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 ملخص البحث:
ومات المحاسبى الموجه للعملية فى دعم بيئة إدارة عمليات يهدف البحث الى دراسة دور نظام المعل

األعمال. وفى سبيل تحقيق هدف البحث قام الباحث بعرض الدراسات السابقة المرتبطة بتأثير االستثمار 
ولتحقيق هدف البحث قام الباحث  فى تكنولوجيا المعلومات على إدارة األداء واألداء المالى للشركات.

يبية مكونة من ثالث حاالت الختبار فروض البحث وعلى المستقصى منهم االجابة باجراء دراسة تجر 
على االسئلة التى تلى كل حالة. تتمثل الحاالت فى االستثمار فى نظام معلومات محاسبى مستند الى 
الحاسب االلى كبديل لالدخال اليدوى للبيانات، واالستثمار فى نظم تخطيط موارد المشروع على اعتبار 

ها موجهة للعمليات، واالستثمار فى نظام معلومات محاسبى موجه للعمليات والمدعم إلدارة عمليات ان
 االعمال. 

مفردة تتكون من المحاسبين والمديرين فى العديد من الشركات الصناعية فى 113شملت عينة الدراسة 
علومات باالضافة الى معرفة معرفة ارائهم عن مدى تطبيق الشركات لتكنولوجيا الممحافظة االسكندرية؛ ل

دور نظام المعلومات المحاسبى الموجه للعملية فى دعم بيئة إدارة عمليات األعمال. اشارت النتائج 
االحصائية إلى اهتمام نسبة كبيرة من عينة الدراسة بتطبيق نظم المعلومات المحاسبية ونظم تخطيط 

بتطبيق تكنولوجيا المعلومات التى تمكنهم من موارد المشروع مما يدل على اهتمام الشركات المصرية 
الحصول على المعلومات فى اسرع وقت ممكن. وبصدد تأثير تلك النظم على إدارة األداء واألداء 
المالى، اكدت النتائج على اهمية تطبيق كل من إدارة عمليات االعمال ونظم المعلومات المحاسبية 

اء وتحسن األداء المالى للشركات. أكدت النتائج أيضًا على دة على الحاسب اآللى فى إدارة األدنالمست
أن وجود نظام معلومات محاسبى موجه للعملية يمكن من إدارة األداء وزيادة األداء المالى للشركات عند 

الموضوعات البحثية التى  توصلت الدراسة الى العديد منلذا استخدامها لنظم إدارة عمليات األعمال.  
 بين إدارة عمليات االعمال ونظام المعلومات المحاسبى. تختص بالعالقة

 

نظام المعلومات المحاسبى، نظم تخطيط موارد المشروع، نظام  المصطلحات المرتبطة بموضوع البحث:
 المعلومات المحاسبى الموجه للعملية، إدارة عمليات األعمال.
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“The role of Process Accounting Model in business process 
management environment – with an experimental study” 

Abstract: 
This paper aims to study the role of process accounting model in business 
process management. For this purpose the effect of IT investment on 
performance management and financial performance was discussed and 
analyzed. To achieve this aim an experimental study was conducted to test 
the hypotheses. The experimental study consists of three treatments; 
investment in accounting information system based on computer as an 
alternative to manual data entry, investment in enterprise resource planning as 
an example to adopt business process, and investment in process accounting 
model. Each participant is asked to answer the questions cover the three 
treatments.  
Sample size is 113 participants; this sample covers accountants and 
managers in industrial corporations in Alexandria to answer the research 
questions. Results reveal that high percentage of accountants is interested in 
adopting accounting information systems and enterprise resource planning 
systems. The results also indicate that Egyptian corporations are interested in 
adopting information technology which enables them to obtain the information 
in the real time. Results confirmed the importance of adoption business 
process management and accounting information systems for performance 
management and improving the corporations’ financial performance. The 
results also confirmed that process accounting model enables performance 
management and increases financial performance in business process 
management environment.  The paper concludes with a set of specific 
research issues belongs the relationship between business process 
management and accounting information system.  
Keywords: accounting information system, enterprise resource planning, 
process accounting model, business process management. 
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 مقدمة البحث: .1
أدى زيادة حدة المنافسة بين الشركات وبعضها البعض إلى اهتمامها بالبحث عما هو جديد لتلبية رغبات 
عمالئها واالحتفاظ بهم. وفى سبيل قيامها بذلك اهتمت بإدارة عمليات االعمال من خالل التركيز على 

خالل استخدام الطرق والوسائل والبرامج عمليات األعمال التى تقوم بها. يتم إدارة عمليات االعمال من 
الجاهزة لتصميم وتنفيذ ومراقبة وتحليل العمليات التشغيلية باالشتراك مع الموارد البشرية باالضافة إلى 
أى مصادر أخرى تمد بمعلومات عن عمليات األعمال. لذا يتضح أهمية تطبيق تكنولوجيا المعلومات 

ن أدوات وطرق سواء كانت محاسبية أو غير محاسبية لتصميم فى االمداد بالمعلومات بما يتضمنه م
وتنفيذ ومراقبة العمليات التشغيلية الخاصة بالشركة واالهتمام بالتحسين المستمر لعمليات االعمال. 

 ويرجع ذلك إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات فى تحسن األداء المالى والتشغيلى واالستراتيجى للشركات.
جد لدى الشركات نظم معلومات ترتبط بعملياتها، ونظام معلومات محاسبى والذى يعد وفى هذا الصدد يو 

جزءًا من نظم المعلومات اإلدارية. وعلى الرغم من أهمية هذين النظامين ألى شركة، إال انهما يعمالن 
 ,.Harmon, 2011; vom Brocke et al)بمنأى عن بعض. يرجع ذلك إلى تأكيد الدراسات 

نه على الرغم من أن نظم تخطيط موارد المشروع تعد نظم موجهة للعمليات، إال أن نظام على أ (2011
المعلومات المحاسبى المتضمن بداخل تلك النظم ال تعد مدركة لعمليات االعمال، مما قد يؤدى إلى 

 Kasik)اتخاذ قرارات خاطئة ومن ثم التأثير بالسلب على أداء الشركات. لذا أكدت الدراسات المحاسبية 
and Hunka, 2011;vom Brocke et al., 2011; Beflo and Trigo, 2013; Lv ,014; 
Sonnenberg and vom Brocke, 2014; Trigo et al., 2014; vom Brocke and 

Sonnenberg, 2014)   على أهمية وجود نظم معلومات محاسبية موجهة للعملية تمد بيئة إدارة
التى تساعدها على إدارة عمليات االعمال مما يؤدى إلى االهتمام بإدارة عمليات األعمال بالمعلومات 

 األداء وتحسن األداء المالى للشركات.
 البحث: مشكلة .2

يعد االستثمار فى نظم المعلومات من االصول التى تمتلكها أى شركة والتى يؤدى االستثمار فيها الى 
تلك النظم على إدارة األداء والتأثير على األداء تحقيق العديد من المنافع؛ لذا يساعد االستثمار فى 

المالى للشركات. وفى سبيل ذلك يجب أن تتوافق نظم المعلومات المحاسبية ) سواء كانت نظم معلومات 
محاسبة مالية أو نظم معلومات محاسبة إدارية وتكاليف( باعتبارها المسئولة عن االمداد بالمعلومات 

لقة بالشركة مع نظم المعلومات الموجهة إلدارة عمليات االعمال التى تقوم بها. المالية وغير المالية المتع
لذا يتطلب االمر توسيع نطاق نظام المعلومات المحاسبى ليفى بمتطلبات القواعد والمبادئ المحاسبية 

عمليات  المتعارف عليها واعداد التقارير المالية باالضافة الى االمداد بالبيانات التفصيلية الخاصة بكل
 الشركة.

تتمثل مشكلة البحث فى االجابة على التساؤالت التالية: هل يؤدى تطبيق الشركات إلدارة عمليات لذا 
االعمال إلى االهتمام بإدارة األداء؟، هل يؤدى تطبيق الشركات إلدارة عمليات االعمال إلى تحسن 

اسبى الى االهتمام بإدارة األداء؟، هل أدائها المالى؟، هل يؤدى تطبيق الشركات لنظام المعلومات المح
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يتطلب تطبيق إدارة يؤدى تطبيق الشركات لنظام المعلومات المحاسبى الى تحسن أدائها المالى؟ ، هل 
عمليات األعمال تصميم وتطبيق نظام معلومات محاسبي موجه للعملية؟، هل يترتب على تطبيق نظام 

وسيط عالقة ايجابية بين إدارة عمليات األعمال وإدارة المعلومات المحاسبي الموجه للعملية كمتغير 
األداء؟، وأخيرًا هل يترتب على تطبيق نظام المعلومات المحاسبي الموجه للعملية كمتغير وسيط عالقة 

 ايجابية بين إدارة عمليات األعمال واألداء المالي للشركات؟
 البحث: هدف   .3

لومات المحاسبى الموجه للعملية بصفة أساسية فى يهدف البحث الى توضيح اهمية تطبيق نظام المع
دعم بيئة إدارة عمليات االعمال من خالل االمداد بالمعلومات التى تساعد على إدارة أداء الشركة 

وجود بنية تحتية محاسبية موجهة للعمليات داخل إدارة عمليات األعمال وتحسن أدائها المالى. لذا فإن 
لية واجمالية عن كل عملية من عمليات الشركة مما يمكن من االستعالم يساعد على تقديم بيانات تفصي

والتنقيب عن كل البيانات سواء كانت مالية أو غير مالية. كما يهدف البحث أيضًا الى توضيح تأثير 
تطبيق الشركات لكل من إدارة عمليات االعمال ونظام المعلومات المحاسبى كٍل بصورة منفصلة على 

 واألداء المالى.إدارة األداء 
 البحث: اهمية .4

ترجع أهمية البحث فى دراسة الباحثين للعالقة بين االستثمار فى نظم المعلومات المحاسبية وإدارة األداء 
واألداء المالى ، باالضافة إلى دراسة العالقة بين االستثمار فى نظم وإدارة عمليات االعمال وإدارة األداء 

ردة دون توضيح تأثير تطبيق الشركات إلدارة عمليات االعمال على إدارة واألداء المالى كٍل بصورة منف
األداء واألداء المالى من خالل االهتمام بتوسيع نطاق نظام المعلومات المحاسبى ليفى بمتطلبات تلك 

ترجع أهمية البحث من الناحية االكاديمية فى تناوله لموضوع جديد فى المجال المحاسبى لذا  البيئة.
يدعم  Process Accounting Modelأهمية وجود نظام معلومات محاسبى موجه للعملية يوضح 

الشركات التى تهتم بإدارة عمليات االعمال بالمعلومات التى تساعدها على ذلك مما يؤثر على إدارة 
صة وبصفة خا –األداء واألداء المالى للشركات. تنبع أهمية البحث أيضًا من ندرة الدراسات المحاسبية 

التى تناولت تلك النقطة، مما قد يشجع الباحثين على االهتمام  -باللغة العربية على حد علم الباحث
بذلك المجال. كما يرى الباحث أن ذلك الموضوع يعد من العلوم والمعارف البينية التى تربط المجال 

مية ادراك الباحثين للعديد من المحاسبى بإدارة األعمال والعلوم الهندسية والتكنولوجية، مما يؤكد على أه
المعارف والعلوم التى تؤثر على مجال عملهم. لذا يساهم البحث فى اثراء األدب المحاسبى من خالل 
توضيح تأثير تضمين نظام المعلومات المحاسبى الموجه للعمليات عند تطبيق الشركات إلدارة عمليات 

لها وهو ما لم توضحه الدراسات السابقة. كما ترجع االعمال على إدارتها لألداء وتحسن األداء المالى 
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أهمية البحث من الناحية العملية إلى تشجيع الشركات على االهتمام بتكييف وتطويع وتوسيع نظام 
 المعلومات المحاسبى ليتوافق مع إدارة عمليات األعمال لما له من تأثير على أداء الشركات. 

 منهج البحث : .5
عامة من ثالثة عناصر هى مدخل البحث وأدوات البحث وطريقة البحث. يتكون منهج البحث بصفة 

يقوم مدخل البحث على دراسة وتحليل الدراسات السابقة الخاصة باالستثمار فى نظم المعلومات سواء 
كانت محاسبية أو نظم معلومات خاصة بإدارة عمليات االعمال وتأثيرهم على إدارة األداء واألداء المالى 

للتوصل الى ضرورة توسيع نطاق نظام المعلومات المحاسبى ليفى بالمتطلبات الخاصة للشركات؛ 
باعداد التقارير المالية واالمداد بالمعلومات الخاصة بعمليات الشركة. أما أدوات البحث فهى تنقسم إلى 

بحث. مجموعتين تتمثل المجموعة األولى فى أدوات البناء النظرى الالزمة لتأصيل واشتقاق فروض ال
تتمثل المجموعة الثانية فى أدوات جمع البيانات والتحليل االحصائى وفيها اعتمد الباحث على اجراء 
ثالث حاالت افتراضية لعينة البحث وذلك الختبار فروض البحث، كما قام الباحث باستخدام اختبار 

Wilcoxon Signed Rank ما طريقة البحث فى حالة وجود عينة واحدة الجراء التحليل االحصائى. أ
مكونة من ثالث فهى تعتمد على اجراء دراسة تجريبية ويتم ذلك من خالل تقديم ثالث حاالت افتراضية 

 حاالت الختبار فروض البحث وعلى المستقصى منهم االجابة على االسئلة التى تلى كل حالة.
 حدود البحث : .6

وجهة للعمليات لتوضيح مدى أهمية تلك يقتصر البحث على استخدام بعض أدوات المحاسبة اإلدارية الم
األدوات فى دعم نظام معلومات المحاسبة اإلدارية بالمعلومات التى تساعد على إدارة عمليات األعمال، 
وذلك دون التطرق للتفاصيل الخاصة بها إال بما يخدم هدف البحث. كما يخرج عن نطاق البحث أيضًا 

 ركات التجارية.الشركات التى تعمل فى قطاع الخدمات والش
 خطة البحث: .7

فى ضوء مشكلة البحث والهدف منه سوف ينقسم البحث الى الفرعيات التالية: االطار العام إلدارة 
خالصة البحث وأخيرًا الدراسة التجريبية، و الدراسات السابقة وصياغة فروض البحث، و عمليات األعمال، 
      .ونتائجه وتوصياته

 :األعمال اإلطار العام إلدارة عمليات .7-1
التوجه )لعمليات ليؤدى تزايد حدة المنافسة بين الشركات وبعضها البعض الى توجه الشركات  

لذا يعد التوجه . (McCormack, 2000; Gebczynska, 2016) ( لتلبية رغبات عمالئهااألفقي
ا على عمليات األعمال احدى الوسائل التي تضمن تحقيق مزايا تنافسية للشركات من خالل تركيزهل

 vom)     التفوق التشغيلي والذي يؤدي إلى تحقيق مزايا تنافسية تميزها عن منافسيها في السوق 
Brocke and Sonnenenberg, 2011; Nadarajan and kadir, 2016; Ammar ,  2017; 

Majekodunmi ,2018) . تشير دراسةNadarajan and kadir (2016)  إلى أن الشركات الموجهة
لوظائف إلى لإلى تحقيق رغبات عمالئها، في حين تركز الشركات الموجهة  تسعى جاهدةً  لعملياتل

ه تحويل يتم من خالل اً عمليات األعمال نظام تعدوفى هذا الصدد  تحقيق أهدافها المزمع تحقيقها.
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 Yeshanew)ق قيمة للعمالء وألصحاب المصالح ذات العالقة بالشركة يتحقلالمدخالت إلى مخرجات 
and Muhochi, 2010; Sperka, 2011; Dabaghkashani et at., 2012; Lourenco, 
2013; Lv, 2014; Sonnenberg and vom Brock, 2014; Belfo et al., 2015; 

Syaifullah, 2015; Harbal, 2016; Zhang and Ni, 2016; Majekodunmi,2018) لذا .
ل ممارسة إدارية يتم القيام بها لضمان تنفيذ عمليات إدارة تلك العمليات والتي تمث ضرورةيرى الباحث 

 تتبعها.  ىاألعمال بطريقة تؤدي إلى تحقيق مزايا تنافسية للشركات الت
فى إلى أن إدارة عمليات األعمال تعد فلسفة إدارية تتكامل  Araujo et al.,( 2016)تشير دراسة 

 رغباتهم وذلك بالتركيز على عملياتاستراتيجيات وأهداف الشركة مع احتياجات العمالء و ظلها 
 Dabaghkashani et al., 2012; Ofner et al., 2012; vom) . اتفقت الدراساتالشركات

Brocke and Mendling, 2018) ميتدع يتم من خاللها على أن إدارة عمليات األعمال تمثل عملية 
زة لتصميم وتنفيذ ومراقبة وتحليل عمليات األعمال من خالل استخدام الطرق والوسائل والبرامج الجاه

، والتطبيقات والمستندات باإلضافة إلى أي يةالعمليات التشغيلية باالشتراك مع الموارد البشرية، والتنظيم
 .Trigo et al., (2016, Pكما قامت دراسة  .مصادر أخرى تمد بمعلومات عن عمليات األعمال

وافق عمليات الشركة مع أهدافها االستراتيجية، وتصميم بتعريف إدارة عمليات األعمال على أنها ت (988
وتنفيذ العمليات وتشكيل نظم لقياس عمليات األعمال تتوافق مع األهداف التنظيمية مما يساعد على 

 ,.Trigo et al.,(2016)  ،Pradabwong et alة كل منلعمليات بكفاءة. وبذلك تؤكد دراسإدارة ا
ت في دعم إدارة عمليات األعمال. ويتفق الباحث مع دراسة على أهمية نظم المعلوما (2017)

Popesko and Tuckova (2012)  منظورينعلى أنه يتم النظر إلى إدارة عمليات األعمال من. 
في استخدام  ىيتمثل المنظور األول في النظر إليه على أنه فلسفة إدارية، في حين يتمثل المنظور الثان

 اإلدارة تجاه عمليات األعمال وذلك لتحقيق رغبات العمالء.  لتدعيم تكنولوجيا المعلومات
على وجود العديد  (Yeshanew and Muhochi, 2010; Sperka, 2011)اتفقت الدراسات 

تتمثل هذه المبادئ في أن عمليات  ستند إليها إدارة عمليات األعمال.تمن المبادئ التي يمكن أن 
من خالل قياس  هاتحقيق التى يتمو  ن تحقيق القيمة للعمالءتمكن ماألعمال تعد أصول خاصة بالشركة 

، صورة مستمرةاالهتمام بتحسن العمليات ب . وتتمثل المبادئ األخرى فىومراقبة وتحليل عمليات األعمال
 Yeshanew and)اوضحت الدراسات واستخدام تكنولوجيا معلومات تمكن من إدارة تلك العمليات. 

Muhochi, 2010; Vandar Aalst; 2013; Wynn et al., 2013; Harbal, 2016; vom 
Brocke and Mendling, 2018; Wolin´ski and Bala , 2018)  إدارة عمليات  أنأيضًا

بأربع مراحل وهم: مرحلة التحليل وهي تهتم بتحليل البيئة والعمليات الحالية وتحديد تمر األعمال 
من أجل تحسين  ةالتصميم بوضع نموذج للعمليات الجديدتهتم مرحلة و االحتياجات وتعريف المتطلبات. 

ر عملية التحسين داخل الشركة وإمداد العاملين نشالعمليات القائمة. وتساعد مرحلة التنفيذ على 
بالمعلومات المطلوبة لتحسين العمليات، وأخيرًا يتم مراقبة األداء الفعلي ومقارنته بالمستهدف لتحديد 

 . خالل مرحلة المراقبة واالستمرارية فرص التحسين الممكنة من
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من تكامل الوظائف على كل مستويات الشركة ُتَمِكن أن تكنولوجيا المعلومات ب لذا فإنه يمكن القول
تعتمد إدارة عمليات األعمال  لذا. (Lok et al., 2005)مما يسهل من حصول األفراد على المعلومات 

العمليات مرونة لعمليات بصورة آلية وذلك لضمان من إجراء اها نكِ مَ التى ت   على بعض النظم
(Popesko and Tuckova, 2012). لتقوم تلك النظم بعرض وتمثيل عمليات األعمال من خال 

تخدم في تحليل وتنفيذ العمليات، وتتضمن أيضًا حزمة من ستلوضع بعض الرموز أو قواعد معينة 
لإلمداد بلوحة تحكم آلية تمد بمعلومات فورية لمراقبة البرامج لمراقبة نشاط األعمال والذي يمنح الفرصة 

 Yeshanew and)كل أنشطة عمليات األعمال والتعرف على أوجه القصور في العملية إن وجدت 
Muhochi, 2010; Dabaghkashani et al., 2012; Lourenco, 2013; Araujo et al., 

 -Processة لعمليات األعمال وجهمولعل من أشهر تلك النظم هي نظم المعلومات ال. (2016
aware information systems   والمشار إليها بـPAIS  داة تسهل من تطبيق إدارة عمليات أوهي

 ,Van der Aalst, 2013; Sonnenberg and vom Brocke)األعمال ومصدر هام للمعلومات 
2014; vom Brocke and Mendling, 2018)يب عن العمليات. كما يمكن إجراء عملية التنق 

Process Mining  بحيث يمكن استخراج المعلومات الخاصة بكل عملية مما يؤدي إلى االهتمام
تم تصميمها مما يساعد على  ىبتحسين العملية من خالل مطابقة العمليات الفعلية مع العمليات الت

 .(Van der Aalst,2013) مراقبة عمليات األعمال باستمرار
ساهم استخدام الشركات للعديد من الممارسات اإلدارية في تحسين يكن أن وفى هذا الصدد يم 

ولعل من أهم تلك الممارسات هي إدارة الجودة  .(Sharma and Kumari, 2016)عمليات األعمال
،  (vom Brocke and Mendling , 2018) دفاق التصنيع بالو الشاملة، واسلوب ستة سيجما، 

. يرجع ذلك إلى اهتمام إدارة عمليات (Pradabwong et al., 2017) ياتلوإعادة هندسة العم
بهدف تحسين العمليات  end- to- endاألعمال بقياس ومراجعة عمليات األعمال بصورة شاملة 

 . (Lok et al., 2005)التشغيلية 
 ;Sperka, 2011)يهتم بتحسين جودة المنتجات والخدمات  شامالً  عد إدارة الجودة الشاملة مدخالً ت

Dallas and Wynn, 2014; Gebczynska, 2016; Dimitrova, 2018) سلوب إلى األ. يهدف
. وفى العديد من الشركات لتخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتج هاستخدمت، لذا تخفيض االنحرافات

 أساليب الرقابة اإلحصائية للعملياتالعديد من يعتمد على  سبيل اهتمامه بتحسين جودة المنتج، فهو
(Dallas and Wynn, 2014; Antony et al., 2016; Jesus et al., 2016) .ويمكن استخدام 

 مما يسهل من تخفيض (DMAIC)الرقابة والمتابعة  -التحسين -التحليل -القياس -ب التعريفو أسل
أسلوب  هاإلى إدارة عمليات تسعىأن تستخدم الشركات التي أيضًا يمكن و العمليات. بانحراف  وجود

من العمليات مما  فاقدتخفيض البهدف  -شركة تويوتا استخدمته أول من تىوال - دفاقال تصنيع بال
 ;Antony et al., 2016) لهايؤدي إلى تحسين العمليات االنتاجية وزيادة األداء المالي 

Mahendran et al., 2016) . واخيرًا يمكن للشركات أن تستخدم أسلوب اعادة هندسة العمليات 
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إعادة التفكير بشكل جذري وإعادة تصميم جذري لعمليات األعمال لتحقيق تحسينات  يتم من خالله والذى
  . (Sharma and Kumari, 2016) كبيرة في التكلفة، والجودة  وسرعة تقديم الخدمة

المعلومات واألدوات المدعمة ونظم يخلص الباحث مما سبق إلى أهمية االعتماد على تكنولوجيا لذا 
تحقيق يساعد على يات والتي تساعد على التحسين المستمر مما يمكن من إدارة عمليات األعمال و للعمل

 األهداف المنشودة منها. 
 فروض البحث: صياغة الدراسات السابقة و  .7-2

تعتمد إدارة عمليات األعمال بصفة أساسية على تكنولوجيا المعلومات والتي يمكن أن تمدها  
 . ويؤدى ذلك الىعمليات األعمال والتحسين المستمرللى الرقابة المستمرة ومات التي تساعدها عبالمعل

نظام المعلومات كما يساعد  .الشركاتتلك أداء  ومن ثم التأثير على اتخاذ القرارات بصورة صحيحة
األداء والتأثير على  ارةإدعلى امداد نظم إدارة عمليات األعمال بالمعلومات التى تساعد على  ىالمحاسب

ن أداء الشركة بصورة كبيرة من خالل تضمين نظام المعلومات يء الشركة أيضًا. لذا يمكن تحسأدا
إدارة عمليات نظم داخل  Process Accounting Model لعمليات األعمال موجهال ىالمحاسب
ت األداء بصورة كبيرة ومن ثم التأثير على أداء الشركامما يمكن من الرقابة المرئية وإدارة  ؛األعمال

  ويتضح ذلك من خالل التعرض إلى النقاط التالية: ،باإليجاب

 : ىتأثير تطبيق الشركات لنظم عمليات األعمال على إدارة األداء واألداء المال  .7-2-1
يتم من خاللها عملية  تعدقياس األداء أن  حيثمن  يتم التفرقة بين قياس األداء وإدارة األداء 

تعكس أداء العمليات ويتم  ىتجميع البيانات الت خالل كة. يتم ذلك منمراقبة العمليات الهامة للشر 
داء العمليات باألهداف يتم قياس ومقارنة أ كاستخدام تلك المعلومات التخاذ القرارات ثم بعد ذل

وتمثل عملية إدارة األداء عملية وضع األهداف ومراقبة مدى التقدم تجاه تحقيق هذه الموضوعة. 
إدارة األداء  تهدفمل على كل األنشطة التي تضمن تحقيق األهداف الموضوعة. فهي تشت ،األهداف

لتحقيق األهداف المرغوب تحقيقها. ولكي يتم  أن الشركة واألقسام واألنظمة الفرعية لديها تعمل سوياً  إلى
توقع األهداف المتتمثل هذه األمور في تحديد  .األداء بفاعلية البد من االهتمام ببعض األمور ارةإد

تحقيقها، وتحديد الوسائل التي تساعد على قياس مدى التقدم في تحقيق النتائج، ووضع المعايير لتقييم 
النتائج، وتتبع وقياس مدى التقدم في تحقيق األهداف، واالهتمام بوجود تغذية عكسية  تحققتكيف 

والتدخل لعمل إجراءات  بصدد النتائج المحققة، باإلضافة إلى المراجعة المستمرة لمدى تحقيق الهدف
 تصحيحية لتحقيق األهداف الموضوعة. 

خطوة سهلة، اال أنها فى حقيقة  للعملية ةموجهالاألداء مؤشرات يعتقد البعض أن عملية اختيار قد 
أهم الخصائص التي يمكن أن تتسم بها مقاييس  Grela (2014)، لذا توضح دراسة األمر ليست كذلك

عمال. تتمثل في أن تكون مقاييس مشتقة من استراتيجية الشركة، وسهلة الفهم، األداء إلدارة عمليات األ
داد مالحدث، ويمكن التحكم فيها، وأن تعكس عمليات األعمال مثل اإل حدوثوتمد بالمعلومات فور 

ولها تأثير ملموس ومرئي،  ،مالئمةتكون و بمعلومات عن الموردين والعمالء، وأن ترتبط بأهداف محددة، 
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شكل نسب مئوية وليست قيم مطلقة، وأن  فىركز على التحسن المستمر، باإلضافة إلى وضعها وأن ت
أن  Kerremans (2013)ة أوضحت دراس لذاتوضح اتجاه العملية وأن تكون موضوعية ودقيقة. 

تطبيق إدارة عمليات األعمال يتطلب االهتمام بإدارة األداء والذي يعد متطلب أساسي لتحسين عمليات 
بصورة صحيحة من خالل  على اتخاذ القراراتساعد تيمكن أن إدارة األداء ويرجع ذلك إلى أن  .ركةالش

الجراءات التصحيحية مقارنة أداء الشركة بالمستهدف مما يمد بتغذية عكسية عن أداء الشركة واتخاذ ا
 . اذا لزم األمر

األول في النوع ثل يتم .نوعين من مقاييس أداء العمليات Harmon (2015a)عرضت دراسة 
مقاييس أداء تتعلق بمخرجات العملية مثل مؤشرات األداء الحرجة وهي تقيس مخرجات العملية بهدف 
تحقيق قيمة للعمالء. يتمثل النوع الثاني في مقاييس أداء داخلية تخص كل عملية وذلك لتحليل وتحسين 

وأطلقت عليه أسلوب  لألداء زن بتطوير أسلوب القياس المتوا Harmonعملية معينة. قامت دراسة 
الدراسة على أهمية تضمين لألداء ألصحاب المصالح ذات العالقة بالعملية. أكدت  القياس المتوازن 

، وممدى إدارة الشركةو أصحاب المصالح ذات العالقة بالعملية داخل ذلك األسلوب مثل العمالء، 
من منظور العمليات التي تقوم أداء الشركة  خدمات تكنولوجيا المعلومات، والعاملين ألهميتهم فى تحسن

ويرجع ذلك إلى أنه يتم تقييم عمليات األعمال من وجهة نظر أصحاب المصالح ذات العالقة بها  ؛بها
 مما يساهم في تحسن عمليات األعمال وإدارتها بصورة سليمة. 

مال يسمح على أن استخدام نظم إدارة عمليات األع Belfo et al., (2015)أكدت دراسة  
يستخدمها المديرون التخاذ  والتي آلياً رير اتقالبمراقبة العمليات الداخلية للشركة والتي تمكن من إصدار 

معمارية نظم المعلومات المتكاملة القرارات المتعلقة بعمليات األعمال. يرجع ذلك إلى وجود 
Architecture of Integrated Information Systems  والمشار إليه بـ (ARIS)  والذي يساعد

على قياس أداء العمليات ومراقبتها لمعرفة مدى وجود انحرافات عن األداء المستهدف ومعالجته ويتم 
 ذلك من خالل القيام بإعداد التقارير التي توضح البعد الزمني للعمليات، وزمن اإلنجاز، والمبيعات

(Balaban et al., 2011)  . كما توصلت الدراسات(Ofner et al., 2012; Dallas and 
Wynn, 2014) إلى أهمية االعتماد على بيانات تتسم بالجودة مما يمكن من مراقبة عمليات األعمال 

 اتخاذ القرارات بصورة سليمة. و 
  يتمثل فرض البحث األول في: وفقًا للدراسات السابقة فإنه

H1: ارة األداء.إد ايجابًا علىدارة عمليات األعمال إلتطبيق الشركات  يؤثر  
ألهميتها  ؛األعمالتطبيق الشركات إلدارة عمليات  ضرورةعلى الرغم من تأكيد الدراسات على  

 كدت. أتحسنذلك الفي توضيح سبب  الدراسات المالي، إال أن اختلفت ئهافي تحسن أدا
يات دارة عملإل همبعد تطبيق اتسبب تحسن األداء المالي للشركعلى أن  McCormack (2001)دراسة

 Dallas andدراسة  كدتوجود فريق عمل متكامل بصورة متعاونة. أ ىاألعمال يرجع بصفة أساسية إل
Wynn (2014)  كما  .التكاليف خفيضقبة عمليات الشركة، وتمراتحسن إدارة و  على اهميته فىأيضًا

ليف أهمية تطبيق إدارة عمليات األعمال في تخفيض تكا Trigo et al., (2016)دراسة  وضحتأ
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مية تضمين هأ إلى  Lok et al., (2005)دراسة  شارتأ وفى هذا الصددالشركة وتلبية رغبات العمالء. 
في لكن إلى تحسن األداء التنظيمي. و التحسين المستمر داخل إدارة عمليات األعمال مما يؤدي  أدوات
لك إلى حدوث أضرار الشركات للتكاليف التي تتحملها وتحسن أدائها المالي، قد يؤدي ذتخفيض سبيل 

على أنه عند االهتمام بإدارة عمليات األعمال يتطلب  et al., (2012) Seidel بيئية، لذا أكدت دراسة
األمر انتاج منتجات صديقة للبيئة من خالل تضمين األمور البيئية داخل األهداف االستراتيجية والطرق 

تحليل وتصميم وتطبيق عمليات األعمال  علىالتي تساعد  التي تتبعها الشركة وتكنولوجيا المعلومات
 ; Skrinjar et al., 2008) اتدراسال أيضاً  . أوضحتبااليجاب المستدامة مما يؤثر على أداء الشركة
Pradabwong et al., 2017)  أن تطبيق إدارة عمليات األعمال يؤدي إلى تحسن األداء المالي

 الداخلية هاعالقات مع العمالء والموردين وتحسن عملياتتكامل سالسل التوريد وتوطيد اللللشركة نتيجة 
  .اى تحسن أدائها غير المالى مما ينعكس أيضًا على األداء المالى للشركات بااليجاب

على الرغم من تأكيد الدراسات على اهمية تطبيق إدارة عمليات األعمال فى تحسن األداء المالى 
الى عدم  (Hall et al., 1993; Keen, 1997)خرى  للشركات، إال أن توصلت بعض الدراسات األ

تحسن األداء المالى للشركات التى تطبق إدارة عمليات االعمال على الرغم من تحسن أدائها التشغيلى. 
معلومات النظم ب محاسبية المعلومات القد يرجع ذلك من وجهة نظر الباحث الى عدم تكامل نظم 

   .   يؤثر بالسلب على أدائها المالى مما قد الشركة معاً  عملياتبالخاصة 
يرى الباحث اهمية تطبيق الشركات إلدارة عمليات االعمال فى تحسن األداء المالى وفقًا لما سبق 

يؤدى  وحذف الفاقد باستمرار هتمام بالتحسين المستمر للعملياتاالأن  ويرجع ذلك إلى ؛وغير المالى 
  تحسن أدائها المالى. ي التكاليف التى تتحملها ومن ثم الى تخفيض

   :فىفرض البحث الثاني  يتمثللذا 
H2 : المالي.  ئهاأدا يجابًا علىإتطبيق الشركات إلدارة عمليات األعمال  ثريؤ 

 تأثير تطبيق نظام المعلومات المحاسبي على إدارة األداء واألداء المالي:  . 7-2-2
الجيد لنظام ي شركة يعد نتاج للتصميم أن النجاح االستراتيجي ألإلى يشير األدب المحاسبي  

 ;Soudani, 2012; Harash et al., 2014; Teru and Hla, 2015)المعلومات المحاسبي 
Alnajjar, 2016)لذا أوصت دراسة .  Al- Dalabeeh and AL- Zeaud (2012) بضرورة 

فور و لهامة بصورة دقيقة االستثمار في نظم المعلومات المحاسبية ألهميتها في اإلمداد بالمعلومات ا
ومن خالله يمكن حدوث الحدث. يقوم نظام المعلومات المحاسبي بتسجيل العمليات المالية للشركات، 

 دداماألساليب المحاسبية والرقابية باإلضافة إلى تكنولوجيا المعلومات لتتبع العمليات بغرض اال استخدام
 ,Grande et al., 2011; Soudani, 2012; Belfo and Trigo)بالتقارير الداخلية والخارجية 

2013; Sambasivam and Assefa, 2013; Harash et al., 2014; Esmeray, 2016) .
 ،أنه لكي يكون نظام المعلومات المحاسبي كفء وفعال Hla and Teru (2015)أوضحت دراسة 

لشركة وتقييم أدائها، باإلضافة يجب أن يمد بمعلومات تتسم بالدقة والتي تساعد على مراقبة أنشطة افإنه 
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إلى اإلمداد بالمعلومات التي تساعد على التخطيط وأن تمد بتغذية عكسية عن أداء الشركة بصورة 
 فورية. 

معلومات المحاسبة المالية، نظام  اوهم نظامين فرعيينيتكون نظام المعلومات المحاسبي من  
يف. يركز نظام معلومات المحاسبة المالية على خدمة محاسبة التكالو  معلومات المحاسبة اإلدارية مونظا

تتمثل المخرجات الخاصة به في التقارير المالية المنشورة والتي تتضمن  .األطراف خارج الشركة
المقبولة قبواًل عامًا. في حين معلومات فعلية وملخصة عن الشركة ككل وذلك بااللتزام بمبادئ المحاسبة 

ى توفير المعلومات المالية وغير المالية لمساعدة كافة األطراف داخل الشركة تركز المحاسبة اإلدارية عل
والتحفيز في القيام بوظائفهم األساسية لتحقيق أهداف الشركة وبصفة خاصة في مجال التخطيط والتوجيه 

تكاليف النظام في شكل تقارير تفصيلية عن ال اوالرقابة وتقييم األداء واتخاذ القرارات. وتكون مخرجات هذ
والمنتجات والعمالء، وهي تقارير ال يتطلب اعدادها االلتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا. 
ويخدم نظام محاسبة التكاليف كال النظامين السابقين وهو جزء من نظام المحاسبة اإلدارية يركز على 

 د التقارير المالية الخارجية. رض تحديد تكلفة البضاعة المباعة إلعداغبحساب تكلفة المنتجات 
أن نظام المعلومات المحاسبي يقوم بوظيفتين  Trigo et al., (2016)أوضحت دراسة  

أساسيتين وهما إمداد اإلدارة بالمعلومات المفيدة التخاذ القرارات واالمداد بالمعلومات التي تساعد على 
ت المحاسبية والمالية بيانان تجميع وتشغيل العد نظام المعلومات المحاسبي مسئول عيالرقابة الداخلية. 

القرارات، كما يشتمل على العمليات غير المالية والتي تؤثر على تشغيل التي تساعد على اتخاذ 
على األنشطة التي تضمن أن األهداف التي تشتمل إدارة األداء  لذا يمكن القول أنالعمليات المالية. 

بطريقة كفئة وفعالة، حيث تقارن إدارة الشركة المعلومات الخاصة  م تحقيقهاتترغب الشركة في تحقيقها 
الفترات السابقة أو المنافسين وذلك لقياس مدى تحقق تلك  باألداء الحالي مع الموازنة التقديرية أو

 ;Soudani, 2012)متوقعة لتتبعها ومحاولة تالفيها فيما بعد األهداف وتحديد أي انحرافات غير 
Alnajjar, 2016) . اتفقت الدراسات المحاسبية لذا(Sajady et al., 2008: Al- Dabeeh. and 

Al-Zeaud, 2012; Sambasivam and Assefa, 2013; Samuel, 2013; Mndzebele, 
2013; Harash et al., 2014; Buljubasic and Ilgun, 2015; Hla and Teru, 2015; 
Syaifullah, 2015; Patel, 2015; Teru and Hla, 2015; Ali et al., 2016; Alnajjar, 

  سليمة.بصورة . على أهمية تطبيق نظام المعلومات المحاسبي في إدارة األداء واتخاذ القرارات (2016
الى وجود عالقة  Soudani (2012)لم تتوصل دراسة  النقيض من الدراسات سالفة الذكر،على 

رة األداء فى الشركات المقيدة فى بورصة االوراق بين االستثمار فى نظم المعلومات المحاسبية وإدا
الى عدم تقديم نظام المعلومات المحاسبى يرجع ذلك أن سبب الدراسة  وضحتا .المالية فى دبى

ومن ثم تحقيق االهداف  للشركات فى دبى للمعلومات المالئمة التى تساعدها على إدارة األداء
حث أن عدم وجود عالقة بين تطبيق الشركات لنظم المعلومات ويرى البا االستراتيجية والتشغيلية للشركة.

المحاسبية وإدارة األداء قد يرجع الى وجود العديد من العوائق التى يمكن أن تعوق تطبيق نظام 
 المعلومات المحاسبى بكفاءة مثل مقاومة االفراد لتطبيق النظام.
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سبية؛ ويرجع ذلك الى أن استخدام لذا يرى الباحث ضرورة تبنى الشركات لنظم المعلومات المحا
المعلومات المحاسبية المالئمة يعد أمرًا ضروريًا التخاذ القرارات بفعالية. لذا فإن وجود نظم معلومات 
محاسبية تتسم بالكفاءة تضمن امداد المعلومات الصحيحة والمالئمة لكافة المديرين والتى تساعدهم على 

  :فى يتمثل فرض البحث الثالثأن لذا يرى الباحث  كة.تخطيط ومراقبة االنشطة الخاصة بالشر 
H3: على إدارة األداءإيجابًا تطبيق الشركات لنظام المعلومات المحاسبي  يؤثر. 

 Grande et al., 2011; Soudani, 2012; Sambasivam)أكدت العديد من الدراسات 
and Assefa, 2013; Samuel, 2013; Buljubasic and Ilgun, 2015; Teru and Hla, 

2015; Esmery, 2016) على أهمية تطبيق نظام المعلومات المحاسبي في تحسن أداء الشركة من .
تكاليف التشغيل وزيادة المبيعات وكذلك تحديد التكاليف الزائدة ومحاولة تخفيضها. ومن  خفيضخالل ت
تطبيق ب (AL- Dalabeeh and Al-Zeaud, 2012; Patel, 2015)البعض  اهتمأخرى ناحية 

وتحسن صافى الربح التشغيلى،  في تخفيض تكاليف المراقبةألهميته نظرًا نظام المعلومات المحاسبي 
ومن ثم تحسن األداء المالي  ومعدل نمو المبيعات، ومعدل العائد على االصول والعائد على االستثمار

 للشركة. 
ام المعلومات المحاسبى لما له من وعلى الرغم من تأكيد الدراسات السابقة على اهمية تطبيق نظ

؛ أبو كريشة ،  2011تأثير على األداء المالى للشركات، اال ان اتفقت الدراسات )كلبونه واخرون، 
( على عدم تأثر أداء الشركات بااليجاب عند االستثمار فى نظام المعلومات المحاسبى على 2014

الى  (2011) ات. توصلت دراسة كلبونه واخرون الرغم من اختالف البيئات التى طبقت بها تلك الدراس
لنظم  ةقبل وبعد تطبيق الشركات االردني يةعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين مقاييس األداء المال

نتائج لالى الحاسب االلى. بررت دراسة كلبونه واخرون وصول دراستهم  ةالمعلومات المحاسبية المستند
يرجع الى عدم استخدام الشركات عينة الدراسة لنظم المعلومات  ؛متناقضة مع الدراسات السابقة

على الحاسب اآللى فى عملياتها التشغيلية واالعتماد على هذه النظم فقط فى تنفيذ  ةالمحاسبية المستند
  االمر الذى لن ينعكس على االداء المالى للشركات بصورة مباشرة. ،العمل المحاسبى الروتينى

رب الدراسات بصدد تأثير تطبيق الشركات لنظام المعلومات المحاسبى على وعلى الرغم من تضا
األداء المالى، اال ان الباحث يرى اهمية تطبيق تلك النظم فى أداء االعمال اليومية للمحاسبين باالضافة 

 من تلك النظم فى اتخاذ القرارات التى تؤثر على أداء الشركات. ةالى استخدام المعلومات المتولد
  :ا ينص فرض البحث الرابع علىلذ

H4: المالي.  ئهاأدا على إيجاباً تطبيق الشركات لنظام المعلومات المحاسبي  يؤثر 

  :م وتطبيق نظام المعلومات المحاسبيصميأثر تطبيق إدارة عمليات األعمال على ت .7-2-3
 Hall et al., 1993; Keen, 1997; vom Brock and Sonnenberg) اتدراسالأكدت  
على فشل العديد من الشركات في تحقيق النتائج المرجوة عند تطبيق إدارة عمليات األعمال،  (2014,

 ، إال أنه ال يظهر ذلك التحسن في أدائها المالي. أشارت دراسةتحسن عملياتها الداخليةعلى الرغم من 
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vom Brock and Sonnenberg (2014) العملية  بلغز إلى أن ذلك يعرفProcess Paradox ،
أن يتم  همبعض العمليات بصورة صحيحة، ولكن األلى أنه ال يكون من المهم إجراء عالدراسة  اكدت

عمليات األعمال التي  ىالحصول على العمليات الصحيحة بصورة صحيحة. تشير العملية الصحيحة إل
 Trigo et. أكدت دراسة تؤدي إلى زيادة القيمة االقتصادية للشركة عندما يتم تحسينها أو إعادة هندستها

al., (2016)  في باحتياجات ت هاالمتعارف عليعلى أنه على الرغم من أن نظم المعلومات المحاسبية
سليمة، إال أن تلك النظم ال تكون موجهة التقرير المالي مما يساعد على اتخاذ القرارات بصورة 

تطبيق الشركات لنظم المعلومات  فى ظل تلعملياللعمليات. لذا فإن غياب البيانات المحاسبية الموجهة ل
صورة غير صحيحة عند تطبيق بيؤدي إلى اتخاذ القرارات قد  (PAIS)ة لعمليات األعمال موجهال

 vom Brocke et al., 2011; Sonnenberg and vom)الشركات إلدارة عمليات األعمال 
Brocke, 2014) . 

، أكدت للعمليةة موجهنظم المعلومات البية نظم المعلومات المحاسب ارتباطمدى  ىإلوبالنظر 
على أن نظم تخطيط موارد المشروع  (Harmon, 2011; vom Brocke et al., 2011)الدراسات 
تبع األساليب المحاسبية المتعارف عليها والتي ت تما زال تلك النظم لعمليات، إال أنل ةموجه ظمباعتباره ن
أن البيانات حيث  ؛من وجهة نظر البيانات للعمليةة موجه ، كما أنها ال تعدللعمليةة موجهال تعد 

المرتبطة بعملية معينة ال يمكن الوصول إليها من خالل قاعدة البيانات المركزية، ولكنه يتم توزيعها على 
إشارات مرجعية للعمليات التي تسببت في حدوث تلك البيانات  ىالعديد من الجداول دون وجود أ

إلى عدم توفير التقارير الخاصة بنظم تخطيط موارد المشروع في وقت حدوث المحاسبية، باإلضافة 
 ,Sonnenberg and vom Brocke)العملية ولكنها مركزة بصورة أساسية على الرقابات الداخلية 

2014; Trigo et al., 2016)ت دراسة كد. لذا اSyaifullah (2015)  على أن تطبيق الشركات
 ثر حتمًا على تصميم نظم المعلومات المحاسبية. إلدارة عمليات األعمال يؤ 

والتي تمد  للعمليةة موجهالدراسات أهمية استخدام مداخل محاسبية أوضحت ذلك  وتأكيدًا على 
مديري العمليات بالبيانات المتعلقة بأداء العملية بصورة دقيقة والتي تعكس مدى مساهمة عمليات 

 .Harmon, 2011; vom Brocke and Sonnenberg)األعمال في تحقيق قيمة اقتصادية 
2014; Beflo et al., 2015) . دراسة  ذكرتTrigo et al., (2014)  أن إدارة عمليات األعمال

تتشابه مع المحاسبة في التركيز على األحداث فور حدوثها وذلك إلمداد المديرين بالمعلومات التي 
رة عمليات األعمال بمراقبة نشاط العملية والذي تساعدهم على رقابة عمليات األعمال. تهتم نظم إدا

يمكن من تقديم معلومات فورية لمراقبة كل عمليات األعمال مما يساعد على الرقابة الداخلية لعمليات 
عداد التقارير التي يحتاجها المديرون. أي أن تطبيق إدارة عمليات األعمال ومراقبة إ على و األعمال 

ويرجع ذلك إلى أن كل من المحاسبة وإدارة  ؛ت الخاصة بالعملية المحاسبيةبالمدخال اننشاط العملية يمد
التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة  مثلالمفاهيم عمليات األعمال يتشاركون في االهتمام بالعديد من 

(Sonnenberg and vom Brocke, 2014). أشارت دراسة  فلقدLv (2014)  أن نظام إلى
عندما اوضحت الدراسة أنه  .للعمليات يقوم على أساس تسجيل الحدث هموجالمعلومات المحاسبي ال
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يحدث الحدث المرتبط بالعمليات يتم ادخاله وفقًا لقواعد التشغيل المحددة، حيث يتم تخزينه داخل قاعدة 
المعلومات يتم الحصول عليها من خالل ادخال  إلى بيانات الحدث. وعندما يحتاج مستخدموا المعلومات

 شفير وعندئذ يقوم بتشغيل البيانات والحصول على المعلومات المطلوبة فور حدوث الحدث. لغة الت
لنمذجة األعمال  اً يعد امتداد اً بتطوير نموذج Vom Brock et al., (2010)لذا قامت دراسة 

وذلك من خالل تضمينه للمنظور المالي عند إعادة تصميم العمليات وأطلقت عليه نموذج العمليات 
المتعلقة بمقارنة وتقييم تكاليف )ين بالمعلومات المالية ير يساعد النموذج على امداد المد .للقيمة هموجال

صميم العملية. لذا يمكن أن يساعد تدة عاعند اتخاذ القرار الخاص با (الملكية والعائد على االستثمار
 .تحقيق العديد من المنافع لعمليات داخل إدارة عمليات األعمال علىلة موجهمحاسبية وجود بنية تحتية 

في أن تلك البنية التحتية سوف تتغلب على التعارضات الموجودة عند تسجيل األحداث  المنافع تتمثل
ونظم المعلومات المحاسبية بصورة منفصلة،  للعمليةة موجهاالقتصادية في كل من نظم المعلومات ال

جيل البيانات االقتصادية سوف يساعد على وجود مصدر وحيد لتس فإنحيث ال يوجد عالقة بينهم. لذا 
 ،ذلك إلى زيادة جودة المعلومات يؤدى .زيادة الفعالية لكل من إدارة عمليات األعمال والمحاسبة

على تحقيق  االعمال ة لعملياتموجهوجود بنية تحتية للمحاسبة ال ه يمكن أن يساعدباإلضافة إلى أن
قد ينشأ من اعادة استخدام  بينهما . لذا فإن التكاملمحاسبةالكفاءة لكل من إدارة عمليات األعمال وال

لغرض اتخاذ القرارات  نماذج العمليات لالغراض المحاسبية أو اعادة استخدام البيانات المحاسبية
 vom Brocke et al., 2011; Beflo and Trigo, 2013; Trigo et)بتصميم العمليات الخاصة 

al., 2014) .  يتم تضمينها  محاسبية العديد من الكتابات المحاسبية باقتراح نماذج هتمتا ووفقًا لذلك
األعمال سواء كانت تلك النماذج تتعلق بنظام معلومات المحاسبة المالية أو عمليات داخل نماذج 

 ة التكاليف. محاسبالمحاسبة اإلدارية و 
 كدتليات األعمال، اوفي ظل االهتمام بتصميم نظام معلومات محاسبة مالية يتوافق مع إدارة عم

 vom Brocke et al., 2011; Kasik and Hunka, 2011; Sonnenberg and)دراسات ال
vom Brocke, 2014; vom Brocke and Sonnenberg, 2014)  على أهمية تضمين نظام

 vom Brocke andكل من  امعلومات محاسبة مالية داخل نماذج إدارة عمليات األعمال. قام
Sonnenberg للعملية موجه وصواًل إلى نموذج محاسبي 2010الت عديدة بدءًا من عام محاو ب 

Process Accounting Model يركز 2014األعمال في عام  تيفي بمتطلبات بيئة إدارة عمليا .
على مفهوم الحدث وذلك لتلبية االحتياجات من المعلومات لكل من المحاسبين ومديري  النموذجذلك 

 . (Sonnenberg and vom Brocke, 2014)عمليات األعمال 
أن الهدف من المحاسبة االمداد  Sorter (1969)يوضح مدخل الحدث والذي قام على يد 

على عدم  Sorterبالمعلومات عن األحداث االقتصادية المالئمة والتي تكون مفيدة التخاذ القرارات. أكد 
يعد مدخل الحدث بديل  لذاء العمليات. أدا موذلك لتقيي -كلما أمكن ذلك -ضرورة تجميع األحداث

للتسجيل المحاسبي وفقًا لقاعدة القيد المزدوج. يرجع ذلك إلى أن التسجيل وفقًا للقيد المزدوج يكون محدود 
 Sorterم مستخدمي المعلومات بالمعلومات الضرورية التخاذ القرارات. لذا يؤكد دعته على ر في مقد



 - 125 - 

خدام المعلومات المجمعة من خالل الحسابات تكون أكبر من المنافع على أن الخسارة المترتبة على است
 حققة منها. تالم

 -Resourceالوكيل -الحدث -على نموذج المورد للعملية موجهيعتمد النموذج المحاسبي ال 
Event- Agent  لـ McCarthy (1982).  ،ترتبط هذه وفيها يقوم النموذج على وجود عالقات ثنائية

في مورد أخر مما يؤدي إلى  قصل زيادة ونقص. أي أن كل زيادة في المورد يقابله نالعالقات بشك
د دراسة يأكت ويرجع ذلك إلى .(Kasik and Hunka , 2011)حدوث توازن بين الزيادة والنقص

McCarthy (1982)  على وجود العديد من االنتقادات التي تشوب النموذج المحاسبي المتعارف عليه
في االعتبار االمور غير ى محدودية أبعاده، حيث يركز على البعد النقدى وعدم االخذ والذى يتمثل ف

يتسم ذلك النموذج بزيادة مستوى تجميع المعلومات مما يؤدي إلى وجود مشكلة لدى  االنقدية، كم
المعلومات إلى مستويات مختلفة من التجميع،  وامستخدمي تلك المعلومات، حيث يحتاج مستخدم

 إلى عدم تكامل نظام المعلومات المحاسبي مع أنظمة المعلومات األخرى داخل الشركة.  باإلضافة
م مخطط لتسجيل األحداث بطريقة هيكلية إلمداد متخذي القرارات سر ب القيامالنموذج على  عتمدي 

لذا يعتمد . (vom Brocke and Sonnenberg., 2014) للعمليةة موجهبالبيانات المحاسبية ال
للعملية على أربعة افتراضات. يتمثل االفتراض األول في تفصيل البيانات،  موجهالمحاسبي الالنموذج 

أمكن ذلك لكي تكون مفيدة لمتخذي القرارات في العديد حيث يجب تسجيل األحداث بطريقة مفصلة كلما 
الثاني في من المواقف )أي يتم تحليل البيانات وفقًا للعديد من األبعاد(. في حين يتمثل االفتراض 

ويشير افتراض  .تصنيف الحدث إما إلى أحداث عامة أو أحداث مرتبطة باألعمال أو أحداث اقتصادية
االرتباط بالعملية إلى ارتباط األحداث االقتصادية بأحداث األعمال. وأخيرًا يعد االفتراض الرابع التبادل 

ل في تضمينه لمبدأ التبادل ميز هذا النموذج عن نماذج عمليات األعمايوهو ما  -االقتصادي 
 give and take Principle األخذو  العطاءوالذي يعتمد على مبدأ  - McCarthyاالقتصادي وفقًا 

والذي تم تجاهله داخل نظم إدارة عمليات األعمال والذي ينصب بصفة أساسية إلى تحقيق رغبات 
ند تصميم العمليات والرقابة التشغيلية العمالء )من خالل االهتمام بمبدأ األخذ( وتجاهل مبدأ العطاء ع

 Sonnenberg and)كة التي تمتلك موارد األعمال ر للشعليها مما يمكن من تحقيق قيمة اقتصادية 
vom Brocke, 2014; vom Brocke and Sonnenberg, 2014). 

 لم يقف األمر على محاولة تطويع وتصميم نظام معلومات محاسبة مالية يفي بمتطلبات بيئة 
لتصميم وتطوير نظام معلومات محاسبة إدارة عمليات األعمال، إال أن جاءت العديد من المحاوالت 

المعلومات الممكنة والتي كل أهمية محاسبة التكاليف في تجميع الى تكاليف يفي بتلك البيئة. يرجع ذلك 
عن التكاليف التي  فهي تمد بمعلومات تفصيلية ؛تساعد المديرين على اتخاذ القرارات وقياس األداء

. وفي ظل استخدام (Lourenco, 2013)تحتاجها اإلدارة لمراقبة العمليات والتخطيط للمستقبل 
مواد العمالة و تكاليف الالشركات لنظام التكاليف التقليدي والذي يقوم بتصنيف عناصر التكاليف إلى 

ئمًا لغرض إعداد القوائم المالية، وتكاليف صناعية غير مباشرة، يتضح أنه على الرغم من كونه مال مخاال
ديد وعرض وتفسير المعلومات وذلك لصياغة استراتيجية حإال أنه ال يفي باحتياجات اإلدارة والتي تهتم بت
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دراسة  أكدتالشركة والتخطيط ومراقبة أنشطتها واتخاذ القرارات واستخدام الموارد بطريقة مثلى. لذا 
Panayiotou and Tatsiopoulos (2012)  ضرورة اهتمام نظام محاسبة التكاليف بالتوجه على

 الشركات. بها التي تقوم ناحية العمليات 
وهم  غير المباشرة لتخصيص التكاليف اساليب ثالثةاألدب المحاسبى فى األونة األخيرة  ظهرأ

 على المحاسبةالتكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت و  أسلوبو  التكلفة على أساس النشاط  أسلوب
التكلفة على أساس النشاط يركز على التكاليف  أسلوبالتكلفة على أساس الموارد. على الرغم من أن 

 Popesko and Tuckova (2012)دراسة  نإال أ،  (Harmon, 2015b)التي تحدثها األنشطة 
شاط التكلفة على أساس الن أسلوبأوضحت أن هناك العديد من العيوب التي يمكن أن تشوب استخدام 

. أوضحت سلوبولعل من أهمها استهالكه للكثير من الوقت والموارد المرتبطة بتطوير وإدارة ذلك األ
التكلفة على أساس  اسلوبأنه على الرغم من أنه يمكن استخدام  Trigo et al., (2016)أيضًا دراسة 

لكي يكون  سلوبيع ذلك األتكلفة المنتج، إال أنه يجب تطو  النشاط في بيئة إدارة عمليات األعمال لتقييم
 لعمليات وليس للمنتج. لموجه 
بواسطة  النشاط الموجه بالوقت فإنه يتم إعداد مسببات التكلفة التكلفة على أساسألسلوب وفقًا و 

معادالت الوقت ومعدالت تكلفة الطاقة من الموارد لألوامر والمنتجات والعمالء على أساس الطاقة 
و مسبب التكلفة الرئيسي والذي يمكن قياسه بسهولة. أي تحدد الطاقة لكل لذا يعد الوقت ه .المستخدمة

تخصيص التكاليف الخاصة بهذه الطاقة لمجموعة الموارد على موضوع التكلفة على ويتم  عملية قسم أو
المحاسبة على  أسلوبيركز كما . (Monroy et al., 2014)الوقت المطلوب ألداء النشاط  سأسا

على موارد الشركة حيث يتم تقسيم تكاليف الموارد لموارد ثابتة وتناسبية وذلك الستبعاد استهالك الموارد 
 تكاليف الطاقة العاطلة أو الفائضة وعدم تحميل العمالء بتكاليف لم يتم استفادتهم منها. 

وبصدد تضمين العوامل الخاصة بالتكلفة داخل نظم إدارة عمليات األعمال، فلقد أوضحت دراسة 
Wynn et al., (2013b) مداد بالطرق أنه على الرغم من أهمية إدارة عمليات األعمال في اإل

والوسائل واألدوات لتحليل وإدارة وتعظيم عملياتها، إال أن تلك الطرق تركز على البحث ودراسة عدم 
يؤدي إلى  الكفاءة في استخدام الموارد، بداًل من االهتمام بصورة مباشرة بمعرفة عدم كفاءة التكلفة مما

عدم اتخاذ القرارات الصحيحة. ويرجع ذلك إلى انفصال عملية اتخاذ القرارات اإلدارية المتعلقة بالتكلفة 
في كل المراحل الخاصة بدورة حياة إدارة  المدى أهمية الربط بينهم ؛عن القرارات الخاصة بالعملية

إدارة عمليات األعمال وذلك باألخذ عمليات األعمال. لذا أكدت الدراسة على ضرورة توسيع نطاق نظم 
وتأكيدًا لدراسة  .في االعتبار عناصر التكلفة المرتبطة بالعمليات خالل مراحل إدارة عمليات األعمال

Wynn et al., (2013b)  ، دراسة أيضًا تؤكدTrigo et al., (2016)  ضرورة قياس التكلفة على
 (Lourenco, 2013; Araujo et al., 2016)ت لمنتج. لذا قامت الدراسال تلعمليات وليسل وفقاً 

بتضمين نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت داخل نظم إدارة عمليات األعمال. أوضحت 
تلك الدراسات أن تضمين التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت داخل نظم إدارة عمليات األعمال 
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سمح باحتساب مدى كفاءة الموارد وعدم اقتصاره فقط على يسمح بمعرفة إجمالي تكلفة العملية، كما ي
 التكلفة. قياس ربحية المنتجات مما يساهم في الرقابة على 

لتضمين التكلفة داخل  اً إطار  عرضت فيهاشاملة، دراسة  Wynn et al., (2013a)  دراسة تعد
، وتذييل أو شرح لسجالت نظم إدارة عمليات األعمال يستند على ثالث خطوات وهم بناء نموذج التكلفة

مما يمكن من إعداد  للعمليةوتحليل التكاليف الموجهة  ،بالمعلومات الخاصة بالتكلفة event logالحدث 
الشركة واألقسام بأشكال و ها يتم إعداد التقارير على مستوى العملية فيالخاصة بتكلفة العمليات و التقارير 

ل من نظام التكلفة على أساس النشاط، والتكلفة على أساس تم تطوير التقرير ليفي بمتطلبات ك .مختلفة
دراسة إمكانية تعديل وتطويع التقرير الالنشاط الموجه بالوقت، والمحاسبة عن استهالك الموارد. أوضحت 

المعلومات مع إمكانية استخراج واستدعاء بعض المعلومات األخرى إلنتاج  ىوفقًا الحتياجات مستخدم
ساعد على توضيح كيف تم استغالل الطاقة المتاحة للشركة. عرضت أيضًا دراسة تلك التقارير مما ي

Panayiotou and Tatsiopoulas (2012)  عتمد على نظام التكلفة على ينظام تكاليف شامل
أساس النشاط الموجه بالعمليات ونظام التكاليف التقليدي باالستناد على معمارية نظم المعلومات 

تلك النظم برسومات توضيحية لعمليات الشركة واألنشطة التي تقوم بها من تمد . (ARIS)المتكاملة 
خالل تضمين عناصر التكلفة بداخله وذلك لتصميم نظام متكامل وخليط بين نظام التكاليف المتعارف 

من تحقيق منافع عليه ونظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالعمليات وليس للمنتج مما يمكن 
في توليد بيانات دقيقة مما يساعد على اتخاذ القرارات بصورة سليمة وفي نفس  المنافع تتمثل .للشركة

 . وفقًا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها الوقت يمد بالمعلومات المتطلبة إلعداد القوائم المالية
مة قيق المحاسبة اإلدارية في تقييم ورقابة عمليات األعمال لتحقيمعلومات نظام  يساعد أيضاً 
المحاسبة  معلومات يم وتطبيق نظامصميرجع ذلك إلى أن ت.  (Lourenco, 2013)اقتصادية للشركة 

 Katsbergفرقت دراسة فلقد لعمليات. لالتوجه  ىاإلدارية يعد أحد العوامل التي تؤثر على نجاح مد
and Sirerbo (2013) م معلومات بين نظام معلومات المحاسبة اإلدارية المتعارف عليه، ونظا
 تم تصميم نظام معلومات المحاسبة اإلداريةيتتمثل التفرقة فى أنه لعمليات. لالمحاسبة اإلدارية الموجه 

لتوزيع المسئوليات بين المديرين في العديد من المستويات، ولكنه في ظل بصفة اساسية  المتعارف عليه
ة ينفذ من خالل االهتمام بالتطبيق األفقي ن نظام معلومات المحاسبة اإلداريفإتوجه الشركات للعمليات، 

الشركات من استخدام ذلك يمكن . و والذي يدعم القرارات ومراقبة السلوك على مستوى عمليات األعمال
مقاييس األداء المالية وغير المالية لتقييم أداء العمليات وقياس االنحرافات والقيام باإلجراءات 

ضرورة استناد نظام على أيضًا  Katsberg and Sirerbo (2013)دراسة . أكدت التصحيحية
على بعض األمور الهامة مثل  لعملياتلالموجه  المحاسبة اإلدارية لغرض الرقابة وتقييم األداءمعلومات 

الثقة وتمكين العاملين واالهتمام بالتحسين المستمر والتعاون بين األفراد مما يمكن من رقابة األفراد 
أن إدارة عمليات األعمال  Wynn et al., (2013a)أوضحت أيضًا دراسة  .Self Controlألنفسهم 

أن تساعدها على إعداد التقارير يمكن أن يمد نظام معلومات المحاسبة اإلدارية بالمعلومات التي يمكن 
اهتمام إدارة عمليات األعمال بتوثيق وإدارة وتعظيم  إلىالخاصة بتكلفة عمليات األعمال. ويرجع ذلك 
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سلوب التنقيب عن تضمين نظم إدارة عمليات األعمال ألذلك  علىت األعمال، ويساعدها عمليا
والذي يمد بمعلومات عن العملية من خالل تحليل األحداث المسجلة في نظام المعلومات عبر  العمليات

عم الحاسب اآللي داخل سجل الحدث مع التركيز على االستخدام الكفء للوقت وللموارد المتاحة مما يد
 القرارات التي تتعلق بمجال المحاسبة اإلدارية.

الوكيل  -الحدث -أهمية تضمين نموذج المورد Zhang and Ni (2016)دراسة أيضًا أوضحت 
في دراسة عمليات األعمال، باإلضافة إلى وجود قاعدة معرفة داخل البرامج الخاصة بنظام المعلومات 

عناصر سواء المالية أو غير المالية وبصفة خاصة العناصر المحاسبي وذلك لالستعالم عن العديد من ال
المتضمنة داخل أسلوب القياس المتوازن لألداء. أوضحت الدراسة أن النموذج الذي اقترحته يعتمد على 

نفس الوقت يفي بمتطلبات مبادئ المحاسبة متطلبات المعلومات التي تحتاجها إدارة الشركة وفي 
 ج التقارير المالية. المتعارف عليها وذلك إلنتا

باالضافة الى اهمية استخدام نظم إدارة عمليات االعمال فى دعم المحاسبة اإلدارية بالمعلومات 
معلومات نظام  التى تحتاجها والمرتبطة بعمليات الشركة، إال انه من ناحية أخرى يتضح اعتماد

إدارة عمليات  على ي يمكن أن تساعدلعمليات والتلالمحاسبة اإلدارية على العديد من األدوات الموجهة 
التكلفة على و من أشهر تلك األدوات أسلوب التكلفة على أساس النشاط،  .بصورة صحيحة األعمال

، الذكر ةوأسلوب القياس المتوازن لألداء سالف الموارد،أساس النشاط الموجه بالوقت، والمحاسبة على 
التكلفة المستهدفة، والتحسين المستمر و ، بال فاقدأسلوب ستة سيجما، المحاسبة  باالضافة الى كل من

 للتكلفة. 
االهتمام وق التشغيلي مما يساعدها على فيهدف أسلوب ستة سيجما إلى تحقيق الشركات للت

األرباح والتي تنشأ بصفة أساسية من تخفيض عدد العيوب الموجودة داخل  متخفيض التكاليف وتعظيب
 ;Harmon, 2015b; Jesus et al., 2016; Antony et al., 2016)العملية االنتاجية 

Nourelfath. et al., 2016) بال على نفس فكر أسلوب التصنيع  بال فاقد. ويقوم أسلوب المحاسبة
بال والذي يهدف إلى تخفيض الفاقد وزيادة القيمة من وجهة نظر العمالء. وتتمثل أدوات المحاسبة  فاقد
بال إلدارة عمليات األعمال في التأثير المالي الناتج عن االستخدام  والتي يمكن أن توفر معلومات فاقد
ولوحة مسار ،  Box Scoreالـ و  من خالل استخدام الحالة الحالية والمستقبلية لخرائط مسار القيمة، فاقد

مسار القيمة من خالل توضيح األداء التشغيلي والمالي وكذلك النتائج الخاصة بلخص يالقيمة وهو 
 ;Monroy et al., 2014)المستخدمة والتي يمكن استخدامها في عملية اتخاذ القرارات الطاقة 

Mahendran et al., 2016).  أسلوب التكلفة المستهدفة أحد أهم أساليب إدارة التكلفة، حيث  ديعكما
التكلفة لتخفيض  متكامالً عد تحديد التكاليف المستهدفة نظامًا ييتم استخدامه في بداية حياة المنتج. و 

. كما يهدف (Wonters et al., 2016)بدءًا من مرحلة تصميم المنتج مرورًا بمراحل دورة حياته 
وب إلى تطوير أداء المنتج والعملية االنتاجية وتحسين الجودة ءأسلوب التحسين المستمر إلى السعي الد

د ممكن دون المساس التي يحصل عليها العميل وتخفيض التكاليف إلى أدنى حبهدف تعظيم المنافع 
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 Omotayo and Kulatunga, 2016 ;Sharma and Kumari, 2016; Wonters et)بالجودة 
al., 2016) . 

محاسبى معلومات همية تصميم وتطبيق نظام أ لذا يخلص الباحث من عرضه للدراسات السابقة الى 
محاسبة اإلدارية ومحاسبة رتبط بنظام المحاسبة المالية أو اليموجه للعملية سواء كان ذلك النظام 

 التكاليف، لذا يتمثل فرض البحث الخامس فى:  
H5:  .يتطلب تطبيق إدارة عمليات األعمال تصميم وتطبيق نظام معلومات محاسبي موجه للعملية 

الشركات عمليات األعمال على إدارة لنظام المعلومات المحاسبي الموجه وبصدد تأثير استخدام 
عمليات األعمال على تطبيق دراسة أثر ضرورة على  Syaifullah (2015)أكدت دراسة  ، فلقدألداءل

عمليات إدارة على أن  Syaifullah (2015) أكدت نتائج دراسة .جودة نظام المعلومات المحاسبي
القرارات الصحيحة. األعمال تؤثر باإليجاب على جودة نظام المعلومات المحاسبي مما يمكن من اتخاذ 

أن النموذج  (Sonnenberg and vom Brocke, 2011; 2014)أيضًا الدراسات  أوضحت
يضمن اشتمال كافة أصحاب المصالح ذات  اتالدراستلك للعملية الذي اقترحته  موجهالمحاسبي ال

 اكدت أيضًا العديد من الدراسات على أهمية استخدامالعالقة بالعملية مما يمكن من اتخاذ القرارات. 
رير ة لتجميع البيانات والرقابة على التكلفة وإصدار التقايرقابنقاط تطبيق  فىلعمليات لة موجهالمحاسبة ال

 .  (Wynn et al., 2013a, b; Trigo et al., 2014; 2016)الفورية 
 موجهأن النموذج المحاسبي ال vom Brocke and Sonnenberg (2014)دراسة  كدتأ

خالل تحديد العالقات مع العمالء  من العمالءربحية على تحليل للعملية الذي اقترحته الدراسة يساعد 
التي تؤدي إلى خلق قيمة اقتصادية للشركة. ولذلك الغرض يقوم مستخدم النموذج بتحديد كل األحداث 
االقتصادية لكل عمليات األعمال والمرتبطة بأوامر العمالء خالل فترة محددة من خالل استخدام الحدث 

ه وذلك لتحليل كل التكاليف والتدفقات النقدية من كل عميل. ويساعد التحليل على معرفة الذي يتم اختيار 
من خالل  . ويتم ذلكوكيف يمكن التعامل مع العمالء غير المربحين ،العمالء المربحين وغير المربحين

 ،ء مربحينإلى عمال للشركة مربحينالعمالء غير الالقيام بتحسين العمليات مما يساعد على التحول من 
وذلك من خالل االهتمام بتخفيض التكاليف المرتبطة بتلك العمالء أو التفاوض معهم لزيادة حجم 

على القيام بذلك من  للعمليةالطلبية أو زيادة األسعار. لذا يمكن أن يساعد النموذج المحاسبي الموجه 
 Trigo et al., (2016)ضًا دراسة خالل اإلمداد بالبيانات المحاسبية التي تدعم تلك القرارات. أكدت أي

الرقابة التشغيلية والتحليل تحقيق للعملية في  موجهأهمية تطبيق نظام المعلومات المحاسبي العلى 
 االستراتيجي والتنبؤ، باإلضافة إلى إصدار التقارير الفورية. 

النموذج أن تطبيق إلى  Sonnenberg and vom Brocke (2014)دراسة أيضًا أشارت 
للعملية الذي اقترحته الدراسة يؤدي إلى اإلمداد بالمعلومات التي تفي باحتياجات  موجهحاسبي الالم

المحاسبين وغير المحاسبين لتقديم المعلومات الموجهة للعملية، ومراقبة االنشطة والعمليات فور حدوثها 
لوقت المطلوب التخاذ العمالء، باإلضافة إلى تخفيض ا وأوامر مثل مستويات المخزون الحالية وطلبات

 القرارات المتعلقة بعمليات النشاط. 
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يخلص الباحث مما سبق إلى اهمية تطبيق نظام المعلومات المحاسبى الموجه للعمليات فى ظل 
تطبيق الشركات لنظم إدارة العمليات فى االمداد بالمعلومات التى تساعد على تحسين عمليات األعمال 

 لذا ينص فرض البحث السادس على:ومن ثم إدارة أداء الشركات، 
H6:  يترتب على تطبيق نظام المعلومات المحاسبي الموجه للعملية كمتغير وسيط عالقة ايجابية

 بين إدارة عمليات األعمال وإدارة األداء.
ة للعملية على تحسن األداء المالي للشركات، فلقد أكدت موجهوبصدد تطبيق النماذج المحاسبية ال

على اهمية تلك  (Popesko and Tuckova, 2012; Wynn et al., 2013a, b)الدراسات 
 أيضًا دراسة في مجال الرقابة على التكلفة وتخفيضها ومن ثم تحسن األداء المالي. أوضحتالنماذج 

vom Brocke and Sonnenberg (2014)  النموذج تطبيق  المتولدة عندالعديد من المنافع
م عن العديد من البيانات الخاصة بالتكاليف عالي اقترحته الدراسة في االستللعملية الذ موجهالمحاسبي ال

 cost- cycle- time)الزمن -الدورة -داخل ذلك النموذج والذي يتم عرضه خالل خرائط التكلفة
charts) كما توضح  ،الخاصة بعمليات األعمال، والذي يوضح زمن الدورة وخطوات العملية والتكاليف

نماذج  تطبيق من خاللعند االهتمام بتحسين العمليات  هاتم توفير  التىليف والوقت الخرائط التكا
تلك البيانات على توقع التكاليف المنفقة على تحسن العملية وهل يمكن  وايساعد مستخدمو المحاكاة. 

وذج النماستخدام الناتجة عن تنفيذها. أوضحت الدراسة أيضًا أهمية تبريرها من خالل توفير التكاليف 
في احتساب القيمة االقتصادية المضافة للشركة من خالل قيامها بعمليات األعمال مما يؤدي إلى اهتمام 

 الشركات بتحسن األداء المالي لها. 
( الى التعرف على دور أدوات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية 2017وأخيرًا هدفت دراسة فتيحة )

اهمية من خالل دراسة  -ذلك على األداء المالى للشركات فى تدعيم إدارة عمليات األعمال، وأثر 
، باالضافة الى دراسة  -تدعيم إدارة عمليات األعمالفى أدوات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية  استخدام

المدعومة بأدوات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية واألداء  مدى وجود إرتباط بين إدارة عمليات األعمال
كة محل دراسة الحالة. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الجديرة بالذكر وهى أهمية المالى للشر 

استخدام أدوات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية فى دعم مراحل إدارة عمليات األعمال، باالضافة إلى 
مليات األعمال توصل الدراسة الى وجود عالقة إرتباط بين اإلطار الذى اقترحته الدراسة لتطبيق إدارة ع

واألداء المالى للشركة محل الدراسة. أى خلصت الدراسة إلى تحسن األداء المالي للشركات التي تطبق 
 المحاسبة اإلدارية الموجهة للعملية.  دواتإدارة عمليات األعمال من خالل اهتمامها بتطبيق أ

فى الشركات التى تطبق  مما سبق اهمية تطبيق نظام المعلومات المحاسبى الموجه للعمليةيتضح 
 لذا يتمثل فرض البحث السابع فى:. لهاإدارة عمليات األعمال فى تحسن األداء المالى 

 H7: كمتغير وسيط عالقة ايجابية بين  للعملية موجهيترتب على تطبيق نظام المعلومات المحاسبي ال
 إدارة عمليات األعمال واألداء المالي للشركات.
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توضح تأثير االستثمار فى نظم إدارة  والتى( فروض البحث 1ص الشكل رقم )يلخواجمااًل لما سبق 
عمليات األعمال ونظام المعلومات المحاسبى سواء بصورة منفردة أو مجتمعة على كل من إدارة األداء 

 .التأثير مباشر أو غير مباشرذلك أو األداء المالى للشركة سواء كان 
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 ( : فروض الدراسة1شكل رقم )

 الدراسة التجريبية: .7-3
 ة:التجريبيهدف الدراسة  .7-3-1

تهدف الدراسة الى اختبار فروض البحث والمتعلقة بتحديد تأثير كل من نظام المعلومات المحاسبى 
وإدارة عمليات األعمال على إدارة األداء واألداء المالى لها ، وكذلك معرفة تأثير ادخال نظام المعلومات 

لعملية كمتغير وسيط  يتوسط العالقة بين ادارة عمليات االعمال وإدارة األداء واألداء للمحاسبى الموجه ا
 المالى للشركات.

 
 . اجراءات الدراسة:7-3-2
 مجتمع وعينة الدراسة:. 7-3-2-1

اع يشتمل مجتمع الدراسة على المحاسبين ومديرى اإلدارة العليا العاملين فى الشركات التابعة للقط
النقل و  –األدويةو  –الغاز والبترولو  -الصناعى فى مدينة االسكندرية فى قطاع الصناعات الكيماوية

 -السجاد والمنسوجاتو  -واالقطان الغزل والنسيجو  -والكهربائية المنتجات المنزليةو  -وبناء السفن
 عات.شركة تعمل فى تلك القطا 27االغذية. قام الباحث بتوزيع قوائم االستقصاء على و 

 
 قياس متغيرات الدراسة : .7-3-2-2

تتضمن االستثمار فى تكنولوجيا  ثالث حاالتليتم قياس متغيرات الدراسة من خالل تقديم الباحث 
المعلومات. تتمثل الحالة األولى فى االستثمار فى نظام معلومات محاسبى مستند إلى الحاسب األلى 

الثانية فى االستثمار فى نظم تخطيط موارد المشروع على الة حكبديل لالدخال اليدوى للبيانات، وتتمثل ال
عمليات االعمال، وأخيرًا تتمثل ل ةموجه ةعد نظم معلومات متكاملتاعتبار أن نظم تخطيط موارد المشروع 

الحالة الثالثة فى االستثمار فى نظام معلومات محاسبى موجه للعمليات والمدعم إلدارة عمليات االعمال. 
وذلك لمعرفة تأثير االستثمار  االجابة على االسئلة المدرجة تحت كل حالة المستقصى منهمن ب مطلَ ويُ 

 . للشركات على إدارة األداء واألداء المالىالثالثة لمعلومات ا ةنظمأفى 
يمكن وصف متغير إدارة األداء على أنها عملية وضع األهداف ومراقبة مدى التقدم تجاه تحقيق 

هى تشتمل على كل األنشطة واالنظمة التى تستخدمها الشركة والتي تضمن تحقيق لذا ف ،هذه األهداف
 . (Sajady et al., 2008 ; Soudani , 2012; Alnajjar , 2016)األهداف الموضوعة 

كما يعد متغير األداء المالى ترجمة فعلية فى صورة معلومات مالية لما حققته الشركة من نتائج 
 ف الوضع المالى للشركة نتيجة للقرارات التى تم اتخاذها فى الفترات السابقةواهداف تشغيلية. وهو يص

(McCormack ,2001 ; Lok et al., 2005 ; Skrinjar et al., 2008; Grande et al., 
2011; Soudani, 2012 ; Harash et al., 2014; Patel, 2015; Ali et al., 2016) 

    باحث بما يلى:حث قام البالختبار فروض ال. 7-3-2-3
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الختبار فروض البحث المتعلقة بتأثير تطبيق الشركات إلدارة عمليات األعمال على إدارة  :أوالا 
التعرف على اجابات المستقصى منهم على السؤال االول والثانى يتم  ،األداء واألداء المالى للشركة

متغير إدارة الدراسة التجريبية أن . اوضح الباحث فى الحالة الثانية من المدرج تحت الحالة الثانية
 ولقد اشارلعمليات، والتحسين المستمر. لمن خالل مؤشرين وهما التوجه  يتم قياسه عمليات االعمال

قامت العديد من الدراسات بقياس إدارة عمليات هذين المؤشرين وفقًا للدراسات السابقة. إلى الباحث 
 Skrinjar، ودراسة  McCormack (2001) ن االعمال من وجهات شتى، حيث قامت دراسة كل م

et al., (2008)  لعمليات. قامت لبقياس إدارة عمليات االعمال من خالل قياس مدى توجه الشركات
بقياس إدارة عمليات األعمال من خالل االهتمام بالتحسين  Lok et al., (2005)أيضًا دراسة 

  .المستمر
بصدد  Nadarajan and Kadir (2016)دراسة  عتهتبسوف يتبع الباحث نفس النهج الذى ا

كل من التوجه اهتمام الحالة محل الدراسة بقياس إدارة عمليات االعمال من حيث التركيز على 
التوجه  يرجع ذلك إلى أنالتحسين المستمر مما يعطى نظرة شاملة إلدارة عمليات االعمال. و لعمليات، ل
مليات وتتمثل فى االهتمام بتحسين الجودة، وزمن الدورة ، وتكلفة بثالثة أبعاد وهم إدارة العيهتم لعملية ل

العمليات. أما البعد الثانى يتمثل فى الوظائف المرتبطة بالعملية وتشتمل على تحديد المسئول عن إدارة 
العمليات. يتمثل البعد الثالث فى منظور العملية من خالل توثيق العملية وذلك من خالل قياس ومراجعة 

يهتم التحسين كما بهدف تحسين العمليات التشغيلية.  end- to- endت األعمال بصورة شاملة عمليا
المستمر بتحديد كل من عمالء العملية، وفهم متطلبات العمالء، وتحديد المخرجات التى يرغبها العمالء، 

 داء العملية. وترجمة متطلبات العمالء الى المدخالت المطلوبة والتى تفى بتلبية رغباتهم، وقياس أ
الختبار فروض البحث المتعلقة بتأثير تطبيق نظام المعلومات المحاسبي على إدارة األداء ثانياا: 

التعرف على اجابات المستقصى منهم على السؤال االول والثانى المدرج يتم ، المالي للشركة واألداء
متغير نظام المعلومات تجريبية أن تحت الحالة األولى. اوضح الباحث فى الحالة األولى من الدراسة ال

باالعتماد على ثالثة أبعاد وهم جودة النظام وجودة المعلومة وجودة  يتم التعرف عليه وقياسه المحاسبى
ص المرغوبة فى نظام المعلومات مثل سهولة االستخدام، واالعتماد ئاصالخدمة. يصف جودة النظام الخ

لومة خصائص مخرجات نظام المعلومات المحاسبى والتى على النظام ومرونة النظام. تصف جودة المع
الكمال، و ترتبط بالتقارير التى ينتجها النظام. تتمثل الخصائص فى المالئمة، وامكانية الفهم، والدقة، 

مساعدة بالمعلومات بالشركة  تكنولوجياالوقتية، وسهولة فهم المعلومة. تصف جودة الخدمة اهتمام قسم و 
امكانية و تقديم الدعم الفنى عند وجود أى خلل فى نظام المعلومات المحاسبى،  مستخدمى النظام مثل

 ,Samuel , 2013;Harash et al., 2014; Patel)االعتماد عليه، واتسامهم بالكفاءة والجدارة 
2015; Ali et al., 2016)   . 

تصميم وتطبيق نظام  الختبار فروض البحث المتعلقة بأثر تطبيق إدارة عمليات األعمال علىثالثاا: 
التعرف على اجابات يتم  ،مما يؤثر على إدارة األداء واألداء المالى للشركات المعلومات المحاسبي

لثالثة فى الدراسة التجريبية. اوضح الباحث تحت الحالة ا ةالمدرج االسئلة الخمسةالمستقصى منهم على 
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والذى لعملية لالمعلومات المحاسبى الموجه  متغير نظامفى الحالة الثالثة من الدراسة التجريبية أن 
، يتم عمليات االعمالدارة للتعبير عن اهمية تضمين نظام المعلومات المحاسبى إلاستخدمه الباحث 

أربعة مؤشرات وهم جودة النظام وجودة المعلومة وجودة الخدمة كما فى ظل نظم  التعبير عنه من خالل
تم اضافته من قبل الباحث والذى باالضافة الى مؤشر رابع  المعلومات المحاسبية المتعارف عليها،

ويرى الباحث أن هذا المتغير يمكن يتمثل فى مدى ارتباط نظام المعلومات المحاسبى بعمليات االعمال. 
ه مع نظم تكاملو وفقا الحتياجات األفراد،  النظام المحاسبى الموجه للعمليات امكانية تعديلأن يتصف ب

تسجيل االحداث فور حدوثها، و احتوائه على بيانات تفصيلية، والشمول، و ، ى فى الشركةالمعلومات األخر 
نظام المعلومات  داخل ةموجودجميع االقسام لحل اى مشاكل  وتكاتف تعاون باالضافة الى اهمية 

 .وعدم اقتصار األمر على المحاسبين لحل تلك المشاكل لعملياتلالمحاسبى الموجه 
 مستخدم في جمع البيانات:األسلوب ال .7-3-2-4

مع تدعيمه بالمقابالت الشخصية.  التجريبيةاعتمد الباحث على قائمة االستقصاء الجراء الدراسة 
بدأت القائمة بمقدمة بسيطة توضح الهدف من موضوع البحث والمصطلحات المرتبطة به، وقد اتسمت 

قام الباحث ت المقدمة لعينة البحث الحاالالقائمة بالوضوح والبساطة بقدر االمكان. ولالجابة على 
قائمة استقصاء  200. كما قام الباحث بتوزيع 5، 3، 2باستخدام مقياس ليكرت ذو االوزان الترجيحية 

قائمة استقصاء بنسبة استجابة  113، وتم تسلم ومتخذى القرارات على المحاسبين فى الشركات
56.5%. 
 أسلوب التحليل االحصائي: .7-3-3

باجراء التحليل االحصائى لبيانات قائمة االستقصاء على محورين، تناول المحور االول قام الباحث 
اختبار ) ويلكوكسون استخدام االحصاء الوصفى لتوصيف عينة البحث، والثانى اختبار 

من   Wilcoxonفي حالة وجود عينة واحدة : يعد اختبار  Wilcoxon Signed Rank(األشارة
لعينة واحدة، حيث يفترض التحليل أنه يتم اختيار العينات  tهو معادل الختبار االختبارات الالمعملية و 

عشوائيًا. ويقاس االختبار بمجموع انحراف الرتب المختلفة عن القيم االفتراضية لكل متغير )الوسيط( 
وهو أحد البرامج الجاهزة  16االصدار رقم  Minitab(، ولقد استخدام الباحث برنامج 2007)سليمان، 

 التي تستخدم لتحليل البيانات. 
 :التجريبيةنتائج الدراسة  .7-3-4
 التحليل الوصفي للعينة: .7-3-4-1

احتوت قائمة االستقصاء على أسئلة عامة عن المستقصى منه والشركة التي يعمل بها، حيث 
اتضح  من المستقصى منهم حاصلين على مؤهل عالى. %100أتضح من التحليل الوصفى أن نسبة 

مفردة حاصلة على دراسات عليا تتنوع بين دبلوم، وماجستير، ودكتوراه. كما  30التحليل أيضًا ان  من
. وبتحليل البيانات %46.02تشغل منصب مدير مالى أى بنسبة  مفردة 52اتضح من التحليل أن

 الخاصة بعدد سنوات العمل في الشركة، ومتوسط عمر االفراد المستقصى منهم أتضح أن متوسط عدد
سنة.  35.188سنة، كما اتضح أن متوسط عمر االفراد 10.911السنوات الخاصة بالعمل في الشركة 
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من الشركات تعد كبيرة ،  % 15.93، %15.04، %69.03اتضح من التحليل أيضًا أن نسبة 
مفردة من عينة البحث ذكور أى  91متوسطة ، صغيرة الحجم على التوالى. كما اتضح من التحليل أن 

 .%80.53 بنسبة
لذا يخلص الباحث مما سبق إلى أن التحليل الوصفي للعينة يوضح توافر نسبة كبيرة من  

المستقصى منهم على دراية بأحدث المستجدات في المجال المحاسبي بوجه عام وهو ما يؤكده المؤهل 
. كما اتضح الدراسي الحاصلين عليه وخبرتهم فى مجال العمل، كما انهم يقعوا في الفئة متوسط العمر

للباحث تنوع الشركات التى تمثلها عينة الدراسة فى العديد من القطاعات مما يساعد على معرفة اراء 
 المستقصى منهم فى العديد من الصناعات عن موضوع البحث . 

اتضح أيضًا من تحليل البيانات الخاصة بمدى تطبيق الشركات لنظم المعلومات المحاسبية 
مفردة  98اآللى ونظم تخطيط موارد المشروع )مثل نظم الـ أوركال أو ساب( أن  المستندة على الحاسب

من عينة البحث.  %86.73تطبق نظم معلومات محاسبية مستندة الى الحاسب اآللى أى بنسبة 
مفردة تطبق تلك النظم أى  71وبالنسبة لمدى تطبيق الشركات لنظم تخطيط موارد المشروع اتضح أن

ينة البحث. يبرر الباحث زيادة استخدام الشركات لتكنولوجيا المعلومات الحديثة من ع %62.83بنسبة 
إلى وعى وادراك الشركات المصرية فى الوقت الراهن ألهمية تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى الحصول 
على المعلومات بسهولة وييسر، باالضافة إلى أن معظم الشركات داخل عينة الدراسة تعد شركات كبيرة 

 لحجم مما يتوافر لديها الموارد المالية التى تمكنها من استخدام تلك النظم. ا
من عينة  %19.18بالنسبة للشركات التى تطبق نظم تخطيط موارد المشروع اتضح أيضًا أن 

يتراوح استخدام النظام من أربع  %57.53البحث يتراوح استخدامها للنظام من سنة الى ثالث سنوات ،
يتراوح استخدامها للنظام منذ سبع سنوات أو أكثر. يدل ذلك على أن  %23.29الى ست سنوات، 

ياد مما يدل أيضًا على اهمية تطبيقها. دالشركات ال تطبق تلك النظم منذ فترة طويلة ولكنها فى از 
من عينة الدراسة تطبق تلك النظم على مستوى الشركة ككل،  %90.41اوضحت النتائج أيضًا أن نسبة 

على زيادة اهتمام الشركات فى الوقت الراهن بتطبيق نظم تخطيط موارد المشروع على المستوى مما يدل 
 الكلى؛ مما يمكن من ربط نظم معلومات الشركة ببعضها البعض. 

أما بالنسبة لمدى توافق نظام المعلومات المحاسبى المطبق فى الشركة مع عمليات األعمال 
ن عينة الدراسة تؤكد على توافق تلك النظم مع عمليات م %12.39الخاصة بها، اتضح أن نسبة 

تعتقد أن نظام المعلومات المحاسبى لديها يتوافق مع عمليات  %23.89األعمال. فى حين أن نسبة 
تؤكد على عدم توافق نظام المعلومات المحاسبى لديها مع  % 63.72األعمال الخاصة بها ، وأن نسبة 
ا تشير النتائج على وجود نسبة مرتفعة من عينة البحث تؤكد على عدم عمليات االعمال الخاصة بها. لذ

 توافق نظام المعلومات المحاسبى بالشركات مع عمليات االعمال الخاصة بها. 
يتضح من تحليل البيانات السابقة اهتمام الشركات المصرية فى الوقت الراهن باستخدام تكنولوجيا 

حاسبية أو نظم تخطيط موارد المشروع( التى تمكن من أداء المعلومات )سواء كانت نظم معلومات م
المهام بسهولة ويسر وبجودة عالية، باالضافة إلى توفير الوقت الالزم للحصول على هذه المعلومات؛ 
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مما يمكن من اتخاذ القرارات بصورة سليمة فى الوقت المناسب. تؤكد النتائج أيضًا على عدم مقدرة نظام 
ى المطبق بالشركات على دعم بيئة عمليات االعمال بالمعلومات التى تساعدها على المعلومات المحاسب

 اتخاذ القرارات المرتبطة بتصميم واتخاذ القرارات المتعلقة بتلك العمليات.       
 تحليل االجابات المرتبطة بفروض البحث: .7-3-4-2

مليات األعمال ايجابًا على إدارة : يؤثر تطبيق الشركات إلدارة عاالجابة على الفرض األول للبحث
األداء. يرتبط ذلك الفرض باالجابة على السؤال األول من أسئلة الحالة الثانية. قام الباحث بتحليل 

 البيانات الخاصة بذلك الفرض على مستويين وذلك كما يلي:
راسة على من عينة الد %69.91: وفيها توصل الباحث إلى موافقة المستوى األول: التحليل الوصفي

 اهمية االستثمار فى نظم تخطيط موارد المشروع كاحدى النظم الموجهة للعمليات فى إدارة أداء الشركة. 
ان قيمة  Wilcoxon Signed Rankأوضحت نتائج اختبار المستوى الثاني: االختبارات االحصائية: 

p. value  يؤكد  0.00الثانية يساوى بالنسبة للسؤال األول من اسئلة الحالة  %5عند مستوى معنوية .
ذلك على التأثير االيجابى عند تطبيق إدارة عمليات االعمال على إدارة أداء الشركات. يرجع ذلك الى 

السماح بمراقبة العمليات الداخلية للشركة والتي تمكن من اهمية تطبيق نظم إدارة عمليات االعمال فى 
ن التخاذ القرارات المتعلقة بعمليات األعمال. يرجع ذلك إلى إصدار التقارير آليًا والتي يستخدمها المديرو 

وجود معمارية نظم المعلومات المتكاملة الذي يساعد على قياس أداء العمليات ومراقبتها لمعرفة مدى 
وجود انحرافات عن األداء المستهدف ومعالجة تلك االنحرافات. لذا تتفق نتائج الفرض األول من البحث 

 .(Balaban et al., 2011) مع نتائج دراسة
يؤثر تطبيق الشركات إلدارة عمليات األعمال إيجابًا على األداء  الثانى للبحث: االجابة على الفرض

المالي. يرتبط ذلك الفرض باالجابة على السؤال الثانى من أسئلة الحالة الثانية. قام الباحث بتحليل 
 وذلك كما يلي:البيانات الخاصة بذلك الفرض على مستويين أيضًا 

من عينة الدراسة على  %76.99: وفيها توصل الباحث إلى موافقة المستوى األول: التحليل الوصفي
اهمية االستثمار فى نظم تخطيط موارد المشروع كاحد النظم الموجهة للعمليات فى زيادة األداء المالى 

 للشركة. 
ان قيمة  Wilcoxon Signed Rankتبار أوضحت نتائج اخالمستوى الثاني: االختبارات االحصائية: 

p. value  يؤكد 0.00بالنسبة للسؤال الثانى من اسئلة الحالة الثانية تساوى  %5عند مستوى معنوية .
ذلك على التأثير االيجابى إلدارة عمليات االعمال على األداء المالى للشركات. تؤكد النتائج السابقة 

دي إلى تحسن األداء المالي للشركة؛ نتيجة لتكامل سالسل تطبيق إدارة عمليات األعمال يؤ على أن 
التوريد وتوطيد العالقات مع العمالء والموردين وتحسن عملياتها الداخلية من خالل االهتمام بالتحسين 

 ;McCormack ,2001)المستمر. لذا تتفق نتائج الفرض الثانى من البحث مع نتائج الدراسات 
Skrinjar et al., 2008; Dallas and Wynn ,2014)  . 



 - 137 - 

: يؤثر تطبيق الشركات لنظام المعلومات المحاسبي إيجابًا على إدارة األداء. االجابة على الفرض الثالث
يرتبط ذلك الفرض باالجابة على السؤال األول من أسئلة الحالة األولى. قام الباحث بتحليل البيانات 

 الخاصة بذلك الفرض على مستويين وذلك كما يلي:
من عينة الدراسة على  %74.37: وفيها توصل الباحث إلى موافقة المستوى األول: التحليل الوصفي

 اهمية االستثمار فى نظام المعلومات المحاسبى فى إدارة أداء الشركات. 
ان قيمة  Wilcoxon Signed Rankأوضحت نتائج اختبار المستوى الثاني: االختبارات االحصائية: 

p. value 0.00 بالنسبة للسؤال األول من اسئلة الحالة األولى تساوى  %5وى معنوية عند مست  .
يؤكد ذلك على التأثير االيجابى عند تطبيق الشركات لنظام المعلومات المحاسبى المستند على الحاسب 

والتى  لذا تتفق نتائج الفرض الثالث من البحث مع نتائج الدراساتااللى على إدارة أداء الشركات. 
التأثير االيجابى عند تطبيق نظام المعلومات المحاسبي على إدارة األداء واتخاذ القرارات بصورة ضح تو 

لضمان أن األهداف التي ترغب الشركة في تحقيقها يتم تحقيقها  ؛سليمة وذلك ألهميته فى إدارة األداء
حالي مع الموازنة التقديرية أو بطريقة كفئة وفعالة، حيث تقارن إدارة الشركة المعلومات الخاصة باألداء ال

أداء الفترات السابقة أو المنافسين وذلك لقياس مدى تحقق تلك األهداف وتحديد أي انحرافات غير 
-Sajady et al., 2008: Al- Dabeeh. and Al)متوقعة لتتبعها ومحاولة تالفيها فيما بعد 

Zeaud, 2012; Sambasivam and Assefa, 2013; Samuel, 2013; Mndzebele, 
2013; Harash et al., 2014; Buljubasic and Ilgun, 2015; Hla and Teru, 2015; 
Syaifullah, 2015; Patel, 2015; Teru and Hla, 2015; Ali et al., 2016; Alnajjar, 

2016) . 
ألداء : يؤثر تطبيق الشركات لنظام المعلومات المحاسبي إيجابًا على ااالجابة على الفرض الرابع

المالي. يرتبط ذلك الفرض باالجابة على السؤال الثانى من أسئلة الحالة األولى. قام الباحث بتحليل 
 البيانات الخاصة بذلك الفرض على مستويين وذلك كما يلي:

من عينة الدراسة على  % 76.99: وفيها توصل الباحث إلى موافقةالمستوى األول: التحليل الوصفي
 ى نظام المعلومات المحاسبى فى زيادة األداء المالى للشركات. اهمية االستثمار ف

ان قيمة  Wilcoxon Signed Rankأوضحت نتائج اختبار المستوى الثاني: االختبارات االحصائية: 
p. value  0.00بالنسبة للسؤال الثانى من اسئلة الحالة األولى تساوى  %5عند مستوى معنوية   .

ظام المعلومات المحاسبى المستند على الحاسب االلى يؤثر ايجابًا على يؤكد ذلك على أن تطبيق ن
التأثير والتى توضح  لذا تتفق نتائج الفرض الرابع من البحث مع نتائج الدراساتاألداء المالى للشركات. 

 ,AL- Dalabeeh and Al-Zeaud) لتطبيق نظام المعلومات المحاسبي على األداء المالي االيجابى
2012; Patel, 2015) ويرجع ذلك الى أهمية تطبيق نظام المعلومات المحاسبي في تخفيض تكاليف .

 المراقبة وتحسن صافى الربح التشغيلى، ومقاييس األداء المالية.   
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: يتطلب تطبيق إدارة عمليات األعمال تصميم وتطبيق نظام معلومات االجابة على الفرض الخامس
من أسئلة الحالة  3، 2، 1الفرض باالجابة على السؤال الثالث البند  محاسبي موجه للعملية. يرتبط ذلك

 الثالثة. قام الباحث بتحليل البيانات الخاصة بذلك الفرض على مستويين وذلك كما يلي:
: توصل الباحث إلى زيادة موافقة عينة الدراسة على أن تطبيق إدارة المستوى األول: التحليل الوصفي

إلى تصميم وتطبيق نظام معلومات محاسبى موجه للعمليات، وأن يتسم نظام  عمليات االعمال يحتاج
المعلومات المحاسبى الموجه للعمليات بالعديد من الخصائص والتى تتمثل فى جودة النظام وجودة 
المعلومة التى يقدمها، وجودة الخدمة، وجودة الترابط بين النظام المحاسبى وإدارة عمليات األعمال. 

حث تلك الخاصية لتعبر عن ربط النظام المحاسبى لالحداث المالية بالعمليات المتسببة فيها؛ اضاف البا
مما يساعد على اعداد التقارير المالية وغير المالية التى تمكن من اتخاذ القرارات بصورة سليمة. توصلت 

تطبيق ممارسات ( على اهمية %81.41نتائج الدراسة أيضًا إلى زيادة نسبة موافقة عينة الدراسة )
وأدوات المحاسبة اإلدارية فى دعم نظم إدارة عمليات االعمال مما يمكنها من الحصول على المعلومات 

 التى تساعد على اتخاذ القرارات.   
ان قيمة  Wilcoxon Signed Rankأوضحت نتائج اختبار المستوى الثاني: االختبارات االحصائية: 

p. value  من أسئلة الحالة الثالثة  3، 2، 1النسبة للسؤال الثالث البند ب %5عند مستوى معنوية
. يؤكد ذلك على أهمية توافق نظام المعلومات المحاسبى مع نظم إدارة عمليات االعمال 0.00تساوى 

للمعلومات بحيث يتضمن المعلومات الخاصة بعمليات االعمال مما يمكن من اتخاذ القرارات بصورة 
ج على أهمية استخدام مداخل محاسبية موجهة للعملية والتي تمد مديري العمليات اى تؤكد النتائ سليمة.

بالبيانات المتعلقة بأداء العملية بصورة دقيقة والتي تعكس مدى مساهمة عمليات األعمال في تحقيق 
 Harmon, 2011; vom Brocke and Sonnenberg. 2014; Beflo)قيمة اقتصادية للشركة 

et al., 2015)رجع ذلك الى أن إدارة عمليات األعمال تتشابه مع المحاسبة في التركيز على . وي
 األحداث فور حدوثها وذلك إلمداد المديرين بالمعلومات التي تساعدهم على رقابة عمليات األعمال.

: يترتب على تطبيق نظام المعلومات المحاسبي الموجه للعملية كمتغير االجابة على الفرض السادس
قة ايجابية بين إدارة عمليات األعمال وإدارة األداء. يرتبط ذلك الفرض باالجابة على السؤال وسيط عال

األول والرابع من أسئلة الحالة الثالثة. قام الباحث بتحليل البيانات الخاصة بذلك الفرض على مستويين 
 وذلك كما يلي:

عينة الدراسة على السؤال األول من الحالة : وفيها توصل الباحث إلى موافقة المستوى األول التحليل الوصفي
( على أهمية االستثمار فى نظام معلومات محاسبى موجه للعمليات ومدعم إلدارة عمليات %86.73الثالثة )

االعمال فى إدارة أداء الشركات. اوضحت النتائج أيضًا أن نسبة الموافقة االجمالية )سواء موافقتهم أو موافقتهم 
. يؤكد ذلك على أن وجود نظام معلومات محاسبى %80.53الرابع من الحالة الثالثة بلغت بشدة( على السؤال 

 موجه للعملية يمكن من إدارة أداء الشركات عند استخدامها لنظم إدارة عمليات األعمال. 
 .pان قيمة  Wilcoxon Signed Rankأوضحت نتائج اختبار المستوى الثاني: االختبارات االحصائية: 

value  يؤكد ذلك أيضًا 0.00بالنسبة للسؤال األول والرابع من الحالة الثالثة يساوى  %5عند مستوى معنوية .
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على أن وجود نظام معلومات محاسبى موجه للعملية يمكن من إدارة أداء الشركات عند استخدامها لنظم إدارة 
 ;Sonnenberg and vom Brocke, 2011)عمليات األعمال. لذا اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات 

Wynn et al., 2013a, b; Sonnenberg and vom Brocke,2014; Trigo et al., 2014; 
Syaifullah ,2015)  االستثمار فى نظام معلومات محاسبى موجه للعمليات ومدعم ، والتى تؤكد على اهمية

 إلدارة عمليات االعمال فى إدارة أداء الشركات.
: يترتب على تطبيق نظام المعلومات المحاسبي الموجه للعملية كمتغير وسيط عالقة رض السابعاالجابة على الف

ايجابية بين إدارة عمليات األعمال واألداء المالي للشركات. يرتبط ذلك الفرض باالجابة على السؤال الثانى 
الفرض على مستويين وذلك كما والخامس من أسئلة الحالة الثالثة. قام الباحث بتحليل البيانات الخاصة بذلك 

 يلي:
: وفيها توصل الباحث إلى موافقة عينة الدراسة على السؤال الثانى من الحالة الثالثة المستوى األول التحليل الوصفي

( على أهمية االستثمار فى نظام معلومات محاسبى موجه للعمليات ومدعم إلدارة عمليات االعمال فى زيادة 86.73%)
للشركات. اوضحت النتائج أيضًا أن نسبة الموافقة االجمالية )سواء موافقتهم أو موافقتهم بشدة( على السؤال  األداء المالى

. يؤكد ذلك على أن وجود نظام معلومات محاسبى موجه للعملية يمكن من زيادة %79.64الخامس من الحالة الثالثة بلغت 
 مليات األعمال. األداء المالى للشركات عند استخدامها لنظام إدارة ع

 .pان قيمة  Wilcoxon Signed Rankأوضحت نتائج اختبار المستوى الثاني: االختبارات االحصائية: 
value  يؤكد ذلك أيضًا 0.00بالنسبة للسؤال الثانى والخامس من الحالة الثالثة يساوى  %5عند مستوى معنوية .

ن زيادة األداء المالى للشركة عند استخدامها لنظم على أن وجود نظام معلومات محاسبى موجه للعملية يمكن م
والتى  vom Brocke and Sonnenberg (2014)لذا تتفق نتائج الدراسة مع دراسة  إدارة عمليات األعمال.

توضح أن النموذج المحاسبي الموجه للعملية الذي اقترحته الدراسة يساعد على تحليل ربحية العمالء من خالل 
 ع العمالء التي تؤدي إلى خلق قيمة اقتصادية للشركة مما يمكن من زيادة أدائها المالى.تحديد العالقات م

لذا يخلص الباحث مما سبق الى اهتمام الشركات المصرية بصفة عامة فى الوقت الراهن باالستثمار فى تكنولوجيا 
من اتخاذ القرارات بصورة سليمة. وبصورة  المعلومات لما لها من أهمية فى االمداد بالمعلومات التى تمكن متخذى القرارات

أكثر تفصياًل عند المقارنة بين نظم المعلومات الثالثة المدرجة داخل الثالثة حاالت التى عرضها الباحث، يتضح موافقة 
من عينة الدراسة على اهمية االستثمار فى نظام معلومات محاسبى موجه للعمليات مدعم إلدارة عمليات  69.03%

يرجع ذلك من وجهة نظر المستقصى منهم الى أهميته فى ربط االحداث المالية بعمليات االعمال مما يمكن من  االعمال.
اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم عمليات الشركة بطريقة تمكن من إدارة األداء وتحسن األداء المالى للشركات، كما يساعد 

لومات المالئمة التخاذ القرارات بصورة سليمة. لذا لم يقتصر األمر على توفير المعلومات فور حدوث الحدث وتوفير المع
والتى يمكن الحصول عليها عند -على توفير المعلومات المالية فقط، بل يمكن من توفير المعلومات غير المالية أيضًا 

. لذا يلخص الجدول والتى تفسر مدى التحسن فى األداء المالى للشركات -تطبيق ممارسات وأدوات المحاسبة اإلدارية
 التالى نتائج فروض البحث على كل من المستوى االول والثانى من التحليل االحصائى وذلك كما يلى:

 الحالة
 

 ال نعم الفرض
 

 الوسيط
 

 P.value احصائية  ويلكوكسون 
 

 قبول أو رفض الفرض

 الحالة األولى

 رفض العدم وقبول البديل 0.00 4503.0 1 34 79 األول 1س
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 ( نتائج االحصاء الوصفى واالختبارات االحصائية لفروض البحث1جدول رقم )

 خالصة البحث ونتائجه وتوصياته ومجاالت البحث المستقبلية: .7-4
استهدف البحث التعرف على دور نظام المعلومات المحاسبى الموجه للعملية فى دعم بيئة إدارة 

لك تعرض الباحث للعديد من النقاط والتى تتمثل فى االطار العام إلدارة عمليات األعمال. وفى سبيل ذ
عمليات األعمال، والدراسات السابقة المتعلقة بذلك الموضوع وصياغة فروض البحث ثم القيام بدراسة 

أهمية االعتماد على تجريبية ونتائج الدراسة التجريبية. توصل الباحث من عرضه للدرسات السابقة الى 
وبصفة خاصة  وجيا ونظم المعلومات التى تمكن الشركات من إدارة االداء وتحسن أدائها المالىتكنول

االستثمار فى نظام معلومات محاسبى موجه للعمليات والمدعم إلدارة عمليات االعمال؛ ويرجع ذلك الى 
 اهمية توافق إدارة عمليات األعمال مع تصميم وتطبيق نظام المعلومات المحاسبي. 

الباحث باجراء دراسة استطالعية على المحاسبين والمديرين فى العديد من الشركات الصناعية فى قام 
معرفة ارائهم بصدد التعرف على مدى تطبيق الشركات لتكنولوجيا المعلومات باالضافة الى لاالسكندرية؛ 

ألعمال. توصل معرفة دور نظام المعلومات المحاسبى الموجه للعملية فى دعم بيئة إدارة عمليات ا
الباحث إلى اهتمام نسبة كبيرة من عينة الدراسة بتطبيق نظم المعلومات المحاسبية ونظم تخطيط موارد 
المشروع مما يدل على اهتمام الشركات بتطبيق تكنولوجيا المعلومات التى تمكنهم من الحصول على 

. وتحسن االداء المالى للشركات؛ مما يمكنهم أيضًا من إدارة االداء  المعلومات فى اسرع وقت ممكن
أكدت النتائج أيضًا على أن وجود نظام معلومات محاسبى موجه للعملية يمكن من إدارة األداء وزيادة 
األداء المالى للشركات عند استخدامها لنظم إدارة عمليات األعمال بدرجة اكبر من نظامى المعلومات 

 سالفى الذكر.    

 رفض العدم وقبول البديل 0.00 4959.0 1 26 87 الثانى 2س

 الحالة الثانية

 رفض العدم وقبول البديل 0.00 4788.0 1 29 84 الثالث 1س

 رفض العدم وقبول البديل 0.00 49059.0 1 26 87 الرابع 2س

 الحالة الثالثة

 رفض العدم وقبول البديل 0.00 5586.0 1 15 98 السادس 1س

 رفض العدم وقبول البديل 0.00 5586.0 1 15 98 السابع 2س

 قبول أو رفض الفرض P.value احصائية ويلكوكسون  الوسيط موافق بشدة موافق  

 رفض العدم وقبول البديل 0.00 40527.0 4 39 237 الخامس 3س

 رفض العدم وقبول البديل 0.00 4332.0 4 11 80 السادس 4س

 ض العدم وقبول البديلرف 0.00 4230.0 4 9 81 السابع 5س
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ضه فى الجزء النظرى من هذا البحث وما توصل اليه من نتائج فى ومن خالل ما قام الباحث بعر 
الجزء التطبيقى، يوصى الباحث بالعديد من التوصيات. فمن الناحية التطبيقية يوصى الباحث بضرورة 
ربط نظام المعلومات المحاسبى بالشركات بالعمليات الخاصة بها مما يمكن من اتخاذ القرارات بصورة 

حاسبين اإلداريين فى الشركة بكافة االفراد العاملين بها مما يمكنهم من الحصول على سليمة، وتعاون الم
البيانات المالية وغير المالية التى تساعد المديرين على اتخاذ القرارات بصورة سليمة، واستخدام أدوات 

القرارات. وممارسات المحاسبة اإلدارية التى تمكن من االمداد بالمعلومات التى تساعد على اتخاذ 
يوصى الباحث أيضًا بالقيام بدراسة حالة على احدى الشركات لتوضيح اثر تطبيق نظام المعلومات 
المحاسبى الموجه للعملية فى دعم بيئة إدارة عمليات األعمال. ومن الناحية االكاديمية يوصى الباحث 

لى المحاسبة. يتطلب األمر بتدريس اهم التطورات الحديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها ع
أيضًا االهتمام بتدريس المقررات البينية لطالب شعبة المحاسبة ألهميتها فى المامهم ووعيهم وادراكهم 
الهمية المعارف والعلوم االخرى فى االمداد بالمعلومات التى يمكن أن تساعد على اتخاذ القرارات بصورة 

 سليمة.   
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