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 كر وتقديرش

فة المعروضل وتوفيق فمنحني العلم أحمد هللا وأشكره تعالى على ما أنعم به علّي من ف      

لدكتور اإلى  والقدرة على إتمام هذا الجهد المتواضع، ويسرني أنَّ أتقدم بجزيل الشكر والتقدير

لنصح امحمد زكريا سودة الذي تكّرم مشكوراً بقبول اإلشراف على هذه الرسالة حيث قدم لي 

 واإلرشاد طيلة فترة إعدادها.

ي فدريسية ة التخالص شكري وتقديري لكافة األساتذة الكرام أعضاء الهيئويسرني أنَّ أتقدم ب      

لى عوقرة جامعة اإلسراء واإلداريين فيها، وكذلك لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الم

 تفضلهم بقبول هذه الرسالة.

سم ق /مالدارتها وأخص بالذكر كلية األعوالشكر موصول إلى جامعة اإلسراء ممثلةً برئيسها وإ

 .اإلعمالوكافة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية المحاسبة 
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 ملخص الدراسة باللغة العربية

 ردنيةمعات االالجاالميزة التنافسية في  تعزيز في  المحاسبية المحوسبة المعلوماتدور نظم 

 عامة االردنية المساهمة ال

 إعداد: حسين عثمان حسين

 إشراف الدكتور: محمد زكريا سودة

يزة المحاسبية المحوسبة في تعزيز الم المعلوماتهدفت الدراسة إلى معرفة دور نظم 

اع تيار قط، ولتحقيق اهداف الدراسة تم اخالجامعات االردنية المساهمة العامةالتنافسية في  

امعات ( ج5ت المساهمة العامة الخدمية كعينة، والبالغ عددها )الجامعات الخاصة من الشركا

على  ( استبانة400خاصة مدرجة في بورصة عمان لالوراق المالية، وقد قام الباحث بتوزيع)

متوسط رت الافراد عينة الدراسة التي مثلت الكادر االداري والمالي في هذه الجامعات، وقد اظه

فراد ومات المحاسبية المحوسبة )االجهزة والمعدات، واالنظم المعلالحسابي العام لتطبيق 

يث احتل ح، (4.14والعاملين، والبرامج والمعالجة، والرقابة واالجراءات( درجة مرتفعة بلغت)

طات المرتبة االولى بمتوسط حسابي مرتفع، وكذلك جاءت المتوس الرقابة واإلجراءاتبُعد 

كلفة تخفيض توجودة أداء الخدمة، وسرعة أداء الخدمة، الميزة التنافسية)الحسابي لنتائج تعزيز  

داء سرعة أوجودة أداء الخدمة، بُعدي  تقديم الخدمة( مرتفعا، حيث جاءت اكثر االبعاد ارتفاعا

مات لمعلوالنظم  الخدمة على التوازي، وكذلك اظهرت النتائج وجود اثر معنوي ذو داللة احصائية

وقد  ،لعامةالجامعات االردنية المساهمة ازة التنافسية في المحاسبية المحوسبة في تعزيز المي

ة فلكت نحو تخفيضضرورة االهتمام من قبل ادارات الجامعات االردنية الخاصة اوصت الدراسة ب

 .الخدمة الجامعية للتميز في في تقديم خدماتها

 الخاصة. معاتجا: نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، الميزة التنافسية، الالكلمات المفتاحية
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