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 ممخص البحث
ييدؼ البحث إلى دراسة أثر استخداـ نظاـ المعمومات المحاسبى المستند عمى تقنية البموؾ تشيف عمى تحسيف أداء 

الرابعػة إزاء مواجيػة ريػروس وورونػا المسػتجد. ورػى سػبيل تحقيػ   سالسل التوريد المدعومة بتكنولوجيا الثػور  النػناعية
اسػػتخدمت الدراسػػة المػػني   .بػػذلؾ الموعػػوع المرتبطػػة بمنا شػػة وتحميػػل الدراسػػات السػػابقة ةالباحثػػ تىػػدؼ البحػػث  امػػ

 47قباؿ عدد التجريبيى مف خالؿ توزيع  وائـ استقناء تـ ارساليا لكل مف األكاديمييف والممارسيف )المينييف( )تـ است
 .واختبار رروعو لغرض االجابة عمى تساؤالت البحثمفرد  مف ول مجموعة(؛ وذلؾ 

التخفيػ  مػف  رػىظػاـ المعمومػات المحاسػبى المسػتند عمػى تقنيػة البمػوؾ تشػيف إلػى أىميػة تطبيػ  ن الدراسة تتونم 
 ت ومجاالت البحث المستقبمية.. وأخيرًا عرض البحث أىـ التونياوورونا المستجدجائحة ريروس  أثار انتشارحد  

، ريػػروس وورونػػا الثػػور  النػػناعية الرابعػػة ، تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف، نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبى الكمماا ت الماح ح:اا  
  المستجد.

 

Abstract 
The paper aims to review literature related to the effect of Blockchain- based accounting 

information system on enhancing digital supply chain (supply chain 4.0) performance in 
confronting the outbreak of covid-19. To achieve the research objectives, literature was 
reviewed in related fields to develp hypotheses then an experimental approach was used to 
validate these hypotheses. An experimental based questionnaire was sent to both academic 
and professionals (74 academic, 74 professionals responded) to answer research questions 
and test its hypotheses. 

The study’s results revealed the importance of Blockchain- based accounting infor-
mation system in mitigating covid-19 pandemic outbreak. Finally, this paper presented the 
most important recommendations and future research. 
Keywords: Accounting information system, Blockchain, industry 4.0, covid-19. 
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 مقدم   .1
يواجو العالـ بأكممو حاليًا أزمة إنسانية بدأت رى النيف وانتشرت عبر دوؿ العالـ، ويتو ع أف تفوؽ 
تداعياتيا اإل تنادية واإلجتماعية أثار أى أزمة سابقة. ولف يق  حدود تأثير ىذه األزمة عمى اإل تنػاد 

وأنمػػػاد جديػػػد  رػػػى  العػػػالمى رقػػػس، بػػػل سػػػيمتد لرسػػػـ مالمػػػع جديػػػد  لم تنػػػاد العػػػالمى وظيػػػور معػػػارؼ
 مجاالت متعدد  لـ يتو ع أف تحدث بتمؾ السرعة. 

رػى منظمػة النػحة العالميػة عنػد  COVID- 19بدأ الحديث عف وباء ريػروس وورونػا المسػتجد أو 
رػػى النػػيف رػػى مدينػػة وىػػاف، وىػػو مػػرض ينػػي  الػػرئتيف وينتشػػر  9132ديسػػمبر عػػاـ  13ظيػػوره رػػى 

عاؿ. وتػـ اطػالؽ اسػـ وورونػا المسػتجد عميػو رػى اخػر ربرايػر عػاـ عبر الرذاذ النػات  عػف العطػس أو السػ
، مما تطم  األمر إىتماـ جميع الدوؿ بإدار   SARS-COV. نجـ المرض عف ريروس السارس9191

. ورى أوؿ مارس (Okereafor and Adebola ,2020)األزمات والمخاطر لمواجية ىذا الوباء المعيف 
المتحد  لمتجار  والتنمية وأكػدت خالليػا أف النػدمة التػى تسػب   ندرت دراسة عف مؤتمر األمـ 9191

(. 9191،  بيا تفشى وباء ريروس وورونا المستجد ستؤدى إلى إحداث روود رػى وثيػر مػف الػدوؿ )عػالء
 .  رمقد تسب  ريروس وورونا المستجد رى إحداث خسائر جمة رى العديد مف القطاعات

التػػداعيات اإل تنػػادية واإلجتماعيػػة ألزمػػة وورونػػا المسػػتجد أظيػػرت تقػػديرات المؤسسػػات الدوليػػة أف 
 د تزيد عف تداعيات أى أزمة سابقة، األمر الذى جعل البعض يشبييا بأزمة الكساد الكبيػر خػالؿ الفتػر  

. ويرجع ذلؾ إلى عدـ اليقيف حوؿ خنػائص الفيػروس وتو يػت إحتػواء 3212إلى عاـ  3292مف عاـ 
ذلؾ تأثيرىػا عمػى جػانبى العػرض والطمػ  معػًا، باإلعػارة إلػى إتسػاع النطػاؽ األزمة والسيطر  عمييػا، ووػ

(. أوعػػحت أيعػػًا 9191، مميجػػى،  الجغرارػػى ليػػا، وتػػأثر وارػػة القطاعػػات بيػػا رػػى نفػػس الو ػػت )عبػػود
أنػو يموػف تمثيػل ريػروس وورونػا المسػتجد بحػدث البجعػة  Kilpatrick and Batrter (2020)دراسػة 
 الشروات إلعاد  التفوير وتحويل نموذج سمسمة التوريد العالمية الخانة بيـ.والتى تجبر  1السوداء

لذا رإنو يتعيف عمػى الشػروات التفويػر وثيػرًا رػى وعػع اسػتراتيجيات تسػاعدىا عمػى عبػور تمػؾ األزمػة 
أو ألسوء الفروض التخطيس لمواجيػة المشػاكل المسػتقبمية نتيجػة إلنتشػار تمػؾ األمػراض؛ لتكػوف مسػتعد  

يػة ىػذه المشػاكل. أى يتطمػ  األمػر إعػاد  النظػر رػى طريقػة عمػل سالسػل التوريػد لػدى الشػروات، لمواج
وتطوير نظاـ المعمومات المحاسبى لدييا ليتخطى األثار المترتبة عف وجود تمؾ األزمة. وبنػفة خانػة 

                                                 
تشػير نظريػة البجعػة السػوداء إلػى نػعوبة التنبػؤ باألحػداث المفاجئػة، وتقػـو ىػذه النظريػة عمػى الفوػر  السػائد  بػأف البجػػع   3

 ومو أبيض، أما وجود بجع أسود ريو حدث نادر ومفاجئ
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سػ  القػو  أف المخاطر الناتجة عف تفشى ذلؾ الفيػروس تػؤدى إلػى التػأخير رػى تنفيػذ األعمػاؿ، وعػدـ تنا
العاممة مع حجـ النشاد الحالى، ونعوبة تدبير األمور المالية، باإلعارة إلى  يود السػفر واإلنتقػاؿ مػف 

نتقاؿ العدوى لمعامميف والعمالء.  مواف ألخر وا 

ولػػػـ يختمػػػ  الوعػػػع وثيػػػرًا رػػػى منػػػر عػػػف بقيػػػة دوؿ العػػػالـ، رمقػػػد أدى تفشػػػى ريػػػروس وورونػػػا إلػػػى 
%. و ػػػػػد يرجػػػػػع سػػػػب  إنخفػػػػػاض النمػػػػػو 9.3بمقػػػػدار  9191ي عػػػػػاـ إنخفػػػػاض معػػػػػدؿ النمػػػػو اإل تنػػػػػاد

وما ترتػ  عمػى ذلػؾ مػف تو ػ   9191اإل تنادى رى منر ليس رقس لظيور الفيروس رى أوؿ مارس 
جزئػػى لشنشػػطة اال تنػػادية بسػػب  االجػػراءات االحترازيػػة، بػػل أيعػػًا بسػػب  ظيػػور الفيػػروس رػػى النػػيف 

نتشاره رى الدوؿ األوروبية والعربيػة و  الواليػات المتحػد  األمريويػة بإعتبػارىـ شػرواء رئيسػييف لمنػر ممػا وا 
 (.9191؛ عمى،9191أثر عمى سالسل التوريد العالمية )عبود،مميجى،

تتمثػػل مشػػومة البحػػث رػػى اإلجابػػة عمػػى تسػػاؤالت البحػػث التاليػػةم ىػػل يػػؤدى تطبيػػ  نظػػـ المعمومػػات 
أثػػار ريػػروس وورونػػا المسػػتجد عبػػر سمسػػمة  المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف إلػػى الحػػد مػػف

التوريد الر مية؟، ىل تؤثر نظـ المعمومات المحاسبية المستند  عمى تقنيػة البمػوؾ تشػيف إيجابػًا عمػى أداء 
 سالسل التوريد الر مية؟

ييدؼ البحث إلى التونل إلى معررة أثر اسػتخداـ نظػاـ المعمومػات المحاسػبى المسػتند عمػى تقنيػة 
عمى تحسيف أداء سالسل التوريد المدعومة بتكنولوجيا الثور  النناعية الرابعة إزاء مواجيػة البموؾ تشيف 

ريػروس وورونػػا المسػػتجد. لػذا تتمثػػل أىميػػة البحػػث رػىم أوالم مػػف الناحيػػة العمميػػةم يعػد البحػػث مػػف أوائػػل 
جميػػػع رػػػى منا شػػة  عػػية مازالػػػت مسػػتمر  وتػػػؤثر عمػػى  -عمػػػى حػػد عمػػػـ الباحػػث-الدراسػػات المحاسػػبية 

القطاعػػات عمػػى مسػػتوى العػػالـ بأكممػػو. ومػػا يعػػد البحػػث مػػف أوائػػل الدراسػػات بالمغػػة العربيػػة والدراسػػات 
التى تنا ش أىمية وجود سالسػل توريػد ر ميػة ونظػـ معمومػات محاسػبية  -عمى حد عمـ الباحث-األجنبية

ممػا يػؤثر بااليجػا  عمػى  مستند  عمى تقنية البموؾ تشيف رى التقميل أو الحد مػف أثػار وانتشػار الفيػروس
األداء المػػالى والتشػػغيمل لسمسػػمة التوريػػد، ويػػؤدى ذلػػؾ إلػػى زيػػاد  وعػػى الشػػروات ألىميػػة تطبػػيقيـ ليػػاتيف 
اإلستراتيجيتيف. يتعع أيعًا أىمية الدراسة مف الناحية العممية مف خالؿ تأكيدىا عمى أىميػة وجػود بنيػة 

سالسل التوريد والحد مف جائحة ريروس وورونا المستجد، تحتية لتكنولوجيا المعمومات تساعد عمى إدار  
بنػدد إعتمػاد بيػاف  99/5/9191تمشيًا مػع البيػاف النػادر مػف رئاسػة مجمػس الػوزراء المنػرى بتػاري  

دولػػى عػػف سالسػػل التوريػػد العالميػػة رػػى ظػػل جائحػػة وورونػػا وتأكيػػد البيػػاف عمػػى أىميػػة ودور مشػػروعات 
لتوريػد العالميػة. يتعػع أيعػًا أىميػة تطبيػ  تمػؾ الدراسػة عمػى القطػاع البنيػة التحتيػة رػى تػأميف سالسػل ا

النػػناعى؛ ألف ااثػػار السػػمبية لمجائحػػة عمػػى القطػػاع النػػناعى سػػوؼ تمتػػد بػػدورىا لمعظػػـ إف لػػـ يوػػف 
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لجميػػع القطاعػػات واألنشػػطة اال تنػػادية، ومػػا أف تػػأثر القطاعػػات األخػػرى سػػينعوس بػػدوره أيعػػًا عمػػى 
 ؾ بسب  العال ات التشابوية بيف القطاعات النناعية واألنشطة األخرى.القطاع النناعى، وذل

ثانيػػا م مػػف الناحيػػة العمميػػةم تتمثػػل أىميػػة البحػػث رػػى التأكيػػد عمػػى البػػاحثيف رػػى المجػػاؿ المحاسػػبى 
لمػػدى أىميػػة وجػػود نظػػـ معمومػػات محاسػػبية مسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف رػػى تحسػػيف أداء سالسػػل 

دار  األزمات. باالعارة إلػى التأكيػد عمػى أىميػة ووعػى البػاحثيف رػى المجػاؿ المحاسػبى التوريد الر مية و  ا 
بأىميػػػة تطبيػػػ  نظػػػـ معمومػػػات محاسػػػبية مسػػػتند  عمػػػى تقنيػػػة البمػػػوؾ تشػػػيف رػػػى تحسػػػيف وفػػػاء  الميػػػػاـ 
المحاسػػبية. تتمثػػل أىميػػة البحػػث أيعػػًا رػػى توجيػػو اىتمػػاـ طػػال  المحاسػػبة بمواكبػػة التطػػورات الخانػػة 

 ولوجيا المعمومات ومعررة تأثيرىا عمى المياـ المحاسبية. بتكن

يتكػػػوف مػػػني  البحػػػث بنػػػفة عامػػػة مػػػف ثالثػػػة عنانػػػر ىػػػى مػػػدخل البحػػػث وأدوات البحػػػث وطريقػػػة 
البحث. يقـو مدخل البحث عمى دراسة وتحميل الدراسات السابقة الخانة بأثر استخداـ نظاـ المعمومات 

تشيف عمى تحسيف أداء سالسػل التوريػد المدعومػة بتكنولوجيػا الثػور   المحاسبى المستند عمى تقنية البموؾ
النػػناعية الرابعػػة إزاء مواجيػػة ريػػروس وورونػػا المسػػتجد. أمػػا أدوات البحػػث ريػػى تنقسػػـ إلػػى مجمػػوعتيف 
تتمثػػػل المجموعػػػة األولػػػى رػػػى أدوات البنػػػاء النظػػػرى الالزمػػػة لتأنػػػيل واشػػػتقاؽ رػػػروض البحػػػث. تتمثػػػل 

ى أدوات جمع البيانات والتحميل االحنائى ورييا اعتمدت الباحثة عمى اجراء حػالتيف المجموعة الثانية ر
ارتراعيتيف لعينتى البحث )االكاديمييف والمممارسيف( وذلؾ الختبار رروض البحث.  امت الباحثة أيعًا 

دراسػة باستخداـ االختبارات المناسبة الختبار رروض البحث. أمػا طريقػة البحػث ريػى تعتمػد عمػى اجػراء 
تجريبيػػة ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تقػػديـ حػػالتيف ارتراعػػيتيف وػػل حالػػة موونػػة مػػف سػػؤاليف أساسػػييف الختبػػار 

 ررعى البحث وعمى المستقنى منيـ االجابة عمى االسئمة التى تمى ول حالة.

وبعد تناوؿ مشػومة البحػث وأىميتػو واليػدؼ منػو تتمثػل خطػة البحػث رػى تناولػو لمنقػاد التاليػةم تقيػيـ 
سػػل التوريػػد التقميديػػة ونظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبى لمواجيػػة جائحػػة ريػػروس وورونػػا المسػػتجد، ودعػػـ سال

تقنية البموؾ تشيف لسالسل التوريد الر مية رى ظل الثور  النناعية الرابعة، وأثر تطبي  نظاـ المعمومات 
ائحػة ريػروس وورونػػا المحاسػبى المسػتند عمػى تقنيػة البمػوؾ تشػيف عمػى التخفيػػ  مػف حػد  أثػار انتشػار ج

المستجد وتحسيف أداء سالسل التوريد المدعومة بتكنولوجيا الثور  النناعية الرابعػة، والدراسػة التجريبيػة، 
 وأخيرًا خالنة البحث ونتائجو وتونياتو.
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حقي:م سالسل الحوريد الحقميد:  ونظ م المعموم ت المح سبى لمواجه  ج ئح   .2
 فيروس كورون  المسحجد

ة التوريػػػد شػػػبوة تتكػػػوف مػػػف مجموعػػػة مػػػف الشػػػرواء يػػػتـ مػػػف خالليػػػا تحػػػرؾ المػػػواد الخػػػاـ تعػػػد سمسػػػم  
والمنتجات بدءًا مف المورد وونواًل إلى العميل النيائى، ويػتـ مػف خالليػا تبػادؿ المعمومػات بػيف الشػرواء 
(Varma and Khan ,2015; Schrauf and Berttram,2016; Mathisen,2018;Azzi et 

et., 2019)ا يموف أف يواجو سالسل التوريد مشومتيف خطيرتيف وىما المخاطر التى تواجييػا بنػفة . لذ
عامػػة، باإلعػػارة إلػػى العيػػو  الناتجػػة عػػف تطبيػػ  الشػػروات لسالسػػل التوريػػد التقميديػػة، ممػػا يػػؤدى إلػػى 

 زياد  حد  تفشى وباء ريروس وورونا المستجد.

و يموػػػف تقسػػػيـ مخػػػاطر سالسػػػل التوريػػػد إلػػػى رمػػػف ناحيػػػة المخػػػاطر التػػػى تواجػػػو سالسػػػل التوريػػػدم رإنػػػ
(. تػػػػػرتبس المخػػػػػاطر التشػػػػػغيمية  disruption مخػػػػػاطر تشػػػػػغيمية ومخػػػػػاطر إعػػػػػطرا  )تتعمػػػػػ  بػػػػػالكوارث

باإلعطرابات اليومية الناتجة عف العمميات التشغيمية لسمسػمة التوريػد مثػل تقمػ  الطمػ  عمػى المنتجػات. 
التػػػى يموػػػف أف -وبػػػالنظر إلػػػى مخػػػاطر اإلعػػػطرا  يتعػػػع أنيػػػا عمػػػى العوػػػس مػػػف المخػػػاطر التشػػػغيمية 

وأكثػر تػأثيرًا مثػل الكػوارث الطبيعيػة )الػزالزؿ( ، ريى مخاطر يموف ونفيا بأنيا أ ل تكرارًا -تحدث يومياً 
 man-madeوالتى يووف ليا تأثير وبير عمػى مسػتوى العػالـ بأكممػو، باإلعػارة إلػى الكػوارث البشػرية 

catastrophes  مثل إنفجار مننعBASF  والػذى نػت  عػف إنفجػاره نقػص 9132رػى المالػدي  عػاـ ،
لعالميػة. لػذا رإنػو يترتػ  عمػى تمػؾ الكػوارث عػدـ إتاحػة أو رى المواد الخاـ عمى مستوى سالسل التوريد ا

نتاجيتيػا ) (. لػذا يعػد Ivanov,2020نقص المواد الخاـ وتأخرىا مما يؤثر بالسم  عمى أداء الشػروات وا 
تفشى الوباء مف مخاطر اإلعطرا  التى تتعرض ليا سالسل التوريد، وتتسػـ بوونيػا إعػطرابات طويمػة 

نفمػػػونزا الخنػػازير، ومػػؤخرًا ريػػػروس األجػػل وال يموػػف التنبػػؤ ب يبػػوال، وا  يػػػا مثػػل مػػرض سػػػارس، وميرسػػل، وا 
. وتأكيػدًا عمػى ذلػؾ  امػت (Ivanov,2020; Okereafor and Adebola, 2020)وورونػا المسػتجد 

( بتوعػػػيع  سػػػو  وشػػػد  جائحػػػة ريػػػروس وورونػػػا عمػػػى العنانػػػر االساسػػػية لسالسػػػل 9191دراسػػػة عمػػػى)
انػػػػر رػػػػى وسػػػػائل النقػػػػل والشػػػػحف والموجسػػػػتيات وتأثرىػػػػا نتيجػػػػة لال ػػػػالؽ التوريػػػػد العالميػػػػة. تتمثػػػػل العن

 واالجراءات االحترازية مما أثر عمى القطاع النناعى بالسم .  

ومف ناحية أخرى، رباإلعارة إلل المخاطر التى يموف أف تتعرض ليا سالسل التوريد رى ظل تفشػى 
التوريػد التقميديػة وا عتمادىػا عمػى األعمػاؿ  ريروس وورونا المستجد، يتعع أيعًا أف طريقة عمل سالسل

نخفػاض إسػتخداـ التكنولوجيػا تػؤدى إلػى زيػاد  تفشػى ذلػؾ الوبػاء   Alicke et)الور ية إلنجاز الميػاـ، وا 
al.,2016; Rogerson and Parry, 2020) ومػا أف إعتمػاد سمسػمة التوريػد عمػى عػدد وبيػر مػف .
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 Casado-vara et) ى إلػى التػأخير رػى تسػميـ المنػت المػورديف والوسػطاء مػف جميػع أنحػاء العػالـ يػؤد
al.,2018)  واإلرتقار إلى الشفارية بسب  وجود بيانػات  يػر متسػقة أو مفقػود ، باإلعػارة إلػى إموانيػة ،

وجػػود تالعػػ  وتحريػػ  رػػى تمػػؾ البيانػػات، باالعػػارة إلػػى محدوديػػة تػػوارر المعمومػػات حػػوؿ إموانيػػة تتبػػع 
. لذا رإف وجود تحوالت مفاجئة رى الطم  ونقص المواد الخاـ وحػدوث (Tholen et al.,2019)المنت  

ووارث أيًا واف نوعيا يؤدى إلى حدوث روعى داخل سالسل التوريد، حتى ولو تـ تطبي  أرعػل خطػس 
. أى يتطمػػػ  األمػػػر وجػػػود نظػػػاـ معمومػػػات يحقػػػ  (Schrauf and Berttam, 2016)يػػػتـ وعػػػعيا 

 Azzit et)تبع المنت  ويؤمف المعمومات المتولد  مف خطر التالع  الشفارية لسالسل التوريد ويعمف ت
al., 2019) لذا يتطم  األمر وجود تقنية تكنولوجية تساعد عمى تورير المعمومات رور حدوث الحدث .

 ,.Tholen et al)وتحقػػ  الشػػفارية رػػى عػػرض المعمومػػات بػػيف وارػػة األععػػاء داخػػل سمسػػمة التوريػػد 
التعػػرؼ عمػػػى المعمومػػات التػػى ت مغويػػف مػػػف تغييػػر المػػورديف وتغييػػر مسػػػار . ويموػػف مػػف خالليػػا (2019

 المواد الخاـ والمنتجات عند تفشى المرض رى أى دولة.

باإلعػػارة إلػػى عػػدـ إموانيػػة سالسػػل التوريػػد التقميديػػة رػػى الحػػد مػػف المشػػاكل المرتبطػػة بتفشػػى جائحػػة 
محاسػبى التقميػدى )المتعػارؼ عميػو( يشػوبو ريروس وورونا المستجد، يتعع أيعًا أف نظػاـ المعمومػات ال

العديد مف أوجو القنور. تتمثل أوجو القنور رػىم أوالم اعتمػاد النظػاـ المحاسػبى عمػى المػوارد البشػرية 
مػػف خػػالؿ  يػػاـ المحاسػػبيف بإعػػداد الػػدور  المحاسػػبية يػػدويًا وػػل رتػػر  مثػػل إجػػراء ميػػزاف المراجعػػة وتسػػجيل 

 عداد التقارير المالية مما يسػتغرؽ الكثيػر مػف الو ػت والجيػد لمقيػاـ بػذلؾالمعامالت وا عدادىا وترحيميا وا  
(Arcega et al.,2015) لػػذا رإنػػو لمحػػد مػػف تفشػػى مػػرض ريػػروس وورونػػا المسػػتجد، يحتػػاج األمػػر .

اإلعتماد عمى المحاسبيف رى القياـ بمياميـ عف ب عد. ثانيًا م يػؤدى وجػود وبػاء أو وارثػة ريػروس وورونػا 
ى زيػػاد  التكػػالي  التػػى تتكبػػدىا وارػػة القطاعػػات عمػػى مسػػتوى العػػالـ بأكممػػو، ممػػا يػػدؿ عمػػى المسػػتجد إلػػ

، والتػػػػى لػػػػـ تتخػػػػذ معظػػػػـ (Goodell.,2020)عػػػػرور  اإلىتمػػػػاـ بػػػػإدار  المخػػػػاطر لمواجيػػػػة ىػػػػذا الوبػػػػاء 
 الشروات عمى مستوى العالـ تمؾ المشومة رى اعتبارىا، مما يؤود عمى أىمية المحاس  رػى مواجيػة تمػؾ
المشومة مما يساعد عمى تخفيض التكالي . ثالثًام ترى الباحثة أف وجود جائحة ريروس وورونا المسػتجد 
يؤدى إلى تعطيل القياـ بممارسػات المحاسػبة اإلداريػة، ولعػل مػف أىميػا ممارسػات اإلنتػاج والتنػنيع رػى 

دار  الجػػود  الشػػام مة؛ يرجػػع ذلػػؾ إلػػى العديػػد الو ػػت المنعػػبس، وتكػػالي  الجػػود ، والتكػػالي  المسػػتيدرة وا 
مف األسبا  مف وجية نظر الباحثة. تتمثل تمؾ األسبا  رى وجود معو ػات خانػة بتػورير المػواد الخػاـ 
ونقميػػا لمشػػروة، وعػػدـ وجػػود مخػػزوف ومػػا رػػى ظػػل سياسػػة اإلنتػػاج والتنػػنيع رػػى التو يػػت المنعػػبس ممػػا 

ف نتيجػة حظػر التجػواؿ إلػى عػدـ إموانيػة يتعارض مع إنتشار تمؾ الجائحة. وما يؤدى عدـ تورر العػاممي
رحص المواد الخاـ واتماـ العممية اإلنتاجية بوفاء . ويؤدى ذلؾ إلى وجود إنتاج معي ، مما يترت  عميو 
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نعوبة تطبيػ  إدار  الجػود  الشػاممة. يػؤدى وجػود تمػؾ األزمػة أيعػًا إلػى إىتمػاـ الشػروات بتػورير المػواد 
 كمفتيا أو جودتيا.الخاـ بنفة عامة بغض النظر عف ت

يتعػػع ممػػا سػػب  عػػرور  وجػػود إسػػتراتيجيات إداريػػة ومحاسػػببية تسػػاعد العػػالـ عمػػى التعػػايش مػػع ىػػذا 
الوعع ووعع الخطس التى تساعد عمى الحد مف أو التقميل مف األثار المترتبة عمى تمؾ األزمػات. ومػا 

ة مثل تقنيػة البمػوؾ تشػيف داخػل نظػاـ تخمص الباحثة أيعًا إلى أىمية تطبي  التقنيات التكنولوجية الحديث
المعمومػػات المحاسػػبى لتالرػػى المشػػاكل المترتبػػة عمػػى إنتشػػار جائحػػة ريػػروس وورونػػا المسػػتجد. ومػػف ثػػـ 

مع تطبي  تقنية البموؾ  -وبديل لسالسل التوريد التقميدية -رإف تطبي  الشروات لسالسل التوريد الر مية 
يػػػة التحػػػديات التػػػى تقابميػػػا نتيجػػػة إنتشػػػار ريػػػروس وورونػػػا تشػػػيف محاسػػػبيًا يموػػػف أف يسػػػاعد عمػػػى مواج

المستجد، ورى نفس الو ت يساعد عمى تطبيػ  ممارسػات المحاسػبة اإلداريػة ممػا يػؤدى رػى نيايػة األمػر 
إلى تحسف أداء سمسمة التوريد بأكمميػا. ويرجػع ذلػؾ إلػى أىميػتيـ رػى تػورير المتطمبػات الالزمػة لمتخفيػ  

المتمثمة رى العمل عف ب عد وحماية المواطنيف والعامميف داخل –ونا المستجد مف حد  جائحة ريروس وور 
ورػػى نفػػس الو ػػت إسػػتمرار عمميػػات الشػػروة وسمسػػمة التوريػػد وتسػػجيل  -سمسػػمة التوريػػد والمجتمػػع بأكممػػو

 ومتابعة المعامالت اإل تنادية بد ة وأماف، مما يؤدى إلى تحسيف أدائيا وأداء سمسمة التوريد بأكمميا. 

بوعػػػػع العديػػػػد مػػػػف األسػػػئمة التػػػػى يجػػػػ  عمػػػػى  KPMG(2020)وتأكيػػػدًا عمػػػػى ذلػػػػؾ،  امػػػػت دراسػػػة 
الشروات اإلجابة عمييا؛ لمعررة مدى مقدرتيا عمى مواجية جائحة ريػروس وورونػا المسػتجد. تتعمػ  تمػؾ 

امميف، والتػأثير األسئمة بالعوامل الخارجيػة والماليػة وسمسػمة التوريػد والعمميػات التشػغيمية بيػا، واألرػراد والعػ
عمػى أنػو لمتعامػل مػع  Fernands et al., (2020)عمػى نشػاد وأعمػاؿ الشػروة. أكػدت أيعػًا دراسػة 

جائحػة ريػػروس وورونػا المسػػتجد، يتطمػ  األمػػر إتسػاـ سمسػػمة التوريػد بالمرونػػة الداخميػة والخارجيػػة و ػػدر  
ستخداـ تكنولوجيا المعموم  ات.المديروف عمى إتخاذ القرارات السميمة وا 

وبنػػدد إتخػػاذ القػػرارات المرتبطػػة بمواجيػػة حػػد  انتشػػار ريػػروس وورونػػا عبػػر سالسػػل التوريػػد، أكػػدت 
عمى أنو يجػ  أف تتخػد سالسػل  (Alicke et al.,2020; Kilpatric and Barter,2020)الدراسات 

التوريػػد العديػػد مػػف القػػرارات التػػى تمونيػػا مػػف تشػػغيل عممياتيػػا ورػػى نفػػس الو ػػت تحمػػى العػػامميف لػػدييا 
لمواجيػػة أزمػػة تفشػػى المػػرض. تتعمػػ  تمػػؾ القػػرارات بتحقيػػ  الشػػفارية بػػيف أععػػاء سمسػػمة التوريػػد وتحديػػد 

لمػػػورد الرئيسػػػل، وتكػػػويف مخػػػزوف وػػػاؼ  عمػػػى منػػػادر بديمػػػة لمتوريػػػد رػػػى حالػػػة تفشػػػى المػػػرض بمنطقػػػة ا
مستوى سمسمة التوريد؛ لمقابمة إحتياجػات العمميػات التشػغيمية وعػماف اسػتمرار العمميػة اإلنتاجيػة. أكػدت 

أيعًا عمى عرور  تقييـ الطم  الحقيقػى عمػى المنػت  مػف  بػل العمػالء  Alicke et al.,(2020)دراسة 
سػػػتخداـ األدوات التحميميػػػة لمتنبػػػؤ ب الطمػػػ ، وتحديػػػد اإلنتػػػاج األمثػػػل، والطا ػػػة التوزيعيػػػة؛ لعػػػماف أمػػػف وا 
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دار  النقديػة.  موانيػة  يػاميـ باألعمػاؿ رػى المنػزؿ، وتحديػد وتػأميف طا ػة اإلمػداد، وا  الموظفيف والعامميف وا 
عمى  (Alicke et al.,2020 ;Kilpatrick and Barter,2020; PWC,2020)لذا أكدت الدراسات 
سل التوريد الر ميػة لتحسػيف السػرعة والد ػة والمرونػة إلدار  مخػاطر سالسػل التوريػد . أىمية إستخداـ سال
أيعػًا عمػى أىميػة تطبيػ  سالسػل التوريػػد  (Araz et al.,2020; OECD,2020)أكػدت الدراسػات 

 الر مية لتقنية البموؾ تشيف لمواجية تفشى المرض.

ريروس وورونا المستجد مف وجية النظر  تخمص الباحثة مما سب  إلى أنو ال يموف النظر إلى تفشى
نمػػا يػػتـ النظػػر إليػػو مػػف الناحيػػة اإليجابيػػة. يرجػػع  السػػمبية عمػػى أنػػو أزمػػة أو حػػر  ىػػزت العػػالـ بأكممػػو، وا 
ذلػػػؾ إلػػػى أف إنتشػػػار الفيػػػروس أدى إلػػػى االىتمػػػاـ باإلبتكػػػارات والتكنولوجيػػػا وتغييػػػر العقػػػوؿ البشػػػرية مػػػف 

، 9191ىتمػػاـ بػػالنواحى التكنولوجيػػة والعمػػل عػػف ب عػػد )عبػػود، مميجػػى،اإلىتمػػاـ باألعمػػاؿ الور يػػة إلػػى اال
Thompson and Crayton,2020)  باالعػػارة إلػػى أىميػػة الجائحػػة رػػى تسػػريع االبتكػػارات رػػى ،

دخػاؿ تقنيػات الثػور  النػناعية  النناعة حوؿ العالـ، وررع سػق  التو عػات رػى مجػاؿ ر منػة النػناعة وا 
( عمػى أف 9191(. وما أكدت دراسة ىاررارد بيزنيس ريفيػو بالعربيػة )9191الرابعة رى المنانع )عمى،

إستثمار الشروات رى تخطػيس شػبوات التوريػد  بػل ظيػور الوبػاء أدى إلػى امتالكيػا لمعمومػات وثيػر  ممػا 
سػػاعدىا عمػػى اإلسػػتجابة بشػػول رػػورى عنػػد إحتمػػاؿ وجػػود زعزعػػة، بػػداًل مػػف المجػػوء إلػػى التخطػػيس رػػى 

. لػػذا تػػرى الباحثػػة أنػػو لكػػى يػػتـ تقميػػل تفشػػى ريػػروس وورونػػا ورػػى نفػػس الو ػػت تحسػػيف المحظػػات األخيػػر 
األداء التشػػػغيمى والمػػػالى لسالسػػػل التوريػػػد، رإنػػػو يجػػػ  إسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات لشمػػػور المتعمقػػػة 

التػػى  بػػالنواحى التشػػغيمية والماليػػة لػػدييا ومواكبػػة التطػػورات النػػناعية الحديثػػة مػػف خػػالؿ تطبيػػ  األدوات
 تستند عمييا الثور  النناعية الرابعة.

دعاام حقن:اا  البمااوك حشااين لسالساال الحوريااد الرلم:اا  فااى ظاال الثااورة الصاان ع:   .3
 الرابع 

تمثل الثور  النناعية الرابعة العنر النناعى الرئيسى الرابع منذ الثور  النناعية األولػى رػى القػرف 
أدى إلػػى تغييػػر جػػذرى رػػى المفػػاىيـ والممارسػػات الثػػامف عشػػر. ويموػػف التعامػػل معيػػا عمػػى إنيػػا حػػدث 

والعقميػػػػة لػػػػيس رقػػػػس لالشػػػػخاص بػػػػل أيعػػػػًا لشجيػػػػز  والعمميػػػػات المرتبطػػػػة ببيئػػػػة التنػػػػنيع. تمثػػػػل الثػػػػور  
النػػناعية الرابعػػة مفيومػػًا جديػػدًا يعتمػػد عمػػى انظمػػة االنتػػاج االلكترونػػى، ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ 

السػػحابية، والوا ػػع المعػػزز والوا ػػع االرتراعػػى، والػػنظـ السػػبيرانية،  العديػػد مػػف التكنولوجيػػا مثػػل الحوسػػبة
وتحميػػػل البيانػػػات العػػػخمة، وتكنولوجيػػػا المحاكػػػاه، وتحميػػػل البيانػػػات العػػػخمة، والتنػػػنيع المعػػػاؼ مػػػف 

 Subic)خالؿ الطباعة الثالثية، والروبوتات النناعية، وتطبيقات الذواء االنطناعى، وأنترنت االشياء
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et al., 2018; Moufaddal, 2019; Ghadge et al., 2020; Silva et al., 2020; 
Wuest et al., 2020)  أى أف الثػور  الرابعػة تػؤدى إلػى خمػ  طريقػة تنػنيع مرنػة مػع وفػاء  رػى .

الػذى يسػتعيف بانترنػت األشػياء رػى العمػل  Smart factoryاستخداـ الموارد ويعادؿ ذلؾ المننع الػذوى
بيانػػػػات دورًا ىامػػػػًا ومحروػػػػًا لمقيمػػػػة األساسػػػػية التػػػػى يقػػػػـو عمييػػػػا الجيػػػػل الرابػػػػع ومػػػػف ثػػػػـ يشػػػػول تحميػػػػل ال

  لمنناعة. 

لذا رإف دم  تقنية البموؾ تشيف داخل تقنيات الجيل الرابع رى النناعة، يساىـ رى تحسػيف العمميػات 
لماليػة بػيف بالسػمع والمػواد الخػاـ والبيانػات والمعػامالت ا النػناعية مػف خػالؿ تعػميف البيانػات الخانػة

وارة المننعيف والمستيمكيف وأنحا  المنالع. وما يدعـ ويقوى تقنية البموؾ تشيف مف مفيـو ا تناد 
مثل انترنت األشياء وتعمينيا داخل العقد الذوى والدرع بناء عمػى تحقػ   economy of thing األشياء

. أشػارت دراسػة (Silva et al., 2020)الشرود المتف  عمييػا ممػا يحسػف مػف أداء سمسػمة التوريػد ووػل
Silva et al., (2020)  إلى أىمية تقنية البموؾ تشيف رى تسجيل المعامالت ومرا بة الجود  مػف خػالؿ

 Smart (Intelligent) ERPالعقد الذوى، وما يموف دمجيا داخل نظـ تخطيس موارد المشروع الذويػة 
 المنتجات بطريقة اتوماتيوية. لجعل إدار  المخزوف وجدولة االنتاج وعمميات شراء وبيع 

.   دـ مفيـو البموؾ تشيف مف (Inghirami,2019)أحدثت تقنية البموؾ تشيف ثور  رى عالـ اإلنترنت 
عمػػى  Nakamoto. يعتمػػد نظػػاـ Satoshi Nakamoto بػل شػػخص  يػػر معػػروؼ ذو اسػػـ مسػػتعار 

تشيف. لذا تعػد تقنيػة البمػوؾ تشػيف ونظاـ درع إلكترونى يعتمد عمى تقنية البموؾ  Bitcoinإستخداـ عممة 
أسػػػمو  مبتكػػػر لفيرسػػػة البيانػػػات وحفػػػك السػػػجالت المشػػػتروة ممػػػا يػػػؤدى إلػػػى تػػػوارر عننػػػر الثقػػػة رػػػى 

 ,Ko et al.,2018, Liu et al.,2018)المعامالت مف خالؿ إجماع المشارويف عمى نحة البيانات
McComb and Smalt,2018; Meng and Qian,2018; Azzi et al.,2019; Fullana 

and Ruiz,2019; Hughes et al.,2019). عػرؼ الػبعض (Nalini,2018;Wang and 
Kogan,2018; Cai,2019; Fuller and Markelevich,2019)  تقنيػة البمػوؾ تشػيف عمػى أنيػا

 اعػػد  بيانػػات )درتػػر أسػػتاذ ر مػػى مػػوزع( ييػػتـ بتسػػجيل المعػػامالت بشػػول  يػػر  ابػػل لمتعػػديل أو التغييػػر 
لمعامالت بشول زمنى يتقار  مػع الو ػت الفعمػى لحػدوث الحػدث. أى أنػو بروتووػوؿ تكنولػوجى ويسجل ا

يتػيع تبػػادؿ البيانػػات مباشػػر  بػيف األطػػرؼ المتعا ػػد  داخػػل الشػػبوة دوف الحاجػة إلػػى وجػػود وسػػطاء. ويػػتـ 
عارتيا إلى سمسمة معػامالت ثابتػة ويػتـ توزيػع ىػذه السمسػمة  (Chain) ترميز ول معاممة بمغة التشفير وا 

ػػد الشػػبوة )درػػاتر األسػػتاذ(، وبالتػػالى منػػع وجػػود تالعػػ  أو تحريػػ  رػػى السمسػػمة نفسػػيا  عمػػى جميػػع ع قغ
(Inghirami,2019) لػػػػذا تسػػػػتخدـ تقنيػػػػة البمػػػػوؾ تشػػػػيف لغػػػػة التشػػػػفير التػػػػى تػػػػرتبس بسػػػػجالت البيانػػػػات .

)الكتػػػل( )البمػػػوؾ(والتى تسػػػمع بػػػإدار  السػػػجل لممعػػػامالت جميعيػػػا والتػػػى تػػػتـ مػػػف خػػػالؿ درتػػػر األسػػػػتاذ 
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الالمروزى )درتر األستاذ العاـ(. وىى بذلؾ توعع ويفيػة إنتقػاؿ ممكيػة األنػوؿ دوف الحاجػة إلػى وجػود 
 -Fullana Peer-to)بالنػد  -روزيػة لمتحقػ  مػف نػحة المعمومػات؛ نظػرًا لوجػود خانػية النػدسػمطة م

Peer and Ruiz,2019;Tholen et al.,2019) . 

تساعد تقنيػة البمػوؾ تشػيف عمػى إدخػاؿ جميػع المعمومػات المتنػمة بمعاممػة أو عمميػة معينػة رػى وتمػة 
( ، وربس التو يع الر مى السػاب  بػالالح  رػى Hashمف المعمومات مف خالؿ لغة التشفير )تو يع ر مى 

السمسػػػمة، ممػػػا ال يسػػػمع بوجػػػود تالعػػػ  وتعػػػديل داخػػػل البمػػػوؾ تشػػػيف. ويػػػتـ إثبػػػات العمميػػػات مػػػف خػػػالؿ 
إجمػػػاع األرػػػراد داخػػػل الشػػػبوة عمػػػى إتمػػػاـ العمميػػػات. لػػػذا يسػػػمى أسػػػتاذ عػػػاـ مػػػوزع ألنػػػو مػػػوزع عمػػػى وػػػل 

 ;Birt et al., 2018;Casado-Vara et al.,2018)األطػراؼ المشػترويف رػى تقنيػة البمػوؾ تشػيف 
Ko et al.,2018; McComb and Smalt,2018; ALSaqa et al., 2019; Azzi et et., 
2019;Fullana , 2019; Fuller and Markelevich , 2019 ; Hughes et al., 2019; 

Inghirami,2019; Maheshwari,2019; Agrawal et al.,2020 دراسػات، مروػز سػميث لم ؛
9132).  

تخمػػص الباحثػػة ممػػا سػػب  إلػػى أف تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف نظػػاـ يتػػيع لمجموعػػة مػػف الحواسػػ  المتنػػمة 
إنشػػاء سػػجل درتػػرى إلكترونػػى لمتحقػػ  مػػف البيانػػات والمعػػامالت والمنػػاد ة عمييػػا وحفظيػػا رػػى سمسػػمة 

مرتبطػة بالشػبوة(. تسػمع )جميػع األجيػز  ال nodesطويمة مف البيانات المشفر  عمى الماليػيف مػف العقػد 
ىػػذه التقنيػػة بإدخػػاؿ المعمومػػات والتأكػػد منيػػا، بحيػػث يمتمػػؾ وػػل حاسػػ  نفػػس النسػػخة مػػف ىػػذه البيانػػات 
والمعمومػات. ورػى وػل مػػر  يػتـ إعػارة أى عقػػود أو إتفا يػات إلكترونيػة لمسمسػمة يػػتـ التحقػ  مػف نػػحتيا 

ة. ويػػؤدى ذلػؾ رػػى نيايػػة األمػػر إلػػى وجػػود  بػل إعػػارتيا مػػف خػػالؿ جليػػة اإلجمػاع المتبعػػة رػػى تمػػؾ التقنيػػ
 سجل عمنى مشفر وأمف وال يموف التالع  بو أو التعديل عميو.

يموػف تقسػػيـ تقنيػة البمػػوؾ تشػيف إلػػى ثالثػة أنػػواع وىػـم أواًلم تقنيػػة البمػوؾ تشػػيف العامػةم ويطمػػ  عمييػػا 
يف العامػة ومثػاؿ عمييػا بالند ويموف ألى شخص الونوؿ إلى المعمومات المتاحة عمػى البمػوؾ تشػ -الند

;Bitcoin (O’leary,2017; Rao and Pandurangiah,2018 العممػػة اإلرتراعػػية اإللكترونيػػة   

Wang and Kogan,2018; O’leary;2019,Tholen et al.,2019; Rogerson and 
Parry,2020) ريػ  . ثانيًام تقنية البموؾ تشيف الخانةم تسمع بخانية التحوـ بالدخوؿ لمشبوة عف ط

وجود  واعد وشرود أتف  عمييا المؤسس أو مجموعة المؤسسػيف، لينػبع أى ععػو جديػد مسػاوى لبقيػة 
 ;O’leary,2017; Rao and Pandurangiah,2018)األععػاء مػف حيػث الحقػوؽ والواجبػات 

Kogan,2018; Fullana,2019; O’leary,2019; Rogerson and Parry,2020)  ثالثػًام .
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ذات التحػػال  واإلتحػػادم وىػػى تػػدار مػػف  بػػل مجموعػػة مختػػار  مػػف القػػاد  عمػػى عوػػس تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف 
 ;Rao and Panduragiah,2018)البمػػػػػػوؾ تشػػػػػػيف الخانػػػػػػة التػػػػػػى تػػػػػػدار مػػػػػػف  بػػػػػػل وحػػػػػػد  واحػػػػػػد  

Fullana,2019;Tholen,2019; Rogerson and Parry,2020) . 

يموف اعتبار سمسمة التوريد نوع مف البموؾ تشيف ذات التحال  أو البموؾ تشيف الخانة، حيػث يػورر 
البموؾ تشيف رؤية لكل مشارؾ بناء عمى مستوى األذف الخاص بو، حيث يموف لكػل مشػارؾ رػى سمسػمة 

ود وعبػػور التوريػػد رؤيػػة مػػدي تقػػدـ البعػػائع أثنػػاء تقػػديميا مػػف خػػالؿ سمسػػمة التوريػػد ومعررػػة امػػاكف وجػػ
الحاويػػػات، وتحديػػػد حالػػػة الوثػػػائ  الجمرويػػػة، وعػػػرض المسػػػتندات الخانػػػة بالشػػػحف. ومػػػا ال يموػػػف ألى 
طرؼ تعديل أى سجل أو حذرو أو حتى إلحا و بسجالت أخرى دوف اجمػاع وارػة االطػراؼ عمػى نػحة 

 . (O’leary,2017)المعامالت 

لبمػػػوؾ تشػػػيف وجػػػود سمسػػػمة توريػػػد ر ميػػػة لػػػذا يتطمػػػ  تطبيػػػ  تقنيػػػات الجيػػػل الرابػػػع لمنػػػناعة وتقنيػػػة ا
، مما يجعل سمسمة التوريد نظامًا متكاماًل تمامًا يتسـ بالشػفارية الكاممػة digital supply chain)مؤتمتو(

نتيػػاءًا بتسػػميـ المنػػت  النيػػائى  لجميػػع أطػػراؼ سمسػػمة التوريػػد بػػدءًا مػػف مػػوردى المػػواد الخػػاـ والموونػػات وا 
. (Schrauf and Berttam,2017; Ghadge et al., 2020; Nasiri et al., 2020)لمعميػل 

ويػػتـ بنػػاء سمسػػمة التوريػػد الر ميػػة مػػف خػػالؿ التحػػوؿ الر مػػى لعمميػػات األعمػػاؿ والثقارػػة التنظيميػػة لتمبيػػة 
 متطمبػػػات السػػػوؽ، باالعػػػارة إلػػػى اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا الذويػػػة لجمػػػع المعمومػػػات مػػػف خػػػالؿ االنترنػػػت

(Nasiri et al., 2020 )  أشارت دراسة .Agrawal and Narain,(2018)  إلى وجود سػبعة أبعػاد
سػػتخداـ المػػوارد  إلدار  سمسػػمة التوريػػد الر ميػػة وىػػـ  يػػاس األداء ر ميػػًا، وتكنولوجيػػا المعمومػػات الر ميػػة، وا 
مػداد  البشرية لمتقنية الر مية، واستخداـ المػورديف لمتقنيػة الر ميػة، ووجػود نظػاـ تنػنيع ر مػى، ومخػزوف وا 
ر مى، وأخيرًا إستخداـ العمالء لمتكنولوجيا الر مية. يؤود ذلؾ عمى تطبي  سمسمة التوريد الر مية ألنترنت 
األشياء والروبوتات المتقدمة وتحميالت األعماؿ المتقدمة لمبيانات العخمة رى إدار  سمسمة التوريػد ومػف 

 Alicke et al.,2016)اء العمػالء ثػـ أتمتػة أى شػئ وتحميمػو لتحسػيف أداء سمسػمة التوريػد وزيػاد  رعػ
;Schrauf and Berttam,2016) . 

وما حاز ا تراف أدوات الثور  النناعية الرابعة مثل أنترنػت األشػياء بتقنيػة البمػوؾ تشػيف داخػل سمسػمة 
  Liu et al., 2018; Subic) التوريد الر مية إىتماـ  االكاديمييف رى الفتر  األخير  . أكدت الدراسات

et al., 2018)   عمى إموانية تحقي  الشػروات لمزايػا تنارسػية مػف خػالؿ تطبيػ  سمسػمة التوريػد الر ميػة
نترنػت األشػػياء. يرجػع ذلػؾ ألىميػػتيـ رػى تحقيػػ  شػفارية رػى تبػػادؿ المعمومػات ممػػا  لتقنيػة البمػوؾ تشػػيف وا 

 يؤدى إلى زياد  جود  المنت  والسرعة رى تسميمو وتحقي  ر بات العمالء. 
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عمػػى أىميػػة تطبيػػ  تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف  Kshetri (2018)  ،Chen et al., (2020)ا أكػػدت دراسػػت
الحتفاظيػػا بالمعمومػػات المتعمقػػة بػػالمنت  )تػػاري  اإلنتػػاج، والشػػحنة، والمنشػػأ( بوػػل أمػػاف وموثو يػػة؛ نتيجػػة 

يتعػػع أيعػػًا أىميتيػػا رػػى إنخفػػاض تكمفػػة نقػػل البيانػػات وتػػورير  لتػػوارر خانػػية منػػع التالعػػ  بالبيانػػات.
 Hackius and)معمومات واممة وشفارة ود يقة ويموف الونوؿ إلييا بشول رورى. أى أكدت الدراسات 

Petersen,2017; Awwad et al.,2018; Liu et al.,2018; Subic et al., 2018; Moin 
et al.,2019) المنػارع المترتبػة عمػى تطبيػ  تقنيػة البمػوؾ تشػيف عنػد إ ترانيػا  عمػى أنػو ي مويػف أف تػزداد

بإستخداـ تكنولوجيا إنترنت األشياء مما يساعد عمى تحسيف أداء سالسل التوريد، وزياد  الشػفارية، والحػد 
مػػػف المخػػػاطر، والمرونػػػة، والسػػػرعة رػػػى تحقيػػػ  وتمبيػػػة ر بػػػات العمػػػالء، وزيػػػاد  جػػػود  المنػػػت  وتخفػػػيض 

 التكالي . 

مػػػػػص الباحثػػػػػة ممػػػػػا سػػػػػب  إلػػػػػى أنػػػػػو ي مويػػػػػف أف تسػػػػػاعد إدار  سالسػػػػػل التوريػػػػػد الر ميػػػػػة )المؤتمتػػػػػة( تخ
واستخداميا لتقنية البموؾ تشيف رى تحقيػ  العديػد مػف المنػارع. يموػف تقسػيـ تمػؾ المنػارع مػف وجيػة نظػر 

نػػارع تشػػغيمية الباحثػػة إلػػى منػػارع معموماتيػػة مثػػل زيػػاد  الشػػفارية ممػػا يػػؤدى إلػػى إتخػػاذ  ػػرارات أرعػػل، وم
)عمميات داخمية( تتمثل رى تخفيض زمف اإلستجابة لطمبات العمالء، وتخفيض مستوى المخػزوف وو ػت 
التسميـ، وزياد  جود  المنت  وتحسػيف مرونػة سمسػمة التوريػد وتقميػل المخػاطر، ومنػارع لمعمػالء تتمثػل رػى 

وىػػامش الػػربع وتخفػػيض التكػػالي   تمبيػػة ر بػػات العمػػالء، ومنػػارع ماليػػة تتمثػػل رػػى زيػػاد  حجػػـ المبيعػػات
 وزياد  الميز  التنارسية.

أثر حطبيق نظ م المعموم ت المح سبى المسحند عمى حقن:ا  البماوك حشاين عماى  .4
ج ئح  فيروس كورون  المسحجد وححساين أداء سالسال أث ر الحخايف من حدة 

 الحوريد المدعوم  بحكنولوج:  الثورة الصن ع:  الرابع  
يعػػد نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبى جػػزءًا ىامػػًا مػػف نظػػاـ المعمومػػات اإلدارى. يسػػاعد نظػػاـ المعمومػػات 
المحاسػػبى عمػػى تجميػػع البيانػػات الماليػػة و يػػر الماليػػة مػػف وارػػة المنػػادر المرتبطػػة بالوحػػد  اإل تنػػادية 

عد متخػػذى القػػرار سػػواء داخميػػا أو خارجيػػا، ثػػـ يقػػـو بتشػػغيل تمػػؾ البيانػػات وتحويميػػا إلػػى معمومػػات تسػػا
 ;el-Dalabeen and Alshbiel,2012;Nurdiono et al.,2018)عمػى إتخػاذ القػرارات السػميمة 

Elsharif,2019) يساعد وجود نظـ معمومات محاسبية مستند  عمػى الحاسػ  االػى عمػى تحسػف أداء .
جػراءات مخططػة، وبيانػات  واريػة، وبػرام  سالسل التوريد مف خالؿ وجود موظفيف )محاسبيف( أكفػاء، وا 

طار جيد لتكنولوجيػا المعمومػات  . يموػف أف يسػاعد وجػود نظػـ معمومػات (Nurdiono et al.,2018)وا 
ير ػػػػػػطة  ػذؼ األنشػػػػػػػػػػػػػػ  وحػػػػػػػػاليػػػػػض التكػػػػػػػػػى تخفيػػػػػػػػػػػمحاسػػػػبية مسػػػػتند  عمػػػػى الحاسػػػػ  االػػػػى أيعػػػػًا عم
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ى ػػػػػػػارسػػف األداء التنػػػػػد مػػػػػػػػزيػػػػا يػالء، ممػػػػػػػػمعمػد لػاؿ جيػػػػنػػػاـ إتػػػػػػػػد نظػػػػػو يعػػػػػا أنػة ، ومػػػػػػػػػػفة لمقيمػػػػػالمعي
. تتمثػل أىميتػو أيعػًا رػى تنفيػذ أنشػطة سالسػل (el-Dalabeeh and Alshbiel, 2012)اتػػػػروػػػػػلمش

التوريػد بطريقػػة وفئػة )مثػػل و ػػت التسػميـ، ونظػػاـ الػػدرع، واالتنػاؿ بػػالعمالء(، حيػػث تعتمػد تمػػؾ األنشػػطة 
. أكػػػػػػدت دراسػػػػػػة (Nurdiono et al., 2018)ساسػػػػػػية عمػػػػػػى نظػػػػػػـ المعمومػػػػػػات المحاسػػػػػػبية بنػػػػػػفة أ

Hezabr(2018)  عمى عدـ إ تنار نظاـ المعمومات المحاسبى عمػى دوره المحاسػبى رقػس، بػل يتعػع
دوره أيعًا رى تحسيف وفاء  األنشطة الخانة بالتخطيس وتنفيذ إستراتيجية الشػروة وتحسػيف أداء سمسػمة 
التوريػػد وبنػػفة خانػػة رػػى ظػػل مواجيتيػػا ألى أزمػػات  يػػر مو عػػة. ومػػف ىػػذا المنطمػػ  سػػوؼ تتطػػرؽ 

الجزء التالى لتأثير تطبي  نظاـ المعمومات المحاسبى المسػتند عمػى تقنيػة البمػوؾ تشػيف عمػى الباحثة رى 
التخفيػػػ  مػػػػف حػػػد  جائحػػػػة ريػػػروس وورونػػػػا المسػػػتجد وأثارىػػػػا، ودوره رػػػى تحسػػػػيف أداء سالسػػػل التوريػػػػد 

 الر مية.

أثر حطبيق نظ م المعموما ت المح سابى المساحند عماى حقن:ا  البماوك حشاين عماى  4-1
 يف من حدة ج ئح  فيروس كورون  المسحجد الحخا

 ػػد يػػؤثر تطبيػػ  نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف عمػػى الحػػد مػػف جائحػػة 
ريػػػروس وورونػػػا المسػػػتجد مػػػف خػػػالؿ تػػػوريره لممقومػػػات الخانػػػة لمعمػػػل عػػػف ب عػػػد والتػػػى ررعػػػتيا جائحػػػة 
ه وورونػػػػا عمػػػػى العػػػػالـ بأكممػػػػو؛ نتيجػػػػة لفػػػػرض حظػػػػر التجػػػػواؿ الجزئػػػػى أو الكمػػػػى، باإلعػػػػارة إلػػػػى تػػػػورير 

لممعمومػػات المتعمقػػة بػػدور  حيػػا  المنػػت  وبنػػفة خانػػة حػػاؿ تواجػػده رػػى المنػػاط  المنتشػػر بيػػا جائحػػة 
ريػػروس وورونػػا. ويسػػاعد ذلػػؾ المحاسػػبيف عمػػى االمػػداد بالمعمومػػات التػػى ت مغويػػف إدار  الشػػروة مػػف إتخػػاذ 

 القرارات السميمة. 

المحاسبية المستند  عمػى تقنيػة البمػوؾ تتمثل متطمبات العمل عف ب عد رى ظل تطبي  نظـ المعمومات 
وجزء ال يتجزأ مف ىيول الر ابة اإلداريػة رػى مجػاؿ المحاسػبة -تشيف رى مرحمة التعا د ومتابعة شروطو 

، وعمميػة (Kostić and  Sedej ,2020) -اإلداريػة عنػد التعا ػد بػيف األطػراؼ داخػل سمسػمة التوريػد
عا ػد ومتابعػة شػروطوم يػتـ إبػراـ العقػود إلكترونيػًا وعػف ب عػد التسجيل المحاسبى لمعمميػات. رفػى مرحمػة الت

بػػيف الشػػرواء داخػػل سمسػػمة التوريػػد ويطمػػ  عمػػى العقػػد رػػى تمػػؾ الحالػػة العقػػد الػػذوى. يموػػف تعريػػ  العقػػد 
الػػذوى عمػػى أنػػو عقػػد ر مػػى يػػتـ اإلتفػػاؽ عمػػى شػػروطو مػػف  بػػل طػػرريف ويػػتـ برمجتػػو داخػػل تقنيػػة البمػػوؾ 

رؼ التالع  رى العقد. يطم  عمى ىذا العقد عقد ذوى ألنو عند إستيفاء شرود تشيف، وال يموف ألى ط
معينة يتـ تنفيذه تمقائيًا، باإلعارة إلى ذلؾ يموف تبادؿ األنوؿ تمقائيًا بػيف الطػرريف وتخػزيف المعػامالت 

 ;Deloitte, 2016؛  9132رى درتر األستاذ المستند عمى تقنية البموؾ تشيف )مروز سميث لمدراسات، 
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Awwad et al., 2018; Cai, 2019; Fullana , 2019; Inghirami, 2019; Kim and 
Shin, 2019; Maheshwari,2019)  لػذا يسػاعد وجػود العقػود الذويػة عمػى إلغػاء الوسػطاء إلتمػاـ .
حيػث  ػد يػؤدى تبػادؿ  (McComb and Smalt, 2018)عمميػة التعا ػد واألوراؽ الزائػد  عػف الحاجػة 

اؽ رػػى حالػػة انػػابة أحػػد المتعا ػػديف بػػالفيروس إلػػى زيػػاد  تفشػػى المػػرض. لػػذا يموػػف أف يسػػاعد تمػػؾ األور 
إبػػػراـ العقػػػود بتمػػػؾ الطريقػػػة عمػػػى التخفيػػػ  مػػػف حػػػد  إنتشػػػار جائحػػػة ريػػػروس وورونػػػا المسػػػتجد ؛ نظػػػرًا 

مالت. لمحدوديػػة التػػدخل البشػػرى عنػػد إبػػراـ العقػػد ومتابعػػة تنفيػػذه ورػػى نفػػس الو ػػت الثقػػة رػػى اتمػػاـ المعػػا
ترجػػػػع الثقػػػػة رػػػػى اتمػػػػاـ المعػػػػامالت إلػػػػى وجػػػػود خانػػػػية إجمػػػػاع الموجػػػػوديف عمػػػػى الشػػػػبوة عمػػػػى نػػػػحة 
ستخدامو لتقنيات التشفير مف خالؿ ربس ول بموؾ )وتمة( بالبموؾ الساب  مف خالؿ التو يػع  المعامالت وا 

ىػة والثبػات وعػدـ والتو يػع الر مػى الالحػ  ليػا. ويػؤدى ذلػؾ  إلػى عػماف النزا  Hashالر مى الساب  ليا 
 ;Meng and  Qian, 2018; Azzi et al.,2019)تغيير البيانات مف  بل أى ررد  ير منرح لو بذلؾ 

Maheshwari, 2019). 

نتقاؿ السػمع بالموانػفات والجػود  المحػدد  عنػد إبػراـ   يتـ الدرع إلكترونيًا بمجرد إتماـ عممية التعا د وا 
، اإليثريػػػػػـو  Bitcoinالعقػػػػد. ويػػػػػتـ الػػػػػدرع مػػػػف خػػػػػالؿ إسػػػػػتخداـ العمػػػػالت الر ميػػػػػة المحػػػػػدد  مثػػػػل عممػػػػػة 

Ethereum أخػػر دوف  أو أى عمػػالت ر ميػػة أخػػرى ممػػا يسػػمع بتبػػادؿ األمػػواؿ مػػف طػػرؼ إلػػى طػػرؼ
 Awwad et al.,2018; Birt et al., 2018; McComb and)تػدخل الطػرؼ الثالػث )البنػؾ( 

smalt,2018)  ويساعد ذلؾ أيعًا عمى التخفي  مف حد  جائحة ريروس وورونا المستجد الناشئة مػف .
 انتقاؿ األمواؿ الور ية بيف األرراد.

المحاسػػبية المسػػتند  عمػػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػػيف وبالنسػػبة لمتسػػجيل المحاسػػػبىم تتميػػز نظػػـ المعمومػػػات 
وىو نظاـ محاسػبى يسػمع بوجػود درتػر أسػتاذ ثالػث، باإلعػارة  Triple entryبوجود نظاـ القيد الثالثى 

إلى التسجيل مف خالؿ القيػد المػزدوج. يتمثػل الطػرؼ الثالػث رػى التسػجيل رػى العقػد الػذوى، ممػا يسػاعد 
 ;ALSaqa et al.,2019; Cai,2019)ات المحاسػبية عمػى تحسػيف الخنػائص النوعيػة لممعمومػ

Fernández et al., 2019;  Fullana , 2019 ; Inghirami, 2019; Nalini, 2019)   باإلعارة ،
إلػػػى وجػػػود الخػػػتـ الر مػػػى لمو ػػػت الػػػذى تػػػتـ ريػػػو وػػػل عمميػػػة ممػػػا يمنػػػع ذلػػػؾ مػػػف التالعػػػ  رػػػى البيانػػػات 
(Deloitte,2016; McComb and Smalt,2018; Meng and Qian,2018; Rao and 

Pandurangiah, 2018; Fernández et al., 2019; Kim and Shin, 2019). 

تساعد أيعًا تقنية البموؾ تشيف ونظـ المعمومات المحاسبية المستند  عمييا رػى التخفيػ  أو الحػد مػف 
المػػاد  الخػػاـ وتوريرىػػا جائحػػة ريػػروس وورونػػا مػػف خػػالؿ اإلمػػداد بالمعمومػػات المتعمقػػة بمنشػػأ المنػػت  أو 
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لممعمومػػات المتعمقػػة بػػالمنت  حػػاؿ تواجػػده رػػى المنػػاط  المنتشػػر بيػػا جائحػػة ريػػروس وورونػػا، ممػػا يسػػاعد 
ذلػػؾ المحاسػػبيف عمػػى االمػػداد بالمعمومػػات التػػى ت مغويػػف إدار  الشػػروة مػػف إتخػػاذ القػػرارات السػػميمة. أكػػدت 

تقنيػة البمػوؾ تشػيف رػى إدار  سالسػل عمػى أىميػة إسػتخداـ  McComb and Smalt (2018)دراسػة 
التوريػد وتخفػػيض حػػد  تفشػػى األوبئػػة. ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى أىميتػػو رػػى تقويػػة ثقػػة المسػػتيمؾ رػػى نظػػاـ الغػػذاء 

 E.coli  (Kim and  العػالمى وتحقيػ  الشػفارية والمسػاءلة عبػر شػبوات التوريػد الزراعيػة بعػد تفشػى وبػاء

Shin,2019)  ذوػرت دراسػة .McComb and Smalt (2018)  أيعػًا أف نائػ  رئػيس  سػـ سػالمة
 ػػاـ بشػػراء مجموعػػة مػػف شػػرائع المػػانجو لتتبػػع منػػدره، و ػػد اسػػتغرؽ رريػػ   Walmartالغػػذاء رػػى متجػػر 

عممػػػو لمقيػػػاـ بػػػذلؾ سػػػتة أيػػػاـ وثمانيػػػة عشػػػر سػػػاعة، وسػػػتة وعشػػػروف د يقػػػة. ونتيجػػػة لطػػػوؿ الفتػػػر ،  ػػػاـ 
بدايػػة مػف المزرعػػة وونػػواًل لممتجػػر وتػـ تمييػػز المػػانجو بػػر ـ بإسػتخداـ تقنيػػة البمػػوؾ تشػيف لتتبػػع المػػانجو 

مميػز وعنػد إدخػػاؿ ذلػؾ الػر ـ عمػػى نػفحة الويػػ  تموػف المػدير مػػف الحنػوؿ عمػى سػػجل لتػاري  وو ػػت 
تحػػرؾ المػػانجو. لػػذا يتعػػع أف إسػػتخداـ تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف تحػػدد وبسػػرعة رائقػػة منػػدر المنػػت  ومػػا إذا 

 خالؿ تناوؿ ذلؾ الغذاء. واف يحتوى عمى أمراض تنتقل مف

تخمػص الباحثػة ممػا سػب  إلػى أىميػة اسػتخداـ تقنيػة البمػوؾ تشػيف؛ التسػاميا بإموانيػة العمػل عػف ب عػػد 
مف خالؿ تتبع مندر المنت  بدايػة مػف وونػو مػاد  خػاـ حتػى التنػنيع النيػائى لممنػت  وتسػميمو لمعميػل. 

، وتحديػػد المنػػاط  التػػى يموػػف أف تحتػػوى ويسػػيل ذلػػؾ مػػف التعػػرؼ عمػػى جػػود  المنػػت  خػػالؿ دور  حياتػػو
عمػػى أيػػة أوبئػػة خػػالؿ عمميػػات االنتػػاج والنقػػل. وي مغويػػف ذلػػؾ الشػػروات مػػف تعػػديل خططيػػا وتحػػوؿ مسػػار 
المنػػت  إلػػى منػػاط  أخػػرى ال تحتػػوى عمػػى أى أوبئػػة. ويتعػػع مػػف ذلػػؾ أىميػػة تطبيػػ  نظػػـ المعمومػػات 

خفيػ  مػف حػد  أثػار جائحػة ريػروس وورونػا المسػتجد المحاسبية المستند  عمى تقنية البموؾ تشػيف رػى الت
نظػػرًا ألىميتيػػا رػػى العمػػل عػػف ب عػػد وتخفػػيض األعمػػاؿ الور يػػة التػػى ي مويػػف أف تسػػاعد عمػػى زيػػاد  تفشػػى 
الفيروس، ورى نفس الو ت تساىـ رى تورير معمومات نحيحة ود يقة لممعػامالت المتعمقػة بنشػأ  المنػت  

وأحػػد -ب عػػد مػػف خػػالؿ تعػػمينو النترنػػت األشػػياء داخػػل العقػػد الػػذوى وتتبػػع إنتقالػػو مػػف موػػاف ألخػػر مػػف 
الػػػذى يسػػػاعد عمػػػى القيػػػاـ بمتابعػػػة المنػػػت  وتحديػػػد مسػػػاره عبػػػر سمسػػػمة  -أدوات الثػػػور  النػػػناعية الرابعػػػة

 لذا يحمثل فرض البحث األول فى التوريد الر مية. 

H1  لبمػوؾ تشػيف إيجابيػًا عمػى الحػد مػف يؤثر تطبي  نظػـ المعمومػات المحاسػبية المسػتند  عمػى تقنيػة ا
 جائحة ريروس وورونا المستجد عبر سمسمة التوريد الر مية.
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عماى  أثار حطبياق نظا م المعموما ت المح سابى المساحند عماى حقن:ا  البماوك حشاين 4-2
 ححسين أداء سالسل الحوريد الرلم:  

البموؾ تشيف إيجابًا عمػى أداء سمسػمة  د يؤثر موونات نظـ المعمومات المحاسبية المستند  عمى تقنية 
. يرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبى المسػػتند عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف يتكػػوف الر ميػػة التوريػػد

مػػػف العديػػػد مػػػف الموونػػػات وىػػػى األرػػػراد )المحاسػػػبيف( ، واألجيػػػز  والموونػػػات النػػػمبة، والبػػػرام ، و واعػػػد 
مية والتػى تموػف تمػؾ الػنظـ مػف تحسػيف أداء سالسػل التوريػد وبنػفة البيانات، واإلجراءات، والر ابة الداخ

 تتمثل تمؾ الموونات رىم خانة رى ظل تفشى ريروس وورونا المستجد.

 األفراد 4-2-1 
يحتاج نظاـ المعمومات المحاسبى المحوس  عمومًا إلى محاسبيف مؤىميف، وعمى  ػدر عػاؿ  بػالوعى  

التكنولػػػوجى، وويفيػػػة إعػػػداد وتجييػػػز الوثػػػائ  والمسػػػتندات المحاسػػػبية وتسػػػجيل المعػػػامالت وا عػػػداد القػػػوائـ 
رام  المسػػتخدمة، الماليػػة. لػػذا رػػإف تػػوارر الميػػارات الكاريػػة لممحاسػػ  يسػػاعد عمػػى االسػػتخداـ الكػػ ء لمبػػ

باإلعارة إلى أىميتو رى تحميل البيانات. لذا تتو ع الباحثة أىمية وجود محاسبيف مػؤىميف ألداء األعمػاؿ 
االلكترونية، وبنفة خانة رى ظل تطبي  تقنية البموؾ تشيف؛ مما يساعد عمى تونيل تمؾ المعمومػات 

، ويساعد أيعًا  (el-Dalabeeh and Alshbiel, 2012; Elsharif,2014)إلى أنحا  المنالع 
. أكػػػػدت دراسػػػػة (Hazbar, 2018; Nurdiono et al., 2018)عمػػػػى تحسػػػػف أداء سالسػػػػل التوريػػػػد 

Fullana (2019)  عمػػػى أىميػػػة اكتسػػػا  المحاسػػػبيف لميػػػارات جديػػػد  وتحسػػػيف ميػػػاراتيـ الحاليػػػة عنػػػد
 Abunar)أشارات الدراسات أيعًا  تطبي  تقنية البموؾ تشيف لمواكبة التغيرات رى تكنولوجيا المعمومات.

and Zerban, 2016; Birt et al., 2018b)  إلى أنو ستتغير أدوار المحاسبيف رػى العنػر الر مػى
بشػػول جػػذرى، ممػػا يخمػػ  تحػػديات جديػػد  لمينػػة المحاسػػبة بأكمميػػا. يتطمػػ  ذلػػؾ توسػػيع الخػػدمات التػػى 

كتسػا  يقدميا المحاسبيف وتكيفيـ بسػرعة مػع األدوار والميػاـ الجد يػد  الناتجػة عػف التقػدـ التكنولػوجى، وا 
 (. 9191ميارات جديد  تتناس  مع عالـ األعماؿ المتطور الذى تحروو التكنولوجيا )نالع، 

لذا ترى الباحثة أنو يتطم  األمر رى ظل تطبي  تقنية البموؾ تشيف وجود محاس  مؤىل لمتعامل مع 
تطبيقػػو إلػػى تحديػػد األخطػػاء، بػػل يػػتـ الترويػػز عمػػى تمػػؾ التقنيػػة. يرجػػع ذلػػؾ إلػػى عػػدـ الحاجػػة رػػى ظػػل 

جػراء  مجاالت مثل المعررة الفنية واإلستشارات والتخطيس والتقييـ بداًل مػف اإلىتمػاـ بالتسػجيل والترحيػل وا 
. (ICAEW,2018; Nalini, 2018; ALSaqa et al.,2019; Tan and Low,2019)التسويات 

عمػى أىميػة تطػوير ميػارات المحاسػبيف وتػدريبيـ  Fernández et  al., (2018)وما أكدت أيعػًا دراسػة 
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عمى تقنية البموؾ تشيف وأف يووف لدييـ معررة باألمف السيبرانى وحماية البيانات مما يساعد عمى تػورير 
 المعمومات الد يقة عف أداء سالسل التوريد.

 المعموم ت(األجهزة والمكون ت الصمب  )البن:  الححح:  لحكنولوج:   4-2-2
-el)تتمثػػل رػػى إسػػتخداـ الحاسػػ  االػػى والمعػػدات التػػى تموػػف مػػف تشػػغيل البيانػػات بسػػرعة وبد ػػة  

Dalabeeh and Alshbiel, 2012) لذا يج  أف يراعى السعة التخزينية والسرعة وحجـ الذاكر  ليذه .
. رمقد أكدت (Elsharif, 2019)األجيز   وما يج  أف تكوف متوارقة مع البرام  المحاسبية المستخدمة 

عمػػػى عػػػرور  تعػػػارر تقنيػػػة البمػػػوؾ تشػػػيف مػػػع إسػػػتخداـ تقنيػػػة إنترنػػػت  Moin  et al., (2019)دراسػػػة 
البيانػػات ولمحفػػاى عمػػى درتػػر  األشػػياء، باالعػػارة إلػػى ووجػػود أجيػػز  ذات سػػعة تخزينيػػة عاليػػة؛  لتخػػزيف

األسػػتاذ العػػاـ داخػػل البمػػوؾ تشػػيف ورػػى نفػػس الو ػػت الحفػػاى عمػػى البيانػػات المرتبطػػة بانترنػػت األشػػياء. 
 ويساعد ذلؾ رى نياية األمر عمى تحسيف أداء سالسل التوريد.

 البرامج 4-2-3
عمييػا بػرام  ويػتـ تثبيتيػا  تتكوف نظـ المعمومات المحاسبية مف العديد مف التعميمات التشغيمية يطمػ  

 ,el-Dalabeeh and Alshbiel,2012; Ware)عمػى الحاسػ  االػى لتحقيػ  األىػداؼ المطموبػة 
، بػػداًل مػػف التسػػجيل والترحيػػل اليػػدوى القػػائـ عمػػى اإلسػػتخداـ الػػور ى لجميػػع العمميػػات المحاسػػبية (2015

(Wang,2017; Elsharif,2019) جيد  تكوف مطموبػة لزيػاد   ةتكنولوجي. وما يتطم  األمر وجود نظـ
. وبإستناد نظـ المعمومات المحاسبية عمى تقنية البموؾ (Nurdiono  et al.,2018)أداء سالسل التوريد 

يػػؤدى إلػػى وجػػود سػػجل موحػػد لممعػػامالت عمػػى  مشػػفر تشػػيف يتعػػع أف تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف تعػػد برنػػام 
ببمػوؾ )وتمػة(، ممػا يعطػى نػور  شػاممة لممشػارويف مرتبطػة  ف الشبوة، وول مجموعة مف المعامالت تكو 

-Rao and Pandurangiah)عػػف وػػل المعػػامالت التػػى تحػػدث مػػف خػػالؿ اإلتنػػاؿ بشػػبوة اإلنترنػػت
عمػػػػى أىميػػػػة إسػػػػتخداـ نظػػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبية  Inghirami (2019). لػػػذا أكػػػػدت دراسػػػػة (2018,

المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف لكونيػػا حػػاًل برمجيػػًا يتػػيع المعػػامالت المتعمقػػة بػػالعمالت والمسػػتندات 
الر مية بيف المشػارويف بحيػث تكػوف المعػامالت محميػة مػف خػالؿ إسػتخداـ لغػة التشػفير. ومػا يعػد نظػاـ 

يتطمػػػ  األمػػػر أيعػػػًا  .(Mathisen, 2018)ألنشػػػطة داخػػػل الشػػػروة معمومػػػات متكامػػػل يتعمػػػ  بجميػػػع ا
إستخداـ برام  أخرى لحماية بيانات الشروة مف السر ة باإلعارة إلى إستخداـ تقنية البموؾ تشيف إلتمػاـ 
المعػػػامالت بنػػػور  أمنػػػة وموثػػػوؽ رييػػػا. رقػػػد يسػػػتغل  رانػػػنة اإلنترنػػػت الخػػػوؼ وعػػػدـ اليقػػػيف المحيطػػػيف 

س وورونػا المسػتجد لتوزيػع البػرام  العػار  بػدارع سػر ة البيانػات السػرية لمسػتخدمى بإنتشار جائحػة ريػرو 
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اإلنترنػػػػػػػػت وتعطيػػػػػػػػل العمميػػػػػػػػات الر ميػػػػػػػػة، والحنػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى رديػػػػػػػػة  يػػػػػػػػر مشػػػػػػػػروعة نتيجػػػػػػػػة لتفشػػػػػػػػى 
 .(Okereafor and Adebola,2020)المرض

 لواعد الب: ن ت 4-2-4
-el)تشػػػػمل  واعػػػػد البيانػػػػات مجموعػػػػة مػػػػف الممفػػػػات المرتبطػػػػة منطقيػػػػًا والمخزنػػػػة بطريقػػػػة منظمػػػػة  

Dalabeeh and Alshbiel, 2012)  لػػػذا يجػػ  أف يوػػػوف لػػػدى نظػػػاـ المعمومػػػات المحاسػػػبى  اعػػػد .
. وبػػالنظر إلػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف (Elsharif, 2019)بيانػػات لكػػى يػػتـ اإلسػػتعالـ عنيػػا رػػى أى و ػػت 

يػا  اعػد  بيانػػات مفتوحػة وموزعػة ال مروزيػػة تتسػـ بوجػود تشػفيرات ذويػػة ويسػتخدميا عػدد وبيػػر يتعػع أن
مػف المسػػتخدميف ممػػا يػػؤدى إلػػى ثقػة المسػػتخدميف بيػػا عػػف وجػػود  اعػد  بيانػػات مروزيػػة تقػػـو بالمنػػاد ة 

 Casado-Vara et al.,2018;     Rao؛  9132عمى البيانات أو التعامالت )مروز سميث لمدراسات, 
and Pandurangiah, 2018; ALSaqa et al., 2019; Kim and Shin, 2019; O’leary,- 

.2019) 

 اإلجراءات 4-2-5 
يقنػػػد بػػػاإلجراءات الخانػػػة بنظػػػاـ المعمومػػػات المحاسػػػبى األسػػػالي  والطػػػرؽ التػػػى تسػػػتخدـ لجمػػػع  

سػػػػػػػػترجاعيا ومعالجتيػػػػػػػػا   ;el-Dalabeeh and  Alshbiel, 2012)البيانػػػػػػػػات وحفظيػػػػػػػػا وتخزينيػػػػػػػػا وا 

Nurdiono et al.,2018; Elsharif, 2019)  وبالنظر إلػى تقنيػة البمػوؾ تشػيف يتعػع أنيػا تسػاعد .
عمػػى وجػػود إجػػراءات محاسػػبية روريػػة والتػػى تعػػد حػػاًل برمجيػػًا يتػػيع التحويػػل اإللكترونػػى لمعمػػالت الر ميػػة 

ارة إلى وجود القيد الثالثػى والػذى يػتـ بيف إثنيف أو أكثر وتخزيف بيانات العمميات رى وتل مشفر ، باإلع
مػػف خاللػػو توسػػيع نظػػاـ القيػػد المػػزدوج رػػى النظػػاـ المحاسػػبى المتعػػارؼ عميػػو، ممػػا يػػورر حمايػػة إعػػارية 

 .(ALSaqa et al.,2019)لمبيانات 

 الرل ب  الداخم:  4-2-6
يقند بيا إجراءات الحماية واألمف لمبيانات اليامة. لذا يتطم  األمر وجػود عػوابس داخميػة لمحمايػة  

. رمقػد (Elsharif, 2019)مف الونوؿ  ير القانونى و ير المنرح لو والحمايػة مػف  رانػنة اإلنترنػت 
توريػد عمػى أنػو عمػى الػر ـ مػف أىميػة إسػتخداـ سمسػمة ال Varma and Khan (2015)أكػدت دراسػة 

لتكنولوجيػػا المعمومػػات، إال أنػػو  ػػد يتػػيع ررنػػة لمجػػرائـ اإللكترونيػػة والتنػػيد اإلحتيػػالى والجػػرائـ الر ميػػة. 
وبػػالنظر إلػػى إسػػتخداـ سالسػػل التوريػػد لػػنظـ المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف، 

تالعػ  أى شػخص بالبيانػات الخانػػة يتعػع أف تمػؾ التقنيػة لػدييا العديػد مػف وسػائل الر ابػة التػى تمنػع 
 بالمشارويف لتقنية البموؾ تشيف.
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ورقًا لما سب  يتعع أىمية موونات نظـ المعمومات المحاسػبية المسػتند  عمػى تقنيػة البمػوؾ تشػيف رػى 
تحسيف أداء سالسل التوريد. ولـ يقتنر األمر عمى التػأثير االيجػابى لتمػؾ الموونػات عمػى أداء سالسػل 

يػة، بػل يتعػػع أيعػًا أىميػة تقنيػة البمػػوؾ تشػيف رػى تحسػيف أداء سالسػػل التوريػد، مػف خػػالؿ التوريػد الر م
مقػػػدرتيا عمػػػى تقػػػديـ سػػػمع ومنتجػػػات بجػػػود  عاليػػػة وبالكميػػػة المحػػػدد  رػػػى الو ػػػت المحػػػدد. رمقػػػد أكػػػدت 

 ;Alicke et al., 2016;   Leończuk, 2016; Macob and Smalt, 2018)الدراسػػػػػػات 

Maheshwari, 2019; Morkunas et al.,2019;Tholen et al.,2019;Chen et al.,2020; 
Ivanov, 2020)   عمػػػى أىميػػػة تطبيػػػ  سالسػػػل التوريػػػد لتمػػػؾ التقنيػػػة عمػػػى تحسػػػيف األداء المػػػالى. ومػػػا

تونػػمت دراسػػات أخػػرى إلػػى أىميتيػػا رػػى تحسػػيف األداء التشػػغيمل وتخفػػيض المخػػاطر وتخفػػيض حجػػـ 
 ;Leończuk,2016; Awwad et al.,2018)نميػة المسػتدامة المخػزوف وعػدـ التأكػد وتحقيػ  الت

Kshetri,2018; Mathisen,2018; Morkunas et al.,2019; Agrawal et al.,2020; 
Ivanonv,2020 ; Kouhizadeh et al., 2021) باإلعػارة إلػى أىميتيػا رػى تحقيػ  منػارع رنيػة .

 Hackius and Peterson,2017; Hughes et al.,2018; Kshetri,2018; Liu et)تكنولوجية
al.,2018; Mathisen,2018; Meng and Qian,2018; McComb and Smalt,2018; 
Azzi et al.,2019; Fernández et al.,2019; Inghirami,2019; Maheshwari.2019; 

Tholen et al.,2019). 

لػػػى تحقيقػػػو لمنػػػارع يػػػؤدى تطبيػػػ  نظػػػـ معمومػػػات محاسػػػبية مسػػػتند  عمػػػى تقنيػػػة البمػػػوؾ تشػػػيف أيعػػػًا إ
 McComb and Smalt,2018; Kim)محاسػبية تتمثػل رػى زيػاد  شػفارية وجػود  ود ػة المعمومػات 

and Shin,2019) موانيػػػػة التتبػػػػع والمرا بػػػػة المسػػػػتمر  وتخفػػػػيض اإلحتيػػػػاؿ  ; ICAEW,2018)، وا 

Kogan,2018; Meng and Qian;2018; Wang and Kogan,2018; ALSaqa et 
al.,2019; Kim and Shim, 2019) باإلعػارة إلػى أىميتيػا رػى تخػزيف ومعالجػة البيانػات بطريقػة .

مختمفة عف إستخداـ الطرؽ اإللكترونيػة المعتػاد  والمتعػارؼ عمييػا وحػذؼ أى جيػد يػدوى  يػر عػرورى 
 Fullana(2019, p.2). ذوػرت دراسػة (ALSaqa et al.,2019)وزيػاد  وفػاء  العمميػات المحاسػبية 

سػبعة عشػر تػأثيرًا لتقنيػة البمػوؾ تشػيف عمػى  Tarifa-Fernandez et al.,(2019)نقػاًل عػف دراسػة 
العمميػػات المحاسػػبية. تتمثػػػل رػػى اليقػػيف والتأكػػػد بشػػأف إتمػػػاـ المعػػامالت، وتحسػػيف العمميػػػات بػػيف البػػػائع 
دار  األىػداؼ التنظيميػة، وتحسػػيف العال ػات بػيف المػػال ختيػار سمسػمة التوريػػد، ومواءمػة وا  ؾ والمسػتيمؾ، وا 

والمديريف، وأتمتة بعػض المعػامالت، والتحقػ  مػف تطبيػ   واعػد المحاسػبة، وتجنػ  األخطػاء، والثقػة رػى 
المعمومػػات، ورػػرض الجػػزاءات والمعا بػػة عمػػى إخفػػاء المعمومػػات، والتأكيػػد لشطػػراؼ بإتمػػاـ المعػػامالت، 

التالعػػ  بيػػا، وعػػدـ  واألمػػف وخنونػػية المعمومػػات، والتأكيػػد عمػػى أف المعمومػػات لػػـ يػػتـ العبػػث بيػػا أو
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موانيػػة تتبػػع المعػػامالت ومرا بػػة القػػرارات  القػػدر  عمػػى تغييػػر المعمومػػات، وتخفػػيض البيانػػات المفقػػود ، وا 
 Kostić and  Sedej (2020)اإلدارية، ووش  أى إحتياؿ يتـ خالؿ تمؾ العمميات. وما أكدت دراسة 

ى الر ابػػة عمػػى التعا ػػد وتخفػػيض تكػػالي  أيعػػًا عمػػى أىميػػة العقػػود الذويػػة داخػػل تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف رػػ
إلػى  Nicolò (2020)المرا بػة لكارػة األطػراؼ داخػل سمسػمة التوريػد. ورػى نفػس االتجػاه أشػارت دراسػة 

أىميػػة التشػػفير داخػػل تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف رػػى المسػػاعد  عمػػى تبػػادؿ معمومػػات المحاسػػبة اإلداريػػة؛ لزيػػاد  
 لتوريد.وفاء  التشغيل البينى بيف شرواء سمسمة ا

تخمػػص الباحثػػة ممػػا سػػب  إلػػى أىميػػة تطبيػػ  نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ 
تشػػػيف رػػػى تخفػػػيض األعمػػػاؿ الور يػػػة؛ إلعتمػػػاده عمػػػى وجػػػود مسػػػتندات ر ميػػػة وموثػػػوؽ رييػػػا وال يموػػػف 

اجمػػػاع جميػػػع التالعػػػ  أو التحريػػػ  بيػػػا؛ نتيجػػػة لتعػػػمينو لمقيػػػد الثالثػػػى وعػػػدـ اتمػػػاـ المعػػػامالت دوف 
المشػػارويف رػػى الشػػبوة عمػػى نػػحة العمميػػات. ومػػا يسػػاىـ موونػػات نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبى المسػػتند 
عمى تقنية البموؾ تشيف أيعًا رى تحسف األداء المالى والتشغيمى والمحاسػبى عنػد تطبيقػو؛ ألىميػتيـ رػى 

والوثػوؽ بيػػا، ووشػػ  أى إحتيػػاؿ  تػورير المعمومػػات التػػى ت مغويػف مػػف تحسػػيف العمميػات المحاسػػبية ود تيػػا،
عند إتماـ المعامالت بػيف أطػراؼ سمسػمة التوريػد. ويسػاعد ذلػؾ عمػى تحسػف أداء سمسػمة التوريػد وبنػفة 
خانة رى ظل إشتداد حد  جائحة ريروس وورونا المستجد. وما يساعد تطبيقو أيعًا عمى التعرؼ عمى 

المحاسبة اإلدارية، مما يساعد عمى تحسف األداء  مؤشرات األداء المالية و ير المالية وتطبي  ممارسات
 المالى والتشغيمل لسالسل التوريد الر مية. 

 و:مكن اشحق ق فرض البحث الث نى  
H2    :  تػػػؤثر نظػػػـ المعمومػػػات المحاسػػػبية المسػػػتند  عمػػػى تقنيػػػة البمػػػوؾ تشػػػيف إيجابيػػػًا عمػػػى أداء سالسػػػل

 التوريد الر مية.

  الدراس  الحجريب:  .5
  الدراس  الحجريب: هدف 5-1

أثر استخداـ نظػاـ المعمومػات المحاسػبى المسػتند بالبحث والمتعمقة  عىتيدؼ الدراسة الى اختبار رر 
عمى تقنية البموؾ تشيف عمػى تحسػيف أداء سالسػل التوريػد المدعومػة بتكنولوجيػا الثػور  النػناعية الرابعػة 

 إزاء مواجية ريروس وورونا المستجد.
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 الدراس  الحجريب: أهم:   5-2
اختارت الباحثػة إجػراء الدراسػة التجريبيػة عمػى نػناعة األ ديػة بنػفة عامػة ونػناعة األلبػاف بنػفة 
خانة؛ نظرًا النو يواجييا انخفاض رى المعروض نتيجة لطبيعة السػمعة نفسػيا والتػى تختمػ  عػف بػا ى 

الطػازج؛ لنػعوبة ونػولو إلػػى السػمع. يرجػع ذلػؾ إلػى أف الجائحػة أدت إلػى تخمػص الفالحػيف مػف المػبف 
الشروات المننعة والمعالجة لمبف نتيجة حظر التجواؿ، باالعارة الػى زيػاد  الطمػ  عميػو بسػب  تخػزيف 
األرػػراد لممػػواد الغذائيػػة وسػػس أوامػػر البقػػاء رػػى المنػػزؿ، ومػػف ثػػـ يظيػػر أىميػػة تطبيػػ  تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف 

 المستجد.    بنفة عامة رى التخفي  مف حد  جائحة ريروس وورونا

 اجراءات الدراس  5-3
 مجحمع وعين  الدراس  5-3-1

عمى عينتيف وىمػا أوالم عينػة األكػاديمييف داخػل  سػـ المحاسػبة رػى الجامعػات  يشتمل مجتمع الدراسة
الػذيف درسػػوا مقػرر نظػـ معمومػػات محاسػبية. تػـ توزيػػع  ػوائـ استقنػاء الكترونيػػة عمػييـ عبػػر  -المنػرية

google forms  ووػػذلؾ تػػـ اسػػػتالـ القػػوائـ عبػػر االيميػػػل الشخنػػى لمباحثػػة. ثانيػػػًام عينػػة الممارسػػػيف
رػػػى مدينػػػػة  شػػػروات األ ذيػػػػة مػػػع الترويػػػز عمػػػى  طػػػػاع األلبػػػافالعػػػػامميف رػػػى والمتمثمػػػة رػػػى المحاسػػػبيف 

تطبيػػ  نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة  ؛ وذلػػؾ لمعررػػة أرائيػػـ بنػػدد تػػأثيراالسػػوندرية
. تتمثػل التوريػد الر ميػة سػلسال وتحسػف أداءريروس وورونا المسػتجد  وؾ تشيف عمى الحد مف جائحةالبم

عينة الممارسيف رى شروة ىاررست رودز، ووالء لمنناعات الغذائية والشوووالتو، وميرنا لتنػنيع وتعبئػة 
  أرز المبػػػػروؾ، المػػػػواد الغذائيػػػػة، ومينػػػػا لش ذيػػػػة، ومنػػػػار  لمحمويػػػػات واأل ذيػػػػة، ومونػػػػا رػػػػودز، ومعػػػػار 

ومطاحف وادى النيل، ومنر العالمية لش ذية، ومشرؼ لمنتجات األلباف "ميمكانا"، ومريػوت لمنػناعات 
الغذائيػػة، ومجموعػػػة شػػروات رػػػايف رػػودز منػػػر، والشػػروة المنػػػرية لتجميػػد وتنػػػنيع المحػػـو "رػػػرج  "، 

، ومػػػػالتى رػػػػودز، ووػػػػن  مريػػػػود لمتنػػػػ نيع الغػػػػذائى، وطيبػػػػة ومجموعػػػػة شػػػػروات نػػػػقر، ووومنػػػػدا لمحػػػػـو
 لمنناعات الغذائية، وجيينة لمنناعات الغذائية، ولمار، ويونيمفر منر.

يوعع الجدوؿ ااتى عدد الحاالت التجريبية الموزعة عمى عينتى الدراسة باالعارة إلػى عػدد ونسػبة 
 الردود السميمة والتى ستخعع لمتحميل االحنائى.
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 ب: ن ب لردود عمى الح الت الحجريب:   1جدول 
 االجوبلى عينت الووبرسين )الوهنيين( عينت األكبديويين 

 221 021 011 الوىزع

 057 01 67 الوستلن

 %60 %76 %67 نسبت االستجببت

 0 7 2 الوستبعذ

 070 67 67 الوستخذم

 

جراءات الدراس   5-3-2  أدوات وا 
اسػػتيدؼ القسػػـ األوؿ التعػػرؼ . عمػػى المستقنػػى مػػنيـ مػػف  سػػميفتتكػػوف الحالػػة التجريبيػػة الموزعػػة 

عمػػػى بعػػػض خنػػػائص عينتػػػى الدراسػػػة مػػػف خػػػالؿ االستفسػػػار عػػػف مسػػػتوى الخبػػػر  رػػػى مجػػػاؿ العمػػػل، 
والتأىيل العممى، والسف، والجنس، ومجاؿ العمل، ووذلؾ المنطمحات المرتبطة بالدراسة. يشتمل القسػـ 

بػػار  عػػف تونػػي  لسمسػػمة توريػػد نػػناعة األلبػػاف. تفتػػرض الحالػػة الثػػانى عمػػى الحالػػة التجريبيػػة وىػػى ع
األولػػى أف وػػل ععػػو مػػف أععػػاء سمسػػمة التوريػػد يسػػتخدـ نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبى الخػػاص بػػو مػػع 
وجػود تبػػادؿ بسػػيس لممعمومػػات ريمػػا بػػيف األععػػاء. رػى حػػيف تفتػػرض الحالػػة التجريبيػػة الثانيػػة أف سمسػػمة 

محاسػػبية المسػتند  عمػى تقنيػة البمػوؾ تشػػيف. أعػدت الباحثػة مجموعػة مػػف التوريػد تسػتخدـ نظػـ معمومػات 
( إلػػى عػػدـ الموارقػػة 3مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ مقيػػاس ليوػػرت ذو خمػػس نقػػاد، حيػػث يشػػير ر ػػـ ) -األسػػئمة 

( إلػػػى موارقػػػة المستقنػػػى منػػػو بشػػػد ؛ لمحنػػػوؿ عمػػػى اسػػػتجابات 5عمػػػى االطػػػالؽ، بينمػػػا يشػػػير ر ػػػـ )
  رات الدراسة.المشارويف رى التجربة لمتغي

 ل: س محغيرات الدراس   5-3-3
وي طمغػ  مػف المستقنػى مػنيـ ارتراعػيتيف  لحػالتيف ةيتـ  ياس متغيرات الدراسة مف خالؿ تقديـ الباحث

االجابػػة عمػػى االسػػئمة المدرجػػة تحػػت وػػل حالػػة وذلػػؾ لمعررػػة أثػػر اسػػتخداـ نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبى 
حسيف أداء سالسل التوريػد المدعومػة بتكنولوجيػا الثػور  النػناعية المستند عمى تقنية البموؾ تشيف عمى ت

يموػػػف ونػػػ  متغيػػػر الحػػػد مػػػف جائحػػػة ريػػػروس وورونػػػا الرابعػػػة إزاء مواجيػػػة ريػػػروس وورونػػػا المسػػػتجد. 
المستجد مف خالؿ التعرؼ عمى مدى انجاز المحاسبوف ألعماليـ عف بعد مما لػو مػف تػأثير وبيػر عمػى 

وسرعة تتبع المعمومات المرتبطة بػالمنت ، ووػذلؾ التبػادؿ االلكترونػى لموثػائ  الحد مف انتشار الفيروس، 
 منػػػدر عمػػػى المحاسػػػبية لجميػػػع األطػػػراؼ داخػػػل سمسػػػمة التوريػػػد، وتػػػورير المعمومػػػات المتعمقػػػة بػػػالعثور
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المنقولة لاللباف، ووذلؾ التبادؿ االلكترونى لالمواؿ مما يقمل مف تفشى جائحة ريػروس وورونػا  األمراض
 المستجد. 

ويموػػػػف ونػػػػ  متغيػػػػر تحسػػػػف أداء سالسػػػػل التوريػػػػد الر ميػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ التعػػػػرؼ عمػػػػى تػػػػأثير نظػػػػاـ 
 ؤيػػػػةر  مػػػػف االلبػػػػاف والتموػػػػيف سمسػػػػمة توريػػػػد نػػػػناعة عبػػػػر المعمومػػػػات المحاسػػػػبى عمػػػػى توحيػػػػد البيانػػػػات

المناسػػ ، وتجنػػ  االخطػػاء المحاسػػبية والتسػػويات، ووػػذلؾ تػػورير  الو ػػت ورػػل وموثو ػػة د يقػػة معمومػػات
المعمومػات المحاسػػبية رػور حػػدوث الحػدث باالعػػارة إلػى الر ابػػة عمػى أداء وارػػة االطػراؼ داخػػل سمسػػمة 

اؼ داخػػل سمسػػمة التوريػػد، ووجػػود معمومػػات أكثػػر ثقػػة ممػػا يسػػاعد عمػػى زيػػاد  الشػػفارية بػػيف وارػػة األطػػر 
التوريػػد، وتتبػػع مسػػار المنػػت  وزيػػاد  جودتػػو، وتخفػػيض الو ػػت المسػػتغرؽ لتمبيػػة ر بػػات العمػػالء، وأخيػػرًا 

 تخفيض تكمفة المعامالت وزياد  مبيعات وارباح سمسمة التوريد. 

   اخحب ر فروض البحث 5-3-4
المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  م الختبػػار رػػرض البحػػث األوؿ والػػذى يػػنص عمػػى أف تطبيػػ  نظػػـ أوالً 

عمى تقنية البموؾ تشيف يؤثر إيجابيًا عمى الحد مػف جائحػة ريػروس وورونػا المسػتجد عبػر سمسػمة التوريػد 
 3-3الر مية. يتـ ذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى مدى اختالؼ اجابات المستقنى منيـ عمى السػؤاؿ مػف 

ؾ المقارنػػة بػػيف اجابػػات عينتػػى الدراسػػة عمػػى رػػى ظػػل وػػل مػػف الحالػػة األولػػى والثانيػػة، ووػػذل 5-3 حتػػى
أىميػة تطبيػ  تقنيػة البمػوؾ تشػيف رػى  ورقًا لمعديػد مػف الدراسػات التػى توعػعاألسئمة محل البحث. وذلؾ 

 , McComb and Smalt , 2018 ; Kim and Shinالحػد مػف جائحػة ريػروس وورونػا المسػتجد 
2019) .)  

ثانيػػًام الختبػػار رػػرض البحػػث الثػػانى والػػذى يػػنص عمػػى أف نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى 
تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف تػػؤثر إيجابيػػًا عمػػى أداء سالسػػل التوريػػد الر ميػػة. يػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى 

نيػػة، رػػى ظػػل وػػل مػػف الحالػػة األولػػى والثا 5-9حتػػى  3-9اجابػػات المستقنػػى مػػنيـ عمػػى السػػؤاؿ مػػف 
ووذلؾ المقارنة بيف اجابات عينتػى الدراسػة عمػى األسػئمة محػل البحػث. وذلػؾ ورقػًا لمعديػد مػف الدراسػات 

 Alicke et)التػى توعػع أىميػة تطبيػ  تقنيػة البمػوؾ تشػيف عمػى تحسػيف أداء سالسػل التوريػد الر ميػة  
al.,2016 ; Leończuk,2016; Awwad et al.,2018; ICAEW,2018; Kshetri,2018; 
Macob and Smalt, 2018; Mathisen,2018; Nalini, 2018; Maheshwari, 2019; 
ALSaqa et al.,2019; Morkunas et al.,2019; Tan and Low,2019; Tholen et 
al.,2019; Agrawal et al.,2020; Chen et al.,2020; Ivanov,2020; Ivanonv,2020 ; 

Silva et al., 2020; Kouhizadeh et al., 2021). 
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 أسموب الححميل االحص ئي 5-3-5
 امػػت الباحثػػة بػػاجراء التحميػػل االحنػػائى لبيانػػػات  ائمػػة االستقنػػاء عمػػى محػػوريف، تنػػاوؿ المحػػػور 
االوؿ استخداـ االحناء الونفى لتوني  عينة البحث، والمحػور الثػانى يػتـ اسػتخداـ اختبػار ورونبػاخ 

دـ اختبػػار ورونبػػاخ ألفػػا لقيػػاس النػػالحية الداخميػػة لمبحػػث الفػػا لثبػػات أدا  القيػػاس أو االعتماديػػة. يسػػتخ
)االتسػػاؽ( )المنػػدا ية(؛ لػػذا يسػػتخدـ االختبػػار لمعررػػة ويػػ  يموػػف االعتمػػاد عمػػى األسػػئمة داخػػل  ائمػػة 
االستقنػػاء أو العنانػػر التػػى يػػتـ اختبارىػػا لبنػػاء بعػػد أو متغيػػر رئيسػػى )أساسػػى( داخػػل النمػػوذج. تشػػير 

خ ألفا إلى زياد  النالحية الداخمية، رى حيف أف نغر  يمة ورونباخ ألفا تشير إلى القيـ الكبير  لكرونبا
 ,Bonett and Wright)أف العنانػر الموػوف منيػػا النمػوذج ال تعػػد مقيػاس مناسػػ  لبنػاء النمػػوذج 

تعػد  يمػة  1.2، رإذا وانت  يمة ورونبػاخ ألفػا أكبػر مػف  3تتراوح  يـ ورونباخ ألفا بيف نفر ,  .(2015
ذا وانػت القيمػة مػف  ، تعد  يمػة جيػد  1.2حتى تنل إلى  1.0واذا وانت أكبر مف  ، ممتاز  أو  1.41وا 

 1.41أو أكبر حتى أ ػل مػف  1.2أما إذا وانت القيمة مف  ، تعد  يمة مقبولة 1.0أكبر حتى تنل إلى 
أو أكثػر حتػى  1.51 إذا وانػت القيمػة تسػاوى  ، تعد نسبة يراد إجراء تحميل إعارى لمتأكد مػف المنػدا ية

. ومػػا  تعػػد  يمػػة  يػػر مقبولػػة 1.5وأخيػػرًا إذا وانػػت القيمػػة أ ػػل مػػف  ، رتعػػد القيمػػة عػػعيفة 1.21أ ػػل مػػف 
رػػل حالػػة وجػػود  Wilcoxon Signed Rankتسػػتخدـ الباحثػػة اختبػػار ويمكووسػػوف )اختبػػار األشػػار ( 

لعينػػة واحػػػد ،  tمعػػادؿ الختبػػار  مػػف االختبػػارات الالمعمميػػة وىػػو  Wilcoxon م يعػػد اختبػػار عينػػة واحػػد 
حيث يفترض التحميل أنو يتـ اختيار العينات عشوائيًا. ويقاس االختبار بمجموع انحػراؼ الرتػ  المختمفػة 

(، ومػػػا  امػػػت الباحثػػػة باسػػػتخداـ اختبػػػار 9114عػػػف القػػػيـ االرتراعػػػية لكػػػل متغيػػػر )الوسػػػيس( )سػػػميماف، 
مػػف االختبػػػارات   والػػػس - اسػػػة. يعػػد اختيػػػار وروسػػواؿوروسػػواؿ والػػس لممقارنػػػة بػػيف اجابػػػات عينتػػى الدر 

 – رى حالة وجود عينتيف مسػتقمتيف شػأنو رػى ذلػؾ شػأف إختبػار مػاف  tالالمعممية البديل لكل مف اختبار 
رػى حالػة وجػود ثػالث عينػات أو أكثػر رػى حالػة   One–Way ANOVAاختبػار تحميػل التبػايف ، ويتنػى

العينػػػات المسػػػتقمة، ومػػػا يسػػػتخدـ االختبػػػار لممقارنػػػة بػػػيف وسػػػيس مجتمعػػػيف أو أكثػػػر رػػػى حالػػػة العينػػػات 
والػػس لتحميػػل االختالرػػات مػػف خػػالؿ مقارنػػة  -المسػػتقمة ؛ لػػذا سػػوؼ تسػػتخدـ الباحثػػة اختبػػار وروسػػواؿ 

وىػو أحػد البػرام  الجػاىز   32االنػدار ر ػـ  Minitabبرنػام   عينتى الدراسة. وأخيرًا استخدمت الباحثػة
 التل تستخدـ لتحميل البيانات. 

 نح ئج الدراس  الحجريب:  5-3-6
لعينػػة  انتػػائ  الدراسػػة التجريبيػػة مػػف خػػالؿ ونػػفيمػػف ىػػذا البحػػث ل رػػى الجػػزء التػػالى ةتعػػرض الباحثػػت

 لبحث.ا ررعىالدراسة باالعارة إلى عرض النتائ  االحنائية التى تـ التونل الييا بغرض اختبار 
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 وصف عين  الدراس  5-3-6-1
ومجػػػاؿ العمػػػل الػػػذى يعمػػػل بػػػو احتػػػوت  ائمػػػة االستقنػػػاء عمػػػى أسػػػئمة عامػػػة عػػػف المستقنػػػى منػػػو 

% مػف المستقنػى مػػنيـ 311سػبة أتعػع مػف التحميػػل الونػفى أف ن )المجػاؿ األكػاديمى أو ممارسػيف(.
مفػرد  حانػميف عمػى الػدوتوراه،  19تحميػل عينػة األكػاديمييف أف اتعع مف  حانميف عمى مؤىل عالى.

رػى حػيف . مفرد  مازالت رى مرحمػة تمييػدى ماجسػتير 3مفرد  حانمة عمى درجة الماجستير، عدد  73
، وماجسػػػتير،  10 يتعػػع مػػػف عينػػػة الممارسػػػيف أف مفػػػرد  حانػػػمة عمػػػى دراسػػػات عميػػػا تتنػػػوع بػػػيف دبمػػػـو

، لعينػػػة األكػػػاديمييف )الممارسػػػيف( بعػػػدد سػػػنوات الخبػػػر  المحاسػػػبيةوبتحميػػػل البيانػػػات الخانػػػة . ودوتػػػوراه
مفػػػػػرد  مػػػػػف عينػػػػػة  71أتعػػػػػع أف لعينػػػػػة األكػػػػػاديمييف )الممارسػػػػػيف(، وعمػػػػػر االرػػػػػراد المستقنػػػػػى مػػػػػنيـ 

سػػنوات )رػػى  31إلػػى  3% يعممػػوف رػػى الجامعػػات رػػى رتػػر  تتػػراوح مػػف  57.15األكػػاديمييف أى بنسػػبة 
مفػػػػرد  مػػػػف عينػػػػة  12ومػػػػا اتعػػػػع أف%( ، 77.52بنسػػػػبة  مفػػػػرد  مػػػػف عينػػػػة الممارسػػػػيف 11المقابػػػػل 

مفػرد  مػف الممارسػيف  15) رػى المقابػل  15-99% يتػراوح أعمػارىـ مػف 70.25األكاديمييف أى بنسػبة 
مفػػرد  مػػف عينػػة األكػػاديمييف ذوػػور أى بنسػػبة  70 التحميػػل أف ومػػا اتعػػع مػػف .%(74.11أى بنسػػبة 
 (.%55.73ذوور أى بنسبة  الممارسيفمفرد  مف عينة  73)رى المقابل  27.02%

ممػػػػا سػػػػب  إلػػػػى أف التحميػػػػل الونػػػػفل لمعينػػػػة يوعػػػػع تػػػػوارر نسػػػػبة وبيػػػػر  مػػػػف  ةخمػػػػص الباحثػػػػتلػػػػذا  
سػػواء رػػى المجػػاؿ محاسػػبل بوجػػو عػػاـ المستقنػػى مػػنيـ عمػػى درايػػة بأحػػدث المسػػتجدات رػػل المجػػاؿ ال

الحانميف عميو وخبرتيـ رى مجاؿ والدراسات العميا وىو ما يؤوده المؤىل الدراسل األكاديمى أو المينى 
  انيـ يقعوا رل الفئة متوسس العمر. حيثالعمل، 

باختبػػػار خنػػػائص العينػػػات وذلػػػؾ الختبػػػار مػػػدى وجػػػود رػػػروؽ جوىريػػػة بػػػيف الوسػػػيس  ةالباحثػػػ ت امػػػ
تمػػػػؾ لمتأكػػػػد مػػػػف أف النتػػػػائ  التػػػػى يػػػػتـ التونػػػػل الييػػػػا لػػػػـ تتػػػػأثر بػػػػاختالؼ  بتمػػػػؾ الخنػػػػائص الخػػػػاص

عينتػػػػػى األكػػػػػاديمييف والػػػػػس لممقارنػػػػػة بػػػػػيف  -اختبػػػػػار وروسػػػػػواؿ ةحثػػػػػاالب ت. لػػػػػذا اسػػػػػتخدمالخنػػػػػائص
. أوعحت نتائ  االختبار  بوؿ ررض العدـ الذى ينص عمػى عػدـ وجػود رػروؽ جوىريػة بػيف والممارسيف

لكمتػػا  P-Valueرمقػػد وانػػت  يمػػة  ،الدراسػػة لكػػل مػػف متغيػػر الخبػػر ، والجػػنس، والعمػػر خنػػائص عينتػػى
%. رى حيف اتعع مف اختبار وروسواؿ 25% وىى مستوى المعنوية عند رتر  ثقة 5العينتيف أكبر مف 

 الحنوؿ عمى الدراسات العميا لكمتا العينتيف وذلؾ وما يمىم رروؽ جوىرية بيفوالس وجود  –
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Kruskal-Wallis Test on post graduate 

profession 

                        N   Median   Ave  Rank     Z 

academic        74    2.000             65.6     -2.53 

professionals   74    4.000            83.4     2.53 

Overall           148                        74.5 

H = 6.39  DF = 1  P = 0.011 

H = 6.94  DF = 1  P = 0.008  (adjusted for ties) 

، ويؤوػد ذلػؾ  رى الحنػوؿ عمػى الدراسػات العميػا وجود اختالؼ بيف عينتى الدراسةتوعع النتائ  لذا 
 رى الحالة التجريبية. حنوؿ المشارويف عمى الدراسات العمياتأثر نتائ  االختبارات االحنائية بعمى 

 النح ئج االحص ئ:  5-3-6-2
 واخحب ر األسئم  محل الدراس اإلحص ء الوصاى أواًل  

يموػػف لمباحثػػة تمخػػيص أىػػـ نتػػائ  االحنػػاء الونػػفى واختبػػار األسػػئمة محػػل الدراسػػة الخانػػة بعينتػػى  
  9الدراسة وذلؾ وما يتعع رى الجدوؿ التالىم

 ممخص  نح ئج الححميل الوصاى لمعين ت  2جدول 
 (2حبلت تجريبيت ) (0حبلت تجريبيت ) التحليل الىصفى األسئلت

 هوبرسين أكبديويين هوبرسين أكبديويين  

انحد يٍ جائحة فيروس كوروَا 

 انًسحجد

 4 4 2 2 انوسيط

 %75 %93 %13424 %2443 َسب انًوافقة

 انحأثير عهي أداء سالسم انحوريد
 4 5 2 2 انوسيط

 %88497 %9547 %13425 %8438 َسب انًوافقة

يتعع مف الجدوؿ الساب  العديػد مػف النقػاد الجػدير  بالػذور والتػى تتمثػل رػىم أنػو يتعػع مػف الحالػة 
التجريبية األولى انخفاض الوسيس ونس  الموارقة لعينتى الدراسػة. يؤوػد ذلػؾ عمػى اتفػاؽ عينتػى الدراسػة 

اسػبية التقميديػة ال ت مغويػف عمى أف إدار  سالسػل التوريػد التقميديػة )المتعػارؼ عمييػا( ونظػـ المعمومػات المح
مػػػف الحػػػد مػػػف جائحػػػة ريػػػروس وورونػػػا المسػػػتجد وال تسػػػاعد عمػػػى تحسػػػيف أداء سالسػػػل التوريػػػد رػػػى ظػػػل 
انتشار جائحة ريروس وورونا المستجد. تؤود النتائ  أيعًا عمى انخفاض نس  موارقة عينػة األكػاديمييف 

                                                 
 (9لمزيد مف التفانيل يموف الرجوع لممح  البحث ر ـ )  9
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األولػػػى؛ و ػػػد يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى وعػػػى عينػػػة  عػػػف نسػػػ  موارقػػػة عينػػػة الممارسػػػيف بالنسػػػبة لمحالػػػة التجريبيػػػة
دراكيػػـ بػأف وجػػود نظػـ معمومػػات محاسػػبية مسػتقمة لكػػل ععػو مػػف أععػاء سمسػػمة التوريػػد  األكػاديمييف وا 

جائحػػػة أثػػػار انتشػػػار مػػػف حػػػد  وتبػػادليـ لممعمومػػػات ريمػػػا بيػػػنيـ بدرجػػػة بسػػػيطة ال يسػػػاعد عمػػى التخفيػػػ  
يتعػػع أيعػػًا مػػف نتػػائ  التحميػػل الونػػفى زيػػاد   .التوريػػدريػػروس وورونػػا المسػػتجد وتحسػػيف أداء سالسػػل 

ظػاـ أىميػة تطبيػ  ن الوسيس ونس  موارقػة عينتػى الدراسػة عمػى الحالػة التجريبيػة الثانيػة. يؤوػد ذلػؾ عمػى
جائحػػػة أثػػػار انتشػػػار المعمومػػػات المحاسػػػبى المسػػػتند عمػػػى تقنيػػػة البمػػػوؾ تشػػػيف عمػػػى التخفيػػػ  مػػػف حػػػد  

وبػػالنظر إلػػى نسػػ  موارقػػة عينتػػى الدراسػػة عمػػى  .أداء سالسػػل التوريػػد ريػػروس وورونػػا المسػػتجد وتحسػػيف
الحالة التجريبية الثانية يتعع ارتفاع نس  موارقة عينػة األكػاديمييف مقارنػة بعينػة الممارسػيف؛ و ػد يرجػع 
ذلؾ أيعًا إلى الماـ األكاديمييف بأحدث االتجاىات والبحوث رى مجاؿ نظـ المعمومات المحاسبية وذلػؾ 

ًا لمػػا ورد مػػف تحميػػل خنػػائص العينػػات عمػػى زيػػاد  عػػدد حنػػوؿ األكػػاديمييف عمػػى الدراسػػات العميػػا ورقػػ
 مقارنة بعينة الممارسيف.  

يتعع مما سب  اختالؼ اجابات ومتا العينتاف رى ظل الحالة التجريبية األولػى عنػو رػى ظػل الحالػة  
لموارقػػػػة عمػػػػى األسػػػػئمة، ومػػػػا أف عينػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة. يظيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ الوسػػػػيس والتكػػػػرارات با

األكاديمييف تميل إلى عدـ الموارقة رى ظػل الحالػة التجريبيػة األولػى بدرجػة أكبػر مػف عينػة الممارسػيف ، 
ظػاـ المعمومػات تطبيػ  نرى حيف تميل نفس العينة إلى الموارقة بدرجة أكبر عمػى نفػس األسػئمة رػى ظػل 

وتوعع النتائ  أيعػًا عػدـ جوىريػة األسػئمة محػل البحػث رػى .المحاسبى المستند عمى تقنية البموؾ تشيف
% وذلػػػؾ عنػػػد اسػػػتخداـ الباحثػػػة الختبػػػار 5ظػػػل تطبيػػػ  الحالػػػة التجريبيػػػة األولػػػى عنػػػد مسػػػتوى معنويػػػة 

ولكووسػػوف لكػػل مػػف األكػػاديمييف وعينػػة الممارسػػيف، ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ موارقػػة ومتػػا العينتػػاف عمػػى أف 
جائحػػة أثػػار انتشػػار التخفيػػ  مػػف حػػد  ة المتعػػارؼ عمييػػا يسػػاعد عمػػى تطبيػػ  نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبي

والعوػس نػحيع بالنسػبة لتطبيػ  الشػروات لػنظـ  .ريروس وورونا المسػتجد وتحسػيف أداء سالسػل التوريػد
 المعمومات المحاسبية المستند  عمى تقنية البموؾ تشيف. 

 بحثث ن:ً   االخحب رات االحص ئ:  المرحبط  ب لدراس  وفروض ال
لمعررػة مػدى االتسػاؽ بػيف استخدمت الباحثة اختبار ثبات أدا  القياس أو االعتماديػة )ورونبػاخ الفػا(  

 عينتى الدراسة وذلؾ ومايمىموالس لممقارنة بيف  -اختبار وروسواؿ، و االسئمة الخانة بالبحث

 ) اخحب ر ثب ت أداة الق: س أو االعحم د:  )كرونب خ الا 
نظػرًا ألف  اختبار ورونباخ الفا لمعررة مدى االتساؽ بيف االسئمة الخانػة بالبحػث. ةالباحث تاستخدم

 ماتػـ  ياسػي والتأثير عمى أداء سالسل التوريػد ريروس وورونا المستجد الحد مف جائحةبالمتغير الخاص 
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ى رػى وػػل مػف عينتػػمػف خػالؿ مجموعػػة مػف األسػئمة. يوعػػع الجػدوؿ التػػالى  ػيـ ورونبػاخ ألفػػا االجماليػة 
 الدراسة.

   مع مل كرونب خ الا  لعينحى الدراس 3جدول 
 عذد األسئلت كرونببخ الفب العينت

 11 148899 األكاديًييٍ

 11 148391 انًًارسيٍ

 ولػػـ تقػػدـ نتػػائ  االختبػػار دلػػيالً  ةيػػا الباحثػػتالنتػػائ  ارتفػػاع  ػػيـ ورونبػػاخ الفػػا لالسػػئمة التػػى ا ترح أوعػػحت
ىميػػػة تمػػػؾ أ ى مػػػف االسػػػئمة محػػػل البحػػػث. ويػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى أعمػػػى اموانيػػػة تحسػػػيف مػػػدى االتسػػػاؽ باسػػػتبعاد 

 .االسئمة

 والس الخحب ر فروض البحث  –اخحب ر كروسك ل 
سالسػػػل عنػػػد تطبيػػػ   عينتػػػى الدراسػػػةوالػػػس لممقارنػػػة بػػػيف  -بػػػاجراء اختبػػػار وروسػػػواؿ ةالباحثػػػ ت امػػػ

المتعػارؼ عمييػػا والمشػاروة المحػدود  لممعمومػات بػيف وارػة األطػػراؼ التوريػد لػنظـ المعمومػات المحاسػبية 
وتطبيػػ  سالسػػل التوريػػد لػػنظـ المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ  داخػػل سمسػػمة التوريػػد

 البحث ومايمىم ى. ولقد تـ اختبار ررعتشيف

 نح ئج اخحب ر الارض األول  
يؤثر تطبي  نظػـ المعمومػات والس الختبار ررض العدـ بأنو ال  -اختبار وروسواؿ ةالباحث تاستخدم

ريػروس وورونػا المسػتجد عبػر  المحاسبية المستند  عمى تقنية البموؾ تشيف إيجابيًا عمػى الحػد مػف جائحػة
ينػػة وذلػػؾ بالنسػػبة لكػػل مػػف ع تمػػؾ الػػنظـالتػػى ال تسػػتخدـ  بسالسػػل التوريػػد مقارنػػة سمسػػمة التوريػػد الر ميػػة
  . لذا :مكن لمب حث ص: غ  فرض العدم كم يمى األكاديمييف والممارسيف

لنظـ المعمومات المحاسبية المتعارؼ عمييػا  لتطبي  سالسل التوريدال يوجد تأثير جوىرى  فرض العدم 
وذلػؾ ريػروس وورونػا المسػتجد  عمػى الحػد مػف جائحػة وتمؾ المستند  عمى تقنيػة البمػوؾ تشػيف

 .  عينة الممارسيفو  األكاديمييفعينة بالنسبة لكل مف 

H0:M1=M2   
تطبيػػػ  والػػػس لتؤوػػػد نتػػػائ  االحنػػػاء الونػػػفى والػػػذى يوعػػػع أف  -جػػػاءت نتػػػائ  اختبػػػار وروسػػػواؿ

 الحػد مػف جائحػةيػؤدى إلػى  سالسل التوريد لنظـ المعمومات المحاسبية المستند  عمى تقنية البموؾ تشػيف
. وبمقارنػة تمػؾ الػنظـالتػى ال تطبػ   سالسػل التوريػد األخػرى بنػور  أرعػل مػف  ريروس وورونا المسػتجد
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بػأراء  سالسػل التوريػد لػنظـ المعمومػات المحاسػبية المتعػارؼ عمييػارى ظل تطبي  األكاديمييف أراء عينة 
 ،سالسل التوريد لنظـ المعمومات المحاسبية المستند  عمى تقنية البموؾ تشيفرى ظل تطبي   نفس العينة

أراء ، وػػذلؾ بالنسػػبة لمقارنػػة %5تسػػاوى نػػفر وذلػػؾ عنػػد مسػػتوى معنويػػة   P-Valueاتعػػع أف  يمػػة 
بػأراء نفػس  سالسػل التوريػد لػنظـ المعمومػات المحاسػبية المتعػارؼ عمييػارى ظل تطبي  الممارسيف عينة 
 ،سالسػػل التوريػػد لػػنظـ المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيفرػػى ظػػل تطبيػػ   العينػػة
يعنػػى ررػػض رػػرض العػػدـ و بػػوؿ الفػػرض البػػديل أيعػػًا ممػػا تسػػاوى نػػفر   P-Valueأف  يمػػة اتعػػع 

 ويتعع ذلؾ مف النتائ  التاليةم 

 عينت األكبديويين                                
 

System Aggregate   N    Median    Ave Rank     Z 

Blockchain-based  370   4.000      538.5          21.38 

Traditional             370   2.000     202.5         -21.38 

Overall                   740                 370.5 

 

H = 457.22  DF = 1  P = 0.000 

H = 493.75  DF = 1  P = 0.000  (adjusted for ties) 
 

       عينت الووبرسين
 

System Aggregate    N   Median  Ave Rank       Z 

Blockchain-Based  370   4.000     485.7        14.67 

Traditional             370   2.000     255.3       -14.67 

Overall                   740                 370.5 

 

H = 215.10  DF = 1  P = 0.000 

H = 228.31  DF = 1  P = 0.000  (adjusted for ties) 

لذا تنل الباحثة إلى نتيجة مؤداىا أف استخداـ نظـ المعمومات المحاسبية المستند  عمى تقنية البموؾ 
تشػػػػيف تػػػػؤثر جوىريػػػػًا عمػػػػى الحػػػػد مػػػػف جائحػػػػة ريػػػػروس وورونػػػػا المسػػػػتجد وذلػػػػؾ بالنسػػػػبة لكػػػػل مػػػػف عينػػػػة 

ـ المعمومػػات المحاسػػبية األكػػاديمييف وعينػػة الممارسػػيف. ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف تطبيػػ  سالسػػل التوريػػد لػػنظ
المستند  عمى تقنية البموؾ تشيف يساعد عمػى التخفيػ  مػف حػد  جائحػة ريػروس وورونػا المسػتجد مقارنػة   
بمثيالتيا مف سالسل التوريد األخرى التى ال تطب  ىذه النظـ وىذا يتمشى مع ما تونػل اليػو عديػد مػف 

   .(McComb and Smalt, 2018; Kim and Shin, 2019) الدراسات

  الث نىنح ئج اخحب ر الارض  
يؤثر تطبي  نظػـ المعمومػات والس الختبار ررض العدـ بأنو ال  -اختبار وروسواؿ ةالباحث تاستخدم

مقارنػػة بسالسػػل  أداء سالسػػل التوريػػد الر ميػػةالمحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف إيجابيػػًا عمػػى 
لاااذا :مكااان . األكػػػاديمييف والممارسػػػيفوذلػػػؾ بالنسػػػبة لكػػل مػػػف عينػػػة  تمػػػؾ الػػػنظـالتػػػى ال تسػػػتخدـ  التوريػػد

 يمى   لمب حث ص: غ  فرض العدم كم 

لنظـ المعمومات المحاسبية المتعارؼ عمييػا  لتطبي  سالسل التوريدال يوجد تأثير جوىرى  فرض العدم 
وذلػؾ بالنسػبة لكػل مػف عينػة أداء سالسػل التوريػد عمػى  وتمػؾ المسػتند  عمػى تقنيػة البمػوؾ تشػيف

 .  عينة الممارسيفو  األكاديمييف
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  H0:M1=M2   

تطبيػػػ  والػػػس لتؤوػػػد نتػػػائ  االحنػػػاء الونػػػفى والػػػذى يوعػػػع أف  -جػػػاءت نتػػػائ  اختبػػػار وروسػػػواؿ
أداء تحسػػػف يػػؤدى إلػػػى  سالسػػل التوريػػػد لػػنظـ المعمومػػػات المحاسػػػبية المسػػتند  عمػػػى تقنيػػة البمػػػوؾ تشػػػيف

. وبمقارنػػة تمػػؾ الػػنظـالتػػى ال تطبػػ   سالسػػل التوريػػد األخػػرى بنػػور  أرعػػل مػػف  يػػةسالسػػل التوريػػد الر م
بػأراء  سالسػل التوريػد لػنظـ المعمومػات المحاسػبية المتعػارؼ عمييػارى ظل تطبي  األكاديمييف أراء عينة 
, فسالسل التوريد لنظـ المعمومات المحاسبية المستند  عمى تقنية البموؾ تشػيرى ظل تطبي   نفس العينة

أراء ، وػػذلؾ بالنسػػبة لمقارنػػة  %5تسػػاوى نػػفر وذلػػؾ عنػػد مسػػتوى معنويػػة   P-Valueاتعػػع أف  يمػػة 
بػأراء نفػس  سالسػل التوريػد لػنظـ المعمومػات المحاسػبية المتعػارؼ عمييػارى ظل تطبي  الممارسيف عينة 
, البمػػوؾ تشػػيفسالسػػل التوريػػد لػػنظـ المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة رػػى ظػػل تطبيػػ   العينػػة

يعنػػى ررػػض رػػرض العػػدـ و بػػوؿ الفػػرض البػػديل أيعػػًا ممػػا تسػػاوى نػػفر   P-Valueاتعػػع أف  يمػػة 
 ويتعع ذلؾ مف النتائ  التاليةم 

 

                    عينت األكبديويين

System Aggregate   N  Median  Ave Rank       Z 

Blockchain-based  370   5.000     532.6       20.63 

Traditional              370   2.000     208.4      -20.63 

Overall                    740                  370.5 

 

H = 425.71  DF = 1  P = 0.000 

H = 462.86  DF = 1  P = 0.000  (adjusted for ties) 

                 عينت الووبرسين
System Aggregate     N   Median  Ave Rank     Z 

Blockchain - Based  370   4.000     542.3       21.87 

Traditional                370   2.000     198.7     -21.87 

Overall                      740                 370.5 

 

H = 478.24  DF = 2  P = 0.000 

H = 517.10  DF = 2  P = 0.000  (adjusted for ties)  

لذا تنل الباحثة إلى نتيجة مؤداىا أف استخداـ نظـ المعمومات المحاسبية المستند  عمى تقنية البموؾ 
تشػػيف تػػؤثر جوىريػػًا عمػػى أداء سالسػػل التوريػػد الر ميػػة وذلػػؾ بالنسػػبة لكػػل مػػف عينػػة األكػػاديمييف وعينػػة 

ية المسػتند  عمػى تقنيػة الممارسيف. ويرجع ذلػؾ إلػى أف تطبيػ  سالسػل التوريػد لػنظـ المعمومػات المحاسػب
البمػػوؾ تشػػيف يػػؤثر إيجابيػػًا عمػػى أداء سالسػػل التوريػػد الر ميػػة مقارنػػة بمثيالتيػػا التػػى ال تطبػػ  ىػػذه الػػنظـ 

 ;Leończuk,2016; Awwad et al.,2018)وىذا يتمشػى مػع مػا تونػل اليػو عديػد مػف الدراسػات 
Kshetri,2018; Mathisen,2018; Maheshwari, 2019; Morkunas et al.,2019; 

Agrawal et al.,2020; Chen et al.,2020; Kouhizadeh et al., 2021) .  

  :اخحب رات اض ف 
تػػدعـ النتػػائ  التػػى يموػػف أف التػػى و الفػػرؽ بػػيف العينتػػيف رػػى وػػل حالػػة  اتبػػاجراء اختبػػار  ةالباحثػػ ت امػػ

 وىى ومايمىم البحث تونل الييا
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 رابعً   اخحب ر الارق بين العينحين فى كل ح ل  
والػػس لممقارنػػة بػػيف اجابػػات عينػػة  –باختبػػار ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اجػػراء اختبػػار وروسػػواؿ ةالباحثػػ ت امػػ

نظـ المعمومات المحاسػبية المسػتند  عمػى تقنيػة البمػوؾ رى ظل عدـ تطبي   الممارسيفة ينبع األكاديمييف
نظـ المعمومات المحاسبية المستند  عمػى تقنيػة البمػوؾ تشػيف وتػأثيرىـ عند تطبي  مر  ومر  أخرى  تشيف 

 .عمى التخفي  مف حده جائجة ريروس وورونا المستجد، وتحسف أداء سالسل التوريد

سالسل الحوريد لنظم المعموم ت المح سب:  المساحندة عماى حقن:ا  ح ل  عدم حطبيق  .1
  البموك حشين

 روس كورون  المسحجداألثر عمى الحخايف من حدة ج ئح  في  
عػػػدـ تطبيػػػ  نظػػػـ المعمومػػػات بنػػػدد معررػػػة مػػػدى اتفػػػاؽ أو اخػػػتالؼ أراء عينتػػػى الدراسػػػة عػػػف أثػػػر  

. المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف عمػػى التخفيػػ  مػػف حػػد  جائحػػة ريػػروس وورونػػا المسػػتجد
أكدت نتػائ  االختبػار مػا تونػمت اليػو نتػائ  االحنػاء الونػفى عمػى أف متوسػس الرتػ  رػى حالػة عينػة 

وىػػو  127.1يسػػاوى  الممارسػػيفرػػى حػػيف أف متوسػػس الرتػػ  بالنسػػبة لعينػػة  142.4تسػػاوى  األكػػاديمييف
مػػػف مسػػػتوى  كبػػػروىػػػى أ 1.142تسػػػاوى   P-Valueبػػػيف العينتػػػيف. ومػػػا يتعػػػع أف  يمػػػة  نػػػغيررػػػرؽ 

الػػػذى يػػػنص عمػػػى وجػػػود -الفػػػرض البػػػديل  ررػػػضرػػػرض العػػػدـ و   بػػػوؿ% ويػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى 5معنويػػػة ال
سالسل التوريد لنظـ المعمومات المحاسبية المتعػارؼ اختالرات جوىرية بيف العينتيف بندد أثر استخداـ 

يؤود ذلؾ عمى عدـ وجػود رػروؽ جوىريػة  .عمى التخفي  مف حد  جائحة ريروس وورونا المستجد عمييا
بيف العينتيف بندد تأثير استخداـ سالسل التوريد لػنظـ المعمومػات المحاسػبية المتعػارؼ عمييػا رػى الحػد 

  مف أو التخفي  مف حد  جائحة ريروس وورونا المستجد. 

 األثر عمى ححسن أداء سالسل الحوريد   
المعمومػػػات عػػػدـ تطبيػػػ  نظػػػـ نػػػدد معررػػػة مػػػدى اتفػػػاؽ أو اخػػػتالؼ أراء عينتػػػى الدراسػػػة عػػػف أثػػػر ب

.  أكدت نتائ  االختبػار مػا المحاسبية المستند  عمى تقنية البموؾ تشيف عمى تحسيف أداء سالسل التوريد
تسػػػاوى  األكػػػاديمييفتونػػػمت اليػػػو نتػػػائ  االحنػػػاء الونػػػفى عمػػػى أف متوسػػػس الرتػػػ  رػػػى حالػػػة عينػػػة 

بػػػيف  نػػػغيررؽ وىػػػو رػػػ 154.4يسػػػاوى  الممارسػػػيفرػػػى حػػػيف أف متوسػػػس الرتػػػ  بالنسػػػبة لعينػػػة  101.1
% ويػدؿ 5مػف مسػتوى المعنويػة  كبػروىػى أ 1.142تسػاوى   P-Valueالعينتيف. ومػا يتعػع أف  يمػة 

الػػذى يػػنص عمػػى وجػػود اختالرػػات جوىريػػة بػػيف -الفػػرض البػػديل  ررػػضرػػرض العػػدـ و   بػػوؿذلػػؾ عمػػى 
مػػى تحسػػيف سالسػػل التوريػػد لػػنظـ المعمومػػات المحاسػػبية المتعػػارؼ عمييػػا عالعينتػػيف بنػػدد أثػػر اسػػتخداـ 
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يؤوػػػد ذلػػػؾ عمػػػى عػػػدـ وجػػػود رػػػروؽ جوىريػػػة بػػػيف العينتػػػيف بنػػػدد تػػػأثير اسػػػتخداـ  .أداء سالسػػػل التوريػػػد
 سالسل التوريد لنظـ المعمومات المحاسبية المتعارؼ عمييا عمى تحسيف أداء سالسل التوريد.

سالساال الحوريااد لاانظم المعموماا ت المح سااب:  المسااحندة عمااى حقن:اا  ح لاا  حطبيااق  .2
  حشينالبموك 

 األثر عمى الحخايف من حدة ج ئح  فيروس كورون  المسحجد   
تطبيػ  نظػـ المعمومػات المحاسػبية بندد معررة مدى اتفاؽ أو اخػتالؼ أراء عينتػى الدراسػة عػف أثػر 

. أكػدت نتػائ  المستند  عمى تقنيػة البمػوؾ تشػيف عمػى التخفيػ  مػف حػد  جائحػة ريػروس وورونػا المسػتجد
 األكػػاديمييفو نتػػائ  االحنػػاء الونػػفى عمػػى أف متوسػػس الرتػػ  رػػى حالػػة عينػػة االختبػػار مػػا تونػػمت اليػػ

بػيف  وبيػروىو رػرؽ  195.9يساوى  الممارسيفرى حيف أف متوسس الرت  بالنسبة لعينة  735.0تساوى 
% ويػدؿ 5مػف مسػتوى المعنويػة  نػغروىػى أ 1.11تسػاوى   P-Valueالعينتيف. وما يتعػع أف  يمػة 

الفػػرض البػػديل والػػذى يػػنص عمػػى وجػػود اختالرػػات جوىريػػة بػػيف   بػػوؿرػػرض العػػدـ و  ررػػضذلػػؾ عمػػى 
سالسل التوريد لنظـ المعمومات المحاسبية المستند  عمى تقنية البموؾ تشػيف العينتيف بندد أثر استخداـ 

يؤوػػػد ذلػػػؾ عمػػػى وجػػػود رػػػروؽ جوىريػػػة بػػػيف  .عمػػػى التخفيػػػ  مػػػف حػػػد  جائحػػػة ريػػػروس وورونػػػا المسػػػتجد
نػػدد تػػأثير اسػػتخداـ سالسػػل التوريػػد لػػنظـ المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ العينتػػيف ب

رػػى الحػػد مػػف أو التخفيػػ  مػػف حػػد  جائحػػة ريػػروس وورونػػا المسػػتجد؛ و ػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى المػػاـ  تشػػيف
د  األكاديمييف بأحدث الموعوعات رى نظـ المعمومات المحاسبية وادراكيـ ألىميتيا رى التخفيػ  مػف حػ

  جائحة ريروس وورونا المستجد. 

 األثر عمى ححسن أداء سالسل الحوريد   
نػدد معررػة مػدى بوالس مػا تونػمت اليػو نتػائ  االحنػاء الونػفى  -أكدت نتائ  اختبار وروسواؿ 

تطبيػػ  نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة اتفػػاؽ أو اخػػتالؼ أراء عينتػػى الدراسػػة عػػف أثػػر 
. أكػدت نتػائ  االختبػار مػا تونػمت اليػو نتػائ  االحنػاء عمػى تحسػيف أداء سالسػل التوريػدالبموؾ تشػيف 

رػى حػيف أف متوسػس الرتػ   733.1تسػاوى  األكػاديمييفالونفى عمى أف متوسس الرت  رى حالة عينػة 
  P-Valueبػيف العينتػيف. ومػا يتعػع أف  يمػة  وبيػروىػو رػرؽ  192.4يساوى  الممارسيفبالنسبة لعينة 

الفػرض   بػوؿرػرض العػدـ و ررػض % ويدؿ ذلؾ عمػى 5مف مستوى المعنوية  نغروىى أ 1.11تساوى 
سالسػل التوريػد لػنظـ البديل والذى ينص عمى وجود اختالرات جوىرية بيف العينتيف بنػدد أثػر اسػتخداـ 

ؤوػػد ذلػػؾ ي .المعمومػػات المحاسػػبية المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف عمػػى تحسػػيف أداء سالسػػل التوريػػد 
عمى وجود رروؽ جوىرية بيف العينتيف بندد تأثير استخداـ سالسػل التوريػد لػنظـ المعمومػات المحاسػبية 
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المسػػتند  عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف عمػػى تحسػػيف أداء سالسػػل التوريػػد؛ و ػػد يرجػػع ذلػػؾ أيعػػًا إلػػى المػػاـ 
ىميتيػػػا رػػػى تحسػػػيف أداء األكػػػاديمييف بأحػػػدث الموعػػػوعات رػػػى نظػػػـ المعمومػػػات المحاسػػػبية وادراكيػػػـ أل

 سالسل التوريد رى ظل مواجيتيا لفيروس وورونا المستجد.

 النح ئج والحوص: ت ومج الت البحث المقحرح  .6
اسػػتيدؼ البحػػث التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبى المسػػتند عمػػى تقنيػػة البمػػوؾ 

ور  النػػػناعية الرابعػػػة إزاء مواجيػػػة تشػػػيف عمػػػى تحسػػػيف أداء سالسػػػل التوريػػػد المدعومػػػة بتكنولوجيػػػا الثػػػ
. المرتبطػة بموعػوع البحػثلمعديػد مػف النقػاد  ةالباحث تريروس وورونا المستجد. ورى سبيل ذلؾ تعرع

ظػاـ المعمومػات المحاسػبى المسػتند عمػى تقنيػة البمػوؾ رى شقو النظرى إلى أىمية تطبي  نتونل البحث 
انجػاز المحاسػبيف ألعمػاليـ  )مف خػالؿ ونا المستجدوور أثار انتشار ريروس التخفي  مف حد   رىتشيف 

عػػػػف بعػػػػد، والتبػػػػادؿ االلكترونػػػػى لموثػػػػائ  المحاسػػػػبية لجميػػػػع االطػػػػراؼ داخػػػػل سمسػػػػمة التوريػػػػد، وتػػػػورير 
وتحسػيف أداء  المنقولػة، والتبػادؿ االلكترونػى لالمػواؿ( األمراض مندر عمى المعمومات المتعمقة بالعثور

 ورػػل وموثو ػػة سمسػػمة التوريػػد وتػػورير معمومػػات د يقػػة عبػػر البيانػػات )مػػف خػػالؿ توحيػػد سالسػػل التوريػػد
المناس ، وتجن  االخطاء المحاسبية والتسويات، ووذلؾ تورير المعمومات المحاسبية رور حدوث  الو ت

الحػػدث باالعػػارة إلػػى الر ابػػة عمػػى أداء وارػػة االطػػراؼ داخػػل سمسػػمة التوريػػد، وزيػػاد  الشػػفارية بػػيف وارػػة 
خػػػل سمسػػػمة التوريػػػد، وتخفػػػيض الو ػػػت المسػػػتغرؽ لتمبيػػػة ر بػػػات العمػػػالء، وتخفػػػيض تكمفػػػة األطػػػراؼ دا

المعػػامالت وزيػػاد  مبيعػػات واربػػاح سمسػػمة التوريػػد(. وخمػػص البحػػث رػػى شػػقو التجريبػػى أيعػػًا إلػػى  بػػوؿ 
 الفرعيف البديميف لمبحث. 

بيػة عػف بعػد لتوعػيع تػأثير وعميو، تونى الباحثة باألتىم باجراء الشروات لمعديػد مػف الػدورات التدري
اسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات لمتخفيػػػ  مػػػف األثػػػار السػػػمبية المترتبػػػة عمػػػى تفشػػػى الفيػػػروس، واالىتمػػػاـ 
بتػػدريس نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية االلكترونيػػة، واتخػػاذ الحوومػػات القػػرارات واالجػػراءات والتػػدابير التػػى 

نػػػاد المحمػػى، واسػػتثمار الشػػػروات رػػى سالسػػػل تخفػػض مػػف التػػػأثير السػػمبى لتفشػػى الفيػػػروس عمػػى اال ت
 التوريد الر مية واستخداـ األدوات التى تستند عمييا الثور  النناعية الرابعة.   

واخيػرًا تقتػػرح الباحثػة العديػػد مػػف مجػاالت البحػػث التػى يموػػف اجراؤىػػا رػى المسػػتقبل ومنيػا أثػػر تطبيػػ  
ة الشػػروات مػػف منظػػور تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف، تقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف عمػػى حوومػػة الشػػروات، ومسػػتقبل حوومػػ

وأثػػر تطبيػػ  الشػػروات لتقنيػػة البمػػوؾ تشػػيف عمػػى عمػػل المراجػػع الخػػارجى، واسػػتخداـ شػػروات المراجعػػة 
لتقنيػػػة البمػػػوؾ تشػػػيف وأثرىػػػا عمػػػى جػػػود  عمميػػػة المراجعػػػة، وتػػػأثير ريػػػروس وورونػػػا المسػػػتجد عمػػػى مقػػػدر  

ظػـ المعمومػات المطبقػة رػى الشػروات رػى ظػل تفشػى وبػاء الشروة عمى االسػتمرار، وتقيػيـ الر ابػة عمػى ن
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ريػػروس وورونػػا المسػػتجد، وتػػأثير تفشػػى وبػػاء ريػػروس وورونػػا المسػػتجد عمػػى عمػػل المراجػػع، ومحػػددات 
ونتػػػائ  تطبيػػػ  الشػػػروات لػػػنظـ المعمومػػػات المحاسػػػبية المسػػػتند  عمػػػى تقنيػػػة البمػػػوؾ تشػػػيف، وأثػػػر تطبيػػػ  

مػػف األثػػار السػػمبية المترتبػػة عمػػى تفشػػى وبػػاء ريػػروس وورونػػا  الشػػروات إلدار  المخػػاطر عمػػى التخفيػػ 
المستجد، والمسئولية االجتماعية والتنمية اال تنادية لمشروات ريما بعد ريػروس وورونػا المسػتجد، وأخيػرًا 

 تأثير تفشى ريروس وورونا المستجد عمى عمل المحاس  الشرعى )القعائى(. 
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 ( الح ل  الحجريب: 1ممحق رلم )

 
  

 األسح ذ الا ضل 

تعد ىذه التجربة جزءًا مف بحث عممى تقـو بو الباحثة، يتنػاوؿ البحػث أثػر اسػتخداـ نظػاـ المعمومػات 

المحاسبى المستند عمى تقنية البموؾ تشيف عمى تحسيف أداء سالسػل التوريػد المدعومػة بتكنولوجيػا الثػور  

 عشػر لف تستغرؽ اإلجابة عمى الحالة أكثر مػف . الرابعة إزاء مواجية ريروس وورونا المستجدالنناعية 

رقس ، وتعد مشاروتؾ رى ىػذه التجربػة بمثابػة إثػراء لممعررػة رػى  ثالثة أسئمة رئيسيةد ائ ، ريى تتعمف 

 مجاؿ نظـ المعمومات المحاسبية. 

مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى  اثػػراء البحػػث العممػػىوتقػػدر الباحثػػة حسػػف تعػػاونوـ ومسػػاىمتكـ الفعالػػة رػػى 

ال توجػد اجابػػات نػحيحة او خاطئػػة  وجيػة نظػر سػػيادتكـ عمػى الحػػاالت التجريبيػة محػػل الدراسػة، حيػػث

وانما ىى تعبر عف تقديروـ وحوموػـ الشخنػى. ومػا تعػمف الباحثػة السػرية التامػة لتمػؾ االجابػات، ومػا 

 يتـ  تحميل البيانات عمى اساس اجمالى.

 واخيرًا اتوجو بخالص الشور والتقدير لتعاونوـ المثمر والفعاؿ رى انجاز ىذه الدراسة

                                                                                      

  الب حث                                                                                    
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 أواًل  الب: ن ت الشخص:   
 عالى        متوسس / روؽ متوسس                      المؤهل الدراسى  

 أخرى         دوتوراه          ماجستير       دبمـو       م  عم:  الحصول  عمى دراس ت 

 الشروات                     الجامعات والتدريس االكاديمى                           :مجال العمل 

  91-33مف        31-3مف               :سنوات الخبرة المحاسبية    
    03 أكبر مف      11 -93مف                                    

  75-12مف          15-99مف                               :السن           
  55أكبر مف        55 -72مف                                    

  أنثى                ذور                                 :الجنس 

 ث ن:ً   المصطمح ت المرحبط  ب لدراس 
تتكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف الشػػروات المتعاونػػة معػػًا لتحقيػػ  ر بػػات العميػػل النيػػائى. و ػػد يػػتـ  سمساام  الحوريااد 

التعامل مع االطػراؼ داخػل سالسػل التوريػد بطريقػة تقميديػة مػف خػالؿ التعامػل المباشػر بػيف األرػراد 
 وتبادؿ المستندات ور يًا أو يتـ تعامل وارة األطراؼ ر ميًا وتبادؿ المعمومات الكترونيًا. 

 اعػد  بيانػات موزعػة عمػى اجيػز  ومبيػوتر منتشػر  عالميػًا عبػر شػبوة االنترنػت ويسػجل  حقن:  البموك حشين 
ريػػو وػػل المعػػامالت الر ميػػة )سػػواء الماليػػة أو  يػػر الماليػػة( بشػػول زمنػػى يتقػػار  مػػع الو ػػت الفعمػػى 

تعػػديل أو ممػػا يسػػاعد عمػػى عػػدـ اموانيػػة  Cryptographyلحػػدوث الحػػدث وباسػػتخداـ اليػػة التشػػفير
تغيير أى شخص  لمبيانات المتعمنة ريو أو اخترا يػا. أى تتػيع تمػؾ التقنيػة تخػزيف وػل المشػترويف 
رػػل العمميػػة وارػػػة المعمومػػات التػػل تخػػػص وػػل العمميػػات )مػػػف رػػواتير وعقػػود( جليػػػًا بشػػول ال يموػػػف 

اد بالتواجػػػد تعديمػػو أو اخترا ػػو، ورػػى نفػػػس الو ػػت يموػػف متابعػػػة العمميػػات مػػف المنػػػزؿ وعػػدـ االرتبػػ
 داخل الشروة. 

م  اعد  بيانات تكوف مفتوحة لمجميع مػف خػالؿ الػدخوؿ عمػى شػبوة البمػوؾ تشػيف حقن:  البموك حشين الع م 
عبػػر االنترنػػت )مثػػاؿ عمػػى تمػػؾ التقنيػػة ىػػو اموانيػػة دخػػوؿ العمػػالء عمػػى الشػػبوة لتتبػػع نشػػأ  المنػػت  

حتػػػى مرحمػػػة تنػػػنيعو وونػػػولو لتػػػاجر  ووارػػػة التفانػػػيل المرتبطػػػة بػػػو مػػػف لحظػػػة وونػػػة مػػػاد  خػػػاـ
 التجزئة(. 
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 اعد  بيانات تعمػل بػنفس االليػة التػى تعمػل بيػا تقنيػة البمػوؾ تشػيف العامػة إال  حقن:  البموك حشين الخ ص  
انيػػا تسػػمع بخانػػية الػػتحوـ رػػى الػػدخوؿ إلػػى الشػػبوة مػػف خػػالؿ المؤسػػس عػػف طريػػ  وعػػع  واعػػد 

 يػػات التػػى تػػتـ بػػيف االطػػراؼ داخػػل سمسػػمة التوريػػد ممػػا وشػػرود متفػػ  عمييػػا )مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ االتفا
 يساعد عمى تحديث بيانات سمسة التوريد باستمرار(.  

التػل يسػتخدميا  و يػر الماليػة ومعالجػة البيانػات الماليػة وتخػزيف نظػاـ لتجميػع نظا م المعموما ت المح سابى 
اـ معمومػػػػات محاسػػػػبى يػػػػدوى أو متخػػػػذى القػػػػرار سػػػػواء داخػػػػل المنشػػػػأ  أو خارجيػػػػا، و ػػػػد يوػػػػوف نظػػػػ

 .الكترونى

عالمية أدت إلى حدوث أعرارًا اجتماعية وا تنػادية عالميػة بالغػة ، ولعػل  جائحة ج ئح  فيروس كورون   
 مف أىـ االعرار اال تنادية ىو حدوث نقص رى المواد واالمداد مما أثر عمى سالسل التوريد. 

يتػػيع إموانيػػة جمػػع البيانػػات مػػف ااالت واألشػػياء والمنتجػػات والمعػػدات ووعػػعيا رػػل نظػػاـ  انحرناات األشاا: ء 
 ونشرىا عبر االنترنت. المعمومات

م برمجة عممية التعا د ومف ثـ لف تحتاج إلى وسطاء لمتحق  مػف نػحتيا بػل سػتقـو بػذلؾ تقنيػة العقد الذكى
 البموؾ تشيف حيث ت مغويف مف تنفيذ وأداء األعماؿ )التشغيمية والمالية( ومتابعتو دوف تدخل بشرى.

  
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
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 الح الت الحجريب: 
تجريبيتيف تتعم  بسمسمة التوريد الخانة بنناعة األلباف. تمر سمسػمة التوريػد تعرض الدراسة حالتيف 

بعد  خطوات تتمثل رى تونيل شػروة التوزيػع المػبف الخػاـ المسػتمـ مػف المػزارعيف ومروػز تجميػع األلبػاف 
شػػروة مسػػاىمة منػػرية تحتػػل مو عػػًا رياديػػًا( ثػػـ يقػػـو منػػنع  -الػػى منػػنع المنػػاؿ لاللبػػاف )شػػروة المنػػاؿ

لباف بمعالجة وتننيع األلباف وتعبئتػو رػى عبػوات وتخزينػو، بعػد ذلػؾ تقػـو شػروة التوزيػع بنقػل األلبػاف األ
المعبئػػة وتسػػميميا الػػى بػػائع الجممػػة والتجزئػػة. وريمػػا يمػػى العمميػػات التشػػغيمية والمحاسػػبية المرتبطػػة بتمػػؾ 

 السمسمة لكل حالة عمى حده.

 (1ح ل  حجريب:  )
 يػتـ المبف الخاـ مػف مجموعػة مػف المػزارعيف، ثػـ مف األلباف درعة مننع استالـتتمثل نقطة البداية رى  .3

 النػػوامع وتسػػتغرؽ عمميػػة نقػػل المػػبف الخػػاـ إلػػى. األلبػػاف نػػوامع إلػػى األلبػػاف نقػػل خزانػػات مػػف عػػخو
  أياـ. ثالثة

 مروػػز رػػل مػػف المػػبف الخػػاـ عينػػات تسػػميـ ويػػتـ الحػػرار  لدرجػػة يػػدوي  رحػػص إجػػراء يػػتـ ، االسػػتالـ عنػػد .9
 المزرعة. مف االستالـ بعد ساعة 11 خالؿ التحميل

التعبئة ورى تمؾ المرحمة يتـ  منطقة إلى ونولو  بل األلباف مننع رل ومرا بتو المبف الخاـ معالجة يتـ .1
 عم  عمى عالمة وعع يتـ والتغمي ، التعبئة ورى مرحمة. طف مف المبف يومياً  711معالجة أكثر مف 

 خػارجل مػورد  بػل مػف ببػاروود الكراتيف وتمييزىا إنتاج يتـ. لوID   ووعع اإلنتاج بتاري  المبف المعال 
ذو درجػة  مخػزف  رل الشاحنات ووععو عمى وععو يتـ ، تعبئة المبف المعال  بمجرد. األلباف لمنتجات

 حرار  منخفعة. 

سػواء داخػل منػر أو التوزيػع  مروػز إلػى ونقميػا الظيػر بعػد يوميػاً  الشػاحنات بالتقاد التوزيع شروة تقـو .7
 األخيػر النقػل رقػس  بػل واحػد  لميمػة التوزيػع بمراكػز التبريد مخازف  رل المبف المعال  تخزيف يتـ. خارجيا

 . التجزئة بائعى إلى

 البػارد المخػزف  مػف الشػاحنات بتحميػل الشػاحنة سائ  يقـو التجزئة، بائع إلى المبف المعال  ينل عندما .5
 .الثالجات إلى الكراتيف بتحميل الحقاً  التجزئة موظفوا يقـو حيث

 .ثمنو لموظ  الكاشير ويدرعوف  الثالجات مف عبوات المبف العمالء ياخذ .2
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 رػػل ععػػو بالنسػػبة لتبػػادؿ البيانػػات الماليػػة و يػػر الماليػػة بػػيف اطػػراؼ سمسػػمة التوريػػد يتعػػع أف لكػػل 
ععػػاء سمسػػمة التوريػػد تبػػادؿ  البيانػػات بػػيف أ  مػػع بػػو رقػػس خػػاص محاسػػبى مغمػػ  نظػػاـ التوريػػد سمسػػمة

 بمقدار نغير جدًا. ورما يمى تدر  البيانات عند ول طرؼ مف اطراؼ سمسمة التوريدم

 يػػديرا رئيسػػييف يوجػػد لػػدييا برنػػامجيفب لنسااب  لمشاارك  المصاانع  والمع لجاا  لاللباا ن )شاارك  المناا ل(   .3
لتخطػيس االنتػاج ولكػف يػتـ ادخػاؿ البيانػات  Excel وىمػا برنػام  اليومية أعماليـ رل المعمومات تدر 

اال تنػػادية. تيػػتـ الشػػروة  واإلدار  والفػػواتير الطمبػػات إلدار  Visma يػػدويا الػػى ور ػػة العمػػل، برنػػام 
بتخفيض الفا د مف المبف الخاـ، وتقـو الشروة رى حالة زيػاد  المعػروض مػف المػبف الخػاـ عػف الطمػ  

تياجاتيػا بتحويػل المقػدر الزائػد الػى ألبػاف مجففػة. وتقػـو الشػروة نتيجة لالخطاء البشرية عند تحديد اح
 بالتسجيل اليدوى لمعمميات المحاسبية التى تقـو بيا داخل النظاـ المحاسبى الخاص بالشروة . 

 مػػف خػػالؿ برنػػام  الموجسػػتل والتخطػػيس اليوميػػة لػػمدار  والبرمجيػػات األجيػػز  تسػػتخدـشاارك  الحوزيااع   .9
Visma  الشػػػروة المنػػػنعة لاللبػػػاف، باالعػػػارة الػػػى التخطػػػيس الموجسػػػتى يػػػدويا واعػػػداد المطبػػػ  لػػػدى

مذورات التسميـ يدويًا. تقـو شروة التوزيع بالتسجيل اليدوى لمعمميات المحاسبية اليومية داخػل نظاميػا 
 المحاسبى.

رػػى العمميػػات االداريػػة  ERPيسػػتخدـ برنػػام  نظػػـ تخطػػيس مػػوارد المشػػروع والجمماا    الحجزئاا  حاا جر .1
وبالنسػبة ال تػرا  انتيػاء نػالحية االلبػاف المعبػأ  . يػدوياً  الحػرار  درجػة بيانػات توثيػ  والمحاسبية ويتـ

 زيػػاد  ويػػتـ يػػدويًا، النػػالحية انتيػػاء تػػاري  مػػف القريبػػة المنتجػػات بخنػػـ يقػػـو تػػاجر التجزئػػة والجممػػة
 . النالحية انتياء تاري  ا تر  ومما الخنـ
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 ، برجاء توعيع مدى موارقتؾ عمى العبارات التاليةم بعد لراءة الح ل  الس بق 

رقن 

 العببرة
 العببرة

هىافق 

 بشذة
 هحبيذ هىافق

غير 

 هىافق

غير 

هىافق 

 بشذة

1 

إنىي انحفييىم يىٍ  ىدئ جائجىة فيىروس  وفقب للحبلت الوعروضتيؤدى جطبيق َظاو انًعهويات انًحاسبي 

كوروَا انًسحجد يٍ خالل: )يهحوظة برجاء انحكرو يىٍ سىيادجكى بااجابىة عهىي كىم سىؤال يىٍ ااسى هة 

 انحانية(

1-1 

اَجىىىال انًحاسىىىبيٍ ألعًىىىان ى عىىىٍ بعىىىد )يىىىٍ انًُىىى ل( 

وانحبىىىىىادل اانكحروَىىىىىي نهوثىىىىىائق انًحاسىىىىىبية نجًيىىىىى  

 انهحظة4ااطراف داخم سهسهة انحوريد في َيس 

     

1-2 
جىىوفير انًعهويىىات انًرجبطىىة بايكاَيىىة جحبىى  انًُىىح  فىى  

ٌٍ بداً يٍ أسابي   ثوا

     

1-3 
انحبادل اانكحروَي نهوثائق انًحاسبية نجًيى  ااطىراف 

 داخم سهسهة انحوريد في َيس انهحظة4

     

1-4 
جىىىىوفير انًعهويىىىىات انًحعهقىىىىة بىىىىانع ور عهىىىىي ي ىىىىدر 

 نالنباٌاأليراض انًُقونة 

     

1-5 
انحبادل اانكحروَي ناليوال يًا يقهىم يىٍ جي ىي جائحىة 

 فيروس كوروَا انًسحجد

     

2 

إنىىي جحسىىيٍ أداء سالسىىم  وفقااب للحبلاات الوعروضااتيىىؤدى جطبيىىق َظىىاو انًعهويىىات انًحاسىىبي انًطبىىق 

انحوريد في ظم اَح ار جائحة فيروس كوروَا انًسحجد يٍ خالل: )يهحوظة برجاء انحكرو يٍ سىيادجكى 

 بااجابة عهي كم سؤال يٍ ااس هة انحانية(

2-1 

جو يىىىد انبياَىىىات عبىىىر سهسىىىهة جوريىىىد  ىىىُاعة اانبىىىاٌ 

وانحًكىىىيٍ يىىىٍ رليىىىة يعهويىىىات د يقىىىة ويوثو ىىىة وفىىى  

 سبانو ث انًُا

     

2-2 

ججُىىب ااخطىىاء انًحاسىىبية وانحسىىوياتت وكىى ن  جىىوفير 

انًعهويات انًحاسبية فور  دوخ انحدخ بااضافة إني 

 انر ابة عهي أداء كافة ااطراف داخم سهسهة انحوريد

     

2-3 

يسىى م َظىىاو انًعهويىىات انًحاسىىبي انًطبىىق يىىٍ وجىىود 

يعهويات أك ر ثقة يًا يساعد عهىي ليىادئ ان ىيافية بىيٍ 

 كافة األطراف داخم سهسهة انحوريد  

     

2-4 
جحبىى  يسىىار انًُىىح  وليىىادئ جودجىى  ت وجفيىىي  انو ىىث 

 انًسحغرق نحهبية رغبات انعًالء

     

2-5 
يبيعات وارباح سهسهة جفيي  جكهية انًعايالت وليادئ 

 انحوريد
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 (2ح ل  حجريب:  )
المبف الخاـ بعد التأكد مف مالءمتػو لعمميػات  مف األلباف درعة مننع تتمثل نقطة البداية رى استالـ .3

المعالجػػػة والتنػػػنيع عميػػػو مػػػف خػػػالؿ المعمومػػػات المتولػػػد  مػػػف أجيػػػز  المستشػػػعرات الموجػػػود  لػػػدى 
 . المزارعيف والمتعمقة بالتعرؼ عمى الحالة النحية لمبقر والجاموس 

رع االلكترونػػػى لحظػػػة عنػػػد تػػػوارر الموانػػػفات الموجػػػود  رػػػى العقػػػد الػػػذوى يػػػتـ اسػػػتالـ األلبػػػاف والػػػد .9
 استالمو، حيث رى تمؾ المحظة تـ التأكد مف نالحية األلباف المستممة.

 إلػػػى األلبػػػاف نقػػػل خزانػػػات مػػػف عػػػخو يػػػتـ النػػػباح لمنػػػنع المنػػػاؿ، رػػػل المػػػبف الخػػػاـ تونػػػيل عنػػػد .1
 .يوميف النوامع تستغرؽ عممية نقل المبف الخاـ إلى أف يموف. األلباف نوامع

مما يسمع بتدر  البيانات رل الو ػت  .األشياء بتقنيات االستشعار عف بعد يستخداـ المننع إنترنت .7
لػى وػل جيػاز ، ممػا يسػػاعد عمػى تحسػيف رؤيػة المنػت  وخدمػة المسػتيمكيف والعمػػالء  الحقيقػل مػف وا 

 بشول استبا ل.

 التعبئػة باسػتخداـ أجيػز  منطقػة إلػى ونولو  بل األلباف مننع رل ومرا بتو المبف الخاـ معالجة يتـ .5
االستشػػػعار الموجػػػود  رػػػى ااات والمرتبطػػػة باالنترنػػػت ورػػػى تمػػػؾ المرحمػػػة يػػػتـ معالجػػػة أكثػػػر مػػػف 

المػػبف  عمػػ  عمػػى عالمػػة وعػػع يػػتـ والتغميػػ ، التعبئػػة ورػػى مرحمػػة. طػػف مػػف المػػبف يوميػػاً  3111
ومػػػا تطػػرح الشػػػروة تكنولوجيػػػا التعبئػػة والتغميػػػ  الحديثػػػة . لػػػوID  ووعػػػع اإلنتػػاج بتػػػاري  المعػػال 

  بالتعاوف مع شروة تترباؾ السويدية، بما يعوس موانمة الشروة العمل االبتكارى.

مخػزف مػرتبس بػأجيز  استشػعار  رػل الشاحنات ووعػعو عمى وععو يتـ تعبئة المبف المعال ، بمجرد .2
لمرا بػػة درجػػات الحػػرار  واالبػػالغ رػػورًا رػػى حالػػة حػػدوث أى انحػػراؼ  يػػر متو ػػع  مرتبطػػة باالنترنػػت

 رار  . لدرجات الح

 ونقميػا الظيػر بعػد يوميػا GPSالمزود  بأجير  االستشعار والػ  الشاحنات بالتقاد التوزيع شروة تقـو .4
 التبريػػػد مخػػػازف  رػػػل المػػػبف المعػػػال  تخػػػزيف يػػػتـ. التوزيػػػع سػػػواء داخػػػل منػػػر أو خارجيػػػا مروػػػز إلػػػى

 إلػػى األخيػػر قػػلالن رقػػس  بػػل سػػاعات 2لمػػد   GPSالتوزيػػع المػػزود  بػػأجير  االستشػػعار والػػػ  بمراكػػز
 . التجزئة بائعى
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المػزود  بػأجير   الشاحنات بتحميل الشاحنة سائ  يقـو التجزئة، بائع إلى المبف المعال  ينل عندما .0
 إلػػػػى الكػػػػراتيف بتحميػػػػل الحقػػػػاً  الروبوتػػػػات يقػػػػـو حيػػػػث البػػػػارد المخػػػػزف  مػػػػف GPSاالستشػػػػعار والػػػػػ 

 .الثالجات

 .ثمنو لموظ  الكاشير ويدرعوف  الثالجات مفالمزود  بالباروود  عبوات المبف العمالء ياخذ .2

 يتـ تبادؿ البيانات المالية و ير المالية بيف اطراؼ سمسمة التوريد مف خالؿ مايمىم
 شػبوة البمػوؾ تشػيف. حيػث يػتـ التسػجيل مػر   عمػى نفسػو ععو رػى سمسػمة التوريػد بتسػجيل  ياـ ول

 عمى تقنية البموؾ تشيف العامة؛ ومر  أخرى عمى تقنية البموؾ تشيف الخانة. 

  ابراـ ستة عقود ذوية لتحديد الحاالت والشرود التػى يػتـ رػى ظميػا اسػتالـ المنػت  واتمػاـ المعػامالت
 ، والتوزيع، وتجار الجممة والتجزئة(.  بيف الشروات الثالثة المتعمنة لسمسة التوريد )شروة التننيع

  اسػتخداـ المستشػعرات المرتبطػة باالنترنػت )انترنػت االشػياء( )المستشػعرات الذويػة( واسػتخداـQR 
code  لمتعػػرؼ عمػػى حالػػة المنػػت  بػػدءًا مػػف تحروػػو مػػف المػػزارع حتػػى ونػػولو الػػى تػػاجر التجزئػػة

لظػروؼ التػى مػر بيػا انتػاج المػبف خػالؿ وتسميمو لمعميل خالؿ بعع د ائ ، مما يموف مف تحديػد ا
 .سمسمة التوريد

  يعتمػػد النظػػاـ المحاسػػبى لكػػل شػػروة مػػف الشػػروات داخػػل سمسػػمة التوريػػد عمػػى البيانػػات والمعمومػػات
 المنبثقة مف تقنية البموؾ تشيف. 
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 ، برجاء توعيع مدى موارقتؾ عمى العبارات التاليةم بعد لراءة الح ل  الس بق 

رقن 

 العببرة
 العببرة

هىافق 

 بشذة
 هحبيذ هىافق

غير 

 هىافق

غير 

هىافق 

 بشذة

1 

إني انحفييم يٍ  دئ جائجة فيروس  وفقب للحبلت الوعروضتيؤدى جطبيق َظاو انًعهويات انًحاسبي 

كوروَا انًسحجد يٍ خالل: )يهحوظة برجاء انحكرو يٍ سيادجكى بااجابة عهي كم سؤال يٍ ااس هة 

 انحانية(

1-1 

اَجال انًحاسبيٍ ألعًان ى عٍ بعد )يٍ انًُ ل( 

وانحبادل اانكحروَي نهوثائق انًحاسبية نجًي  

 ااطراف داخم سهسهة انحوريد في َيس انهحظة4

     

1-2 
جوفير انًعهويات انًرجبطة بايكاَية جحب  انًُح  ف  

ٌٍ بداً يٍ أسابي   ثوا

     

1-3 
انًحاسبية نجًي  ااطراف انحبادل اانكحروَي نهوثائق 

 داخم سهسهة انحوريد في َيس انهحظة4

     

1-4 
جوفير انًعهويات انًحعهقة بانع ور عهي ي در 

 األيراض انًُقونة نالنباٌ

     

1-5 
انحبادل اانكحروَي ناليوال يًا يقهم يٍ جي ي جائحة 

 فيروس كوروَا انًسحجد

     

2 

إني جحسيٍ أداء سالسم  وفقب للحبلت الوعروضتيؤدى جطبيق َظاو انًعهويات انًحاسبي انًطبق 

انحوريد في ظم اَح ار جائحة فيروس كوروَا انًسحجد يٍ خالل: )يهحوظة برجاء انحكرو يٍ سيادجكى 

 بااجابة عهي كم سؤال يٍ ااس هة انحانية(

2-1 

اانباٌ جو يد انبياَات عبر سهسهة جوريد  ُاعة 

وانحًكيٍ يٍ رلية يعهويات د يقة ويوثو ة وف  

 انو ث انًُاسب

     

2-2 

ججُب ااخطاء انًحاسبية وانحسوياتت وك ن  جوفير 

انًعهويات انًحاسبية فور  دوخ انحدخ بااضافة إني 

 انر ابة عهي أداء كافة ااطراف داخم سهسهة انحوريد

     

2-3 

يس م َظاو انًعهويات انًحاسبي انًطبق يٍ وجود 

يعهويات أك ر ثقة يًا يساعد عهي ليادئ ان يافية بيٍ 

 كافة األطراف داخم سهسهة انحوريد  

     

2-4 
جحب  يسار انًُح  وليادئ جودج  ت وجفيي  انو ث 

 انًسحغرق نحهبية رغبات انعًالء

     

2-5 
يبيعات وارباح سهسهة جفيي  جكهية انًعايالت وليادئ 

 انحوريد

     

 



 .......إستخدام نظام المعلومات المحاسبي المستند على تقنية البلوك تشينأثر                مروة إبراهيم ربيعد/ 
   

  53  

 

(2ممحق رلم )  
 الححميل الحاصيمى لكل سؤال من األسئم  لعينحى البحث فى كل ح ل 
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