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 األعمال مساعدة في اإلداري المحاسب تحديد الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه :الغرض مل الد اسي 
 عليي والخرةيي  ، مخعيددة تصيورررة تقنييات باسيخددا  للشيرةة قيمية إليي الجديدة البيانات رؤي ترجمة علي

 جديييدة وقيي  رؤي وخليي  األعميال بخحلييي  للقييا  اإلداري المحاسييب ليدي تخييوافر أن يجيب الخييي المهيارات
 بالخكام  مع ERP تدطيط موارد المشروع تنفيذ نظ للمنظمة ، ومناقشة الفرص والخحديات الخي فرضها 

فيي تحسيين وتطيورر مهيا   Big Dataوتكنولوجييا  Business Analyticsتحليالت االعمال المدخلفة 
 .مسؤوليات المحاسبين اإلداررينمهارات و ووظائف وممارسات المحاسبة اإلداررة و 

قا  الباحث في ضوء الهدف الرئيسي للبحث وفروضه بجمع البيانات من المنشآت عينة :  منهجبي الد اسي
وأدوات تحلي  األعمال  ERPأبعاد نظ  تدطيط موارد المشروع  الدراسة من خالل تصمي  اسخبانة لقياس

Business Analytics  وتكنولوجيا البيانات الضدمةBig Data  المحاسبين اإلداررين فيتطور دور و 
واسخددا  ، بناء على الدراسة النظررة للدراسات والبحوث في هذا المجال، اإلداررة المحاسبة وظائف تحسين
 موارد تدطيط نظ  لك  من مباشر والغير المباشر الخأثير لقياس Path analysis المسار تحلي اسلوب 
 دور وتطيور اإلداررية المحاسبة ومسؤوليات وممارسات مها  علي الضدمة البيانات وتحليالت المشروع

نموذج االنحدار للخنبؤ بمدى تأثير المخغيرات ، و  اإلداررة المحاسبة وظائف خحسينل اإلداررين المحاسبين
     .المسخقلة المحددة على المخغير الخابع

 ERP تدطييط ميوارد المشيروع تنفييذ نظي بيين عالقية معنورية ذات داللية احصيائية دو وج : نتائج الد اساي
فيي تحسيين ووظيائف  Big Dataوتكنولوجييا  Business Analyticsعميال تحلييالت األ بالخكامي  ميع

 .مسؤوليات المحاسبين اإلداررينمهارات و وممارسات المحاسبة اإلداررة و 
بسيط إلى المسخوى األكثر تقدًما الوصفي المنهج المن تساعد هذه الدراسة علي اإلنخقال  :مساهطي الد اسي

فيي تحليييالت األعمييال  Prescriptive and predictive analytics خصييوري والخنبيؤيالمسيخوى ال
حول    بعض األفكاريقدتو  ،جديدة وقي  رؤي ل لد من األدوات الكمية المدخلفة المخاحة العديدباسخددا  

 .المهارات الخي يجب أن يمخلكها المحاسبون المسخقبليون ليكونوا قادررن على القيا  بدوره  المسخقبلي
وظائف  ،تكنولوجيا البيانات الضدمة،  تحلي  األعمال، نظ  تدطيط موارد المشروع  : الك طا  الطفتاحبي

 .اإلداررينمسؤوليات المحاسبين ، مهارات و وممارسات المحاسبة اإلداررة 
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"Implications of the integration between Big Data Analytics and 

Enterprise Resource Planning systems on developing the role of 

managerial accountants and improving of managerial accounting 

functions"  
 
Abstract: Identifying the essential role that a managerial accountant can play in 

helping businesses to translate new data insights into company value using 

multiple visualization techniques, focusing on the skills that managerial 

accountant must have to perform business analysis and create new 

organizational insights and values, discussing the opportunities and challenges 

posed by implementing ERP systems integrated with the Business Analytics and  

Big Data techniqes in improving and developing the functions, practices of 

managerial accounting and the skills and responsibilities of managerial 

accountants. 

Methodology: In the light of the main objective and hypotheses of the research, 

the researcher collected data of the study sample by designing a questionnaire to 

measure the dimensions of ERP, Business analytics techniqes , big data and 

developing the role of managerial accountants in improving managerial 

accounting functions, Based on the theoretical studies in the research area, the 

use of path analysis to measure the direct and indirect impact of both enterprise 

resource planning systems and big data Analytics on the tasks, practices and 

responsibilities of managerial accounting and the development of the role of 

managerial accountants to improve managerial accounting functions, and the 

regression model to predict the impact of specific independant variables on the 

dependent variable. 

Findings: There is a statistically significant relationship between Enterprise 

Resource Planning (ERP) implementation integrated with Business Analytics 

and Big Data techniqes in improving managerial accounting functions and 

practices and the skills and responsibilities of managerial accountants. 

Originality/value: This study helps to move from the simple descriptive 
approach to the more advanced Prescriptive and predictive level in business 
Analytics using many different available quantitative tools to create new visions 
and values for the organization, and provide some ideas about the skills that 

future accountants must have to be able to perform their future role.  

Key wards: ERP Systems, Business Analytics, Big Data techniqes, Managerial 

Accounting Functions, Responsibilities of Managerial Accountants 
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 اإلطا  العام ل بتث-1
 ط بعي الطشك ي   الطقدمي -1/1

، أدت الثورة الرقمية والخحول الرقمي والخوسع في اسخددا  االنخرنت الي النمو الهائ  الكبير للبيانات 
 ترليون   44أو زرخابايت 44 يإل زرخابايات 4.4 من الكون  في وجودةمال الرقمية البيانات اك ر سخخحيث 

 بحلول عا    Zettabytes 100انات الي نحو ي، ووفقا للخقديرات سيص  اجمالي حج  الب جيجابايت
 والخي ُتعد النفط الجديد.Big Data والذي أدي انخشار ظاهرة البيانات الضدمة  ،2022

، واليذي ةييان ليه تيأثير ةبيير علييي  2008ولقيد ظهير مصيطلل البيانيات الضييدمة رالكبييرةم فيي عيا  
مدخلف المجاالت مث  ر الخعلي  ، االتصاالت ، الرعاية الصحية ، الصناعة الخحورلية ، الصناعة المالية 

تلك المجياالت ، ، الحكومات ، المراف  العامة وغيرهام حيث غطت قيمة تطبي  البيانات الكبيرة معظ  
وهو ماجع  المؤسسات والحكومات ومعاهد البحوث تخجه نحو اسخكشاف داللخها والخوجه نحو اسخددامها 
لخحسين االنشطة المدخلفة وضرورة الخأكيد علي اسخثمار االبخكار الخكنولوجي  للبيانات الكبيرة في اعادة 

مين تقنييات مخقدمية ومعقيدة إليجياد افكيار قابلية وميا يخطلبيه ذليك ،  سلسلة الصناعة والخورريد والقيميةبناء 
للخنفيذ وإسخكشاف وخل  رؤي وقي  جديدة ومسخدامة تعم  علي تغيير أنماط وسلوك الحكومات والمنظمات 

 واألسواق والعالقات مع العمالء والمواطنين.
 ، وتحليالتهيا الكبييرة البيانيات بسيبب ومرتقبية ديناميمكيية مرحلية الشيرةات تقياررر دخلت قدومن هنا 

لخحسيين   Business Analytics Systemتسخثمر منظمات األعمال فيي نظي  تحليي  األعميال حيث 
أداء الشرةة واكخساب مي ة تنافسية في مجاالت إدارة عالقات العمالء ، الخسور  ، تدطيط المنخجات ، 

لية مخقدمة وقدرات وتقنيات وتنطوي نظ  تحلي  األعمال علي اسخددا  أدوات تحلي ،عمليات سلسلة القيمة 
لخجميع ، تد رن ، تحلي  وإيجاد رؤرية مين البيانيات ليدع  عمليية صينع القيرار فيي المنظميات  فيي ضيوء 

 الرؤرة لألداء الساب  وتوقع اإلتجاهات المسخقبلية.
 ERP Enterprise Resource Planning Systemsمنذ إسخددا  نظ  تدطيط موارد المشروعو    

وبيييدأت العدييييد مييين المنظميييات فييييي مدخليييف الصيييناعات باسيييخددا  نظيييا  الخدطييييط للمييييوارد ، 1990فيييي 
حيث ، نظيمية واألداء في نهاية المطافالمؤسسية لخحسين قدرتها في عال  الشرةات والفعالية والكفاءة الخ

نظ  في نظ  تدطيط موارد المشروع قاعدة بيانات مشخرةة أو مسخودع بيانات يربط بين جميع اليوجد لدي 
يعييات ، ، المبالخصينيع ،رأسيمالية مييع الماليية، الرقابيةجمييع أجي اء الشيرةة فعليي سييبي  المثيال الموازنية ال

 لشرةة بإدارة عملياتها بشك  ةلي.، والموارد البشررة وغيرها بما يسمل لالمد ون ، األصول الثابخة
حدثخها الخطورات الخكنولوجية في نظ  تدطيط موارد المشروع هي نخاج للخغييرات الخي أوبالخالي فإن 

العقود األخيرة ، وتخمي  بالخكام  بين وظائف األعميال المخعيددة والمشيارةة فيي قاعيدة بيانيات واحيدة فيي 
 نفس الوقت ، ةما أنها تخفاع  مع النظ  الدارجية.
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 اإلداررييية المحاسييبة نطيياق اتسيييع الخكنولوجييية والخطييورات األعميييال بييين المنافسيية ازديييياد ظيي  وفييي      
 الحقيقيي الوقيت فيي الخقياررر اعيداد إليي الخارردية القي  عن الخقررر من اإلداررين المحاسبين ومسئوليات

 الرقابة وتنفيذ األج  طورلة األهداف لخحقي  اإلسخراتيجية الخكلفة إدارة في والمشارةة ، الخنبؤرة والخقاررر
 .المالية القوائ  واعداد الداخلية الخكلفة ألنشطة والخدطيط ، الشرةات أداء لقياس والخشغيلية اإلداررة

 ،والمنافسة  األعمال في البقاء على تساعد الخي الصعبة المها  هذه لخحقي و  الدور هذا ولدع 
الخحليالت المدخلفة لدع  عمليية  إلجراء األعمال تحلي  أدوات اسخددا  اآلن اإلداررين للمحاسبين يمكن

 كبيرة موارد واسخثمار الضدمة البيانات واسخددا ،  وااللخ امات الرئيسية للمحاسبين اإلداررينصنع القرار 
  .أفض  نخائجو  أعم  رؤى تخوقع وبالخالي المطاف، نهاية في وتحليلها وإعدادها ومعالجخها لجمعها

تشديصية علي أساس وهو ما يخطلب أن يكون لصانع القرار المهارات الخقنية الكافية إلجراء تحليالت    
أن يخوافر لدي المحاسب اإلداري مجموعة من المهارات الالزمة اسخكشاف البيانات لخحسين القرارات ، و 

، واالسخفادة من تحلي  األعمال وتكنولوجيا البيانات  للقيا  بخحلي  األعمال وخل  رؤي وقي  جديدة للمنظمة
، الشيرةة أداء قيياس ،الماليية البيانيات إعداد في اإلداررين للمحاسبين الرئيسية الضدمة في أداء المها  

 ات.القرار الخدطيط واتداذ ب المخعلقة المعلومات تقدي و 
مهنييية تنطييوي عليييي باعخبارهييا المحاسييبة اإلداررييية  الخطييور عليييي  تليييكوهييو ميييا يشييير إليييي تييأثير 

األداء ، وتوفير الدبرة في  المشارةة رالشراكة م في صنع القرارات اإلداررة ووضع نظ  للخدطيط وإدارة
، وبالخالي الخرةي  علي خل  مجال الخقاررر المالية والرقابة لمساعدة اإلدارة في صياغة اسخراتيجية المنظمة

 القيمة وصنع القرار والخدطيط والخنبؤ والرقابة وإدارة المداطر وعمليات سلسلة القيمة في المنظمة.
 Business Analyticsوأدوات تحلييي  األعميال  ERPوميع تبنيي نظي  تدطيييط ميوارد المشيروع      

وتحلي  أنواع مدخلفة توافر لدي المؤسسات القدرة علي تفسير  Big Dataوتكنولوجيا البيانات الضدمة 
رورة أن يعدل ، وبالخالي ض ]داخية وخارجية ، مهيكلة وغير مهيكلة ، مالية وغير مالية  [ من البيانات

علي اكخساب مي ة تنافسية ، وعد  اإلكخفاء بخوفير من مسئولياته  لمساعدة الشرةات  المحاسبين اإلداررين
 معلومات تارردية ولكن هناك حاجة إلجراء تنبؤات خاصة في حاالت عد  الخأكد.

ط موارد المشروع تبني نظ  تدطي اقشة الفرص والخحديات الخي فرضهاوبالخالي فإن هناك حاجة لمن    
ERP  وأدوات تحليي  األعمييالBusiness Analytics  وتكنولوجيييا البيانيات الضييدمةBig Data 

 وتقيي  تحلي  مجال في اإلداررة المحاسبة وظائف تحسين في ،للمحاسبة اإلداررة والمحاسبين اإلداررين
 الخدطيط مجال وفي ، الدارجية المالية والخقاررر الخكاليف محاسبة مجال وفي ، المداطر وإدارة األداء
 علي األعمال مساعدة في اإلداري المحاسب وتحديد الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه، القرار ودع 
 المهارات علي الخرةي و  ، مخعددة تصورررة تقنيات باسخددا  للشرةة قيمة إلي الجديدة البيانات رؤي ترجمة
 .للمنظمة جديدة وقي  رؤي وخل  األعمال بخحلي  للقيا  اإلداري المحاسب لدي تخوافر أن يجب الخي
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 أهطبي البتث -1/2
 المال لرأس الجديد الشك  أصبحتوالخي  البياناتب تظهر أهمية البحث من خالل اإلهخما  المخ ايد

 للغاية وصعًبا ناشًئا مفهوًما ي ال ال تحليالتهاو  الضدمة البيانات مفهو  أن إال ، الخنافسية المي ة ومصدر
 قدراتما يرتبط بها من و  الضدمة البيانات على تطبيقها يمكن مخقدمة تحليلية أدوات اسخددا  ، وضرورة

 في  المنظمات في القرار صنع عملية لدع  البيانات من رؤرة وإيجاد تحلي  ، تد رن ، لخجميع وتقنيات
 الخيي والخحيديات الفيرص تحدييد إليى باإلضيافة. المسخقبلية اإلتجاهات وتوقع الساب  لألداء الرؤرة ضوء
 ERP المشيروع ميوارد تدطييط نظي  تبنييو  Big Data الضيدمة البيانيات تكنولوجييا تطبيي  عنيد تظهير
  .اإلداررين والمحاسبين اإلداررة للمحاسبة Business Analytics األعمال تحلي  وأدوات
 هدف البتث -1/3

 موارد تدطيط نظ  تبنيالخكام  بين  تأثير كيفية حول طبيقيت وفه  أدلة توفير إلى البحث هذا يهدف
 Big الضيدمة البيانيات وتكنولوجييا Business Analytics األعميال تحليي  وأدوات ERP المشيروع

Data بهييا المعمييول األفكيار بعييض تقييدي و  ،المنظميات اإلداررييين داخيي  والمحاسيبين اإلدارريية للمحاسيبة 
وتطورر دور ومسئوليات المحاسبين  اإلداررة المحاسبة وظائف تحسين تحديات مواجهة في القرار لصناع

 المالية والخقاررر الخكاليف محاسبة مجال وفي ، المداطر وإدارة األداء وتقيي  تحلي  مجال فياإلداررين 
 المحاسيب يلعبيه أن يمكين اليذي المحيوري اليدور وتحديد القرار، ودع  الخدطيط مجال وفي ، الدارجية
 تقنييييات باسييخددا  للشييرةة قيميية إلييي الجديييدة البيانيييات رؤي ترجميية علييي األعمييال مسيياعدة فييي اإلداري
 بخحليي  للقييا  اإلداري المحاسيب ليدي تخيوافر أن يجيب الخيي المهيارات علي والخرةي  ، مخعددة تصورررة
 نظ  وتبني Big Data الضدمة البيانات تكنولوجيا تطبي  عند للمنظمة جديدة وقي  رؤي وخل  األعمال
 .ERP المشروع موارد تدطيط

 الد اسا  السابقي   -1/4
ووجد الباحث أنه بالرغ  من اخخالف ت  مراجعة األدبيات السابقة المرتبطة بنفس موضوع الدراسة ، 

أظهييرت النخييائج أن اإلعخميياد علييي تحليييالت هييذه الدراسيات  اتضييل أن معظيي المخغييرات البحثييية إال أنييه 
 .منهجي سوف يفخل أفاق وإمكانات جديدة للمحاسبين اإلداررين األعمال وانخهاجها بشك 

شرةة صينية تعم  في  50لعينة من  ERPأثر تبني نظ  (Liu,et. al. 2007)  اسخهدفت دراسةحيث 
ول  تجد الدراسة تحسن ملحوظ في معدالت العائد علي األصول جال الكيماورات علي أداء الشرةة ، م

ROA  والعائد علي المبيعاتROS  وتكلفة البضاعة المباعة للمبيعاتCOGS السنخين األولخين ،  في
 علي المدي الطور . ERPووجود بعض الخحسن في السنة الثالثة بما يشير إلي وجود فوائد مالية لخبني 

لكيفية تأثير تطبيقات تحليالت األعمال علي أداء م (Shanks, & Sharma , 2011أشارت كما 
ا الخسور  والخمور  والموارد البشررة والخصنيع ، باعخبار نظ  تحلي  األعمال اسخثمارً الشرةات في مجاالت 

 .لخحسين عملية صنع القراروعمليات الخنبؤ الدقيقة ن المديررن وغيره  من تفسير البيانات ك  ا يم  اسخراتيجيً 
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 Business Analyticsدور نظ   نفس الطرح حول (Cosic,et al. ,2012)ولقد ع زت دراسة 
  Business Analyticsمييي ة تنافسييية ، وةيييف يمكيين لقييدراتفييي تحسييين أداء المنشييأت وتحقييي  

Capability Maturity Model  ماتية تؤدي لخحسين أداء المنشأتتحليالت األعمال من خل  فوائد معلو 
أن مييوارد باعخبيار   Resource-based Viewوقيد تي  بنياء نميوذج بحثييي باإلعخمياد عليي نظررية ، 

المنظمة هي األساس لخحسين أداء الشرةة وتحقي  المي ة الخنافسية المسخدامة وتخمي  الموارد بالقيمة والندرة 
 وعد  تكرارها للمنافسين بشك  مثالي وغير مسخدامة .

من خالل األدبيات السابقة (Seddon & Constantinidis ,2012)  دراسة حاولتوفي نفس االطار 
نموذج للعوام  والدوافع الخي يحخاج المديررن والباحثين إلي فهمها وللكيفية الخي تؤثر بها قدرات إلي اعداد 

  تحلي  األعمال في قيمة المؤسسة الخحليلية علي األداء الخنظيمي وتحديد األليات الخي من خاللها يساه
  .األعمال

الت الجمع بين المحاسبة اإلداررة احخما أن تدرس (Brands& Holtzblatt, 2015)دراسة بينما حاولت 
وأظهيرت ، ومراح  تحلي  اإلعمال BSCوفكرة تحليالت األعمال ، وخاصة بين بطاقة األداء المخوازن 

النخيائج أن اإلعخمياد عليي تحلييالت األعميال وانخهاجهيا بشيك  منهجيي سيوف يفيخل أفياق وإمكانيات جديييدة 
سوف يمكن  BSCللمحاسبين اإلداررين ، ومن خالل الدمج بين تحليالت األعمال وبطاقة األداء المخوازن 

 وضع نهج شام  إلدارة البيانات ذات الصلة باتداذ القرارات.
الجمع بين المحاسبة اإلداررة وفكرة  ةإمكانيتحديد  من (Nielsen, 2015)دراسة ا حاولت وهو نفسه م

وأكثر تحديًدا ، ةيف يمكن اسخددا  المراح  الثالث لخحليالت األعمال في دمج بطاقة ، تحليالت األعمال
األعميال  تحليي إليي أن إطيار النخائج وتشير  ،األداء المخوازنة مع مفاهي  المحاسبة األخرى ذات الصلة

والخكلفييية الخكييياليف علييى أسيياس النشيياط ، رمثيي   ةالمحاسييبة المدخلفيي اذجدمييج نمييي الييذي يخضييمن إمكانييية
ت   الذيو،  BSC بطاقة األداء المخوازن في  وغيرها م ، سيجما 6المسخهدفة ، ومحاسبة اإلنجاز، والي 

أداة قورة إلجراء اخخبارات إحصائية كنموذج محاكاة حاسوبية رراضي سيعطي صانع القرار  الخعبير عنه
 .والخعرف على تأثيرات مؤشرات األداء الرئيسية المدخلفة في عملية صنع القرار

قاميت باعيداد نميوذج بحثيي لخحدييد تيأثير حييث  (Someh & Shanks, 2015)وهيو ميا ع زتيه دراسية
مين البيانيات ليدع  عمليية  قدرات تحلي  األعمال الداصة بخقنيات تجميع ، تدي رن ، تحليي  وايجياد رؤرية

 .تنافسية من قب  صانعي القرارات صنع القرار واتداذ اجراءات
 Big Data Analatyics نموذج لقدرات تحليالت األعمال  (Akter,et al. ,2016)دراسةوقد إقخرحت 
capability  وهذه القدرات تشم  ثالثة أبعاد أساسية(Management, Technology, and Talent 

Capability)  إداررية وتكنولوجييية وأخييري خاصية بالمهييارات والمعييارف والموهبية ، وأظهييرت النخييائج أن
ميين  152نميوذج قيدرات تحلييالت األعميال لييه تيأثير ةبيير فيي تع ري  أداء المنشييأت فيي ضيوء المسيل ليي 

 المحللين الماليين في الواليات المخحدة األمرركية.
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علي إدارة سلسلة  Big Dataتحديد قدرات البيانات الضدمة   (Canchu Lin, 2016)ودعمت دراسة
ة الخوررد في تحقي  الخوررد وةيف تسخطيع الشرةات اسخددا  تلك القدرات في عملية ادارة المعرفة في سلسل

وأظهرت الدراسة أن البيانات الضدمة لها تأثير إيجابي علي ادارة سلسلة الخوررد للمظمات مي ة تنافسية ، 
بشك  غير مباشر من حيث الخأثير علي ايجاد وتبادل المعرفية واليذي ييؤثر بيدوره عليي تطيورر وإن ةان 

 المنخجات الجديدة وتحسين المنجات القائمة وبالخالي تحقي  مي ة تنافسية.
لخحلي  بيانات المحاسبة  (Appelbaum, et al. ,2017)دراسة  وهو ما تواف  مع االطار الذي إقخرحخه

اإلداررة إسخنادا إلي منهجية بطاقة األداء المخوازن إلمكانية دمج طرق تحليي  األعميال فيي نظي  تدطييط 
ألغراض اعداد الخقاررر المالية وقياس األداء ومحاسبة الخكاليف والخدطيط واتدياذ  ERPموارد الشرةة 

لخحلييالت الوصيفية والخنبؤريية والخصيوررة مين خييالل القيرارات ، وبميا يعمي  علييي دعي  أنيواع مدخلفيية مين ا
 مسخودعات البيانات الخي تجمع قدر ةبير من البيانات الداخلية والدارجية.

وتوصلت الدراسة إلي تطور دور المحاسبين اإلداررين من مجرد الخقررر عن البيانات الخارردية ليشم       
مشارةة في إدارة الخكلفة اإلسخراتيجية الالية وتشغيلية و المديررن بمعلومات محاسبية مقياس األداء وت ورد 

داء للحفياظ عليي لخحقيي  األهيداف طورلية األجي  وتنفييذ الرقابية اإلداررية والخشيغيلية والخدطييط وقيياس األ
، فيي ظي  نظي  ، وإعخبار دوره  إسخشاري لإلدارة العليا أكثر من ةيونه  محاسيبين إدارريينالمي ة الخنافسية

ERP البيانييات الضيدمة  وتقنيياتBig Data أدوات وتقنييات تحلييي  األعمييال  وتنفيييذBusiness 
Analytics. 

 Big Dataإلي تحلي  أثار تحليالت البيانات الضدمة   (Collymore,et al. ,2017)دراسة  هدفتو 
Analytics   دراسة من األدبيات  20علي المي ة الخنافسية وأداء المنشأت ، وت  إجراء تحلي  إنخقادي لي

وتحليي  ودراسية المييي ة الخنافسيية وأداء الشييرةات  2016 -2011السيابقة باليدوررات السييابقة بيين عييامي 
ظهرت النخائج أن وألضدمة ةج ء من عملياتها اليومية ، المخوسطة وةبيرة الحج  الخي تسخدد  البيانات ا

الشرةات تسخدد  البيانات الضدمة ةج ء من عملياتها اليومية أظهرت تحسن في المي ة الخنافسية واألداء 
 ، والذي بدوره يؤثر ةثيرا في أرباح الشرةات ورساعدها علي البقاء.

 Bigت باعداد نموذج مفاهيمي مقخرح لخحديد أثر تحليال (Côrte-Real,et al. ,2017)وقامت دراسة 
Data Analatyics  500علي سلسلة قيمة األعمال ، وإلخخبار هذا النموذج ت  اعداد دراسة مسحية لي 

وتشير النخائج إلي أن تحليالت البيانات الضدمة ديري األعمال وتكنولوجيا األعمال ، شرةة أوروبية وم
Big Data Analatyics القيمية وتحسيين الكفياءة سخطيع توفير قيمة لألعميال  خيالل مراحي  سلسيلة ت

 .يةالخشغيلية بما يحق  مي ة تنافس
حاوليت هيذه الدراسية دراسية الخيأثير المباشير لخحلييالت  (Wamba,et al.,2017)وهو ما أشارت إليه 
علي أداء الشرةات وتحقي  المي ة الخنافسية ، من خيالل   Big Data Analatyicsالبيانات الضدمة 

مدير  297اعداد نموذج الخخبار هذه العالقة واخخباره من خالل مسل علي اإلنخرنت لبيانات مجمعة من 
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وتشير النخائج إلي وجود أثار مباشرة وغير مباشرة ة ومحللين ألعمال من ذوي الدبرة ، صيني ITلشرةات 
 الضدمة علي أداء الشرةات وتحقي  المي ة الخنافسية.لخحليالت البيانات 

 :العقحب الباحث     الد اسا  السابقي
اإلعخمياد علييي تحليييالت األعميال وانخهاجهييا بشييك  منهجيي سييوف يفييخل أفياق وإمكانييات جديييدة  إن -1

قدرات تحلي  األعمال الداصة بخقنيات تجميع ، تد رن ، تحليي  نخيجة توفر للمحاسبين اإلداررين 
 .وايجاد رؤرة من البيانات لدع  عملية صنع القرار واتداذ اجراءات تنافسية من قب  صانعي القرارات

ألغيراض اعيداد الخقياررر  ERPإمكانية دمج طرق تحلي  األعمال فيي نظي  تدطييط ميوارد الشيرةة  -2
المالية وقياس األداء ومحاسبة الخكياليف والخدطييط واتدياذ القيرارات ، وبميا يعمي  عليي دعي  أنيواع 
مدخلفة من الخحليالت الوصفية والخنبؤرة والخصوررة من خالل مسخودعات البيانات الخي تجمع قدر 

 .كبير من البيانات الداخلية والدارجية
 ERPالفرص والخحديات الخي فرضها تبني نظ  تدطيط موارد المشروع  ناولمعظ  الدراسات ل  تخ -3

للمحاسبة  Big Dataوتكنولوجيا البيانات الضدمة  Business Analyticsوأدوات تحلي  األعمال 
 .اإلداررة والمحاسبين اإلداررين

اإلداري في مساعدة الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المحاسب نقص في الدراسات الخي تناولت  -4
األعمال علي ترجمة رؤي البيانات الجديدة إلي قيمة للشرةة باسخددا  تقنيات تصيورررة مخعيددة ، 
والخرةي  علي المهارات الخي يجب أن تخوافر لدي المحاسب اإلداري للقيا  بخحلي  األعمال وخل  

 .رؤي وقي  جديدة للمنظمة
 ERPتحلي  األعمال في نظ  تدطيط موارد الشرةة  ندرة في الدراسات الخي ربطت بين دمج طرق  -5

 .(Appelbaum, et al. ,2017) باسخثناء دراسة 
 : ما يطحز هذه الد اسي

بسييط إليى المسيخوى األكثير تقيدًما المسييخوى الوصيفي المين ميينهج تسياعد هيذه الدراسية عليي اإلنخقيال     
 العديدفي تحليالت األعمال باسخددا   Prescriptive and Predictive analytics خصوري والخنبؤيال

  بعض األفكار حول المهارات الخي يجيب أن يقدباإلضافة إلي ت ،من األدوات الكمية المدخلفة المخاحة
 البيانييات رؤي فيي ترجمية يمخلكهيا المحاسيبون المسيخقبليون ليكونييوا قيادررن عليى القييا  بييدوره  المسيخقبلي

   .مخعددة تصورررة تقنيات باسخددا  للشرةة قيمة إلي الجديدة
  البتث فر ض – 1/5

 :الخالية الفروض علي البحث يسخند     
 ميوارد تدطييط نظي  بيين الخكامي  تيأثير بيين احصائية داللة ذات معنورة عالقة يوجد : األ ل الفرض -

 دور وتطور اإلداررة المحاسبة ومسؤوليات وممارسات مها  علي الضدمة البيانات وتحليالت المشروع
 . اإلداررين المحاسبين
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 ميوارد تدطييط نظي  بيين الخكامي  تيأثير بيين احصيائية داللة ذات معنورة عالقة يوجد: الثان  الفرض -
 دور وتطور اإلداررة المحاسبة ومسؤوليات وممارسات مها  علي الضدمة البيانات وتحليالت المشروع

 .اإلداررة المحاسبة وظائف وتحسين اإلداررين المحاسبين
 ميوارد تدطييط نظي  بيين الخكامي  ألثيار الدراسية عينية إدراك بيين معنورية فيروق  توجيد: الثالث الفرض -

 دور وتطور اإلداررة المحاسبة ومسؤوليات وممارسات مها  علي الضدمة البيانات وتحليالت المشروع
 ، اليييوظيفي مرةييي ه :  الخيييخالف وفقييا المصيييررة البيئييية فيييي العامليية للشيييرةات اإلدارريييين المحاسييبين
 .خبرته  سنوات وعدد ، العلمية مؤهالته 

 البتث منهج -1/6
 :من ك  علي اإلعخماد ت  فقد فروضه وإخخبار البحث هدف لخحقي 

إمكانية  خحديدب المخعلقة والبحوث الدراسات أه  وإسخقراء تحلي  ت  أساسه وعلي: اإلستقرائ  الطنهج -
ألغراض  ERPفي نظ  تدطيط موارد الشرةة  Business Analyticsدمج طرق تحلي  األعمال 

اعداد الخقاررر المالية وقياس األداء ومحاسبة الخكاليف والخدطيط واتداذ القرارات ، وبما يعم  علي 
 .دع  أنواع مدخلفة من الخحليالت الوصفية والخنبؤرة والخصوررة

تبنيي نظي  تدطييط ميوارد المشيروع  بيين للعالقية إطيار إعيداد تي  أساسيه وعلي:  اإلستنباط  الطنهج  -
ERP  وأدوات تحلي  األعميالBusiness Analytics  وتكنولوجييا البيانيات الضيدمةBig Data 

 للشيرةة قيمية إليي الجدييدة البيانيات رؤي ترجمة علي األعمال مساعدة في اإلداري ودور المحاسب
االسخبانات  أسلوب وإسخددا  ،اإلداررة المحاسبة وظائف لخحسين مخعددة تصورررة تقنيات باسخددا 

 .العالقة تلك إلخخبار الدراسة عينة الشرةات من البيانات لجمع
  البتث خعي -1/7

  دف البحث يقخرح الباحث تقسي  باقي أج اء البحث ةما يلي :هلتحقيقُا          
 الد اسي النلريي  -2

 .ال بانا  المخطي  الت حب األ طال  -2/1
 .) الطفهرم  األهطبي(نلا الخعبت مرا   الطشر ع  -2/2
 العااار       إطااا  التكاماااب نااحل الت ااابي  ال باناااا  المااخطي  نلاااا الخعاابت الطااارا   -2/3

 .تتسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا ييالطتاس حل اإل ا يحل ل
 عط بيال  الد اسي التت حب -3
  الترصبا . النتائج -4
 الد اسي.  ميحق الطراجع قائطي -5
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 : النلريي الد اسي -2
 :  الت بي  ال بانا  المخطي ال بانا  المخطي -2/1
أدت الثورة الرقمية والخحول الرقمي والخوسع في اسخددا  االنخرنت الي النمو الهائ  الكبير للبيانات      

 7.1 يإلي ثانيية كي  فيي علومياتلما مين  العيال في شدص ك  هينخج ما  سيص   2020وبحلول عا  
  44أو زرخاباييت 44 يإلي زرخاباييات 4.4 من الكون  في وجودةمال الرقمية البيانات اك ر وسخخ،  ميجابايت

 100انات الي نحو يووفقا للخقديرات سيص  اجمالي حج  الب ، م2018الحيائية ، ر  جيجابايت ترليون 
Zettabytes    2018 ,2022 بحلول عا)  (Quinn & Straub  انخشار ظاهرة البيانات والذي أدي

 .(Khaldoon, 2017) والخي ُتعد النفط الجديد Big Data الضدمة 
، والذي ةان له تأثير  2008رالكبيرةم في عا    BIG DATA ولقد ظهر مصطلل البيانات الضدمة     

الصناعة لي مدخلف المجاالت مث  ر الخعلي ، االتصاالت، الرعاية الصحية، الصناعة الخحورلية، كبير ع
يانيييات الكبييييرة معظييي  تليييك قيمييية تطبيييي  الب غطيييت حييييث، المالييية، الحكوميييات، المرافييي  العامييية وغيرهيييام

، وهو ماجع  المؤسسات والحكومات ومعاهد البحوث تخجه نحو اسخكشاف داللخها والخوجه نحو المجاالت
فيي اعيادة بنياء سلسيلة الصيناعة والخورريد  واسخثمار االبخكار الخكنولوجي لهانشطة لخحسين األاسخددامها 

 (Zhao and Yang ,2016). والقيمة 
الخنبؤ  ،، الموازناتالعمليات، الخدطيط ،لضدمة في سياق الشرةاتر الخسور كما ظهرت البيانات ا    

 ،ة وتقدي  الحلول ودع  خل  القيمةم وذلك لخوفير تقديرات أكثر دقة وتحديد المشاك  المحخملبالمبيعات
 وصيييفها بكونهيييا نوعييًا مييين الثيييورة اإلدارريييةفيييي المحاسيييبة وتقييياررر الشييرةات و  والييذي ُيعيييد تطيييورًا هاميياً 

(Khaldoon, 2017). 
 مفهرم  خصائص ال بانا  المخطي:  -2/1/1

مين اإلقخصياد العيالمي إليي  بدًءافي العديد من المجاالت والخدصصات   تسخدد  البيانات الضدمة
رالرعاية الصحية ، الخأمين ، البنوك ، ادارة القطاع العا  ، الخصنيع والخجارة االلكخرونية م االدارة العامة 

وفي الخدصصات العلمية ر عل  الفلك ، الغالف الجوي ، الطب ، البيولوجيا ، الكيمياء الحيورة م وصواًل 
 . م) (Ask, et. al. , 2016لألمن القومي 

البيانات الضدمة بأنها مصطلل يصف ةميات ةبيرة  (Gandomi & Haider,2015)  عرفولقد 
توزرع  ،إللخقاط والوصول, تد رنمن البيانات عالية السرعة والمعقدة والمخغيرة والخي تخطلب تقنيات مخقدمة 

وبالخالي فهي أصول معلوماتية ذات حج  عالي وسرعة وجودة عالية تخطلب ، ، ادارة وتحلي  المعلومات
 وفعالة من حيث الخكلفة لمعالجة البيانات لخحسين الرؤرة واتداذ القرارات.أشكااًل مبخكرة 
أنها مصطلل يشير الي ةيفية توليد وتد رن وتشغي  والخحق   Quinn & Straub) (2018,وأوضل 

 وتحلي  ةميات ةبيرة ومخنوعة وسررعة النمو من البيانات بهدف خل  معلومات ذات قيمة.، 
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شياء الخيي يمكين القييا  بهيا للبيانات الكبيرة لأل (Ask , et. al. ,2016)وفي السياق نفسه يشير      
تغيير األسواق علي علي نطاق واسع إلسخدراج رؤي جديدة أو خل  أشكال جديدة من القيمة بطرق تعم  

 والمنظمات والعالقات بين المواطنين والحكومات.
من مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة في مجموعة  مجموعة(Jugulum, 2014)  كما اعخبرها       

مخنوعة من األشكال والنماذج ر األرقا  ، النصوص ، وشبكات الخواص  اإلجخماعي، وسائط المحمول ، 
انيات المعخيادة وتطبيقيات معالجية البيانيات يالصوت والفيديو م والخي بدورها تخجاوز قيدرة أدوات قاعيدة الب

 وتد رن وادارة وتحلي  تلك النماذج واألشكال. علي الخقاط
دخ  أو نهج شام  إلدارة م BIG DATAوفي ضوء ما سب  يعخبر مصطلل البيانات الضدمة 

ةميات ةبيرة من البيانات ذات الخنوع والحج  والسرعة العالية وذات المصادر المخعددة وتحلي  ومعالجة 
وما يخطلبه ذلك  هاتهواتف محمولة وصور وفيديو في شك  أرقا  ونصوص وشبكات تواص  اجخماعي و 

تعم  ومسخدامة إسخكشاف وخل  رؤي وقي  جديدة إليجاد افكار قابلة للخنفيذ و من تقنيات مخقدمة ومعقدة 
 .العالقات مع العمالء والمواطنينعلي تغيير أنماط وسلوك الحكومات والمنظمات واألسواق و 

 البنيةو  موارد ملموسة أو مادية وهي البيانات الدا  واألدوات الخكنولوجية  BIG DATAتشم  الي و        
، وتد رن لخجميع المسخددمة البرامج وجميع ، الحوسبة ومعدات ، والمعدات والبرامج الخكنولوجية الخحخية

الدبرات  تشم  الموارد غير الملموسةةما ، الخحلي  إلي المسخدد  المناسب  تحلي  البيانات وتقدي  نخائجو 
الفردية للموظفين ، والمهارات والمعرفةر الخحليالت م واسخراتيجيات األعمال باسخددا  والخعام  مع الموارد 

 .المادية الملموسة ، والسلوةيات مث  إدارة أمن المعلومات واإللخ ا  بالسياسات
 خصائص ال بانا  المخطي: -2/1/2

تخمي  البيانات الضدمة بسمات ال تشخم  فقط الخعام  في الوقت الحقيقي مع قواعد البيانات الهائلة 
وسررعة  النمو ولكن أيضيا معالجية أي أشيكال وهياكي  مين البيانيات المدخلفية الخيي تي  تجميعهيا سيابقًا ، 

الذي يخطلب مجموعة يشير الي ة  من تشغي  المعلومات وإدارتها ، و  Big Dataوبالخالي فإن مصطلل 
 من الدصائص الداصة به نحو حج  البيانات وأشكالها وتنوعها وتحليلها وإنشاؤها ، والخي تشم  األتي

(Quinn & Straub ,2018)   & م :2017 ،البارر 
: ورشير الي الكمية الكبيرة من البيانات المد نة وال رادة المسخمرة للبيانات المخاحة  Volume التجا -1

 .مما يدل  الحاجة الي توفير ما يكفي من السعة الخد رنية الكافية لهذه البيانات المخاحة
ورشير لخباين نوع البيانات الناتج عن وجود مجموعة مصادر مخعددة وأشكال سواء  : Variety التنرع -2

 كانت بيانات مهيكلة أو غير مهيكلة أو شبه مهيكلة.
 : وتشير إلي سرعة توليد ومعالجة وتحلي  وتوصي  البيانات. Velocity السر ي -3
 .وقيخها وجودتهاوموثتقيي  دقة البيانات والخي تخطلب :  Veracity  الصتي الطرثرقبي -4
    اسخدالص معلومات ذات قيمة.و : وترتبط بمدي توليد البيانات لرؤي جديدة Value القبطي -5
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 وفيما يلي شك  يعرض  للدصائص الساب  عرضها :
 م خصاص البيانات الضدمة1شك  رق  ر

 
 .(Abdullah , et al.,2015)المصدر:

للخعام  مع تحديات وخصائص  ومخقدمةومن هذه الدصاص يظهر ضرورة وجود تقنيات مخطورة 
في  البيانات الضدمة للوصول إلي قي  ورؤي وخدمات ومنخجات جديدة اسخنادًا إلي تحلي  تلك البيانات 

 م :2017، البار ر مث ها لخحليل تسخدد  الخي والخقنيات األدوات من العديدضوء 
Hadoop، Map Reduce ، HPCC أن إال Hadoop أو برنامج وهو األدوات، هذه أشهر من ُيعد 

 مث  موزع بشك  الضدمة البيانات معالجة و لخد رن الجافا بلغة مكخوبة المصدر مفخوحة برمجية منصة
 نخيجة لخسررع األجه ة هذه على المعالجة عملية توزرع ث  ومن أجه ة عدة على ضدمة بيانات تد رن

 ,Amazon, Apple, AVG, eBay, Electronic Arts ؛ه مسخددمي أشهر ومن، المعالجة
Facebook, Google ,IBM, LinkedIn, Microsoft, the New York Times, Twitter 

ومن ذلك يخضل أن الخقنيات المرتبطة بالبيانات الضدمة توفر امكانيات ةبيرة للمنظمات في إنشاء         
تعخبر عنصرًا رئيسيًا للمنافسة مشروعات جديدة وتطورر منخجات وخدمات جديدة بما يدل  قيمة للمنظمة 

اتداذ قرارات فعالة ومدروسة، فه  اإلخخالفات عبر النظ  المدخلفة والذي بدوره يع ز  ؛ والنمو من خالل
من أداء المنخج وزرادة ةفاءة وفعالية العمليات، فه  أنماط سلوك العمالء في مدخلف القطاعات وتصمي  

اته ، خل  منخجات وعمليات وتكنولوجيا جديدة وبالخالي تقيود ثقافية اإلسخراتيجيات المناسبة لخلبية احخياج
  (Jugulum , 2014). االبخكار عبر المنظمات، الخسور  والخسعير بشك  أفض 

 بالدقييجب أن تخصف  تلك البيانات وحخي يخسني للمنظمات االسخفادة من قدرات البيانات الضدمة ،    
 Accurate : الرحادة  التكاماب، والدليو مين األخطياء integrate :  البيانيات الحفياظ عليي هيكي  و
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اإلالاحي  امكانبي دة ؟، ه  ة  البيانات الضروررة موجو  : Complete تكتطالال والعالقات بين الكيانات، 
ه  قيمة  Validity:  الصيحبي،  إليها لة الوصولو وسه إليها الحاجة عندوتوفرها  :Available الرصرل

 Timely الطناساب الترقحا بواسيطة منشيأت االعميال، ولنطاقيات المقبولية والمحيددة البيانيات ضيمن ا
 (Abdullah , et al.,2015). م &2018راليحيائية ،  القرارات لدع رة جاه  الو  ثةاحدوال:

أوسع من ةونها  وتمث  الدصائص السابقة مواصفات البيانات ذات الجودة العالية وذلك من منظور
والبيانات غير الصحيحة ولكن باالسخجابة لخوقعات العمالء والمسخددمين والعاملين في خالية من األخطاء 

 مجال المعرفة ولمالءمخها للوفاء بمخطلبات األعمال.
ولذلك يجب القيا  بالعديد من الخحليالت واسخددا  العديد من األساليب والخقنيات للوصول بالبيانات  

 : (Gandomi & Haider , 2015)لخحليالت الي الجودة العالية ، ومن أه  هذه ا
: السيييخدراج المعلوميييات مييين البيانيييات النصيييية وشيييبكات الخواصييي  االجخمييياعي  الت ااابي  النصااار  -1

 .، وغيرهاميالت والمدونات وردود االسخبيانات واالخبار وسجالت مراك  االتصاليواإل
طوقية ن: السخدراج المعلومات من البيانات السمعية غير المنظمة عبر الملفات الم الت بي  الصر  -2

 خاصة لمراك  االتصال بالعمالء والرعاية الصحية ةمجاالت للخطبي  الرئيسي لخحليالت الصوت.
 ت ذات المغ ي من تيارات الفيديو.: ومحخوي الفيديو لرصد وتحلي  واسخدراج المعلوما الت بي  الفحدير -3
: ورشير لخحلي  البيانات المنظمة وغير المنظمة لقنوات وشبكات  بي   سائب التراصب الجتطا  الت -4

 انشاء وتبادل المحخوي. المنصات عبر االنخرنت الخي تمكن المسخددمين منو الخواص  االجخماعي 
 وتشير لمجموعة الخقنيات الخي تخنبأ بالنخائج المسخقبلية اسخنادًا للبيانات الخارردية. :التت بي  التن ؤيي -5

ميييين وهيييو ميييا يعنيييي أن البيانيييات الضيييدمة تسيييخمد قيمخهييييا ومغ اهيييا للوصيييول اليييي رؤي وقيييي  جدييييدة 
، حيث يوضل الشك  الخالي المراح  الخي تمر بها البيانات الضدمة للوصول الي معلومات الخحليالت

 م مراح  اسخدالص الرؤي والقي  من البيانات الضدمة2شك   رق  ر  ي  ورؤي جديدة :وق

 
 (Gandomi & Haider , 2015)مصدر : ال

 فقيط لهيا المحخملية القيمية حييث تظهير ،  الفيرا  فيي لها قيمة وبالخالي فان البيانات الضدمة ال
 المؤسسات تحخاجومن هنا  ، األدلة على قائ  قرار اتداذو  ،القرار صنع عملية دفع ها فيمن سخفيدن عندما
، معنييى ذات رؤى إليى الحرةيية السيررعة المخنوعية البيانييات مين كبيييرة كمييات لخحوري  فعاليية عملييات إليى
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 موضل هو كما مراح  خمس إلى الضدمة البيانات من األفكار السخدالص الشاملة العملية تقسي  رمكنو 
، والخحلييالت البيانات إدارةب الداصة الرئيسية الفرعية العمليات تشك  الدمس المراح  وهذه الشك  في
 واسخعادتها وإلعدادها وتد رنها البيانات على للحصول الداعمة والخقنيات العمليات البيانات إدارة تخضمنو 

 تحليي  فيي المسيخددمةواألسياليب  الخقنييات إلى Analytics الخحلي  يشير  أخرى ناحية من، و  للخحلي 
 البيانيات تحلييالت إليى النظير يمكين ، وبالخيالي. الكبييرة البيانيات مين عليها والحصول الكبيرة المعلومات
البيانات الضدمة ، وهو  من" لرؤي والقي ا اسخدالص" العامة العملية في فرعية عملية أنها على الضدمة

 ما يمكن توضيحه في الج ء الخالي.
 : Big Data Business Analytics andالت حب األ طال  ال بانا  المخطي  -2/1/3

لخحسين   Business Analytics Systemتسخثمر منظمات األعمال في نظ  تحلي  األعمال 
أداء الشرةة واكخساب مي ة تنافسية في مجاالت إدارة عالقات العمالء ، الخسور  ، تدطيط المنخجات ، 
عمليات سلسلة القيمة . وتنطوي نظ  تحلي  األعمال علي اسخددا  أدوات تحليلية مخقدمة وقدرات وتقنيات 

ع القيرار فيي المنظميات  فيي ضيوء لخجميع ، تد رن ، تحلي  وإيجاد رؤرية مين البيانيات ليدع  عمليية صين
 الرؤرة لألداء الساب  وتوقع اإلتجاهات المسخقبلية.

في أوائ  العقد األول من القرن العشررن ، حيث   Business Analyticsولقد ظهر مصطلل 
فيي  Decision Support System (DSS)تي  تطيورر نظي  تحليي  األعميال مين نظي  دعي  القيرار 

، والخييييي  تيييييدع  نظيييي  اتديييياذ القييييرارات اإلدارريييية ونظيييي  اليييييذةاء  1970السييييبعينيات ميييين القييييرن الماضييييي 
أدوات والخي ت ود صانعي القرار بخقاررر قياسية وةذلك   Business Intelegence (BI)اإلصطناعي 

 dashboards تحسيين قيراراته  (OLAP) لوحات معلومات وأدوات المعالجة الخحليلية عبر اإلنخرنت
and online analytical processing (OLAP) tools  وذلك للخعام  مع مشاك  األعمال المعقدة

 . (Someh & Shanks , 2015) باسخددا  البيانات
تكنولوجييا فيي حيد ذاتهيا ،  Business Intelegence (BI)نظي  اليذةاء اإلصيطناعي وال ُتعيد 

 Data، والذي يخضمن عدة أنظمة مثي  عة من نظ  المعلومات الخي تعم  بطررقة منخظمة و وإنما مجم
Warehouse Systems, Data Mining Systems,Online Analytical Processing 
Systems, Knowledge-Based Systems,Query And Report Tools, And 

Dashboards  (Fernandez, et al.,2014). 
 :مفهرم الت حب األ طال -2/1/3/1

ألساليب اإلحصائية والكمية والنماذج يشير تحلي  األعمال إلي اسخددا  البيانات وتكنولوجيا المعلومات وا
الرراضية ، والنماذج القائمة علي اسخددا  الحاسب لمساعدة المديررن في الوصول نحو رؤرة أفض  حول 

تحلي  األعمال علي تكام  نظ  المعلومات والذةاء حيث يعم   ، (Evans, 2017)عملياته  الخجاررة 
 :والكمية والنماذج الرراضية ، حيث ةاإلصطناعي ونظ  دع  القرارات مع األساليب اإلحصائي
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:وهيي أسياليب لخحوري  المشياك  الحقيقييية أو  modeling and optimization نطااج  األمث باي -1
أفض  الحليول رالمثلييم لغات الكمبيوتر إليجاد الواقعية للغات رراضية أو جداول بيانات أو غيرها 

 والقرارات.
: يرة  اسخدراج البيانات علي تحسين فه  الدصائص واألنماط  Data mining استخرا  ال بانا  -2

 بين المخغيرات في قواعد البيانات الكبيرة باسخددا  مجموعة مخنوعة من األدوات اإلحصائية والخحليلية.
علي نماذج جداول يعخمد  تحلي  المحاكاة والمداطر  : Simulation and Risk الطتاتكاة  الطخاطر -3

البيانات وأوراق العم  والخحلي  اإلحصائي لدراسة أثار عد  الخأكد فيي الخقيديرات والخفاعي  المحخمي  
 علي ناتج مخغير أخر ةما أنها تسمل بإجراء تحلي  ماذا لو. بينها مع بعضها البعض

يسيخدد  تحليي  مياذا ليو فيي تقييي  حساسيية نمياذج المثاليية عنيد الخغييير فييي :   What if مااجا لار -4
 مدخالت البيانات لخوفير رؤرة أفض  التداذ قرارات جيدة.

حيييث تدمييين البيانييات ونخييائج الخحليييالت يييوفر وسيييلة سيييهلة  : Visualizationالتصاار   نطاااج  -5
 أن يكخشف انماط وعالقات غير مخوقعة.لخوصي  البيانات علي ةافة مسخورات األعمال والذي يمكن 

عد الخحلي  مجموعة من الممارسات والمهارات والخقنيات المصممة لدراسة وتحلي  أداء االعمال كما يُ    
   .  (Praseeda  & Shivakumar, 2014)من أج  اتداذ قرارات اسخراتيجية وهيكلة في المسخقب  

وبالخالي فإن تحلي  األعمال عل  خاص بفحص ودراسة البيانات الدا  يهدف السخدالص اسخنخاجات 
حول تلك البيانات سواء من جانب الشرةات والصناعات التداذ قرارات بشك  أفض  أو في العلو  للخحق  

ضل الشك  ، ورو أو دحض النماذج أو النظررات ، وتحديد أنماط غير مكخشفة وتأسيس عالقات مدفية 
 الخالي ةيفية أداء الخحلي  في ضوء إطار البيانات الضدمة:

 أداء الخحلي  في إطار البيانات الضدمةمراح  م 3شك  رق  ر

 
  (Ernest Young, 2014) & م(Fernandez, et al.,2014 المصدر بخصرف من الباحث

 قرار أو إجراء يخطلب:ومن الشك  يخضل أن اسخددا  الخحليالت لخحسين ةفاءة وفعالية ة  
البييدء باالسييخفادة ميين األدوات والخقنييييات الرائييدة إلدارة واسييخدراج البيانيييات ذات الصييلة ميين مصيييادر  -

 البيانات الضدمة والمخنوعة.
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تطبي  الخحليالت والخي يمكن أن تخراوح من الخقاررر المالية لدع  القرارات في الوقت الحقيقي علي  -
 أساس الخوقعات المسخقبلية.

 للغير.للقرارات و الرؤي الناتجة عن الخحليالت للوصول  توفير -
 أهطبي  أنراع الت بي  األ طال: -2/1/3/2

علي مي ة من خالل سية ، واحدي هذه الطرق هوالحصول تبحث الشرةات عن طرق لكسب م ايا تناف
األرباح ، الربحية ، تحسين المقاييس لمدخلف مجاالت نشاط األعمال بما في ذلك العائد علي اإلسخثمار ، 

 الخدف  النقدي ، اإلنخاجية ، والخدطيط علي المدي الطور .
عد الخحليالت في قياس األداء لمدخلف مجاالت نشاط األعمال المذةورة من خالل اعطاء حيث تسا

القدرة علي وضع مقياس لخحديد ما هو جيد وما هو سيء ، ومخابعة المقاييس بشك  مسخمر والبحث عن 
 وتحديد األسباب ، وروضل الشك  الخالي ةيف يساعد تحلي  االعمال في ذلك :إصالحه الدل  و 

 م ةيف يساعد الخحلي  في قياس األداء4شك  رق  ر

 
 (Statslice,2013) المصدر :

ذلك يخضل أن قيمة الرؤي األساسية تأتي من خالل الخحسينات في عمليات األعمال الناتجة ومن 
عين الخحلييي  إذا تي  تنفيييذها بشيك  صييحيل ، حيييث تمخليك الخحليييالت القيدرة علييي تقيدي  أفضيي  القييرارات 

 : (Statslice, 2013) & (Shanks & Sharma, 2011)وتحقي  فوائد هائلة بما في ذلك 
 ROIتحديد سررع لإلتجاهات الناشئة في الخنبؤ بااليرادات والخنبؤ بمعدل العائد علي اإلسيخثمار  -

 وتأثيراته علي مبادرارات األعمال المقخرحة.

 تحديد وتعظي  اإلسخفادة من األنشطة األكثر ربحية والقضاء علي األنشطة الداسرة. -

 الدقي  لربحية العمالء.دقة الخسعير والخكاليف للمنخجات والددمات والخقيي   -

الخقيدير اليدقي  لقيي  العمييالء المسيخقبلية ، وتحسيين فهي  واحخياجييات العميالء وعياداته  ، وتحلييي   -
 بيانات العمالء لخصمي  حمالت تسورقية أكثر فعالية.
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خل  ثقافة سررعة ومسخندة للواقيع إلتدياذ القيرارات وتقليي  الخدميين وخاصية عنيد صينع القيرارات  -
 ة للمنخجات واإليرادات.اإلسخراتيجي

وحخي يمكن للمنظمات القيا  بممارسات تحلي  األعميال فيي ظي  البيانيات الضيدمة ، وذليك لخع ري  
  حييث أشييارت دراسية يهييا القييا  بييبعض الخحليييالت ، عمليية صيينع القيرار ومدرجييات المنظمية ، فعل

Statslice, 2013)لها دور في مساعدة الشرةات  إلي وجود ثالثة فئات رئيسية من الخحليالت جميعها م
 في تحسين عملية صنع القرارات ، وهي :

: يميي  هيذا الخحليي  للمسياعدة فيي حياالت العمي   Operational Analytics  التت حاب التشاغح   -1
العاديية والروتينييية حييث يييخ  الخقررير عيين المقياييس األساسييية للشيرةة ، ورشييم  الخحلييالت الداصيية 

 here and“بالمخابعية والخحلييالت الخيي يحرةهيا ورخطلبهيا حيدث معيين حييث الخقررير عين مقياييس 
now” .لألعمال 

: وفيه يكون الخرةي  علي الخحليالت الخي تساعد اإلدارة في Tactical Analytics التت حب التكتبك  -2
 .الخعام  مع المشكالت ، وغالبا ما يخضمن نماذج تنبؤرة بسيطة مسخندا علي األداء الخارردي

: هذا النوع من الخحلي  يسخطيع أن يلعب دورًا حيورًا  Strategic Analytics التت حب اإلستراالبج  -3
في مساعدة الشرةة في اتداذ قرارات تؤثر علي الخوجه اإلسخراتيجي للشرةة ، وهناك حاجة الي أنظمة 

 وقواعد أكثر تعقيدا حخي تصبل الخحليالت االسخراتيجة ج ًا رئيسيا من عملية صنع القرار.

  ,Praseeda  & Shivakumar) &(Evans, 2017)من وفي هذا اإلطار أوضحت دراسة ة  
 :لبيانات ، ورخ  ذلك بثالث مكوناتة ابخجميع وتنظي  ومعالج إلي أن تحلي  األعمال يبدأ   (2014

وهيو نقطية البدايية لمعظي  الشيرةات باعخبياره النيوع :  Descriptive analytics  التت حب الرصاف -1
تقنيييات تصيينيف البيانييات وتوصيييفها وتوحيييدها ردمجهييام اسييخددا  األكثيير اسييخدداما ، ورقييو  علييي 

لخحورلها لمعلومات مفيدة الغراض فه  وتحلي  اداء األعمال. ةما يقو  علي تلديص البيانات في 
مدططات وتقاررر ذات معني علي سبي  المثيال الموازانيات ، المبيعيات ، االييرادات ، الخكياليف ، 

 ل الساب  واتداذ قرارات جيدة.واسخددا  البيانات لفه  اداء االعما
: وهو يسعي للخنبؤ بالمسخقب  من خالل دراسة البيانات  Predictive analytics التت حب التن ؤي  -2

الخاررديية وتحديييد واكخشياف االنميياط والعالقيات ميين تليك البيانييات ثي  بنيياء اإلسيخنخاجات ، ورسييخطيع 
ين البيانات والخي قد تكون غير واضحة بسهولة الخحلي  الخنبؤي بالخنبؤ بالمداطر وايجاد العالقات ب

في الخحليالت الخقليدية ، وباسخددا  الخقنيات المخقدمة يمكن أن يساعد الخحلي  الخنبؤي في الكشف 
عن األنماط الغير ظاهرة في ةميات ةثيرة من البيانات عن القطاعات والمجموعات للخنبؤ بالسلوك 

 واكخشاف اإلتجاهات.
يسخدد  الخحلي  الخصوري نماذج المحاكة والمثالية :  Prescriptive analytics ي التت حب التصر   -3

لخحديد أفض  البدائ  لخدفييض أو تعظيي  بعيض األهيداف خاصية عنيد تيوافر بيدائ  وخييارات ةثييرة 
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لصانعي القرارات ، ورمكن اسخددامه في مجاالت عديدة من األعمال مث  الخسوق ، الخمور  علي 
تحديد أفض  سعر وأفض  اسخراتيجية اعالنية لخعظي  االيرادات وأفض  م رج من  سبي  المثال في

 اإلسخثمارات في محفظة الخقاعد إلدارة المداطر.
مخعم  لمدخلف أنواع الخحليالت وصواًل لدل  قيمة ورؤي جدييدة لألعميال الشام  و الفه  ومن ال

هنياك حاجية إليي أن دائميًا  يخضيل، وذلك علي حيد سيواء فيي منظميات هادفية أو غيير هادفية لليربل 
، بيانييات جيييدة لييدع  مجموعيية مخنوعيية ميين أغييراض الخدطيييط ، مراجعيية األداء ، تحسييين العمليييات 

 .أو افض  الممارسات المنافسين ومقارنة األداء ب
تحليالت   مثي  ؛،  وات واألساليب المساعدة للقييا  بيذلكمن األد يحخاج إلي العديدذلك  نولك 

 لوحا  المعلوما  ،  Database queries and analysisاعد البالانا  واستعتما  قو

“Dashboards” to report key performance measures ،    العيض  التويو
 Statistical  األسيييالالأل األحويييائال ،Data visualizationوالمضئيييل للبالانيييا   

methods ،   أو اق العمييو والامييالت التاب  ييSpreadsheets and predictive 

models  ،  تحلالييو ميييالا ليييوScenario and “what-if” analyses،    المحاكيييا

Simulation  ،   التابيForecasting  ،   اسيترضات البالانيا  والاويوData and 

text mining  ،  نمييييالت المةالاليييي Optimization ،  تحلييييالت  وسييييائو التوا ييييو

                                                                                                                                                                                         .Social media, Web, and text analytics  اإلجتماعل والو أل
 :) الطفهرم  األهطبي(نلا الخعبت مرا   الطشر ع  -2/2

 Enterprise Resource Planning Systemsمنذ إسخددا  نظ  تدطيط موارد المشروع 
وبييدأت العدييد مين المنظمييات فيي مدخليف الصييناعات باسيخددا  نظيا  الخدطيييط   1990فيي الخسيعينيات 

خنظيميييية واألداء فيييي نهايييية للميييوارد المؤسسيييية لخحسيييين قيييدرتها فيييي عيييال  الشيييرةات والفعاليييية والكفييياءة ال
نظي  تدطييط ميوارد المشيروع قاعيدة يوجد لدي حيث  ،(Jackling& Spraakman,2000) ف  المطا

بيانيات مشيخرةة أو مسيخودع بيانيات يييربط بيين جمييع الينظ  فيي جميييع أجي اء الشيرةة فعليي سيبي  المثييال 
الموازنة الرأسمالية مع المالية ، الرقابة ، الخصنيع ، المبيعات ، المد ون ، األصيول الثابخية ، والميوارد 

  (Rom & Rohde, 2006)عملياتها بشك  ةلي   البشررة وغيرها بما يسمل للشرةة بإدارة
نظ  تدطيط موارد المشروع هي نخاج للخغييرات الخي أحدثخها الخطورات الخكنولوجية في العقود وبالخالي فإن 

األخييرة ، وتخميي  بالخكامي  بييين وظيائف األعميال المخعييددة والمشيارةة فيي قاعيدة بيانييات واحيدة فيي نفييس 
 مع النظ  الدارجية.الوقت ، ةما أنها تخفاع  

برنامج تدطيط موارد المشروع ةإسخجابة لمخطلبات اإلدارة المسخمرة  والمخ ايدة من المعلومات ظهر ولقد 
، والخنمية المكثفة للخكنولوجيا الحديثة لإلنخاج واإلتصاالت، ورمث  الخرةي  وعولمة السوق وتدور  األعمال

والوظائف للمشروع في نظا  معلومات واحد والذي يمكن أن يلبي األساسي لها علي تكام  جميع األقسا  
 . مMalinic & Todorovic (2012,  احخياجات محددة لمدخلف المسخددمين
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تطبي  برمجيات يدمج العمليات الخجاررة وتحور  البيانات إلي قاعدة بيانات مرة رة ، ث   ERPورعد نظا  
 (Jackling & Spraakman ,2000) جميع األوقاتيخ  توفير البيانات لجميع الموظفين في 

عبيارة عين تكامي  نظي  المعلوميات دخيي   ERPأن  يإلي (Kallunki,et al., 2011)وتشيير دراسية  
المنظمية إلسييخددامها فييي إدارة وتنسييي  ةيي  المييوارد ، المعلومييات ، ووظييائف األعمييال ميين مسييخودعات 
البيانات المشخرةة ، وبالخالي دمج معلومات الشرةة في قاعدة بيانات مرة رة واحدة بما يسمل باسخرجاع 

 وجع  أي من أهداف المنظمة واضحًا ومرئيًا. جميع المعلومات للمواقع الخظيمية المدخلفة
نظي  حاسيوبية معقيدة تيدير البيانيات والعملييات  ERPأن Karamatova)   (2017 ,وأوضيحت دراسية
مث  إدارة عالقات العمالء ،  ERP، مع إمكانية إدراج العديد من الوظائف داخ  نظ  المالية والخشغيلية 

 ، ونظ  المعلومات المحاسبية.لقيمة ، إدارة الموارد البشررة إدارة دورة حياة المنخج ، إدارة سلسلة ا
المنظمات من اسخغالل معلومات األعمال بشك  أفض  ، ومنذ إدخالها فيي منخصيف  ERPكما مكنت 

   (Ponorîcă, et al. ,2014): بييي ERPبسرعة ، حيث يخمي  مالكي  ERPالخسعينيات ، ازداد تبني 
 اكخساب رؤي جديدة في السوق والخكيف السررع مع المخغيرات في السوق. -1
 . ، وزرادة رضا العمالء الرد علي مخطلبات العمالء في الوقت الحقيقي -2
 معلومات دقيقة في الوقت المناسب.تحسين عمليات اتداذ القرارات، و  -3
 المرونة في الرد علي الخغيرات البيئية. -4

 & Jackling) قيييدرتها علييي ERPالخيييي يحققهيييا اعخميياد الشيييرةة علييي نظييي  وميين ضيييمن الفوائييد 
Spraakman ,2000): 

 .، وأداء األعمال بشك  أفض أتمخة ودمج وتكام  العمليات الخجاررة -1
 مشارةة وتبادل البيانات والممارسات عبر المؤسسة بأكملها. -2
 والوصول للمعلومات في الوقت الحقيقي بما يوفر تحلي  أفض  وتحسين فعالية اتداذ القرار.إنخاج  -3
 تحسين قدرات الشرةة لمعالجة المعامالت والخي قد تنطوي علي أالف المعامالت في يو  واحد. -4
 تحسين ممارسات الرقابة الداخلية داخ  الشرةة . -5
بيانات شاملة تسمل للشرةة بانشاء أنواع مدخلفة  سهولة الوصول للمعلومات والخحك  فيها في قاعدة -6

 من الخقاررر المالية واإلداررة.
من دمج األعمال اإللكخرونية ونظ  إدارة سلسلة الخوررد والخكام  مع النظ  األخري بما  ERPتمكن  -7

يقلي  ميين وقييت دورة النظييا  وتكيياليف المعييامالت وتكيياليف اإلحخفيياظ بييالمد ون ، وتقلييي  اإلحخفيياظ 
 مد ون وتقلي  وقت اإلسخجابة للعمالء وفي النهاية تقلي  تكاليف الشرةة وتحسين الربحية.بال

أداة هاميية فييي مجييال  ERPنظيي ميين دور فييإن الظييروف الخجارريية المعقييدة الحالييية جعلييت وميين هنييا    
 سييخ ، وهيو ميا دارريية ودور المحاسيبين اإلدارريين، وخاصة الخيأثير الكبيير عليي المحاسيبة اإلالمحاسبة 
 الحًقا. توضيحه
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إطا  التكامب نحل الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطارا    العار      الطتاسا حل  -2/3
 : تتسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا ييل اإل ا يحل

الكبيرة وتحليالتها ، والخي مرحلة ديناميمكية ومرتقبة بسبب البيانات دخلت تقاررر الشرةات  لقد 
بين أصحاب مع تبادل م دوج   SO MO CLO (Social,Mobile,Cloud)بخقنيات حديثة مث  ترتبط 

، ومع ذلك فإن المعايير واللوائل المعمول بها تعوق المصلحة والشرةات وتوفير أنواع جديدة من المعلومات
 .األولخاصة في المقا   ، وبالخالي فهي تسخدد  ألغراضمن نشر هذه المعلومات المرتقبةالشرةات 

مهنة تنطوي علي المشارةة باعخبارها المحاسبة اإلداررة  وهو ما يشير إلي تأثير هذا الخطور علي 
للخدطيط وإدارة األداء ، وتوفير الدبرة فيي مجيال   رالشراكة م في صنع القرارات اإلداررة ووضع نظ  

  (wang & wang , 2016)الخقاررر المالية والرقابة لمساعدة اإلدارة في صياغة اسخراتيجية المنظمة 
خ وريد الميديررن بمعلوميات محاسيبية لدع  عملية اتداذ القرارات بحيث تهدف المحاسبة اإلداررة 

، وبالخيالي الخرةيي  عليي خليي  ة مثي  الخدطييط والرقابية وتقيييي  األداء ماليية وتشيغيلية تخعلي  بمهيا  الشييرة
 القيمة وصنع القرار والخدطيط والخنبؤ والرقابة وإدارة المداطر وعمليات سلسلة القيمة في المنظمة.

وفي ظ  ازدياد المنافسة بين األعمال والخطورات الخكنولوجية اتسع نطاق المحاسبة اإلداررة ومسئوليات    
المحاسبين اإلداررين من الخقررر عن القي  الخارردية إلي اعداد الخقاررر في الوقت الحقيقي والخقاررر الخنبؤرة 

تيجية لخحقي  األهداف طورلة األج  وتنفيذ يشارك المحاسبين اإلداررين في إدارة الخكلفة اإلسخرا، حيث 
 لداخلية واعداد القوائ  المالية.داررة والخشغيلية لقياس أداء الشرةات ، والخدطيط ألنشطة الخكلفة االرقابة اإل

 Business Analyticsوأدوات تحلييي  األعميال  ERPوميع تبنيي نظي  تدطيييط ميوارد المشيروع      
توافر لدي المؤسسات القدرة علي تفسير وتحلي  أنواع مدخلفة  Big Dataوتكنولوجيا البيانات الضدمة 

، وبالخالي ضرورة أن يعدل  ]داخية وخارجية ، مهيكلة وغير مهيكلة ، مالية وغير مالية  [من البيانات 
المحاسيبين اإلداررييين ميين مسييئولياته  لمسيياعدة الشييرةات الشيرةات علييي اكخسيياب مييي ة تنافسييية ، وعييد  

 اإلكخفاء بخوفير معلومات تارردية ولكن هناك حاجة إلجراء تنبؤات خاصة في حاالت عد  الخأكد.
ضها  تبني نظ  تدطيط موارد المشروع وبالخالي فإن هناك حاجة لمناقشة الفرص والخحديات الخي فر 

ERP  وأدوات تحليي  األعمييالBusiness Analytics  وتكنولوجيييا البيانيات الضييدمةBig Data 
 للمحاسبة اإلداررة والمحاسبين اإلداررين ، ةما يلي :

     الطتاسبي اإل ا يي  الطتاس حل اإل ا يحل: ERPالأثحر نلا  -2/3/1
نظا  الخدطيط للموارد المؤسسية إمكانية الوصول في الوقت السررع إلي البيانات الخشغيلية ذات يخيل    

الصلة في الوقت الحقيقي ، والخي تحخاجها اإلدارة إلتداذ القرارات والرقابة اإلداررة ، ورمكن لإلدارة أن 
عليي عمي   ERPي أثرت تحص  علي الفور علي المعلومات الالزمة إلتداذ القرارات بسرعة ، وبالخال

المحاسب من حيث تحسين هذا العم  خاصة من حيث الوقت الذي يقضي فيه المحاسبون وقخاً أق  بكثير 
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 ERPفي إدخال البيانات بعد الخنفيذ وإن ةان هناك م رد من الوقت في تحلي  البيانات ، وبالخيالي فيإن 
 تغير من أدوار المحاسبين ولكن أساليب المحاسبة ال تخغير.

تحقيي  فوائيد للعمليية اإلدارريية  ERPأن نظي    (Ponorîcă, et al. ,2014)أوضيحت دراسية و   
مث  المرونة المخ ايدة في توليد المعلومات ، وتحسين نوعية وجودة القوائ  والخقاررر والمعلومات المحاسبية 

المالية ، وإلغاء األعمال الروتينية الخي يقو  بها المحاسبين اإلداررين ، والذي يخطلب حاجية المحاسيبين 
 . ITلموةبة الخطورات والخغيرات المسخمرة في بيئة   ITاإلداررين إلي مهارات 

علي  ERPتأثير نظ   م Malinic & Todorovic (2012,السياق نفسه أشارات دراسة ة  من  وفي   
المحاسبة اإلداررة والمحاسبين اإلدارريين مين خيالل تقليي  الوقيت اليالز  ألداء المهيا  الخقليديية للمحاسيبة 
اإلداررة ، وزرادة الوقت الالز  ألداء أنشطة تحلي  البيانات ، قياس أداء وتقاررر اسخراتيجة دقيقة ، وهو ما 

مخعيددة الخدصصيات ومجموعية واسيعة ميين  يخطليب مين المحاسيبين اإلدارريين مسيخوي عيالي ميين المعرفية
المها  ، والقدرة العالية علي تحلي  وتفسير البيانات ، والمعرفة الواسعة بخكنولوجيا المعلومات والرغبة في 

 ت اإلتصاالت والخعام  مع األخررن.والخفكير اإلسخراتيجي ، ومهارا Team Workالعم  الجماعي 
أحدثت تغيير في  ERPإلل أن تبال  نظم  et al. ,2015)   (aljabaliوفي اإلطار نفسه أشارت دراسة

 العديد من ممارسات المحاسبة اإلداررة ، ومنها:
 ، أكثر دقة ، أسه  في اإلسخددا  ، وتحسين القدرات بشك  عا م.الموازنات رأكثر أتمخة، أكثر تفصيالً  -1
 إعدادًام. القوائ  والبيانات الخشغيلية رأكثر أتمخة ، أكثر تفصياًل ، وأسرع -2
 الخنبؤ ر أكثر دقة وتكرارًا وتكاماًل وتفصياًلم. -3
قياس األداء ر مخوسع ، وأكثر تفصياًل ، وترةي اً علي العمليات ، وتقاررر أكثر مرونة واسخددا  ةبير  -4

 . Benchmarketingللمقاييس المرجعية 
 .مالخكاليف ر تقاررر أكثر تفصياًل وترةي ًا ودقة ومرونة -5

في تقييمها لألثار المحخملة لخبنيي نظي    (Kallunki,et al., 2011)لك أشارت دراسة وبالخكام  مع ذ
ERP  سواء علي األداء المالي والذي يشير إلي القدرة علي توليد األرباح أو علي األداء داخ  المنظمة

والكفاءة الخنظيميية الربحية وما يرتبط بها من مقاييس ، أو علي األداء غير المالي والذي يشير للفعالية 
 لسد الفجوة الخي تخرةها المقاييس المالية إلسخكمال صورة أداء المنظمة. وما يرتبط بها من مقاييس

 ، والخيي تمخيد لخخضيمننظمية فوائيد مين العدييد مين الجوانيبيحقي  للم ERPيخضل أن تبنيي نظي  كما     
 ,.IT (Kallunki,et alال نباي التتتباي لاا الساتراالبجبي،   ، ال ا يايالتشاغح بي، ، التنلبطباي الجوانيب
2011) 

 من العديديؤثر علي  ERP نظ  تبني أن إلي مMalinic & Todorovic (2012, وةذلك أشارت دراسة 
 :تخضمن الجوانب وهذه ،يات ومهارات المحاسبين االداررينالداصة بالمحاسبة االداررة ومسؤل الجوانب
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، العمي  ةفرري  ، الخدطييط والخحليي  ، انشيطة  ISالمعرفة بنظ  المعلومات : الطهام  النشعي  -
 وقياس األداء.الموازنات ومحاسبة الخكاليف 

وضيرورة تقيدي  أدوات محاسيبة اداررية مخقدميية ، أساالحب  القنباا   أ  ا  الطتاسابي ال ا يااي :  -
 ومقاييس مالية وغير مالية ، ومقاييس مرجعية لألداء.

وضرورة تحسين العالقات ، عمليات الخوصي  ، مصادر المعلومات ، ةفاءة   الس رك :الطنلطي  -
 وفعالية العمليات ،  وتكام  النظ  االداررة والرقابة والخشغي .

ولكن هذه الجوانب وتحققها يخطلب مها  ومهارات جديدة للمحاسبين اإلدارريين وخاصة تلك المخعلقة        
, ومسيخوي عيالي مين المعرفية مخعيددة الخدصصيات والقيدرة  ITبالخطورات والمخغيرات المسيخمرة فيي بيئية 

 خررن.العالية علي تحلي  وتفسير البيانات والخفكير اإلسخراتيجي ومهارات الخعام  مع األ
أن يعدل المحاسبين االداررين مين مسيئولياته  لمسياعدة الشيرةات عليي اكخسياب ميي ة  وبالخالي يجب    

، وال يكخفيي حيث ال تعد البيانات الخارردية مصدرًا مثاليًا للمعلومات الالزمة التداذ القيرارات تنافسية ، 
ناك حاجة الجراء تنبؤات مخعلقة بمجاالت بخوفير المحاسبين االداررين معلومات تارردية وصفية ، ولكن ه

 يخوافر عد  الخأكد والمداطر في القرارات.
يؤدي ل رادة جودة البيانات والقرارات ، وإضافة أوقات  ERPتنفيذ نظ  وفي هذا السياق فإن نجاح 

ما يخطلب من المحاسبين اإلداررين لفه  قوي لألعمال والعمليات وقيمة لمها  المحاسبين اإلداررين ، وهو 
، ومهارات الخحلي  ، والخدطيط واتداذ القرارات ، ومهارات ، ومهارات شدصية عالية ، ومهارات قيادية 

اسخشاري لإلدارة العليا أكثر من  ERPتكنولوجية وفنية ، وبالخالي أصبل دور المحاسب اإلداري في بيئة 
 سب إداري.كونه محا

     الطتاسبي اإل ا يي  الطتاس حل اإل ا يحل:الأثحر الت بي  ال بانا  المخطي  -2/3/2
تكنولوجيا البيانات الضدمة المحاسبين اإلداررين علي توليد المعلومات المناسبة والقابلة يمكن أن تساعد 

، وبمييا أن المحاسييبة اإلدارريية ممارسيات مهنييية تسييعي الييي تييوفير لالسيخددا  لييدع  عملييية صيينع القيرار 
والمحاسبة معلومات لمساعدة مديري المؤسسات في اتداذ القرارات، وبالخالي فإن ة  من البيانات الضدمة 

 االداررة يهدف الي جمع البيانات وتحليلها بكفاءة.
ة اإلدارريية فيرص والخحييديات للمحاسيبوجيدت نكنولوجيييا البيانيات الضييدمة مجموعية ميين الومين هنيا فقييد أ

 : مQuinn & Strauss,  2017 ر، من أهمها والمحاسبين اإلداررين
 م الفرص والخحديات للمحاسبة اإلداررة والمحاسبين اإلداررين1جدول رق  ر    

 التتديا  الفر  الطرح ي
 ، الجديااادة ال باناااا  قنااارا  الكامااب - الرلحد  الخزيل ال بانا  

  الطهبك ي غحر  ال بانا 
 الترلحد الت قائ  ل  بانا  -

 ال بانا  مل تك حرة تكطبا  -
  صااااتي ماااال الطع رمااااا  التجااااا الزائااااد -

 ال بانا 
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 الخفبض التكالبف  -
 زيا ة قبطي ال بانا  -

 الطااااارظفحل ، الطعرفاااااي) الطااااارا   نقاااااص -
 (الطؤه حل

معالجااي ال بانااا   التتقااق 
 منها  الت ح ها

 الرفحر الرق  -
 التقبق الرفحر ال بانا  ف  الرق   -

 ال بانا  لتت حب الجديدة التقنبا  ضر  ة -
 ال بانا  السبا ة فقدان -

 الع با لإل ا ة القرا    ا التسحل - التقرير    ا القرا 
 التشغح   التخعبت التسحل -
 الستراالبج  التخعبت التسحل -

 التك في هباتكب الغححر -
 خاطئ  بشكب سريعي قرا ا  االخاج -

الفوائيد الكبيييرة للبيانيات الضييدمة يجيب معالجية الخحييديات الخيي تفرضييها وحخيي يمكين االسييخفادة مين     
من ةافة امكانياتها ، حيث يرتبط بعض تلك الخحديات بدصائص سخفادة تكنولوجيا البيانات الضدمة ، لال

، والبعض األخر يرتبط بنماذج البيانات الضدمة ، والبعض األخر يرتبط بالقيود الداصة بنظ  الخشغي  
، وهيو مييا يشييير إلمكانيية تصيينيف تليك الخحييديات وفقيا لييدورة حييياة لخحلييي  القائمية أو الموجييودة وطيرق ا
 : مSivarajah,et.al. 2017رلفئات ثالث رئيسية ، تشم  البيانات 

 ، السرعة ، الخنوع ، البيانات حج  مث ر نفسها البيانات الداصة بدصائص البيانات تحديات ترتبط  -
 م.ووجهات النظر االكخشاف ، الجودة ، الخقلب والخغير ، صحة

 وتكام  دمجو  ، البيانات الخقاط كيفية: والخقنيات  األساليب من بسلسلة نظ  الخشغي   تحديات ترتبط -
 .النخائج تقدي  وةيفية للخحلي ، الصحيل النموذج اخخيار وةيفية البيانات، تحور  وةيفية البيانات،

 .األخالقية والجوانب والحوةمة واألمن الدصوصية مث ؛الداصة بالبيانات  اإلدارة تحديات تغطي  -
 اإلدارريييية المحاسيييبة نطيييياق اتسيييع الخكنولوجييييية والخطيييورات األعميييال بييييين المنافسييية ازدييييياد ظييي  وفيييي

 الحقيقيي الوقيت فيي الخقياررر اعيداد إليي الخارردية القي  عن الخقررر من اإلداررين المحاسبين ومسئوليات
 طورلة األهداف لخحقي  اإلسخراتيجية الخكلفة إدارة في اإلداررين المحاسبين يشارك حيث ، الخنبؤرة والخقاررر
 .الداخلية الخكلفة ألنشطة والخدطيط ، الشرةات أداء لقياس والخشغيلية اإلداررة الرقابة وتنفيذ األج 

 الخشيييغيلية المحاسيييبية بالمعلومييات الميييديررن ت وريييد هييو اإلداررييية المحاسيييبة ميين الهيييدفوبمييا أن 
 لخحقيييي  االسييخراتيجية الخكيياليف إدارة فييي المشييارةة دور اإلداررييين المحاسييبين يدييد  ، وبالخييالي والمالييية
 الخكلفة نشطةأل الخدطيطو  ،الشرةات أداء لقياس والخشغيلية اإلداررة الرقابة وتنفيذ ،األج  الطورلة األهداف

  تصنيف يمكن الدور هذا ولدع ، م المالية البيانات وإعداد الداخلية ، 
 للمحاسيبين يمكن ،والمنافسة  األعمال في البقاء على تساعد الخي الصعبة المها  هذه لخحقي و 
الخحليييالت المدخلفييية لييدع  عمليييية صيينع القيييرار  إلجيييراء األعمييال تحليييي  أدوات اسييخددا  اآلن اإلداررييين

 لجمعهييا كبيييرة مييوارد واسييخثمار الضييدمة البيانيات واسييخددا ،  اإلداررييينوااللخ اميات الرئيسييية للمحاسييبين 
  .أفض  نخائجو  أعم  رؤى تخوقع وبالخالي المطاف، نهاية في وتحليلها وإعدادها ومعالجخها
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وهو ما يخطلب أن يكون لصانع القرار المهارات الخقنية الكافية إلجراء تحليالت تشديصية عليي أسياس 
أن يخوافر لدي المحاسب اإلداري مجموعة من المهارات الالزمة لخحسين القرارات ، و اسخكشاف البيانات 

األعمال وتكنولوجيا البيانات ، واالسخفادة من تحلي   للقيا  بخحلي  األعمال وخل  رؤي وقي  جديدة للمنظمة
، الشرةة أداء قياس ،المالية البيانات إعداد : في اإلداررين للمحاسبين الرئيسية في أداء المها  الضدمة 

 ات.القرار الخدطيط واتداذ ب المخعلقة المعلومات تقدي و 
 العار      الطتاساا حل  التكاماب ناحل الت ابي  ال بانااا  الماخطي  نلاا الخعاابت الطارا   -2/3/3

 :لتتسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي اإل ا يحل
 Business Analytics األعمييال تحلييي  وأدوات ERP المشييروع ميوارد تدطيييط نظيي  تبنييي ميع     

 مدخلفة أنواع وتحلي  تفسير علي القدرة المؤسسات لدي توافر Big Data الضدمة البيانات وتكنولوجيا
 يعدل أن ضرورة وبالخالي ، ] مالية وغير مالية ، مهيكلة وغير مهيكلة ، وخارجية اخيةد[  البيانات من

 وعييد  ، تنافسييية مييي ة اكخسيياب علييي الشيرةات الشييرةات لمسيياعدة مسييئولياته  ميين اإلداررييين المحاسيبين
 .الخأكد عد  حاالت في خاصة تنبؤات إلجراء حاجة هناك ولكن تارردية معلومات بخوفير اإلكخفاء

 المشروع موارد تدطيط نظ  تبنيوبالخالي فإنه يمكن في ضوء العديد من الدراسات يمكن إبراز ةيف أن 
ERP األعمال تحلي  وأدوات Business Analytics الضيدمة البيانيات وتكنولوجيا Big Data  أثير

 ،علي مها  وممارسات ومسؤوليات المحاسبة اإلداررة والمحاسبين اإلداررين 
 (Nielsen, S. 2018)  &Appelbaum, D., et.al. , 2017)م & (Vidgen, R., et.al. , 2017)  

(Wang, Y., & Wang, Z. 2016) &  (Jackling, B., & Spraakman, G.  2006) & 
Ponorîca, A. G., et.al. ,2014)م & Karamatova, L. 2017)م : 

ححث الا ال خبص أثا  جلك  التكامب  ما فرضه مل التديا   فر  ل طتاسبي اإل ا ياي  الطتاسا حل    
 :، وهي اإل ا يحل ف  خطسي جرانب أساسبي

 التركحز     النلرة الشام ي  الرؤيي الشام ي ف  ثقافي التت بي  :  -1
وهنيا يجيب أن ُيرةي  المحاسيب اإلداري عليي ةي  جوانييب نشياط األعميال وجمييع أنحياء المنظمية لخكييورن 
صيورة ورؤرية شياملة عنييد تحدييد القضيايا الجديييدة والحليول ، ةميا يجيب أن تسييخند عمليية اتدياذ القييرارات 

الخفكير المخكام  والرؤرة الشاملة لخوصيلها لألشداص المالئمين داخ  المنظمة خاصة في المالءمة إلي 
 ، وذلك لضمان أن األفكار تولد فعليًا قيمًا وليس مجرد وعد بذلك. ظ  عد  الخأكد والخعقيد والغموض

األعمال المالء  وهو ما يخيل للمحل  أن يري ةيف تعم  المنظمة داخ  السوق ورخمكن من إعداد نموذج 
القرارات وتنفيذ الحلول العملية الخي تعالج تحديات صنع  والذي ُيعد ةإطار للعم  وةأساس التداذ أفض 

وإدارة القرار في ضوء الفه  لنموذج األعمال ومؤشرات األداء الرئيسية من أج  تدصيص أفض  للموارد 
 ربحية.المداطر لخوليد أقصي قدر من النقد وزرادة اإلنخاجية وال
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وهنا يجب علي المحاسبين اإلداررين تجاوز حدود المحاسبة اإلداررية والخفاعي  ميع غيير المحاسيبين عين 
م ترتبط Prescriptive analyticsر طرب  الجمع بين األساليب الكمية والنوعية ، ففي الخحلي  الخصورري

نيي أن المحاسيب اإلداري يجيب أن باتداذ القرارات والوصول للبيانات المالءمية مميا يعالنظرة الشمولية 
جديدة ذات تيأثير ، وهنيا ال يحخياج المحاسيب يكون قادرًا علي تقدي  أفكار ومقخرحات جديدة تدل  رؤي 
بكيفية اسخدراج البيانات ذات الصلة ، وفه  اإلداري إلي معرفة مخعمقة بهياك  البيانات ب  إلي معرفة 

 ن تضيف القيمة للمظمة.أوتوضيل ما هي نخائج الخحليالت وةيف يمكن 
 التركحز     القرا ا  الطستندة إل  التقائق الت  الخ ق القبطي  التأثحر: -2

، وتحور  البيانات إلي خبرات وتأثيرات وتسهي  اتداذ القيرارات الفعالية الفه  ألهمية البيانات  باسخددا 
 : حخي تكون قادرة علي إضافة قيمة للشرةة 

 
هنياك العدييد مين أنيواع البيانيات المالءمية ر تاررديية مقابي  بيانيات فيي الوقيت الحقيقيي ، قيد يكيون  حييث

لية مالية مقاب  غير ما، دمة ، مهيكلة مقاب  غير مهيكلةصغيرة مقاب  ضبيانات داخلية مقاب  خارجية ، 
اهات المسخقبلية د االتجاهات وتطورر النماذج والخنبؤ باالتجوذلك لخحدي، ، ملموسة مقاب  غير ملموسة م

بيانات فوررة في الوقت الحقيقي ال يسخطيع مخدذ القرار أن يصف بشك  لخحسين عمليات الشرةة ، فبدون 
 الموظفين واالحخفاظ به  م.انات غير الملموسة ر رضا العمالء، و فعال مسار العم  بما في ذلك البي

بييين مخغييييرات الميييدخالت ومخغييييرات  وهنييا يجيييب أن يضيييمن المحاسييب اإلداري العالقييية السيييببية الكافيييية
علي اسخددا  تقنيات نماذج أكثر تقدمًا للمساعدة في زرادة قادراً  وأن يكون عند اعداد النماذج ، المدرجات 

تسخند إلي السبب الحقيقي وعالقات تأثير مسخمدة من اإلنخاجية والربحية ، وافخراض عالقات وارتباطات 
 باسخددا  األساليب اإلحصائية وتقنيات اإلقخصاد القياسي.األساليب والطرق العلمية 

 التركحز     التن ؤا   الترقعا :  -3
يجب علي المحاسب اإلداري في القرارت الخقليدية ر الخحسينات في الخكلفة والخسعير م أن يكون قادرًا علي 

الخرةي  ازنات والخدطيط وضع المو عند إدراج الخوقعات والخنبؤات في مجاالت تلك القرارات ، إلي جانب 
 Forecast Reports and، حييث الخقياررر الخنبؤرية ولوحيات المعلومياتموضيوعات جدييدة عليي 

Dashboards  أن يكون  أيًضا هرجب عليت ذةاء األعمال للخنبؤ بالمسخقب ، و ها باسخددا  ادوايخ  إداؤ
 Statisticalاإلحصائية واسخدراج البيانات رتقنيات تحلي  تنبؤرة مخقدمة مث  النماذج قادراً علي اسخددا  

Modelling and Data Mining  ).للخنبؤ باحداث المداطر لخقيي  الخهديدات الناشئة 
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القدرة علي تخبع أداء األعمال المحخم  أو المخوقع  باسخددا   forecastالخوقع  وهنا يكون الغرض من    
 .اتداذ قرارات في الوقت المناسبحخي يمكن ر القوائ  والبيانات االحخمالية م 

فهييو قائمية أو بيييان أو مجموعيية ميين األحيداث المسييخقبلية المسييخندة للظييروف  Predictionأميا الخنبييؤ   
، مث  اسخددا  المبيعات الحالية للخنبؤ بعدد العمالء الذين سيشرون سيارة جديدة والربل اإلجمالي الحالية 

ر خوقعات الطلب ، وال يخطلب الخنبؤالنماذج الخنبؤرة بينما يرتبط الخوقع بالمخحق  ، وغالبًا ما يرتبط الخنبؤ ب
 خلفية تحليلية م حيث يعخمد في األساس علي تقنيات سالس  زمنية مخعددة من اإلقخصاد القياسي.

 التركحز     النطذجي التفا  بي   ط بي ا دا  التقا ير الطرئبي:  -4
في مساعدة األعمال علي ترجمة رؤي البيانات الجديدة أن يلعب المحاسب اإلداري دوراً محورراً وهنا يجب 

سواء في شك  في شك  تقاررر تفاعلية ، وعرضها إلي قيمة للمنظمة باسخددا  تقنيات تصورررة مدخلفة 
األداء الرئيسيية أرقا  ، اشكال ، اتجاهات ، حيث يقو  المحاسب بعد توفير البيانيات الماليية ومؤشيرات 

 البيانات الخارردية والبيانات الكبيرة في مساعدة المنظمات في الخنبؤ وتجنب المداطر.  وباسخددا
واسع من  وبالخالي يكون الهدف الرئيسي للبيانات والخحليالت هو تحسين عملية صنع القرار في نطاق     

، تحديد أسواق جديدة ، إدارة مداطر سلسلة األنشطة فيما يخعل  بخج ئة العمالء ، الخسعير ، الخكاليف 
فيي فهي  بيانياته   االشداص Visualizationsالخوررد وتحسين الفعالية الخشغيلية ، حيث تساعد عملية 

الخقنيية الكافيية وفه  األحداث من البداية إلي النهاية ، وهو ما يخطلب أن يكون لصانع القرار المهيارات 
 أساس اسخكشاف البيانات لخحسين القرارات.إلجراء تحليالت تشديصية علي 

 طستخدمي ف  الت حب نبانا  األ طال :التركحز     الطها ا  ال -5
وهنا يجب أن يخوافر لدي المحاسب اإلداري مجموعة من المهارات الالزمة للقيا  بخحلي  األعمال وخل  

 رؤي وقي  جديدة للمنظمة ، ومن أه  هذه المهارات :
تكنولوجيا المعلومات ، ذةاء األعمال ، اسخدراج البيانات ، البرمجة وادارة البيانات ، :  مها ا    طبي -

 .وغير الدطياإلحصاء واالقخصاد القياسي ، تحلي  االرتباط واالنحدار البسيط والمخعدد 
 .، شروحات الرؤرة والنخائج لل مالء والرؤساء: ر االتصال، والعروض الخقديمية مها ا  مهنبي -
 العنقييوديالخحلييي  الخحلييي  العيياملي وتحليي  الخميياي ، والخعييرف علييي األنميياط ، و  : التت حاابمهااا ا   -

 .باعخبارها تحليالت مالئمة الخخيار وتدطيط مؤشرات األداء الرئيسية مث  بطاقة األداء المخوازنة
البيانات والخقاررر أكثر من ر تجميع ، تنظي  ال يحخاج الي مهارات  Descriptive Levelففي الخحلي      

فإنيه يحخياج مهيارات  The Predictive or The Prescriptive Level أميا فيي الخحليي ، الخارردييةم
ووجود وجهات للقرارات والسلوةيات المعقدة  نهجية قورةمونماذج األمثلية والخي توفر جديدة مث  المحاكاة 

 ثير من المعرفة الداخلية للشرةات مث النماذج المالية ة تخطلب ، فمثالنظر ثاقبة لبناء مث  تلك النماذج 
، وتكيياليف دورة حييياة شياط، واإلدارة علييي أسيياس األنشييطة، والخكلفية المسييخهدفةالخكلفية علييي أسيياس النر
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عليي المحاسيب اإلداري أن يعمي  ميع مجموعيات أخيري إلخيراج قيمية للمنظمية مثي   ةما يجيب، المنخجم
  .ITموظفي 

 الخعبت  نلا المخطي ال بانا  الت بي  نحل يستنتج الأثحر التكامبمطا س ق يستعبع الباحث أن          
 ف  الطجال  التالبي :التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي اإل ا يحل ف   الطتاس حل      العر  الطرا  
 : متاسبي التكالبف  التقا ير الطالبي الخا جبي -1

 علي ، والخرةي  للشرةة المالي الوضع ووصف تلديص من خالل الوصفي الخحلي حيث يسخدد  
 المالية ، بما في ذلك: الخقاررر العداد الداخلية البيانات

 .مجال تقدير تكلفة البضاعة المباعة وإدارة الخكاليف -
 .تقيي  المد ون  -
 :  إ ا ة الطخاطر الت حب  القحبا األ اء -2

فكييار واالسيخدالالت وتحلييي  العمليييات واالحييداث لقييياس أداء الشييرةة وهنيا يييخ  الخرةييي  علييي الييرؤي واأل
، واسييخددا  مييدخالت الخحليييالت الوصيفية لخييوفير واعييداد الخنبييؤ الصييناعة لخقييي  االداءواسيخددا  بيانييات 

باالداء المسخقبلي للمنظمة ، وادارة المداطر بشك  أفض  في الوقت الحقيقى واكخشاف الغش والخحررفات 
 ة ، حيث : الجوهرر
 .أفض  بشك  المداطر وادارة،  الحالية اإلسخراتيجية، الدطط  تقيي   -
 .األداء الخشغيلية والخكاليف المخكاملة مقاييس -
 .الشرةة أداء لقياس واالحداث العمليات وتحلي  واالسخدالالت فكارواأل الرؤي علي الخرةي  -
 .الخصحيحية واإلجراءات لخعل ا -
 :التخعبت    ا القرا  -3

داء لخييوفير معلومييات دقيقيية وفييي الوقيييت ةيي  ميين محاسييبة الخكيياليف وقييياس األ وهنييا يييخ  اسييخددا  نخييائج
دارة في توفير المعلومات المالئمة التداذ وصنع بالمعلومات الدارجية لمساعدة اإل المناسب ولها عالقة

مث  لصانعي القرارات ،   األالقرارات والخدطيط باسخددا  الخحلي  الخصوري لخوفير معلومات ترتبط بالح
عمال دة علي االبخكار والفه  الصحيل ألسخثمار ودخول اسواق جديدة ، والمساعدارة واخخبار مداطر اإلوإ

 المنظمة وادخال انواع جديدة من البيانات داخ  عملية صنع القرارات ، بما في ذلك:
عليييي أسيييياس الخكلفيييية الخدطيييييط ، و المنظميييية ألعميييال الصييييحيل والفهيييي  االبخكيييار علييييي المسييياعدة -

 .والموازنات والخنبؤات
 .جديدة اسواق ودخول االسخثمار مداطر واخخبار إلدارة الخنبؤي الخحلي  اسخددا  -
 .البنية الخحخية الخكنولوجية -
 الخصوري الخحلي  باسخددا  المثالية المشروعات تحديد -
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 Business تحلييالت االعميال المدخلفية بالخكامي  مييع ERPومميا سيب  يخضيل أنيه يمكين تنفييذ نظي   
Analytics  وتكنولوجياBig Data  المحاسيبة اإلداررية في تحسيين وتطيورر مهيا  ووظيائف وممارسيات

 ومسؤوليات المحاسبين اإلداررين ، ةما بالشك  الخالي:
 Business Analyticsتحليالت االعمال المدخلفة  بالخكام  مع ERPتنفيذ نظ  م إطار 5شك  رق  ر
فيي تحسيين وتطيورر مهيا  ووظيائف وممارسيات المحاسيبة اإلداررية ومسيؤوليات  Big Dataوتكنولوجييا 

 :المحاسبين اإلداررين

 
 المصدر : من إعداد الباحث
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 عط بي الد اسي ال   لتت حبا -3
إعداد  من خالل سار البحث في شقه األول ةدراسة نظررة مكنت الباحث من إشخقاق فروض البحث      

 Business Analytics تحلييالت االعميال المدخلفية بالخكامي  ميع ERPنظي  تنفييذ  إطيار للعالقية بيين
فيي تحسيين وتطيورر مهيا  ووظيائف وممارسيات المحاسيبة اإلداررية ومسيؤوليات  Big Dataوتكنولوجييا 

 البحث الداصة خخبار فروضال، ورسير البحث في شقه الخطبيقي ةدراسة ميدانية  المحاسبين اإلداررين
 ةما يلي: نعرض أرةانها،  العالقةبإطار تلك 

 الد اسي: الصطبا  منهجبي  -3/1
قا  الباحث في ضوء الهدف الرئيسي للبحث وفروضه بجمع البيانات من الشرةات عينة الدراسة 

، وصممت القائمة بحيث تحخوى على (Questionnaires)من خالل اسخددا  أسلوب قوائ  االسخقصاء
لقياس أبعاد  اسخبانةت  تصمي  ، حيث األدوات الخى يمكن اسخددامها لقياس المخغيرات المدخلفة للدراسة 

وأبعياد  Big Data Analytics البيانيات الضيدمة تحلييالت وأبعاد ERP  تدطيط موارد المشروع نظ 
بناء على الدراسة النظررة تطور دور المحاسبين اإلداررين ، وأبعاد تحسين وظائف المحاسبة اإلداررة ، 

 :كما يلي قسمينللدراسات والبحوث في هذا المجال، ، وتمت عملية الخصمي  من خالل تقسيمها إلي 
 : الديطرغرافبيلقباس الطتغحرا   :القسا األ ل -1

، المرة   اس  المنشأةمث   لشدص المجيب عن أسئلة االسخبانةاو  المنشأةمعلومات عامة عن  وشم      
 .الوظيفي ، والمؤه  العلمي

 غحرا  الطستق ي  الرسبعي  التابعي:ابعا  البتث: الطتقسا الثان :ال -2
 بعديل: الشتطب   ى الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا   الطتغحرا  الطستق ي:  -أ
 عبارات 3م، ورخكون من نظ  تدطيط موارد المشروعرول : األالمخغير المسخق   -1
 عبارات 6م، ورخكون من تحليالت البيانات الضدمةرالثاني : المخغير المسخق   -2
 عبارات 5ورخكون من : العر      الطتاس حل اإل ا يحلالطتغحر الرسبت: -ب
 عبارات 3ورخكون من : التسحل  ظائف الطتاسبي :الطتغحر التابع- 

 هذا وقد ت  اسخددا  على أساس مقياس ليكرت الدماسي  المسخدد  فى هذه الدراسة وهو ةما يلى:     
 مواف           غير مواف  تماما مواف  تماما          مواف                 محايد              غير       

        5                   4                     3                       2                1  
 التديد مجتطع   حني الد اسي: -3/2

الصناعية بالمنشآت  داررين ومديري الحساباتواإل نمحاسبيالو  نمديرراليخكون مجخمع الدراسة من      
م 95، حيث ت  توزرع ر قائمة االسخبيان عليه ، وقد ت  توزرع  بالبورصة المصررةوالمدرجة  المساهمة

، وبلغ عدد م قائمة32رالخي ال تخوافر بها الشروط الالزمة وقد بلغت القوائ  غير المسخرجعة و ، قائمة 
 .قائمة م63رالقوائ  الخي ت  عليها الخحلي  اإلحصائي 
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 التت حب اإلحصائ : -3/3
 :والردود عليها، تمهيدا الخخبار فروض البحث ، وذلك ةما يلي االسخقصاءت  تجميع قوائ  

 الحصاء الرصف : -3/3/1
قا  الباحث باسخدراج اإلحصاء الوصفي للمخغيرات الداصة بسمات مفردات عينة البحث ث  اإلحصاء      

الخكييرارات والنسييب المئورييية، اإلحصيياء الوصييفي  ، ورشييم الوصييفي لمخغيييرات البحييث المسييخقلة والخابعيية
لخحديييد سييمات عينيية  والخرتيييبهمييية النسييبية، األالمخوسيطات الحسييابية المرجحيية، االنحييراف المعييياري، 

 .الدراسة
 :األ  ا   األسالحب اإلحصائبي -3/3/2 

واالتساق  ،لقياس ثبات وصدق محخوى اسخبيان الدراسة Alpha cronbachاخخبار ألفاكرونباخ وربدأ ب   
 اإلحصاء الخحليليلدراسة العالقة بين إجمالي البعد بإبعاده الفرعية،  Internal consistencyالداخلي 

تحلي  ،  Simple  and multiple regressionوالمخعدد  تحلي  االنحدار الدطى البسيطمخمث  فى 
التكامب نحل الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت  انعكاسا  تأثير لقياس مPath analysisرالمسار  

 لدى األفراد مح  البحث " التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي الطرا       العر      الطتاس حل اإل ا يحل
اكثر من لقياس مدي الفروق بين  One Way ANOVAتحلي  الخباين أحادى االتجاه اخخبار  "ف"  ، 

لقياس اتجاه ، معدد سنوات ممارسة المهنية -المؤه  العلمي -المرة  الوظيفيمخمثلة فى ر فئخين مسخقلخين
 .العالقة وقوتها

 اختبا  صدق أ اة القباس: -3/4
بهدف الخعرف على مدى وضوحها وفهمها ومدى  الخاليةاعخمدت الدراسة الحالية على أدوات القياس 

 :مصداقيخها فى قياس المخغيرات
 :Alpha cronbach باخ" نمعامب الفاتكر  معامي  الصدق  الثبا :  -3/4/1

انعكاسااا  التكامااب نااحل الت اابي  ال بانااا  أبعااا   اسيخددا  معاميي  الثبيات الفييا ةرونبياخ إلجمييالي تي    
  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي المخطي  نلا الخعبت الطرا       العر      الطتاس حل اإل ا يحل

لذى يمث  الجذر .م األمر الذى انعكس أثرة على الصدق الذاتى را831حج  العينة  الذى بلغ  رالجمالي 
الت ابي  ال باناا  أبعاا  "  معامي  " ثبيات هذا وقد سجلت أعليي  ، .م911حيث بلغ ر الخربيعي للثباتم

ركمخغيير تيابعم،  التسحل  ظائف الطتاسابي تليها أبعيادركمخغير مسخق م،  المخطي  نلا الخعبت الطرا  
أكبر  قيمةوهي  م0.843باالرتفاع جيث بلغ ر،  ركمخغير وسيطم العر      الطتاس حل اإل ا يحلتليها 
 :الخاليتشير نخائج الجدول ةما ،  ة علي االعخماد علي تلك المقاييسم مما يعني القدر .,7رمن 

انعكاسات الخكام  بين تحليالت البيانات الضدمة  ألبعاد "م معام  الثبات والصدق الذاتي 2جدول رق  ر
 Alphباسييخددا  معامي  الفييا ةرومبياخ "  ونظي  تدطييط المييوارد عليي تطييور دور المحاسيبين اإلدارريين

cronbach 
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 معامب الصدق معامب الثبا  الد اسي أبعا 
 0.918 0.843 تحليالت البيانات الضدمة ونظ  تدطيط الموارد -1
 0.867 0.752 تطور دور المحاسبين اإلداررين -2
 0.901 0.810 تحسين وظائف المحاسبة -3

انعكاسا  التكامب نحل الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت  أبعا :إجطال  
 الطرا       العر      الطتاس حل اإل ا يحل

0.831 911. 

 Internal consistencyالالساق الداخ    -3/4/2
انعكاساا  التكاماب ناحل الت ابي  ال باناا  الماخطي  نلاا ألبعا  قد ت  حساب صدق االتساق اليداخلي 

" وذلييك   التسااحل  ظاائف الطتاساابي اإل ا ياي الخعابت الطاارا     ا  العاار      الطتاسا حل اإل ا يااحل
والدرجة الكلية العالقة بين ة  بعد  لقياس  Pearson correlationباسخددا  معام  ارتباط ربيرسونم 
 إلجمالي األبعاد المخعلقة بالدراسة.

 الطتغحرا  الطستق ي:  الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا  :-1
المخغيرات  االتساق الداخلي لمعامالت االرتباط بين ة  بعد وإجمالي الدرجة الكلية ألبعادم 3جدول رق  ر

 ربيرسونم" " باسخددا  معام  ارتباطتحليالت البيانات الضدمة ونظ  تدطيط الموارد "  المسخقلة 
 األبعا  (rمعامب ال الباط )

 ERPنلا الخعبت مرا   الطشر ع -1
يمكن الشرةة من اسخغالل معلومات األعميال بشيك  أفضي  بميا يحقي  فوائيد  ERPنجاح تنفيذ نظ   -1 **0.836

 للعملية اإلداررة والمعلومات المحاسبية
 تغيير في العديد من ممارسات المحاسبة اإلداررة ERPأحدث تبني  نظ   -2 *0.590
 يؤثر علي العديد من الجوانب الداصة بمسؤوليات ومهارات المحاسبين االداررين ERPتطبي  نظ   -3 **0.724

 الت بي  ال بانا  المخطي   -2
 داخ  الشرةة Big Dataيوجد اهخما  بالبيانات الضدمة  -1 **0.810
 تخعدد مصادر وانواع البيانات المسخددمة في العمليات اليومية -2 **0.607
 تظهر االسخددامات االسخراتيجية للبيانات الضدمة في الشرةة -3 **0.792
 يبدأ تحلي  األعمال بخجميع وتنظي  ومعالجة البيانات ، ورخ  ذلك بثالث مكونات وطرق أساسية -4 **0.864
يعميي  تحلييي  األعمييال علييي تكامييي  نظيي  المعلومييات والييذةاء االصيييطناعي ونظيي  دعيي  القييرارات ميييع  -5 *0.582

اإلحصائية والكمية والنماذج الرراضية ، لمساعدة المديررن في الوصول نحو رؤرة أفضي  حيول  األساليب
 عملياته  الخجاررة

تيأتي قيمية اليرؤي األساسيية مين خيالل الخحسيينات فيي عملييات األعميال الناتجية عين الخحليي  والقيدرة  -6 **0.641
 علي تقدي  أفض  القرارات وتحقي  فوائد هائلة
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 م0.01عند مسخوى معنورة أق  من ر** دالة   
 م0.05* دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر  

 :يتمح مل الجد ل السانق ما ي  
يمكن تخبع معامالت االرتباط بين إجمالي الدرجة الكلية لك  بعد وإجمالي األبعاد الخى تنخمي إليه، حيث   -

 معامالت ارتباط ة  بعد  بإجمالي األبعاد المخعل  بها.يعكس العمود األول األبعاد الفرعية، والعمود الثاني 
ن عالقية معيامالت االرتبيياط لكي  بعيد بالدرجيية الكليية إلجميالي األبعيياد المنخميية الييه  داليية عنيد مسييخوى إ -

م ممييا يييدل علييى ان جميييع 0.864و  0.582م فاقيي  . وتراوحييت معييامالت االرتبيياط بييين ر0.05معنورية ر
 مع أداة الدراسة، األمر الذى يبين صدق أداة الدراسة وصالحيخها للخطبي  الميداني. األبعاد صادقة ومرتبطة

 :العر      الطتاس حل اإل ا يحلالطتغحر الرسبت:  -2
المخغيير  االتساق الداخلي لمعامالت االرتباط بين ة  بعد وإجمالي الدرجة الكلية ألبعيادم 4جدول رق  ر

 ربيرسونم" " باسخددا  معام  ارتباطتطور دور المحاسبين اإلداررين "  الوسيط
 األبعا  (rمعامب ال الباط )

 الخرةي  علي النظرة الشاملة والرؤرة الشاملة في ثقافة الخحليالت -1 **0.730
 الخرةي  علي القرارات المسخندة إلي الحقائ  الخي تدل  القيمة والخأثير -2 **0.749
 الخرةي  علي الخنبؤات والخوقعات -3 *0.542
 الخرةي  علي النمذجة الخفاعلية وعملية اعداد الخقاررر المرئية -4 **0.621
الخرةي  علي المهارات المسخددمة في تحلي  بيانات األعمال ، الخي يجب أن تخوافر لدي المحاسب  -5 **0.866

 اإلداري للقيا  بالخحلي  وخل  رؤي وقي  جديدة للمنظمة
 م0.01** دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر  
 م0.05* دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر  

 :يتمح مل الجد ل السانق ما ي  
ان عالقية معيامالت االرتبيياط لكي  بعيد بالدرجيية الكليية إلجميالي األبعيياد المنخميية الييه  داليية عنيد مسييخوى  -

م ممييا يييدل علييى ان جميييع 0.866و  0.542بييين رم فاقيي  . وتراوحييت معييامالت االرتبيياط 0.05معنورية ر
 األبعاد صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، األمر الذى يبين صدق أداة الدراسة وصالحيخها للخطبي  الميداني.

 :التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا ييالطتغحر التابع:  -3
المخغيير  الدرجة الكلية ألبعياداالتساق الداخلي لمعامالت االرتباط بين ة  بعد وإجمالي م 5جدول رق  ر

 ربيرسونم" " باسخددا  معام  ارتباط تحسين وظائف المحاسبة اإلداررة"  الخابع
معامب ال الباط 

(r)  األبعا 

يظهير تيأثير الخكامي  بيين تحلييالت البيانيات الضيدمة ونظي  تدطييط الميوارد وتطيور دور المحاسييبين  -1 **0.629
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 المحاسبة اإلداررة في مجال محاسبة الخكاليف والخقاررر المالية الدارجيةاإلداررين في تحسين وظائف 
يظهير تيأثير الخكامي  بيين تحلييالت البيانيات الضيدمة ونظي  تدطييط الميوارد وتطيور دور المحاسييبين  -2 **0.796

 اإلداررين في تحسين وظائف المحاسبة اإلداررة في مجال تحلي  وتقيي  األداء وإدارة المداطر
يظهير تيأثير الخكامي  بيين تحلييالت البيانيات الضيدمة ونظي  تدطييط الميوارد وتطيور دور المحاسييبين  -3 **0.831

 اإلداررين في تحسين وظائف المحاسبة اإلداررة في مجال الخدطيط ودع  القرار
 م0.01** دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر  
 م0.05* دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر  

 :مل الجد ل السانق ما ي  يتمح 
ان عالقية معيامالت االرتبيياط لكي  بعيد بالدرجيية الكليية إلجميالي األبعيياد المنخميية الييه  داليية عنيد مسييخوى  -

م ممييا يييدل علييى ان جميييع 0.831و  0.629م فاقيي  . وتراوحييت معييامالت االرتبيياط بييين ر0.05معنورية ر
 ى يبين صدق أداة الدراسة وصالحيخها للخطبي  الميداني.األبعاد صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، األمر الذ

 :تكطا ي  "    الخصائص الديطرغرافبي ل عحني  بانا   امايل  الرصبف  حني الد اسي  فقا " -3/5
انعكاسات الخكام  بين " للمخغيرات الديموجرافية وفقا ألبعاد عينة الدراسة وفقا  توصيف م6جدول رق  ر

تحسين وظائف و  الضدمة ونظ  تدطيط الموارد علي تطور دور المحاسبين اإلداررينتحليالت البيانات 
 " المحاسبة اإلداررة

 النس ااااااااي العااااااد  الطتااااغحااااااار
 الطركز الرظبف  -1

 3.2 2 مدير تنفيذي
 12.7 8 مدير مالي

 30.14 19 محاسب إداري
 33.33 21 مدير حسابات

 20.63 13 أخري
 100 63 اإلجطااااااااااااااااااااال 

 الطؤهب الع ط  -2
 73.0 46 بكاليورروس

 7.9 5 زماليية
 14.3 9 ماجسخييير
 4.8 3 دةخوراه 

 100 63 اإلجطااااااااااااااااااااال 
 سنرا  الخ رة-4

 19.0 12 .سنييوات 5أق  من 
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 36.5 23 .سنوات 10إلى  5من 
 20.6 13 .سنة 15إلى  10من 
 14.3 9 .سنة 20 – 15من 

 9.5 6 سنية 20أكثر من 
 100 63 اإلجطااااااااااااااااااااال 

 ما ي   :السانق يتمح مل الجد ل 
 الطركز الرظبف  -1
يشير إلى أن أغلبية عينة الدراسة  "الطركز الرظبف   أن توزرع مفردات عينة الدراسة وفقًا لمخغير " -

فئة ث  %م، 30.14م، بنسبه رمحاسب إداري%م، يليها  فئة ر33.33بنسبه رم، مدير حساباتتشم  فئة ر
%م، 12.7م، بنسبة رمدير تنفيذيم، رمدير ماليالفئة رة  من  %م، وأخيرا20.63م، بنسبه رأخرير
 وفقا لردود عينة الدراسة.على الخرتيب %م، 3.2ر
 الطؤهب الع ط  -2
يشير إلى أن أغلبية عينة الدراسة  "الطؤهب الع ط   " أن توزرع مفردات عينة الدراسة وفقًا لمخغير -

م، بنسبه ماجسخيييرر المؤه %م، يليها  فئة 73م، بنسبه ربكالورروسر المؤه تشم  فئة 
على  %م،4.8%م، ر7.9بنسب رم،  دةخيوراه ر م،زمالييةر المؤه فئة ة  من %م، وأخيرا 20.614.3ر

 وفقا لردود عينة الدراسة.الخرتيب 
 سنرا  الخ رة -3
يشير إلى أن أغلبية عينة الدراسة تشم   " سنرا  الخ رة أن توزرع مفردات عينة الدراسة وفقاً لمخغير " -

 15إلى  10من ر لخ رةا%م، يليها  فئة 36.5م، بنسبه رسنة 10سنوات إلى أق  من  5من ر لخ رةافئة 
 لخ رةافئة  ة   %م، وأخيرا19بنسبه رم، سنييوات 5أق  من ر لخ رةافئة ث  %م، 20.6م، بنسبه رسنة

وفقا لردود  على الخرتيب %م،9.5%م،  ر14.3بنسب رم، سنية 20رأكثر من م، سنة 20 – 15من ر
 عينة الدراسة.

 ل طتغحرا  البتثبي:الطقايبس اإلحصائبي الرصفبي  -3/6
ضل من بيانات الجداول خللمخغيرات البحثية، حيث يالمقاييس اإلحصائية الوصفية  وفيما يلي نخناول    

وذلك وفقًا  األهميةوأق  درجات  األهميةالداصة بخلك األبعاد، العبارات الخي حازت على أعلى درجات 
،  السخجابات مفردات عينة الدراسة، ث  يوضل بالنسبة لك  بعد االتجاه العا  السخجابات مفردات البحث

× المخوسط الحسابي ÷ األتي= االنحراف المعياريبالنظر إلي نسبة معام  االخخالف والخي رمعادلخها و 
ةلما قلت نسبة معام  االخخالف ةان افض  حيث ان هذا يدل على تجانس افراد العينة والعكس  م100

ألبعاد الدراسة فى الخرتيب أق  اخخالفا افضله  ألنه أق  تشخخا فى األراء ، وذلك  1صحيل وبالخالي رق  
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  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا       العر      الطتاس حل انعكاسا  التكامب نحل الت بير
 :(  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي اإل ا يحل

  الشتطب   ى بعديل:الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا   الطتغحرا  الطستق ي:  -3/6/1
 :عبا ا  3    الطشر ع(،  يتكرن مل)نلا الخعبت مراالطتغحر الطستقب ال ل :  -1

لبعد " نظ   المقاييس الوصفية رالمخوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعام  االخخالفم م7ر رق  جدول
 تدطيط موارد المشروع "

الطترست  العبا ا  م
 التسان 

النتراف 
 الطعبا ي 

معامب 
 الختيف

 الترالحب

1 
يمكن الشرةة من اسخغالل معلومات  ERPنجاح تنفيذ نظ  

األعمال بشك  أفض  بما يحق  فوائد للعملية اإلداررة والمعلومات 
 المحاسبية

4.34 0.58 13.41 1 

2 
تغيير في العديد من ممارسات المحاسبة  ERPأحدث تبني  نظ  

 3 13.90 0.59 4.25 اإلداررة

3 
يؤثر علي العديد من الجوانب الداصة  ERPتطبي  نظ  

 2 13.69 0.57 4.21 بمسؤوليات ومهارات المحاسبين االداررين

 - 12.07 0.51 4.27 الطترست العام إلجطال  البعد

 :مل الجد ل السانق يتمح
نلا الخعبت مرا   أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو الموافقة ، على بعد ر -

اى بما يعادل نسبة %م، 12.07م وبمعام  اخخالف قدره ر4.27م، وذلك بمخوسط حسابي قدره رالطشر ع
 %م. 87.93راتفاق 

يمكن الشرةة  ERPنجاح تنفيذ نظ  وقد ةان من أكثر العبارات موافقة في اإلجابة على الخرتيب:  ر -
م، من اسخغالل معلومات األعمال بشك  أفض  بما يحقي  فوائيد للعمليية اإلداررية والمعلوميات المحاسيبية

م، يؤثر علي العديد من الجوانب الداصة بمسؤوليات ومهارات المحاسبين االداررين ERPتطبي  نظ  ر
وذلك بمعامالت اخخالف م، رةتغيير في العديد من ممارسات المحاسبة اإلدار  ERPأحدث تبني  نظ  ر

 %م.13.90%م، ر13.69%م، ر13.41مقدارها  ر
 :عبا ا  6)الت بي  ال بانا  المخطي(،  يتكرن مل الطتغحر الطستقب الثان  :  -2

لبعد "  المقاييس الوصفية رالمخوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعام  االخخالفم م8ر رق  جدول
 تحليالت البيانات الضدمة "

 العبا ا  م
الطترست 
 التسان 

النتراف 
 الطعبا ي 

معامب 
 الختيف

 الترالحب
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 6 17.43 0.70 4.04 داخ  الشرةة Big Dataيوجد اهخما  بالبيانات الضدمة  1
 1 12.53 0.55 4.46 تخعدد مصادر وانواع البيانات المسخددمة في العمليات اليومية 2
 4 16.23 0.68 4.19 للبيانات الضدمة في الشرةةتظهر االسخددامات االسخراتيجية  3

4 
يبدأ تحلي  األعمال بخجميع وتنظي  ومعالجة البيانات ، ورخ  ذلك 

 بثالث مكونات وطرق أساسية
4.22 0.65 15.40 

2 

5 

يعم  تحلي  األعمال علي تكام  نظ  المعلومات والذةاء 
والكمية االصطناعي ونظ  دع  القرارات مع األساليب اإلحصائية 

والنماذج الرراضية ، لمساعدة المديررن في الوصول نحو رؤرة 
 أفض  حول عملياته  الخجاررة

4.28 0.72 16.81 

5 

6 
تأتي قيمة الرؤي األساسية من خالل الخحسينات في عمليات 
األعمال الناتجة عن الخحلي  والقدرة علي تقدي  أفض  القرارات 

 وتحقي  فوائد هائلة

4.32 0.67 15.62 

3 

 - 12.97 0.55 4.25 الطترست العام إلجطال  البعد

 :مل الجد ل السانق يتمح
الت بي  ال بانا  أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو الموافقة ، على بعد ر -

اى بما يعادل نسبة %م، 12.97م وبمعام  اخخالف قدره ر4.25م، وذلك بمخوسط حسابي قدره رالمخطي
 %م. 87.03راتفاق 

تخعيييدد مصيييادر وانيييواع البيانيييات وقيييد ةيييان مييين أكثييير العبيييارات موافقييية فيييي اإلجابييية عليييى الخرتييييب:  ر -
يبيدأ تحليي  األعمييال بخجمييع وتنظيي  ومعالجية البيانيات ، وريخ  ذلييك م، رالمسيخددمة فيي العملييات اليوميية

الرؤي األساسية من خالل الخحسينات في عمليات األعمال تأتي قيمة رم، بثالث مكونات وطرق أساسية
وذليك بمعيامالت اخيخالف م، الناتجة عن الخحلي  والقدرة علي تقيدي  أفضي  القيرارات وتحقيي  فوائيد هائلية

 %م.15.62%م، ر15.40%م، ر12.53مقدارها  ر
 معام م، وبلغ   الشرةةداخ Big Dataيوجد اهخما  بالبيانات الضدمة هى ر يةاألق  ايجاب ةأما العبار  -
 وفقا لردود عينة الدراسة.%م،  17.43ر خخالفا
 :عبا ا  5ل اإل ا يحل:  يتكرن مل العر      الطتاس ح-الطتغحر الرسبت:  -3/6/2

لبعيد "  المقاييس الوصفية رالمخوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامي  االخيخالفم م9ر رق جدول 
 اإلداررين "تطور دور المحاسبين 

الطترست  العبا ا  م
 التسان 

النتراف 
 الطعبا ي 

معامب 
 الختيف

 الترالحب

 2 13.81 0.59 4.31 الخرةي  علي النظرة الشاملة والرؤرة الشاملة في ثقافة الخحليالت 1
 4 15.62 0.67 4.32 الخرةي  علي القرارات المسخندة إلي الحقائ  الخي تدل  القيمة والخأثير 2
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 3 14.96 0.65 4.38 الخرةي  علي الخنبؤات والخوقعات 3
 1 12.64 0.55 4.42 الخرةي  علي النمذجة الخفاعلية وعملية اعداد الخقاررر المرئية 4

5 
الخرةي  علي المهارات المسخددمة في تحلي  بيانات األعمال ، الخي 
يجب أن تخوافر لدي المحاسب اإلداري للقيا  بالخحلي  وخل  رؤي 

 وقي  جديدة للمنظمة
4.29 0.67 15.69 5 

 - 13.92 0.60 4.33 الطترست العام إلجطال  البعد

 :مل الجد ل السانق يتمح
العاار      أن اتجاهيات مفييردات عينيية البحييث قييد أظهييرت اتجاًهييا عاًمييا نحييو الموافقيية ، علييى بعييد ر -

اى بما %م، 13.92اخخالف قدره رم وبمعام  4.33م، وذلك بمخوسط حسابي قدره رالطتاس حل اإل ا يحل
 %م. 86.08ريعادل نسبة اتفاق 

الخرةي  علي النمذجة الخفاعلية وعملية وقد ةان من أكثر العبارات موافقة في اإلجابة على الخرتيب:  ر -
 الخرةي  عليرم، الخرةي  علي النظرة الشاملة والرؤرة الشاملة في ثقافة الخحليالتم، راعداد الخقاررر المرئية
 %م.14.96%م، ر13.81%م، ر12.64وذلك بمعامالت اخخالف مقدارها  رم، الخنبؤات والخوقعات

الخرةي  علي المهارات المسخددمة في تحلي  بيانات األعمال ، الخي يجب هى ر يةاألق  ايجاب ةأما العبار  -
 خخالفا معام وبلغ م، أن تخوافر لدي المحاسب اإلداري للقيا  بالخحلي  وخل  رؤي وقي  جديدة للمنظمة

 وفقا لردود عينة الدراسة.%م،  15.69ر
 :عبا ا  3ئف الطتاسبي:  يتكرن مل الطتغحر التابع العر  التسحل  ظا -3/6/3

لبعد "  المقاييس الوصفية رالمخوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعام  االخخالفم م10ر رق  جدول
 تحسين وظائف المحاسبة "

الطترست  العبا ا  م
 التسان 

النتراف 
 الطعبا ي 

معامب 
 الختيف

 الترالحب

1 

يظهر تأثير الخكام  بين تحليالت البيانات الضدمة ونظ  تدطيط 
الموارد وتطور دور المحاسبين اإلداررين في تحسين وظائف 
المحاسبة اإلداررة في مجال محاسبة الخكاليف والخقاررر المالية 

 الدارجية

4.23 0.65 15.41 2 

2 
يظهر تأثير الخكام  بين تحليالت البيانات الضدمة ونظ  تدطيط 
الموارد وتطور دور المحاسبين اإلداررين في تحسين وظائف 

 المحاسبة اإلداررة في مجال تحلي  وتقيي  األداء وإدارة المداطر
4.33 0.63 14.56 1 

3 
يظهر تأثير الخكام  بين تحليالت البيانات الضدمة ونظ  تدطيط 
الموارد وتطور دور المحاسبين اإلداررين في تحسين وظائف 

 المحاسبة اإلداررة في مجال الخدطيط ودع  القرار
4.18 0.68 16.42 3 
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 - 14.61 0.62 4.25 الطترست العام إلجطال  البعد

 :مل الجد ل السانق يتمح
التسحل  ظائف على بعد ر أن اتجاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اتجاًها عاًما نحو الموافقة ، -

اى بميا يعيادل %م، 14.61م وبمعامي  اخيخالف قيدره ر4.25م، وذلك بمخوسيط حسيابي قيدره رالطتاسبي
 %م. 85.39رنسبة اتفاق 

يظهير تيأثير الخكامي  بيين تحليييالت وقيد ةيان مين أكثير العبيارات موافقية فيي اإلجابيية عليى الخرتييب:  ر -
وتطور دور المحاسبين اإلدارريين فيي تحسيين وظيائف المحاسيبة البيانات الضدمة ونظ  تدطيط الموارد 

يظهيير تيأثير الخكاميي  بيين تحليييالت البيانييات م، راإلداررية فييي مجيال تحلييي  وتقييي  األداء وإدارة المديياطر
الضدمة ونظ  تدطيط الموارد وتطور دور المحاسبين اإلداررين في تحسين وظائف المحاسبة اإلداررة في 

يظهر تأثير الخكام  بين تحليالت البيانات الضدمة رم، كاليف والخقاررر المالية الدارجيةمجال محاسبة الخ
ونظ  تدطيط الموارد وتطور دور المحاسبين اإلداررين في تحسين وظائف المحاسبة اإلداررة في مجال 

 %م.16.42%م، ر15.41%م، ر14.56وذلك بمعامالت اخخالف مقدارها  رم، الخدطيط ودع  القرار
  صتي فرضبا  البتث: اختبا  -3/7

انعكاسا  التكامب نحل الت بي  ال بانا  المخطي  نلا  " من خالل المشكلة البحثية وأهداف الدراسة
قام الباحث باستخدام  " التسحل  ظائف الطتاسبي   الخعبت الطرا       العر      الطتاس حل اإل ا يحل
 -: الخخبار فروض الدراسة ةما يلي" معامب ا الباط نحرسرن  النتدا  البسبت  الطتعد  

 
يرجد  يقي معنريي جا   للي احصائبي نحل الأثحر التكامب نحل نلا : األ ل الرئبس   الفرض -3/7/1

 مسؤ لبا  الطتاسبي الخعبت مرا   الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي     مهام  مطا سا  
 .اإل ا يي  العر      الطتاس حل اإل ا يحل

 : الخخبار صحة الفرض البحثي األول فقد ت  اسخددا 
لقباس الاثحر بعد  Simple Linear regressionالت حب النتدا  الخعى البسبت  -3/7/1/1

 :العر      الطتاس حل اإل ا يحل  ى  نلا الخعبت مرا   الطشر عالتكامب نحل 
على بعد  "نظ  تدطيط موارد المشروعلقياس تاثير بعد "نموذج االنحدار الدطي البسيط  م11جدول رق  ر

 "تطور دور المحاسبين اإلداررين"

 الطتغحر الطستقب
 الطع طا 
 الطقد ة

i 

 قبطي " "
 t. test 

 قبطي "ف"
F. test  معامب

 التتديد
R2 القبطي 

مسترى 
 القبطي الطعنريي

مسترى 
 الطعنريي

 %57 **0.01 80.881 *0.04 2.054 0.801 الج ء الثابت 
    **0.01 8.993 0.755 نلا الخعبت مرا   الطشر عبعد إجمالي 
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 م.   0.01دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر**  
 م.   0.05دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر*  
 (R2)معامب التتديد  – 1

%م من الخغير الكلي في 57يفسر رم الخعبت مرا   الطشر عبعد إجمالي المخغير المسخق  رنجد أن 
م. وباقي النسبة يرجع إلى الدطأ العشوائي في المعادلة أو العر      الطتاس حل اإل ا يحلالمخغير الخابع ر

 ربما لعد  إدراج مخغيرات مسخقلة أخرى ةان من المفروض إدراجها ضمن النموذج. 
 اختبا  معنريي الطتغحر الطستقب.  –2

، ذو تأثير معنوي على  مالخعبت مرا   الطشر عرنجد أن المخغير المسخق   (t.test)باسخددا  اخخيار 
م وذليك عنيد مسيخوى 8.993، حييث بلغيت قيمية "ت" رمالعر      الطتاس حل اإل ا يحلالمخغير الخيابع ر

 م.0.01معنورة أق  من  ر
 جر ة الرفحق نطرج  النتدا :اختبا  معنريي  – 3

، وحيث أن قيمة إخخبار (F-test)الخخبار معنورة جودة توفي  النموذج ةك  ، ت  اسخددا  إخخبار 
(F-test) م ، مما يدل على جودة تأثير 0.01م وهي ذات معنورة عند مسخوى أق  من ر80.881هي ر

 . العر      الطتاس حل اإل ا يحلنموذج االنحدار على 
 معا لي النطرج : – 4

 الخعبت مرا   الطشر عبعد  0.755 +  0.801=  العر      الطتاس حل اإل ا يحل بعد
، مين خيالل  العر      الطتاس حل اإل ا يحل ببعدومن نموذج العالقة اإلنحدارره الساب  ، يمكن الخنبؤ 

 -، وتطبي  ذلك النموذج ، وهو يدل على أن : نلا الخعبت مرا   الطشر عبعد قياس 
العر      ببعد م تؤدى إلى زرادة 0.755م، قدرها رنلا الخعبت مرا   الطشر ع بعدك  زرادة فى درجة ر -

 بمقدار واحد صحيل. الطتاس حل اإل ا يحل
%(،  57(، يفسر نسبي جحدة ن غ  )R2مل خيل نطرج  النتدا  السانق فنجد ان معامب التتديد )   -

  يعت ر هذا التأثحر معنرى.
 إثبا  الفرضبي:-

نلاا الخعابت بعيد ائ  بوجود عالقة ايجابية ذات داللية إحصيائية بيين قنقب  الفرض اإلحصائي البدي  ال
  العر      الطتاس حل اإل ا يحلمهام  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي اإل ا يي      مرا   الطشر ع

لقباس الاثحر بعد  Simple Linear regressionالت حب النتدا  الخعى البسبت  -3/7/1/2
 العر      الطتاس حل اإل ا يحل.  ى  الت بي  ال بانا  المخطي

  " تحليالت البيانات الضدمة لقياس تاثير بعد "نموذج االنحدار الدطي البسيط  م12جدول رق  ر
 "تطور دور المحاسبين اإلداررينعلى بعد "
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 الطتغحر الطستقب
 الطع طا 
 الطقد ة

i 

 قبطي " "
 t. test 

 قبطي "ف"
F. test  معامب

 التتديد
R2 مسترى  القبطي

 الطعنريي
مسترى  القبطي

 الطعنريي
 %41.3 **0.01 42.904 *0.02 3.306 1.444 الج ء الثابت 

    **0.01 6.550 0.643 الت بي  ال بانا  المخطيبعد إجمالي 
 م.   0.01دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر**  
   م. 0.05دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر*  
 (R2)معامب التتديد  – 1

%م من الخغير الكلي 41.3يفسر رم الت بي  ال بانا  المخطيبعد إجمالي نجد أن المخغير المسخق  ر
م. وباقي النسبة يرجع إلى الدطأ العشوائي في اإل ا يحلالعر      الطتاس حل في المخغير الخابع ر

 المعادلة أو ربما لعد  إدراج مخغيرات مسخقلة أخرى ةان من المفروض إدراجها ضمن النموذج. 
 اختبا  معنريي الطتغحر الطستقب.  –2

، ذو تأثير معنوي  مالت بي  ال بانا  المخطيرنجد أن المخغير المسخق   (t.test)باسخددا  اخخيار 
م وذليك عنييد 6.550، حيييث بلغيت قيميية "ت" رمالعاار      الطتاساا حل اإل ا يااحلالمخغييير الخيابع رعليى 

 م.0.01مسخوى معنورة أق  من  ر
 اختبا  معنريي جر ة الرفحق نطرج  النتدا : – 3

، وحيث أن قيمة إخخبار (F-test)الخخبار معنورة جودة توفي  النموذج ةك  ، ت  اسخددا  إخخبار 
(F-test) م ، مما يدل على جودة تأثير 0.01م وهي ذات معنورة عند مسخوى أق  من ر42.904هي ر

 . العر      الطتاس حل اإل ا يحلنموذج االنحدار على 
 معا لي النطرج : – 4

 الت بي  ال بانا  المخطيبعد  0.643 +  1.44=  العر      الطتاس حل اإل ا يحل بعد
، مين خيالل  العر      الطتاس حل اإل ا يحل ببعدومن نموذج العالقة اإلنحدارره الساب  ، يمكن الخنبؤ 

 -، وتطبي  ذلك النموذج ، وهو يدل على أن : الت بي  ال بانا  المخطيبعد قياس 
     العر ببعد م تؤدى إلى زرادة 0.643م، قدرها رالت بي  ال بانا  المخطي بعدك  زرادة فى درجة ر -

 بمقدار واحد صحيل. الطتاس حل اإل ا يحل
(، يفسر نسبي مترسعي ن غ  R2مل خيل نطرج  النتدا  السانق فنجد ان معامب التتديد )   -
 .%(،   يعت ر هذا التأثحر معنرى 41.3)

 إثبا  الفرضبي:-
الت بي  ال بانا  بعد ائ  بوجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين قنقب  الفرض اإلحصائي البدي  ال

 .العر      الطتاس حل اإل ا يحل  مهام  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي اإل ا يي      المخطي



- 41 - 
 

الأثحر التكامب لقباس  Simple Linear regressionالت حب النتدا  الخعى البسبت  -3/7/1/3
 الطتاس حل اإل ا يحل.العر        ى   الت بي  ال بانا  المخطي نلا الخعبت مرا   الطشر عنحل 

نظ  تدطيط موارد المشروع وتحليالت  لقياس تاثير بعد "نموذج االنحدار الدطي البسيط  م13جدول رق  ر
 "تطور دور المحاسبين اإلداررينعلى بعد " " البيانات الضدمة

 الطتغحر الطستقب
 الطع طا 
 الطقد ة

i 

 قبطي " "
 t. test 

 قبطي "ف"
F. test  معامب

 التتديد
R2 مسترى  القبطي

 الطعنريي
مسترى  القبطي

 الطعنريي
 %67.5 **0.01 126.459 0.538 0.538 0.197 الج ء الثابت 

 نلا الخعبت مرا   الطشر ع بعدإجطال  
  الت بي  ال بانا  المخطي

0.821 11.245 0.01**    

 م.   0.01دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر**  
 م.   0.05دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر*   
 (R2)معامب التتديد  – 1

م  الت بي  ال بانا  المخطي نلا الخعبت مرا   الطشر عبعد إجمالي نجد أن المخغير المسخق  ر
م. وباقي النسبة العر      الطتاس حل اإل ا يحل%م من الخغير الكلي في المخغير الخابع ر67.5يفسر ر

يرجع إلى الدطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعد  إدراج مخغيرات مسخقلة أخرى ةان من المفروض 
 إدراجها ضمن النموذج. 

 اختبا  معنريي الطتغحر الطستقب.  –2
 الت بي  ال بانا   نلا الخعبت مرا   الطشر عرنجد أن المخغير المسخق   (t.test)باسخددا  اخخيار 

، حييث بلغيت قيمية مالعر      الطتاس حل اإل ا ياحلالمخغير الخابع ر، ذو تأثير معنوي على  مالمخطي
 م.0.01م وذلك عند مسخوى معنورة أق  من  ر11.245"ت" ر

 اختبا  معنريي جر ة الرفحق نطرج  النتدا : – 3
، وحيث أن قيمة إخخبار (F-test)الخخبار معنورة جودة توفي  النموذج ةك  ، ت  اسخددا  إخخبار 

(F-test) م ، مما يدل على جودة تأثير 0.01م وهي ذات معنورة عند مسخوى أق  من ر126.459هي ر
 . العر      الطتاس حل اإل ا يحلنموذج االنحدار على 

 معا لي النطرج : – 4
 نلا الخعبت مرا   الطشر عبعد  0.821 +  0.197=  العر      الطتاس حل اإل ا يحل بعد

  الت بي  ال بانا  المخطي
بعد ، من خالل قياس العر      الطتاس حل اإل ا يحل ببعد، يمكن الخنبؤ نموذج العالقة اإلنحدارره ومن 

  أن: ، وتطبي  ذلك النموذج، وهو يدل على الت بي  ال بانا  المخطي نلا الخعبت مرا   الطشر ع
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م 0.821م، قدرها ر الت بي  ال بانا  المخطي نلا الخعبت مرا   الطشر ع بعدك  زرادة فى درجة ر -
 بمقدار واحد صحيل. العر      الطتاس حل اإل ا يحلببعد تؤدى إلى زرادة 

(، يفسر نسبي جحدة ن غ  R2مل خيل نطرج  النتدا  السانق فنجد ان معامب التتديد )   -
 %(،   يعت ر هذا التأثحر معنرى.67.5)

 إثبا  الفرضبي:-
نلاا الخعابت مارا   بعيد ائ  بوجود عالقة ايجابيية ذات داللية إحصيائية بيين قاإلحصائي النقب  الفرض 

العار       مهام  مطا ساا   مساؤ لبا  الطتاسابي اإل ا ياي   الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي
 .    الطتاس حل اإل ا يحل

 
نحل الأثحر التكامب نحل نلا يرجد  يقي معنريي جا   للي احصائبي  الفرض الرئبسى الثان  :-3/7/2

الخعبت مرا   الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي     مهام  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي 
 .اإل ا يي  العر      الطتاس حل اإل ا يحل  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي

الأثحر التكامب لقباس  Simple Linear regressionالت حب النتدا  الخعى البسبت  -3/7/2/1
 العر      الطتاس حل اإل ا يحل  ى   الت بي  ال بانا  المخطي نلا الخعبت مرا   الطشر عنحل 

  : التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي
نظ  تدطيط موارد المشروع وتحليالت  لقياس تاثير بعد "نموذج االنحدار الدطي البسيط  م14جدول رق  ر

 " تطور دور المحاسبين اإلداررين وتحسين وظائف المحاسبة اإلداررة على بعد " " البيانات الضدمة

 الطتغحر الطستقب
 الطع طا 
 الطقد ة

i 

 قبطي " "
 t. test 

 قبطي "ف"
F. test  معامب

 التتديد
R2 القبطي 

مسترى 
 القبطي الطعنريي

مسترى 
 الطعنريي

 %67.0 **0.01 123.901 0.250 1.161 0.405 الجزء الثان  
 نلا الخعبت مرا   الطشر عبعد إجطال  

 **0.01 11.131 0.819  الت بي  ال بانا  المخطي
   

 م.   0.01دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر**  
 م.   0.05دالة عند مسخوى معنورة أق  من ر*  
 (R2)معامب التتديد  – 1

م  الت بي  ال بانا  المخطي الخعبت مرا   الطشر عنلا بعد إجمالي نجد أن المخغير المسخق  ر
 العر      الطتاس حل اإل ا يحل  التسحل  ظائف%م من الخغير الكلي في المخغير الخابع ر67.0يفسر ر

م. وباقي النسبة يرجع إلى الدطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعد  إدراج مخغيرات الطتاسبي اإل ا يي
 مسخقلة أخرى ةان من المفروض إدراجها ضمن النموذج. 
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 اختبا  معنريي الطتغحر الطستقب.  –2
 الت بي  ال بانا   نلا الخعبت مرا   الطشر عرنجد أن المخغير المسخق   (t.test)باسخددا  اخخيار 

العار      الطتاسا حل اإل ا ياحل  التساحل  ظاائف المخغيير الخيابع ر، ذو تيأثير معنيوي عليى  ممخطيال
 م.0.01م وذلك عند مسخوى معنورة أق  من  ر11.131، حيث بلغت قيمة "ت" رمالطتاسبي اإل ا يي

 اختبا  معنريي جر ة الرفحق نطرج  النتدا : – 3
، وحيث أن قيمة إخخبار (F-test)الخخبار معنورة جودة توفي  النموذج ةك  ، ت  اسخددا  إخخبار 

(F-test) م ، مما يدل على جودة تأثير 0.01م وهي ذات معنورة عند مسخوى أق  من ر123.901هي ر
 . العر      الطتاس حل اإل ا يحل  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يينموذج االنحدار على 

 معا لي النطرج : – 4
 +  0.405=  العر      الطتاس حل اإل ا يحل  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي بعد

  الت بي  ال بانا  المخطي نلا الخعبت مرا   الطشر عبعد  0.819
العار      الطتاساا حل اإل ا ياحل  التسااحل  ببعييدومين نميوذج العالقية اإلنحداررييه السياب  ، يمكين الخنبيؤ 

  الت بي  ال بانا  المخطي نلا الخعبت مرا   الطشر عبعد ، من خالل قياس  الطتاسبي اإل ا يي ظائف 
 -، وتطبي  ذلك النموذج ، وهو يدل على أن :

م 0.819م، قيدرها ر الت ابي  ال باناا  الماخطي نلا الخعبت مارا   الطشار ع بعيدك  زرادة فى درجة ر-
بمقدار  اإل ا يحل اإل ا يحل  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا ييالعر      الطتاس حل ببعد تؤدى إلى زرادة 
 واحد صحيل.

(، يفسر نسبي جحدة ن غ  R2مل خيل نطرج  النتدا  السانق فنجد ان معامب التتديد )   -
 %(،   يعت ر هذا التأثحر معنرى.67.0)

 إثبا  الفرضبي:-
نلا الخعبت مرا   بعد بوجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين  القائ نقب  الفرض اإلحصائي      

 العر       مهام  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي اإل ا يي       الت بي  ال بانا  المخطي الطشر ع
 .الطتاس حل اإل ا يحل  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي

 
لقباس التأثحر الطباشر  الغحر مباشر نحل نلا الخعبت  Path analysisالت حب الطسا   -3/7/2/2

مرا   الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي     مهام  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي اإل ا يي  العر  
 : التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي     الطتاس حل اإل ا يحل

وهنا سوف يخ  اسخدا  اسلوب تحلي  المسار لدراسة وتحلي  معامالت االرتباط بين مخغيررن إلي نوعين 
 ، ةما يلي:  األ ل  الثان  حلالفرضمن الخأثيرات المباشرة والخأثيرات غير المباشرة لك  من 
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الخعبت مرا   يرجد  يقي معنريي جا   للي احصائبي نحل الأثحر التكامب نحل نلا ":األ لالفرض 
الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي     مهام  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي اإل ا يي  العر      

 ."الطتاس حل اإل ا يحل
لقباس التأثحر الطباشر  الغحر مباشر نحل نلا الخعبت  Path analysisالت حب الطسا   -3/7/2/2/1

 العر   م  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي اإل ا ييمرا   الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي     مها
     الطتاس حل اإل ا يحل:

تطور : الخابعالمخغير وتشم   :Observed Endogenous Variablesمتغحرا   اخ بي مشاهدة -أ
 دور المحاسبين اإلداررين

 اتوتشم  المخغير  :Observed Exogenous Variablesمتغحرا  خا جبي مشاهدة -ب
 .نظمخدطيط موارد المشروع وتحليالت البيانات الضدمةةالمسخقل

وتشم  أخطاء  :Unobserved Exogenous Variablesمتغحرا   اخ بي غحر مشاهدة -جا 
 القياس ألبعاد المخغير الخابع.

 
 القحبا معامي  النطرج  الهبك   الطقترح لتفسحر العيقا : -

نلا المعياررة ومسخوى معنوراتها لخفسير العالقات بين "ت  تقيي  معامالت المسارات المعياررة وغير 
الخعبت مرا   الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي     مهام  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي 

 "، على النحو الخالي: اإل ا يي  العر      الطتاس حل اإل ا يحل
 معنوراتهام تقديرات معامالت النموذج الهيكلي المقخرح ومسخوى 15جدول رق  ر

 الطسا 
الطسا  
 الطعبا ي 

 الخعأ
 الطعبا ي 

قبطي 
 "C.Rاختبا "

مسترى 
 الدللي الطعنريي

العر      
 الطتاس حل اإل ا يحل

  دالة **0.001 6.328 0.099 0.624 نلا الخعبت مرا   الطشر ع 
 دالة **0.001 3.466 0.096 0.333 الت بي  ال بانا  المخطي 

 (.0.01معنريي أقب مل )  ند مسترى **  الي    
 ( ما ي  :15يتمح مل الجد ل  قا )
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عنييد ،Mالعاار      الطتاسا حل اإل ا يااحللهييا تيأثير معنييوي عليى : x1نلاا الخعاابت ماارا   الطشار ع  -
 م.6.328م، رC.R، وقيمة اخخبار رم0.05من رأق  مسخوى معنورة 

عند مسخوى ،Mالطتاس حل اإل ا يحلالعر      لها تأثير معنوي على : x2الت بي  ال بانا  المخطي  -
 م.3.466م، رC.R، وقيمة اخخبار رم0.05من رأقلمعنورة 

 معايحر القحبا جر ة الرفحق النطرج  الهبك  : -
ال يمكن الج   بمعنورة معامالت المسار في النموذج المقخرح النهيائي حخيى يخسينى الخحقي  مين 

 لكلية للنموذج على النحو الخالي:جودة الخوفي  ا
 م معايير تقيي  جودة توفي  النموذج الهيكلي16جدول رق  ر

 القبطي الطؤشرا  م
 NFI 1.000جودة الخوفي  المعياري  1
 CFI 1.000جودة الخوفي  المقارن  2

 ( ما ي  :14يتمح مل جد ل  قا )
إلى أو أعلىم  0.9م: تشير قي  ر1.000م بلغ ر"Normed Fit Index"NFIجودة الخوفي  المعياري ر -

 مالءمة جيدة.
م: يقال أنه مؤشر جيد 1.000م بلغ ر"Comparative Fit Index"CFIجودة الخوفي  المقارن ر -

أو أعلىم إلى مالءمة  0.9م، وتشير قي  ر1إلى  0لالسخددا  حخى مع عينات صغيرة. وهو يخراوح من ر
 جيدة.

الأثحر التكامب نحل  يقي معنريي جا   للي احصائبي دالرجالا ق رل الفرض اإلحصائى ال ديب القائب: " -
نحل نلا الخعبت مرا   الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي     مهام  مطا سا   مسؤ لبا  

العد  القائ : "عد   ورفض الفرض اإلحصائى"، الطتاسبي اإل ا يي  العر      الطتاس حل اإل ا يحل
تأثير الخكام  بين نظ  تدطيط موارد المشروع وتحليالت ن بيعالقة معنورة ذات داللة احصائية ودوج

 ."البيانات الضدمة علي مها  وممارسات ومسؤوليات المحاسبة اإلداررة وتطور دور المحاسبين اإلداررين
 

يرجد  يقي معنرياي جا   للاي احصاائبي ناحل الاأثحر التكاماب ناحل نلاا الخعابت مارا   " :الثان الفرض 
ال بانا  المخطي     مهام  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي اإل ا يي  العر      الطشر ع  الت بي  

 ."الطتاس حل اإل ا يحل  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي
لقباس التأثحر الطباشر  الغحر مباشر نحل نلا الخعبت  Path analysisالت حب الطسا   -3/7/2/2/2

مرا   الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي     مهام  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي اإل ا يي  العر  
  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي:    الطتاس حل اإل ا يحل 
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: الوسيطالمخغير وتشم   :Observed Endogenous Variablesمتغحرا   اخ بي مشاهدة -أ
 .تحسين وظائف المحاسبة اإلداررة، والمخغير الخابع: تطور دور المحاسبين اإلداررين

 اتوتشم  المخغير  :Observed Exogenous Variablesمتغحرا  خا جبي مشاهدة -ب
 .نظمخدطيط موارد المشروع وتحليالت البيانات الضدمةةالمسخقل

وتشم  أخطاء  :Unobserved Exogenous Variablesمتغحرا   اخ بي غحر مشاهدة -جا 
 .، والمخغير الوسيطالقياس ألبعاد المخغير الخابع

 
 القحبا معامي  النطرج  الهبك   الطقترح لتفسحر العيقا : -

نلا العالقات بين "ت  تقيي  معامالت المسارات المعياررة وغير المعياررة ومسخوى معنوراتها لخفسير 
الخعبت مرا   الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي     مهام  مطا سا   مسؤ لبا  الطتاسبي 

 "، على النحو الخالي: اإل ا يي  العر      الطتاس حل اإل ا يحنرالتسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي
 معنوراتهام تقديرات معامالت النموذج الهيكلي المقخرح ومسخوى 17جدول رق  ر

 الطسا 
الطسا  
الطعبا  

 ي

 الخعأ
الطعبا  

 ي

قبطي 
اختبا "
C.R" 

مسترى 
 الطعنريي

 الدللي

العر      الطتاس حل 
 اإل ا يحل

  دالة **0.001 6.328 0.099 0.624 نلا الخعبت مرا   الطشر ع 
 دالة **0.001 3.466 0.096 0.333 الت بي  ال بانا  المخطي 

التسحل  ظائف 
 اإل ا يي الطتاسبي

  غير دالة 0.146 1.453 0.108 0.157 نلا الخعبت مرا   الطشر ع 
 غير دالة 0.924 0.096 0.090 0.009 الت بي  ال بانا  المخطي 
 دالة **0.001 6.510 0.109 0.708 العر      الطتاس حل اإل ا يحل 

 (.0.01**  الي  ند مسترى معنريي أقب مل )   
 ( ما ي  :17 قا )يتمح مل الجد ل 
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عند ،Mالعر      الطتاس حل اإل ا يحللها تأثير معنوي على : x1نلا الخعبت مرا   الطشر ع  -
 م.6.328م، رC.R، وقيمة اخخبار رم0.05من رأق  مسخوى معنورة 

عند مسخوى ،Mالعر      الطتاس حل اإل ا يحللها تأثير معنوي على : x2الت بي  ال بانا  المخطي  -
 م.3.466م، رC.R، وقيمة اخخبار رم0.05من رأق  معنورة 

عند ،Yالتسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا ييلها تأثير معنوي على : لبس x1نلا الخعبت مرا   الطشر ع  -
 م.1.453م، رC.R، وقيمة اخخبار رم0.05من رأكبر مسخوى معنورة 

عند ،Yالطتاسبي اإل ا ييالتسحل  ظائف لها تأثير معنوي على : لبس x2الت بي  ال بانا  المخطي  -
 م.0.096م، رC.R، وقيمة اخخبار رم0.05من رأكبر مسخوى معنورة 

عند ،Yالتسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا ييلها تأثير معنوي على : Mالعر      الطتاس حل اإل ا يحل -
 م.6.510م، رC.R، وقيمة اخخبار رم0.05من رأقلمسخوى معنورة 

 الهبك  :معايحر القحبا جر ة الرفحق النطرج   -
ال يمكن الج   بمعنورة معامالت المسار في النموذج المقخرح النهائي حخى يخسنى الخحق  من 

 جودة الخوفي  الكلية للنموذج على النحو الخالي:
 م معايير تقيي  جودة توفي  النموذج الهيكلي18جدول رق  ر

 القبطي الطؤشرا  م
 NFI 1.000جودة الخوفي  المعياري  1
 CFI 1.000جودة الخوفي  المقارن  2

 ( ما ي  :16يتمح مل جد ل  قا )
أو أعلىم إلى  0.9م: تشير قي  ر1.000م بلغ ر"Normed Fit Index"NFIجودة الخوفي  المعياري ر -

 مالءمة جيدة.
م: يقال أنه مؤشر جيد 1.000م بلغ ر"Comparative Fit Index"CFIجودة الخوفي  المقارن ر -

أو أعلىم إلى مالءمة  0.9م، وتشير قي  ر1إلى  0حخى مع عينات صغيرة. وهو يخراوح من رلالسخددا  
 جيدة.

الأثحر التكامب نحل  يقي معنريي جا   للي احصائبي دالرجالا ق رل الفرض اإلحصائى ال ديب القائب: " -
 مسؤ لبا  نحل نلا الخعبت مرا   الطشر ع  الت بي  ال بانا  المخطي     مهام  مطا سا  

ورفض  "،التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي   الطتاسبي اإل ا يي  العر      الطتاس حل اإل ا يحل
تأثير الخكام  بين بين عالقة معنورة ذات داللة احصائية ودوجالعد  القائ : "عد   الفرض اإلحصائى

ومسؤوليات المحاسبة نظ  تدطيط موارد المشروع وتحليالت البيانات الضدمة علي مها  وممارسات 
 ."تحسين وظائف المحاسبة اإلداررةو  اإلداررة وتطور دور المحاسبين اإلداررين
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"انعكاسا  بعا  لالرجد فر ق معنريي نحل إ  اك  حني الد اسي  الفرض الرئبسى الثالث :-3/7/3
 اإل ا يحلالتكامب نحل الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا       العر      الطتاس حل 

 . فقا لختيف : مركزها الرظبف  ، مؤهيالها الع طبي ،   د  سنرا  خ رالها
ألكثيير مين عينخييين  one way anovaاختبااا  "ف" الت حااب التبااايل احااا ى  تي  اسيخددا   -3/7/3/1

م ليدل 0.05على أساس مسخوى معنورة أق  من رآراء المبحوثين لخحديد مدي الفروق الجوهررة بين  مسخقلخين 
م دل ذليك عليى عيد  وجيود فييروق 0.05عليى وجيود فيروق جوهررية ، وإذا ةيان مسيخوى المعنورية أكبير مين ر

 . الدراسة مخغيربين جوهررة 
 الطركز الرظبف  -1

انعكاسات الخكام  بين تحليالت بعاد قياس معنورة الفروق اللتحلي  الخباين احادى االتجاه  م19جدول رق  ر
 المرة  الوظيفي باخخالف تدطيط الموارد علي تطور دور المحاسبين اإلداررينالبيانات الضدمة ونظ  

 األبعا 
 

 الترزيع
 

الطترست  العد 
 التسان 

النتراف 
 الطعبا ي 

 قبطي ف
F 

 

 القاارا 

 الدللي مسترى الطعنريي

 ااااااااابي  الت: أبعاااااااااا -1
ال بانااا  الماااخطي  نلاااا 

 الخعبت مرا   الطشر ع

 0.01 4.59 2 مدير تنفيذي

2.941 0.02* 
 
 دالة

 0.064 4.37 8 مدير مالي
 0.42 4.24 19 محاسب إداري
 0033 4.38 21 مدير حسابات

 0038 3.87 13 أخري

العر      أبعا :  -2
 الطتاس حل اإل ا يحل

 0.01 5.00 2 مدير تنفيذي

 غير دالة 0.09 2.115
 0.84 4.37 8 مدير مالي

 0.40 4.41 19 محاسب إداري
 0.71 4.53 21 مدير حسابات

 0.42 4.49 13 أخري

التسااااااااحل  أبعااااااااا : -3
  ظائف الطتاسبي

 0.01 4.02 2 مدير تنفيذي

2.803 0.03*  
 دالة

 0.97 4.13 8 مدير مالي
 0.48 4.39 19 محاسب إداري
 0.46 4.25 21 مدير حسابات

 0.40 3.22 13 أخري

 0.05* دالة عند مسخوى معنورة اق  من  
 يتمح مل الجد ل السانق ما ي  :

الت بي  ال بانا  المخطي  البعادم حول اتجاهات المسخقصي منه  الطركز الرظبف معنورة بين ر فروق توجد  -1
لصالل   م.0.05م، عند مسخوى معنورة اق   من ر2.941، حيث بلغت قيمة "ف" ر الطشر عالخعبت مرا    نلا 
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م،  بمخوسطات حسابية أخريم، رمدير ماليم، رمدير حساباتم، رمحاسب إداريم، رمدير تنفيذيالفئات الوظيفية ر
 م، على الخرتيب.3.87م، ر4.21م، ر4.33م، ر4.35م،ر4.59ر
العر      الطتاس حل  البعادم حول اتجاهات المسخقصي منه  الطركز الرظبف معنورة بين ر فروق التوجد -2

   م.0.05، عند مسخوى معنورة اق   من ر اإل ا يحل
التسحل  ظائف  البعادم حول اتجاهات المسخقصي منه  الطركز الرظبف توجد اخخالفات معنورة بين ر -3

لصالل الفئات الوظيفية   م.0.05معنورة اق   من رم، عند مسخوى 2.80.3، حيث بلغت قيمة "ف" ر الطتاسبي
م،  بمخوسطات حسابية أخريم، رمدير تنفيذيم، رمدير ماليم، رمدير حساباتم، رمحاسب إدارير
 م، على الخرتيب. 3.22م، ر4.02م، ر4.13م، ر4.25م،ر4.39ر
المديررن الخنفيذيين والماليين والمحاسبين اإلداررين  يخضل من النخائج السابقة عد  وجود فروق معنورة بين إدراك -4

ومديري الحسابات وةذلك المحاسبين فيما يخعل  بخطور دور المحاسبين اإلداررين ترجع الخخالف المرة  الوظيفي. 
، وتحسين وظائف المحاسبة اإلداررة فقد  المشروع موارد تدطيط ونظ  الضدمة البيانات خحليالتأما فيما يخعل  ب

 تبين وجود فروق معنورة بين إدراك عينة الدراسة لهذه األبعاد ترجع الخخالف المرة  الوظيفي لعينة الدراسة. 
 الطؤهب الع ط  -2

قياس معنورة الفروق البعاد انعكاسات الخكام  بين تحليالت لتحلي  الخباين احادى االتجاه  م20جدول رق  ر
 المؤه  العلمي باخخالف تطور دور المحاسبين اإلداررينلي البيانات الضدمة ونظ  تدطيط الموارد ع

 األبعا 
 

 الترزيع
الطترست  العد  

 التسان 
النتراف 
 الطعبا ي 

 قبطي ف
F 

 

 القاارا 

 الدللي مسترى الطعنريي

 ااااااااابي  التأبعاااااااااا : -1
ال بانااا  الماااخطي  نلاااا 

 الخعبت مرا   الطشر ع

 0.55 4.24 46 بكاليورروس

0.191 0.90 
 
 دالةغير 

 0.33 4.41 5 زماليية
 0.59 4.27 9 ماجسخييير
 0.48 4.26 3 دةخوراه

العر      أبعا :  -2
 الطتاس حل اإل ا يحل

 0.61 4.24 46 بكاليورروس

1.776 0.16 
 
 دالةغير 

 0.44 4.80 5 زماليية
 0.59 4.47 9 ماجسخييير
 0.25 4.60 3 دةخوراه

العر  التسحل  أبعا : -3
  ظائف الطتاسبي

 0.54 4.27 46 بكاليورروس

1.890 0.14 
 
 دالةغير 

 0.77 3.68 5 زماليية
 0.69 4.43 9 ماجسخييير
 0.16 4.25 3 دةخوراه

 ما ي  : يتمح مل الجد ل السانق
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انعكاسا  التكامب نحل بعا  لم حول اتجاهات المسخقصي منه  الطؤهب الع ط اخخالفات معنورة بين رالتوجد  -
، عند مسخوى معنورة اق   الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا       العر      الطتاس حل اإل ا يحل 

   م.0.05من ر
فروق معنورة بين إدراك المديررن الخنفيذيين والماليين والمحاسبين اإلداررين يخضل من النخائج السابقة عد  وجود  -

 ونظ  الضدمة البيانات تحليالت بين الخكام  انعكاسات ومديري الحسابات وةذلك المحاسبين فيما يخعل  بابعاد
الخخالف المؤه  وتحسين وظائف المحاسبة اإلداررة ترجع  اإلداررين المحاسبين دور تطور علي الموارد تدطيط
 .راءمما يدلنا على  الخقارب فى األ ،العلمي

  د  سنرا  مطا سي الطهناي -3
قياس معنورة الفروق البعاد انعكاسات الخكام  بين تحليالت لتحلي  الخباين احادى االتجاه  م21جدول رق  ر

عدد سنوات ممارسة  باخخالف لي تطور دور المحاسبين اإلداررينالبيانات الضدمة ونظ  تدطيط الموارد ع
 المهنية

 األبعا 
 

 الترزيع
 العد  

الطترست 
 التسان 

النتراف 
 الطعبا ي 

 قبطي ف
F 

 

 القاارا 

 الدللي مسترى الطعنريي

 ااااااااابي  التأبعااااااااا : -1
ال بانااا  الماااخطي  نلاااا 

 الخعبت مرا   الطشر ع

 0.46 4.22 12 .سنييوات 5أق  من 

0.863 0.49 
 
 دالةغير 

 0.46 4.17 23 .سنوات 10إلى  5من 
 0.26 4.45 13 .سنة 15إلى  10من 
 0.62 4.20 9 .سنة 20 – 15من 

 0.50 4.36 6 سنية 20أكثر من 

    العر  أبعا :  -2
 الطتاس حل اإل ا يحل

 0.75 4.09 12 .سنييوات 5أق  من 

 دالة *0.03 2.835
 0.65 4.13 23 .سنوات 10إلى  5من 
 0.40 4.58 13 .سنة 15إلى  10من 
 0.31 4.60 9 .سنة 20 – 15من 

 0.27 4.62 6 سنية 20أكثر من 
العر  التسحل  أبعا : -3

  ظائف الطتاسبي
 0.50 4.16 12 .سنييوات 5أق  من 

 غير داله 0.39 1.043
 0.68 4.18 23 .سنوات 10إلى  5من 
 0.45 4.54 13 .سنة 15إلى  10من 
 0.74 4.18 9 .سنة 20 – 15من 

 0.12 4.12 6 سنية 20أكثر من 

 0.05* دالة عند مسخوى معنورة اق  من  
 يخضل من الجدول الساب  ما يلي:

العر       البعادم حول اتجاهات المسخقصي منه   د  سنرا  مطا سي الطهنايتوجد اخخالفات معنورة بين ر -1
لصالل الفئات   م.0.05م، عند مسخوى معنورة اق   من ر2.835، حيث بلغت قيمة "ف" ر الطتاس حل اإل ا يحل
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 5أق  من م، رسنوات 10إلى  5من م، رسنة 15إلى  10من م، رسنة 20 – 15من م، رسنية 20أكثر من ر
 م، على الخرتيب.3.87م، ر4.21م، ر4.33م، ر4.35م،ر4.59م،  بمخوسطات حسابية ر.سنييوات

التسحل  البعادم حول اتجاهات المسخقصي منه   د  سنرا  مطا سي الطهناياخخالفات معنورة بين رالتوجد -2
عند مسخوى انعكاسا  التكامب نحل الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا   ابعاد ، و   ظائف الطتاسبي
   م.0.05معنورة اق   من ر

ررين الماليين والمحاسبين اإلديخضل من النخائج السابقة عد  وجود فروق معنورة بين إدراك المديررن الخنفيذيين و  -3
،  الموارد تدطيط ونظ  الضدمة البيانات تحليالت بين الخكام ومديري الحسابات وةذلك المحاسبين فيما يخعل  ب

. أما عدد سنوات ممارسة المهنةتطور دور المحاسبين اإلداررين ترجع الخخالف  المحاسبة وظائف تحسينوأبعاد 
األبعاد  فقد تبين وجود فروق معنورة بين إدراك عينة الدراسة لهذه اإلداررين المحاسبين دور تطور ابعادبفيما يخعل  

 لعينة الدراسة. عدد سنوات ممارسة المهنةترجع الخخالف 
"انعكاسا  التكامب فر ق معنريي نحل إ  اك  حني الد اسي لبعا   ق رل الفرض اإلحصائ  نرجر  اثبا  الفرض:

  ظائف  التسحل نحل الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا       العر      الطتاس حل اإل ا يحل
 .جزئًبا  فقا لختيف : مركزها الرظبف  ، مؤهيالها الع طبي ،   د  سنرا  خ رالها الطتاسبي
 :البتث نتائج

 ترجمة علي األعمال مساعدة في اإلداري المحاسب تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه البحث اسخهدف   
 الخي المهارات علي والخرةي  ، مخعددة تصورررة تقنيات باسخددا  للشرةة قيمة إلي الجديدة البيانات رؤي
للمنظمة ، ومناقشة  جديدة وقي  رؤي وخل  األعمال بخحلي  للقيا  اإلداري المحاسب لدي تخوافر أن يجب

تحليالت االعمال  بالخكام  مع ERP تدطيط موارد المشروع تنفيذ نظ الفرص والخحديات الخي فرضها 
في تحسين وتطورر مها  ووظائف وممارسات  Big Dataوتكنولوجيا  Business Analyticsالمدخلفة 

 :التالبي النتائج ألها ل باحث الرصب العط    الدلحب النلريي الد اسي      ا تطا ا ،المحاسبة اإلداررة 
 أدوات اسييخددا  رخطليب، و  للغايية وصيعًبا ناشيًئا مفهوًميا هياتحليالتو  الضيدمة البيانيات مفهيو  يي ال ال -

 ، تد رن ، لخجميع وتقنيات قدراتما يرتبط بها من و  الضدمة البيانات على تطبيقها يمكن مخقدمة تحليلية
 .المسخقبلية اإلتجاهات وتوقع ،المنظمات في القرار صنع عملية لدع  البيانات من رؤرة وإيجاد تحلي 

 في تحسن أظهرت اليومية عملياتها من كج ء الضدمة البيانات تسخدد  الشرةات أن النخائج أظهرت -
 .البقاء علي ورساعدها الشرةات أرباح في كثيرا يؤثر بدوره والذي ، واألداء الخنافسية المي ة

فيي نظي  تدطييط ميوارد الشيرةة  Business Analyticsوأدوات تحليي  األعميال إمكانيية دميج طيرق  -
ERP  ألغراض اعداد الخقاررر المالية وقياس األداء ومحاسبة الخكاليف والخدطيط واتداذ القرارات ، وبما

تكنولوجييا البيانيات يعم  علي دع  أنواع مدخلفة من الخحليالت الوصفية والخنبؤرة والخصوررة مين خيالل 
 .اخلية والدارجيةمسخودعات البيانات الخي تجمع قدر ةبير من البيانات الدو  Big Dataالضدمة 
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شرةات علي اكخساب مي ة ل المحاسبين اإلداررين من مسئولياته  لمساعدة الشرةات العدً ضرورة أن ي    -
فه  قوي لألعمال والعمليات ، ومهارات شدصية عالية ، ومهارات قيادية ، ومهارات من خالل تنافسية ، 

صبل دور المحاسب اإلداري ة وفنية ، وبالخالي أالخحلي  ، والخدطيط واتداذ القرارات ، ومهارات تكنولوجي
 اسخشاري لإلدارة العليا أكثر من ةونه محاسب إداري

بالخكاميييي  ميييع تحلييييالت االعميييال المدخلفيييية  ERPتنفييييذ نظييي   أبعييياد بييييين للعالقييية إطيييار وإعيييداد بليييورة -
Business Analytics  وتكنولوجياBig Data  في تحسين وتطورر مها  ووظائف وممارسات المحاسبة

حيث ت  تلديص أثار ذلك  الخكام  وما فرضه من تحديات اإلداررة ومسؤوليات المحاسبين اإلداررين ، 
 ، وهي :اإلداررين في خمسة جوانب أساسية وفرص للمحاسبة اإلداررة والمحاسبين

 ثقافة الخحليالت.رة الشاملة في الخرةي  علي النظرة الشاملة والرؤ  -1
 حقائ  الخي تدل  القيمة والخأثير.الخرةي  علي القرارات المسخندة إلي ال -2
 الخرةي  علي الخنبؤات والخوقعات. -3
  ة وعملية اعداد الخقاررر المرئية.الخرةي  علي النمذجة الخفاعلي -4
 سخددمة في تحلي  بيانات األعمال .الخرةي  علي المهارات الم -5

 المحاسييبين دور وتطييور المييوارد تدطيييط ونظيي  الضيدمة البيانييات تحليييالت بييين تييأثير الخكاميي  يظهير -
،  محاسبة الخكاليف والخقاررر المالية الدارجيةين وظائف المحاسبة اإلداررة في مجاالت اإلداررين في تحس

 .الخدطيط ودع  القرار، و تحلي  وتقيي  األداء وإدارة المداطر
تأثير الخكام  بين نظ  تدطيط موارد المشروع وتحليالت بين عالقة معنورة ذات داللة احصائية  دتوج -

 البيانات الضدمة علي مها  وممارسات ومسؤوليات المحاسبة اإلداررة وتطور دور المحاسبين اإلداررين
 .تحسين وظائف المحاسبة اإلداررةو 
"انعكاسات الخكام  بين تحليالت البيانات الضدمة بعاد معنورة بين إدراك عينة الدراسة ألفروق  توجد -

ا الخيخالف : وفًقي المحاسبة وظائف تحسينو  ونظ  تدطيط الموارد علي تطور دور المحاسبين اإلداررين
 ج ئًيا. مرة ه  الوظيفي ، مؤهالته  العلمية ، وعدد سنوات خبرته 

 :البتث الرصبا 
 : ي   بطا الباحث يرص  نتائج مل البتث إلبه الرصب ما ضرء ف 
تقاررر الشرةات  هادخلخ بالمرحلة الديناميكية الخيوالمحاسبين اإلداررين  المنشآت مديري إدراك ضرورة -

إلي مسخوي عالي من المعرفة والذي يخطلب حاجة المحاسبين اإلداررين  بسبب البيانات الكبيرة وتحليالتها
مخعيييددة الخدصصيييات ، والقييييدرة العاليييية عليييي تحلييييي  وتفسيييير البيانيييات ، والمعرفيييية الواسيييعة بخكنولوجيييييا 

، والخفكيير اإلسيخراتيجي ، ومهيارات اإلتصياالت Team Workالمعلومات والرغبة في العم  الجماعي 
 .والخعام  مع األخررن
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تحيديات البيانيات الضييدمة  تنياقش الخيي الخدصصيية والميؤتمرات النيدوات بإقامية المهنيية الهيئيات قييا  -
وانعكاس  أفكار ومقخرحات جديدة تدل  رؤي جديدة ذات تأثيرو  مخقدمة تحليلية أدواتتقدي  و  وتحليالتها
 .علي األداء

 ،المحاسبة لمخدصصي المسخقبلي الدور على تأثير لها سيكون  الضدمة البيانات أن إلى النخائج تشير -
 مرحلخيي فيي المحاسيبة مقيررات فيي الضدمة البيانات موضوعات دمج يخ  أن الدراسة هذه تقخرح  لذلك

 المخعلقة المهارات ذوي والعشررن الحادي القرن  في المحاسبة مهنيي إلعداد العليا والدراسات البكالورروس
 .الضدمة البيانات بخحليالت

البيانات الضدمة وتحليالتها في تحقي  جودة الخقاررر المالية وجودة دور  حول الدراسات من م رد إجراء -
 . عملية المراجعة وترشيد قرارات األئخمان واإلسخثمار
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 قائطي استقصاااء
 أ ًل : التقديااا :

 األستاج الفاضب / األستاجة الفاض ي  
ـد،،،  تحية طيبة وبعـ

التكامب نحل الت بي  ال بانا  الماخطي  نلاا الخعابت الطارا    انعكاسا "  نبإعداد بحث بعنيوا يقو  الباحث 
 .    العر      الطتاس حل اإل ا يحل"

وأدوات تحليي   Enterprise Resource Planning ERPميع تبنيي نظي  تدطييط ميوارد المشيروع 
توافر لدي المؤسسات القدرة  Big Dataوتكنولوجيا البيانات الضدمة  Business Analyticsاألعمال 

داخليية وخارجيية ، مهيكلية  وغيير مهيكلية ، ماليية وغيير { علي تفسير وتحلي  أنواع مدخلفة مين البيانيات
، وبالخالي ضرورة أن يعدل المحاسبين اإلداررين من مسئولياته  لمساعدة الشرةات علي اكخساب  }مالية 



- 57 - 
 

لومات تارردية ولكن هناك حاجة إلجراء م رد من الخنبؤات خاصة مي ة تنافسية ، وعد  االكخفاء بخوفير مع
 في حاالت عد  الخأكد.

رأيك  في الفرص والخحديات الخيي فرضيها الخكامي  بيين تبنيي نظي   لذلك يسعى هذا البتث إلى است بان 
وتكنولوجيييا البيانييات  Business Analyticsوأدوات تحلييي  األعمييال  ERPتدطييط مييوارد المشيروع 

 المحاسييبين دور عليي مهييا  وممارسييات ومسيؤوليات المحاسييبة اإلداررية وتطييور Big Dataالضيدمة 
 اإلداررين في تحسين وظائف المحاسبة اإلداررة في المجاالت الخالية :

 محاسبة الخكاليف والخقاررر المالية الدارجية  -1
 تحلي  وتقيي  األداء وإدارة المداطر  -2
 ودع  القرارالخدطيط  -3

 يتقدم الباحث بخالص شكره  القديره لسبا الكا نلحار العاا نكا الطثطار إلالطاام هاذا البتاث، كطاا  
       يؤكد أن إجانتكا لل الستخدم إل ألغراض البتث الع ط  .

 دكتور / محمد أحمد عبد العزيز عثمان                                                     

 جامعة بني سويف –قسم املحاسبة كلية التجارة                                            

 ثانبًا : نبانا   اماي :

 اسا الشركي ) اختبا ي ( : ........ -1

 الطركز الرظبف  : -2

 مدير مالي  -                           تنفيذيمدير   -
 مدير حسابات -                      محاسب إداري -
 أخري -     
 :الطؤهب الع ط   -3

 زماليية -                                    بكاليورروس -
 دةخيوراه  -                               ماجسخييير -

 : د  سنرا  مطا سي الطهناي  -4

 سنييوات 5أق  من  -
 سنوات 10 إلى 5من  -
 سنة 15إلى  10من  -
 سنة 20 – 15من  -
 سنية 20أكثر من  -

  ي الستقصااء :ثالثًا : أس
 : ( أمام الخاني الت  الع ر  ل  أيكانرجر مل سبا الكا  ضع  يمي ) 
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  :    الطتاسبي اإل ا يي  الطتاس حل اإل ا يحل ERPالأثحر نلا الخعبت مرا   الطشر ع  -1
 
 م

 
 الع ااااااااا ا 

مرافق 
 الطاماً 

مرافق  مرافق
 إلى حد ما

غحر 
 مرافق

غحر 
مرافق 
 الطاماً 

تقق فرائد ل عط بي بطا ي الشركي مل استغيل مع رما  األ طال بشكب أفمبيطكل  ERPنجاح النفحذ نلا  - 1
 :اإل ا يي  الطع رما  الطتاس بي مثب

 مج مع رما  الشركي ف  قا دة نبانا  مركزيي  احدة بطا يسطح باسترجاع جطبع الطع رما  ل طراقع  -1/1
 التنلبطبي  جعب أي مل أهداف الطنلطي  اضتاً  مرئباً.

     

      اتكتساب  ؤي جديدة ف  السرق  التكبف السريع مع الطتغحرا  ف  السرق. -1/2

      الطر ني الطتزايدة ف  الرلحد الطع رما .  زيا ة جر ة ال بانا   القرا ا  ،  -1/3

      زيا ة  ضا العطيء  الر      متع با  العطيء ف  الرق  التقبق  -1/4

 التسل الفعالبي ال بانا  ، قباس أ اء  القا ير استراالبجبي  قبقي،  القد ة العالبي     الت حب  الفسحر  -1/5
  الكفاءة التنلبطبي.

     

 -الغححر ف  العديد مل مطا سا  الطتاسبي اإل ا يي  منها: ERPال ن   نلا أحدث - 2
 . الستخدام(، أتكثر الفصبيً ، أتكثر  قي ، أسهب ف   أالطتهالطرازنا  )أتكثر  -2/1

     

      ، أتكثر الفصبيً ،  أسرع إ دا اً(. أالطتهالقرائا  ال بانا  التشغح بي )أتكثر -2/2

      التن ؤ ) أتكثر  قي  الكرا اً  الكاميً  الفصبيً(.-2/3

      ي(قباس األ اء ) مترسع،  أتكثر الفصبيً ،  الركحزاً     العط با  ،  القا ير أتكثر مر ن-2/4

3 
 
 
 
 
 
 
 

 مها ا  الطتاس حل ال ا يحل ،  هذه   بطسؤ لبايؤثر     العديد مل الجرانب الخاصي  ERPنلا  الع حق-
 الجرانب التمطل  :

التخعابت  التت حاب ،  ،، فها قري لأل طال  العط باا  ITمها ا    الطهام  النشعي : الطعرفي ننلا  -3/1
 انشعي الطرازنا   متاسبي التكالبف  قباس األ اء.

     

القديا أ  ا  متاسبي ا ا يي متقدمي ،  مقايبس أسالحب  القنبا   أ  ا  الطتاسبي ال ا يي :  ضر  ة -3/2
 مالبي  غحر مالبي ،  مقايبس مرجعبي لأل اء

     

الطنلطي  الس رك :  ضر  ة التسحل العيقا  ،  ط با  الترصحب ، مصا   الطع رما  ، كفاءة  فعالبي -3/3
 .العط با  ،   الكامب النلا ال ا يي  الرقابي  التشغحب

     

      استشا ي لإل ا ة الع با أتكثر مل كرنه متاسب إ ا ي. ERPأصبح     الطتاسب اإل ا ي ف  نحئي -3/4

   :    الطتاسبي اإل ا يي  الطتاس حل اإل ا يحل  مخطيالأثحر الت بي  ال بانا  ال - 2
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مرافق  مرافق
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 مرافق

غحر 
مرافق 
 الطاماً 

  اخب الشركي ،  يلهر جلك مل خيل: Big Data اهتطام بال بانا  المخطييرجد - 1
 Big Dataهناك استثطا ا  الا إجراؤها مؤخرا فبطا يتع ق نتقنبا   -1/1

     

      ERPف  نلا و  ف  جطبع  ط با  الطنلطي Big Dataيتا  مج القنبا   -1/2

      Big Dataالا الغححر الثقافا   الهباتكب  التكنرلرجبا بس ب استخدام  -1/3

 التعد  مصا    انراع ال بانا  الطستخدمي ف  العط با  الحرمبي ، ما نحل :- 2
 Spreadsheets Files, ERP Data , Data Warehousesمصا   ال بانا  الداخ بي مثب: -2/1

     

 , Google Analytics, Videos , E Mails, Tweets الخا جبي  مثب:مصا   ال بانا   -2/2
Semantics  , Sensors, Database, Zen desk 

     

 مخطي ف  الشركي مل خيل:الستخداما  الستراالبجبي ل  بانا  الاللهر - 3

  لتتديد الفر  التجا يي الجديدة. مخطي  ى ال بانا  ال الشركي العتطد -3/1
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      لتعزيز قد النا   ى النتكا  مخطي  ى ال بانا  ال الشركي  العتطد -3/2

      لطراقبي  التسحل أ اء منتجاالنا. مخطي  ى ال بانا  ال الشركي العتطد -3/3

      لصباغي استراالبجبي أ طالنا. مخطي  ى ال بانا  الالشركي عتطد ال -3/4

      شركيإنشاء مشر  ا  جديدة  العرير منتجا   خدما  جديدة بطا يخ ق قبطي ل  -3/5

 :، التمطل أساسبي  طرق  ي دأ الت حب األ طال نتجطبع  النلبا  معالجي ال بانا  ،  يتا جلك نثيث مكرنا  4
ال بانا  ف  مخععا   القا ير   الصنبف ت خبصل:  Descriptive Analyticsالتت حب الرصف   -4/1

 جا  معن  لفها ا اء ال طال السانق  االخاج قرا ا  جحدة.

     

: ل تن ؤ بالطستق ب  التديد  اتكتشاف النطاط  العيقا   Predictive Analyticsالتت حب التن ؤي  -4/2
 . الستنتاجا ثا نناء ها من

     

نطااج  الطتاتكااة  الطثالباي لتتدياد  باساتخدام:  Prescriptive Analyticsالتت حب التصار ي  -4/3
 خاصي  ند الرافر ندائب  خبا ا  كثحرة لصانع  القرا ا . أفمب ال دائب

     

 نلا   ا القرا ا  مع األسالحب  الصعنا  الت حب األ طال     الكامب نلا الطع رما   الذكاء يعطب  - 5
اإلحصائبي  الكطبي  النطاج  الرياضبي ، لطسا دة الطديريل ف  الرصرل نتر  ؤيي أفمب حرل  ط باالها 

 التجا يي ححث:
 إليجا  أفمب الت رل )الطث  (  القرا ا .: Optimizationنطاج  األمث بي  -5/1

     

      : لد اسي أثا   دم التأتكد. Simulation And Riskالطتاتكاة  الطخاطر  -5/2

      انطاط   يقا  غحر مترقعي. لتكتشاف:  Visualizationنطاج  التصر   -5/3

القد ة       قبطي الرؤي األساسبي مل خيل التتسحنا  ف   ط با  األ طال الناالجي  ل التت حب الأال  - 6
 :مثب القديا أفمب القرا ا   التقحق فرائد هائ ي

 الأثحرااله  الستثطا  التن ؤ بطعدل العائد      باإليرا ا الناشئي ف  التن ؤ  ليالجاها التديد سريع  -6/1
       مبا  ا  األ طال الطقترحي.

     

 الق حب التخطحل  خاصي  ء، قي التسعحر  التكالبف ل طنتجا   الخدما   التقحبا الدقحق لربتبي العطي -6/2
 الستراالبجبي ل طنتجا   اإليرا ا . ند صنع القرا ا  

     

التقدير الدقحق لقبا العطيء الطستق  بي ،  التسحل فها  احتباجا  العطيء   ا االها ،  الت حب  -6/3
 نبانا  العطيء لتصطبا حطي  السريقبي أتكثر فعالبي

     

 العر      الطتاس حل اإل ا يحل : -3
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 :  ، ححث     النلرة الشام ي  الرؤيي الشام ي ف  ثقافي التت بي  التركحز - 1
لتكريل صر ة  شركيال يجب أن ُيركز الطتاسب اإل ا ي     كب جرانب نشاط األ طال  جطبع أنتاء -1/1

 .  ؤيي شام ي  ند التديد القمايا الجديدة  الت رل

     

  الذي ُيعد كإطا  الطيئا دا  نطرج  األ طال إليتبح ل طت ب أن يري كبف العطب الطنلطي  اخب السرق  -1/2
  التنرع  الطخاطرة النتكا   ل عطب  كأساس لالخاج أفمب القرا ا  

     

الجطع   يجب     الطتاس حل اإل ا يحل الجا ز حد   الطتاسبي اإل ا يي  التفا ب مع غحر الطتاس حل  -1/3
 نحل األسالحب الكطبي  النرعبي لتفسحر  الت حب أنراع مخت في مل ال بانا .

     

 ، ححث: التركحز     القرا ا  الطستندة إل  التقائق الت  الخ ق القبطي  التأثحر- 2
استخدام الفها ألهطبي ال بانا  ،  التريب ال بانا  إل  خ را   الأثحرا   السهحب االخاج القرا ا  يتا  -2/1

 الفعالي حت  الكرن قا  ة     إضافي قبطي ل شركي 

     

      القد ة ،يجب أن الستند  ط بي االخاج القرا ا  الطيءمي إل  التفكحر الطتكامب  الرؤيي الشام ي  -2/2
 .القديا أفكا   مقترحا  جديدة الخ ق  ؤي جديدة المبف القبطي

     

     األسالحب مستطدة مل يجب أن يكرن الطتاسب اإل ا ي قا  اً     استخدام القنبا  نطاج  أتكثر القدماً  -2/3
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  العرق الع طبي ل طسا دة ف  زيا ة اإلنتاجبي  الربتبي.
 يجب     الطتاسب اإل ا ي أن يكرن: ، ححث التركحز     التن ؤا   الترقعا  - 3

استخدام القنبا  الت حب    مثب التسعحرإ  ا  الترقعا   التن ؤا  ف  مجال  القرا ا  التق حديي  قا  اً     -3/1
 .الطخاطر لتقحبا التهديدا  الناشئي بأحداثالن ؤيي متقدمي ل تن ؤ 

     

 ند  ضع الطرازنا   التخعبت   ا  مرضار ا  جديادة ، ححاث التقاا ير التن ؤياي  لرحاا   التركحز  -3/2
 ها باستخدام ا  ا  جكاء األ طالؤ يتا إ ا Dashboards الطع رما 

     

 : ، ححث التركحز     النطذجي التفا  بي   ط بي ا دا  التقا ير الطرئبي- 4
باستخدام القنبا  الصريريي ،   رضها ف  شكب القا ير الفا  بي قبطي الرجطي  ؤي ال بانا  الجديدة إل   -4/1

 .األحداث مل ال دايي إل  النهايي   بانا  الالسا د ف  فها 

     

   KPIاستخدام أ  ا   القنبا  جديدة ل تت حب  العرير مؤشرا  األ اء الرئبسبي  -4/2
  العزيز األ اء.لطسا دة ف  التن ؤ  الجنب الطخاطر  التتسحل  ط بي صنع القرا ، 

     

ترافر لدي الطتاسب اإل ا ي اليجب أن الت   ،التركحز     الطها ا  الطستخدمي ف  الت حب نبانا  األ طال - 5
 :ها خ ق  ؤي  قبا جديدة ل طنلطي ،  من بالتت حبل قبام 

 .القباس  جكاء األ طال، اإلحصاء  القتصا   : الكنرلرجبا الطع رما   مها ا    طبي -5/1

     

 العر ض التقديطبي ، شر حا  الرؤيي  النتائج ل زميء  الرؤساء لالخاج  : ) الالصال مها ا  مهنبي -5/2
 القرا ا (.

     

      .التت حب العام    الت حب التطايز، الطتاتكاة  نطاج  األمث بيمثب : مها ا  التت حب -5/3

 :التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي -4
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يلهر الأثحر التكامب نحل الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا    العر      الطتاس حل اإل ا يحل  - 1
 ف  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي ف  مجال متاسبي التكالبف  التقا ير الطالبي الخا جبي ف : 

 .القدير الك في البما ي الطبا ي  إ ا ة التكالبف   ،مجال القحبا الطخز ن  -1/1

     

      .التقا ير الطالبي  إل دا التركحز     ال بانا  الداخ بي  -1/2

      ال خبص   صف الرضع الطال  ل شركي. - 1/3

يلهر الأثحر التكامب نحل الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا    العر      الطتاس حل اإل ا يحل - 2
  :ف  مجال الت حب  القحبا األ اء  إ ا ة الطخاطرف  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي ف  

   .ا ا ة الطخاطر بشكب أفمب،    التالبي  الستراالبجبيالقحبا الخعت  -2/1

     

      . اإلجراءا  التصتبتبي التع ا  ي،مقايبس األ اء التشغح بي  التكالبف الطتكام  -2/2

 الت حب العط با   الحداث لقباس أ اء الشركي  استخدام التركحز     الرؤي  الفكا   الستدلل   -2/3
 نبانا  الصنا ي لتقحبا ال اء  التن ؤ باأل اء الطستق   .

     

3 
 
 
 
 

يلهر الأثحر التكامب نحل الت بي  ال بانا  المخطي  نلا الخعبت الطرا    العر      الطتاس حل اإل ا يحل  -
 :ف  مجال التخعبت    ا القرا ف  التسحل  ظائف الطتاسبي اإل ا يي ف  

التخعبت     أساس التك في  الطرازنا  ،   الطسا دة     النتكا   الفها الصتبح أل طال الطنلطي  -3/1
   . التن ؤا 

     

      الطشر  ا  الطثالبي باستخدام التت حب التصر ي.التديد  -3/2

      الستثطا    خرل اسراق جديدة.استخدام التت حب التن ؤي إل ا ة مخاطر  -3/3

 


