
   ممخص البحث
يشيييالبحث ييىلأحيييخللنلأنوييجلل المحمويييجلبح إلم يييجةلنعييةلأحيييخلظيياماعلأمييجنعل إايييي لل ييملبح إلم يييجةل      

بح  جسثية،ل يىل طيماةل ة يةلل يملبح إلم يجةلبح  جسيثيةل ينلبحينمالبحثسييطلبح   فيللعيمل يمعيالبح إلم يجةل
 Enterprise)م  فيللل يمل وطييطل يمبانلبح شيام لبح جحيةلبحاس يةلأحخل ظ ينل نيلمبسةل نلبح إلم يجة ل

Resource Planning)بحشيياللبباثييالمسيي ف جال المحمويييجلبح إلم ييجةلعييمل إ ييملبح لشيي ة،ل يييىلييين  لل
(لبمويابابةلمبح طثيايجةلمبباسيجملبح و لفيةلعيملبح لشيخعل ينلوي للاجمينعلثيجليجةلمب ينعلميسييجمنلERPل يجمل 

 بح لش ةلعملبمس وجثةلحل إلم جةلبحفماية ل

 
ل

   فليييةلعيييخلل يييجملنمالآل  يييةلبح ايييجحي لحيييفبلعييي نلبيييفبلبحث يييىليسييي ةن لثةيييفةللسجسييييةلنابسيييةلم ايييييملللللللل
بح نمم يةلث المحموييجلبح إلم يجةلبح  اج ليةل(لActivities Based Costingبح ايجحي لمليخللسيجأللببلشيطةل 

بح إلم جةلملل  ةلبح ايجحي ل ل يىللنل اج لل المحمويجل،لبح لش علعخل  سينللنبالل((ERP   فلةلعخلل مل
 ييمعال ييخفيابةل سيي الةلاثييياعلملييخلببنبالبح ييجحخلمليين جل   فجمييلل إييجن،لملنلبح لشيي ةلبحةييلجميةل ااييةللم ييمل

(لأسي لجنبنللملولثيجنلأحيخلABC زبيجلببنبالبح جحخل نلو للبمس ف جابةلعخللل  ةلبح اجحي ل   فلةلعخلل يجمل 
 ( ERPجةل   فلةلعخلل مل ولبل ةل اج لل المحمويجلبح إلم 

 
ل

(ليإ ييللملييخلايييجألل الفييةلبح ليي  لثناييةل يينلويي لل   يييللبح ليي  لERP مةييلةللبحل ييجل لأحييخللنلل ييجمل للللل
ثييجح مبانلبح سيي ةلاةلعييخلبمل ييجؤ،ل  ييجليييضنتلأحييخل وفييي،ل الفييةلبحإ ليييجة،لبب ييالبحييفتليييضنتلأحييخل  سييينل

ف لببلشطةلغيالبح ظيفةلحلاي ة لا جللنل طثيقلل جملبحإ ليةلبمل جويةلمفحكل نلو لل  ليللببلشطةلم 
 ERP للنتلأحيييخل طيييميالل يييجمل)ABCل ييينلوييي للزييييجنعلانا يييالمليييخل وفيييي،لبح ايييجحي لمبحااجثيييةلمليةيييج،ل)

مسييةمحةل يينعقلبح إلم ييجةلمبح ةييمللمليةييجلم إجحو ةييج،لممظييةلوطييطلأسيي اب يويةلطميلييةلببوييل لملمظيي ةل
(لي ايقل ليجعةل شيييليةل   فيللعيخل  سيينلبحويمنع،لABC(لمل يجمل ERP بحل جل لليظجنللنلبح اج للثينلل جمل

وف،لبح الفة،لزيجنعلببل جوية،لم وفي،لز نلنماعلبح ةلية لمي اقلليظجنل لجعةلملخلبح س متلبمس اب يوخل
نبا ةج لا جلي اقل لجعةلملخلبح سي متلبمنباتل    فللعخل  ايقلبح اج للثينلبحم جل ،لم وفي،لبح اجحي لمب 

 فييللعييخل  سييينلببنبا،لم  سييينلب وييجفلبحاييابابةلمبح وطيييط لمحييفحكلولييملبحثج ييىلأحييخللنلل ييملبح اييجحي ل  
ل ضفالأيوجثيجنلملخللنبالبح لشخع لل((ERPلل(لبح نمم ةلثل مABCملخللسجأللببلشطةل 
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Impact of Activities Based Costing Systems which Supported by 

Enterprise Resource Planning Systems on the Firm Performance 

- Case Study 

Abstract 
Research suggests that the introduction of information technology has 

led to the need to redefine accounting information systems. The task of 

accounting information systems has evolved from the simple role of pr-

oviding formal financial information to a wide range of information. ERP 

systems represent the largest form of IT investment in most enterprises. 

ERP integrates the various procedures, applications and sections of the 

enterprise through a single database and helps enterprises respond to instant 

informatio. 
 

This research is primarily aimed at examining and evaluating the Im-

pact Of Activities Based Costing Systems Which Supported By En-terprise 

Resource Planning Systems On The Firm Performance. The int-egration of 

information technology and costs systems do not provide sign-ificant in-

dependent effects on Financial performance when they do not interact tog-

ether, and that the industrial enterprises have achieved the greatest adva-

ntages of financial performance through investments in costs systems repr-

esented in the system (ABC) based on or together with the integration of 

information technology in the form of (ERP) systems. 
 

The results show that the ERP system measures the cost of the product 

accurately by loading the product with the resources consumed in the pr-

oduction, thus reducing the cost of the operations, which improves the 

production process by analyzing the activities and deleting the non-hosting 

activities of the value. The implementation of ERP has led to the devel-

opment of the ABC system by increasing its ability to reduce and costs co-

ntrol, ease of flow, access to and processing of information, and the devel-

opment of long-term strategic plans.The results also show that the integ-

ration of the ERP system with the ABC system achieves operational be-

nefits of improving quality, reducing cost, increasing productivity and red-

ucing manufacturing cycle time. It also achieves strategic benefits of in-

tegrating functions and reducing costs and management. It also achieves 

management-level benefits of improved performance, improved decision-

making and planning.The researcher concluded that the ABC systems Wh-

ich Supported By (ERP) have a positive impact on the firm performance . 
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 ِمسِخ اٌجحش -1

لةييث ةلثيلييةلببم ييجللبحيييمملثيلييةلنيلج يايييةلشيينينعلبح ييييا،لمعييخل ييللموييمنلبحإنييينل يينل
 لي ايييينل وجبلةييييجل فييييللممح ييييةلببسييييمبق،ل لييييم لبح ل وييييجة،لزيييييجنعللبح  ييييييابةلبح نيفييييةلبح ييييخ

بمم  يجنلمليخلبيحيية،لم ينولل المحموييجلبح إلم ييجةلعيخلاجعيةل اب يللبمل يجؤلح سيجمنلبح لشييخعل
 & Klovienė)ملييييييخلسييييييامةلببسيييييي وجثةلمبح اييييييي لثافييييييجاعلمعإجحيييييييةل ييييييةلبييييييف لبح ييييييييابةل

Gimžauskienė  ,2015فيجقلمليخل المحموييجلبح إلم يجةل لمبمل جلللإاأللمليخل ويملببل
 ييييىللةيييث ةل مبزليييةل المحموييييجلبح إلم يييجةل  فيييلل جحييييجنلملةيييابنلبج يييجنلعيييمل مبزليييةلبح لشيييخعل
ااييل،لا ييجللنلاييابال  نييينل مبزلييةل المحمويييجلبح إلم ييجةلياييمنلحييال ييخفيالاثيييالملييخلبحإ ليييجةل

ل (Kobelsky et al. 2008 بح شييليةلمبمس اب يويةلمثالسلسلةلبحاي ةلح لش ةلببم جلل
 يينللبييملبحييل ملبح نيفييةلعييخل وييجلل شييييلللERP)ميإ ثييالل ييجمل وطيييطل ييمبانلبح شييام ل لل

يي ملح لسيييقلو يييةلبح ييمبانلمبح إلم ييجةل بحثيجلييجةلم ييمعيالبح إلم ييجة،لعةييملل ييجمل إلم ييجةلةم
مببلشيييطةلبح ز يييةلم  يييجملم لييييجةلبح لشيييخعل فيييللم لييييجةلبح  جسيييثة،لبمل يييجؤ،لبح شييي ايجة،ل

اجمييينعلثيجليييجةل اازييييةل سييي  لباسيييجمللإ  ييينلثشيييالللسجسيييخلمليييخليل(ERPمغيابيييج لعل يييجمل 
بحإ يييللنبوييييللبح لشييييخعلث ويييزينلمبسيييي اوج لبح إلم ييييجة،لل يييجلبح ةيييي يملبحثا وييييخلعي ييييي لمنباعل
ظيييجعةلل ييجفؤلونيييينعل بح لشييخعلبو يييجالبحل يييجفؤلبح ز ييةلم ا يثةييجلماثطةيييجلثل ييجفؤلبح ييمانين،لمب 

ل( لل3102وجةةلح  سينللنبالبح لشخعلاالل بح ل ا،
ملييمل شييييللم إجحوييةللERP)مثجح ييجحخلعيي نلبييفبلبح اج ييللللإاييأللملييخل ييخفيال طثيييقلل ييمل ل

بحإ ليييجةلثةييماعللحيييةل  ييجللةييث ةلبح إلم ييجةللافييالناييةل ييةلأ اجليييةلبح ةييمللمليةييجلعييمل
بحمايييةلبح لجسيييبلمفحيييكل يييجلللإايييأللثييينما لأحيييخلزييييجنعل طثييييقل  جاسيييجةلبح  جسيييثةلبمنبايييييةل
بح نيفيية،لعييمل ييينلزبنةللسييثةلبح شييجااةلعييملم ليييجةل  ليييللبح إلم ييجة،لبح وطيييط،لمبحااجثييةل

 Rodríguez & Spraakman, 2012) ل
 (:Huang et al.,2009; Ramazani,2012عايييينللشييييجاةلبحإنييييينل يييينلبحنابسييييجةل     

Kanellou & spathis., 2013; Arachchi et al.,2015 )أحيخللنلل يملل (ERPل
 إ ثييال يينللافييالبحييل ملعجمليييةلل ييابنلح سييجمن ةجلحييينباعل يينلويي لل  نييينللعظييللبح  جاسييجةل
بح  جسيييييثية،لم يييييمعيال إلم يييييجةلنايايييييةلم  ل يييييةل سيييييجمنلعيييييخلب ويييييجفلبحإنيييييينل ييييينلبحايييييابابةل
لويييجزلبحإ لييييجةلبحيم ييييةلحل لشيييخع،لأزبحيييةلببلشيييطةلغيييييال بمسييي اب يوية لعةيييخل ايييمملث سيييةيللمب 
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نباعلبح ييييمبانلمبحطجاييييةلثةييييماعللافييييالعإجحييييية،لبح ظيييييفةلحلاي يييية،لبح سيييي جمنعلعييييخل وةيييييملمب 
ل وةيملبح اجحي لغيالبح ثجشاع،لم  سينلبح وطيطلبمس اب يوخ 

لعيييخلبحنابسييجةلحموييمنلب وجبييجةللمل موةيييجةللللل م يينللج يييةللوييات،لعةليييجكلف ييةل طييمال ييمبزو
بح  جسييثةلبمنبايييةل  زبييينعلحل طييمابةلعييخلبح  جسييثةلبمنبايييةلبح إجةيياعلث ييجلعييخلفحييكل إلم ييجةل

ل(،لمل يييييجمل  جسيييييثةلبسييييي ة كلبح يييييمبانABC فيييييللل يييييجملبح ايييييجحي لمليييييخللسيييييجأللببلشيييييطةل 
 RCA لمبح مبزليييييييجةل،)Maiga et al .,2014لا يييييييجل  طليييييييبلبحيييييييل ملبح  جسيييييييثيةلعليييييييجةل )

  ةليفجة(لاس يةلحو ةلبح إلم جةلمبح اايالملةج،لمولقلحييةل شي ااةلحل مبةيللثيينللمظيجال
 لمبفبليسةللم ليةلبح لسيقلثيينلبحم يجل لل(Wouters & Verdaasdonk, 2002)بح ل  ةل

لبح و لفةلبح خل   جؤلأحخل نو ةل ونملم ليةلةلةلبحاابا 
ثخلييالحييمليايينلبلييجكللتل  ييجم ةل يينلاثييللل(Maiga et al.,2014)عايينللشييجاةلنابسييةلللللل

 اج يلل المحموييجلبح إلم يجةللمللل  يةللبحنابسجةلبحسجثاةلح إاعةلببسثجبلبحاج ليةلثيخنلل يخفيا
بح اييجحي لحييمليفث ييجلثجسيي  اباللنلياييمنلحة ييجل ييخفيالأيوييجثخلملييخلببنبالبح ييجحخلحل لشيي ة لعفييخل
بحمبايية،للمظيي ةلبحنابسييةللنلثيياب  ل إزيييزلببنبالبح ييجحخلايينللفنييفةلثطاياييةل ف اييالأحييخلبح ييمبزنل

للللللللللببنبالبح يييجحخلسيييمبالثجحزييييجنعثيييينلببمحمييييجةلبح  لجعسيييةل  يييجللنتلأحيييخل ييينمىلبظيييطاببلعيييخل
لملبح وفي،،لا جللشجاةلبحنابسةلأحخللنلاي ةلبح مانلبح خلي انللنل  ااةجلبح لشخعلاينل  يلل

ل  نمنعل جحملي مللم  جنلم لفيفلممب لللواتل ا لة للللل
ل

حيفبلي ظيي ل يينل ثيجينلل ييجل لبحنابسييجةلبحسيجثاةللنل شييالةلبحث ييىل   فيللعييخل يينتلبح جوييةل
لل  ييييةلبح اييييجحي لبح نمم ييييةلث المحمويييييجللنماجةلونييييينعل  ييييجمللبو ثييييجالمبح  اييييقل يييينلحنابسيييي

ماينللفيجاةلبح إلم جةلبح  اج لةلوةمةيجنلعي يجلي إليقلث ضشيابةلاييجأللم  سيينللنبالبح لشيخع،ل
لERP)ببث جىلمبحنابسجةلبحسجثاةلمبحل جل لبح يخل مةيلةلأحيةيجلعي يجلي إليقلثيخفال طثييقلل يمل 

ملييخللنبالبح لشيي ع،لبمللنلبلييجكلبحاليييلل يينل(لABC طثيييقلل ييجملبح الفييةل ،لملفييالملييخلببنبا
(لملييييخللنبالERP(لبح نمم ييييةلثييييل مل ABCبحنابسييييجةلبح ييييخل لجمحييييةل ايي ييييجنلح ييييخفياللل  ييييةل 

صننيا ة مشننكمة البحننث ويمكننن أحييخلبح سييجضللبح ييجحخلمبحييفتلي فييلل شييالةلبييفبلبحث ييى للبح لشييخع
 الحالى من خالل التساؤل التالي:
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(لABCبيييمل ييخفياللل  يييةلبح اييجحي ل   فليييةلعيييخلل ييجملبح ايييجحي لملييخللسيييجأللببلشيييطةل ل ييجل-
بح نمم ييييةلث المحمويييييجلبح إلم ييييجةلبح  اج لييييةل   فلييييةلعييييخلل ييييمل وطيييييطل ييييمبانلبح شييييام ل

ERP)لعخل  سينلببنبالحل لش ة؟ للل(ل
ل

لط اجنل نل شالةلبحث ى،لع نلبفبلبحث ىليسي ةن لثةيفةللسجسييةلنابسيةلم ايييمل فيال يخمب 
(لبح نمم ييييةلثييييل مل وطيييييطل ييييمبانلبح شييييام لABCلل  ييييةلبح اييييجحي لملييييخللسييييجأللببلشييييطةل 

 ERPل ل(ملخللنبالبح لشخع
 يييىللنل يينللبييمللفييجال طثيييقل المحمويييجلبح إلم ييجةلبح  اج لييةلولييقلبحإنييينل يينلبح زبيييجل
بح لجعسييييةلحل لشيييخعلوجةيييةلعيييخل يييللاةيييالنماعل ييييجعلبح لييي  ،لحيييفحكلحيييزملبب يييالمليييخلبح لشيييخعل

اماعل م يييينلبحوةيييمنلح وفيييي،لبح الفييية،لم  اييييقلأسييي اب يويةلبح  ييييزلبح ايييجحيفخ،لبب يييالبحيييفتلظييي
ل (Singla,2008ي اقلحةجلببس  ابايةلنبوللببسمبقلموجاوةجل 

ل

ا ييجل لثييةللب يييةلبييفبلبحث ييىلعييخلللييالي لييجمللل يينلبح مظييممجةلبحث فيييةلبح نيفييةلبح ييخلحييمل
ملييخل   ييخلثجب  ييجملاثيييال يينلوجلييبلبحإنييينل يينلبحثييج فين،ل   فلييةلعييخلميينمل سييليطلبحظييمال

مليييخلبحييياغمل ييينلبح ل ييييةلل(لمليييخللنبالبح لشيييخعERP(لبح نمم يييةلثيييل مل ABC يييخفياللل  يييةل 
ةلعيييييخلبحسييييلمبةلبيويييييياع،لمببب يييييةلبح    ليييييةلثييييينل المحموييييييجلبح اففييييةلح المحموييييييجلبح إلم ييييج

بح إلم ييجةلم  جاسييجةلبح  جسييثةلبمنبايييةلبملللييالحييملييي مل اييييمللفييجال اج لة ييجل إييجنلملييخللنبال
بح لش ة،ل يىللنلبح اج للثينللل  يةلبح ايجحي لم المحموييجلبح إلم يجةل ل يزبلل  يةلبمطيجال

لبح وايثخلمبحل ات 
أحييخلبح زييينل يينلبحث ييمىلبحل ايييةلمبح طثيايييةلح فسيييالبييف لبح ييييابةلبحونييينعللبب ييالبحييفتلييينمم

ملفجابييج،لمثجح ييجحخل لثييةللب يييةلبحث ييىلبح ييجحخلعييخلبييفبلب  وييج ل يينلويي لل  جمحييةلبحيياثطلثييينل
ل لمنابسجةلل ملبح اجحي ل(ERPنابسجةلل مل 

ل

ملوييييابن،ل ثييينللوطيييةلم لةوييييةلبيييفبلبحث يييىلث ايييييملبحنابسيييجةلبحسيييجثاةلبح ا ثطيييةلث  يييييابةل
بحث يييىلم  ليلةيييجلمبح مةيييللأحيييخلبحفيييا،لبحلةيييجلخلحلث يييىلمثإييينلفحيييكلل ويييالل يييملنابسيييةلبح جحيييةل

 :إستنادًا إلى الخطوات التالية و ثجالعاظال
ل جايخل لفيفل لكلببل  ة (لم  نينل(ABC(،لمحل جمل(ERP  نينلبح لشخعلبح طثاةلحل جملل-
لسم لي مل اسيملثيجلجةلبح لشخعلبح و جاعلأحخلع ا ينل:ل-
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(لمفحييكلح  نييينل سيي متلABC(لماييجنلبلييجكل لفيييفلحل ييجمل ERPع يياعل ييجلاثييلل لفيييفلل ييجمل ل-ل
لبح طمالعخلببنبالحل لشخع ل

لللللللل(،لمفحييييييكلحايييييييجألل سيييييي متلبح طييييييمالABC ل(لمل يييييجمERPع ييييياعل ييييييجلثإيييييينل لفيييييييفلل ييييييجمل ل-ب
عخلببنبا،لم نتلبح طمالعخلايفيةلأمنبنلمبس ونبمللل  ةلبح ايجحي لمليخللسيجأللببلشيطةل

لعخل للمومنلل مل المحمويجلبح إلم جةلبح  اج لةلحل  اقل نل  سينلببنبالحل لشخع 
ي ملأوابال اجالةلثينلثيجلجةلبحف ا ينل و ثيجال يجلأفبلاجليةلبليجكلعيامقل إلميية،لمبح  ايقلل-ؤ

لل  ييةلبح اييجحي لملييخللسييجأللببلشييطةلبح نمم ييةلثييل مل وطيييطل ييمبانلبح شييام ل يينل ييخفيال
ل ملخللنبالبح لشخع

فييملثإيينلفحييكلييي مل مزيييةلاجل ييةلب س اةييجالملييخلمييننل يينلبح لشيي ةلبح ةييايةلبحإج لييةلعييخللل
 وجللةلجمةلببنمييةلعيخل  جمحيةلحل إيا لمليخلللابالبح ينياينلبح يجحيين،لبح ينياينلبمنباييين،ل

ياتلبح ايجحي ،لم ينيايلاسيملل يملبح إلم يجةلعي يجلي إليقلثيل ملبح ايجحي لبح طثايةل  جسثملم ن
(لح  سييينلعإجحيييةلمافييجاعلبييف لبحييل ملمنمابييجلعييخلERPحيينيةملم يينتلبحيينمملبحييفتليان ييالل ييجمل 

ل  سينللنبالبح لشخع ل
وبالتالى، فى ضوء مشكمة الدراسة الحالية وتحقيقًا ألىدافيا، سوف يتناول البحنث المحناور 

 التالية:
  لبح خةيللبحل اتلم اييملم  ليللبحنابسجةلبحسجثاة
 خفياللل  ةلبح ايجحي لمليخللسيجأللببلشيطةلبح نمم يةلثيل مل وطييطل يمبانلبح شيام لمليخل 

 لللنبالبح لشخع 
  نابسةلبح جحةلمبو ثجالعا،لبحث ى 
  لبحل جل لمبح مةيجةلم وج ةلبحث ىلبح س اثلية
ل

 الدراسات السابقة :التأصيل النظرى وتقييم وتحميل 
نماللل  ييةلبح اييجحي ل   فلييةلعييخلل ييجملسييم لييي ملمييا،لحلنابسييجةلبحسييجثاةلبح ييخل لجمحييةلللللل

 ABCفلييةلعييخلل ييجمل (بح نمم ييةلث المحمويييجلبح إلم ييجةلبح  اج لييةل   ERPعييخل  سييينللنبال(ل
لذلك عمى النحو التالى:و بح لشخعل

ل

(لABCبو ثيجالايفييةل طثييقلل يجمل (للLahikainen et al ., 2000بس ةنعةلنابسةل 
 ييييىللمظييي ةللنلبليييجكلبحإنيييينل ييينلبحثا وييييجةلبحوجةيييةلثل يييجملل.(ERPعيييخل يييللل يييجمل 
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 ABCلمبح ييخل اييمنللافييالاييناعلملييخلايييجأللببنبالملبحافييجاعلمبحوييمنعلحل سيي ةلك،لماعييةلاث يييةل)
زبحييةلاييلل ييجلبييملغيييال ظييي لحلاي يية لا ييجلي ايينلبسيي ونب ةجلح  سييينلبحإ لييي جةلبح ل وييجة،لمب 

مفحكلمينلطاييقلأنباعلببلشيطةلبح سيثثةلحل الفية،لثجمظيجعةلأحيخل  سيينلم لييةلب ويجفلبحايابابةل
مبيييمل يييجللشيييجاةلأحييييالنابسيييةللمبحإ ايييةل يييةلبحإ ييي ا،لمعةيييملبيايييللبح الفيييةلبح ايايييخلحل لشيييخع 

 Wegmann,2013للنلل يييييجمل) ABC)يم اييييينلبح ييييينياينل ييييينل  لييييييلللافيييييالنايييييةلحاث ييييييةلل
بحوييين جةلبح يييخل اييين ةجل المحموييييجلبح إلم يييجةلحةيييجلناويييجةل  فجم يييةللبحإ ييي ا،ل ييييىللنل إ يييم

م امنلل يجلخلغيال ل مسة،لع نلفحكليشيالل  ينيجنلحلاييجأللبحةي ي لح الفيةلبحوين جةلبح ان ية ل
بييمل إزيييزلم ليييةل مزيييةلبح اييجحي ل  ييخلييي ملل(ABC محييفحكلاييجنلبحيييا،لبحاليسييخل يينلل ييجمل

م يينللج يييةلبحإ يي الم مزيإةييجلثشيياللةيي ي  للبحيي  انل يينل   يييللبح اييجحي لفبةلبحةييلةلملييخ
(ل يييييىلاج ييييةلث  ليييييلل يييينتلويييينمتلل ييييجملZhang., 2010 إةييييملنابسييييةل لوييييات،لبو لفييييةل

 ABC لعمل لل طثيقلل مل)ERPلمفحكلحل  اقل نلبمث اجابةلبح ا ثطيةلثي نباعلبح ايجحي ل،)
منباعلل(لعيييمل  جمحيييةلما يييابدلل يييمفؤلونيييينل  اج يييلERPملييين جليايييمنلبليييجكل طثييييقلحيييل مل 

ل( ERP(لعمل للمومنلل مل ABCبح الفةلملخللسجأللببلشطةل 
أحيييخلأليييال ييينلبح  اييينلبحييين  لثيييينلل(لLahikainen et al .,2000عاييينل مةيييلةلنابسيييةل ل

(لاشيايكلحيال ييىلأليالعيخل يللABCأحيخلل يجمل ل(ERP بحلطج ينلمفحكلح نتلب  يجؤلل جمل
 لي انل مزيةلبح اجحي لثشالل ان،لمثيفحكلعي نللنمبةلأنباعلبح الفيةل لإيبلنمابنلل(ERP ل جمل

عيييخلم يييجل لبح لشيييخعلم مزييييةلبح يييمبانلمليييخلبح ل ويييجةلبحلةجليييية لعجح امليييةلعيييخل مزييييةلبح ايييجحي ل
(،لفييملييي مللاييللبح إلم ييجةلABC إ ثييالل ييابنلبج ييجنلعييخلم ليييةل ةيي يملبحل ييجفؤلعييخل ييللل ييجمل 

،لمثجح ييييجحخلعيييي نل  يييينيىلبحل ييييمفؤلييييي مللم نلعييييخلل ييييجمل(ERP ل ييييجمللبحوجةييييةلثييييجحل مفؤلبحييييخ
 ABCلفييملييي مللاييللبح إلم ييجةلثشييالل لاييجلخلأحييخلل ييجمل) ERP)لمثجح ييجحخليسييجمنلعييخلاعييةل 

لافجاعلبحإ ليجةلمزيجنعلبحاث يةلمثجح جحخل  سنلببنبالبح جحخ ل
 Lahikainen et al)  فقل ةلنابسةلل(Wegmann,2013 مياتلبحثج ىللنلل جل لنابسةل

(لاشيييايكلحيييالABC(لي  يييجؤلأحيييخلل يييجمل ERPعيييخلللة يييجل مةييي لأحيييخللنلل يييجمل لل(2000,.
 لي اييينل مزييييةلبح ايييجحي لثشيييالل يييان،لمثيييفحكلعييي نلل يييجملل(ERP  ييييىلأليييالعيييخل يييللل يييجمل

 ABCلليلإيبلنمابنلاثييابنل مزييةلبح يمبانلمببلشيطةلمليخلبح ل ويجةلبحلةجليية لعيخل يينل و ليي ل)
(ل ايمنلببلشيطةلABC(لبح خل مةلةلأحخلللالعخل يللل يجمل Zhang.,2010ةل ل جل لنابس
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بخلبح سثبلبح اياخلحل الفة،لمبخلبح خل س ةلكلبح يمبان،لعةيفبلبحل يجمليايمملث وفيي،لبح ايجحي ل
بحوجةيييةلثجحإ لييييجةل ييينلوييي للبحييي ولمل ييينلببلشيييطةلغييييالبح ظييييفةلحلاي ييية،لا يييجللشيييجاةل

إظييية جلبحيييثإ،،لمثجح يييجحخلعييي نلبحل يييمفؤلبح ث ايييالمنباعلبحنابسيييةلأحيييخللنلبحل يييج ينل ا ليييينلحث
ل( ERP(لبح موالل ملبحسمقلمبح إ  نلملخل طثيقلل مل ABCبح الفةلبملل جمل 

ل
ل

 ;Wegmann,2013)ميضاييينلبحثج يييىلمليييخللنلنابسيييي لجل و لييي لمييينلنابسييييةلايييلل ييينل

Lahikainen et al.,2000)عييييخللنلح المحمويييييجلبح إلم ييييجةلبح  اج لييييةل   فلييييةلعييييخلل ييييجملل
 ERP ل ييخفيالمبظيي لمنمييملعإييجللبل  ييةلبح اييجحي ل فييللل ييمل)ABCلمحيييأللبحإاييأللمفحييكل)

 نلو لل  سينلانا ةجلملخل وةيملم مزيةلبح اجحي لثشالللافال امليةلمفحيكل ينلوي لل
يييضنتلفحييكلأحييخل  سييينللنبالل(ل  ييجERPببم  ييجنلملييخل سييثثجةلبح ييمبانلبح ييخليمعابييجلل ييجمل 

(لايجنلحةيجلERPبح لشخع،لحفبليضانلبحثج ىلملخللنلناوةلبملن جؤللملبح اج للعخلثيليةلل يجمل 
نلERP(ل ييةلل ييجمل ABC ييخفيالمبظيي لملييخل ايينبالبح لييجعةلبح سيي  نعل يينلن يي لل ييجمل  (،لمب 

 يللل يجمل(ل امنل ثإيجنلح ينتل اجERP(لنبوللل جمل ABCا يةلبحثيجلجةلبح  ج ةل نلل مفؤل 
 ERP ل(ل ةلو يةلل ملبح إلم جةلبح مومنعلثجح لشخع

ل
ل

(لERP،ل ييييىليييياتللنل طثييييقلل يييجمل (لZhang.,2010 ا يييجلي فيييقلبحثج يييىل يييةلنابسيييةل
لللللليييييضنتلأحييييخل ل يييييملم سييييييالببلشييييطةلبح  إلاييييةلثجح  جثإييييةلمبحااجثيييية،لم سييييةيللأميييينبنلبح اييييجايال

نباعل بحثية،لم نلفمل وفي،لبح ايجحي لبح ا ثطيةلثةيج لل يجلمنلببلشطةلبحوجةةلث نباعلبمل جؤلمب 
نبوللبح لشخعلع لالي انلوف،ل الفةلبحثظجمةلبح ثجمةلموجةةلبح اجحي لغييالبح ثجشياعلمفحيكل
ل يوييةلح وفييي،لبح اييجحي لبحوجةييةلثإ ليييةلبح  جثإييةلمبحااجثييةلملييخلم ليييجةلبمل ييجؤ،لمبحيي ولمل

ل( ABCلبمللمحميجةلل جمل  نلببلشطةلغيالبح ظيفةلحلاي ةلمبح خل إ ثال نل

ل

(لملييخلل ييملبح اييجحي لملييخللسييجأللببلشييطةلاخ يينلERPمعييخلسيييجقل ييخفيال طثيييقلل ييمل 
 Silva et)بس ةنعةلنابسةل  جاسجةلم طثيياجةلبح  جسثةلبمنبايةلعخل  سينللنبالبح لشخع،ل

al .,2011)ع ييمللفييال اج ييللم طثيييقلل ييمل لERPلملييخل  جاسييجةلم طثياييجةلبح  جسييثةل)
بمنباييييةلملفيييالفحيييكلمليييخلب ويييجفلبحاييياباةلبح  إلايييةلث  سيييينلببنبالبح يييجحخ،لم ايييييملايييي للفيييال
بح نايبلمنممل مانتلبحل يجململيخلو سيةلم يجل لحل  جسيثةلبمنبايية،لماج يةلبحنابسيةلثمظيةل

(لم  جاسجةلبح  جسثةلبمنباييةللملفيالERPأطجال فجبي خليمظ لبحإ اةلثينلبس ونبملل مل 
مبييمللROIبحايابابةلبح  إلايةلثجحاث يييةلمبح الفيةلم إينللبحإجليينلمليخلبمسي ف جالفحيكلمليخلأ وييجفل
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-Rodriguez & Spraak)(لبح يييجحخ،لملظيييجعةلمليةيييجلنابسيييةل0 يييجليمظييي البحشييياللاايييمل 
man., 2012)ثجحاييييجملث  لييييللبح يييييابةلبحلج ويييةل ييينل طثييييقلل يييمل للERPلعيييملبح  جسيييثةل)

لثإييييجنلحل  جسييييثةلبمنبايييييةلمبييييمل:لل اييييجييأللببنبا،لبمنبايييية،لمفحييييكل يييينلويييي للنابسييييةللاثإييييةل
  جاسيييييجةلبح  جسيييييثةلبمنبايييييية،لللشيييييطةلبح  جسيييييثينلبمنباييييييين،لبح إلم يييييجةلغييييييالبح جحيييييية ل

(،لERPمبس ةنعةلبحنابسةلبموجثيةلمليخلبح سيجضللبح يجحخلمبيم:ل يجل ينتلأ اجلييةل طثييقلل يمل 
 ييييييجلاج يييييةلثييييييالنابسييييييةلمايييييي لي ايييييينللنلي ييييينىل ييييييييابةلعيييييملبح  جسييييييثةلبمنباييييييية؟،لمبيييييمل

 &Gimžauskienė., 2015لKlovienėلليظيييجنل ييينلوييي للبح  ايييقل ييينل يييخفيال المحموييييجل)
لبح إلم جةللعخلظ جنلبح مبعقللملبح طجثقلثينلبحل جملبح  جسثملمثيلةلببم جل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ( ِّٚبضؼبد اٌّحبؼجخ اإلزاضيخERPإغبض ِفب٘يّٝ ٌٍؼاللخ ثيٓ ٔظُ ) :(1شىً )

 Silva., Gunawardana., and  Silva., (2011)-P.4 :اٌّصسض 
 

(لأحيييخللنلبليييجكلم ايييةلثيييينلبسييي ونبملل يييملSilva et al.,2011عاييينل مةيييلةلنابسيييةل ل
 ERPبحثيجليجةلبح سيي ون ةلعييخل(لم  جاسيجةلبح  جسييثةلبمنباييةل يينلويي لل  سيينلاييناعلمناييةل

بح مبزلةلبحالس جحيةل  جلوإللم ليةلأمنبنلبح مبزلةللافيالافيجاعلمعإجحييةلمي اينلبمم  يجنلمليةيجل
نباعلبح اجحي ل نلو للم ا ةجلبميوجثيةل يةلل يجمل  (لمبيمليإ ثيالABCعخلب وجفلبحاابابة،لمب 

( لERPبح نيفيةلحل يجمل لسلمبل نللسجحيبلبح  جسثةلبمنبايةلبح خل نم ال إ يملبمةينبابةل
(ل ييييةل  جاسييييجةلبح  جسييييثةلبمنبايييييةليييييضنتلأحييييخلزيييييجنعلبحاث يييييةلERPا ييييجللنل اج ييييللل ييييمل 

 فٝ اٌّحبؼجخ اإلزاضيخ اٌطلبثخ اإلزاضيخ
Management control in managerial Accounting 

 

اٌّٛاظٔخ 

 اٌطأؼّبٌيخ
ٔظبَ 

(ABC) 

 اٌزٕجؤ اٌّٛاظٔبد

 اٌّبٌٝ  األزاءإرربش اٌمطاضاد ثشأْ 

ROI 

اٌزمبضيط ٚاٌجيبٔبد 

 اٌزشغيٍيخ 

 اٌزىٍفخ اٌطثحيخ

 (ERPٔظبَ )

اٌزسضيت ػٍٝ 

اٌؽزرساَ 

رىٌٕٛٛعيب 

 اٌّؼٍِٛبد

زػُ 

ِٛضزٜ 

 إٌظبَ
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م وفيييييي،لبح ايييييجحي لمزييييييجنعل إييييينللبحإجلييييينلمليييييخلبمسييييي ف جا،لمبيييييمل يييييجللاييييينةلملييييييالنابسيييييةل
 Siahoan, 2013)بح ييخلبسيي ةنعةلبح إييا لملييخل يينتل ييخفيالل ييمل لERPلملييخل  جاسييجةل)

ثةلبمنباييية،لم مةييلةلبحنابسييةلأحييخلللييال ييمل يينمىل يييييالوييفاتلعييخلطثيإييةلم طثياييجةلبح  جسيي
(،لماج ييييةلث يييييييالبحيييينمالبح الييييينتلحل  جسييييثينلERPبح  جسييييثةلبمنبايييييةلثإيييينل طثيييييقلل ييييمل 

(ل ينلوي للزييجنعلاينا ةجلمليخل وفيي،لABCبمنبايينلثشياللاثييا،لملنتلأحيخل طيميالل يمل 
ح إلم يييجة،لمبح ةيييمللمليةيييجلم إجحو ةيييج،لم  سيييينلبح ايييجحي لمبحااجثيييةلمليةيييج،لمسيييةمحةل ييينعقلب

نابسييييييييييةلببنبالبح يييييييييجحخ،لممظييييييييييةلوطيييييييييطلأسيييييييييي اب يويةلطميليييييييييةلبيوييييييييييل لمب فايييييييييةل إةييييييييييجل
 &Gimžauskienė., 2015لKlovienėلم مةييييييلةلأحييييييخللنلبلييييييجكلطلييييييبل ا فييييييةلملييييييخل)

لبح إلم جة،لا جللنلبلجكل املةلمسامةلعخلب وجفلبحاابابة،لا جللشيجاةلبحل يجل لأحيخللنلبليجك
 شيييالةلعيييخلم لييييةلبب ةيييج ةلم  ثيييةلبح المحموييييجلعيييخلبح سييي ميجةلبمنباييييةلبح و لفييية،لمبيييف ل

 لةييجلميينلطايييقلبسيي ونبملبح  سيييلجةلعييخلبحييل ملبح  جسييثيةلمغيابييجل يينلبحييل مللبح شييالةلي ايين
،لECب حا امليييييةلل،لمبح وييييجاعICT(،لم المحمويييييجلبب ةييييج ةلمبح إلم ييييجةلERPل ييييمل ل فييييل

-Rodriguez&Spra) لمبييييييفبل ييييييجللمظيييييي  الليظييييييجنلل ييييييجل لنابسييييييةلمل ييييييملبحييييييفاجالبمنبات
akman.,2012)ثجحلسيثةلحلثإينلببمللعي جليوملبحثإنلببمللمبحفجلخ،ل ييىلموينةلبحنابسيةلل

مبحوجملثيجح ييابةلعيمل ايجييأللببنبا:لأنلبح لشيخةلبح يخل طثيقلببل  يةلبح الينييةلحل إلم يجةل
مبييفبلمليخلمايأللبح لشي ةلبح يخل طثيقلبحييل ملليا ةيالبسي ونب ةجلمليخلبح ايجييأللبح جحييةلعايط،

(لعةييخلي الةييجلبحيين  لثييينل اييجييأللببنبالبح ييجحخلمغيييالبح ييجحخل يينللوييللERPبح نيفييةل فييلل 
بح ةيييمللمليييخل إلم يييجةلعماييييةلمناياييية،لمايييفحكلحل ةيييمللمليييخلثيجليييجةلوجةيييةلثجحإ لييييجةل

لبح شييليةلثشالللسا  لل
بح  جسيثةلبمنبايية:للمظي ةلل يجل لبحنابسيةلل جلثجحلسيثةلحلثإينلبحفيجلخلمبحويجملث  جاسيجةلل-

(لاينل لERPث جلي فقل ةلل يجل لبحنابسيجةلبحسيجثاةلعيخلبيفبلبحةيننلمبيمللنل طثييقلل يجمل 
يايمنلحيال يخفيال ثجشييالمليخل  جاسيجةلبح  جسيثةلبمنباييية،لمحاينللةيث ةلبح  جاسيجةلعييخل

حاييناعلملييخل(للافييالافييجاعلمعإجحيييةلميينلفتلاثييل،ل  ييجليييضنتلأحييخلبERP ييلل طثيييقلل ييجمل 
لب وجفلبحإنينل نلبحاابابةلبمس اب يوية 

مبلييجلييياتلبحثج ييىلثجحلسييثةلحةييفبلبحثإيينللنلبحنابسييةللايينةلملييخلللييال ليمويينل ييخفيال ثجشييال
(لملخل  جاسجةلبح  جسثةلبمنبايية،لمحاينللةيث ةلبح  جاسيجةلعيخل يلل طثيايالERPحل مل 
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مييييياتلبحثج ييييىللنلل ييييجل لبييييف للافييييالافييييجاعلمعإجحيييييةلعييييخل وفييييي،لبح اييييجحي لم  سييييينلببنبا،ل
بحنابسيييييةل  فيييييقل يييييةلبييييين لث فليييييجلبح يييييجحخلبحيييييفتليسييييي ةن لنماللل  يييييةلبح ايييييجحي لبح نمم يييييةل

لث المحمويجلبح إلم جةلبح  اج لةلعخل  سينللنبالبح لشخع 
(لم يخفيالبح  يييابةلبح  إلايةلثيالمليخلبح  ييييابةلERPل يجل ينل ييىل ينتلعإجحييةلل ييجمل     

(لStefanou & Athanasakiل2012,نابسييةل لايييةلعايينللمظي ةلبح  إلايةلثجح  جسييثةلبمنب
عملبحسمقلمبح يزعلبح لجعيسيةلعي نلبحإنيينل ينلبح لشي ةلثيللغيجحثي ةمل بح اجلة ظ جن لول لنل ن

( لم  ةلبف لبحنابسةلثنبعةلع يملم سيليطلبحظيمالمليخلERPاج مبلثجم  جنللمل طثيقلل جمل 
بمنبايييةولم ييمعيالأطييجالشييج للحلث ييىلعييمل(ملييخل  جاسييجةلبح  جسييثةلERPلفييال طثيييقلل ييمل 

 يييالبح  جسثةلبمنبايةلعملثيلةل وطيطل مبانلبح شام ،لم ملأوابالبحنابسةلمنلطاييقلمظيةل
و ألللسللةلث فيةل معالأطجال  اج للحفةيملايي لي اينلحل  جسيثةلب نباييةللنل  يييالعيملثيليةل

 ERP لبح جحخ:3(لبحلجو ةلمبمل جليمظ البحشاللاامل) 
 

 

 

 

 

 
ل 

 

 
 مع المحاسبة اإلدارية ERPنظام  فاعمية(: 2شكل )

 P.150- (,2012 Stefanou & Athanasaki) المصدر:
ل

 ERP اٌّزغيطاد اٌّزؼٍمخ ثٕظبَ 

 ضظب اٌّؽزرسِيٓ

 ِب ثؼس اٌزٕفيص

 ERPرىبًِ ٔظبَ 

 الخىفيز

                        BPRٕ٘سؼخ اٌؼٍّيبد إػبزح 

فؼبٌيخ ٔظبَ 

ERP 

ثبٌّحبؼجخ اإلزاضيخزغيطاد اٌّزؼٍمخ اٌّ  

 اٌرصبئص إٌٛػيخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّحبؼجيخ

 رمٕيبد اٌّحبؼجخ اإلزاضيخ اٌّجزىطح

 ػٍّيخ ارربش اٌمطاض

 اٌطلبثخ اٌساذٍيخ

 اٌّطاعؼخ اٌّؽزّطح

 (BIاٌصوبء اإلزاضٜ )
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(ولملطيجقلأميجنعلبلنسيةلبحإ لييجةلERPبح لفيفلبحلجو لحل يجمل عانل مةلةلبحنابسةلأحخللنل
بيييمل ييينلل(Post Implementation Review)بمنباييييةلمبح وجاييييةولم ابوإيييةل جثإييينلبح لفييييفل

(،لABCملييخل  جاسييجةلبح  جسييثةلبمنبايييةلبح نيفييةل فييللل ييجمل ل(ERP ببثإييجنلبحةج ييةلح ييخفيا
بح  جسييييثةلبمنباييييية،لم ةييييجململنمباللمللييييال ييييمل يييينمىل يييييييالوييييفاتلعييييخل  جاسييييجةلم طثياييييجة

نباعلبح ايجحي لERPبح  جسثينلبمنباييينلثإينل طثييقلل يمل  (،لم  سيينلم لييةلب ويجفلبحايابا،لمب 
حيييفبلاج يييةلنابسيييةلم وفيظييةج،لمزييييجنعلبحاث يييية،لمثجح يييجحخل  سيييينلببنبالبح يييجحخلمغييييالبح يييجحخ،ل

Eker and Aytaç., 2016)لثنابسةل خفيالبح اج للثينلل مل) ERP)م  جاسجةلبح  جسيثةلل
ملييخلببنبالبح ييجحملمغيييالبح ييجحم،لم مةييلةلأحييخلل(ABCبمنبايييةلبح  ان ييةلمبح ييخل لةييجلل ييجمل 

(لم  جاسييجةلبح  جسييثةلبمنبايييةلبح  ان ييةلERPموييمنلم اييةلومبايييةلاميييةلثييينل طثيييقلل ييمل 
ثيينلل يملل  جليامنلحال خفيالأيويجثخلمليخللنبالبح لشي ة،لعاينللاينةلبحنابسيةلمليخللنلبح اج يل

 ERPلم  جاسييجةلبح  جسييثةلبمنبايييةلبح  ان ييةليييضنتلأحييخل  سييينلببنبالبح ييجحمل يينلويي لل)
زيييجنعل إييينللبحإجليينلمليييخلبمسيي ف جا،لبح ثيإيييجة،لمبحيينوللبح شيييييلم لماييفحكلايييجنلبلييجكل يييخفيال

مبيفبلأيوجثخلاثيالملخلببنبالغيالبح جحمل نلو لل  سيينلاظيجلبحإ ي ا،لماظيجلبحإيج لين ل
عي يجليويملل(Rodriguez & Spraakman., 2012) يجل مةيلةلأحييالل يجل لنابسيةلليظيجنل

ثجحلسييثةلحلثإيينلبحفجحييىلمبحوييجملثخلشييطةلبح  جسييثينللبحثإيينلبحفجحييىلمبحابثيية،ل يييىلمويينةلبحنابسيية
(لييييضنيلأحيييخل شيييييللم إجحويييةلبح إيييج  ةلثةيييماعلآحييييةلERPبمنباييييين:لعييي نل طثييييقلل يييمل 

اييةلمي ايينلبح ةييمللمليةييجلعييملبحماييةلبح لجسييب،ل يييىلمثجح ييجحمللةييث ةلبح إلم ييجةللافييالن
يايييمملبحل يييجملث اج يييللو ييييةلبحإ لييييجةلمببلشيييطةلعيييخلاجمييينعلثيجليييجةل اازييييةلمب ييينعلم إجحو ةيييجل
ثةييماعلآحيييةلمبييمل ييجللنتلثيينما لأحييخلوفيي،للسييثةل شييجااةلبح  جسييثينلبمنبايييينلعييملبحيينوملل

 لييييللبح إلم يييجة،لمبح وطييييطلمو يييةلبحثيجليييجةلمحالييياليزيييينل ييينللسيييثةل شيييجاا ةملعيييملم لييييجةل 
لمبحااجثة ل

(للمعيياةلحةييملاجعييةلبح إلم ييجةلبحناياييةلERPمييياتلبحثج ييىلثجحلسييثةلحةييفبلبحثإيينللنلل ييمل  
معييييخلبحماييييةلبح لجسييييبلمبح ييييخلي  جوملةييييجلعييييخلم ليييييجةلبح  ليييييللمبح وطيييييطلمبحااجثيييية لملويييييابن،ل

مغيييال جحيييةلل(ليإ ييللملييخل ييمعيال إلم ييجةل جحيييةERPلمظيي ةلبحنابسييجةللنل طثيييقلل ييمل 
لي انل  ميلةجلأحخل ضشابةلحايجأللببنبالسمبالملخلبح س متلبح شييلخللملبح جحخ 
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مثجحلسييثةلحلثإيينلببويييالمبحوييجملثايفيييةلبسيي ونبملبح إلم ييجةلغيييالبح جحييية:لعايينللمظييي ةل
(للنتلأحيخلزييجنعلبسي ونبملبح  جسيثينلحل إلم يجةلغييالبح جحيية،لERPبحنابسةلأنل طثييقلل يمل 

(لاييلل يينلبح إلم ييجةلبح جحيييةلمغيييالبح جحيييةلمبح ييملي ايينل  ميلةييجلأحييخلERPمل ا ييجل ييمعالل يي
ل ضشابةلحايجأللببنبالبح جحخلمغيالبح جحخ 

 Silva et al)ل ;لStefanou&Athanasakiل 2012,حيييفحكلي فيييقلبحثج يييىل يييةلنابسيييجة

(لي اينللنلييضفالمليخلطايايةللنبالبحااجثيةلبح  جسيثية،لعةيخلERPثخنل طثيقلل مل ل(2011,.
 إ ييللملييخل طييميالم  سييينلاييناعلبمنباعلملييخل و يييةلم ييمعيالبح إلم ييجةلمبسيي اوجمةج،لعةييخل
 سييجمنلعييخلأميينبنلبح اييجايالبح طلمثييةلحييينباعلثشيياللعييماتلمليينلبح جوييةلأحيةييج،لا ييجل إ ييللملييخل
  سينلايناعلبح  جسيبلبمنباتلمليخلبح ابوإية،لمعةيملبحل يجفؤلمبح يييابةلبح يخل ينلنمابيجل يضفال

 جحيةلبح لشخع،لمانا ةجلملخل  ايقلبببنب لبمس اب يويةلمبح شييلية ملخلافجاعلمعإ

ل

معخلظمال زبيجلم لجعةلبس ونبملبح لش ةلح المحمويجلبح إلم جةلبح خللشجاةلأحييةملل يجل ل
عانلبس ةنعةلنابسيةل(،لSilva et al .,2011ل;لStefanou & Athanasakiل2012, نابسجةل

 Maiga et al ., 2014بح فجمللثينللل  ةلبح اجحي لم اج لل المحموييجلبح إلم يجةل اييمللفال(ل
ملييييخلببنبالبح ييييجحخلحل لشييييخع ل يييييىللمظيييي ةلبحنابسييييةللنل المحمويييييجلبح إلم ييييجةلبح  اج لييييةل

(ل ييا ثطلبا ثجطييجنلمفياييجنلثإ ليييجةلبح  جسييثة لع   فييللعايياعلبحنابسييةلعييخلERPمبح   فلييةلعييخلل ييمل 
(لعيخلERPحل  جسيثةلبمنباييةل ييىل سيجمنلل يمل للنلل ملبح إلم يجةلايجناعلمليخل اينيملبحينمم

بحث ييىلميينلم إجحوييةلبح إلم ييجةلبح طلمثييةلعييخلم ليييةلةييلةلبحاييابا لمثجح ييجحخ،ل ةييث لللشييطةل
بح  جسييييثةلبمنبايييييةلسييييمبالبح الينيييييةللملبح نيفييييةللافييييالافييييجاعلمعإجحيييييةلمليييين جل اييييمنل نمم ييييةل

لث المحمويجلبح إلم جةلبح  اج لة 
للييالعييخل ييينل اج ييلل المحمويييجلبح إلم ييجةلملل  ييةلبح اييجحي ل ل ييمعاللملشيجاةلبحل ييجل لأحييخ     

 خفيابةل سي الةلاثيياعلمليخلببنبالبح يجحخلملين جل   فجميلل إيجن،لا يجللشيجاةلل يجل لبحنابسيةلأحيخل
لنلبح لشيي ةلبحةيييلجميةل اايييةللم ييمل زبييييجلببنبالبح يييجحخل ييينلويي للبمسييي ف جابةلعيييخللل  يييةل

(لأسي لجنبنللملولثيجنلأحيخلوليبل يةل اج يلل المحموييجلبح إلم يجةلABCبح اجحي ل   فلةلعخلل جمل 
 .(لبح جحخ2(لمبفبل جليمظ البحشاللاامل ERP   فلةلعخلل مل 
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 ERPمع نظام  ABC(: تكامل البرمجيات الخاصة بنظام 3شكل )

 P.40(Granlund, 2007)- المصدر:
 

 Klovienė,&Gimžauskienė. 2015;Maiga)مي فيقلبحثج يىل يةلنابسيةلايلل ينللل
et al ., 2014)ثخنلبلجكل  مللوفاتلعخلأوابابةلبح  جسيثة،لعي نلأويابابةلبح  جسيثةلعيخلل

 للبحل جملبح الينتلانل يياةلعخل للبح طمابةلبح خل نفةلعيخل المحموييجلبح إلم يجة،لعإليخل
(لعيييخلبح لشيييخعليزيييينل ييينلبسييي ونبمللسيييجحيبلبح  جسيييثةلERPسيييثيللبح فيييجللعييي نل طثييييقلل يييجمل 

(،لا يييجللنل المحموييييجلBSCبحاييييجأللبح  يييمبزنلحييي نبال (لملABCبمنباييييةلبح نيفيييةل فيييللل يييجمل 
بح إلم ييجةل سييثثةلليظييجنلعييخل يينمىل يييييابةلعييخلأميينبنلبح مبزلييجةلمبح اييجايا،لبلوفييج،ل الفييةل

ثخليالل( Silva et al .,2011 بح ةمللملخلبح إلم جة،لمبفبل جل مةلةلأحييالل يجل لنابسيةل
(،لا يجللنلبليجكلERPنل طثييقلل يمل  مل نمىل يييالوفاتلعخلطثيإةلبح  جسثةلبمنبايةلثإي

 يييييالاثيييالعييخلبحيينمالبح الييينتلحل  جسييثينلبمنبايييين،لمسييةمحةل يينعقلبح إلم ييجة،لمبح ةييملل
مليةييجلم إجحو ةييج،لم  سييينلببنبالبح ييجحخ،لممظييةل ضشييابةلح اييجييأللببنبالمبييمل ييجليمظيي ال

ل(لبح جحخ:4بحشاللاامل 
ل
ل
ل
ل

ل

ERP 

ERPs 

ERP 

 ليبغ األزاء 

 اٌزرطيػ ٚاٌّحبوبح
 

 عؽط اٌجطِغيبد ِغ 

SEM)اٌٛؼيطخ( 

ABC Software 
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 * رىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد:

 ERPٔظُ ررطيػ ِٛاضز اٌّشطٚع  -

 ٔظُ اٌصوبء اإلزاضٜ -

 اٌزغبضح االٌىزطٚٔيخ -

 ICT  رىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبالد -

ل

ل
 

 رأصيط اٌزغييطاد                                         
لللللل

لأصط اٌزغييطاد        رزىيف ِغ                     للللللللللللللللللللللللللللللللل
 

 ثبؼزرساَ          

 للللللل

 

 رأصيط رىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد  فٝ اٌزطبثك ثيٓ إٌظبَ اٌّحبؼجي ٚثيئخ األػّبي :(4شىً ) 
 P.1709-(&Gimžauskienė., 2015  Klovienė) :  اٌّصسض

 

 

(ل ينلERPبحنابسجةلبحسجثاةلي ظ لحلثج ىللنل إ  ةجل إا،لح زبييجلل يجمل مثإا،لللل
،لمبح يييخلاييينل يييضفالثشييياللأيويييجثخلمليييخل  جاسيييجةلملل  يييةل لج ييييةلبببييينب لمبح زبييييجلمبح ثيييجنتت

(لم يينلفييمل  سييينلببنبا،لنمنلبح طيياقلABCبح  جسييثةلبمنبايييةلمبح اييجحي لمبح ييخل لةييجلل ييجمل 
ممللملبح اج ييلللملييخلببنبال يينلويي لل  ليييللسلسييلةلبحاي ييةلأحييخلايفيييةلبو ثييجال زبيييجلبييفبلبحيين

بح يينممملل(ABCال يجملثنبييةل يينلبح يمانينلمةيم نلحلإ يي ا،لثةين لبح إيا لملييخلنمالل يجمل 
(لعيييخلل  سيييينللملبحاظيييجالمليييخلبح ليييجطقلبحظيييإيفةللملبحإ لييييجةلفبةلبح الفيييةلERPثل يييجمل 

اي ية،لثجمظيجعةلأحيخل  اييقلبح اج يللثيينلبح ا فإةلمفحكلح إزيزلاي يةلبحإ لييجةلنبويللسلسيلةلبح
 المحوييجلبح إلم يجةلبح  اج ليةلملل  يةلبح ايجحي لم يخفيالبيفبلبح اج يللمليخللنبالبح لشيخع،ل ييىل

(لملييييخلببنبالثةييييماعل لفييييانع،لERPلنلغجحثيييييةلبحنابسييييجةلاج ييييةلثييييجح  اقل يييينل ييييخفيالل ييييمل 
بالليظيجنلثةيماعل لفيانع،لحيفحكلمبحثإ،لببوالاجملثجح  اقل نل خفياللل  ةلبح اجحي لملخلببن

مونلبحثج ىللنلبلجكللناعلعخلبحنابسيجةلبح يخلاج يةلثيجح  اقل ينل يخفياللل  يةلبح ايجحي لمليخل
(لملخللنبالبح لشخعلثةفةلمج ة،لا جلموينلبحثج يىللنلERPلسجأللببلشطةلبح نمم ةلثل مل 

يلخلمبح ييجحخلاييلل لة ييجلبحنابسييجةلحييمل اييملثجح فااييةلثييينللملبو ثييجالبييفبلبح ييخفيالملييخلببنبالبح شييي
لثةماعل لفانع 

محييفحكلعيي نلنابسيي لجل و ليي لميينل ييجل ييملماظييالعييخلبحنابسييجةلبحسييجثاةل يينلويي لل  جمحييةل
(لERPبو ثييجالمبح  اييقل يينلل ييخفياللل  ييةلبح اييجحي لملييخللسييجأللببلشييطةلبح نمم ييةلثييل مل 

 ثيئخ األػّبي 

 إٌظبَ اٌّحبؼجي

اٌّحبؼجخ اإلزاضيخ 
ِمبييػ األزاء 
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فيانع،لعي نلملخللنبالبح لشخع،ل يىللنل إ يملبحنابسيجةل جمحيةلبيفبلببو ثيجالمحاينلثةيماعل ل
بح لشيي ةلبحةييلجميةلبح ييخل ااييةللم ييمل زبيييجلببنبالبح ييجحخ،لمبحإنييينل يينلبح زبيييجلبح لجعسيييةلبييخل
بح ييييخلاج ييييةلثجمسيييي ف جابةلعييييخللل  ييييةلبح اييييجحي لأسيييي لجنبنللملولثييييجنلأحييييخلولييييبل ييييةل المحمويييييجل

لبح إلم جةلبح  اج لة 
حيخللنلبح ييييابةلبح يخلملويابن،ليولملبحثج ىل نلو لل اييملم  لييللبحنابسيجةلبحسيجثاةلأ

 نفةلعخلثيلةلببم يجللبحونيينعلم جزبحيةل  ينىل  طليبلعيخلبح اجثيلل ييييابةلاثيياعلعيخل يمبانل
بح لشييخع،لمبيالةييج،لمبببيينب لبمسيي اب يوية،لمبباسييجم،لمبحل ييجملبح  جسييثم،لمبحسييلةلمبحويين جة،ل

م ييجةلايينلغيييال يينلعييجح يييابةلببا ةييجنيةلمبح المحمويييةلموجةييةلبح يييييالعييخل المحمويييجلبح إل
شاللبمنباعلمثيلةلببم جل لمبحةن لبحاليسملحل  جسثةلبمنبايةلبمل معيال إلم جةلحل سيجمنعل
عخلب وجفلبحاابابة،ل يىلعخل للبف لبحثيلةلبح لجعسيةللةث ل نلبح ةيملحل ينياينلب ويجفلايابابةل

سييي اب يوية،لمملييييةمل طيييميالببنمبةلمبحل يييجفؤلبح يييخل يييمعال حةيييملبح إلم يييجةل  لجسييياةلم لطاييييةلمب 
ثةفةلمج ةلمبح إلم جةلبح جحيةلثةفةلوجةةلمبمل جلبس نمخلظاماعلبحث ىلعخللب ييةلنميمل

ل(،لملفالبفبلبحنمململخلببنبا لABC المحمويجلبح إلم جةلبح  اج لةلحل جمل 
(لايينبمملERPلولييمل يينلاييلل ييجل ايينمل يينل  ليييللم اييييملحلنابسييجةلبحسييجثاةلمنمالل ييمل 

 اشتقاق الفرض الرئيسي لمبحث والذي يتمثل في االتى:إلى (لABCحل جمل 
( المدعومنة بننظم تخطنيط منوارد ABC(: تؤثر نظم التكاليف عمى أساس األنشنطة )H1)ل

 ( إيجابيًا عمى أداء المنشأة.(ERPالمشروع 
( ودورىمنننا فنننى رفنننع ERP(، ونظنننم )ABCالتأصنننيل الىممنننى لننننظم ) -2

 تحسين أداء المنشأة.كفاءة وفىالية المحاسبة اإلدارية فى 
      ( ودوره  ERPمفيننننوم ومنننننافع وأىننننداف نظننننام تخطننننيط مننننوارد المشننننروع ) -2-1

 -: فى تحسين أداء المنشأة
(للثخلةيجلم و مميةل يزملحلثا وييجةللERPل مل ل(Galani et al., 2010)ماعةلنابسةل

بح خل م اينلبح لشي ةل ينلبحو يةلثيينلم ينبةلببم يجللبح و لفيةلعيخل ويج ةلبح لشيخعلبح و لفيةل
اجح ثيإييجة،لبمل ييجؤ،لبح سييميق،لبح  ميييل،لبح ييمبانلبحثشييايةل  ييجليييضنتلحولييقل ل م ييةل  اج لييةل

و لفيةم،لمث ييجلي فيقل ييةل إ يللمليخل  سييينلم لييةل يينعقلبح إلم يجةلمثييال سي ميجةلبح لشييخعلبح 
(لثخنلل ملبح إلم جةلبحفإجحةل نلشيخلةجللنل  سينلMbohwa&Madanhira, 2016نابسةل 
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بحاييناعلبح لجعسيييةل يينلويي للوفيي،لبح اييجحي ،لم  سييينلبحويين جةلبحلمويسيي ية،لا ييجل ييملبح خاييينل
مليييخلبح فجميييللبحاثييييالثيييينلبحإ ييي المبح يييمانينل ييينللويييلل  اييييقلأل يييجؤلبحسيييلةلمبحوييين جةلبح يييخل

(لERP(لثييخنلل ييمل ل3100  مبعييقل ييةل مبةييفجةلبحإ يي ا لمبييفبلي فييقل ييةل ييجلييياب ل  ليينماول
بخل و ممةلثاب  لوجبزعلاجثلةلحل طميةلة  ةلثلجابنلملخللعظيللبح  جاسيجةلعيملبح ويج ةل
بحم يفييةلبح و لفيةلبح يخل إ ييللمليخل ل ييطلم لييجةلبح لشييخع،لم اج يللبح إلم يجةلمليخل سيي متل

نباعلبح لشخ عل ة جلاجنل مزيإةجلبحويابعم،لم س لنلعملفحكلأحخلاجمينعلثيجليجةل اازييةلم جل لمب 
لث جليظ نلحلشااةلأنباعل مبانبجلثافجاعلمعإجحيةلح  ايقل زبيجل لجعسية 

(لبييخلمببنبعلب سيي اب يويةلبح ييخل ييزب نلم يين  لم ثسييطلم ليييجةلERPمثجح ييجحخلعيي نلل ييمل 
ثيجلييجةل اازيييةلث ييجليظيي نلحل لشييخعلأنباعللبح لشييخعلعييخلل ييجملمب يين،لم سيي لنلعييخلفحييكلأحييخلاجميينع

ل مبانبجلثافجاعلمعجمليةلح  ايقل زبيجل لجعسيةم 
م يينلبلييجلييياتلبحثج ييىللنلبحإ ييللثشييالل سيي الليييضنتلأحييخللنلياييمنلبلييجكللاسييجمل و لفييةل
  لييجعألل ييةلثإظييةجلبحييثإ،لثيين نل يينلبحإ ييلل إييجن،ل  ييجليظييالفحييكلثجحافييجاعلبح شييييليةلنبوييلل

بح ل وييجةل ل اييمنلاييجناعلملييخلبح لجعسييةلنبوييلل يينمنلبح لشييخعللمل  ييخللبح لشيي ة،لم يينلفييملعيي ن
لوجاوةجل نل يىلبح الفةلمبحومنعلمبح سليملعخلبحماةلبح لجسبلحلإ  ا للل

(لملليمب لERPلسيثجبل طثييقلل يمل لSpathis, 2006)معخلسيجقللوا،ل ننةلنابسيةل ل
 طثياةيجلعي يجلي إليقلثجح إلم يجةللبح طثياجةلبح س ون ةلأحخلوجلبل  نينلبح لجعةلبح  ا ثيةلمليخ

مبح  جاسييييجةلبح  جسييييثية،ل ييييةل  نييييينلبحإ اييييةلثييييينلبح لييييجعةلبح  جسييييثيةلملسييييثجبل طثيييييقلل ييييمل
 ERP لممييننلبح طثياييجةلبح سيي ون ةلم اييجحي ل طثيييقلل ييمل)ERPلم وييملبح لشييخع لمايينل ييمل)

جنل ييينل(لأحيييخلو سيييةللثإيييERP اسييييملبح ليييجعةلبح  جسيييثيةلبح  مايييةل  اياةيييجل ييينل طثييييقلل يييمل 
ل( التالى :1يوضحيا الجدول رقم )بح لجعةللمبح خل
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 (: إطار منافع نظم تخطيط موارد المشروع 1جدول )
 قابمة لمقياس ممموسة المنافع أبىاد القياس

 المنافع اإلستراتيجية -0
 
 
 
 
 
 المنافع التشغيمية -2
 
 
 
 
 المنافع اإلدارية -3
 
 
 

البنية التحتية لتكنولوجيا -4
 المىمومات

 
لالمنافع التنظيمية -5

ل  ايقلبح اج للثينلبحم جل لبحنبوليةل-
لأنباعلبح الفةل-
لنممل مسةلبح لشخعل-
ل  يزلبح ل وجةلل-
لبح فجملل ةلبحثيلةلبحوجاويةل-
ل

ل  سينلون جةلبحإ  ال-
ل  سينلبحومنعل-
لوف،لبح الفةل-
لزيجنعلببل جويةل-
ل وفي،لنماعلبح شييلل-
لل
ل  سينلببنبالل-
ل  سينلأ وجفلبحاابابةلمبح وطيطل-
ل طميالأنباعلبح مبانل-
ل

لزيجنعلاناعلبحثليةلبح   يةلحلل جمل-
لوف،ل الفةل المحمويجلبح إلم جةل-
ل

موييمنل املييةلح مبوةييةلبح ييييابةلبح جحيييةلل-
لمبح س اثلية

لنمملبح ييابةلبح ل ي يةلل-
ل سةيللبح إلملنبوللبح ل  ةل-

ل لوفظة
لثإظةج
لثإظةج
لثإظةج
ل لوفظة

ل

لثإظةج
لثإظةج
لاج لة
ل إ  ةج
ل إ  ةج

ل

ل إ  ةج
ثإظةجل
لثإظةج

ل

لثإظةج
لاج لة
ل

ل لوفظة
ل لوفظة
ل لوفظة

ل إ  ةج
لثإظةج
لاج لة
ل لوفظة
لثإظةج

ل

ل إ  ةج
ل إ  ةج
لاج لة
لاج لة
لاج لة

ل

ل إ  ةج
لثإظةج
ل إ  ةج

ل

لثإظةج
لاج لة
ل

ل لوفظة
ل لوفظة
ل لوفظة

 P.277- (Shang and Seddon,2002; Spathis,2006)المصذس :
 

  نينللسيثجبلل(Shang and Seddon,2002; Spathis,2006)ا جل لجمحةلنابسجةل
(،لمبح ليييجعةلبح  ا ثيييةلمليييخل طثياةيييجلعي يييجلي إليييقلثجح إلم يييجةلمبح  جاسيييجةلERP طثييييقلل يييمل 

(لمبيييملبح ليييجعةلبمسييي اب يوية،لERPبح  جسييثية،لم مةيييلةلأحيييخللنلبلييجكلو يييألل ليييجعةلحييل مل 
بح شيييييلية،لبمنبايييية،لبحثلييييةلبح   ييييةلح المحموييييجلبح إلم يييجة،لمبح ل ي ييييةلمبح يييخل يييمل مظيييي ةمل
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(ل   ييييزلثخلةيييجل ةييي  ةلERPثجحنابسييية لعثجح يييجحخ،لي فيييقلبحثج يييىل يييةلبيييف لبحنابسيييةلثيييخنلل يييمل 
مبح سي متلللStrategic–Orientedح  ايقل لجعةلم زبيجلمليخلايلل ينلبح سي متلبمسي اب يوخل

مليخلبح سي متلل(ERP) ييىلياينملبمسي ف جالعيخلل يمللOperational–Orientedبح شييلخل
لبمس اب يوخلبح لجعةلبح جحيةل:

 لزيجنعلمل ملبح ثيإجةل
 وف،لبحماةلبح طلمبلحلإ ليةلبمل جويةل 
 سينلون جةلبحإ  ا   

روع إلى تحقيق المننافع أما عمى المستوى التشغيمى، فيؤدى تطبيق نظم تخطيط موارد المش
 التالية: 

 لوف،ل الفةلبمل جؤ
 ايقلب س ي للبب فللحل مبنلبحوجملم  ثةلبح وزمنل   
 ايقلبح اج للثينلم يفةلبمل جؤلمم يف خلبح ثيإجةلمبح مزية   
 سينلأنباعلببةمل   
 ايقلمعمابةلل يوةلبمس يلجالمنلل جملبح إلم جةلبح جحخل   
 ةلبحوجايةلحل مل بلوفج،لبح الفةلبح شييليERP) 

ميظييج لحل لييجعةلبحسييجثاةلزيييجنعلبح املييةلعييخلم ليييةلأ ج ييةلبح إلم ييجةلم  سييينلوييمنعللللل
(لمليييخلأل يييجؤلERPبح ايييجايالمبحايييمبلملبح جحيييية،لا يييجليسيييجمنل اج يييللبح طثيايييجةلبحوجةيييةلثيييل مل 

طل إلم ييجةلعمايييةلمثوجةييةل لييكلبح  إلاييةلثج وييجفلبحاييابابةلمبح ييخلسييم ل ييضفالثمظييمدلحيييأللعايي
لملخلل ملبح إلم جةلبح  جسثيةلثجح لشخعلثللمملخلو يةلم ليجةلبح لشخع 

 Alzoubi,2011; Soudani,2012; Ramazani,2012; Kanellou)مب فاةلنابسجةل
& spathis., 2013);لELragal & EL-Serafi ., 2011مليخللنلل يمل لERPليايمنل)

بح لشييخعلبح  جسييثخ،لماييفحكللفييال طثيييقلحةييجل ييخفيالأيوييجثخلم ل ييم لملييخللنبالببم ييجل،لملنبال
بييف لبحييل ململييخلبح  جاسييجةلمبح طثياييجةلبح  جسييثية لم مةييلةلو يييإةملأحييخللنل طثيييقلل ييجمل

 ERPليإ يييللمليييخل الييييللبحمايييةلبحييي زملح سيييليملبح ل ويييجة،لزييييجنعلعإجحييييةلبحااجثيييةلبحنبوليييية،ل)
 جحييةلمبح ايجايا،ل وفيي،ل  سينلم ليةلب وجفلبحايابا،ل وفيي،لبحمايةلبحي زملمةينبالبحايمبلملبح

ا يةلبح وزمن،ل معيال إلم جةلناياةلمما يةل سجمنلعخلب وجفلبحاابابة،ل وفي،لمايةلبغي قل
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بح سيجثجةلبحشيةايةلمبحاثيةلسييلمية،ل  سيينلم يفيةلبح ابوإيةلبحنبولييية،لمزييجنعل اج يللبح طثياييجةل
لبح  جسثية 

( نقنناًل ERPينا نظنام )ويخمنص الباحنث أن ىنناك الىديند منن األىننداف التنى يقنوم بتحقيق
 ( والتى يمكن توضيحيا كالتالى:115صنن-2005عن )سىد الدين،

 ايييقلبح اج ييللثييينلو يييةلبحم ييجل لمويي للاييلل اب ييلل شييييللبحإ ليييجةلنبوييللبح لشييخعل  
نباعلبح مبانلبحثشايةل   م ش للأنباعلبح مبنلمبح وطيطلمبمشاب لملخلبمل جؤلمب 

 و ليييي لبحم ييييينبةلبحم يفييييييةلمثجح يييييجحخل اجثليييييةلل سييييةيلل ييييينعقلبح إلم يييييجةلمب  ةيييييجللثيييييين 
 .ب  يجوجةلبحإج لينلمبحإ  ا

 نمملم ليةلب وجفلبحااباةلموف،لبحنماعلبح جحيةلمبح  جسيثيةلم اينيملم يمعيال إلم يجةلنايايةل
 معمايةلمنلو يةلللشطةلبح لشخع 

 يةللتل سةيللم ليةلبح وجاعلبمحا امليةلم  ايقلبح امليةلمسيامةلبسي وجثةلم ايي لبح لشيخعل 
ل.  ييابةللمل ضفابةلثيليةلوجاوية

 مباثييييةلبح ايييينملبح المحييييموخلبحةجلييييللم مبوةييييةلبح لجعسييييينلبحييييفينلاييييج مبلث طثيييييقلبييييف لبحييييل مل 
 .بح  ان ة

(،لERPميولملبحثج ىل نلو للبس اابالم  ليللبحنابسيجةلبحسيجثاةلمبحوجةيةلثيل مل    
( وىننى ERPا نظننم )مجموعننة مننن الخصننائص الرئيسننية التننى تتمتننع بيننأحييخلبسيي و ملل

ل(ل:002ةيييل-3112 سإنلبحنين،لكالتالى
 متلل مل   ERPملخل و ممةلثاب  لوجبزعل شاللعي جلثيلةجلثالج  لمب ينل  اج يلليةين ل

أحييخلاعييةلافييجاعللنبالو يييةلبباسييجملثجح لشييخعلمثوجةييةلاسييملبمنباعلبح جحييية،لم سييةيللم ليييةل
 .س ميجةلبح وزمنبمنبنلبح اايالبح جحخلمنلم ليجةلبح لشخع،لموف،ل 

  إ ثييالبحإ ليييجةلبح وجايييةلعييخل ييللل ييمل ERPلوييزابنل يينل ل م ييةل  اج لييةل يينلبحإ ليييجةل)
 بح  ةلةلثثإظةجلبحثإ،لمبح خل شاللعخل و ممةجلبح لشخعلام نعلمب نع 

 سيي  لل ييمل ERPث يالييةلم اج ييللو يييةلم ييجل لبح لشييخعلم شييجاا ةجلعييخلامبميينلبحثيجلييجةلل
ل جؤلمبح ةمللملخل إلم جةلبح شييللبحفماتلحل ملبح إلم جة   مب 

 سييييي  لل يييييمل ERPث ل ييييييطلبحإ لييييييجةلبحةيييييلجمية،ل ييييييىل اييييينمل و مميييييةلطييييياقل إيجاييييييةلل
Standerd/Methodsةن لأحخل  ميللثإ،لبحإ ليجةلبمل جويةلأحخلبيحيةل ل  
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  س  لل ملERPث ة يملل جمل إلم جةل  اج يلليسي ثإنلبح ةيجنالبح  إيننعلحلثيجليجة،لم لل
 يس  لث اابالبحثيجلجةلميانمل إلم جةلعمايةلمناياةلعخلبحماةلبح  لمل 

(لفملايينابةل  فماييةلعييخلERP(للنلل ييجمل 22ةييي-3102مث سييبل ييجلييياتل بحفاطييجأل،   
(لبح إلم ييجةلبح ز ييةلبح ييخلERPالل ييمل  وييجللبح وطيييطلمب سيي ونب جةلبح  إييننع،ل يييىل ييمع

 سجمنلملخلبح ةا لثسةمحةلمثسامةل وج لبح شا ةلملنل نمفةج،لا يجل يمعال زبييجلبح وطييطل
بح خلي ااةجلبحل جملثجحسي جدلحل لشيخعلث وفيي،لبح الفية،لزييجنعلبمل يجؤ،ل وليبللايملبح ويزمن،ل

لبحإ يل ل  سينللنبالبح سليم،لمزيجنعلبح املةلعخلأمنبنل جلي  جؤلأحيا
 ( وىى كالتالى :ERPومن أىم المزايا التى تتمتع بيا نظم )

 وفييي،ل اييجحي لبح شييييلل بلوفييج،ل اييجحي ل اباثييةلبح وييزمن،لبلوفييج،ل اييجحي لبمل ييجؤ،ل 
بلوفييج،ل اييجحي لبح سييميق،لمبلوفييج،ل الفييةلبحيينمملمبح سييجمنع،ل يييىل ل مويينل يينمنلثييينل

 بحم نبة،لم زب نلبح إجحوجة 
 ببةمللبح جحية،لم  اينلبح لشخعل نلب س وجثةلثسامةللاثالحل يييا لزيجنعلبحإجلنل ن 
  سينلبحإ ااجةل ةلبحإ  ا،لم إزيزلبحاناعلبح لجعسية   
  بح للبح  اج للمنباعل مبانلبح لشخعلثو يةللشاجحةجلمللمبمةج 
 بح إج يييلل يييةلاجمييينعلثيجليييجةلمب ييينعل مةيييبلعيةيييجلو ييييةلثيجليييجةلبح لشيييخعلح ايييمنلبيييخلبح يييمانل

بحاليسخلمبحم ينلحلثيجلجةلم نلفمل إجحو ةجلحل ةمللمليخلبح إلم يجةلحل لشيخعلم ينلي إج يلل
  إةج 

 يمعيالبح إلم ييجةلبيليييةلمبحناياييةلحيينباعلمبح اسييي جةلبح ل ي ييية،لماييفحكل ينلحةييملم اييةلثةييجل 
  نلوجاوةج 

  ةلبحاناعلملخلب وجفلبحاابالبحسايةلمبحةيجلبلمثشيالل ظي منل إ  ينلمليخل إلم يجةلةي ي
لمآليةلم مظي لح ضشابةلببنبا،لمبح شجاللم سثثج ةجلمبفبليضنتلأحخل  سينلبحإ ل ل

ل
(لم يجل يمعا ل ينل إلم يجةلERPمياتلبحثج ىللنلبفبلبح طمالبحةجليللمبحسيايةلعيخلل يمل   

مينبنلبح إلم يجةلبح  جسيثيةلبح جحييةلمغييالبح جحييةليشييال حل سجمنعلعخلم لييةلب ويجفلبحايابابة،لمب 
ةييمالعييخلل ييملبح إلم ييجةلبح  جسييثيةلبح الينيييةلمميينملايينا ةجلملييخل مباثييةلبييف لثمظييمدلأحييخلبحا

لبح طمابةلبح نيفة 
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(لثخليالاينل ايقلERPميولملبحثج ىل نلبسي إاب،للبحنابسيجةلبحوجةيةلث طثييقلل يمل  ل
افيال نللبنبعالعخل ويج ةلل طيميالم ييييالبح  جاسيجةلمبحطياقلبح  جسيثية،لثجمظيجعةللأحيخلل

م ييجةلبح  جسييثيةلمبح وطيييطلبمنباتلملييخلبح سيي متلبمسيي اب يوخ،لملنل اج ييللبح ييخفيالعييخلبح إل
بح طثياييجةلبح  جسييثيةلمسييةمحةل ثييجنللبح إلم ييجةلمبمعةييجدلبح ييجحخلاجلييةل يينللبييمللاييجطلبحاييمعل

ل( ERPبح خللظجعةجل طثيقلل جمل 
فنننى تحسنننين أداء ( ودوره ABCمفينننوم وممينننزات ومبنننررات تطبينننق نظنننام ) -2-2

 -: المنشأة
بحف جليلييجةلثةيين لعييخللمبوياللKaplanمللCooper(ل يينلاثيللABC يمل ةيي يملل يجمل للل

 إجحوةلبح شجاللبح  إلاةلثل جملبح الفةلبح الينتل يىليسجمنلبيفبلبحل يجملبح لشي ةلمليخلاييجألل
بح الفييةل يينلويي للنابسييةلمل  ليييللببلشييطةلح  نييينلببلشييطةلبح ظيييفةلحلاي ييةلمبحيي ولمل يينل

لي يييييةولبب يييييالبحيييييفتلسيييييم لييييييضنتلبحيييييخل إ ييييييملاث ييييييةلبحشيييييااةلببلشيييييطةلغييييييالبح ظييييييفةلحلا
(Hardan and Shatnawi, 2013)   ل

(ليايييييمملث وةيييييملبح ايييييجحي لغيييييياللABCا ييييجللمظييييي ةلبحنابسييييةلليظيييييجنللنلل ييييجمل للللللل
(لبيملل يجملBC لبح ثجشاعلملخلبح لي  لبحلةيجلخولبحوين جةولملبحإ ي الثنايةل ييىليإ ثيالل يجمل

ثطلبس ة كلبح لشخعل نلبح يمبانلثجح ل ويجةلبح ل ويةلمبحوين جةلبح ان يةلمنباعلبح اجحي ليامملثال
لللللللللللللكمننننا يقننننوم ىننننذا النظننننام بتخصننننيص التكنننناليف  يننننر المباشننننرة عمننننى المنتجنننناتحلإ يييي ا،ل

لعمى مرحمتين :لأو الخدمات
ل وةيملبح اجحي لغيالبح ثجشاعلملخلمنعللمميةلح اجحي لببلشطة لالمرحمة االولى :

:ل وةيييمللمميييةل اييجحي لببلشييطةلملييخلبح ل وييجةللملبحويين جةلثجسيي ونبمللالثانيننة المرحمننة
ل سثثجةلبح اجحي لمبح خل   فللعخلببلشطةلبح س ون ة للللل

(لمليخللليالم لييةل ينللABCلل يجمل ل(Cooper & Kaplan, 1991)عاينلماعيةلنابسيةلل
م ليجةلبح  جسثةلبمنبايةلبح يمل يمز ل ايجحي لبح يمبانلمليخلبح ل ويجةللملبحإ ي المليخللسيجألل

لببلشطةلبح سثثةلح نمىلبح الفةلمبح ملبس ون ةل نلاثللبح ل وجةللملبحإ  ا ل
(لثخليييالبحل يييجملبحيييفتلي ييينلبمنباعلثيييخنبعلونيييينعلABC(لل يييجمل Lowder,2006مميييا ل للل

خل  نييينلم وةيييملبح اييجحي لبحوجةييةلثجح ل وييجةلثطاياييةللافييالعجملييية،لا ييجليإ ييلل إ ييللمليي
لملخل معيالبحمسجلللبح خل نلو حةجلي مل سجبلمعةللبح اجحي لح لشطةلبح ا ثطةلثةج 
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(لملثخليال23ةييي-3103(للاي نلمينل ل يين،Athanasios et al.,2010مماعيالليظيجنل لل
لشيطةلمبحم يجل لبح يخل موينلثجح لشيخع،لمبحيفتليسي  لفحيكلببسيلمبلبحيفتليإ  ينلمليخلو ييةلبب

ح  جسيييثخلبح ايييجحي لث وةييييملبح ايييجحي لبح ا ثطيييةلثجبلشيييطةلبح يييخل لي اييينل مزيإةيييجل ثجشييياعل
ملخلبح ل ويجة،لم ينلفيمل وةييملبيف لببلشيطةل ينلوي لل سيثثجةلبحلشيجطلمليخلبح ل ويجةل

لمبحون جةم ل
ليالفحيكلبحل يجملبحيفتليسيجمنل(لثخHardan and Shatnawi, 2013مماع يالنابسيةل للل

عييييخل  نيييييينلببلشييييطةلبح سيييييثثةلحل ايييييجحي لثفإجحيييييةلم وةييييييمل ايييييجحي لبييييف لببلشيييييطةلمليييييخل
بح ل وييجة،لمثجح ييجحخلي  فييللبحةيين لببسجسييخلحةييفبلبحل ييجملعييخلايييجألل الفييةلببلشييطةلملحيسييةل
 الفيييةلبح ل ويييجةل ييييىليييي مل وةييييملبح ايييجحي لمليييخلبح ل ويييجةلمليييخللسيييجألللسييي ة كلبيييف ل

ةل ييينلببلشيييطةللتللنللسيييأللبح وةييييمل ل سييثثجةلبح الفييية(لمعايييجنلحةيييفبلبحل يييجملبيييخلبح ل وييج
لمثجاعلمنلا يةلببلشطةلبح خلي ملبلوجزبجلمل جؤلبف لبح ل وجة لللل

(لأحيييخل مظيييي لأ اجلييييةلبسييي ونبملCagowin&Bouwman,2002عاييينلبييينعةلنابسيييةل لل
ليييجة،لعايينلمويينةلبحنابسييةللنل(لح  سييينلببنبالبح ييجحخلحل لشييخعلمبحااجثييةلملييخلبحإ ABCل ييمل 

نباعلABC طثييييقلل يييجمل  (ليسيييجمنلعيييخل وفيييي،لبح ايييجحي لمبحااجثيييةلمليةيييج،ل  سيييينلبحويييمنع،لمب 
بحطليبلمليخلبح ييمبان لعةيملياييمملث  ثيةلبح اييجحي ل  يخليي  انل يينل  لييللببلشييطة،لا يجلمويينةل

المحموييجل(لبيخلناويةل إاينل ABCبحنابسةللنل نللبملبحإمب للبح خلي ما لمليةيجللويجدلل يمل 
(لمبح لجعةلبح  مايةلABCبح إلم جة،ل يىل ضفال المحمويجلبح إلم جةلملخلناوةللوجدلل جمل 

(لي  ييزلABC  اياةجل نل طثياا لمثجح جحخ،لي فقلبحثج ىل ةلبحنابسةلبحسجثاةل ييىللنلل يجمل 
يةلمنلبحل جملبح اليينتلحل الفيةل ينلوي لل يمعيا لح إلم يجةلمينلايفييةلأظيجعةلببلشيطةلبح شيييل

اي ييةلحل لشييخعلمفحييكل يينلويي للبحيياثطلثييينل و ممييجةلبح ييمبانلم و ممييجةلبح اييجحي ،لمثجح ييجحخل
ل م انلبف لبح إلم جةلبمنباعل نل وفي،ل اجحي لبمل جؤ،لمثجح جحخل  سينلبحومنع 
(لوييجالABCميضايينلبحثج ييىلملييخلللييال ييملبح  ييملل يينلبحييل ملبح الينيييةلحل اييجحي لأحييخلل ييمل 

نييييةلاجليييةل سييي ونمل إلم يييجةل و يإييييةلح و لييي لببلشيييطة،لمفحيييكلمليييخلثسيييثبللنلبحيييل ملبح الي
(ليسي ونملABC(لبح خل انمل إلم يجةل فةييليةلحايلللشيجط،لا يجللنلل يجمل ABCماأللل مل 

 سييثبل الفييةلحاييلللشييجطلنبوييللاييللاسييم لمثجح ييجحخ،لييي ملم ييلل إيينلل   يييللحاييلللشييجط،لثيل ييجل
 ييينلحل ايييجحي لبحةيييلجميةلغييييالبح ثجشييياعل إ  ييينلل يييملبح ايييجحي لبح الينييييةلمليييخل إييينلل   ييييللمب
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(لبح شييييلل يينلويي للبيل  ييةلبح المحمويييةلبح  ان يية،لABCحل لشييخعلااييل،لا ييجلي ايينلحل ييجمل 
لملخلماأللبحل ملبح الينيةلبح خلي انللنليامنلعيةجلبح شييللينمت 

الجوانننا اإليجابيننة ومميننزات نظننام (ل31،30ةيييل-3102محيفكللمظيي ةلنابسيةل بحيينل ،ل
(ABC ،) والتننى سنناعدت إلننى حنند مننا فننى الننتخمص مننن المشنناكل الىدينندة التننى واجيتيننا

 المتشآت فى أنظمة محاسبة التكاليف التقميدية، ومن أىم ىذه المميزات:
  لنلل ييجملABCلبييملل ييجملايييجأللعإييجللحلإ ليييجةلمببلشييطةلمبييمل ييجل إوييزلميينل  اياييال)

 لل  ةل  جسثةلبح اجحي لبح الينية 
  ييييمعالل يييجملABCوجةييييةلناوييييةلببلشيييطةل إلم يييجةلمييينل سيييثثجةل ييينمىلل(لعيييخل يييل

بح اجحي ،ل  جليسجبملعخلوف،لل نلميمبللل  ةل  جسثةلبح اجحي لبح الينييةلمبح يخل ا ينل
 عخلبمس لجنلأحخلبح وملا سثبلم ينلحل الي  

  يسييجمنلل ييجملABCلعيييخل  سييينلنايييةلببل  ييةلبح  جسيييثيةلبح جحيييةلمثليييجالاجميينعلح خسييييألل)
 مبمل جلانل ل  اااللل  ةل  جسثةلبح اجحي لبح الينية ل جملأنباتلونينل

  يضانلل جملABCلملخلظاماعلبسي ثإجنلببلشيطةلبح يخل ل ظيي لاي يةل ينلوي للأميجنعل)
 ة يملببلشيطةلث يجليظي نلبسي ي  نللعظيللحل يمبانلبح  ج ية،لمبيمل يجليايمنلويجاؤلأطيجال

 لل  ةل  جسثةلبح اجحي لبح الينية 
  يظ نلل جملABCالم اةلبحسثبلمبحل يوةلثينل مظممجةلبحاييجأللبح ايجحيفخلمثيينل(ل مبع

ببلشييطةلمببلشييطةلمبح ييمبان،لميسييجمنلعييخلأميينبنلبح مبزلييجةلثشييالللافييال  ل ييةلم  سييينل
 اث يةلبحإ يللمبمل جلانل ل  اااللل  ةل  جسثةلبح اجحي لبح الينية 

  يإ ثييالل ييجملABCجحيفيييجنل مفماييجنلثييالل ييابنلح  ثييةل(لبنبعلعإجحييةل  وييجفلبحاييابا،لميإيينلل ج ييجنل ا
 بح اجحي ل نل ةنابجلمبمل جلانل ل  اااللل  ةل  جسثةلبح اجحي لبح الينية 

  يسييجمنلل ييجملABCلعييخلايييجأللبح اييجحي لثشيياللنايييقلماثييطلبح يينو ةلمبح واوييجةل يينل)
لوللبح سإيالثطاياةلة ي ة،لم  اييقلبببينب لبمسي اب يويةلمبيمل يجلاينل  وجبلياللل  يةل

لةلبح اجحي لبح الينية   جسث
(لABCل ييييجمل لللنل(293ةييييييل-3112معييييخللفييييأللبحسيييييجق،للمظيييي ةلنابسييييةل ناغييييجم،لل

نباتلعخلآنلمب نل ييىللليالياينملليممينل ينل ي  يزلث يزعلاليسيةل   فللعخلللالل جمل اجحيفخلمب 
بح إلم يييجةلب يييجل إلم يييجةل جحييييةلميييينل الفيييةلببلشيييطةلمبح ل ويييجةللملبحوييين جة،لم إلم ييييجةل
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( ABCوفيمننا يمنى المنننافع التننى يمكننن تحقيقينا مننن تطبيننق نظننام )وجةيةلثجبلشيطةلفب ةييج،ل
 عمى النحو التالى:

  عإجحيييةلنمالل ييجملABCلعييخل وةيييملبح اييجحي لغيييالبح ثجشيياعل اجالييةلثييل ملبح اييجحي ل)
بح الينية،لطجح جلللاليخوفلعيخلبح سيثجنلبح ماييةلبح ثايالحلي  املعيخلببلشيطةلماثيللب ل ةيجال

م ليييةلبمل ييجؤللمل ايينيملبحويين جةلبحلةجلييية،لبب ييالبحييفتليزييينل يينلأ اجليييةل  عييخلليييةل يينل
 بل ابعجة 

 بح  سيييينلبح سيييي  الم وييييجمزلو يييييةلبحإيييييمبلبح ا ثطييييةلثل ييييجملبح اييييجحي لبح الييييينت،ل يييييىلأنل
لعظللبحيل ملح  سيينلببنبالبيمل  لييللببلشيطةلمبح ااييزلمليخلببلشيطةلبح يخل ظيي لاي يةل

 ةلبح خل ل ظي لاي ةلحل ل  للملبحون ة م س ثإنلببلشط
 يسييجمنلملييخل وفييي،لبح اييجحي ل يينلويي لل اليييملبحماييةلمبحوةيينلبح طلييمثينلحلايييجملثجحلشييجط،ل

م ييييف لببلشييييطةلفبةلبح الفييييةلبح ا فإييييةلمغيييييالبحظيييياماية،لمبو يييييجالببلشييييطةلفبةلبح الفييييةل
علببلشيطةل،ل ييىللنلبح لوفظة لا جلياينمللسيلمثجنل و لفيجنلح وفيي،لبح ايجحي ل ينلوي للأنبال

 لعظللمسيلةلح وفي،لبح اجحي لبخلعة ةجلم إاعةلببلشطةلم سثثجةلبح الفةلبحوجةةلثةج 
  يضفالل جملABCلثةماعلعإجحةلملخلاابابةلبح سإيال نلو لل سجبل الفةلبح ليم لثناويةل)

 يجؤلثيلللافالناة،لعانللفثةلبفبلبحل جململخللنلبلجكلافيابنل نلبح اجحي ل ل ا ثطلث ويملب ل
  ا ثطلثناوةل إاينلمل م لبح ل وجة،لمغيابجل نلبحإمب للبح سثثةلحمومنلبح اجحي  

  يينللبييملل ييجل لبسيي ونبملم طثيييقلل ييجمل ABCل ييجليإييا لثييجمنباعلبمسيي اب يويةلحل الفييةلبح ييخل)
نباعلبح مبان    سجمنلعخلم ليةلبح وطيطلبمس اب يوخ،لمب 

  أنل  لييييللب ل ابعيييجةلمعايييجنلحل يييجملABCبحيييفتليايييمململيييخلعاييياعللنلبح ل ويييجةل سييي ةلكل(لمل
ببلشيطة،لملنلببلشييطةلبيخلبح ييخل سيي ةلكلبح يمبان،لأل ييجليإ  ينلعييخلفحييكلمليخلم اييةل ايايييةل

لي ملبح إا لمليةجل نلو لل سثثجةلبح الفة 
 Salawu and Ayoola, 2012; , 2015; Anand et al2005)ا جللب  ةلنابسجة

., Abu Mansor et al., 2012; Mahal & Hossain) لث حاجالبحظمالمليخل  جاسيجةل:
أنباعلبح اييجحي ،لمل ييملبح اييجحي لمنمابييجلعييخل  سييينلببنبالعييخل و ليي لبحاطجمييجةلمبح وييج ةل

(لسيجمنلبح لشي ةلثيخنليايمنلABCنبويللبح لشيخع لم مةيلةلبحنابسيجةلأحيخللنل طثييقلل يجمل 
علببنبالبح شييييلخ،لزيييجنعلحيينيةملعةييمللعظييللحايييجأللم وفييي،لبح اييجحي ،ل  ييجليييضنتلأحييخلزيييجن
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بحافجاعلبح ل ي ية،ل  سينلبحافيجاعل ينلوي للبسي ثإجنلببلشيطةلغييالبح ظييفةلحلاي ية،لمب ويجفل
نبا ةيج لملظيجعةلأحيخل يجلسيثقل اابابةلأس اب يويةلم شييليةلعي جلي إلقلث وةييملبح ايجحي لمب 

ح الفييةل(لأنلبح طثيييقلبحلييجو لح يينوللبPazarceviren and Celayir., 2013نابسييةل 
(لثشياللعإيجلولحيفحكلعةيمليي ملبسي ونب الملينلABCبح س ةنعةلي طلبللنليي ملبسي ونبملل يجمل 

  نييينلم  ليييلل ايينيابةلبح الفييةلممليينل طثيييقلبلنسييةلبحاي يية لمثجح ييجحخللايينةلبحنابسييةلملييخللنل
يإ للث فجثةل اشنلملنل سجبلبح الفيةلبح سي ةنعةولميم ا ينلأنباعلبح ايجحي لمليخل (ABCل جمل 
امنل  مبعاةل ةل  طلثجةلبحسمقولمثةفةلوجةةلعملبح اب للببمحخل ينل اب يلل طيمياللنل 

لم ة يملبح ل  لمعاجنلح نوللبح الفةلبح س ةنعة ل
ل يوةلحل طيمابةلبح المحموييةلعيخلثيليةلببم يجللبح نيفيةللةيث للميولملبحثج ىلأحخلللالل

بابةلبمسيييي اب يويةلبلييييجكلظيييياماعلحل ةييييمللملييييخل إلم ييييجةل اجحيفيييييةللافييييالناييييةلحيييينمملبحاييييال
مبح شييييييلية،لم  سييييينلم ليييييةلأنباعلبح اييييجحي ،لمبحفةييييملببعظييييللحاث يييييةلبح ل وييييجةلمبحإ يييي ا،ل
 مزيجنعلبحاناعلبح لجعسية،لمنمملبح  جاسجةلبمنبايةلببوات،لم  سينل ة يملم ليجةلبح ل   ل

بح يخل فيينل(ليل  لملالبحإنينل ينلبح زبييجلABCمعخلبحلةجية،لياتلبحثج ىللنل طثيقلل جمل 
بح لشيي ةلمفحييكل يينلويي للايييجأللبح الفييةلبحوجةييةلثجح ل وييجةلثةييماعللافييالنايية،لم وةيييمل
بح اييجحي لغيييالبح ثجشيياعلمبح ييخل  فييلل شييالةلاثييياعلنبوييللبح لشيي ة،ل يييىلياييمملبحل ييجملث ايينيمل
 إلم يييجةل فةييييليةلمييينلايييلللشيييجطل ييينلببلشيييطةلنبويييلللتلاسيييم،لا يييجلي اييينل شيييييللل يييجمل

 ABCللمحمويةلبح  اج لةلمبح  ان ة ل(لثجحمسجلللبح ا
(،لمل يجملERP(لبح جحخلبياللحيطجالبح ا ادلحل اج يللثيينلل يجمل 2ميمظ لبحشاللاامل 

 ABCلمبحيييفتلي ظييي نل زبييييجلم يييللايييللل يييجم،لمبح يييخلي ا يييبلمليةيييجل ليييجعةل يييضفالمليييخللنبال)
يليي  ل(لABC(ليليي  لملييال لييجعة،لمل ييجمل ERPبح لشييخعلبح شييييلخلمبح ييجحخ،ل يييىللنلل ييجمل 

ملال لجعةلليظجن،للمانل امنلبف لبح لجعةل ش ااةلثينلبحل يج ين،ل ييىليشي اكلبحل يج ينلعيخل
  اييياةمل ليييجعةلملييخلبح سييي متلبمسييي اب يوخلم   فييللعيييخلأنباعلبح الفييية،لم  ايييقلبح اج يييللثيييينل
بحم جل ،لمانليش ااجنلعخل  ايقل لجعةل شيييليةل   فيللعيخل  سيينلبحويمنع،لوفي،لبح الفية،ل

مل جويية،لم وفيي،لز ينلبح ةييلية،لمليظيجنلاينليايمنلحة ييجللفيأللبح ليجعةلمليخلبح سيي متلزييجنعلب
بمنباتلمبح يييخل   فيييللعيييخل  سيييينلببنبا،لم  سيييينلأ ويييجفلبحايييابابةلمبح وطييييط لحيييفحكلعييي وابال

لبح اج للثيلةملسيإمنلثجحلفةلملخلبح لشخعل نلو لل  سينلببنبا 

ل
ل
ل
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 لتحسين األداء( ABC(، ونظام )ERP(: إطار مقترح لمتكامل بين نظام )5شكل رقم )

 المصدر : إعداد الباحث

 

 

 

 

يٙسف إٌٝ   يٕزظ ػٕٗ                                                                                                   يٙسف إٌٝ     

    

  

 

يٕزظ ػٕٗ                                                                                         يٙسف إٌٝ                                                               

 يٍذف إلّ

المنافع المشتركة بين نظام 
(ERP( ونظام ،)ABC) 

 رىبًِ ثيّٕٙب (ABCٔظبَ ) (ERPٔظبَ )

 
إػبزح ٕ٘سؼخ 

 اٌؼٍّيبد

اٌزىبًِ ثيٓ 

عّيغ اٌٛظبئف 

 األٔشطخٚ

 رمييُ األزاء

اٌزرطيػ 

ٚاٌطلبثخ، ٚإزاضح 

 اٌؼٍّيبد

اٌزطويع ػٍٝ 

اٌىفبءح ٚ، األٔشطخ

 فٝ اؼزرساَ اٌّٛاضز

فُٙ أفعً 

 ٌّؽججبد اٌزىٍفخ

 رمييُ األزاء

 رحسيس

ِٛظٛػبد 

 اٌميبغ اٌزىبٌيفٝ

ِٕبفغ 

 إؼزطاريغيخ
ِٕبفغ 

 رشغيٍيخ

ِٕبفغ 

 إزاضيخ

ِٕبفغ 

 رٕظيّيخ
ِٕبفغ اٌجٕيخ 

اٌزحزيخ ٌٍـ 

IT 

 رحؽيٓ األزاء اٌزشغيٍٝ

ظِٓ  اٌغٛزح االٔزبعيخ اٌزىٍفخ

يغاٌزصٓ  

 رحؽيٓ األزاء اٌّبٌٝ

اٌؼبئس ػٍٝ 

 األصٛي
اٌؼبئس ػٍٝ 

 اٌّجيؼبد
 ٘بِش اٌطثح
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 دراسة الحالة: -3
ثإييينل ايييييملم  لييييللبحنابسيييجةلبحسيييجثاةللعيييخل ويييجللبحث يييى،لمثإييينلبسييي و ملبحفيييا،لللللللل

بحلةيجلملحلث ييىليسيإخلبحثج ييىل يينلوي للبييف لبحنابسييةلعيخلبو ثييجالعييا،لبحث يىلمبح  اييقل يينل
ل نتلاثمحال نلوجلبلميلةلبحنابسةلعخلبفبلبحوزا ل

(لملييخلABC(لملييخلل ييجملبح اييجحي ل ERPمل مظيي لنابسييةلبح جحييةلايفيييةلل ييخفيالل ييمل لللللل
ميلييةل يينلبح لشيي ةلبح ةييايةلبحإج لييةلعييخلاطييج لةييلجمةلببنمييية،لمح  ايييقلبيين لبحنابسييةلعييخل

لبفبلبحوزالل لجمللو حالبحلاجطلبح جحية:
 :ىدف دراسة الحالة -3-1

ي فيييللبحةييين لبحاليسيييخلحنابسيييةلبح جحيييةلأو ثيييجال يييخفياللل  يييةلبح ايييجحي ل   فليييةلعيييخلل يييجمللللللل
 ABC لبح نمم ةلث المحمويجلبح إلم جةلبح  اج ليةل   فليةلعيخلل يمل)(ERPعيخل  سيينللنبالل

بح لشييخعل اجسييجنلثييجبنبالبح ييجحخلمبح شييييلخلحل لشييخع لمحييفحكل ةيين ل لييكلبحنابسييةلمو ثييجالعييا،ل
(لبح نمم ييةلثييل ملABCخل مظيي للنلبلييجكل ييخفيالأيوييجثخلحيينماللل  ييةلبح اييجحي ل بحث ييىلمبح يي

 (ERPمليييخللنبالبح لشيييخعلمفحيييكل ييينلوييي للأويييابالنابسيييةل جحيييةلحل لشييي ةلبحإج ليييةلثلاطيييج لل
لةلجمةلببنميةلثجح  نين 

ل: قياس متغيرات الدراسة الحالة:3-2
    حننث المسننتقمة والتابىننةيوضننا الباحننث فنني ىننذا الجننزء طريقننة وكيفيننة قينناس متغيننرات الب

 كما يمى:
( المدعومننة ABC: المتغيننر المسننتقل: نظننم التكمفننة عمننى أسنناس النشنناط )3-2-1

 (ERPبنظم تخطيط موارد المشروع )
 يييىل ييملايييجأللبح  ييييالبح سيي الل يينلويي لل و ممييةل يينلببسييللةلبح ييخلموةييةلحلسييجنعل

(لERP لشيي ةلبحإيلييةلحل ييجمل بح شييجااينلعييخلبحاجل ييةلميينلميينلناوييةل ييمبعا ةململييخلبسيي ونبمل
 ييينلوييي للمويييمنلل يييجمل  اج يييللحل إلم يييجةل ييينلوييي للمويييمنل و مميييةل  اج ليييةل ييينلبحثييياب  ل
بحوييجبزعل إ ييللملييخلنمييمللل يييجملبح اييجحي لملييخللسييجأللببلشيييطةلبح طثييقلثجح لشييخع،لمبييمل يييجل

  ظ ل المثجابةلبحسضبللبحسجثةلمشالثجحاسملبحفجحىلعخلاجل ةلببس اةجا ل

 

 

ل
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 تغير التابع: أداء المنشأة : الم3-2-2
لللي  فيييلللنبالبح لشيييخعلعيييخلايييلل ييينلببنبالبح شيييييلخلمبح يييجحخ،ل ييييىل يييملسيييضبللبح شيييجااينل
منلناوةل مبعا ةململخل و مميةل ينلبح ايجييأللسيمبالبحوجةيةلثيجبنبالبح شيييلخلمبح يخل   فيلل

بح يييجحخل   فليييةلعيييخلعيييخل بح الفييية،لبحويييمنع،لبمل جويييية،لمز ييينلبح ةيييلية(،للملبحوجةيييةلثيييجبنبال
 بحإجليينلملييخلببةييمل،لبحإجليينلملييخلبح ثيإييجة،لبييج تلبحيياث (لبح ييخل  فييللبح زبيييجلبح ييخليمعابييجل

(لعيخل  سيينللنبالبح لشيخعلمفحيكلمليخل اييجأللحياياةلفملABC(لعخلنمملل يجمل ERPل جمل 
لو ييألللاييجط،لمايينل ييمل  نييينلبييف لبح اييجييأللبم  ييجنبنلملييخلبحنابسييجةلبحسييجثاةلبح ييخل ييمل ايي ةيييج

بحييمبانعلثاجل ييةلل02،09،31،30،33م  ليلةييجلعييخل يي نلبحث ييى لمبييمل ييجل ظيي ل الببسييللةلااييمل
لببس اةجا 

 : مجتمع وعينة الدراسة -3-3
لي  فييلل و  ييةلبحنابسييةلعييخل و ممييةل يينلبح لشيي ةلبحةييلجميةلبح ةييايةلمبح ييخل إ ييللللل

عييخل وييجللةييلجمةلببنمييية ل يييىل إ ثييالةييلجمةلببنميييةل يينلبحةييلجمجةلبمسيي اب يويةلفبةل
بح اليةلبحإجحييةلمبح يخل  طليبل المحموييجل إلم يجةل  اج لية،لعةيخلةيلجمةلثجحييةلبح إايينلم   يجؤل
أحخلبمح يزبملثجح إيجييالبحايجسييةلح  طلثيجةلبحويمنعلمفحيكلح  اييقللمليخلناويجةلبحافيجاعلمبب جليةل

ظيييالبحييينمبلخ،لم إ ثيييالو ةماييييةل ةيييالبحإاثييييةل ييينللاثيييالبحييينمللبح ل ويييةلحلييينمبالعيييخلحل س  
بحشيياقلببمسييط،لحييفحكل سييإخلبحنمحييةلوجبيينعنلح طييميالبييف لبحةييلجمةلم ل ي ةييجلم يينمي ةجلح ييمعيال
بحينمبال ينلبحليج  لبح  ليخ لماينل يملبو ييجالاطيج لةيلجمةلببنمييةلبلةيجل ينلبحةيلجمةلبح اث يةل

لس ف جابةلبحالس جحيةلأحيةج لبح خل شوةلملخلوفبلبب
للللللل ييييمل و يييييةلبحثيجلييييجةلثجسيييي ونبمل ةييييجنال  إييييننعل   فييييللعييييخلأوييييابال اييييجث ةلشوةيييييةللل

 ييييةلبح يييينياينلبح ييييجحيين،لم يييينياينلم  جسييييثينلأنبايييييين،لم  جسييييثخلبح اييييجحي ،لم يييينياتلل ييييمل
ل الييةلحلإنييينلبح إلم ييجة،لا ييجل ييملأوييابالبحإنييينل يينلبح اجح ييجةلبحةج فيييةلمبح ابسيي ةلمثييالبمل

 يينلبح لشيي ةلحل ةييمللملييخلثإيي،لبح إلم ييجةلبح ييخل ويينملبيين لبحنابسيية،لماييفحكلبح ةييملل
(لعيخل ةيا لمموينلبحثج يىللنلبليجكللسيثةلاثيياعل ينلERPملخل إلم جةل ينل يمانتلل يمل 

(لثجحلسييثةلحاطييج لةييلجمةلببنمييية،لميشيييالABC(لمل ييجمل ERPبح لشيي ةلبح ييخل طثييقلل ييجمل 
بنمييةلعيخل ةيالعةيمل اسيملأحيخلاطيج لميجملماطيج لبحويجملم  إيننلبحثج ىلثجحلسيثةلحاطيج لب
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 لشييخعلسيمبالاجليةل لشيي ةلأل جوييةللمل ايمملثييجح مزيةلل22بحولسييجة،لمبحيفتلي اييمنل ينل يمبحخل
لعاط 

ايجملبحثج يىلثجسي ثإجنل لشي ةلبحاطيج لبحإيجملل ييابنلحإينمل  اينلبحثج يىل ينلبح ةيمللملييخل
 ةلبحاطييج لبحوييجمل ثييينلحلثج ييىللنل يينلبييف ل إلم ييجةل فييينللغيياب،لبحث ييى،لمثجحلسييثةلح لشيي

بح لشيي ةل يينلياييمملثجسيي يابنلببنميييةل يينلبحوييجاؤلم مزيإةييجلنمنلبمل ييجؤلا ييجلفاالييجل يينلاثييل،ل
(،لملوييابنلثإي،لبح لشي ةلبح ييخلحيمليي  انلحلثج يىلبح ةييمللERPم يلةمل ينلحيمليطثيقلل ييجمل 

محةملثسيييثبلبح لجعسيييةلمليييخلبح إلم يييجةلل يييابنلحسييياي ةج،لممييينملببط لليييجنلحلثج يييىلمليييخل ييينلاييي
لبحشنينعلثينلبح لش ةلمثإظةجلبحثإ،لعخلبفبلبحاطج  

حيييفحكل ييينلبيييفبلبح و  يييةليييي ملببم  يييجنلمليييخلنابسيييةل جحيييةللمليييخلل ييينتل لشييي ةلببنمييييةلل
 لشييخعلفبةلل02م  ليييللامبل ةييجلبح جحييية،لمحل ةييمللملييخل إلم ييجةلثةييماعللافييال ييمللوييفللابال

نبوييللو ةمايييةل ةييالبحإاثيييةل يينلبحإييج لينلثاطييج ل لايييةلوجةييةلم  إييننعلبحولسيييجةلل إ ييلل
(لERPببنميييةلمبحييفتل ييمل  نييينبملثإيينلبح ةييمللملييخللسيي جالبح لشيي ةلبح ييخلطثاييةلل ييجمل 

 Elibaly et)(،ل ينلوي للل  نيينلثإظيةملمعايجنلحنابسيةلABCماجلةلثجحفإلل سي ونملل يجمل 
al.,2015)للمليةييجل يينلثإيي،ل،لماييفحكل يينلويي للبح اييجث ة،لمبح إلم ييجةلبح ييخل ييملبح ةييمل

 لنمثخل ثيإجةلبف لبح لش ة،لمبح لشخةلبح يخل ايمملث ويجاعلم مزييةلببنميية،لمليظيجنل ينلوي لل
لبح ابس ةلمثالبمل الة 

 جية الدراسة:مني -3-4
عخلظمال اييملم  ليللم اييملل جل لبحنابسجةلبحسجثاةلعخل ويجللبحث يىل يمل  نيينل لةوييةل 

 ليليييةلحلثيجليجةلبح جحيييةلحمب يينعل ينللاثييال لشيي ةلببنميييةلبيفبلبحث ييىل يينلوي للأوييابالنابسييةل 
(لمل يجملERPعخل ةا،لمبخل نلبح لش ةلبحابلنعلعخلةلجمةلببنمية،لم امملث طثيقلل يجمل 

 ABC ل يييىلييي ملبو ثييجاللنبالبح لشييخعلبح ييجحخلمبح شييييلخلاثييلل طثيييقلل ييجمل )ERPلماييجنل)
بح ييييجحخلمبح شييييييلخلثإيييينل طثيييييقلل ييييجمل(لم اجال ييييالثييييخنبالبح لشييييخعلABCبلييييجكل طثيييييقلحل ييييجمل 

 ERPل يييىل إيينلنابسييةلبح جحييةلأ يينتل لييجب لبحث ييىلبحإل ييخ،لعةييخل إ  يينلملييخلبحف ييمل )
بحنايقلحل جباعل  للبحنابسة،لمفحكلثةن لبحمةمللأحخلعةيمللم يقلحايفييةلاييجألل يخفياللل  يةل

بح لشيخعل ينلبح اجحي لملخللسجأللببلشطةلبح نمم يةلثيل مل وطييطل يمبانلبح شيام لمليخللنبال
و للب  سجبل و ممةل نلل اجييأللببنبا،لحفبل   يزلنابسةلبح جحةلثجمطجلةجلةيماعلمبظي ةل
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ميينلبح جحييةلثجم ثجابييجلةييماعلشييج لةل إطييخل إلم ييجةل فةيييليةلميينلبح ييجباعل  ييللبحنابسييةلعييخل
ل02اطيييج لةيييلجمةلببنميييية لثجمظيييجعةلأحيييخلفحيييك،ل يييمللويييفللابالبحإيييج لينلثاطيييج لببنمييييةلعيييخل

مبح ييينياينلبح يييجحيينللERPنلوييي لل مزييييةلاجل يييةلب س اةيييجالمليييخل سييي ون خلل يييجمل لشيييخعل ييي
مبمنبايين،لم  جسثخلبح اجحي ،لم ينياتلاسيملل يملبح إلم يجةلنبويللبيف لبح لشي ةل ييىلللةيجل

(لERPببنبعلبحم يييينعلبحايييجناعلمليييخلاييييجألللابالببعيييابن،لمفحيييكلحاييييجأللل يييجل ل يييخفيالنميييملل يييمل 
ل نلفمل خفيالفحكلملخللنبالبح لشخع (،لملABCحل جملبح اجحي ل 

 : راءات المتبىة فى دراسة الحالةاألدوات واإلج-3-5
(لمل يجملERP  ةلنابسةلبح جحةللث  ليللبحايمبلملبح جحييةلم ينتلبح لشي ةلبح طثايةلحل يجمل 

 ABC)ل ييييىليييي ملأويييابال  لييييللح واويييجةلبحايييمبلملبح جحييييةلثجسييي ونبمل  لييييلل و مميييةل ييينلل،
ح مظي ل جلأفبلاجلةلبحفإجحيةلبح شييليةلحل لشخعل  سلةللمل نبماةلثإينل طثييقلبحلسبلبح جحيةل

مينلببنبالبح شيييلخلمبح يجحخلل( لا يجل يملبسي ونبملاجل يةلبس اةيجالحو يةل إلم يجةERPل جم 
 لشييخعل إ ييللعييخل وييجللةييلجمةلببنميييةلمو ثييجالعييا،ل02 يينلويي لللوييفللابالبحإييج لينلعييخ

(، 2وعة النسا المالية المدرجة منن خنالل جندول رقنم )سوف يستخدم الباحث مجمبحنابسة 
ل-والتى تظير عمى النحو التالى:

 اٌٛصف اٌزؼطيف إٌؽت اٌّبٌيخ
معددددذع العالددددذ ع ددددّ األ ددددُع  -1

(ROA) 

حشددديش الىسدددبت المشحفعدددت لشدددذسة المىشددد ة ع دددّ   افّ الشبح / إصمالّ األ ُع

 اسخخذام األ ُع الخّ حمخ كٍا فّ حُليذ سبح

العالددددذ ع دددّ المبيعدددداث معدددذع  -2

(ROS) 

 أَ وسبت  افّ الشبح

َحعبش الىسبت المشحفعت عه مدذِ كفدا ة المىشد ة    افّ الشبح /  افّ المبيعاث

فددّ اسددخخذام َإداسة كددا األمددُاع المخا ددت لددذيٍا 

 لخُليذ مبيعاث 

المحشدد  َحشدديش الىسددبت المشحفعددت لمضمددا الددشبح  مضما الشبح /  افّ المبيعاث وسبت مضما الشبح  -3

 عه كا صىيت مه المبيعاث.

 ددددددافّ المبيعدددددداث / إصمددددددالّ  معذع دَسان األ ُع -4

 األ ُع

َحُظدح الىسددبت المشحفعددت مددذِ وشدداغ األ ددُع 

َمشددددذسحٍا ع ددددّ حُليددددذ المبيعدددداث مدددده  دددد ع 

 اسخخذام إصمالّ أ ُع المىش ة.

حيددددت فك مددددا َحمزددددا ٌددددزي الىسددددبت مشيدددداط ل شب المبيعاث / عذد العمالت اوخاصيت العاما  -5

  صادث،دع رلك ع ّ صيادة إوخاصيت العاما.

مصدددداسيا إداسيددددت َعمُميددددت  -6

 َمصاسيا بيعيت

مصدددداسيا اداسيددددت َعمُميددددت / 

  افّ المبيعاث

ك ما اوخفعج ٌدزي الىسدبت دع رلدك ع دّ َصدُد 

 سقابت ع ّ ٌزي الخكاليا.

وسبت حك فت حصىيع االوخداس الخدام  -7

 المباع

 دددافّ حك فدددت حصدددىيع االوخددداس / 

 المبيعاث

ك ما اوخفعج ٌدزي الىسدبت دع رلدك ع دّ َصدُد 

 سقابت ع ّ ٌزي الخكاليا.

م.بيعيدت  -ث.الخصدىيع -)المبيعاث وسبت فالط العم ياث الضاسيت -8

َإداسيددددددت َحمُي يددددددت(/  ددددددافّ 

 المبيعاث

َحعبش الىسبت المشحفعدت عده مدذِ كفدا ة المىشد ة 

،  فّ اسخخذام َإداسة كا األمُاع المخا دت لدذيٍا

 َالشقابت ع ّ الخكاليا.
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مثجمظيييجعةلأحيييخلأويييابالبيييف لبحنابسيييةلبح  ليلييييةل ييينلوييي لل  لييييللبحثيجليييجةلبح جحيييية،لايييجمللللل  
بحثج ييىلث سيي ونبملاجل ييةلب س اةييجالحل ةييمللملييخلبح إلم ييجةلبح ييخل  إلييقلث يينتل ييخفيالنمال

حل لشيييخعل ييينل(لعيييخل  سيييينلببنبالبح شيييييلخلERPلل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم يييةلث طثييييقلل يييمل 
 ل يييىلييي مل}بح الفيية،لبحوييمنع،لبمل جوييية،لمز يينلبح ةييليةل بح شييييل({ويي لللاثإييةل اييجييأللبييمل

ايجأللبح الفةل نلو للطادلف فةللسللةلمبمل  نتلبح  سنلعيخل ايجحي لبح ةيليةلالسيثةلأحيخل
(،لبح ثيإيييجة،لم ايييجحي لبحث يييمىلمبح طيييميا،لمبح ايييجحي لبحثيإييييةلمبمنباييييةلالسيييثةلأحيييخلبح ثيإيييجة

مبح خللونلللالال جلبلوفظةلبف لبحلسثةلنللفحكلملخلافيجاعلبح لشيخعلعيخلأنباعلبح ايجحي  لا يجل
ي ملايجأللبحومنعل نلو للطادلسضبحينلمب جل ل إاعةللسيثةلويمنعلبح لي  لبحلةيجلخلالسيثةل ينل
بح ثيإجة،لم الفةلأمجنعلبح ةليةلالسثةل ينلبح ثيإيجة( لمي  فيللبح اييجأللبحفجحيىلعيخلبمل جوييةل
مبح ييخل ييملبح إثييييالملةييجل يينلوييي للبحسييضبحينلبح يييجحيينلمب ييجل  يينتلافيييجاعلبمنباعلعييخلبسييي ي لل
بح ييمبانلمبم اجلييجةلبح  ج ييةللعظييللبسيي ونبم،لم يينتلموييمنل ايينمل المحييموخلعييخلم ليييةل ةييليةل
م طيييميالبح لييي  (،لمبليييجكلليظيييجنلأل جوييييةلبحإيييج لينلمبح يييخل ايييجألل ييينلوييي لللبح ثيإيييجةل/لميييننل

بييف لبحلسييثةل ايييجأللحلاث يييةلعال ييجلزبنةلنللفحييكلملييخلزيييجنعلأل جويييةلبحإج ييلل للبحإ جحييةلم  فييل
ل يييجلثجحلسيييثةلحل اييييجأللبحابثيييةلمبحويييجملثيييز نلنماعلبح ةيييليةلعاييينل يييملبح إيييا لملييييال ييينلوييي لل
سييضبحينلب ييجل ز يينلنماعلبح ةييليةل يينلثنبيييةلبمل ييجؤلأحييخلأسيي ا جللبح ليي  ل،لمبح ةلييةلبحايجسيييةلل

لللحلماةلبح طلمبلحلش ن( 
ا يييجل ظييي لةلاجل يييةلب س اةيييجالمليييخلثإييي،لببسيييللةلحل ةيييمللمليييخلبح إلم يييجةلبح يييخل  

(لعيخل  سيينلببنبالبح يجحخلERP  إلقلث نتل خفياللل  ةلبح ايجحي لبح نمم يةلث طثييقلل يمل 
 إيييينللبحإجليييينلملييييخلبح ثيإييييجة،ل إيييينللبحإجليييينلملييييخل{حل لشييييخعل يييينلويييي لللاثإييييةل اييييجييأللبييييمل

ل } ومل ثيإجةلبح لشخعلالسثةلأحخل ومل ثيإجةلبحسمقببةمل،ل إنللنمابنلببةمل،لمل
مملنلأمنبنلاجل ةلب س اةجال مل ظ يلةجلثإ،لبح إلم جةلبح  ةلةلثخبنب لبحث يىلمشيا ةجل

ينتم توضنيحيم وفقنًا لمسنياق لأقسنام كما تم تقسيم قائمة األستقصاء إلى ثالثةبعابنلبحإيلية،ل
 التالى: 
حل ةييمللسننؤال، ويتضننمن بىننض األسننئمة الديمو رافيننة  15 يتكننون القسننم األول مننن أواًل :

ملخل إلم جةلشوةيةلمنلطثيإيةلبحشيوملبحيفتليايمملث ليخالاجل يةلب س اةيجا،ل ضبليال
بحإل ييييخ،لممييييننلسييييلمبةلوثا ييييالنبوييييللبح لشييييخع،لا ييييجليةيييين لبييييفبلبحاسييييملحل ةييييمللملييييخل
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جة،لممييننل إلم ييجةلمج ييةلميينلبح لشييخع،لمييننلبحإييج لينلثةييج،ل وييملبح ثيإييجة،لمييننلبح ل ويي
(لERPوطييييمطلبمل ييييجؤلنبوييييللبح لشييييخع،لا ييييجليةيييين لليظييييجنلحل إييييا لملييييخللييييم لل ييييجمل 

بح س ونملم جايخلبح لفيف،لمافحكلل جملبح اجحي لبحيفتل ايمملثجسي ونب البح لشيخع،لمبيللبليجكل
ل(لمل جملبح اجحي لبح مومنلثجح لشخع لERP فجمللثينلل جمل 

ليتكننون القسنم الثننانى منن سننؤال وحينند يتفنرع منننو مجموعنة مننن الىبنارات تنقسننم إلننى : ثانينا  
،لمبح يييخل سييي ةن لبموجثيييةلمليييخلببسيييثجبلبح يييخل فيييزةلبح لشيييخةللح طثييييقلل يييملمحنننورين

 ERPلع  ييجمللمثييجابةلبح  ييمالببمللبح إييا لملييخلالتلبح شييجااينل ييملل زبيييجل طثيييقل،)
لللل(لERPبح إييييا لملييييخل يييينتل سييييجب ةلل ييييجمل (،لميسيييي ةن لبح  ييييمالبحفييييجلخلERPل ييييجمل 

نباعلبح اجحي لح  سينللنبالبح لشخع  لعخل وفي،لمب 
أسئمة بيدف التىرف عمى رأى المشاركين حنول تقينيم دور  6 يتكون القسم الثالث من ثالثًا:

(لERP(لاخ ينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم يةلث المحمويييجلبح إلم ييجةلبح  اج لييةل ABCنظننام )
بح لشخع،لمفحكل نلو لل  نينلناوةللب يةلبح إلم جةلبح يخليمعابيجلل يجملعخل  سينللنبال

(لاخ ييينلبحيييل ملبحفإجحيييةلحاييييجأللABC(لعيييخل طثييييقلل يييجمل ERP وطييييطل يييمبانلبح شيييام ل 
م وفييي،لبح اييجحي ،لمبييفبلبح سييجضلليشيي  للملييخل و ممييةل يينلبحإثييجابةلبح ييخل  إلييقلث زبيييجل

اخللسييللةلبييفبلبحاسييمللع سيي ةن ل يينتل(،لل ييجلثييجABC(لمل ييجمل ERPبح اج ييللثييينلل ييجمل 
بح ييياللملبح  سينلعييخلبح إلم يجةلبح  إلاييةلث  ويجفلبحايابابة،لبح إلم ييجةلبح  إلايةلثجحاث ييية،ل
بح إلم جةلبح  إلاةلثجح الفة،لبح إلم يجةلبح  إلايةلثجمل جويية،لبح إلم يجةلبح  إلايةلثيجحومنع،ل

(لERPبح اج يييللثيييينلل يييجمل لمبح إلم يييجةلبح  إلايييةلثيييز نلنماعلبح ةيييلية،لمفحيييكل ييينلوييي ل
ل( ABCمل جمل 

 لشييخعل ينلبح لشيي ةلبح ةييايةلبح ييخلل02مثإينل وةيييزلاجل ييةلببس اةييجا،ل يملبو يييجالمييننل
 ييىلل.(ABC(،لمل يجمل ERP إ للعخلاطج لةلجمةلببنمية،لمبح خل طثيقلايلل ينلل يجمل 

ل92ايمبلملحايلل لشيخعلثجو يجحخلل2 لشيخعلثمبايةلل02اجملبحثج ىلث مزييةلاجل يةلببس اةيجالمليخل
اجل ة،لمثإنلع اعل نلف فةلباثإيةلبسيجثيةل ينل يجايخل مزييةلبيف لبحايمبلمل يمل و يإةيجل ياعللوياتل

 لشيجعلعايطل،ل ييىلل02مبح  اقل نلاللاجل ةلملخل نع ل ملبس  ملبحامبلملبح مزمةلمحاينل ينل
اجل يية،لمثجح ييجحخللةييث ةلبحاييمبلملل02 لشيي ةلحييمل اييملثجموجثييةلملييخلبحاييمبلملثمباييةلل2لنلبلييجكل

ل20اجل يية،لمعييخلبحلةجيييةلاييجملبحثج ييىلث و يييةلل22 لشييخعل  فييللل02بحفإليييةلبح مزمييةلملييخلمييننل
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%ل  فييلل22 22اجل ييةلةيي ي ةلماج لييةلعاييطل يينلبحاييمبلملبحسييجثقل مزيإةييجللتلثلسييثةلبسيي وجثةل
لثإجنلبحامبلملبحفجاغةلبح خلحملي ملبموجثةللملبحانمليةج لبحإيلةلثإنلبس 

 التحميل اإلحصائى : -3-6
 -(:Normal Distributionاختبار التوزيع الطبيىى لمبيانات )

اجملبحثج ىل نللوللبح  اقل نلبع اب،لبح مزيةلبحطثيإخلحلثيجليجة،لعاينل يملبمسي لجنلأحيخللل
حو يييةل  ييييابةلبحث ييىلمبحييفتليشيييالأحييخللنلل(Skewnessب  سييجبلاي ييةل إج ييللببح ييمبال 

(،لا يجل0أحيخل ل0-بحثيجلجةل ا ابل ينلبح مزييةلبحطثيإيخلأفبلاجليةلاي يةل إج يللببح يمبالثيينل 
(لبح يييجحخ،لعييي نلاي يييةل إج يييللببح يييمبالحو ييييةلبح  يييييابةلاجليييةلظييي نل2ي ةيييالثجحوييينمللاايييمل 

ل لموييابالببو ثييجابةلبح ز ييةلبح يينت،لبب ييالبحييفتلنعييةلبحثج ييىلأحييخلببم  ييجنلملييخلبييف لبحل ييج
لحل  ليللبب ةجلخلحل  اقل نلبن لبحث ى 

 (: قيم مىامل األلتواء3جدول )
 مىامل األلتواء البىد

 ERP) -0.345 زبيجل طثيقلل جمل وطيطل مبانلبح شام ل ل-0
نباعلبح اجحي ERP سجب ةلل جمل ل-3  0.706-ل(لعخل وفي،لمب 
(لبح نمم يييةلABCلسيييجأللبحلشيييجطل ل زبييييجل طثييييقلل يييملبح الفيييةلمليييخل-2

ل(ERPثل جمل وطيطل مبانلبح شام ل 
ل0.392

(لبح نمم يةلثل يجملABCلفال طثيقلل ملبح الفةلملخللسجأللبحلشجطل ل-4
ل(لملخلملجةالببنبالبح شييلخ ERP وطيطل مبانلبح شام ل 

-0.641 

(لبح نمم يةلثل يجملABCلفال طثيقلل ملبح الفةلملخللسجأللبحلشجطل ل-2
ل(لملخلملجةالببنبالبح جحخ ERP وطيطل مبانلبح شام ل 

0.573 

ل

(لفبةل(Minitab 17(،لمثاليج  للSPSS 20)ثإينلفحيكلبم  ينلبحثج يىلمليخلثاليج  ل ل
%، و ثيييجالعييام،لبحث ييى،لمبح  ايييقل يينل يينتلعإجحييييةلل ييجمل وطيييطل يييمبانل92 سيي متلفاييةل
،لا ييييجل ييييملببم  ييييجنلملييييخل(لعييييخلنمييييملل ييييملبح اييييجحي لح  سييييينللنبالبح لشييييخعERPبح شييييام ل 

 و ممييةل يينلبح اييجييأللبحمةييفيةل فييللبح اييابا،لبح اييابالبحلسييثخ،لبحمسييط،لبحمسيييط،لب ل يياب ل
بح إييييجات،لببب يييييةلبحلسييييثيةل بحيييمزنلبحلسييييثخ( لمفحييييكلحمةييي لبسيييي وجثجةلبح شييييجااينلثجحإيلييييةل
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لللللللل(لعيييييخلنميييييمللل  يييييةلبح ايييييجحي ERPمح ا يييييبللب ييييييةلمنمالبح إلم يييييجةلبح يييييخليمعابيييييجلل يييييجمل 
لعخل  سينللنبالبح لشخع 

استخدم الباحث مجموعة من اإلختبنارات لمتحقنق منن دور أنظمنة ثجمظجعةلأحخل جلسيثق،
         التكنننننناليف المدعومننننننة بتكنولوجيننننننا المىمومننننننات المتكاممننننننة فننننننى تحسننننننين أداء المنشننننننأة 

 وكانت كالتالى:
ل اجييأللبح  ييابة (لReliabilityحل اململخلفثجةل لCronbach's Alphaاختبار  - 1
مو ثجالبحفا،لبحاليسخلحلث ى،ل نلوي للأو ثيجاللفياللLiner Regressionختبار بل–ل3

بح  ييييالبح سيي اللمبح ييخلي  فييللعييخللفييالناوييةلاظييجلبح  جاسييينلعييخلبح لشيي ةلميينل زبيييجل طثيييقل
(لملييخلبح  ييييابةلبح جثإيةلمبح ييخل   فييللعييخلببنبالثةييفةلERP(لبح نمم ييةلثييل مل ABCل يمل 
ةلم نلفململخلببنبالبح شييلخلمبح جحخ،لمي ظي نلبيفبلبمو ثيجال و مميةل ينلببو ثيجابةلمج 

 تتمثل فى األتى:
 ( اختبارR Square)مفحكلح  نينلاناعلبح  ييالبح سي اللمليخل فسييال اينبال إيينل ينلل

 بح ييابةلبح خل  نىلعخلبح  ييابةلبح جثإة 
 ( اختبنننارt Test( وتحديننند قيمنننة بيتنننا )B)و ثيييجالبحفيييا،لبحاليسيييخلبحث يييى،لمفحيييكلل 

(لبح نمم ةلثيل ملABCحل  اقل نلبللبلجكل خفيالومباتلم إلمتلم موبلحنمالل مل 
 ERP لملييخلببنبا،لمليظييجنل يينلويي لل  نييينلاي ييةل)P-valueلمفبةل سيي متلبحن حييةل)
 ₐل يينلبح شييجااينلعييخلبحإيلييةلل مبعييقلملييخل50%لعيي نلبييفبليإلييمللنللافييال يينل2(ل=ل٪

٪ل50(لعيي نلبييفبليإلييمللنللاييلل يينلp_value˃5%لةلبح إللييةل،لثيل ييجلأفبلاجلييةل ببسييل
  نلبح شجااينلعخلبحإيلةلل مبعقلملخلببسللةلبح إللة ل

 ( اختبننارF Test( وتحدينند قيمننة ،)P-value)مبحييفتل ييملبح ةييمللمليييةمل يينلويينمللل
(لABC(لمفحييييييكل و ثيييييجالمبح  ايييييقل يييييينل يييييخفيالنمالل ييييييمل ANOVA  لييييييللبح ثيييييجينل 
 (لملخلببنبا ERPبح نمم ةلثل مل 

مو ثييجالبحفييا،لبحاليسييخلحلث ييىلليظييجن،للPLUM- Ordinal Regressionاختبننار ل-2
مفحييكلمو ثييجاللفيييالبح  ييييالبح سييي اللمبح ييخلي  فيييللعييخللفيييالناوييةلاظيييجلبح  جاسييينلعيييخل

(لملخلبح  ييابةلبح جثإيةلERP(لبح نمم ةلثل مل ABCبح لش ةلمنل زبيجل طثيقلل مل 
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   فللعخلببنبالمفحكلملخلاللملةال نلملجةالببنبالبح شييلخلمبح جحخلمليخللمبح خ
لتتمثل فى األتى: نت،لمي ظ نلبفبلببو ثجال و ممةل نلببو ثجابةل

 ( 2-اختبننار Log Likelihood)مبحييفتليمظيي لميو ثيياللنلل ييمل لABCلبح نمم ييةل)
 الفيييةلبح يييمبنلل(ل يييضفالثةيييماعلأيوجثييييةلمليييخلملةيييالببنبالمحييييانلملةييياERPثيييل مل 

 بح ثجشاعل ف ن 
 ( اختبنارChi–Square (2Ӽ )Wald)مفحيكلح فسيياللفيالاظيجلبح شيجااينلعيخلبحإيلييةلل

(لبح نمم يييةلABC ييينلبح  جاسيييينلمييينلبح  يييييالبح سييي اللمبحيييفتلي  فيييللعيييخلنمالل يييمل 
((لملييخلبح  ييييابةلبح جثإييةلبح   فلييةلعييخلببنبال يينلويي للاييللملةييال يينلERPثل ييجمل 

(لحثيجنلبللبلجكلم ايةلفبةل يخفيالP-valueملخل نت،لم  نينلاي ةل ملجةالببنبال
  إلميللمل  

 ( اختبنننارPasedo R -square)مفحيييكلح إاعيييةللسيييثةلبح يييييالبح يييخل  ييينىلعيييخلايييللل
ملةييال يينلملجةييالببنبالسيييمبال ييجحخللمل شييييلخلا اييييجألل يينل اييجييأللببنبالي اييينل

 أاوجمالأحخلناوةلبح اج للثينلبحل ج ين 
مفحيكللPearson CorrelationمنلطاييقللCorrelationsمىامالت االرتباط   تحميلل-4

للللح  نيييينل إيييج  ةلب ا ثيييجطلثيييينلبح  يييييالبح سييي اللمبح  يييييابةلبح جثإييية،لمح  نيييينلبيييللاي يييةل
 P-value  ل(ل إلميةللمل
 -نتائج الدراسة الحالة : -3-7

ببنبالبح يجحخ،لم  لييللبموجثيجةلثإنلبس ونبملبحثاب  لبم ةجلية،ل سجبلم  لييلل ايجييألل
بح خل ملبح ةمللمليةجل نلامبلملببس اةجا لعخلبفبلبحاسيمليي مل  لييللبحل يجل لثجحلسيثةلحلايمبلمل

لبح جحية،لمليظجنلبح  ليللبم ةجلخلموجثجةلببعابنلبح شجااينلعخلاجل ةلب س اةجال 
ل

 -نتائج تحميل القوائم المالية : -3-7-1
بحفاميخلليي مل اينيملبحل يجل لبح يخل يملبح مةيللأحيةيجل ينلميليةلم ينتلاثياتللعخلبفبلبحاسملللللل

(لERP لش ةلةلجمةلببنميةلمبخلبحشيااةلبح ةيايةلحلةيلجمجةلبحنمبلييةلبح يخل طثيقلل يجمل 
(،ل ييةلبح إييا لمليخلبح ييييابةلبح ييخل يينفةلعيخلببنبالبح ييجحخلمبح شييييلخلحل لشييخعلABCمل يجمل 

لثجالعا،لبحث ى مفحكلح  ايقلبحيا،لبحاليسخلمو 
ل
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  -عينة الدراسة :
مبح ييخلبلشييلةلمييجمللبحةيلجمملبحاطييج لأحييخل ل  يملبح ييخلبح لشيي ةل ين إ ثيالبييف لبح لشييخعلللل
%ل ييينلةيييجنابةل ةيييالحل يييمبنلبح ويييناع،لم يييملأنابوةيييجلثجحثماةيييةلميييجمل31،لم سيييةملثييييل0921
لبحنمبليييية،لبحةيييلجمجة لمبيييخلمب ييينعل ييينل لشييي ةلبحاطيييج لبحويييجملبحابلييينعلعيييخل ويييجلل0992

لمبييملبح شيياية،لمبح ثييينبةلبحثيطايييةلمبح س  ظييابةل،بحاي يجليييةلمبح ييمبنلبح و يييل،ل س  ظييابة
لبح لشييخعلبييف لطثاييةلمايين ل ةيياتلوليييال0111111ل يينللافييال ثيإج ةييجلم وييملاثييياعل لشييخع
،لمايينلمويينلبحثج ييىل يينللنلبييف لبح لشييخعلاج ييةلث لفيييفلبحم يينبةل3114عييخلمييجملل(ERP لل ييجم

(لنبوييللبح لشييخعلعييخلبحإنييينل يينلERP(لحييل مل وطيييطل ييمبانلبح شييام ل modulesببسجسيييةل 
(لاثيللبيف لبحف ياعلثليجالمليخل إلم يجةل يملبح ةيمللABCبمنبابة،لماجنلبلجكل طثيقلحل جمل 

مليةجل نلثإ،ل سضمحخلبف لبح لشخع،لم نلثإ،ل لنمثخل ثيإجةلبف لبح لشيخع،لا يج مل خايينل
(لبح ييخللايينةللنلبييف لبح لشييخعل طثييقلElibaly et al.,2015بييف لبح إلم ييةلمعاييجنلحنابسييةل 

(،لحييفبلاييجملبحثج ييىلثإييا،ل اييجييأللببنبالبح ييجحخلويي للبحف يياعل يينلABC(،لم ERPل ييج خل 
(لERP،للتليييي مللويييفلع ييياعللاثيييةلسيييلمبةلاثيييلل طثييييقلل يييجمل ل3112  يييخلميييجملل3111ميييجمل

(،لمبييفبلERPطثيييقلل يجمل (،لم اجال ةييجلثيخاثةلسييلمبةلثإينل ABCمايجنلبليجكل طثيييقلحل يجمل 
(لERP جللان ال إ ملنابسجةلبح ث ىلببمللعخلبحفةللبحفيجلخلمبحويجملثيخفال طثييقلل يمل 

ملخللنبالبح لشخع،لحفحكل مللوفللاثةلسلمبةلثإنلبح طثيقلث يجلي مبعيقل يةلغجحثييةلبحنابسيجةلعيخل
ليييخل(لي  يييجؤلأحيييخلع ييياعل ل ايييللمييينلفييي ىلسيييلمبةل  يييخل وERPبيييفبلبحشيييخن،لعيييخللنلل يييجمل 

ل(لبح جحخ:4بح لشخعلف جا  لمبفبل جلي مل مظي ال نلو للونمللاامل 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 معدل العائد على األصول
األرقام بالجنية 

 المصرى

2000

2001

2002

 -وبىد تحميل القوائم المالية ليذه المنشأة وجد الباحث النتائج التالية:
(لحييم  لللييالاييجنلبلييجكلفثييجةللسييثخل ييةلROAثجحلسييثةلح إيينللبحإجليينلملييخلببةييملل لل

،لمحايينلزبنلبح إيينللثلسييثةلل3113  ييخلمييجملل3111بحسييلمبةل يينلمييجملبلوفييج،لطفييي لعييخل
،لمييياتلبحثج ييىلملييخلبحيياغمل يينلبييف لبحزيييجنعلبملللةييجلل3112%لعييخلمييجمل22 9حيةييللأحييخل

(لمثإينلبحسيلةلببمحيخل ينلERPاج يةلبح لشيخعلث طثييقلل يجمل ل3114حيسةلثاثيياع،لمعيخلميجمل
%لثإينلبحسييلةل3 02بنلبح إينللثلسييثةل%،لا يجلزل22 00 طثييقلبحل يجملزبنلبح إيينللحيةيللأحييخل

بحفجليةل نل طثيقلبحل جم لملنللسثةلبحزييجنعلعيخلبحسيلةلبحفجلييةلاجليةللاثيال ينللسيثةلبحزييجنعلعيخل
%ل32 04بحسييلةلببمحييخلثإيينل طثيييقلبحل ييجم،لمبسيي  اةلبييف لبحزيييجنعلعييخلب ا فييج للح ةييللأحييخل

حسيلةلبحفجحفيةلاجليةللاثيال ينللسيثةلثإنلبحسلةلبحفجحفيةل ينل طثييقلبحل يجم لملنللسيثةلبحزييجنعلعيخلب
بحزيجنعلعخلبحسلةلببمحخلمبحفجليةلثإنل طثيقلبحل جم،لحيةللبح إنللميس  العخلبحزييجنعلميةيث ل

(لي  سينلROA للحيفحكلموينلبحثج يىللنل إينللبحإجلينلمليخلببةيملل 3112%لعيخلميجمل02
للبح لشيييخعلعيييخل(،لمبيييف لبحزييييجنعل سيييجمنل  ويييفتلبحايييابالنبويييERPثإييينل طثييييقلبح لشيييخعلحل يييجمل 

 معيالبح إلم جةلبح خل نلشخلةجل إ للملخلأنباعلبح اجحي لم وفيظةج،لا يجل شييالبيف لبحزييجنعل
(ملييخلاييناعلبحل ييجملعييخل  اييينلبح لشييخعلملييخلERPبح ييخل اا ةييجلبح لشييخعلثإيينل طثياةييجلحل ييجمل 

بحيفتليمظي للسيبلل(2بس ونبملببةمللبح خل   لاةجلعخل محينلاث ية،لمعي جليلخلبحشاللاامل 
ل إنللبحإجلنلملخلببةمل 

ل

 نسا مىدل الىائد عمى األصول(: 6الشكل )
ل



 .....بنظم تخطيط ..... المدعومة على أساس األنشطة أنظمة التكاليف تأثير           محمد مصطفى جمعة خميس محمدأ /  

504 
 

،لمبسيي  اةلبييف لبحلسييثةل  ييخل3111%لعييخلمييجمل2 22ثجحلسييثةلح و ييللبحيياث لاييجنليثليي ل
%،لمحايييينلسييييامجنل ييييجل29ح ةييييللأحييييخلل3113،لمثإيييينلفحييييكللا فإييييةلعييييخلمييييجمل3110مييييجمل

ح ةييللأحييخلل3114ثشيياللاثيييالعييخلمييجمل،لمبلوفظييةل3112بلوفظييةل يياعللويياتلعييخلمييجمل
،لمويينلبحثج ييىللنلبلييجكلبا فييج لل3114(لمييجملERP%،لمثإيينل طثيييقلبح لشييخعلحل ييجمل 2 22

٪ل،لمبسيي  اةلبييف لبحلسييثةل22ح ةييث لل3112عييملمييجملاثيييالم ل ييم لعييخللسييثةل و ييللبحيياث ل
سيجمنلل(ERP لميضاينلبحثج يىلمليخللنلل يجمل 3112٪لعيملميجمل40عملب ا فج لح ةيللأحيخل

عييخلبلوفييج،ل الفييةلبح ثيإييجةل  ييجللنتلأحييخل يينمىلزيييجنعلعييملبح ثيإييجة،لمفحييكلوييجالل لشييخعبح
ب وييجفلاييابابةل(،ل  ييجللنتلأحييخلABCمل ييجمل ل(ERPل يوييةلبح اج ييللبحييفتل يينىلثييينلل ييجمل 

لعظييللعي ييجلي إلييقلث ماإييجةلبح ثيإييجةللملثيجلييجةل ةييملبحسييمقلبح  ج يية،لبب ييالبحييفتللنتل
نبا ةييج،لمعي ييجليلييخلبحشيياللااييمل ل(ABCأحييخل  سييينلافييجاعلل ييجمل  ل(2عييخل وفييي،لبح اييجحي لمب 

لبحفتليمظ للسبل و للبحاث  

ل
ل

ل
 نسا مجمل الربا(: 7الشكل )

لل(لعايينلحييم  للنلبلييجكلبلوفييج،ل يينايوخROSثجحلسييثةلح إيينللبحإجليينلملييخلبح ثيإييجةلل ل
مبييمل ييجلل3114  ييخلمييجملل3111عييخل إيينللبحإجليينلملييخلبح ثيإييجةلويي للبحسييلمبةل يينلمييجمل

 ضشيييالغييييالويييينللحايفييييةل  اييينلم  ايييملأنباعلبح لشيييخعلعيييخلبح ايييجحي لمبح يييخليمظييي للنلبليييجكل
،لموييينلل3114(لميييجملERP طثيييقلبح لشيييخعلحل ييجمل ثيينمابجلبح يييخفيالملييخلبباثيييجد،لمحايينلثإييينل

٪ل34ح ةيث لل3112عيملميجملم ل يم لعيخللسيثةلةيجعخلبحياث لبحثج ىللنلبلجكلبا فج لاثيال
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%لعخلبحإجملبحفتل يملعييال طثييقلبحل يجم،لمبسي  اةلبيف ل31ثإنللنلاجلةل جلياابل نل مبحخل
 لميضايييينلبحثج يييىلمليييخللنلل ييييجمل3112٪لعيييملميييجمل3 32بحلسيييثةلعيييملب ا فيييج لح ةييييللأحيييخل

 ERP)سيييجمنلبح لشيييخعلم  ويييفتلبحايييابابةلمليييخلب ويييجفلايييابابةللافيييالنايييةلعي يييجلي إليييقلثزييييجنعلل
بح ثيإيييجةلسيييمبالحلسيييمقلبح  ليييخللملبحةيييجنابة،لمايييفحكل ليييكلبحايييابابةلبح يييخل  إليييقلثجح ايييجحي ل

نبا ةيييج،لمبيييف ل إ ثيييالمب ييينعل ييينللبيييملبح  ييييزبةلبح يييخلي   يييةلثةيييجلل يييجمل  (،لمعي يييجليليييخلERPمب 
ل للسبل إنللبحإجلنلملخلبح ثيإجة لبحفتليمظل(2بحشاللاامل 

ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
 نسا مىدل الىائد عمى المبيىات(: 8الشكل )

  يخلل3111ثجحلسثةلح إنللنمابنلببةملللحم  للنللبلجكلزيجنعلث إنللفجثيةل ينلميجمللللل
 ييينفةلزييييجنعلعيييخلل3114(لعيييخلميييجملERP،لمثإييينلاييييجملبح لشيييخعلث طثييييقلل يييجمل ل3114ميييجمل

ث إنلللاثال نلبحزيجنعلبح خل نفةلاثيلل طثييقلبحل يجملحيةيللعيخل إنللنمابنلببةمللمحانل
 ل21أحيييخلل3112 ل ييياعلميسيي  العييخلبحزييييجنعلبح نايويييةلحيةييللعيييخلمييجمل49أحييخلل3112مييجمل

،لمبسيي  العييخلبحزيييجنعلحيةييللعييخلمييجملل3112%لويي للمييجمل00 00 يياع،للتلللييالزبنلث إيينلل
ثج ىلأحخللنل إينللبحزييجنعلعيخل%ل،لميشيالبح33 33 ل اعللتلث إنللزيجنعلل22أحخلل3112

%ل،لحييفحكلمويينلبحثج ييىللنل011 إيينللنمابنلببةييمللثإيينل طثيييقلبحل ييجملاييجنلث إيينللزيييجنعل
(،ل  يجليمظي لافيجاعلبح لشيخعلERP إنللنمابنلببةملللي  سنلثإنل طثيقلبح لشيخعلحل يجمل 

إيينللبحييفتليمظيي للسييبل ل(9عييخلبسيي ونبمللةييمحةجلح محييينل ثيإييجة،لمعي ييجليلييخلبحشيياللااييمل 
لنمابنلببةمل 

ل
ل
ل
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ل

ل
 نسا مىدل دوران األصول(: 9الشكل )

 
 

ل يجلثجحلسييثةلحل الفييةلبحةييلجميةلحيل ييجؤلبح ييجملبح ثييج ،لعايينلمويينلبحثج ييىللنلبلييجكلبا فييج لعييخل
%،لمحاييينلبلوفظيييةلبيييف ل2 23 ييييىلاجليييةل ثلييي لل3111لسيييثةل الفيييةلبح ةيييليةلوييي للميييجمل

،لمحاييينلسيييامجنل يييجل3113%لعيييخلميييجمل2 20بحلسيييثةل ييينايويجنلمحاييينلثةيييماعلظيييليلةلح ةيييث ل
،لمثإييينلاييييجملبح لشيييخعل3114%لعيييخلميييجمل3 22لا فإيييةل ييياعللوييياتلثةيييماعلاثيييياعلح ةيييللأحيييخل

 ينىلبلوفيج،لعيخل الفيةل ةيليةلبمل يجؤلبح يجملحيةيللل3114(لعخلميجملERPث طثيقلل جمل 
%ل49،لمبسيي  البييفبلب لوفييج،لعييخلبح اييجحي ل  ييخللةييث ل3112%لويي للمييجمل2 22أحييخل
(لسييجمنلل ييجملبح اييجحي لبح موييمنلERP،ل يييىليشيييالبحثج ييىلأحييخللنلل ييجمل ل3112جملعييخلميي

عيييخلبح لشيييخعلمليييخلأنباعلبح ايييجحي لم وفيظيييةج،لمبيييمل يييجللشيييجاةلأحييييالبحايييمبلملمبح ايييجايالبح جحييييةل
%ل2 22أحييخلل3112%لمييجمل2 22بحسييلميةلثخلييال يينىلبلوفييج،لعييخلملجةييالبح اييجحي ل يينل

%للملخلبحياغمل ينل3 20حيةللأحخلل3112 للمجمل،لمبس  البفبلب لوفج،لو3112مجمل
،لمزيييجنعلبمل يييجؤل3112%لميينلميييجمل30ملسيييثةل3112%لمييينلمييجمل01زيييجنعلب ل يييجؤلثلسييثةل

%لميينلمييجمل0 34ملسييثةلل3112%لميينلمييجمل2 01ليظييجنل يينل س  ظييابةلبح و يييللثلسييثةل
ل3112%لمييينلميييجمل0 3،لا يييجللنلبليييجكلزييييجنعلعيييخلأل يييجؤلب فجاييييجةلبح ةيييليةلثلسيييثةل3112
يايييمملثجحإ يييلل يييةلل(ERP لميوليييملبحثج يييىلأحيييخللنلل يييجمل 3112%لمييينلميييجمل2 0ملسيييثةل
(لح وفيي،لبح ايجحي ل ينلوي للبحي ولمل ينلببلشيطةلغييالبح ظييفةلحلاي ية،لفيملABCل يجمل 

بحيفتليمظي لل(01ثإنلفحكليامملثي نباعلبح ايجحي لبحوجةيةلثجحإ لييجةل،لمعي يجليليخلبحشياللاايمل 
للسبلبح اجحي لبحةلجميةلحيل جؤلبح جملبح ثج  

ل
ل
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ل
 نسا التكاليف الصناعية لإلنتاج التام(: 10الشكل )

ل يييجلثجحلسيييثةلحفيييجل،لبحإ لييييجةلبحوجايييية،لعاييينلموييينلبحثج يييىللنلبليييجكلبا فيييج لعيييخللسيييثةللللللل
%،لمبسي  البيفبلب ا فيج لعيخلبحزييجنعل  يخل2 22 يىلاجلةليثل لل3111بحفجل،لو للمجمل
%،لمحاييينلبلوفظيييةلبيييف لبحلسيييثةل ييينايويجنلح ةيييث ل3 22 يييجليإيييجنللل3113لةيييث لعيييخلميييجمل

سيامجنلل3114(لعيخلميجملERPشيخعلث طثييقلل يجمل ،لمثإينلاييجملبح ل3114%لعخلمجمل2 21
،لفييمللا فييج للاثييال3112%لعييخلمييجمل2 22 ييجللا فإييةللسييثةلبحفييجل،ل يياعللويياتلح ةييللأحييخل

%ل،لمبس  البفبلب ا فج لعخللسثةلبحفجل،ل  يخللةيث ل2 42حيةللأحخلل3112و للمجمل
جحي ل(لسييجمنلل ييجملبح اييERP،ل يييىليشيييالبحثج ييىلأحييخللنلل ييجمل 3112%لعييخلمييجمل2 49

لبح مومنلعخلبح لشخعلملخلأنباعلبح اجحي لم وفيظةج 
ل ييجلثجحلسييثةلحل ةييجاي لبمنبايييةلمبحإ م يييةلمبح ةييجاي لبحثيإيييةلحييم  لللييالاييجنلبلييجكلللللللل

،لفيييملبا فإيييةلبحلسيييثةلل3112  يييخلميييجملل3111%لعيييخلميييجمل29 03بلوفيييج،ل سييي  ال ييينل
لوفيييج،ل ييينايوخلعيييخل،لمحاييينلموييينلبحثج يييىللنلبليييجكلبل3114%للعيييخلميييجمل12 03ح ةيييث ل

(لERPلسييثةلبح ةييجاي لبمنبايييةلمبحإ م يييةلمبح ةييجاي لبحثيإيييةلثإيينل طثيييقلبح لشييخعلحل ييجمل 
لو للبحسلمبةلبباثإةلبح جحيةلح طثيقلبحل جم 

مثجحلسثةلمل جويةلبحإج لينلحيم  للنلبليجكلبا فيج ل سي  العيخلبمل جوييةلثلسيبل  وجلسيةل
،لح إيمنللم ا فيةلثشيالل3114وييةلاليي نلعيخلميجمل(،لمللوفظيةلبمل جERPاثلل طثييقلل يجمل 

(لعيييخلERPاثيييالوييينبنلعيييخلبحسيييلمبةلبح جحيييةل ييينل طثييييقلبحل يييجم،لمبيييفبلييينللمليييخلايييناعلل يييجمل 
 سييجمنعلمنمييملل ييجملبح اييجحي لبح موييمنلعييخلبح لشييخعلملييخلبمسيي ي للبب فييللحل ييمبانلبح  ج يية،ل
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  ييجللنتلأحييخلزيييجنعلبح ثيإيييجةلللم يينتلبح ايينملبح المحييموخلعييخلم ليييةل ةييليةلم طييميالبح ليي  ،
لمثجح جحخلزيجنعلأل جويةلبحإج لين 

ل يجلثجحلسيثةلح اييجحي لبحث يمىلمبح طييميا،لموينلبحثج يىلميينملبب  يجملبييف لبح لشيخعلثييجحث مىل
،لملوييفةل3111 %لالسييثةل يينلةييجعخلبح ثيإييجةلعييخلمييجمل102مبح طييميالعةييخل  فييلل ييمبحخل

 %ل ينلبح ثيإيجة،لفيمل109 يجلي فيللل3110بف لبحلسثةلعخلب ا فج لبحطفي لح ةث لعخلمجمل
 %،ل131ح ةيييث لل3112 %،لمزبنةلعيييخلميييجمل1099 يييجلي فيييللل3113لةيييث ةلعيييخلميييجمل
فيييملل3112 %،لم لييةلبييف لبحلسيييثةلفجث ييةل  يييخلمييجمل109 ييجلي فيييللل3114مثليييةلعييخلميييجمل

 %ل100 يجلي فيللل3112 %،لمبلوفظةلليظجنلعيخلميجمل1092بلوفظةل اعللواتلح ةث ل
(أحيييخلمييينملمويييمنل  مييييللويييجملثجبث يييجىل3101فبليشييييالث سيييبل سيييين، ييينلبح ثيإيييجة لمبييي

مبح طميالموابالببث جىلبح ز ةلح طميالبح ل  ،لمبو ياب لبح س  ظيابةلبح نيفيةلفبةلبح لشيخل
%ل يينلبح ييمبنلبحوييجمل22-21بح ةييات،لماييفحكلبم  ييجنلةييلجمةلبحيينمبالبح  ليييةلملييخلبسيي يابنل

بمل يجؤ،للتلألةيجلةيلجمةل شيايليةل إ  ينلملييخل%ل ينل الفيةل22-31بح ز يةلمل يجؤل يجلي فيلل
لبح زؤللمل إثلةلببنميةلملخللسجأللبح اايبلمثإنلفحكلمنملل ملةلجمةلبحوج جةلبحنمبلية 

(لياييمنلحييال ييخفيالأيوييجثخلملييخلببنبالبح ييجحخلERPميولييملبحثج ييىلثييخنل طثيييقلل ييجمل للللل
ملييخلبح ثيإييجة،ل إيينللنمابنلحل لشييخعلبح   فلييةلعييخل إيينللبحإجليينلملييخلببةييمل،ل إيينللبحإجليينل

ببةيييمل،للسيييثةل و يييللبحييياث ،للسيييثةل ايييجحي لبح ةيييلية،لأل جوييييةلبحإيييج لين،لا يييجلييييضنتلأحيييخل
 وفييييي،لبح ةييييجاي لبمنبايييييةلمبحإ م يييييةلمبح ةييييجاي لبحثيإييييية لمليظييييجنليييييضنتل طثيييييقلل ييييجمل

 ERP لأحييخلزيييجنعللسييثةلةييجعخلبحيياث ،لا ييجلمويينلبحثج ييىل يينتلاييناعلمافييجاعلل ييجمل)ERPل)
بحإ ييلل يييةلل ييجملبح اييجحي لبح مويييمنلثجح لشييخعل ييينلويي لل  سييينلم لييييةلب وييجفلبحايييابابةللملييخ

بح  إلاةلثوطيطلبحثييةلمبمل يجؤ،لمايفحكل ليكلبح  إلايةلثجحااجثيةلمليخلبح ايجحي ،لعةيملسيجمنلمليخل
 يمعيال إلم يجةلنايايةللمعمايييةل سيجمنلو ييةلبحإييج لينلثجح لشيخعللمليخلب وييجفلبحايابالعيخلبحماييةل

ويي للاثييطلو يييةلببلشييطةلمبحم ييجل لثاجميينعلثيجلييجةل اازيييةل م يينع،لبب ييياللبح لجسييب،ل يين
بحفتلوإللبح لشخعل  للبحنابسةلايجناعلمليخلبح لجعسيةلعيخلببسيمبقلبح  لييةلمبحإجح يية،لم  اييقل

(لمبيييفبلثيينما للنتلأحييخللنلبليييجكلERP بمسيي ف جالعييخلل ييمل اجسييبلأا ةييجنيةلبجللييةلل يويييةل
لحخلمبح شييلخل  خفيالأيوجثخلملخلببنبالبح ج

ل
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 -: نتائج تحميل قائمة االستقصاء :2/ 2/7
 -: النتائج المتىمقة بمشاركى الىينة: 2/1/ 3/7
 لشييخعلل02بسيي ةنعةلاجل ييةلب س اةييجاللوييفللابالبحإييج لينلثاطييج لةييلجمةلببنميييةلعييخللللللل

مبح نياينلبح يجحيينلمبمنباييين،للERP نلو لل مزيةلاجل ةلب س اةجالملخل س ون خلل جمل
م  جسيييثخلبح ايييجحي ،لم ييينياتلاسيييملل يييملبح إلم يييجةلنبويييللبيييف لبح لشييي ةل ييييىلللةيييجلببنبعل
بحم ييينعلبحاييجناعلملييخلاييييجألللابالببعييابن،لا ييجلللةيييجل سييجمنلبحثج ييىلعيييخل إاعييةلثإيي،لبب يييمال

فييمل ييخفيالفحييكل(،لم يينلABC(لحل ييجملبح اييجحي ل ERPبح  إلاييةلثايييجأللل ييجل ل ييخفيالنمييملل ييمل 
ل2%ل يينلبح شييجااينلعييخلبحاجل ييةلحيينيةملوثيياعل يينل94ملييخللنبالبح لشييخع لمل ظيي لحلثج ييىللنلل

سييلةلعييخلبحإ ييللثجيل  ييةلبح سيي ةنعة،لمحييفبليشيييالبحثج ييىلأحييخللنلل02سييلمبةلأحييخللافييال يينل
وجثج ةمل  جليسي  لفحيكلث إ ييملل يجل لبح شيجااينلمليخل بلجكلب اجليةلحلفاةلمبحناةلعخلانمنبملمب 

لبح و  ةلاالل ل
م  فليييةلأوجثيييجةلبح شيييجااينلعي يييجليويييملثإييي،للسيييللةلبحاسيييملببملل ييينلبحاجل ييية،لمبح يييخلللللل

  إلييقلثإييننلبحإييج لين،ل وييملبح ثيإييجة،لمييننلبح ل وييجة،لممييننلوطييمطلبمل ييجؤلحيينتلبح لشيي ةل
لبح س ةنعةل 

 -أ ن وفقًا لىدد الىاممين )السؤال الرابع( :
 الىاممين ( المشاركين وفقًا لىدد5جدول )

 ٔؽجخ اٌّشبضويٓ ػسز اٌّشبضويٓ ػسز اٌؼبٍِيٓ

 ---- ---- 100أقا مه 

 300ألقا مه  100مه 

 500ألقا مه  300مه 

 1000ألقا مه  500مه 

 1000أكزش مه 

---- 

4 

17 

30 

---- 

7.84% 

33.33% 

58.82% 

 %100 51 المضُع

 -ا ن وفقًا لحجم المبيىات )السؤال الخامس( : 
 المشاركين حسا حجم المبيىات( 6جدول )

 إٌؽجخ ػسز اٌّشبضويٓ حغُ اٌّجيؼبد

 --- ـــ 033333>

033333<033333 --- --- 

 ـــ --- 0333333>033333

>0333333 51 100% 

 %100 51 المضمُع
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ي   ل نلبحونمحينلبحسجثاينللنل إ مل شجااخلبحإيلةلاجلمبل نلبح لشي ةلاثيياعلبح ويمللللللل
%ل،لثيل يييجلي فيييللبحويييزالبح  ثايييخل ييينلبحإيليييةلبح لشييي ةل  مسيييطةلبح ويييملثلسيييثةل02 93ثلسيييثةل
%،لمليظييجنل إ ييملبح شييجااينلعييخلبحاجل ييةلثييللمو يييإةملاييجنل وييمل ثيإييج ةمللافييال يينل24 2

%ل،لمبفبليضاينللنلاطيج لةيلجمةلببنمييةليإ ثيال011فحكلثلسثةلوليةل ةاتلملل0111111
(لثييخنلبليييجكل طيييمالاثييييال3101 يينلبحةيييلجمجةلبح اث يييةلويينبن لمبيييفبل يييجللان ييالنابسيييةل سيييين،

م  ييخلببنل يييىل ييملبلشييجالبحشييااةلبحاجثظييةلح نميييةلل0990 يينىلعييخلسييمقلبحيينمبال لييفلمييجمل
 زبيينل ويملب سي ة كل ينلبحينمبالبح لي  لمبح خل لةل  للبحةيلةلبحإج ةلحلةيلجمجةلبحنمبليية،لمل

،لم اليييمل ويييملبم  ييييجؤلأحيييخل3112%لميييجمل2 93أحيييخلل3111%لميييجمل0 20  لييييجنل ييينل
ل3111 لييمنلمثيمعلميجملل4 0040%،لا جلمةلل وملبمل جؤل ينل2 2بحنمبالبح س مانلأحخل

جنل%لمييينللزيييجنعل وييملبمل ييجؤلمج يي023ثزيييجنعل ايينبابجلل3112 ليييمنلمثييمعلمييجملل0242أحييخل
ثإنلمجملأحخلب سج لم لج خلسمقلبحينمبالبح  ليية لم خسيسيجنلح يجلسيثقلعي نلبحثج يىليياتللنلبيفبل

لبح طمالبملبحفتلوإللاطج لةلجمةلببنميةل نللافالبحاطجمجةلبح اث ة ل
 -جن ن وفقًا لىدد المنتجات )السؤال السادس( :

 ( المشاركين حسا عدد المنتجات التى تقدميا المنشأة7جدول )
 إٌؽجخ ػسز اٌّشبضويٓ إٌّزغبدػسز 

<100 9 17.64% 

100<200 22 43.13% 

>200 20 39.21% 

 %100 51 المضمُع

%ل يينلبح شييجااينللوييجثمبلثييخنللمييننلبح ل وييجةل24 02ي  يي ل يينلبحويينمللبحسييجثقللنللل
%ل ييينل02 42 ليي  ،لعيييخل ييينللنلبلييجكللسييثةلل011بح ييخل ايين ةجل لشيي  ةملاجليييةللاييلل يينل

أحييخلل011بح شييجااينللوييجثمبلثييخنلمييننللبح ل وييجةلبح ييخل ايين ةجل لشيي  ةملاجلييةل  ييابمدل ييجلثييينل
%ل ينلبح شيجااينللنل لشي  ةمل اينمللافيال ينل30 29لسيثةلل ل  ،لملويابنل  فلل311لالل نل
  ل   لل311
 
 
 
 



 .....بنظم تخطيط ..... المدعومة على أساس األنشطة أنظمة التكاليف تأثير           محمد مصطفى جمعة خميس محمدأ /  

511 
 

   -د ن وفقًا لىدد خطوط اإلنتاج )السؤال السابع( :
 ( : المشاركين حسا عدد خطوط اإلنتاج لدى المنشأة8جدول )

 إٌؽجخ ػسز اٌّشبضويٓ ػسز ذطٛغ اإلٔزبط

1 9 17.64% 

2 --- ---- 

3 1 1.96% 

   آ ش

4 21 41.17% 

6 3 5.88% 

8 6 11.76% 

10 7 13.72% 

11 1 1.96% 

13 3 5.88% 

 %100 51 المضمُع
لللل

%ل ييينلبح شيييجااينللويييجثمبلثيييخنللميييننلوطيييمطل24 02ي  ييي ل ييينلبحوييينمللبحسيييجثقللنللللللل
 ينلبح شيجااينلل%02 40بمل جؤلحينتل لشي  ةملاجليةلويطلأل يجوخلم يين،للثيل يجلبليجكللسيثةل

%ل ينلبح شيجااينللويجثمبل22 00وطيمطلأل يجؤ،لعيخل يينللنلبليجكللسيثةلل4لوجثمبلثخنلحنيةمل
وطييمطلأل ييجؤ،لماجلييةلبلييجكللسييثةلل2ثييخنلمييننللوطييمطلبمل ييجؤلبح موييمنعلعييخل لشييخ ةملثليييةل

ل02%للويجثمبلثيخنلحينيةمل22 2وطيمطلأل يجؤ،لمبليجكللسيثةلل01%للشجامبلثيجنلحينيةمل23 02
ل للنبوللبح لشخع لوطلأل جؤل إ

 -( ونوعو ) السؤال الثامن والتاسع والىاشر ( :ERPىن ن بالنسبة لفروع المنشأة، ونظام )
 ينلوي للانمنلبح شييجااينلموينلبحثج ييىللنلو ييةلبح لشيي ةلبح يخلشييجااةلعيخلب س اةييجال

(،لا ييييجلي  يييي للنلERPحيييينيةجلعييييام للوييييات،لا ييييجلمويييينللنلو يإةييييجلاج ييييةلث طثيييييقلل ييييجمل 
ثلسيييييثةللSAP،لميلييييييالل يييييجملبحييييييللOracleبح شيييييجااينلايييييج مبلث طثييييييقلل يييييجملل%ل ييييين02 93
 %ل نلأو جحخلبح شجااين 24 2

ى عشنننر، الثنننانى عشنننر، والثالنننث )السنننؤال الحننناد (ERPونننن وفقنننًا لتننناريظ تطبينننق نظنننام )
ل-:عشر(

 (ERP( : المشاركين حسا تاريظ تطبيق نظام )9جدول )
 إٌؽجخ ػسز اٌّشبضويٓ ربضيد اٌزطجيك

 ---- --- 1990قبا 

1990 – 2000 10 19.61% 

 %80.39 41 2000بعذ 

 %100 51 إعّبٌــــــــــــــــــي
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ميمظي لبحويينمللبحسييجثقللنل إ ييملبح لشيي ةلبح شيجااةلعييخلب س اةييجالاييج مبلث طثيييقلل ييجملللل
 ERPل،لمبحثييجاخلاييج مبلثييجح طثيقلويي للبحف يياعل يينل29 21مفحييكلثلسييثةلل3111(لثإيينلمييجمل%

%،لمبلييجليويينلبحثج ييىللنلبييف لبحل ييجل ل  سييقل ييةلبحإنييينل20 09ثلسييثةلل3111يييل  ييخل0991
(للERP(لمبح يييخللشيييجاةلثيييخنلل يييمل davenport 2000 ييينلبحنابسيييجةلمبح يييخل لةيييجلنابسيييةلل 

،ل0991لةث ةللبمل طمالنبوللبح لش ةلثجس ونبمل المحمويجلبح إلم جةلبح  اج لةلعيخلميجمل
(للبةيث ةل إامعيةلERP(للنلل مل ElSayed and Westrup, 2003ا جللشجاةلنابسةل 

،لا جليشيالبحثج ىللنلبيف لبحل يجل ل  مبعيقلليظيجنل يةل0991عخلبحثيلةلبح ةايةلعخللمبلللمجمل
بح ييييخللمظيييي ةل يييينلويييي للبحسييييضبللبحابثييييةلثجحاجل ييييةلل(Elibaly et al.,2015 ل ييييجل لنابسييييةل

(لERP%ل ينلبح شيجااينللشيجامبلثيخنل طثييقلل يجمل 22 21بحوجةةلثةف لبحنابسةللنل يمبحخل
%للوييجثمبلثييخنلبح طثيييقل ييملويي للبحف يياعل يينل22 31،لملنل ييجلياييابل يينل3111 ييملثإيينلمييجمل

ل 3111  خلمجملل--0991
بحفيام لمثإظيةجلبحيثإ،،لمبيفبليمظي للنل(ليياثطلثيينلERPا جل   لبحثج يىللنلل يجمل 

(لثسييثبلبح لييجعةلبح ييخل إييمنلمليييةملث ييجلي  ميييالERP إ ييملبح شييجااينلاييج مبلث طثيييقلل ييجمل 
مي  يزلثالبحل جملثناوةلمجحيةل ينلبح اج يل،لحيفحكلاجليةلبوجثيجةلو ييةلبح شيجااينللنلبح لشيخعل

ل(لعخلب وجفلبحاابابة ERP إ  نلملخل واوجةلل جمل 
( مننع نظننام التكنناليف )السننؤال ERPام التكنناليف المتبننع، ومنندى تفاعننل نظننام )زننن وفقننًا لنظنن

 -الرابع عشر، والخامس عشر( :
%للشيييجامبلثيييخنلل يييجملبح ايييجحي ل011  ييي لبحثج يييىللنلو ييييةلبح شيييجااينلثجحإيليييةلثلسيييثةل

(لمبييييملبحل ييييجملبحييييفتل سيييي ون ال لشيييي ةلبحإيلييييةلعييييخل مزيييييةلABCبح  ثييييةلحيييينيةملبييييملل ييييجمل 
بح اجحي لبحإج ة،لا جللشجامبلثخنلبلجكل يييالوفاتل ينىلعيخلبيايللبح الفيةلثإينل  وةيم(ل
ل( ERP طثيقلل جمل 

 اختبار الثبات لمىبارات التى تىبر عن المقاييس داخل قائمة االستقصاء: : 2/2/ 3/7
يةن لبفبلب و ثجالح إاعةل جلأفبلاجلةلانمنللملأوجثيجةلببعيابنلبح شيجااينلثج س اةيجال
يمونلثةيجلفثيجة،ل ييىللنلبيفبلب و ثيجالبحفجثيةلبيملبحيفيليإطيمللفيأللبحل يجل ل اايثيجنلأفبل يجل يمل
بو ثجابييجلملييخل و ممييةللويياتل يينلببعييابنلأفبل ييجل ييمل طثياييال يياعللويياتلعييملبح ييام للفسييةج ل

يييجأللفثييجةلاجل ييةلب س اةييجالملييخلميلييةلبحث ييىلثمبسييطةل سييجبل إج ييللااملثييج لمحييفحكلييي ملا
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 لثجسييييي ونبملثاليييييج  لبح يييييزملبم ةيييييجليةلحلإليييييمملب و  جمييييييةل(Cronbach’s Alpha)لحفيييييجل
(Statistical Pachage for Social Science (SPSS))لماينلويجاةلاي يةل إج يلل،

 ( التالى:10كما يمى بالجدول رقم )بحفثجةل
 

 (Cronbach’s Alpha)( مقاييس الثبات وفقًا الختبار 10جدول )
 ِحبٚض االؼزمصبء

أضلبَ 

 اٌؼجبضاد

ػسز 

 اٌؼجبضاد

ِؼبًِ صجبد 

 وطٚٔجبخ أٌفب

    العباساث الخّ حعبش عه الفشض الشليسّ

المع ُمدددداث الخددددّ يُفشٌددددا واددددام حخ دددديػ مددددُاسد  -1

( فددّ ABC( فددّ ح بيدد  واددام )ERPالمشددشَع )

 المىش ة.ححسيه أدا  

Q17 21 67.3% 

( المذعُمدت بخكىُلُصيدا ABCدَس أوامت الخكاليا ) -2

( فدددددّ ححسددددديه أدا  ERPالمع ُمددددداث المخكام دددددت )

 المىش ة الخشغي ّ َالمالّ.

Q18-

Q22 

18 87.9% 

( المذعُمدت بخكىُلُصيدا ABCدَس أوامت الخكاليا ) -3

( فدددددّ ححسددددديه أدا  ERPالمع ُمددددداث المخكام دددددت )

 ي ّ فشػ .المىش ة الخشغ

Q18-

Q21 

14 86.1% 

( المذعُمدت بخكىُلُصيدا ABCدَس أوامت الخكاليا ) -4

( فدددددّ ححسددددديه أدا  ERPالمع ُمددددداث المخكام دددددت )

 المىش ة المالّ فشػ .

Q22 4 79.4% 

لل
ل

مييياتلبحثج ييىللنلبييفبلبحويينملليمظيي للنل إج ييللبحفثييجةلحلفييا،لبحاليسييخلحلنابسييةلثليي ل
%،ل  جليضانلفحكلملخلبمم  جنلملخلل يجل ل22لاثال نل%لمبخللسثةل ا فإةلماجلةل9 22

لبح  لي ةلبم ةجليةلمب  اجليةل طثياةجلملخل و  ةلبحنابسة 
( )السننننؤال السننننادس ERP: األسننننباا التننننى حفننننزت منشننننآتكم لتطبيننننق نظننننام ) 2/3/ 3/7

 -عشر(:
م ييينتل(،لERPثجحاجل يييةلبح إيييا لمليييخل زبييييجل طثييييقلل يييجمل ل02ميةييين لبحسيييضبللاايييمللللللللل

نبا ةييجلح  سييينللنبالبح لشييخع ل يييىل ييمللوييفللابالبح شييجااينل  سييجب  العييخل وفييي،لبح اييجحي لمب 
لثاجل ةلب س اةجالمنلطايقلبموجثةل نلو لل ايجأللحياجاةلفملبحو ألللاجط 
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ل02(لبحسييييجثقلل  ليييييلللابالبح شييييجااينل يييينلبح  جاسييييينلممييييننبمل00يمظيييي لويييينمللااييييمل 
(للنلERPاجل ييةلبس اةييجا،لمويينلبحثج ييىلعي ييجلي إلييقلث زبيييجل طثيييقلل ييجمل ل20 لشييخعلثمباييةل

و يةلبح زبيجلبح  ا ثةلملخلبحل جملل اةللب يةلاثياعلحينتلبح شيجااين،لم يمل ا ييبلبيف لبحينمبعةل
 م ييينلبحإ ليييجةلمبح اييجايال يينلببافيياللب يييةلأحييخلبباييلللب ييية،ل يييىلمويينلبحثج ييىلللنل يييزعل 

(ل   ييللبح لشيخعلث سيي ونبملل يجمل إلم ييجةل م ين،لم وفيي،لماييةلأافيجللبحيينماعلبح سي لنيةنبويلل
يوإييلل(،لليليةييجلعييخلبح ا ثييةلبحفجليييةل يييزعل 22 4بح ا ثييةلببمحييخلماييجنلبحمسييطلبح سييجثملحةييجل 

بح لشخعلحنيةجلاناعللعظللملخلبح إج لل ةللتل ييابةلعخلبح س اثل،لميسجمنبجلعيخلبس اشيج ل
يةل يينلويي للولييقل ييمبزنلثييينلاييناعلبح لشييخعلمبح  ييييابةلبحوجاوييية،لمثجح ييجحخلبحفيياملبمسيي ف جال

(،لثيل يييجل يييخ خلعيييخلبح ا ثيييةل22 4(لمايييجنلمسيييطةجلبح سيييجثمل  إزييييزلبح ييييزعلبح لجعسييييةلحل لشيييخع
يإ للمليخل مظيي لبحإ ايةلبحسيثثيةلثيينل(ل خ خل يزعل 03 4بحسجثإةلمبيوياعلمثمسطل سجثخل 

ل(  لبح ا ثطةلثةجبح مبانلما يج ةجلمبح اجحي

ل
ل
ل

ميييياتلبحثج ييييىللنلبيييف لبحل يوييييةل لطاييييةلويييينبنلم  فييييقل يييةلبحإنييييينل ييينلبحنابسييييجةلبحسييييجثاةلل
 Spathis,2006;Alzoubp,2011;Ramazani,2012م ييييييييييينل(لثييييييييييخنل   ييييييييييللم ليييييييييييةل 

بحإ ليجةلمبح اجايالنبوللبح لشخعلث س ونبملل جمل إلم يجةل م ين،لم وفيي،لمايةلأافيجللبحينماعل
 يييىلمويينةلبييف ل(،لERPا ثييةلببمحييخل يينلبح زبيييجلبح ييخلي ااةييجل طثيييقلل ييجمل بح لبح سيي لنية

(للنتلأحييخل يينمىلبحإنييينل يينلبح لييجعةلسييمبالاجلييةل  إلاييةلERPبحنابسييجةللنل طثيييقلل ييمل ل
ثجح إلم جةللملثجح  جاسجةلبح  جسيثيةلمبح يخل ينللب ةيجلزييجنعل امليةل يمعيالبح إلم يجة،لزييجنعل

بح  جسييثية،لم  سيينلوييمنعلبح ايجايالمسييامةلأمينبنبج،لثجبظييجعةلناويةلبح اج يللثييينلبح طثيايجةل
أحييخل ييمعيال إلم ييجةل  جسييثيةلعمايييةلمناياييةلمي ايينلبيم  ييجنلمليةييجل  وييجفلبحاييابابة لميإ ثييال

(لاجنلحةجل خفيالبجململخلبح  جاسجةلبح  جسيثيةل اجاليةلثيجحل ملERPفحكلنحيللملخللنلل مل 
%ل يينلبح لشيي ةلاغثييةلعييخل42ف لبحنابسييجةلأحييخللنلا ييجل مةييلةلأ يينتلبييبح الينيييةلببوييات،ل

(لمفحييكلح زبييينلطلييثةململييخل ييمعيال إلم ييجةلعمايييةلمناياييةلم ز ييةل  وييجفلERP طثيييقلل ييمل 
،لم وفيييي،لبحمايييةلبحايييابابة،لمايييناعل ليييكلبحيييل ململيييخلأويييابال اج يييللثيييينلبح طثيايييجةلبح  جسيييثية

ايجملل(ERP يىلمليخللنل طثييقلل يجمل بح زملمةنبالبحامبلملمبح اجايالبح جحية لحفحكليضانلبحثج
عييخلاطييج لةييلجمةللث م ييينلبحإ ليييجةلمبح اييجايالنبوييللبح لشييخعلث سيي ونبملل ييجمل إلم ييجةل م يين

بح لشيييخعلحيييينيةجلايييناعللعظييييللمليييخلبح إج ييييلل يييةللتل ييييييابةلعييييخلببنميييية،لبب ييييالبحيييفتلوإييييلل
حل لشيخع،لمبيفبللنتللبح س اثل،لمبس اشج لبحفاملبمس ف جاية،لمثجح يجحخل إزييزلبح ييزعلبح لجعسيية

ثيينما لأحييخل  سييينللنبالبح لشييخعلبح ييجحخلمبح شييييلخ لمبييف لاجلييةلبح سييجب ةلبح ييخل   ييللبح ا ثييةل
(لعييخل وفييي،لبح اييجحي لا ييجلي ظيي لحلييجلعييخلبحويينمللااييملERPببمحييخل يينل سييجب جةلل ييمل 

نباعلبح اجحي  ERP(لبح جحخلبحفتليمظ ل سجب ةلل جمل 03  ل(لعخل وفي،لمب 
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نباعلERP(لبحسيييييجثقل يييييجلي إليييييقلث سيييييجب ةلل يييييجمل 03يمظييييي لوييييينملل  (لعيييييخل وفيييييي،لمب 
بح اجحي لم نلفمل  سينللنبالبح لشخع،لعانلموينلبحثج يىل ينلوي لل  لييلللابالبح شيجااينل ينل

(لاجليييةلفبةللب ييييةلاثيييياعلثجحلسيييثةلحةيييم،لم يييملERPبح  جاسيييينللنل سيييجب جةل طثييييقلل يييجمل 
بييف لبح سييجب جةل يينلببافيياللب يييةلأحيييخلبباييلللب يييةل يينلموةييةلل ييابم،ل يييىلموييينل ا يييبل

(ل   يييللبح ا ثيييةلببمحيييخلثمسيييطل  سيييينللنبالبح لشيييخع(لعيييخل ERPبحثج يييىللنل سيييجب ةلل يييجمل 
(،لعييخل ييينل   ييللبح ا ثييةلبحفجليييةل يينلبح سييجب جةلبح ييخل  ا ييبلملييخل طثييييقل4.75 سييجثخل 
(لثمسيطلجةل ينلوي لل وفيي،ل ايجحي لأميجنعلبح ةيليةيضنتلأحخل  سينلومنعلبح ل وبحل جمل 
(لمليخلمظييةلERPيإ يللل يجمل (،لم يخ خلعيخلبح ا ثيةلبحفجحفيةلمشيال سيجب ةل 4.67 سيجثخل 

(،لمحاينليياتلبح شيجااينللنلبح سيجب ةلببايلل4.14(لثمسطل سيجثخل بياللل فللح الفةلبح ل  
يإ ييلليوييياعل   فييللعييخلللييال لب يييةل يينلموةييةلل ييابملمبح ييخل ييخ خلعييخلبح ا ثييةلبحابثإييةلمشييالمب

مليخلاييجألل الفيةلبح ليي  لثنايةل ينلويي لل   ييللبح لي  لثيجح مبانلبح سيي ةلاةلعيخلبمل يجؤلمفحييكل
(لثمسيييطل سيييجثخل ييينلوييي لل  نيييينلماييييجأللب وجبيييجةلوفييي،لبح الفيييةلعيييخلبح يييمبانلبح سييي ون ة

ل( 4.06 

المىمومننات ( كأحنند أنظمننة التكنناليف المدعومننة بتكنولوجيننا ABC: دور نظننام ) 2/4/ 3/7
 -( فى تحسين أداء المنشأة )السؤال السابع عشر(:ERPالمتكاممة )

ناوييةللب يييةليةين لبحثج ييىلعييخلبييفبلبحاسييمللوييفللابالبح شيجااينل يينلبح  جاسييينلعييخل  نييينل
(لاخ نللل  يةلبح ايجحي ،لABC(لعخل طثيقلل جمل ERPبح إلم جةلبح جحيةلبح خليمعابجلل جمل 

مثييجاعل ييملعيةييجلايييجأللبح  ييييالبح سيي اللعييخلعييا،لبحنابسييةلبحاليسييخلل30مبيفبلبحاسييملي اييمنل يينل
(لبح نمم ييييةلث المحموييييييجلABCمبحييييفتليإثييييالمييييينلنماللل  ييييةلبح ايييييجحي ل   فلييييةلعييييخلل يييييجمل 

 (لبح جحخ 02(،لمبمل جليمظ الونملل ERPبح إلم جةلبح  اج لةل 
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بحثج يييىل ييينلويي لل  لييييلللابالبح شيييجااينل يينلبح  جاسيييينلعي يييجلي إلييقلثييينماللل  يييةلمويينل
(،للنلERP(لبح نمم ييةلث المحمويييجلبح إلم ييجةلبح  اج لييةل ABCبح اييجحي ل   فلييةلعييخلل ييجمل 

بح اج للثينلبحل ج ينلي ايقل ليجعةلمليخلبح سي متلبمنباتل   فيللعيخل  سيينلببنبا،لم  سيينل
يإ ثيالعيخلبح ا ثيةلببمحيخل ينلموةيةلل ابح  جاسيينلثجح لشي ةلثمسيطللب وجفلبحاابابةلمبح وطيط

(،لفييمليليةييجلعييخلبح ا ثييةلبحفجليييةللنلبح اج ييللثييينلبحل ييج ينليإ ييللملييخلبح  سييينل4.69 سييجثخل 
بح سييي  ال ييينلوييي لل ثيييجنلل إلم يييجةلبح ايييجحي ل ييينلبح يييمانينلأحيييخلبحإ ييي ا،ل  يييجلييييضفالمليييخل

(،لمييييخ خلعيييخلبح ا ثيييةلبيويييياعللنلل يييجمل4.65ثخل بح الفيييةللفليييجال اب يييللبمل يييجؤلثمسيييطل سيييج
 ERP ليوإييللبحثيجلييجةللافييال املييةل  ييجلي ايينلل ييجمل)ABCل يينل ايفةييجلمعاييجنلم  يجوج يييال)

ل( 3.94ثمسطل سجثخل 
ولييملبحثج ييىل يينلويي لل  ليييلللابالبح  جاسييينلثجحإيلييةلعي ييجلي إلييقلثجح اج ييللثييينلل ييجمل

 ERP لمل يييجمل،)ABC لثيييخنلل يييجمل)ERPبحثيجليييجةللافيييال امليييةل  يييجلي اييينلل يييجملل(ليوإيييل
 ABC للل(ل نل ايفةجلمعاجنلم  يجوج اليخ خلعخلبح ا ثةلببوياعل نلموةةلل ابم

ا جلموينلبحثج يىللنلبحل يجل لبحسيجثاةلبح يخل يملبح ةيمللمليةيجل ينل  لييلللابالبح شيجااينل
يييجلبح إلم ييجةل(لبح نمم ييةلث المحموABCثيينماللل  ييةلبح اييجحي ل   فلييةلعييخلل ييجمل عي ييجلي إلييقل
(لبح يييخلولةيييةلأحيييخللنلل يييجملHang et al.,2010  فيييقل يييةلنابسيييةل ل(ERPبح  اج ليييةل 

 ERPلي اييقل سيي ميجةلمجحيييةل يينلوييمنعلبح إلم ييجةلبح ييخل ييلإاأللملييخللنبالبح لشييخعلسييمبال)
بح ييخللمظيي ةلل(3102بح شيييلخللملبح ييجحخ،لمليظيجنل  مبعييقلبيف لبحل ييجل ل يةلنابسييةل بحفاطيجأل،

(ليإ ييييللمليييييخل  ايييييقلبياييييللل فييييللح الفيييييةلبح ليييي  ،لم ييييةلنابسيييييةلERPلنلبسيييي ونبملل ييييجمل 
 Shang and Seddon,2002ل جمل(لبح خلولةةلأحخللنل ERP)امملث إجحويةلم لييجةلل 

بح شييللثةماعليم يةلمثةفةلنماية،لمثجح يجحخلعي نلفحيكليسيجبملعيخل وفيي،لبح ايجحي لمبحااجثيةل
لنماعلبح ةلية،لمزيجنعلبمل جويةلمبحومنع مليةج،ل وفي،لز نل

( ABC: وصف المتغير المستقل المتمثل فى نظام التكمفة عمى أسناس النشناط ) 2/5/ 2/7
 -(:ERPكأحد أنظمة التكاليف المدعومة بتكنولوجيا المىمومات المتكاممة )

(لبح يييجحخللنلبحمسييييطلبح سييييجثخلحو يييييةلبحإثييييجابةل04ي ظييي لحلثج ييييىل يييينلويييي للويييينملل 
(لERPبح يخليمعابيجلل يجمل (لبحسجثقلمبح خلمةفةلبح إلم جةل02بحسجثاةلبح ناوةلعخلونملل 

(،ل4.4388 لايييييجنلمسيييييطةجلبح سيييييجثخل (لاخ ييييينللل  يييييةلبح ايييييجحي ABCعيييييخل طثييييييقلل يييييجمل 
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مبيمل يينلبح   يي لللياليا ييابل ينلبحةييفا،لمبييفبلل(24268.مبل ابعةيجلبح إيييجاتلايجنلليإييجنلل 
(لييييمعالERPنحييييللمليييخللنلبليييجكلبو يييج لعيييخللابالبح جاسيييينلثشييياللاثييييالمليييخللنلل يييجمل 

(لاخ نللل  ةلبح اجحي ،ل  يجليينللفحيكلمليخلABC إلم جةلبج ةلم  اج لةل امملثنمملل جمل 
لة لنل ش ةلببابالاجنلاليلل  جليوإللاي ةلبحمسطلبح سجثخللافال سجسي

( كأحد أنظمة التكاليف ABCنظام )(: وصف المتغير المستقل المتمثل فى 14جدول )
 (ERPالمدعومة بنظام )

زضعخ ضظب اٌّّبضؼيٓ ػٓ زػُ 

 (ABC( ٌٕظبَ )ERPٔظبَ )

 

اٌٛؼػ 

 اٌحؽبثٝ

(Mean) 

95% Confidence 

Interval for Mean 
 

االٔحطاف 

 اٌّؼيبضٜ
Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

( ك  ذ أوامت ABCواام )

 (ERPالخكاليا المذعُمت بىاام )
4.4388 4.3706 4.5071 .24268 

ل

: وصنف المتغينر التنابع والمتىمنق بمندى التحسنن فنى أداء المنشنأة ككننل، األداء 2/6/ 3/7
 ( مىًا:ABC(، و)ERPالتشغيمى، واألداء المالى نتيجة استخدام نظامى )

(لحل إييا لملييخل يينتلبح  سيينلعييخل02،09،31،30،33 ميةيين لبييفبلبحاسييمل يينلببسييللةل
بح لشييخعلبح شيييييلخلمبح يييجحخل ييينلويي لل و مميييةل ييينلبحإثيييجابةلبح ييخل  يييننلأحيييخللتلناويييةلللنبا

 نىل  سنلعخل الفةلبح لي  ،لويمنعلبح لي  ،لبمل جويية،لمز ينلنماعلبح ةيلية،لمليظيجنلبح  سينل
 إينللبحإجلينلمليخلبح ثيإجة، إينلللعخللنبالبح لشخعلبح جحخل اجسيجنلث ةيةلبح لشيخعل ينلبحسيمق،

بحإجليييينلملييييخلببةييييمل،لم إيييينللنمابنلببةييييمللمفحييييكلمليييين جل اييييمملبح لشييييخعلثجسيييي ونبملل ييييجمل
 ERP لولثجنلأحخلولبل ةلل جمل)ABC )ل

(لبح ييجحخل02مويينلبحثج ييىل يينلويي لل  ليييلللابالبح  جاسييينلبح شييجالأحيييالثجحويينمللااييمل لل
خعلاايييلللململيييخلبح سييي متلبح شيييييلخلمبح يييجحخ،للنلعي يييجلي إليييقلث ييينتلبح  سييينلعيييخللنبالبح لشييي

(لايييييجنللاثيييييال ييييينل  مسيييييطلويييييمنعلببنبالبح يييييجحخل4.5014  مسيييييطلويييييمنعلببنبالبح شيييييييلخل 
(،لمبييييفبل ييييجلييييياب لبحثج ييييىل لطايييييجنل يييييىللنلال ييييجلاييييجنلبلييييجكل  سيييينلعييييخلببنبال4.4216 

حإاييأل،لعال ييجلاييجنلبح شييييلخلحل لشييخعلعيي نلفحييكلثيينما ليييضنتلأحييخل  سييينلببنبالبح ييجحخلمحيييأللب
بلجكل  سينلعيخلبح الفية،لبمل جويية،لبحويمنع،لمز ينلنماعلبح ةيلية،للنتلفحيكلأحيخلبح  سينلعيخل
لنبالبح لشيييخعلبح يييجحخل فيييللزييييجنعل إييينللبحإجلييينلمليييخلبح ثيإيييجة،ل إييينللبحإجلييينلمليييخلببةيييمل،ل

حييخل(لولثييجنلأERP مبييج تلبحيياث  لا ييجلمويينلبحثج ييىلللييالمليين جل اييمملبح لشييخعلثجسيي ونبملل ييجمل
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(لعيييي نلفحييييكليييييضنتلأحييييخل  سييييينللنبالبح لشييييخعلااييييللثمسييييطل سييييجثخلABCولييييبل ييييةلل ييييجمل 
ل( للل4.4837 

(: وصف المتغير والمتىمق بمدى التحسن فى أداء المنشأة ككل، األداء 15جدول )
 (ABC(، و)ERPالتشغيمى، واألداء المالى نتيجة استخدام نظامى )

 

 اٌزحؽٓ فٝ األزاء

 

 

 

اٌٛؼػ 

 اٌحؽبثٝ

(Mean) 

 

95% Confidence Interval for 

Mean 

 

االٔحطاف 

 اٌّؼيبضٜ

Upper Bound Lower Bound 

 38957. 4.3741 4.5932 4.4837 أزاء إٌّشأح وىً

 39987. 4.3889 4.6139 4.5014 األزاء اٌزشغيٍٝ

 56677. 4.2622 4.5810 4.4216 األزاء اٌّبٌٝ
ل

بح  ييييالبح سيي اللمبح ييجثةلمبح إييا لملييخللابالمثإيينللنلبل ةييخلبحثج ييىل يينلمةيي لاييلل يينل
(لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلABCبح شييجااينل يينلبح  جاسييينلعي ييجلي إلييقلثيينمالل ييجمل 

(لعخل  سيينللنبالبح لشيخع،لبب يالبحيفتليوإلليجللل ايللأحيخل ا ليةلبو ثيجالبحفيا،لERPثل مل 
وييييجلبح إلم يييجةلبح  اج لييييةل(لبح نمم يييةلث المحملABCبحاليسيييخلحلث يييىلمبح  إليييقلثييينمالل يييجمل 

 ERP ل(لعخل  سينللنبالبح لشخع
 -( عمى أداء المنشأة:ERP( المدعومة بنظم )ABC:اختبار تأثير نظم ) 2/7/ 3/7

(لاخ ينللل  يةلبح ايجحي لبح نمم ييةلABCعيخلبيفبلبحويزاليايمملبحثج يىلثجو ثيجال يخفيالل يمل 
بح شييييلخلمبح ييجحخلثةييماعل سيي اة،ل(لملييخللنبالبح لشييخعلااييللمملييخللنبالبح لشييخعلERPثييل مل 

مفحيكلمو ثيجاللفياللLinerلRegression مفحيكل ينلوي للبسي ونبمل  لييللبمل ينبالبحوطيخ
بح  ييييالبح سيي اللمبح ييخلي  فييللعييخللفييالناوييةلاظييجلبح  جاسييينلعييخلبح لشيي ةلميينل ييخفيالل ييمل

 ABC لبح نمم ةلثل مل)ERPفةلمج يةل(لملخلبح  ييابةلبح جثإةلمبح يخل   فيللعيخلببنبالثةي
م ييينلفيييململيييخلببنبالبح شيييييلخلممليييخلببنبالبح يييجحخ،ل ييييىليف يييا،لبيييفبلبمو ثيييجاللنلو ييييةل
بح  ييييابةلسييمبالبح سيي الةللملبح جثإييةل إ ثييالثيجلييجةل سيي  اع لمي ظيي نلبييفبلببو ثييجال و ممييةل

ل نلببو ثجابةل   فللعخلبب خ:
  بو ثيجالR Squareسيييال اينبال إيينل يينل(لمفحيكلح  نيينلاييناعلبح  يييالبح سي اللمليخل ف

 بح ييابةلبح خل  نىلعخلبح  ييابةلبح جثإة 
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  بو ثيجالt Test لم  نيينلاي يةلثي يجل)Bلل و ثيجالبحفيا،لبحاليسيخلبحث يى،لمفحيكلحل  ايقل)
(لERP(لبح نمم يةلثيل مل ABC نلبللبلجكل خفيالومباتلم إلمتلم موبلحنمالل مل 

ل( P-valueملخلببنبا،لمليظجنل نلو لل  نينلاي ةل 
  بو ثجالF Test لم  نينلاي ةل،)P-valueلمبحفتل ملبح ةمللمليةمل نلوينملل  لييلل)

(لبح نمم ييةلثييل ملABC(لمفحييكل و ثييجالمبح  اييقل يينل ييخفيالنمالل ييمل ANOVAبح ثيجينل 
 ERP لملخلببنبا) 
لللمسييم لياييمملبحثج ييىلث لويييملبحل ييجل لبح ييخلبح مةييللأحيةييجل يينلويي للبمو ثييجابةلبحسييجثاةللل

 التالى:(ل02 نلو للبحونمللاامل 
 (:16جدول )

( كأحد أنظمة التكاليف ABCممخص نتائج اختبارات االنحدار الخطى إلختبار تأثير نظم ) 
 ( عمى أداء المنشأة ككل وعمى أداء المنشأة التشغيمى والمالىERPالمدعومة بنظم )

اٌّزغيطاد 

 اٌزبثؼخ

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

F P-

value 

B t P-

value 

ٔزيغخ 

 اإلذزجبض

 حُشبا 000. 4.034 802. 000. 16.276 234. %24.9 األدا  ككا

 حُشبا 000. 3.787 784. 000. 14.342 211. %22.6 األدا  الخشغي ّ

لل حُشبا 008. 2.783 863. 008. 7.747 119. %13.7 األدا  المالّ
ل
ل
ل

مبح  إلقلثل جل لبو ثيجابةلب ل ينبال(لبحسجثقل02يس ولملبحثج ىل نلو للبحونمللاامل 
(لمليخللنبالERP(لاخ نللل  ةلبح اجحي لبح نمم ةلثيل مل ABCبحوطخلمو ثجال خفيالل مل 

لبح لشخعلااللمملخللنبالبح لشخعلبح شييلخلمبح جحخلبحل جل لبي ية:
%ل25(للتل يجليايابل ينلR²= 24.9%مونلبحثج ىلثجحلسثةلح فالملخلببنبالاالللنل ل-0

ح ييييابةلبح ييخل  يينىلعييخلببنبالااييللنبوييللبح لشييخعلي ايينلأاوجمةييجلأحييخلناوييةلاظييجل يينلب
(،لميياتلERP(لاخ نللل  ةلبح ايجحي لبح نمم يةلثيل مل ABCبح  جاسينلمنل خفيالل مل 

بحثج ىللنلبف لبحلسثةل اظيةلأحخل ينلاثييال ييىللنلبليجكلممب يللافيياعل يضفالمليخللنبال
حفاجعييةلبح ل ي ييية،لناوييةل إايينلم لييم لبح ل وييجة،ل وييملبح لشييخعلغيييالبح  ييييالبح سيي الل فييللب

(لمبخل جل إثيالمينللنلP-value=.000بح لشخع،لمبحثيلةلبح لجعسية،لمثجح جحخلاجلةلاي ةل 
%،ل2بليييجكلم ايييةل إلمييييةلمومباييييةلثيييينلبح  يييييالبح سييي اللمبح يييجثةل ييييىلللةيييجللايييلل ييينل

بيخلبح يخل  يلل  يلللANOVAبح مومنعلعخلوينملللP-valueميمظ لبحثج ىللنلاي ةل
مونلبحثج ىلليظجنللنلبلجكلم اةل موثةلثيينلناويةللT،لم نلو للأواباللو ثجالFاي ةل
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(لERP(لاخ ينللل  ييةلبح ايجحي لبح نمم ييةلثييل مل ABCاظيجلبح  جاسييينلمينل ييخفيالل ييمل 
(لمبيخلاي يةل موثيةلم إليخلثيخنلبليجكلB= .802مببنبالاايللمبيفبل يجلمثياةلمليالاي يةل 

(لERP إلييمتلعال ييجلزبنةلناوييةلاظييجلبح  جاسييينلميينلبسيي ونبملل ييج خل  ييخفيالأيوييجثخلمل
(لP-value=000.(لال يييجللنتلفحيييكلأحيييخل  سيييينلببنبا،لمثجح يييجحخلاجليييةلاي يييةل ABCم 

مبييخل ييجل إثييالميينللنلبلييجكلم اييةل إلميييةلمومبايييةلثييينلبح  ييييالبح سيي اللمبح ييجثةل يييىل
ويييييييمنعلعيييييييخلوييييييينمللبح مللP-value%،لميمظييييييي لبحثج يييييييىللنلاي يييييييةل2للةيييييييجللايييييييلل ييييييينل

Coefficientsبييخلبح ييخل  ييلل  ييللاي ييةللtلا يييجلي ايينل مظييي ةجل يينلويي للبح إجنحيييةل 
لY= .926+.802 Xبح جحية:ل

(لABCميولييملبحثج ييىلثلييجانلملييخلل ييجل لبو ثييجالبمل يينبالبحوطييخلعي ييجلي إلييقلثييخفالل ييم 
الرئيسنى قبنول الفنرض (لملخللنبالبح لشيخعلأحيخلERPاخ نللل  ةلبح اجحي لبح نمم ةلثل مل 

لوالذى يشير إلى:للمبحث
(H1) :لببلشييطةللسيييجأللملييخلبح اييجحي لل ييمل ييضفال ABCل يييمبانل وطيييطلثييل ملبح نمم يية(ل

ل بح لشخعللنبالملخل(لأيوجثيجنل(ERPلبح شام 
(للتل يجليايابلR²= 22.6%ا يجلموينلبحثج يىلثجحلسيثةلح فيالمليخلببنبالبح شيييلخللنل ل-3

ببنبالبح شيييلخلي ايينلأاوجمةيجلأحييخلناويةلاظييجل%ل يينلبح يييابةلبح ييخل  ينىلعييخل23 ينل
(،لERP(لاخ ييينللل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم يييةلثيييل مل ABCبح  جاسيييينلمييينل يييخفيالل يييملل 

ثجحلسيثةلحلفيا،ل(لElibaly et al.,2015 مياتلبحثج يىللنلبيف لبحل يويةل  فيقل يةلنابسيةل
(للنةلABC(لمل يجمل ERPبحفجلخلبحوجملثةجلمبح خل مةلةلأحخللنلبح اج للثيينلل يجمل 
(لمبييخل ييجلP-value=.000أحيخل  سييينلببنبالمبحافيجاعلبح شييييلية،لمثجح يجحخلاجلييةلاي يةل 

 إثييالميينللنلبلييجكلم اييةل إلميييةلمومبايييةلثييينلبح  ييييالبح سيي اللمبح ييجثةل يييىلللةييجللاييلل
بيخلبح يخللANOVAبح مويمنعلعيخلوينملللP-value%،لميمظ لبحثج يىللنلاي يةل2 نل

مونلبحثج ىلليظيجنللنلبليجكلم ايةل موثيةللTأواباللو ثجال،لم نلو لF  لل  للاي ةل
(لاخ ييينللل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم يييةلABCثيييينلناويييةلاظيييجلبح  جاسيييينلمييينل يييخفيالل يييملل 

(لمبيخلاي ييةل موثييةلB=.784(لمببنبالبح شييييلخلمبيفبل ييجلمثيياةلمليالاي ييةل ERPثيل مل 
 جاسييينلميينلبسيي ونبملم إلييخلثييخنلبلييجكل ييخفيالأيوييجثخلم إلييمتلعال ييجلزبنةلناوييةلاظييجلبح 

(لال يييجللنتلفحيييكلأحيييخل  سيييينلببنبالبح شيييييلخ،لمثجح يييجحخلاجليييةلABC(لم ERPل يييج خل 
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(لمبييييخل يييجل إثييييالمييينللنلبلييييجكلم ايييةل إلميييييةلمومباييييةلثييييينلP-value=000.اي يييةل 
لP-value%،لميمظيي لبحثج ييىللنلاي ييةل2بح  ييييالبح سيي اللمبح ييجثةل يييىلللةييجللاييلل يينل

 لا جلي انل مظي ةجل ينلtبخلبح خل  لل  للاي ةللCoefficientsبح مومنعلعخلونملل
لY=1.021+..784 Xو للبح إجنحةلبح جحية:ل

(للتل يييجليايييابل ييينلR²= 13.7%موييينلبحثج يييىلثجحلسيييثةلح فيييالمليييخلببنبالبح يييجحخللنل ل-2
%ل يييينلبح ييييييابةلبح ييييخل  يييينىلعييييخلببنبالبح ييييجحخلي ايييينلأاوجمةييييجلأحييييخلناوييييةلاظييييجل18

(،لERP(لاخ ييينللل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم يييةلثيييل مل ABC لبح  جاسيييينلمييينل يييخفيالل يييمل
(لاخ نللل  يةلبح ايجحي لبح نمم يةلABC(لثجحلسثةلح خفيالل مل R²مياتلبحثج ىللنللسثةل 

(لثجحلسييييثةلح ييييخفيالل ييييمللR²(لملييييخلببنبالبح شييييييلخلاجلييييةللاثييييال يييينللسييييثةل ERPثييييل مل 
 ABC لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل)ERPالبح ييجحخ،لمبييفبلبب ييال(لملييخلببنب

لان الغجحثيةلبحنابسجةلثخنلبح  سيينلييخ خللم نلعيخلببنبالبح شيييلخلمبحيفتلثينما لييضنتلأحيخل
(،لMaiga and Jacobs,2008  سييييييينلببنبالبح ييييييجحخلماجلييييييةلملييييييخلالسييييييةملنابسييييييةل 

(لمبيييخل يييجل إثيييالمييينللنلبليييجكلم ايييةل إلمييييةلP-value=.008مثجح يييجحخلاجليييةلاي يييةل 
%،لميمظي لبحثج يىللنلاي يةل2ح  يييالبح سي اللمبح يجثةل ييىلللةيجللايلل ينلمومبايةلثينلب

P-valueبح مويييمنعلعيييخلوييينملللANOVAبيييخلبح يييخل  يييلل  يييللاي يييةللFلم ييينلوييي لل،
مويينلبحثج ييىلليظييجنللنلبلييجكلم اييةل موثييةلثييينلناوييةلاظييجلبح  جاسييينللTأويياباللو ثييجال

(لمببنبالبح ييجحخلERP ل(لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مABCميينل ييخفيالل ييملل 
(لمبييخلاي ييةل موثييةلم إلييخلثييخنلبلييجكل ييخفيالأيوييجثخلB=.863مبييفبل ييجلمثيياةلملييالاي ييةل 

(لال يجلABC(لم ERPم إلمتلعال جلزبنةلناوةلاظيجلبح  جاسيينلمينلبسي ونبملل يج خل 
(لمبييخل ييجلP-value=008.لنتلفحييكلأحييخل  سييينلببنبالبح ييجحخ،لمثجح ييجحخلاجلييةلاي ييةل 

بلييجكلم اييةل إلميييةلمومبايييةلثييينلبح  ييييالبح سيي اللمبح ييجثةل يييىلللةييجللاييلل إثييالميينللنل
(لثجحلسيييثةلحييي نبالبح شييييلخلاجليييةلليظيييجنلP-value%،لميمظييي لبحثج يييىللنلاي ييةل 2 يينل

بح موييمنعلعييخلويينملللP-valueلعظييلل يينلببنبالبح ييجحخ،لا ييجليمظيي لبحثج ييىللنلاي ييةل
Coefficientsبييخلبح ييخل  ييلل  ييللاي ييةللtايينل مظييي ةجل يينلويي للبح إجنحييةل لمبح ييخلي 

لY=.591+..863 Xبح جحية:ل
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( أداء المنشنننننأة ERP( المدعومنننننة بننننننظم )ABC: اختبنننننار تنننننأثير نظنننننم ) 2/7/1/ 3/7
 -التشغيمى :

(لح ييييخفيالل ييييمل18،19،20،21عييييخلبييييفبلبحوييييزالياييييمملبحثج ييييىلثجو ثييييجالبحسييييضبللااييييمل ل
 ABC لاخ نللل  ةلبح اجحي لبح نمم ةلثل مل)ERPلمليخلايللملةيال ينلملجةيالببنبال)

لRegression بح  شيييييلخلمليييخل ييينت،لمفحيييكل ييينلوييي للبسييي ونبمل  لييييللبمل ييينبالبحا ثيييخل
PLUM-Ordinalمفحيييكلمو ثيييجاللفيييالبح  يييييالبح سييي اللمبح يييخلي  فيييللعيييخللفيييالناويييةلاظيييجلل

(لمليييخلبح  يييييابةلERP(لبح نمم يييةلثييل مل ABCبح  جاسييينلعيييخلبح لشيي ةلمييينل يييخفيالل ييمل 
ثإةلمبح خل   فللعخلاللملةال نلملجةياببنبالبح شيييلخلثةيماعل سي الة،لمي ظي نلبيفبلبح ج

 تتمثل فى األتى:بحل مفؤل و ممةل نلببو ثجابةل
  2-بو ثجال Log Likelihood لمبحفتليمظ لميو ثياللنلل يجمل)ABCلبح ينممملثل يجمل)

 ERP الفييةلبح ييمبنل(ليييضفالثةييماعلأيوجثيييةلملييخلملةييالببنبالبح شييييلخلمحيييانلملةييال
 بح ثجشاعل ف ن 

  بو ثجالChi–Square2 لӼل)Waldلمفحكلح فسياللفالاظجلبح شيجااينلعيخلبحإيليةل ينل)
(لبح نمم يييةلثيييل ملABCبح  جاسيييينلمييينلبح  يييييالبح سييي اللمبحيييفتلي  فيييللعيييخلنمالل يييمل 

 ERPلملخلبح  يييابةلبح جثإيةلبح   فليةلعيخلببنبالبح شيييلخل ينلوي للايللملةيال ينل))
(لحثييجنلبيللبليجكلم ايةلفبةل يخفيالP-valueبنبالمليخل ينت،لم  نيينلاي يةل ملجةيالب

  إلميللمل  
  بو ثجالPasedo R -squareلمفحكلح إاعةللسثةلبح يييالبح يخل  ينىلعيخلايللملةيال)

 يينلملجةييالببنبالبح شييييلخلا ايييجألل يينل اييجييأللببنبالي ايينلأاوجمييالأحييخلناوييةلنمييمل
 ( للABC(لحل جمل ERPل جمل 

ياييمملبحثج ييىلث لويييملبحل ييجل لبح ييخلبح مةييللأحيةييجل يينلويي للبمو ثييجابةلبحسييجثاةلمسييم ل
ل(لبح جحخ:02 نلو للبحونمللاامل 
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(لبحسجثقلمبح  إلقلثل جل لبو ثيجابةلب ل ينبال02يس ولملبحثج ىل نلو للبحونمللاامل 
(لمليخلايللملةيالERPبح نمم يةلثيل مل ل(لاخ نللل  ةلبح ايجحي ABCمو ثجال خفيالل مل 

ل نلملجةاببنبالبح شييلخلملخل نتلبحل جل لبي ية:
 -المرتبطة بالتكمفة: الىناصر -1
 -تكمفة المواد المباشرة: -أ

مونلبحثج ىل نلو للبو ثجاللابالبح  جاسينلثجحلسثةلحل  سينلعيخلملةيال الفيةلبح يمبنلل
 Pseudo R²) -بح شيييييلخلبح يييا ثطلثجح الفيييةلمعايييجنلحييييلبح ثجشييياعلا اييييجألل ييينل ايييجييأللببنبال

(Nagelkerkeل يييينلبح ييييييالبحييييفتلي يييينىلعييييخلبح  سيييينلعييييخل الفييييةلبح ييييمبنل31لنل ييييمبحخلل%
(لاخ يينلABCبح ثجشيياعلا ايييجألل يينل اييجييأللببنبالبح شييييلخلي ايينلأاوجمييالأحييخل ييخفيالل ييمل 

حيفبليياتلبحثج يىللنلبيف لل(لمبحثجاخلياوةلأحخلممب يلللويات،ERPلل  ةلبح اجحي لبح نمم ةل 
بحلسييثةل إ ثييالاثييياعلويينبنل  ييجليإلييخلللييالال ييجل ييمل ييمعيال إلم ييجةل  اج لييةلم مفييمقلعيةييجلميينل

(ل  يجلييمفالفحيكلأيوجثييجنلمليخل الفيةلABC(لمنم يالحل يجمل ERPبح مبنلبحوجمل نلاثيللل يجمل 
(لمبيف لEstimate=5.477%،للا يجلموينلبحثج يىللنل 31بح مبنلبح ثجشياعلثلسيثةلاثيياعل  فيلل

(ل ييضفالثةييماعلERP(لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل ABCبحاي ييةل إلييخللنلل ييمل 
(لمبييخللاييلل يينلP-Value=002.أيوجثيييةلملييخل الفييةلبح ييمبنلبح ثجشيياع،لملويييابنلاجلييةلاي ييةل 

(لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لABCمبييفبليإلييخللنلبلييجكل ييخفيال إلييمتلموييمباتلح ييخفيالل ييمل ل5%
ل(لملخل الفةلبح مبنلبح ثجشاع ERPبح نمم ةلثل مل 

 -تكمفة األجور المباشرة: -ا
ا ييجلمويينلبحثج ييىل يينلويي للبو ثييجاللابالبح  جاسييينلثجحلسييثةلحل  سيينلعييخلملةييال الفييةل
ببوييييييييمالبح ثجشيييييييياعلا ايييييييييجألل يييييييينل اييييييييجييأللببنبالبح شييييييييييلخلبح ييييييييا ثطلثجح الفييييييييةلمعاييييييييجنلحيييييييييل

 Nagelkerkeل-لPseudo R²بحيفتلي ينىلعيخلبح  سينلعيخل%ل نلبح ييال15(للنل مبحخل
 الفييةلببوييمالبح ثجشيياعلا ايييجألل يينل اييجييأللببنبالبح شييييلخلي ايينلأاوجمييالأحييخل ييخفيالل ييمل

 ABC لاخ نللل  ةلبح اجحي لبح نمم ةلثل مل)ERPلمبحثجاخلياوةلأحخلممب يلللويات،لا يجل)
(لاخ ييينللل  يييةلABC(لمبيييف لبحاي يييةل إليييخللنلل يييمل Estimate=3.288موييينلبحثج يييىللنل 

(ل ييضفالثةييماعلأيوجثيييةلملييخل الفييةلببوييمالبح ثجشيياع،لملويييابنلERPح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل ب
مبييييفبليإلييييخللنلبلييييجكل ييييخفيال إلييييمتلل%5(لمبييييخللاييييلل يييينلP-Value=007.اجلييييةلاي ييييةل 
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(لمليييخل الفيييةلERP(لاخ ييينللل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم يييةلثيييل مل ABCمويييمباتلح يييخفيالل يييمل 
لببومالبح ثجشاع 

 -الىامة:التكاليف  -جن
ا يييجلب ظييي لحلثج يييىل ييينلوييي للبو ثيييجاللابالبح  جاسيييينلثجحلسيييثةلحل  سييينلعيييخلملةيييال 

 Pseudo R²)بح اجحي لبحإج ةلا ايجألل نل اجييأللببنبالبح شييلخلبح ا ثطلثجح الفةلمعايجنلحييل
Nagelkerke)ل ينلبح يييالبحيفتلي ينىلعيخلبح  سينلعيخلبح ايجحي لبحإج يةل7لنل مبحخلل -ل%

(لاخ ييينللل  يييةلABCأللببنبالبح شيييييلخلي اييينلأاوجميييالأحيييخل يييخفيالل يييمل ا اييييجألل ييينل ايييجيي
(لمبحثيييجاخلياويييةلأحيييخلممب يييلللويييات،لا يييجلموييينلبحثج يييىللنلERPبح ايييجحي لبح نمم يييةلثيييل مل 

 Estimate=1.888 لمبييف لبحاي ييةل إلييخللنلل ييمل)ABCلاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةل)
-P=100.بحإج يية،لملويييابنلاجلييةلاي ييةل (ل ييضفالثةييماعلأيوجثيييةلملييخلبح اييجحي لERPثييل مل 
Valueمبيييفبليإليييخللليييال ليموييينل يييخفيال إليييمتلمويييمباتلح يييخفيالل يييملل%5(لمبيييخللاثيييال ييينل

 ABC لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل)ERPلملييخلبح اييجحي لبحإج يية،لمبلييجليضاييينل)
ولمل(لحلي RCAبحثج ىلملخلظاماعل إا لبح لشي ةلمليخلل يجمل  جسيثةلبسي ة كلبح يمبانل 

وفجاييجةلل ييجمل  (للABC يينلبحولييللبحييفتليمويينلثجح اييجحي لبحإج يية،ل يييىللنل يينللبييملميييمبلمب 
ثايجألل وملبح مبانلبح  ج ةلثي،لبحل يالأحيخل ويملبح يمبانلبح سي ةلاة،لعةيملثيفحكل لللالياممل

يإ للملخل مظي لبحإ اجةلبح ثجنحيةلثينل و إجةلبح يمبان،ل  يجلييضنتلفحيكلأحيخلمينملبحي  امل
ل (RCAي لبحإج ة لمبفبلبب البحفتلاجملث إجحو الل جمل عخلبح اجح

 -التكاليف  ير الصناعية: -د
مونلبحثج يىلثجحلسيثةلحل  سينلعيخلبح ايجحي لبحثيإييةلمبمنباييةلا اييجألل ينل ايجييأللببنبال

%ل ييينلبح يييييال6(للنلPseudo R²ل-لNagelkerkeبح شيييييلخلبح يييا ثطلثجح الفيييةلمعايييجنلحييييل 
خلبح اييجحي لغيييالبحةييلجميةلا ايييجألل يينل اييجييأللببنبالبح شييييلخلبحييفتلي يينىلعييخلبح  سيينلعيي

(لمبحثيجاخلERP(لاخ نللل  ةلبح ايجحي لبح نمم يةلثيل مل ABCي انلأاوجمالأحخل خفيالل مل 
(لمبييف لبحاي ييةل إلييخللنلEstimate=1.977ياوييةلأحييخلممب ييلللوييات،لا ييجلمويينلبحثج ييىللنل 

(ل يييضفالثةيييماعلأيوجثييييةلمليييخلERP ل(لاخ ييينلبل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم يييةلثيييل مABCل يييمل 
(لP-Value=087.بح اجحي لغيالبحةلجميةلمحانلثةيماعلحيسيةلثاثيياع،لملوييابنلاجليةلاي يةل 
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(لاخ ينلABCمبفبليإلخللليال ليموينل يخفيال إليمتلمويمباتلح يخفيالل يمل ل%5مبخللاثال نل
ل(لملخلبح اجحي لغيالبحةلجمية لERPلل  ةلبح اجحي لبح نمم ةلثل مل 

 -اليف البحوث والتطوير:تك -ىن
مويييينلبحثج ييييىل يييينلويييي للبو ثييييجاللابالبح  جاسييييينلثجحلسييييثةلحل  سيييينلعييييخلملةييييال الفييييةل
بحث يييييييمىلمبح طيييييييميالا اييييييييجألل ييييييينل ايييييييجييأللببنبالبح شيييييييييلخلبح يييييييا ثطلثجح الفيييييييةلمعايييييييجنلحييييييييل

 Nagelkerkeل-لPseudo R²ل نلبح ييالبحيفتلي ينىلعيخلبح  سينلعيخل12(للنل مبحخل%
 طميالا ايجألل نل ايجييأللببنبالبح شيييلخلي اينلأاوجميالأحيخل يخفيالل يمل اجحي لبحث مىلمبح

 ABC لاخ نللل  ةلبح اجحي لبح نمم ةلثل مل)ERPلمبحثيجاخلياويةلأحيخلممب يلللويات،لحيفبل)
ياتلبحثج ىللنل لش ةلببنميةلثنلةلعخلببب  جملثجحث مىلمبح طميالل يابنلحشينعلبح لجعسيةلعيخل

(ل  ييجلABC(لمنم ييالحل ييجمل ERPبمم  ييجنلملييخلل ييجمل لبحسييمقلبح ةيياتلحليينمبال يينلويي ل
لفييييييييييالفحييييييييييكلأيوجثيييييييييييجنلملييييييييييخل اييييييييييجحي لبحث ييييييييييمىلمبح طييييييييييميا،للا ييييييييييجلمويييييييييينلبحثج ييييييييييىللنل

 Estimate=2.698 لمبييف لبحاي ييةل إلييخللنلل ييمل)ABCلاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةل)
ةلاي ييييةل(ل ييييضفالثةييييماعلأيوجثيييييةلملييييخل اييييجحي لبحث ييييمىلمبح طييييميا،لملويييييابنلاجلييييERPثييييل مل 
.024)=P-Valueمبييفبليإلييخللنلبلييجكل ييخفيال إلييمتلموييمباتلح ييخفيالل%5(لمبييخللاييلل يينل
ل(لملخل اجحي لبحث مىلمبح طميا ERP(لاخ نللل  ةلبح اجحي لبح نمم ةلثل مل ABCل مل 
 -الىناصر المرتبطة بالجودة: -2
 تكمفة جودة المنتج النيائى كنسبة من المبيىات: -أ

مونلبحثج ىل نلو للبو ثجاللابالبح  جاسينلثجحلسثةلحل  سنلعخلملةال الفيةلويمنعل  
 Pseudo R²)بح ل  لبحلةجلخلا ايجألل ينل ايجييأللببنبالبح شيييلخلبح يا ثطلثيجحومنعلمعايجنلحييل

Nagelkerke) -ل ينلبح يييالبحيفتلي ينىلعيخلبح  سينلعيخل الفيةلويمنعل12.4لنل يمبحخلل%
(لABC اييجييأللببنبالبح شييييلخلي ايينلأاوجمييالأحييخل ييخفيالل ييمل لبح ليي  لبحلةييجلخلا ايييجألل يين

(لمبحثيييجاخلياوييةلأحيييخلممب يييلللوييات،لحيييفبليييياتلERPاخ يينللل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم ييةلثيييل مل 
بحثج ىللنلبف لبحلسثةل إ ثال اظيةل  جليإلخللنلبح لش ةل لفيقلمليخلم لييةل  سيينلبحويمنعل

(لمنم يالحل يجملERPيي ملبسي ونبملل يجمل السيثةل ينلبح ثيإيجةلمفحيكلملين جل%12  يجليإيجنلل
 ABC للا ييجلمويينلبحثج ييىللنل،)Estimate=3.227 لمبييف لبحاي ييةل إلييخللنلل ييمل)ABCل)

(ل يضفالثةيماعلأيوجثييةلمليخل الفيةلويمنعلبح لي  لERPاخ نللل  ةلبح اجحي لبح نمم يةلثيل مل 
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نلبليييجكلمبيييفبليإليييخللل%5(لمبيييخللايييلل ييينلP-Value=022.بحلةيييجلخ،لملوييييابنلاجليييةلاي يييةل 
(لERP(لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل ABC ييخفيال إلييمتلموييمباتلح ييخفيالل ييمل 

ملييخل الفييةلوييمنعلبح ليي  لبحلةييجلخ لحييفحكليضايينلبحثج ييىلملييخللنلبييف لبحل يوييةل  فييقل ييةلغجحثيييةل
لبحنابسجةلبح خل مل لجمحةجلعخلبحث ى 

 -:تكمفة إعادة التصنيع كنسبة من المبيىات -ا
أميجنعللو للبو ثجاللابالبح  جاسينلثجحلسيثةلحل  سينلعيخلملةيال الفيةللمونلبحثج ىل ن

 Pseudo R²)ل-  اييجألل ينل ايجييأللببنبالبح شيييلخلبح يا ثطلثيجحومنعلمعايجنلحييلبح ةيليةلا
Nagelkerke)ل يييينلبح ييييييالبحييييفتلي يييينىلعييييخلبح  سيييينلعييييخل الفييييةلأمييييجنعل14لنل ييييمبحخلل%

(لاخ يينلABCي ايينلأاوجمييالأحييخل ييخفيالل ييمل بح ةييليةلا ايييجألل يينل اييجييأللببنبالبح شييييلخل
(لمبحثجاخلياوةلأحخلممب لللوات،لحفبليياتلبحثج يىللنلERPلل  ةلبح اجحي لبح نمم ةلثل مل 

بييف لبحلسييثةل إ ثييال إامحييةلماثييياعل  ييجليإلييخللنلبح لشيي ةلل يوييةلبسيي ف جابجل يينلويي لل طثيييقل
عيييخل ايييجحي لأميييجنعلل(للةيييث لحييينيةجل  سييينلثلسيييثةلاثيييياعABC(لمنم يييالحل يييجمل ERPل يييجمل 

بح ةييليةلبح ييخلاجلييةلثسييثبلميينمل ييمبعال إلم ييجةلاج لييةلم مفييمقلعيةييجلم وييجفلبحاييابابة،للا ييجل
(لاخ ييينللل  يييةلABC(لمبيييف لبحاي يييةل إليييخللنلل يييمل Estimate=3.631موييينلبحثج يييىللنل 

(ل ييضفالثةييماعلأيوجثيييةلملييخل الفييةلأمييجنعلبح ةييلية،لملويييابنلERPبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل 
مبييييفبليإلييييخللنلبلييييجكل ييييخفيال إلييييمتلل%5(لمبييييخللاييييلل يييينلP-Value=034.اي ييييةل اجلييييةل

(لمليييخل الفيييةلERP(لاخ ييينللل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم يييةلثيييل مل ABCمويييمباتلح يييخفيالل يييمل 
 Shang andأمييجنعلبح ةييلية،لمييياتلبحثج يييىللنلبييف لبحل يوييةل  فيييقل ييةلل ييجل لنابسيييةل 

Seddon,2002; Spathis,2006 ; Maiga  Kue,2014;and Jacobs,2008لل)
(للنلا ب يجليإ يللمليخلABC(،لمل يجمل ERP يىللنل نلظ نلبح لجعةلبح شيييليةلحل يجمل 

ل  سينلبحومنع،ل  سينلون ةلبحإ  ا،ل وفي،لبح الفة،لمزيجنعلبمل جوية 
 -الىناصر المرتبطة باإلنتاجية: -3
المتاحنننة أفضنننل مننندى التحسنننن فنننى كفننناءة اإلدارة فنننى اسنننتغالل المنننوارد، واإلمكاننننات  -أ

 استخدام:
مويينلبحثج ييىل يينلويي لل  ليييلللابالبح  جاسييينلثجحلسييثةلحل  سيينلعييخلعي ييجليوييملافييجاعل
بمنباعلعيخلبسي ي للبح يمبان،لمبم اجليجةلبح  ج يةللعظيللبسي ونبملا اييجألل ينل ايجييأللببنبال



 .....بنظم تخطيط ..... المدعومة على أساس األنشطة أنظمة التكاليف تأثير           محمد مصطفى جمعة خميس محمدأ /  

532 
 

%ل يييينل19.5(للنلPseudo R²ل-لNagelkerkeبح شييييييلخلبح ييييا ثطلثجمل جويييييةلمعاييييجنلحيييييل 
ييييالبحييفتلي يينىلعييخلبح  سيينلعييخلافييجاعلبمنباعلعييخلبسيي ي للبح ييمبان،لمبم اجلييجةلبح  ج ييةلبح 

(لABCلعظيللبسي ونبملا ايييجألل ينل اييجييأللببنبالبح شيييلخلي ايينلأاوجميالأحييخل يخفيالل ييمل 
(لمبحثيييجاخلياوييةلأحيييخلممب يييلللوييات،لحيييفبليييياتلERPاخ يينللل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم ييةلثيييل مل 

 ;Shang and Seddon,2002)   فيقل يةلل يجل لبحنابسيجةلبح جحييةلبحثج ىللنلبف لبحلسيثةل
Spathis,2006 ; Maiga and Jacobs,2008)لعي جلي إلقلثخفالبح اج للثينلبحل يج ينلل،

عخل  ايقلبحإنينل نلبح ليجعةلبح شيييليةلمبح يخل لةيجلافيجاعلبمنباعلعيخلبسي ي للبح يمبانلبح  ج يةل
(لمبيييف لبحاي يييةل إليييخللنلل يييملEstimate=5.845لعظيييللبسييي ونبم لا يييجلموييينلبحثج يييىللنل 

 ABC لاخ ييينللل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم يييةلثيييل مل)ERPل يييضفالثةيييماعلأيوجثييييةلمليييخلافيييجاعل)
(لمبييخللاييلل يينلP-Value=007.بمنباعلعييخلبسيي ي للبح ييمبانلبح  ج يية،لملويييابنلاجلييةلاي ييةل 

لل  ييةلبح اييجحي لل(لاخ يينABCمبييفبليإلييخللنلبلييجكل ييخفيال إلييمتلموييمباتلح ييخفيالل ييمل ل5%
ل(لملخلافجاعلبمنباعلعخلبس ي للبح مبانلبح  ج ة ERPبح نمم ةلثل مل 

 مدى التقدم التكنولوجى فى عممية تصنيع وتطوير المنتج: -ا
مونلبحثج ىلثجحلسثةلح نتلبح انملبح المحموخلعيخلم لييةل ةيليةلم طيميالبح لي  لا اييجألل

(للنلPseudo R²ل-لNagelkerkeوييةلمعايجنلحييل  نل اجييأللببنبالبح شييلخلبح يا ثطلثجمل ج
%ل يينلبح ييييالبح ايينملبح المحييموخلعييخلم ليييةل ةييليةلم طييميالبح ليي  لا ايييجألل يينل اييجييألل15

(لاخ ينللل  يةلبح ايجحي لبح نمم يةلثيل ملABCببنبالبح شييلخلي انلأاوجمالأحخل خفيالل يمل 
 ERPبييف لبحلسييثةل  فييقل ييةلل ييجل ل(لمبحثييجاخلياوييةلأحييخلممب ييلللوييات،لحييفبلييياتلبحثج ييىللنل

 &Maiga et al ., 2014; Eker and Aytaç.,2016; Klovienėنابسيةلايلل ينل 
Gimžauskienė ., 2015;     لSiahoan,2013; Wegmann,2013;لا يجلموينل،)

(لاخ ينللل  يةلبح ايجحي لABC(لمبف لبحاي ةل إلخللنلل يمل Estimate=3.192بحثج ىللنل 
الثةييماعلأيوجثيييةلملييخلبح ايينملبح المحييموخلعييخل ةييليةلم طييميال(ل ييضفERPبح نمم ييةلثييل مل 

مبفبليإلخللنلبلجكل يخفيالل%5(لمبخللالل نلP-Value=012.بح ل  ،لملويابنلاجلةلاي ةل 
(لملييخلERP(لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل ABC إلييمتلموييمباتلح ييخفيالل ييمل 

 بح انملبح المحموخلعخل ةليةلم طميالبح ل   
ل
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 إنتاجية الىاممين كنسبة من المبيىات: -جن
ا يييجلب ظييي لحلثج يييىل ييينلوييي للبو ثيييجاللابالبح  جاسيييينلثجحلسيييثةلحل  سييينلعيييخلملةيييال  

أل جويييييييييةلبحإييييييييج لينلا ايييييييييجألل يييييييينل اييييييييجييأللببنبالبح شييييييييييلخلبح ييييييييا ثطلثجح الفييييييييةلمعاييييييييجنلحيييييييييل
 Nagelkerkeل-لPseudo R²ل ييييينلبح يييييييالبحيييييفتلي ييييينىلعيييييخلبح  سييييينلعيييييخل4.5(للنل%

(لABC لبحإج ةلا اييجألل ينل ايجييأللببنبالبح شيييلخلي اينلأاوجميالأحيخل يخفيالل يمل بح اجحي
(لمبحثييجاخلياوييةلأحييخلممب ييلللوييات،لا ييجلمويينلERPاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل 

(لاخ ينللل  يةلبح ايجحي لABC(لمبف لبحاي ةل إلخللنلل يمل Estimate=1.601بحثج ىللنل 
اعلأيوجثييييةلمليييخلأل جوييييةلبحإيييج لين،لملوييييابنلاجليييةلاي يييةل(ل يييضفالثةيييملERPبح نمم يييةلثيييل مل 

 .173=P-Valueمبيييفبليإليييخللليييال ليموييينل يييخفيال إليييمتلمويييمباتلل%5(لمبيييخللاثيييال ييينل
(لملييخلأل جويييةلبحإييج لين،لERP(لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل ABCح ييخفيالل ييمل 

 يييىللنل يينل زبيييجل طثيييقللميشيييالبحثج ييىللنلبييف لبحل يوييةل و ليي ل ييةلبحإنييينل يينلبحنابسييجة
(لبييييملزيييييجنعلأل جويييييةلبحإييييج لين،لمحايييينللويييينللنلبييييف لبحل يوييييةل  فييييقل ييييةلنابسييييةلERPل ييييجمل 

 Buleje,2014)مبح يييخل شييييالأحيييخللنلطثيإيييةلل يييجمل لERPلي اييينللنلييييمعال اج يييللبحيييل مل)
 لبحنبولية،لع لالانل ليمعالبح لجعةلبح    لةل جلحملي مل وةيملببم جللبح  يننعلبح يخل ظيج

ل(لبح خل مل لفيفبج Modulesملخلبح طثياجةل 
 -الىناصر المرتبطة بزمن دورة التصنيع: -4

لللللللموييييينلبحثج يييييىلثجحلسيييييثةلحل  سييييينلعيييييخلبحإلجةيييييالبح ا ثطيييييةلثيييييز نلنماعلبح ةيييييليةلا اييييييجألل
(لاخ ينللل  يةلبح ايجحي لبح نمم يةلثيل ملABCل يوةل خفيالل يمل  نل اجييأللببنبالبح شييلخل

 ERP،)يينلويي لل  ليييلللابالبح  جاسييينلميينل يينتلبح  سيينلعييخلماييةلأنوييجلل ليي  لونييينلل 
،ل لل  سيلجةلبح لي  ،ل ةليةلبح ةيليةحلإ ليةلبمل جويةللملبحاناعلملخل وفي،لبحماةلبح زملحإ

(لاخ ينللل  يةلABCل يمل ظ جنلم مفمايةلبح سليمل،لمبس وجثةلبحإ  ا لعانل ثيينلحلثج يىللنل
(ل يضفالثةيماعلأيوجثييةلمليخلو ييةلبحإلجةيالبح ا ثطيةلثيز نلERPمل بح اجحي لبح نمم يةلثيل 

نماعلبح ةلية،لمحانلاجنلبفبلبح خفيالغيا إلمتلمومباتلل نلموةةلل يابمل ييىلاجليةلاي يةل
 P-Valueلميمظيي لبحثج ييىلبييف لبحل يوييةلثلييجانل%5(لحلإلجةييالبحسييجثاةلو يإةييجللاثييال يينل،

عيابنلبحإيليةللنلبليجكلثإي،لبح ل ويجةلبح يخلملخلثإ،لبح اجث ةلبح خل ملأوابلةيجل يةلثإي،لل
   جؤلأحخلوطلأل جوخلثشالل إيينلم ل موينلثجح لشيخعل يجليسي  لثإ ليالعيخلبحمايةلفب يال ييىل
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لنلبلجكلوطلأل جوخللوالحملي ملبمل ةجال لال  جليإ للفحكلملخلمينمل وفيي،لبحمايةلثنبييةل
نسيينلبح سيضمحيينلمينلبب ينل نلأةينبالل يالبمل يجؤل  يخلبمل ةيجال ينل لفييف ،لا يجللنلبح ةل

مبحسييي  ةلبح ةلييييةلاييينليةييينامبلايييابابةل ييينلشيييخلةجل ماييي ل اايييةلبمل يييجؤلحيل ةيييجال ييينللم يييجلل
بحةيييجلةللمل يييييالويييزالعييخلسييييالبحإ ليييةلبمل جوييية،لا يييجللنل إ ييمل لشييي ةلببنميييةل سييي مانل

بيمل يجلييضنتلبح مبنلبحوجمل نلبحوجاؤلعانل  خوالثإ،لبحش لجةللملبحطلثيجةلمم ثجابةلمنعلمل
أحييخلمييينملبحايييناعلمليييخلبحمعييجالث سيييليملبح لييي  لعيييخلبح ممييينلبح  يينن،لممييينملبحايييناعلمليييخل وفيييي،ل
بحماةلثنبيةل نلأةنبالل البمل جؤل  خلبمل ةجال نل لفييف ،لمبليجليضاينلبحثج يىللنلبحمةيملل

لللل(لمليييخل  سيييينلم وفيييي،لز ييينلنماعلبح شيييييللERPحةيييف لبحل يويييةل ل إليييخلمييينملايييناعلل يييجمل 
ل ييجلبييف لبح شيييالةلي ايينلأاوجمةييجلأحييخلبوييي   لبح ةيي يملبحةلنسييخلحل ةيييجلة،لللم بح ةييلية،لمب 

ميينملاييناعلبح يينياينللملبمنباعلثةييفةلمج ييةلملييخلب وييجفلاييابابةل  إلاييةليإ ليييةلبح ةييليةلنبوييلل
لبح ةلة،لمبو   لبحإمب للبحفاجعيةلم نللب ةجلبحفاجعةلبح ل ي ية 

ل
ل

   -( أداء المنشأة المالى :ERP( المدعومة بنظم )ABC: اختبار تأثير نظم)2/7/2/ 3/7
ل(لحل إيييا لمليييخل ييينتلبح  سييينلعيييخللنبا22ميةييين لبيييفبلبحويييزالمو ثيييجالبحسيييضبللاايييمل 

بح لشخعلبح جحخل نلو للبح إا لأحخللتلناوةل نىل  سنلعخل ومل ثيإيجةلبح لشيخعلالسيثةل
ةييمل،لمفحييكلمليين جل يينل ثيإييجةلبحسييمق،ل إيينللبحإجليينلملييخلبح ثيإييجة،ل إيينللبحإجليينلملييخلبب

ل( ABC(لولثجنلأحخلولبل ةلل جمل ERP  امملبح لشخعلثجس ونبملل جمل

 ويتضمن ىذا النموذج مجموعة من األختبارات تتمثل فى األتى:
  2-بو ثجال Log Likelihood لمبحفتليمظي لميو ثياللنلل يمل)ABCلبح نمم يةلثيل مل)

 ERPحيانلملةيال إينللبحإجلينلمليخل(ليضفالثةماعلأيوجثيةلملخلملةالببنبالبح جحخلمل
 بح ثيإجةل ف ن 

  بو ثجالChi–Square2 لӼل)Waldلمفحكلح فسياللفالاظجلبح شيجااينلعيخلبحإيليةل ينل)
(لبح نمم يييةلثيييل ملABCبح  جاسيييينلمييينلبح  يييييالبح سييي اللمبحيييفتلي  فيييللعيييخلنمالل يييمل 

 ERPملةيال ينل((لملخلبح  يييابةلبح جثإيةلبح   فليةلعيخلببنبالبح شيييلخل ينلوي للايلل
(لحثييجنلبيللبليجكلم ايةلفبةل يخفيالP-valueملجةيالببنبالمليخل ينت،لم  نيينلاي يةل 

  إلميللمل  
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  بو ثجالPasedo R -squareلمفحكلح إاعةللسثةلبح يييالبح يخل  ينىلعيخلايللملةيال)
 نلملجةالببنبالبح شييلخلا ايجألل نل اجييأللببنبالي انلأاوجميالأحيخلناويةلبح اج يلل

ل للثينلبحل ج ين
التوصنل إليينا منن خنالل اإلختبنارات السنابقة تنم وسوف يقوم الباحث بتمخيص النتائج التنى 

 ( التالى:18من خالل الجدول رقم )
( كأحد ABC(: ممخص نتائج اختبارات االنحدار الرتبى إلختبار تأثير نظم )18جدول )

 أة المالى( عمى كل عنصر من عناصرأداء المنشERPأنظمة التكاليف المدعومة بنظم )
 

ػٕبصط األزاء 

 اٌّبٌٝ

 ػاللخ اٌّزغيط اٌّؽزمً ثبٌزبثغ إٌّــــــــــــــــــــــــٛشط

-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square(ᵪ²) 

p- 

value 

Pasudo R² 

Nagelkerke 
Estimate 

Wald 

(ᵪ²) 

p- 

value 

حغممممُ ِجيؼممممبد  -أ

إٌّشممأح وٕؽممجخ 

إٌمممممممممٝ حغمممممممممُ 

 ِجيؼبد اٌؽٛق

55.528 7.474 .006 .161 3.223 6.441 .011 

ِؼممممسي اٌؼبئممممس  -ة

 ػٍٝ اٌّجيؼبد
43.415 6.815 .009 .155 3.122 5.470 .019 

ِؼمممسي اٌؼبئمممس  -عممـ

 ػٍٝ األصٛي
47.404 4.334 .037 .067 2.676 4.371 .037 

(لبحسييييجثقلمبح  إلييييقلثل ييييجل لبو ثييييجابةل02يسيييي ولملبحثج ييييىل يييينلويييي للبحويييينمللااييييمل لللل
(لERP(لاخ ينللل  ييةلبح ايجحي لبح نمم يةلثييل مل ABCمو ثيجال ييخفيالل يمل ب ل ينبالبحا ثيخل

لملخلاللملةال نلملجةاببنبالبح جحخلملخل نتلبحل جل لبي ية:
 :حجم مبيىات المنشأة كنسبة إلى حجم مبيىات السوق -أ

موييينلبحثج ييييىل ييينلويييي للبو ثييييجاللابالبح  جاسيييينلثجحلسييييثةلحل  سيييينلعيييخلملةييييال وييييمللللللل
(لPseudo R²ل-لNagelkerkeبح لشخعلا ايجألل نل اجييأللببنبالبح يجحخلمعايجنلحييل  ثيإجةل

%ل ييينلبح يييييالبحيييفتلي ييينىلعيييخلبح  سييينلعيييخل ثيإيييجةلبح لشيييخعلا اييييجألل ييينل16لنل يييمبحخل
(لاخ ينللل  يةلبح ايجحي لبح نمم يةلABC اجييأللببنبالبح جحخلي انلأاوجمالأحخل يخفيالل يمل 

ب ييلللوييات،لحييفبلييياتلبحثج ييىللنلبييف لبحلسييثةل إ ثييالاثييياعل(لمبحثييجاخلياوييةلأحييخلمملERPثييل مل 
ويينبنل  ييجليإلييخللنلال ييجل ييملأ يينبىل اج ييللثييينلو يييةلبحم ييجل لبح و لفييةلنبوييللبح لشييخعلمفحييكل

(لمنم يالحل يجملERP نلو لل معيال إلم جةل  اج لةلمعخلبحماةلبح لجسبل نلاثيللل يجمل 
 ABCبح ييخلثيينمابجل اييمنلفبةلبح ييخفيالبباثييالل(ل  ييجليييمفالفحييكلأيوجثيييجنلملييخل ثيإييجةلبح لشييخع



 .....بنظم تخطيط ..... المدعومة على أساس األنشطة أنظمة التكاليف تأثير           محمد مصطفى جمعة خميس محمدأ /  

536 
 

(لمبيف لبحاي يةلEstimate=3.223ملخل و للمةجعخلاثي لبح لشيخع،للا يجلموينلبحثج يىللنل 
(ل ييضفالثةييماعلأيوجثيييةلERP(لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل ABC إلييخللنلل ييمل 

مبيفبليإليخلل%5(لمبخللايلل ينلP-Value=006.ملخل ثيإجةلبح لشخع،لملويابنلاجلةلاي ةل 
(لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل ملABCلنلبلييجكل ييخفيال إلييمتلموييمباتلح ييخفيالل ييمل 

 ERP ل(لملخل ومل ثيإجةلبح لشخع
 -مىدل الىائد عمى المبيىات: -ا

ا جلمونلبحثج ىلثجحلسثةلحل  سنلعخل إينللبحإجلينلمليخلبح ثيإيجةلا اييجألل ينل ايجييأللل
%ل ينلبح يييالبحيفتلي ينىل15.5(للنلPseudo R²ل-لNagelkerkeببنبالبح جحخلمعاجنلحيل 

عخلبح  سينلعيخل ثيإيجةلبح لشيخعلا اييجألل ينل ايجييأللببنبالبح يجحخلي اينلأاوجميالأحيخل يخفيال
(لمبحثييييجاخلياوييييةلأحييييخلممب ييييللERP(لاخ يييينللل  ييييةلبح اييييجحي لبح نمم ييييةلثييييل مل ABCل ييييمل 

  جليإليخللنلال يجل يملزييجنعلبحينممل ينلللوات،لمياتلبحثج ىللنلبف لبحلسثةلليظجنلحيسةلثاليلة
(ل  ييجليييمفالفحييكلأيوجثيييجنلملييخل إيينللبحإجليينلملييخلبح ثيإييجةلABC(لحل ييجمل ERPاثييللل ييجمل 

(لEstimate=3.122بح ييخلثيينمابجل ييضفالأيوجثيييجنلملييخلببنبالبح ييجحخ،للا ييجلمويينلبحثج ييىللنل 
(ل يييضفالERPثيييل مل (لاخ ييينللل  يييةلبح ايييجحي لبح نمم يييةلABCمبيييف لبحاي يييةل إليييخللنلل يييمل 

(لP-Value=009.ثةييماعلأيوجثيييةلملييخل إيينللبحإجليينلملييخلبح ثيإييجة،لملويييابنلاجلييةلاي ييةل 
(لاخ ييينلABCمبيييفبليإلييخللنلبلييجكل ييخفيال إليييمتلموييمباتلح ييخفيالل ييمل ل%5مبييخللاييلل يينل

ل(لملخل إنللبحإجلنملخلبح ثيإجة ERPلل  ةلبح اجحي لبح نمم ةلثل مل 
 -:مىدل الىائد عمى األصول -جن

ل ظ لحلثج ىلعي جلي إلقلثجح  سنلعخل إنللبحإجلنلملخلببةيمللا اييجألل ينل ايجييألللل
%ل ينلبح ييييالبحييفتل10(للنل ييمبحخللPseudo R²ل-لNagelkerkeمعاييجنلحييل لببنبالبح يجحخ

ي نىلعخلبح  سنلعخل ثيإجةلبح لشخعلا اييجألل ينل ايجييأللببنبالبح يجحخلي اينلأاوجميالأحيخل
(لمبحثيجاخلياويةلأحيخلممب يللERPلل  يةلبح ايجحي لبح نمم يةلثيل مل ل(لاخ نABC خفيالل مل 

(لاخ ينلABC(لمبف لبحاي ةل إلخللنلل يمل Estimate=2.676لوات،لا جلمونلبحثج ىللنل 
(ل ييييضفالثةييييماعلأيوجثيييييةلملييييخل إيييينللبحإجليييينلملييييخلERPلل  ييييةلبح اييييجحي لبح نمم ييييةلثييييل مل 

مبييفبليإلييخللنلبلييجكلل%5لل يينل(لمبييخللاييP-Value=037.ببةييمل،لملويييابنلاجلييةلاي ييةل 
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(لERP(لاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل ABC ييخفيال إلييمتلموييمباتلح ييخفيالل ييمل 
لملخل إنللبحإجلنملخلببةمل 

(لABCل يييمل ميوليييملبحثج يييىلأحيييخللنلبح  سييينلبحيييفتل ييينىلعيييخلببنبالبح يييجحخلل يويييةلللللل
نلملجةييالببنبالبح ييجحخلملييخلاييللملةييال ييل(ERPاخ يينللل  ييةلبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل 

 Maiga et al ., 2014 Eker;and(ي فقل ةلل يوةلبحإنينل نلبحنابسجةلبحسجثاةلفبةلبحشخنل

Aytaç.,2016; Klovienė& Gimžauskienė ., 2015; ,2012ل Stefanou& 

Athanasakiل; Wegmann,2013; Siahoan,2013; Maiga and Jacobs 

,2008 Silva et al .,2011; ) ل
     ( ERP( المدعومننننة بنننننظم )ABC: تحميننننل مىننننامالت االرتبنننناط بننننين نظننننم ) 2/8/ 3/7

وأداء المنشنننننأة ككنننننل، واألداء التشنننننغيمى المنننننالى كنننننل عمنننننى حننننندى باسنننننتخدام 
(Pearson Correlation):-  

مفحييييكلح  نييييينللCorrelations  ليييييللب ا ثييييجطلليةيييين لبحثج ييييىلعييييخلبييييفبلبحوييييزالأحييييخل      
(لP-value إج  ةلب ا ثجطلثينلبح  يييالبح سي اللمبح  يييابةلبح جثإيةل،لمح  نيينلبيللاي يةل 

 إلمييييييةللمل ل،لمفحيييييكل ييييينلوييييي للأويييييابال  لييييييلل إيييييج  ةلب ا ثيييييجطلثجسييييي ونبملايييييلل ييييينل
 Pearson Correlationالتالى: (19وىذا ما يوضحو جدول )( ل 

(لABCل يمل (لل يجل  اايالPearsonب ا ثجطلثجس ونبمل لمياتلبحثج ىل نلل جل ل انيا      
ثجم ثجابجلبح  ييالبح س اللثمومنلم ايةلبا ثيجطلفبةلن حيةلأ ةيجليةلل(ERPبح نمم ةلثل مل 

(لمبييخللاييلل يينلP-value= .000ثيلةييجلمثييينللنبالبح لشييجعلااييل،لمبييمل ييجللمظيي  الاي ييةل 
(لاخ ينللل  يةلABC يخفيالل يمل مبخلثفحكل شييالأحيخللنلبليجكل يخفيال إليمتلمويمباتلحل5%

(لملييخللنبالبح لشييخع لا ييجلب ظيي لحلثج ييىلليظييجنل يينلويي للERPبح اييجحي لبح نمم ييةلثييل مل 
ثجم ثجابيييجلل(ERP(لبح نمم يييةلثيييل مل ABCل ييمل   ليييلل إيييج  ةلب ا ثيييجطلثييينلل يييجل  اايييال

علبح شيييلخلبح  ييالبح سي اللثمويمنلم ايةلبا ثيجطلفبةلن حيةلأ ةيجليةلثيلةيجلمثيينللنبالبح لشيخ
(لسييييمبالحيييي نبالااييييلللملببنبالP-valueمبح ييييجحخلاييييللملييييخل يييينت،لمبييييفبل ييييجللان ييييالاي ييييةل 

ل %5بح شييلخلمبح جحخلاجلةللالل نل
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( بين Pearson Correlation(: ممخص نتائج تحميل مىامالت االرتباط )19جدول )
ككل، واألداء  ( وأداء المنشأةERP( كأحد أنظمة التكاليف المدعومة بنظم )ABCنظم )

 التشغيمى المالى كل عمى حدى

 
 ػٓ االفطاز ضظب زضعخ

اٌّسػِٛخ  (ABC) ٔظُ

(ERP) 

 االزاء
االزاء 

 اٌزشغيٍي

االزاء 

 اٌّبٌي

 عده االفشاد سظا دسصت

المذعُمت  (ABC) وام

 (ERPبىام )

Pearson 

Correlation 
1 .499

**
 .476

**
 .369

**
 

Sig. (2-

tailed) 
 .000 .000 .008 

N 51 51 51 51 

 Pearson االدا 

Correlation 
.499

**
 1 .960

**
 .723

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000  .000 .000 

N 51 51 51 51 

 Pearson االدا  الخشغي ي

Correlation 
.476

**
 .960

**
 1 .500

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000  .000 

N 51 51 51 51 

 Pearson االدا  المالي

Correlation 
.369

**
 .723

**
 .500

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
.008 .000 .000  

N 51 51 51 51 
ل

(لABCميولملبحثج ىلثلجانلملخلل جل ل  ليلل إج  ةلب ا ثجطلعي جلي إليقلثيخفالل يملل 
(لمليخللنبالبح لشيخعلأحيخلاثيمللبحفيا،لبحاليسيخلERPاخ نللل  يةلبح ايجحي لبح نمم يةلثيل مل 

لللحلث ى 
ل
ل
ل
ل
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 -النتائج، التوصيات، ومجاالت البحث المستقبمية: -4
 -نتائج البحث : -4/1

أسفرت الدراسة فى البحث بشقيو النظنرى والتطبيقنى عمنى مجموعنة منن النتنائج اليامنة عمنى 
 النحو التالى:

 شيييييالل ييييجل لبحنابسييييةلأحييييخللنلبح ييييخفيابةلبحاليسيييييةلح اج ييييلل المحمويييييجلبح إلم ييييجةلملل  ييييةلل-
مليييخلببنبالبح يييجحخلحل لشيييخعلحيسيييةلاثيييياع،لعييي نل يييخفيال فجملةيييجليييينللمليييخل يييخفيالبح ايييجحي ل

أيوجثخلاثيالملخلببنبالبح جحخلمبح شييلخلحل لشجع،ل يىللنلبح لم لبباثيالعيخلبح إلم يجةل
بح  إلايةلثجح ايجحي لبحلج ويةلمينل  جاسيجةللل  يةلبح ايجحي لاينلي طليبل سي متل  لجسياجنل ينل

ل ييينل اج يييلل المحموييييجلبح ليييم لعيييخل ييينعاجةلبح إلمل  يييجةلمبيييمل يييجلي ي يييالمويييمنل سييي متلميييجل 
لبح إلم جة 

(لي اييقلبحافيييال يينل  طلثييجةلااجثييةلبحوييمنعلERP مةييلةلبحنابسييةلأحييخللنلبسيي ونبملل ييجمل ل-
مببنبا،لمبفبلبب البحفتليضنتلثنما لأحخل  سينلويمباتلعيخل سي ميجةلبحويمنع،ل ييىللنل

للبح الفييةلحل ليي  ،لمبح ييخلاييجنلثةييجل يينبمال(لايينلسييجمنلعييخل  سييينلبياييERP طثيييقلل ييجمل 
لل يوةلظإ لبحثليةلبح   يةلبح المحموية 

(ل   يزلثخلةجل ة  ةلح  اييقل ليجعةلم زبييجلمليخلبح سي متلERPلمظ ةلبحل جل للنلل مل ل-
(لي اييييقل لييييجعةلERPبمسيييي اب يوخلمبح سيييي متلبح شييييييلخ،ل يييييىللنلببسيييي ف جالعييييخلل ييييمل 

يإيييجة،لوفييي،لبحمايييةلبحييي زملحلإ لييييةلبمل جويييية،لم  سيييينلأسييي اب يويةل فيييللزييييجنعلل يييملبح ث
ون ةلبحإ  ا لل جلملخلبح س متلبح شييلخليضنتل طثيقلبحل جملأحخلوف،ل الفيةلبمل يجؤ،ل
ل  ايقلب س ي للبب فللحل مبنلبحوجم،ل  سينلأنباعلببةمل،لمبلوفج،ل الفةلبح شييل ل

(لمليييخلأنباعلبح يييمبانلمايفييييةلERPجمل ا يييجل مةيييلةلبحنابسيييةلأحيييخللنلبليييجكلايييناعلعجلايييةلحل يييل-
بس ي حةجل نلو للاناعلبحل جململخل معيال إلم جةلحينباعلحل سجمنعلعخل  اييقلمعيمابةل

لعخلبح الفةل  جلي اقلااجثةلعإجحةلملخلبح اجحي  
(ليإ يللمليخلايييجألل الفيةلبح لي  لثناييةل ينلوي لل   يييللERPلمظي ةلبحل يجل للنلل ييجمل ل-

سيي ةلاةلعييخلبمل ييجؤ،ل  ييجليييضنتلأحييخل وفييي،ل الفييةلبحإ ليييجة،لبب ييالبح ليي  لثييجح مبانلبح 
بحفتليضنتلأحخل  سينلبحإ ليةلبمل جويةلمفحكل نلو لل  ليللببلشطةلم يف لببلشيطةل

لغيالبح ظيفةلحلاي ة 
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(ل يينلويي للABC(للنتلأحييخل طييميالل ييجمل ERP مةييلةلبحنابسييةلأحييخللنل طثيييقلل ييجمل ل-
بح اييجحي لمبحااجثييةلمليةييج،لمسييةمحةل يينعقلبح إلم ييجةلمبح ةييمللزيييجنعلانا ييالملييخل وفييي،ل

لمليةجلم إجحو ةج،لممظةلوططلأس اب يويةلطميلةلببول 
(ليوإللبح لشيخعلحينيةجلبحايناعلABC(لمل جمل ERPلمظ ةلبحل جل للنلبح اج للثينلل جمل لل-

ييييىللنلملييخلن ييي لبح إلم ييجةلبح  جسيييثيةلمبح اجحيفييييةلبح ز ييةلمةييينبال ل وييجةلونيييينع،ل 
(ليوإللبحثيجلجةللافيال املية لمثجح يجحخلعي نلبح اج يللثييلةمليم اينلبح لشيخعل ينلERPل جمل 

لبح ولمل نل شجالل ثجنللبح إلم جةلعخل و ل ل اب للسلسلةلبح ماين 
(لي اييييقل لييييجعةلABC(لمل ييييجمل ERPملمظيييي ةلبحل ييييجل لليظييييجنللنلبح اج ييييللثييييينلل ييييجمل لل-

بح الفيية،لزيييجنعلببل جوييية،لم وفييي،لز يينلنماعلل شييييليةل   فييللعييخل  سييينلبحوييمنع،لوفيي،
بح ةييلية لمي اييقلليظييجنل لييجعةلملييخلبح سيي متلبمسيي اب يوخل   فييللعييخل  ايييقلبح اج ييللثييينل
نبا ةييييج لا ييييجلي اييييقل لييييجعةلملييييخلبح سيييي متل بحم ييييجل ،لم  سييييينلبحااجثييييةلملييييخلبح اييييجحي لمب 

 لمحيييفحكل يييملاثيييمللبمنباتل   فيييللعيييخل  سيييينلببنبا،لم  سيييينلب ويييجفلبحايييابابةلمبح وطييييط
(لل ييييضفالأيوجثييييييجنلمليييييخللنبال(ERP(لبح نمم ييييةلثيييييل ملABCعييييا،لبحنابسيييييةلثييييخنلل يييييمل 

لبح لشخع 
 تم قبول فرض الدراسة الحالة والذى كان كالتالى:ل-
ل ييمبانل وطيييطلثييل ملبح نمم يية(لABC لببلشييطةللسييجأللملييخلبح اييجحي لل ييمل ييضفال: (H1)ل

ل بح لشخعللنبالملخلأيوجثيجنلل(ل(ERPلبح شام 
 -توصيات البحث : -4/2

وبناءًا عمى ما سبق تناولو فى الجاننا النظنرى ومنا تنم التوصنل إلينو فنى الجاننا التطبيقنى 
 يوصى الباحث باآلتى:

يويبلملييخلبح لشيي ةلظيامامعل طثيييقلل ييمل المحموييجلبح إلم ييجةلبح  اج لييةلولثيجنلأحييخلولييبلل-
 ةللل  ةلبح اجحي ،ل يىللنلبح اج يلللملبح فجميللثيينلبيل  يةليإ يللمليخل  سيينلببنبال
لبح جحخلمبح شييلخلحل لشخعلثةماعللافال نل خفيالل نبب جلثةماعل فانعلملخللنبالبح لشخع ل

جال ا يييادلح وفيييي،لبح ايييجحي لعيييخلبح لشيييخةلبحةيييلجميةلثجسييي ونبملل يييجملظييياماعلمظيييةلأطيييل-
 RCA لملن جلي ملنم ةجل نلو للل مل)ERP )ل
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ظيياماعلايييجملأنباعلبح لشيي ةلثجحإ ييللملييخل طييمياللل  ييةلبح اييجحي ،لم طثيييقلل يينىلبيل  ييةلل-
لمببسجحيبلعخل وجللبحااجثةلملخلبح اجحي  

،لمبحثلييةلبح   ييةلح المحمويييجلبح إلم يجةل  يخل يي  انلظيامامعل طيميالبيايللبحااجثييةلبحنبولييةل-
لبح لش ةل نل طثيقلل ملبح إلم جةلبح  اج لةلأس لجنبنلأحخللل  ةلبح اجحي  

لنل سيييجمنلبح لشييي ةلبحثيييج فينل ييينلوييي لل يييمعيالبحثيجليييجةلبحنايايييةلمبح ز يييةلمويييابالبحث يييىلل-
 يخلمبحمةيمللأحيخل ليمللبحإل خلثةماعلمل يةلسلي ةلث جليظ نلسي  ةلل يجل لبحث يىلبحإل
 مل يةلناياةلحل شا ةلبح خلانل  نىلعخلثيلةلبح  جاسةلبحإ ليةل 

 -مجاالت البحث المستقبمية : -4/3
 ولمزيد من البحث يقترح الباحث بأن تتجو البحوث المستقبمية إلى :

لبح نمم ييييييةل(RCAمل ييييييجمل ل،(ABC لل ييييييجملعييييييخل   فلييييييةلبح اييييييجحي لآل  يييييية لييييييجمللنمالل-
ل  سيينلعيخل((ERPلبح شام ل مبانل وطيطلل ملعخل   فلةلبح  اج لةلبح إلم جةلث المحمويج

ل للبحون يةلبح لش ةلللنبا
(لاخ ييييينلبح ليييييجب لANNبو ثيييييجال ييييينتلعإجحييييييةلل يييييجفؤلبحشيييييثاجةلبحإةيييييثيةلبمةيييييطلجميةل ل-

بح ا ا ييةلح  سييينلنمابح  جسييثةلبمنبايييةلعييخل وفييي،لبح اييجحي لثجسيي ونبمل  جسييثةلبسيي ة كل
ل( RCAبح مبانل 

(لاخ ييينلبحييل ملبح سيي  نفةلعييخل  لييييللبمل ابعييجةلعييخلبح ايييجحي لRCAلفييالبسيي ونبملل ييجمل ل-
لغيالبح ثجشاعلملخللنبالبح لشخع 

(لمليييخل ايييجحي لERP(لبح نمم يييةلثيييل مل RCAلفيييالبسييي ونبمل  جسيييثةلبسييي ة كلبح يييمبانل ل-
لبحومنع 

مجنعلRCAأطجال ا ادلحل اج للثينل  جسثةلبس ة كلبح مبانل ل- بلنسةلبحإ لييجةلثةين ل(لمب 
لنمملبحاناعلبح لجعسية 

(لمل يييمل  جسيييثةلبسييي ة كلبح يييمبانلERPلفيييالبح اج يييللثيييينلل يييمل وطييييطل يييمبانلبح شيييام ل ل-
 RCA ل(لعخل طميالم ليةلأمنبنلبح مبزلجةلبح وطيطية
ل

ل

ل
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 ع البحثنننننمراج
 المراجع الىربية  - أ

 أواًل: الرسائل الىممية
(،مبسيي ونبمللسيييلمثخل  جسييثةلبسيي ة كلبح ييمبانلمبح الفييةلمليييخل3103ل ييين،لل  يينليسييات،  -0

لسيجأللبحلشيجطلبح مويالثجحمايةلثةين لأنباعلبح الفيةلم،لاسيجحةل جويسي يالغييال لشيماع،لالييةل
 بح وجاع،لوج إةلالجعلبحسميأل 

لعيملبح ل  يةل مبانل وطيطلل مللوجدلعملبح ضفاعلبحإمب لمل،(3102 لثسجملطجاقلبح ل ا،ل-3
لبمم ييجل،لالييةل لشيماع،لغيييال جوسي يالاسيجحةل،مبباننلعييملمبحةييياعلبح  مسيطةلبحشيااجة
ل بباننلببمسط،لبحشاقلوج إة

لثجسيييي ونبملبحويييين جةل لشيييي ةلعييييخلبح اييييجحي للل  ييييةل طييييميام،(3102 م ييييالبحنل ،   يييين-2
ل جوسيي يالاسييجحةل،م طثيايييةلنابسييةل-بح ييمبانلأنباعل اشييينلثةيين لبح ييمبانلبسيي ة كل  جسييثة

  لطلطجلوج إةلبح وجاع،لاليةل لشماع،لغيا
لعيييخلبح لاييييبلمم لاييييةلبح يييمبانل وطييييطلل يييملثيييينلبح اج يييلم،(3102 ع  يييخلل  ييينلبحفاطييجأل،-4

ل لشيماعلغييالنا يماب لاسيجحةل،م طثياييةلنابسيةل-بحثيلييةلبح الفيةلأنباعلعإجحييةلح  سينلبحثيجلجة
  بح لةماعلوج إةل–لبح وجاعلاليةل،
لبحإةيييثيةلبحشيييثاجةلثجسييي ونبملثجباثيييجدلبح لثيييضلنايييةل  سيييينمل،(3101 ل  ييين،ل،ااي يييةلسيييين-2

لوج إيييةل،لبح ويييجاعلالييييةل،ل لشيييماعلغييييال جويسييي يالاسيييجحةل،م ينبلييييةلنابسيييةل-ب ةيييطلجمية
  للبحثلجةلعا لببزبا،

لمليييخ(لERP لبح شييام ل يييمبانل وطيييطلل يييمل طثيييقلبفيييامل،(3101    يينل   ييينل ليينما،-2
لاسييجحةل،ملبحإاثيييةل ةييالو ةمايييةلعييملببم ييجلل لشييجةلعييملبمنبايييةلبح  جسييثةل  جاسييجة
  بمسالنايةلوج إةل–لبح وجاعلاليةل،ل لشماعلغيالنا ماب 

 :ثانيًا: الدوريات الىممية
(،مل يينتل ييمعالبح ام ييجةلببسجسيييةلبح ز ييةلح طثيييقلل ييجمل3112ناغييجم،ل ييجبال مسييخ،ل  -0

نابسيةل ينبلييةم،ل وليةلبحوج إيةلل– اجحي لببلشطةلعخلبحشااجةلبحةلجميةلعخلاطج لغيزعل
  232-229ببس  يةل،لبح ولنلبحوج أللمشال،بحإننلبحفجلخل،لمل

(،لملل يييييمل وطييييييطل يييييمبانلبح لشيييييجعلحييييينمملبيل  يييييةل3112سيييييإنلبحييييينين،لبي يييييجنل   ييييين،ل  -3
بح  جسثيةلعمل للبحثيلةلبح لجعسيةلم،لبح ولةلبحإل يةلح ا ةجنلمبح وجاع،لبحإيننلبحابثية،لالييةل

  042-012وج إةلمينلش أل،لم:ل–بح وجاعل
ل
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ءبلبئّخ اؼزمصـــــــ  
 

 يقوم الباحث بإعداد رسالة دكتوراه بىنوان:
 

عمى أساس األنشطة المدعومة بنظم تخطيط موارد المشروع  " تأثير أنظمة التكاليف
دراسة تجريبية " -فى تحسين أداء المنشأة  

 

(لعييخل  سييينلERPميةيين لبييفبلبحث ييىلأحييخلع ييمللفييال طثيييقل المحمويييجلبح إلم ييجةلبح  اج لييةل 
لنماللل  ةلبحااجثةلملخلبح اجحي لم نلفمل  سينللنبالبح لشخعلبح جحخلمبح شييلخ 

اي ةلملوجدللتلث ىلمل مل لي  اقلأ ل ينلوي للاثيطلبحوجليبلببايجني ملمبحوجليبللمل ابنلبن
بحإل م،لع نلبحثج ىلي جملل نلو للاجل ةلببس اةجال إاعةلموةةلل السيجن املعخلثإ،لبب مال

لبحمبانعلثجحاجل ةل 
لميضايينلبحثج ييىلملييخللنلأسييةجملسيييجن املعييخلبييف لبحنابسييةلميينلطايييقلأمطجلةييجلثإيي،ل يينلمايي ام
بحف يييينلمب  ييينبنبجلثجحثيجليييجةلبح طلمثيييةلبيييملببسيييجأللبحييييفتلسيييي ا بلملييييةللويييجدلبيييف لبحنابسيييةلملضايييينل

لحسيجن امللنلبف لبحثيجلجةلحنل س ونملأ لعخللغاب،لبحث ىلبحإل ملعاطل 
لوييجد بييفبللميشيياالبحثج ييىلسيييجن املوزيييللبحشيياالح سيينل إييجملامل إييالعييخلبحإ ييللملييخلون ييةلمب 

مطجلالوزال   نلما املبحف ينل س يفجالبفبلب س اةجال بحث ىلبحإل ملمب 
 الباحث

 محمد مصطفى جمىة خميس
 مدرس مساعد بالمىيد المصرى

 ألكاديمية األسكندرية لإلدارة والمحاسبة
 تحت اشراف

 األؼزبش اٌسوزٛض/ ٔبصط ٔٛض اٌسيٓ ػجس اٌٍطيف األؼزبش اٌسوزٛض/ اٌؽيس ػجس اٌّمصٛز زثيبْ

 أؼزبش اٌّحبؼجخ ٚاٌّطاعؼخ

عبِؼخ األؼىٕسضيخ -وٍيخ اٌزغبضح   

 أؼزبش اٌّحبؼجخ ٚاٌّطاعؼخ اٌّؽبػس

 ٚضئيػ لؽُ اٌّحبؼجخ

عبِؼخ األؼىٕسضيخ -وٍيخ اٌزغبضح   
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:المنشأة عن عامة ومىمومات شخصية، القسم األول : مىمومات  
 ن ماىى الوظيفة الحالية ؟1
 محاسا مالى   الىننننندير مننننننم    ا إدارىننننننناسنننننمح  
  مدير إدارى   محاسا تكاليف  مدير نظم مىمومات  

 

 ن ماىو المؤىل الدراسى ؟2
 بكالوريوس   دبموم دراسات عميا   
 اجستيرنننننننم   وراهننننننندكت      

 

 ن ما ىى عدد سنوات الخبرة فى الوظيفة الحالية ؟3
  سنوات 5-1من   سنوات 10-6من   
  سنة 15-10من  15 سنة فأكثر   

 

 ن ماىو عدد الىاممين فى شركتكم؟4
  100أقل من  100   < ~

300 
 300  < ~

500 
500 ~  <

1000 
  >1000 

 ن ما حجم مبيىات شركتكم بالجنية المصرى ؟5
  300000أقل من  300000  < ~500000  500000  < ~100000   >1000000 

 

 المنتجات التى تقدميا شركتكم؟ن ماىو عدد 6
  100أقل من  100   < ~

200 
  >200 

 ن ماىو عدد خطوط اإلنتاج الموجودة فى شركتكم؟7
1   2   3                 .......................... . آخر 

 ) فى حالة آخر ، برجاء ذكره(
 ن ىل الشركة لدييا أي فروع أخرى داخل أو خارج مصر ؟8
 نىم  ال 

 

 ؟  ERPن ىل تستخدم شركتكم نظام الن 9
 نىم  ال 

 المستخدم ؟   ERPن ماىو نوع الن 10
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SAP ORACLE PEOPLESOFT BAAN   آخر
........................... 

 ) فى حالة آخر ، برجاء ذكره(
 ؟ ERPن ماىو التاريظ الذى بدأت فيو شركتكم تطبيق نظام الن 11

  1990قبل سنة  1990 – 2000   2000بىد سنة 
 

 المطبق فى شركتكم يربط بين الفروع ؟ ERPن ىل نظام الن 12
       نىم     ال   

 

 فى اتخاذ القرارات ؟ ERPن ىل تىتمد الشركة عمى مخرجات نظام 13
        نىم  ال 

 

 توزيع التكاليف الىامة لدى شركتكم؟أى من نظم التكاليف المذكورة يتم استخداميا فى  -14
   نظام التكاليف

 التقميدى
  نظام التكمفة عمى أساس النشاط
(ABC) 

  نظام محاسبة استيالك
 (RCAالموارد )

(، برجاء استكمال قائمة األستقصاء، RCA( أو نظام )ABCفى حالة إذا كانت إجابتك نظام )
ذا كانت  ير ذلك يرجى التوقف عن استكمال   القائمة.وا 

 

( مع نظام التكاليف المطبق لدى شركتكم )أى ىناك تغيير فى ىيكل ERPن ىل تتفاعل نظم ) 15
 ((؟ERPالتكمفة بىد تطبيق نظام )

 نىم  ال 
 (:ERP) المشروع موارد تخطيط القسم الثانى : نظام

لتحسين أداء (، ومدى مساىمتو فى تخفيض التكاليف ERPيتناول ىذ القسم مزايا تطبيق نظام )
 المنشأة.

 ؟ 1-5عمى مقياس  ERPن حدد رأيك بالنسبة لألسباا التى حفزت شركتكم لتطبيق نظام ال 16
 برجاء اختيار إحدى األختيارات بالنسبة لكل سبا من األسباا اآلتية ؟
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 اٌجيبْ

1- 

غيط ِٛافك ػٍٝ 

 اإلغالق

2 

غيط 

 ِٛافك

3 

 ِحبيس

4 

 ِٛافك

5 

ِٛافك 

 ثشسح

األٚي: ِعايب رطجيك ٔظبَ ررطيػ ِٛاضز اٌّشطٚع اٌّحٛض 

(ERP.) 

     

ححشيددد  الخكامددددا فددددّ المىشدددد ة )الخكامددددا َالخفاعددددا بدددديه العم يدددداث 

 َاألداساث المخخ فت (.

     

صيددددددادة صددددددُدة دقددددددت المع ُمدددددداث، َإمكاويددددددت األعخمدددددداد ع يٍددددددا 

 َالحصُع ع يٍا فّ الُقج المىاسب.

     

أفعدددا ع دددّ الخعامدددا مدددع أِ حغيدددشاث يضعدددا المىشددد ة لدددذيٍا قدددذسة 

فددددّ المسددددخشبا، َيسدددداعذٌا فددددّ اسخكشدددداف الفددددش  ا سددددخزماسيت 

مددددده  ددددد ع   ددددد  حدددددُاصن بددددديه قدددددذسة المىشددددد ة َالمخغيدددددشاث 

 الخاسصيت، َبالخالّ حعضيض الميضة الخىافسيت ل مىش ة.

     

يشدددذم س يدددت كام دددت عددده حخ ددديػ المدددُاسد، َإداسة ال اقدددت العاغ دددت 

 َححذيذ حك فخٍا.

     

يعمددددا ع ددددّ حُظدددديح الع قددددت السددددببيت بدددديه المددددُاسد َكمياحٍددددا 

 َالخكاليا المشحب ت بٍا.

     

يدددُفش مع ُمدددداث عددده حخ دددديػ المدددُاسد راث صددددُدة عاليدددت ع ددددّ 

 المسخُِ الخشغي ّ َالخكخيكّ َاالسخشاحيضّ.

     

حُ يدددددذ العم يددددداث َالخشددددداسيش دا دددددا المىشددددد ة بئسدددددخخذام وادددددام 

 حخفيط َقج إقفاع الذَسة المسخىذيت.مع ُماث مُ ذ، َ 

     

( فّ حخفيط َإداسة الخكاليا ERPالمحُس الزاوّ: مساٌمت واام )

 َمه رم ححسيه أدا  المىش ة.

     

يعمدددا ع دددّ قيددداط حك فدددت المىدددخش بذقدددت مددده  ددد ع ححميدددا المىدددخش 

بددالمُاسد المسدددخٍ كت فدددّ ا وخددداس َرلددك مددده  ددد ع ححذيدددذ َقيددداط 

 احضاٌاث  فط الخك فت فّ المُاسد المسخخذمت. 

     

ححسددديه العم يدددت ا وخاصيدددت مددده  ددد ع حخفددديط حك فدددت العم يددداث، 

َالخدددّ حدددخم مددده  ددد ع حح يدددا األوشددد ت َ دددزف األوشددد ت  يددددش 

 المعيفت ل شيمت.  

     

      ( ع ّ َظع ٌيكا أمزا لخك فت المىخش.  ERPيعما واام )

يعمددددددا ع ددددددّ حخصدددددديال أدال ل خكدددددداليا، َاالسددددددخغ ع األمزددددددا 

 ع ّ الخكاليا.ل مُاسد بما يحش  الشقابت 

     

يشددُم بخح يددا عمددا كددا مشكددض حك فددت مدده  دد ع حح يددا حك فددت كددا 

المددددددُاسد المخا دددددددت ألدا  األوشدددددد ت، َفٍدددددددم ال بيعددددددت األَليدددددددت 

 ل خكاليا ع ّ المسخُِ الخكخيكّ. 

     

      يؤدِ إلّ الحصُع ع ّ مسخُِ صُدة أفعا 

      يسٍا عم يت إداسة المىش ة بكفا ة َفعاليت.

يمكددددده المىشددددد ة ل حصدددددُع ع دددددّ معدددددذع عالدددددذ ع دددددّ المبيعددددداث 

 مشحفع.

     

يمكددددده المىشددددد ة ل حصدددددُع ع دددددّ معدددددذع عالدددددذ ع دددددّ األ دددددُع 

 مشحفع.

     

      يؤدِ إلّ صيادة  ضم المبيعاث.

يدددؤدِ إلدددّ ححسددديه صدددُدة المىخضددداث مددده  ددد ع حخفددديط حكددداليا 

 إعادة الخصىيع.

     

ا داسة فددددددّ اسددددددخغ ع ححسدددددديه األوخاصيددددددت مدددددده  دددددد ع كفددددددا ة 

 المُاسد.

     

      حخفيط صمه دَسة الخصىيع، ََقج حس يم ال  بياث ل عم  .

      ححسيه أدا  الششكت .
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( وأحمممس أٔظّمممخ اٌزىمممبٌيف ABCزٚض ٔظمممبَ اٌزىٍفمممخ ػٍمممٝ أؼمممبغ إٌشمممبغ )اٌمؽمممُ اٌضبٌمممش : 

 فٝ رحؽيٓ أزاء إٌّشأح: (ERPاٌّسػِٛخ ثزىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد اٌّزىبٍِخ )

ِممممٓ ٚعٙممممخ ٔظممممطن حممممسز زضعممممخ أّ٘يممممخ اٌّؼٍِٛممممبد اٌزبٌيممممخ اٌزممممٝ يٛفط٘ممممب ٔظممممبَ ررطمممميػ  -71

( وأحمممس ABC( فمممٝ رطجيمممك ٔظمممبَ اٌزىمممبٌيف ػٍمممٝ أؼمممبغ األٔشمممطخ)ERPِمممٛاضز اٌّشمممطٚع )

 أٔظّخ اٌزىبٌيف.

بْــــــــاٌجي  

-1 

غيط 

ِٛافك 

ػٍٝ 

 اإلغالق

2 

غيط 

 ِٛافك

3 

 ِحبيس

4 

 ِٛافك

5 

ِٛافك 

 ثشسح

( ABCح بي  وام الخك فت ع ّ أساط الىشاغ )مضايا 

 (.ERPالمذعُمت بىام حخ يػ مُاسد المششَع )
     

عم يدددددت إعدددددادة ٌىذسدددددت العم يددددداث الخدددددّ يشدددددُم بٍدددددا وادددددام 

(ERP ،حدددؤدِ إلدددّ الخشكيدددض بشدددكا أفعدددا ع دددّ األوشددد ت )

 َالكفا ة فّ اسخخذام المُاسد.

     

صميدددددع الُودددددالا َاألوشددددد ت الخكامدددددا الدددددزِ يحدددددذد بددددديه 

 يعما ع ّ فٍم أفعا لمسبباث الخك فت.
     

( بالُسددددددالا الخكىُلُصيددددددت الحذيزددددددت ABCحشددددددغيا واددددددام )

َالمخكام ددددت يحشدددد  وخددددالش أكزددددش إيضابيددددت مدددده  يددددذ الخدددد ريش 

 ع ّ األدا  مشاسوت بالخشغيا اليذَِ.

     

( ABCالخكامددددا بدددديه الىادددداميه يحسدددده مدددده قددددذسة واددددام )

ع ُمددددداث حفصدددددي يت عددددده كدددددا وشددددداغ مددددده ع دددددّ حشدددددذيم م

 األوش ت دا ا أِ قسم.

     

الخكامدددا بددديه الىاددداميه يىدددخش عىدددً بياوددداث بصدددُسة ممىٍضدددت 

عددده الخكدددداليا واحضدددت مدددده مصدددذس بياودددداث صدددذِ َمُرددددُال 

( ل مسدددددددداعذة فددددددددّ احخددددددددار ERPفيددددددددً اال ٌَددددددددُ واددددددددام )

 الششاساث. 

     

( يعمددددا ع ددددّ ححسدددديه المشَوددددت فددددّ حُصيددددع ERPواددددام )

الخكدددداليا، األمددددش الددددزِ يعخبددددش ٌامددددا  فددددّ عم يددددت حصددددميم 

 (.ABCالىمارس  فّ وا واام )

     

الخكامدددا بددديه الىاددداميه يعمدددا ع دددّ ححسددديه َعدددّ المىشددد ة 

بالىسدددددبت ل خكددددداليا َحخصيصدددددٍا، ممدددددا يسددددداعذ فدددددّ سفدددددع 

كفدددا ة العم يددداث، َصيدددادة الشبحيدددت، َبالخدددالّ ححسددديه األدا  

 المالّ.

     

يعمددددا ع ددددّ قيدددداط حك فددددت المىددددخش بذقددددت مدددده  دددد ع ححميددددا 

المىدددخش بدددالمُاسد المسدددخٍ كت فدددّ ا وخددداس َرلدددك مددده  ددد ع 

ححذيدددددذ َقيددددداط احضاٌددددداث  فدددددط الخك فدددددت فدددددّ المدددددُاسد 

 المسخخذمت. 

     

ححسددددديه العم يدددددت ا وخاصيدددددت مددددده  ددددد ع حخفددددديط حك فدددددت 

العم يددداث، َالخدددّ حدددخم مددده  ددد ع حح يدددا األوشددد ت َ دددزف 

 األوش ت  يش المعيفت ل شيمت.  

     

( ع ددّ الدددخحكم األمزددا فددّ الخكدداليا مددده ABCيعمددا واددام )

 (. ERP  ع دعمً مه واام )
     

( مددده ABC( إلدددّ ح دددُيش وادددام )ERPأدِ ح بيددد  وادددام )

 ددددد ع صيدددددادة قذسحدددددً ع دددددّ حخفددددديط الخكددددداليا، َسدددددٍُلت 

حددددذف  المع ُمدددداث َالحصددددُع ع يٍددددا، َمعالضخٍددددا، ََظددددع 

   ػ اسخشاحيضيت غُي ت األصا.

     



 .....بنظم تخطيط ..... المدعومة على أساس األنشطة أنظمة التكاليف تأثير           محمد مصطفى جمعة خميس محمدأ /  

552 
 

يمكددده ل مىشددد ة أن ححصدددا ع دددّ المع ُمددداث الم  ُبدددت عددده 

الخكدددددداليا الخا ددددددت بددددددالمُاسد َاألوشدددددد ت مدددددده مخدددددداصن 

 (.ERPالمع ُماث باسخخذام واام )

     

مددددا بدددديه الىادددداميه يضعددددا لددددذِ المىشدددد ة الشددددذسة ع ددددّ الخكا

دمددددش المع ُمدددداث المحاسددددبيت َالخكاليفيددددت ال صمددددت   ددددذاس 

 مىخضاث صذيذة. 

     

( البياودددداث أكزددددش مشَوددددت ممددددا يمكدددده ERPيضعددددا واددددام )

 ( مه حكيفٍا َفشا    خياصاحً.ABCواام )
     

الخكامددددا بدددديه الىادددداميه يمكدددده المىشدددد ة مدددده الُ ددددُع إلددددّ 

 مع ُماث عه الخكاليا الذا  يت َالخاسصيت.
     

يش دددا الخكامدددا بددديه الىاددداميه مددده مشددداكا حبدددادع مع ُمددداث 

 الخكاليا فّ مخخ ا مشا ا س س ت الخُسيذ.
     

الخكامددددا بدددديه الىادددداميه يمكدددده المىشدددد ة مدددده الُ ددددُع إلددددّ 

ع قددداث َمع ُمددداث صذيدددذة عددده الخكددداليا َالخدددّ لدددم حكددده 

 ( بمفشدي.ABCح بي  واام )معشَفت مسبشا  فّ وا 

     

يعمدددا الخكامدددا بددديه الىاددداميه ع دددّ الخحسددديه المسدددخمش مددده 

الخكددددداليا مددددده المدددددُسديه إلدددددّ  ددددد ع حبدددددادع مع ُمددددداث 

 العم  ، مما يؤرش ع ّ الخك فت أرىا  مشا ا ا وخاس.

     

الخكامددددا بدددديه الىادددداميه يحشدددد  مىددددافع حشددددغي يت حخمزددددا فددددّ 

 صيدددددددادة األوخاصيدددددددت، ححسددددددديه الضدددددددُدة،  فدددددددط الخك فدددددددت،

 َحخفيط صمه دَسة الخصىيع.

     

الخكامددددددا بدددددديه الىادددددداميه يحشدددددد  مىددددددافع ع ددددددّ المسددددددخُِ 

ححشيدددد  الخكامددددا بدددديه الُوددددالا،  االسددددخشاحيضّ حخمزددددا فددددّ

 َححسيه الشقابت ع ّ الخكاليا َإداسحٍا.

     

الخكامددددددا بدددددديه الىادددددداميه يحشدددددد  مىددددددافع ع ددددددّ المسددددددخُِ 

ححسددددددديه األدا ، َححسدددددددديه احخددددددددار  ا داسِ حخمزدددددددا فددددددددّ

 الششاساث َالخخ يػ.

     

( فٝ شطوزىُ، ثطعبء رحسيس ٌٕب إٌٝ أٜ ِسٜ رؼطض ABC( ٚٔظبَ )ERPـ ٌزمييُ ِسٜ اؼزرساَ ٔظبَ )11

ِصٕؼه ٌٍزحؽٓ فٝ رىٍفخ إٌّزظ )ِٛاز ِجبشطح، أعٛض ِجبشطح، ٚرىبٌيف ػبِخ(، ٚوصٌه اٌزىبٌيف غيط 

 (.ERPاٌؽٕٛاد األضثؼخ اٌزبٌيخ ٌزطجيك شطوزىُ ٌٕظبَ )اٌصٕبػيخ ػٍٝ ِساض 
 

 رىبٌيف اٌّٛاز اٌّجبشطح: -أ
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 
 

 رىبٌيف األعٛض اٌّجبشطح: -ة
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ححسهـ 3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 

 

 

 اٌزىبٌيف اٌؼبِخ: -عـ
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 اٌزىبٌيف غيط اٌصٕبػيخ)ثيؼيخ ٚإزاضيخ(: -ز
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 رىبٌيف اٌجحٛس ٚاٌزطٛيط: -٘ـ
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
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رحسيس ٌٕب إٌٝ أٜ ِسٜ  ( فٝ شطوزىُ، ثطعبءABC( ٚٔظبَ )ERPٌزمييُ ِسٜ اؼزرساَ ٔظبَ ) -19

 (.ERPرؼطض ِصٕؼه ٌٍّٕٛ فٝ اٌغٛزح ذالي اٌؽٕٛاد األضثؼخ اٌزبٌيخ ٌزطجيك شطوزىُ ٌٕظبَ )
 

 رىٍفخ عٛزح إٌّزظ إٌٙبئٝ وٕؽجخ ِٓ اٌّجيؼبد: -أ
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 رىٍفخ إػبزح اٌزصٕيغ وٕؽجخ ِٓ اٌّجيؼبد: -ة
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

( فٝ شطوزىُ، ثطعبء رحسيس ٌٕب إٌٝ أٜ ِمسٜ ABC( ٚٔظبَ )ERPـ ٌزمييُ ِسٜ اؼزرساَ ٔظبَ )20

اإلٔزبعيممخ ذممالي اٌؽممٕٛاد األضثؼممخ اٌزبٌيممخ ٌزطجيممك شممطوزىُ ٌٕظممبَ رؼممطض ِصممٕؼه ٌٍزحؽممٓ فممٝ 

(ERP.) 

 ِسٜ اٌزحؽٓ فٝ وفبءح اإلزاضح فٝ اؼزغالي اٌّٛاضز، ٚاإلِىبٔبد اٌّزبحخ أفعً اؼزرساَ: -أ
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 ِسٜ اٌزمسَ اٌزىٌٕٛٛعٝ فٝ ػٍّيخ رصٕيغ ٚرطٛيط إٌّزظ: -ة
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 إٔزبعيخ اٌؼبٍِيٓ وٕؽجخ ِٓ اٌّجيؼبد: -عـ
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 

( فمٝ شمطوزىُ، ثطعمبء رحسيمس ٌٕمب إٌمٝ أٜ ABC( ٚٔظمبَ )ERPـ ٌزمييُ ِمسٜ اؼمزرساَ ٔظمبَ )21

ِممسٜ رؼممطض ِصممٕؼه ٌٍزحؽممٓ فممٝ ظِممٓ زٚضح اٌزصممٕيغ )ٚلممذ اٌممسٚضح( ػٍممٝ ِممساض اٌؽممٕٛاد 

 (.ERPاألضثؼخ اٌزبٌيخ ٌزطجيك شطوزىُ ٌٕظبَ )
 

 

ِٕمزظ عسيمس ٌٍؼٍّيمخ اإلٔزبعيمخ أٚ اٌممسضح ػٍمٝ ررفميط اٌٛلمذ اٌمالظَ ٌؼّمً رحؽميٕبد ٚلذ إزذبي  -أ

 إٌّزظ.
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 

اإلٔزٙممبء ِممٓ ٍِٙممخ اٌزصممٕيغ )اٌمممسضح ػٍممٝ ررفمميط اٌٛلممذ ثسايممخ ِممٓ إصممساض أِممط اإلٔزممبط حزممٝ  -ة

 رٕفيصٖ(.
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  

 ظّبْ ِٚٛصٛليخ اٌزؽٍيُ )اٌمسضح ػٍٝ اٌٛفبء ثزؽٍيُ إٌّزظ فٝ اٌّٛػس اٌّحسز(. -عـ
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 

 

، ثّمب  اٌؼّمالء اٌٛلمذ إٌّبؼمت إلحزيبعمبد ٚضغجمبد اؼزغبثخ اٌؼّالء )اٌمسضح ػٍٝ اإلؼزغبثخ فٝ -ز

 فٝ شٌه اٌؼّالء اٌّحزٍّيٓ(.
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
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( فٝ شطوزىُ، ثطعبء رحسيس ٌٕب إٌٝ أٜ ِمسٜ ABC( ٚٔظبَ )ERPـ ٌزمييُ ِسٜ اؼزرساَ ٔظبَ )22

رؼطض ِصٕؼه ٌٍزحؽٓ فٝ اٌطثحيخ ػٍٝ ِساض اٌؽمٕٛاد األضثؼمخ اٌزبٌيمخ ٌزطجيمك شمطوزىُ ٌٕظمبَ 

(ERP.) 
 

 حصخ شطوزىُ ِٓ اٌؽٛق )حغُ ِجيؼبد شطوزىُ وٕؽجخ إٌٝ حغُ ِجيؼبد اٌؽٛق( -أ
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 

 .(Return on Sales) ِؼسي اٌؼبئس ػٍٝ اٌّجيؼبد  -ة
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 

 (Return on Assets (ِؼسي اٌؼبئس ػٍٝ األصٛي  -عـ
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 ( Total Assets Turnoverِؼسي زٚضاْ األصٛي )  -ز
ـ  ححسه مىخفط  1

 صذا  

ـ ححسه أقا مه 2

 المخُسػ

 ـ ححسه3

 مخُسػ

ـ ححسه فُال  4

 المخُسػ

ـ  ححسه مشحفع 5

 صذا  
 

 

 ٚأشىط ؼيبزرىُ ععيً اٌشىط ٌحؽٓ رؼبٚٔىُ
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(: إٌزبئظ اإلحصبئيخ2ٍِحك )  
 

اٌّسػِٛخ ثٕظبَ ررطيػ  (ABC)اصط زضعخ اٌطظب ػٓ رطجيك ٔظبَ اٌزىٍفخ ػٍٝ اؼبغ إٌشبغ  -

 )ثصفخ ػبِخ ِبٌي+رشغيٍي(ػٍي االزاء  (ERPِٛاضز اٌّشطٚع اٌزىبًِ ثيٓ ٔظبَ )

Regression 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

(CBA) ونظام( PRE) نظام بين التكامل عن االفراد رضا درجة 1  . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  االدا 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .499
a
 .249 .234 .34095 

a. Predictors: (Constant), واام بيه الخكاما عه االفشاد سظا دسصت (ERP) 

 (ABC) َواام

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.892 1 1.892 16.276 .000
a
 

Residual 5.696 49 .116   
Total 7.588 50    

a. Predictors: (Constant), واام بيه الخكاما عه االفشاد سظا دسصت (ERP) َواام (ABC) 

b. Dependent Variable:  االدا 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .926 .883  1.048 .300 

 عن االفراد رضا درجة
( PRE) نظام بين التكامل

(CBA) ونظام  

.802 .199 .499 4.034 .000 

a. Dependent Variable:  االدا 
 

ررطيػ اٌّسػِٛخ ثٕظبَ (ABC)اصط زضعخ اٌطظب ػٓ رطجيك ٔظبَ اٌزىٍفخ ػٍٝ اؼبغ إٌشبغ  -

 ػٍي االزاء اٌّبٌي (ERPِٛاضز اٌّشطٚع اٌزىبًِ ثيٓ ٔظبَ )

Regression 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

(CBA) ونظام( PRE) نظام بين التكامل عن االفراد رضا درجة 1  . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  المالي االدا 
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .369
a
 .137 .119 .53201 

a. Predictors: (Constant), واام بيه الخكاما عه االفشاد سظا دسصت (ERP) 

 (ABC) َواام

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.193 1 2.193 7.747 .008
a
 

Residual 13.869 49 .283   
Total 16.061 50    

a. Predictors: (Constant), واام بيه الخكاما عه االفشاد سظا دسصت (ERP) َواام (ABC) 

b. Dependent Variable:  المالي االدا 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .591 1.378  .429 .670 

 عن االفراد رضا درجة
( PRE) نظام بين التكامل

(CBA) ونظام  

.863 .310 .369 2.783 .008 

a. Dependent Variable:  المالي االدا 
 

اٌّسػِٛخ ثٕظبَ ررطيػ (ABC)اصط زضعخ اٌطظب ػٓ رطجيك ٔظبَ اٌزىٍفخ ػٍٝ اؼبغ إٌشبغ  -

 ػٍي االزاء اٌزشغيٍي (ERPِٛاضز اٌّشطٚع اٌزىبًِ ثيٓ ٔظبَ )

Regression 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

(CBA) ونظام( PRE) نظام بين التكامل عن االفراد رضا درجة 1  . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  الخشغي ي االدا 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .476
a
 .226 .211 .35527 

a. Predictors: (Constant), واام بيه الخكاما عه االفشاد سظا دسصت (ERP) َواام (ABC) 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.810 1 1.810 14.342 .000
a
 

Residual 6.185 49 .126   
Total 7.995 50    
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.810 1 1.810 14.342 .000
a
 

Residual 6.185 49 .126   
Total 7.995 50    

a. Predictors: (Constant), واام بيه الخكاما عه االفشاد سظا دسصت (ERP) َواام (ABC) 

b. Dependent Variable:  الخشغي ي االدا 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.021 .920  1.110 .273 

 التكامل عن االفراد رضا درجة
 ونظام( PRE) نظام بين

(CBA)  

.784 .207 .476 3.787 .000 

a. Dependent Variable:  الخشغي ي االدا 
 

 
 


