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Abstract
The Study looks into the role of accounting information systems in decisionmaking by the application on the institutions of higher education. It is a field study
in the University of Science & Technology. The problem of the Study is in the
method of studying the programs that are applied by the computer & how to
make use of such technology in the process of data introduction, its processing &
how to get the data out in a proper way to contribute in the process of proper
decision-taking in institutions.
The importance of the Study stems from its being of the studies that link between
the systems of improving accounting information systems & the extent of making
use of them to support the process of decision-making in higher education
institutes through analyzing such role & providing scientific recommendations
based on the results of the Study.
The researcher adopts the Inductive and deductive approach & the analytical,
descriptive approach with the use of statistical analysis, whereas the researcher
has reached many results, the most important of which are that the qualitative
characteristics of accounting information systems in decision-making in higher
institutions are of a high level; the presence of constant correlation between the
characteristics & decision- making & of a statistical significance relationship
between the two variables.
The most important recommendation of the Study is to take interest in
accounting information systems to gain the required information to support the
process of decision-making.

المستخمص
تناولتتالبلث تتالة تتا النظتتملبلالمواتتاالبلا ا تتث و ودورىتتالل تتللةام تتذلبتقتتاالبلب ت بررباللثتتالتطث ل
ةمللاؤ

االبلتلم ملبللالللد بر ذلا دبن ذل للجاالذلبللموملوبلتبانذل.لتةانلاشةمذلبلد بر ذل ل

تتللة تتذلد بر تتذلبلثترباتلبلتتتللتتتتملدبقتتيلبل ا تتثاالبنل تتذلوبن تتت ادالاتتنلتمت لبلتبن تتذل تتللةام تتذل
بدقتتايلبلث انتتاالوالالجتيتتالوة تتذلبقربجيتتالثصتتورال تتم اذلةتتللت تتاىمل تتللةام تتذلبتقتتاالبلبت برربال
بلرشت دال تتللبلاؤ تتاال.لتنثتةلبىا تتذلبلد بر تتذلاتتنلةونيتالاتتنلبلد بر تتاالبلتتللرثطتتالثت نلب تتال ل
تطتتو رلنظتتملبلالمواتتااللبلا ا تتث ذللةتتللتتتدةملةام تتذلبلب ت برربال تتللاؤ تتاالبلتلم ت ملبللتتاللل.ل
ىتتد البلد بر تتذللمتلتتردلةمتتللدورلنظتتملبلالمواتتاالبلا ا تتث ذلواتتدسلبن تتت ادالانيتتال تتللةام تتذل
بتقاالبلبربرل للاؤ

االبلتلم ملبللالللانلقاليلت م يلىاببلدورلوتبد ملتوصت االةما تذلاثن تذلل

ةمتتللنتتتالتلبلد بر تتذل.لبتثتتةلبلثا تتالبلاتتنيتلبلوص ت لللبلت م متتللثا تتتقدبملبلت م تتيلبن صتتاللل ل
ت تتالتوص ت تتيلبلثا ت تتاللل ت تتدالنتت تتالتلا ت تتنلبىايت تتال للبنلبلقص ت تتالصلبلنوة ت تتذلل ت تتنظملبلالموا ت تتاال
بلا ا ث ذل للةام ذلبتقاالبلبربرل للاؤ

االبلتلمت ملبللتالللةانتالابالا تتوسلارت تةل لوجتودل

برتثتتاطلطتتردسلث ت نلبلقصتتالصلوبتقتتاالبلب تربرل لتوصتتمالبلد بر تتذلبلتتللوجتتودلةال تتذلابالدنلتتذل
ب صتتال ذلاوجثتتذ.لوبىتتملتوصت االبلد بر تتذلتاتمتتال تتظلبنىتاتتاملثتتالنظملبلا ا تتث ذللم صتتويلةمتتلل
بلالموااالبلاطموثذللدةملةام ذلبتقاالبلبربر.

المقدمة
بنلتوظ دلب تقدبم لتةنولوج اللبلالمواااللدسلبلانظاااللبندبر ذلل تطم لبج بر لتغ ربالجوىر ذل للةيل
بننظاذ لبندبر ذ لبلتل لتؤتر ل ل لبلاصادر لبلثشر ذ لان ل ا لبلاياربا لبل ن ذ ل لوأ ا اا لتن ا لبللاي ل ل
و ا االبلانظااال لو مو لبلبالدلبلاسل ودسلبلدورلبنىملل للبلنجاحلثغضلبلنظرلةنلصلوثذلبللايل

بلاسل وبجولبللاامونل لو تللت تط ةلبلانظاااللبلتبدملبلللبلا تبثيل لنثدلليالبنلتنيتللطر لتوظ دل

بلتةنولوج ا ل لوبلتل لتلد لاتطمثاً لبجثار اً للتم لبلانظااا لبلتل لتث ا لةن لبلتا ز ل ل لبندب ل .لواة لتورال
بلتةنولوج البلالاصراللوت بز دل دالبلانا ذلبقاالبلانظااالتدر لش لاً ل ش لاً لبىا ذلبلتةنولوج اللبلالاصرهل
ونت جذللمتطورلبلات ارعل للتةنولوج البلالموااال لوأىا ذ لدورىال للبلتطو رلوبلت د ال بدلنتتلةنيالبنااطل

وأ ال لاقتم ذل للطر لبنجازلبنةاايلثشةيلاقتمدلةنلبلشةيلبلتبم دسل لوىابلبلتغ رل للبن مو ل تاال
ودل ؤدسلبلللبقتالدللب ال لبلاربجلذل لااالبدسلبلللظيورلب ال لاقتم ذلتاةنلبل

وظ تو ل لث ر لو يولذ لوثو ا لانا

ل .لوىاه لبن ال

اثاالانلبدب ل

لتنوةا لث ا لبن لثلضيا لبةتاد لةمل لةام اال

تةنولوج ذل للبقتثارلبلث اناالوثلضيالبةتادلةمللاقرجاالتةنولوج البللاال  .ل
مشكمة البحث:تدورلبلاشةمذل ظلة ذلد بر ذلبلجوبن لبلتظلتتملدبقيلبل ا ثاالبنلةترون ذ لانلبلا ا ث نل
وة ذلبن ت ادا لانلتم لبلتبن االلوبدقاي لبلث اناالثصورالص

ذلوالالجتيالوة ذلإقربجيا لثصورال م اذل

ةظ لت اىم ل ظ لبتقاا لبلب برربا لبلبو اذ ل ظ لبلشرةاا لوبلاؤ اا ل ظ لز ادا لبألرثاح لثأ ي لتةم ذ ل.لاز د لانل
بلتوض حل اةنلأثربزلىاهلبلاشةمذلانلقاليلبأل لمذلبلتال ذ .لىيل اةنلبن ت ادالانلد بر ذلبلجوبن لبلتظلتتمل

دبقيلبل ا ثاالبنلةترون ذلانل ثيلبلا ا ث نل ظلإدقايلوالالجذلبلث اناالولإقربجيالثصورال م اذل؟ ل
لة دل اةنلز ادالبألرثاحل ظل الذلب تقدبملبل ا ثاالبنلةترون ذلانل ثيلبلاؤ اا؟ للىيل اةدلإدقايلبلث اناالبل م اذلانلبتقاالبلب برربالبلبو اذ؟ لفرضيات البحث ل
الفرضية الرئيسية األولى للىيلىنال لةال ذلابالدنلذلب صال ذلةندلا توسلدنلذلألثلادلب تقدبمل ةنموج ال
بلالموااا(بنجيزال بلثربات)ل للةام ذلبتقاالبلب برربا .ل
الفرضية الفرعية االولى ىنال لةال ذ لابا لدنلذ لأ صال ذ لةند لا توس لدنلذ().50نثلادلب تقدبملتةنموج ال
بلالموااا(بنجيزال بلثربات بنان) ل

الفرصية الفرعية الثانية ل لىنال لةال ذ لابا لدنلذ لإ صال ذ لةند لا توس لدنلذ لنثلاد لب تقدبم ل لتةنموج ال

بلالموااا ل(بنجيزا ل لبلثربات لبنان) ل ل لة ا ا لنظم لبلالموااا ل ل لةام ذ لبتقاا لبلب برربا ل.للللللللللللللللل
الفرضية الفرعية الثالثة ل لىنال لةال ذ لابا لدنلذ لب صال ذ لةند لا توس لدنلذ( ل ).50لنثلاد لب تقدبمل
تةنموج البلالموااال(بنجيزا لبلثربات لبنان) للةام ذلبتقاالبلب برربال .ل
الفرضية الرئيسية الثانية ل نتوجد ل رو اا ل لابا لدنلذ لب صال ذ لةند لا توس( ل ).50للتصوربا لبللاام نل
او االبلتلم ملبللالللألثلادلب تقدبملتةنموج البلالموااالتلزسلللملوبايلبلشقص ذلوبلوظ ذل(لبلجنس ل
بلاوىيلبللمالل بللارل نوبالبلقثرا بلدرجذلبلوظ ذ) .ل
أوال :نوع وطبيعة البحث ل تملبتثاعلبلانيتلبلوص للبلت م مللوال للانا ثتذلنغربضلبلث ال ل انل ال
بلانيتلبلوص للأةتادلبلث الةمللبندث االوبلاربجةلبلتللتناولالاوضوعلبلث ال و للبلانيتلبلت م مللتمل

بةدبدلأدبالتتنا

لوأغربضلبلث ا للب اسلة ا النظملبلالموااالبلا ا ث ذلودورىال للةام ذلبتقاالبلب برربال

للاو االبلتلم ملبللالل .ل
أهمية البحث :لتثرلنظاملبلالموااالانلأىملاتطمثاالبللصرلبل د ال ظلةا ذلبلجوبن لنظ بًرللاال بداول وااًل
ثلد ل وملوج الً لثلد لج ي لان لتبن االىالمذ لت اةد ل ظ لتطو ر لبلانشاا ل وب لةانا لقدا ذ لأولرث ذل دةايال
ثالالموااا لبلتظ لت د ل ظ لبتقاا لبلب برربا ل .لتثر لإضا ذ لجد دا للمنظم لبلا ا ث ذ لواوبةثذ لبلتطور ل ظ لنظمل

بإلدبرالبل د تذ.
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