألغراض احتساب ال
 والمعلومات األخرى التي تطلبها الجهات المختلفة. 

يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات ) الثاني: الفرضيةاختبار  -
( لمعرفة متوسط Tبار قيمة )اختتم استخدام (، و االستثمارية في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة

( أو ال لدى أفراد العينة، والنتائج موضحة في الجدول 3درجة االستجابة قد وصل إلى الدرجة المتوسطة وهي )
 التالي:

في ترشيد عملية االختيار بين (: المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لدور السجالت المحاسبية 6جدول رقم )
 في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة ةالقرارات االستثماري
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1 

تمكدددن السددددجالت المحاسددددبية مددددالكي ومددددديري 

المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة فدددي إدارة 

مشدروعاتهم بكفدداءة عاليدة ومواجهددة التحددديات 

المشدداكل التددي تددواجههم فددي مراحددل التوسددع و

 والتطوير.

3.26 0.993 65.13 14.378  *0.000 8 

2 

يوجدددددددد إدرال مدددددددن قبدددددددل مدددددددالكي ومدددددددديري 

المشددددروعات الصدددددغيرة والمتوسدددددطة ب هميدددددة 

المعلومددات التددي توفرهددا السددجالت المحاسددبية 

التدددددي تعتمددددددد عليهددددددا فددددددي اتخدددددداذ القددددددرارات 

 االستثمارية. 

3.41 1.019 68.21 19.610 *0.000 3 

3 

تسددداعد السدددجالت المحاسدددبية مدددالكي ومدددديري 

والمتوسطة في المفاضلة المشروعات الصغيرة 

بين األفكار االستثمارية المتاحة، ومن ثدم اتخداذ 

 القرار االستثماري الرشيد.

3.31 0.922 66.15 14.177 *0.000 5 

4 

تقدددوم السدددجالت المحاسدددبية بترشددديد القدددرارات 

قات الماليددة وضدبط التكداليف فددي الخاصدة بالتددف

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3.03 0.986 60.51 16.757 *0.000 9 

5 

 تسددداعد السددددجالت المحاسددددبية علددددى إنتددددا 

 الجيددة الخصدائ  فيهدا تتوافر كاملة معلومات

 واتخداذ المشدروعات لتسديير أعمدال والمناسدبة

 القرارات االستثمارية.

3.36 0.537 67.18 13.494 *0.000 4 

6 

يوجددددد للسددددجالت المحاسددددبية المنتظمددددة تدددد ثير 

المعلومددات المالئمددة التخدداذ واضددع علددى تقدددير 

القرارات االستثمارية الرشيدة فدي المشدروعات 

 الصغيرة والمتوسطة.

3.28 0.972 65.64 12.860 *0.000 7 
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7 

تسدددداعد المعلومددددات التددددي تحتويهددددا السددددجالت 

ات القددددرار بدددين المحاسدددبية فددددي المقارندددة

االستثمارية في المشدروعات الرياديدة الصدغيرة 

 والمتوسطة. 

3.69 0.569 73.85 20.051 *0.000 1 

8 

تددددوفر السددددجالت المحاسددددبية معلومددددات تمتدددداز 

بمصددددداقية ودقددددة عاليددددة تسددددتخدم فددددي اتخدددداذ 

 القرارات االستثمارية.

3.54 0.913 70.77 20.030 *0.000 2 

9 

صددانعي المحاسددبية معلومددات لتددوفر السددجالت 

القددرار فددي المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة 

 في اتخاذ القرارات االستثمارية السليمة.

3.31 1.004 66.15 12.501 *0.000 5 

10 

عندددد قيددداس فاعليدددة المعلومدددات التدددي تحتويهدددا 

السجالت المحاسبية ال بدد أن يُعتمدد علدى درجدة 

االستثماري والفوائد منفعتها في صنع القرارات 

 نها.المتحققة م

2.87 0.951 57.44 11.215 *0.000 10 

ً  الثاني المحور فقرات جميع  - 0.000* 15.507 66.10 0.512 3.31 معا

 

 ما يلي:( 6يالحظ من جدول )
القرارات ساعد المعلومات التي تحتويها السجالت المحاسبية في المقارنة بين "ت( 7إن الفقرة رقم ) -

( 3.54حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ )قد  "ة الصغيرة والمتوسطةاالستثمارية في المشروعات الريادي
 (. 20.001( تساوي )T%(، وقيمة )73.85)والوزن النسبي 

عند قياس فاعلية المعلومات التي تحتويها السجالت المحاسبية ال بد أن ُيعتمد على "( 10إن الفقرة رقم ) -
قد حصلت على أدنى متوسط حسابي بلغ  "فوائد المتحققة منهامنفعتها في صنع القرارات االستثماري أو ال درجة

 (.11.215( تساوي )T%(، وقيمة )57.44)( والوزن النسبي 2.87)
( والوزن النسبي 3.31بصفة عامة فإن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الفرضية الثانية يساوي ) - -

(، مما يدل على 15.507( تساوي )Tيمة )(، وق%60( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد )66.10يساوي )
أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السجالت المحاسبية وتقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات 

 . 0.05الريادية الصغيرة والمتوسطة عند مستوى داللة 
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لصفرية، وقبول ( المحسوبة، فإنه يمكن رفض الفرضية اTولية أقل من )( الجدTحيث نجد أن قيمة )
الفرضية البحثية البديلة التي تنص على أنه "يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين 

 القرارات االستثمارية في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة".
-Abdul)) (،2014(، )البحيصي، 2016كل  من )العباسي، مع دراسة وتطابقت هذه النتيجة 

Rahamon, Adejare , 2014( ،)Ezejiofor, 2014( ،)Adisa-Adedeji, 2016( ،)Ali, et al, 
للسجالت المحاسبية في اتخاذ القرارات وتقييم األداء المالي للمشروعات  اً ( على أن هناك دور 2017

 الصغيرة والمتوسطة.
 

أن في  (،2011وخلوط، (، )بونوة 2014من )رمو وعبد القادر،  دراسة كل  مع تيجة واختلفت هذه الن
أهمية المعلومات المحاسبية للمشروعات الصغيرة تتمثل بأنها تتيح إلدارة المشروع نجاح واستمرار المشروع، 

ل تعزيز االبتكار وأن التغيير التكنولوجي المعاصر يؤدي في المشروعات الريادية الحديثة دورًا رائدًا من خال
 واإلبداع.

 

هناك دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات أن ويعزو الباحث ذلك إلى 
، كما يمكن للمعلومات التي تحتويها السجالت االستثمارية في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة

 المحاسبية أن تساعد في المقارنة بين القرارات االستثمارية في هذه المشروعات. 
 

 النتائــج والتوصيــــات
 :توصل الباحث إلى النتائج التاليةالنتائــج:  -أوالا 

المفيدة لمالكي المشروعات الريادية الصغيرة يوجد دور كبير للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات  .1
 %(.07.88والمتوسطة، بوزن نسبي )

لمشروعات يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية في ا .2
 %(.10.66)الريادية الصغيرة والمتوسطة، بوزن نسبي 

ادة األعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من يوجد أهمية كبيرة للسجالت المحاسبية في تحقيق ري .3
 خالل مساعدتها في ممارسة أنشطتها بكفاءة عالية. 



 

 عبد الرمحن رشوان ....                  الختاذ القراردور السجالت احملاسبية يف تقدمي املعلومات املفيدة 

 

115 

 في عليه يعتمد الذي متينال األساس هي تحتويها السجالت المحاسبية التي المحاسبية المعلومات .4
 المختلفة داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  القرارات اتخاذ

توفر السجالت المحاسبية لجميع مستخدمي القوائم المالية المعلومات المناسبة لمساعدتهم في عمليات  .5
 التخطيط والرقابة وتقييم األداء واتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة.

 معلومات ة لوجود نظام محاسبي ينتج عنهكبير  أهمية ت الريادية الصغيرة والمتوسطةتولي المشروعا .6
  مالية دقيقة تستخدم في اتخاذ القرارات.

توفر السجالت المحاسبية في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة معلومات تمتاز بمصداقية ودقة  .7
 عالية تستخدم في المفاضلة بين القرارات االستثمارية.

ات الريادية الصغيرة والمتوسطة بأهمية المعلومات التي يوجد إدراك من قبل مالكي ومديري المشروع .8
 توفرها السجالت المحاسبية التي تعتمد عليها في اتخاذ القرارات االستثمارية. 

ساعدت المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة في توفير الحاجات االقتصادية واالجتماعية  .9
يجاد فرص عمل تحد من نسبة البطالة، وت للمجتمع،  حسين مستوى معيشة افراد المجتمع. وا 

ساهمت المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة بشكل محدود في دعم التنمية االقتصادية من خالل  .10
 تغطية وتوفير بعض احتياجات السوق المحلي. 

 
 التوصيات:  -ثانياا 

 :يوصي الباحث بالتوصيات التالية يها،ي تم التوصل إلبناًء على النتائج الت
مسك سجالت محاسبية  بأهمية مالكي ومديري المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة توعية ضرورة .1

وتناسب مع طبيعة عملها لتسجيل ومعالجة العمليات المالية المختلفة التي  منتظمة حسب القانون 
 تحدث في هذه المشروعات.

قياس فاعلية المعلومات التي تحتويها ب والمتوسطة الصغيرة ياديةالر  البد عند قيام المشروعات .2
السجالت المحاسبية أن ُيعتمد على درجة منفعتها في صنع القرارات االستثماري والفوائد المتحققة 

 منها.
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ضرورة قيام المؤسسات الحكومية المعنية في قطاع غزة بتوفير وتسهيل اإلجراءات الخاصة بالقروض  .3
 دعم المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.شأن الحسنة ب

العمل على القيام بإنشاء المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة من أجل مساهمتها  .4
، وبتالي خلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي التي يعاني منها قطاع غزةفي الحد من البطالة المتفشية 

 اع.القطإلى زيادة التنمية االقتصادية في 
إنشاء جهة رسمية يناط بها مسؤولية القيام بدعم وتنمية المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة،  .5

يجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجهها أثناء القيام بعملها.  واإلشراف على أنشطتها، وا 
زيادة فرص نجاح  القيام بشكل جدي على إنهاء االنقسام والحصار المفروض على قطاع غزة من أجل .6

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.
 

 المراجع
 

 : المراجع العربيةأوالا 
 في والمتوسطة الصغيرة المشروعات في المحاسبية المعلومات نظم (. واقع2014البحيصي، محمد عصام )

 ،واإلدارية االقتصادية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلةاستطالعية،  دراسة -فلسطين
 .فلسطين ،غزة،  195-175،(1)22

كلية العلوم االقتصادية وعلوم  (. جامعة باجي مختار عنابة،2011بونوة، شعيب، وخلوط عواطف )
 -الملتقى الدولي: "اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة التسيير، قسم العلوم التجارية، 

 ، الجزائر.2011مــايو  19-18د يومي ، عقدراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية
، كلية المحاسبية المعلومات نظام(. 2003الحبيطي، قاسم محسن إبراهيم، والسقا، زياد هاشم يحيي .)

 وحدة الحدباء للطباعة والنشر. :الموصل ،الحدباء الجامعة، العراق
لعلوم امعة دمشق لمجلة ج(. دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، 2006حرب، بيان )

 .129-111، (2)22، االقتصادية والقانونية
(. دور المعلومات المحاسبية في تحقيق ريادة 2014رمو، وحيد محمود، وعبد القادر، عبد الرحيم حامد )

       ، جامعة الموصل، العراق. كلية اإلدارة واالقتصاداألعمال للمنشآت الصغيرة، 
 قراراتاتخاذ ال عملية في المحاسبية المعلومات نظام ور(. د2016مصطفى ) السالم عبد العباسي، عالء
 محافظة ميسان في العاملة الحكومية المنظمات من عينة على تطبيقية دراسة -الرشيدة اإلدارية
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، 134-122، (1)24، مجلة الجامعة اإلسالمية لالقتصاد واألعمال، الجامعة اإلسالميةبالعراق، 
 .غزة، فلسطين
، وزارة التربية المشاريع الصغيرة(. 2018، شاكر، وآخرون )وأبو فارة، يوسف، وشاللفةعبد الجواد، اسالم، 

 والتعليم العالي، فلسطين.
 محافظة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات (. معوقات2017شاهر، وأبوكركي، بسام ) العوض، أكرم
 .1، (3)، للبحوث طالل بن الحسين جامعة مجلة ،"المالكين نظر وجهة من معان

(. ما هو النظام المحاسبي وما هي اهم خصائصه؟، تم استرجاعه بتاريخ 2013كمال، يوسف )
 https://accdiscussion.com/acc7454.htmlعلى الموقع االلكتروني:  14/5/2019
 10/5/2019، تم استرجاعها مجلة مفاهيم االقتصاديةالمحاسبية، ت السجال(. 2018عبدالعزيز)الكنهل، 
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