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 املقدمة: 

العشرين  هدش التقدم    واسعةتغيرات    بداية قرن  و ظهور  و التكنولوجي  من خالل  نتج عنها من  العوملة  بين  التنافسية  زيادة  و   اقتصادي   انفتاحما 

ور في بيئة األعمال حيث أصبحت قتصادي تطقد رافق هذا التقدم التكنولوجي واالنفتاح االو ، ية اعها املختلفة من صناعية أو مالية أو خدمنو بأنشآت ملا 

 الية. واإلدارية واملتستخدم األساليب الحديثة بدل من االساليب التقليدية،  وقد نتج عن هذا التطور تطور في مختلف املجاالت اإلقتصادية 

بو  يتعلق  املحاسبي  فيما  تطور  املجال   فقد حدث 
ا
فمثال املحاسبة،  من فروع  العديد  في  املحاسفي    هام  في  اإلدارية  بةفرع  تطور مهم  فقد حدث   ،

، مما أدى  قسوا األ فتاح دث في بيئة األعمال، فقد زادت درجة املنافسة بين الشركات نتيجة ظهور العوملة وان حنتيجة التطور والتغير الذي املحاسبة اإلدارية 

ا أدى إلى إنخفاض اإليرادات واألرباح املتوقع الحصول عليها من املنتج  نتجات، ممعمر السلع واملإلى زيادة البدائل، كما أدى التطور التكنولوجي إلى انخفاض  

 خالل فترة انتاجه.  

حديثة  تسعير  للسياسات  نظم للتكاليف و وتطوير  ، السوقيفي يجيتها واسترات تحليل وضعها لى إعادة  ع الشركات إلى تحفيز في بيئة األعمال التغيرات أدت 

التطورات   التكاليف وتخصيصها وتوزيعها بدقة على مختلف    عمل على ضرورة   مما ،  لتكنولوجيةالبيئية وا تواكب  الشركة، و قياس  أصبحت األنشطة في 

األساليب هم هذه  ومن أ  ثر دقة في حساب التكلفة،تكاليف متطورة وأكثة ونظم  ارية حدي مما أدى إلى الحاجة إلى أساليب إد  الوسائل التقليدية غير كفؤة،

االنشطة قيمة و الضيف  التي تملختلف االنشطة  غير املستخدمة  وارد  كشف تكلفة املإمكانية    يتميز في، والذي  األنشطةحسب  تكاليف  المحاسبة    نظام
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  :لخصامل

على إدارة املوارد   ABMونظام اإلدارة حسب األنشطة    ABC  التكامل في تطبيق نظام التكاليف حسب األنشطةحث إلى دراسة أثر  يهدف الب

أنموذج للدراسة يبين املتغير املستقل )التكامل في    الشركات الصناعية، وقد تم أتباع املنهج الوصفي التحليلي من خالل  تحسين األداء املالي فيو 

املستخدمة وتكلفة الطاقة غير املستخدمة واألداء املالي(  تكلفة املوارد  واملتغيرات التابعة )إدارة املوارد متمثلة في  ( ABMونظام   ABC  تطبيق نظام 

 ر املّعدل )دعم اإلدارة العليا(. واملتغي

اسل تصميم  تم  الدراسة  هدف  )تغير امللقياس  تبانه  تحقيق  في  ات  نظام  التكامل  املوارد  ، ABMونظام    ABCتطبيق  املستخدمة،   وتكلفة 

ود املستخدمة،  غير  الطاقة  العلياوتكلفة  اإلدارة  طريق    ،(عم  عن  قياسه  تم  فقد  املالي  األداء  متغير  على  أما  لكلالعائد  لسنة    األصول  شركة 

ثالثة استبانات لكل  توزيع شركة صناعية، تم اختيارها بشكل عشوائي، حيث تم  25املكونة من عينة الدراسة على االستبانة حيث وزعت ، 2019

استبانة   (48استعادة )  ( استبانة، وتم 75تم توزيع )وقد  واملحاسبين في كل شركة من شركات عينة الدراسة،    من االدارة العليا واالدارة الوسطى

 . )%64أي بنسبة )

أن   الدراسة  نتائج  الصناعية  ABMونظام    ABCتطبيق نظام  التكامل في  وسط  متأظهرت  الشركات  أثر هناك  أن  ، و %74.4هو  األردنية    في 

في   النظامللتكامل  املستخدمة،    تكلفةعلى  ين  تطبيق  الدراسة  املوارد  بينت  أثر  كما  في  وجود  ا للتكامل  الطاقة غير  على  لنظامين  تطبيق  وتكلفة 

 في الشركات الصناعية األردنية.   في تحسين األداء املالي تطبيق النظامينللتكامل في ة وجود أثر أظهرت نتائج الدراساملستخدمة، وأخير 
 

 

 . إدارة املوارد ؛ ABMنظام اإلدارة حسب األنشطة  ؛ ABCالتكاليف حسب األنشطة  امنظ الكلمات املفتاحية:
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 بشكل أمثل. ملوارد ا وصول إلى استغالل للاألنشطة زيادة كفاءة و  لفةكات التكاستخدام محر عن طريق قيمة للمنتجات الالتي ال تضيف 

ظام للتكاليف على أساس األنشطة داخل الشركة هو أمر هام، حيث أن هذا النظام يؤثر على جميع أقسام الشركة والعاملين فيها، إن تطوير ن

وقع الشركة صعوبات كبيرة في مجال املنافسة وتحقيق األداء املتف تواجه دونها سو وبالتالي فإن املعلومات املحددة حسب النشاط هي أمر أساس ي، ومن 

 وب.واملطل

إن اإلدارة على أساس النشاط داخل الشركة، يتطلب فهما لكيفية مساهمة جميع موارد الشركة في إضافة قيمة للشركة، وتتضمن تلك املوارد  

الشرك املال والتكنولوجيا واألفراد، ويجب على  القيمة،كيفية اسة تحديد  رأس  إضافة  املوارد من أجل إضافة  أن  تخدام هذه  أن  التكاليف حيث  ظمة 

الشركة   في  املتاحة  املوارد  استغالل جميع  قادرة على  فيوفر التقليدية غير  النشاط  التكاليف حسب  نظام  أما  الشركة،  داخل  قيمة مضاقة  لتحقيق 

غالل موارد املنشأة املتاحة هام في استمن املتوقع أن يكون له أثر     ABMو نظام     ABCمبين نظا  التكامل  املعلومات الضرورية للقيام بذلك، وبالتالي فإن

  لتحقيق قيمة مضافة للشركة، وتحسين كفاءة أدائها املالي.

من   الدراسة  هذه  الدراسة،   أجزاء،   خمسة تتكون  الدراسة و   إطار  السابقة   أدبيات  الدراسة،  و ،  والدراسات  النتائو منهجية  استنتاجات  وة،  دراسج 

 . الدراسة وتوصياتها

  :مشكلة الدراسة

ال الحديثة األخرى، و تطبق  التكاليف  التقليدية، وتتجاهل نظم  التكاليف  الصناعية نظم  الشركات  اال عديد من  النظم ار  ستمر إن  في تطبيق هذه 

كاليف تخصيص غير فعال لـلموارد والتشويه في الت   دي إلىقد يؤ   ،ؤبشكل كفالحديثة  كاليف  ساليب التالشركات أل تطبيق  التقليدية، دون إدراك أهمية  

املعلوماتوالص بالقرارات االقتصادية والتسعيرية  الدقيقة  عوبة في توفير  الصلة  الحديثة في ،  ذات  التطورات  الشركات على مواكبة  وبالتالي عدم قدرة 

 دي إلى إنهيار الشركة. ؤ يالتالي زيادة خسائرها وبو قد يخفض أرباحها وبالتالي العاملية،  األسواق

تحقيق التكامل مع إدارة التكاليف    فييساعد  أحد أساليب ونظم التكاليف الحديثة، وإن تطبيقها  نشطة  األليف حسب  محاسبة التكانظام  يعتبر  

السوق وضمان استمرارها ف، مما يعمل على تطوير ا األنشطةحسب   الدراسة ادي االقتصلشركات األردنية لتمكنها من تعزيز موقعها في  ، وبالتالي ركزت 

أثر التعرف على  األردنية،    ABMونظام    ABCتطبيق نظام  كامل في  لتا   على  الصناعية  الشركات  املالي في  املوارد واألداء  إدارة  ويمكن صياغة مشكلة على 

 الدراسة في اإلجابة على األسئلة التالية: 

 ة األردنية؟ ات الصناعيكلفة املوارد املستخدمة في أنشطة الشرك حديد تعلى  ت ABMونظام    ABCتطبيق نظام للتكامل في هل يوجد أثر  .1

 على  تحديد تكلفة الطاقة املستخدمة في أنشطة الشركات الصناعية األردنية؟  ABMونظام    ABCتطبيق نظام للتكامل في هل يوجد أثر  .2

 ؟ الصناعية األردنية الشركات ملالي فياألداء ا تحسين  في ABMونظام    ABCتطبيق نظام للتكامل في هل يوجد أثر  .3

تعزى إلى   على  إدارة املوارد في الشركات الصناعية األردنية  ABMونظام   ABCتطبيق نظام  التكامل في  ألثر    احصائية  ذات داللة  وقات  جد فر هل تو  .4

 دعم اإلدارة العليا؟

 : أهداف الدراسة

 : يهدف البحث إلى

التك  ومبادئ دراسة مقومات   .1 نظام  الشركات  حسباليف  ومزايا  في  التسعير  الصناعية    األنشطة  التقليدي ألغراض  التكاليف  نظام  وتفوقه على 

 وقياس تكلفة املنتجات املتعددة.

 على إدارة املوارد املتاحة للشركات الصناعية األردنية.  ABMونظام    ABCتطبيق نظام لتكامل في ا بيان أثر  .2

 . اعية األردنيةشركات الصناملالي في ال داءأل ا في  ABMونظام    ABCتطبيق نظام لتكامل في ا  بيان أثر .3

الشركات الصناعية األردنية   فيعلى إدارة املوارد    ABMونظام   ABCتطبيق نظام لتكامل في  ا   ألثراحصائية  دراسة إمكانية وجود فروقات ذات داللة   .4

 . دعم اإلدارة العلياتعزى إلى 

وآلية التطبيق   ABMونظام    ABCامل في تطبيق نظام  التكة على  ات الصناعيرة الشرك ي حث إدا التوصل إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تساهم ف .5

 مع تقديم عدد من التوصيات األخرى التي تساعد في االستغالل األمثل للموارد املتاحة للشركات الصناعية األردنية. 

 فرضيات الدراسة:

 : سيتم في هذه الدراسة اختبار الفرضيات التالية

Ho1 :ظام  تطبيق نفي للتكامل ثر يوجد أ  الABC   ونظامABM  أنشطة الشركات الصناعية األردنيةتحديد تكلفة املوارد املستخدمة في على . 

Ho2 : تطبيق نظام  للتكامل في ال يوجد أثرABC   ونظامABM  املستخدمة في أنشطة الشركات الصناعية األردنيةغير تحديد تكلفة الطاقة على . 
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Ho3 : نظام  يق تطبفي امل للتكأثر ال يوجدABC   ونظامABM  الصناعية األردنية الشركاتفي األداء املالي في . 

Ho4  :  تطبيق نظام  التكامل في    ألثرإحصائية  ال توجد فروقات ذات داللةABC    ونظامABM  تعزى إلى دعم   على إدارة املوارد في الشركات الصناعية األردنية

 . اإلدارة العليا

 : أنموذج الدراسة

الدر أنموذ  يتضمن الدارسةاسة  ج  في:متغيرات  تتمثل  والتي  النشاط(ستقل  املتغير  امل  ،  التكلفة حسب  نظام  تكلفة  )تابعين  التغيرين  املو ،  )تطبيق 

 . (دعم اإلدارة العليا )عدل املتغير املو (، املوارد املستخدمة وتكلفة الطاقة غير املستخدمة 

 : يكل التاليتمثل أنموذج الدراسة كما هو موضح بالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أنموذج الدراسة(1شكل)

 أدبيات الدراسة والدراسات السابقة: 

 الدراسات السابقة:

( في خفض التكلفة وتعظيم الربحية في الشركات ABCهدفت الدراسة إلى توضيح دور نظام التكاليف حسب النشاط )  ، Al Hanini )2018(دراسة  •

بورصة عم في  املدرجة  كما  الصناعية  تحان.  مد حاولت  البديد  توفر  في هذه  ى  النشاط  التكلفة حسب  نظام  وتنفيذ  اعتماد  وإمكانية  التحتية  نية 

ا في خفض التكاليف وتعظي ا جيدا م الشركات، خلصت الدراسة إلى أن اعتماد وتنفيذ نظام التكلفة حسب النشاط في الشركات الصناعية يلعب دورا

بع أن  النتائج  كشفت  كما  الشركاالربحية.  الصناعض  األ ت  لديهية  تفتقر  ردنية  بينما  متوسطة  بدرجة  النظام  وتنفيذ  العتماد  التحتية  البنية  ا 

 الشركات األخرى ألي من هذه املكونات.  

• ( وبجاي  يعقوب  التسعير  حيث    (،2017دراسة  قرار  تحسين  في  ودورها  التكاليف  محاسبة  نظم  تصميم  طريق  تناولت  على  عن  نظام  االعتماد 

من أجل  الخدمات  الخاص بقطاع  الفي    ABCاالنشطة  حسب  نظام للتكاليف  إيجاد  لى  ت الدراسة إ فوهد،  ABCة  االنشطحسب  يف  كالة التمحاسب

لتوفير معلومات متحتساب  ا  الخدمة  للخدمات،  الئمة  كلفة  التسعير  قرار  فاعلية  لزيادة  أن  توصلو لإلدارة  إلى  الدراسة  التكاليف ت  نظم محاسبة 

 . لتسعيرلمناسب  اتمكانية اتخاذ قرار إ شكل صحيح، وبالتالي ل بالنقة خدم كلفةتقياس في ساعد ت CABاالنشطة حسب 

هدف  هذا التحقيق من أجل في تحسين الربحية في املطاعم، و  ABMنظام و  ABCهدفت الدراسة لبيان أثر التكامل بين نظام   (،2016دراسة سالمة ) •

ت استبانةيطو تم  الدراسة،    ر  متغيرات  نلفياس  الدوأظهرت  هة  راستائج  أن  أنظمة  ناك  إلى  بأهمية  املطاعم  في  للعاملين  في  فهم  املحاسبة  الحديثة 

 املطاعم. الربحية فيحسين في ت ABM ونظام   ABCأثر للتكامل بين نظام هناك ، وأن  ABM نظام و  ABC نظامبالتحديد اإلدارية و 

ا هدفت    ،Hroot, et al-Al )2015(  دراسة • تأثير  تحليل  الإلى  )  حسبتكلفة  عتماد  أداء  CABالنشاط  على  الصناعية  الشركة  (  للشركات  املالي 

، تتكون الدراسة من 2014-2000( شركة للفترة 70( شركة صناعية مساهمة عامة في األردن من أصل )13املساهمة األردنية، أجريت الدراسة على )

 47،    37/78متغير أداء )  37  ج أنالنتائأظهرت    ية،يس الربحلعدة نسب تق، ومتغيرات مستقلة  ABCمتغير تابع هو تطبيق نظام  
ا
  %( أظهرت تحسنا

 .  ABCنظام  طبيق بعد ت فقد ساءت %( 53،  41/78) 41أما متغيرات األداء الباقية ، ABCبعد تطبيق نظام  

)دراسة   • فيحيث    (،2014البشتاوي  للبحث  الدراسة  هذه  نظام  اتجاهات  هدفت  واإلدارة    يتكامل  أهتحقيفي  طة  األنشب  سحالتكاليف  داف  ق 

تحسين  كاتالشر في  دارات  اإل  أداء    في  في  املستخدمة  التغيريةملصرفا الخدمات  األنشطة  أن  الدراسة  وتوصلت  التكنولوجي  ،  ب  افي    أنشطةاملتعلق 

 املتغير املستقل 

 دارة املوارد إ

 وتتمثل في: 

 كلفة الطاقة املستخدمة ت -1

   فة الطاقة غير املستخدمةتكل -2

 
 

 لتكامل ا  ليا دعم اإلدارة الع

ونظام   ABCتطبيق نظام  في 
ABM 

 األداء املالي

 ات التابعة املتغير 
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إلى    يةصرفامل  الخدمات أدى  املصرفية  الاملختلفة،  الخدمات  وأداء  أنشطة  في  إلى يث  ، حعمالةالة  ونوعي  تكاليفالانعكس على  وبالتالي  تغيير   أدى 

 . أدائهم وخبراتهم تطوير 

النشاط و أ تصميم  ل  الدراسةهذه    هدفت  ،(2014)دراسة وقيس   • التكلفة حسب  املؤسسة االقتصادية  التعرف على  نموذج لنظام  أثره على ربحية 

قليدي املستخدم التسلوب  أل إلى أن ا  الدراسة وتوصلت،  على أسلوب دراسة الحالة الدراسةستخدمت  ا حيث    .العائد على األصول استخدام مؤشر  ب

األنشطة بدقة    حسبغير املباشرة    لفةتخصيص التك  يؤدي إلى  ABCأن تطبيق نظام  كذلك فغير املباشرة، و فة  شوه توزيع التكليمن طرف املؤسسة  

أفضل  بشكل    لفةالتكيص  تخصريق  ط  عن اليته  ثبت فعلشركة التي أجريت عليها الدراسة، قد  في ا ذا النظام  ه  ، وأن تطبيق سهلأ يجعل تتبعها  مما  

 . ة الشركةفي تحسين ربحي عدمما سا، للمنتجاتأكثر دقة وتقديم ربحية 

التك  ،(2013)  إبراهيمدراسة   • إدارة  الدراسة لعرض تقنيات  أنها    اليفهدفت  التكاليف و موضوع  مستجدات في  على  التكامل معرفة  محاسبة  مدى 

نتائج ال  بينت، و يةمجتمع الدراسة من الشركات الصناعية العراق   كون ت، و ق أهدافهاتحقيلل  عمااأل كات  ر شخدمة    يفمدى تأثيره  التقنيات و هذه  بين  

بتقنيات   التي تتمثل فيمحاسبة التكاليف و موضوع  مستجدات  شركة عن طريق  تحتاجها إدارة المالية وغير مالية  توفر معلومات    اليفأن إدارة التك

التك تساعو ،  اليفإدارة  إدارة  كما  طريق  و   اليفالتكد  في  عن  املستجدة  التكاليف  موضوع  التقنيات  ببمحاسبة  املنتجات  تكلفة  دقيقإظهار    شكل 

وجود عالقة النتائج  ظهرت  أ وكذلك  ،  الكلفاألنشطة و العالقات السببية بين  دراسة    عن طريقمتابعة الكلف  من خالل  وقياس األداء  ة عليها  رقابالو 

   .ABMو   ABCتكامل بين و ترابط 

 بعمان، الخاصة املستشفيات على دراسة، وأجريت الالربحية زيادة    على  ABC  نظام  تطبيق أثر معرفة إلى الدراسة هدفت ،(2008) مغليأبو سة درا •

 الالزمة  إلمكاناتر ا توف مدى كذلك  و  الصحية، الخدماتاليف  تك تخفيض في  ABC   نظام مساهمة مدى  الدراسة عن طريق قياس  هدف تحقيق وتم 

 يف  ABCنظام   تطبيق ومعوقات الصحية، الخدمات اليفتك لقياس عمانب الخاصة  املستشفيات في  ABC  ظامن لتطبيق   ةاألساسي البنيةو 

 .املستشفيات في ABC نظام لتطبيق  األساسية البنيةو  الالزمة إلمكاناتا  توفر إلى الدراسة توصلت وقد املستشفيات.

إ الدرا   فتهد  ،(2008)   الحديديو   املعاضيدي  دراسة • أسالى  سة  بينطرح  التكامل  ونظام    ليب  القيود  تحسين  أثره  و   ABCنظرية  في  داء  األ في 

واعتمد الدراسة  الشركات،  االستقرائي  ت  الوصفي  عن طريق  املنهج  املتا من خالل قراءة  و األسلوب  واألجنبية  العربية  وتوصلتوفرة ملصادر    نتائج  . 

كامل مع نظام  في حالة عدم الت  الطويل والقصيرفي األجل  الشركات  في  داء  األ سين  إلى تحهدف  ت  تيالت  رارا الق  تساند الدراسة إلى أن نظرية القيود ال  

ABC تحسين األداء.بهدف قرارات االستراتيجية للمعلومات مساندة من كال النظامين من أجل يتم دمج املعلومات ، حيث 

• ( الكومي  أسل  (،2007دراسة  وتقييم  دراسة  إلى  الدراسة  ا وب محاسبهدفت  املة  )ستهالك  داخل  RCAوارد  الطاقة  إدارة  في  فعاليته  وإبراز مدى   )

( املوارد  استهالك  محاسبة  نظام  بين  التكامل  وتحقيق  االقتصادية  )RCAالوحدات  القيود  ونظرية   )TOC األمثل االستغالل  على  العمل  أجل  من   )

أن   إلى  الدراسة  بالوحدات االقتصادية، وتوصلت  الفائضة  املوارد  مدخلي محا  بينالتكامل  للطاقة  القيود    RCAسبة استهالك  يشكل   TOCونظرية 

 وذو جوهرية ملحاسبي التكاليف بالوحدات. 
ا
 أكثر شموال

ا
 محاسبيا

ا
 إطارا

 العناصر املميزة للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

نظام ركزت على  السابقة  الدراسات  نظام     ABCإن معظم  تتحدث عن  فإن، كذلABMولم  السابدر ال  ك  نظام  اسات  أثر  في  بحثت  على   ABCقة 

، تكلفة الطاقة غير املستخدمةو إدارة املوارد متمثلة في تكلفة الطاقة املستخدمة  األداء والربحية والتسعير وتخفيض التكاليف ولم تتطرق إلى أثره على  

 وبالتالي فإن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة بمايلي:

 . ABMونظام   ABCدراسة التكامل بين نظام  ة قامت بيلحاسة الالدرا  .1

إدارة املوارد متمثلة في تكلفة الطاقة املستخدمة وتكلفة الطاقة غير  على    ABMونظام    ABCالتكامل بين نظام  الدراسة الحالية قامت بدراسة أثر   .2

 . املستخدمة

ارة املوارد متمثلة في تكلفة الطاقة املستخدمة وتكلفة الطاقة غير  إد  على  ABM  ونظام  ABCالتكامل بين نظام  قامت بدراسة أثر  الدراسة الحالية   .3

 في البيئة األردنية متمثلة بالشركات الصناعية األردنية.  املستخدمة

 :أدبيات الدراسة

تاج، وهو يقوم على أن ناإل د وتعدفسة هو أحد األساليب املحاسبية الحديثة التي ظهرت نتيجة البيئة الصناعية الحديثة وزيادة املنا ABCإن نظام 

الت  مسببات هذه   على 
ا
األنشطة معتمدا تكاليف  بتتبع  النظام  فيقوم هذا  الشركة،  تستهلك موارد  بدورها  هي  والتي  األنشطة  تستهلك  كاليف املنتجات 

القرارات اتخاذ  على  اإلدارة  يساعد  النهائية، مما  املنتجات  التكاليف على  بتوزيع هذه  ليقوم  زيادة  اجو مل  ليمةالس  وذلك  والعمل على  املنافسة  هة حدة 

 بما يلي: عناصر تتمثل ف ة عد ىعل  ABCنظام  يقوم   .(2007) حلس ،الربحية

 
ا
 أو  التسهيالتو   التكنولوجياو البشري   العنصرو   املوادباملوارد  مثل هذه  تتحيث   النشاط، أداءمن أجل   الالزمة االقتصاديةباملوارد   تمثلت  املوارد:  :أول
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 .  (2007حلس ) ،املحاسبيةالقانونية و والخدمات  اإلعالن، ك خارجشتريها الشركة من الت تيال ماتالخد

 
ا
 تضيف  أنشطة إلى وتقسم  الستخدام موارد معينة من عمالة ومعدات وغيرها من أجل إنتاج املنتجات في الشركة، الالزمة اإلجراءات وهي  األنشطة:  :ثانيا

 . (2008) يدي حدالي و ضيدعاملا  ،قيمة تضيف ال أنشطةقيمة و 

 
ا
في أسس )مقاييس( كمية ونوعية يسهل ربطها بمنتج معين أو خط إنتاجي   وتتمثل معظم مسببات التكلفة  )محركات التكلفة(:التكلفة  مسببات    :ثالثا

 للقياس، ويمكن تخصيصه على كل منتج، وأن يكون لكل مجمع تكلفة مسبب 
َ
 .(2007) سلح قطد فواحمعين، لذلك يجب أن يكون املسبب قابال

 يختص بتوزيع التكاليف غير مباشرة على السلع، عن طريق تحليل أنشطة املنتجات    ABCيعتبر نظام  
ا
تج التي تنو ،  من أجل حساب تكلفتهانظاما

ا حجم استهالكها  حسب  ملنتجات  ا ل  يتحمحيث يتم    ،نشاط  الخاصة بكلتكاليف  التجمع  يتم  خدمات مشتركة، و   عن ق طري  ة عنملشتركمن الخدمات 

التك ا ،  ABC   Blocher et al (2010)يمتاز نظام  و   ،Hilton (2008)لفة  محرك  األنظمة األخرى، حيث  لربحية  بأنه يقيس  نظام  يوفر  بشكل أفضل من 

ABC    موضوعية  معلومات املنتج،  أكثر  تكاليف  بشكل  مما  عن  الربحية  قياس  على  دقةيعمل  نظام  اكثر  يساعد  كما   ،ABC  ف تحسياإلدارة  قيي  مة ن 

املنتجات تساعد في تطوير املنتجات ودعم الزبائن بشكل أفضل، كما يساعد هذا النظام في يات واملنتجات من خالل توفير مقياس أكثر موضوعية لعملا 

 حساب وتقدير تكاليف األومر بشكل أفضل.

نظام   أن  من    ABCإال  العديد  ب  االنتقاداتيواجه  يركز  تتمثل  القرار  أنه  اال جاالستراتيعلى  في  إلى  الطويلجل  ي  بحاجة  الشركات  أن  إال   اتخاذ ، 

إيضاح     ABC، كما أن نظامالقصيرالقرارات في األجل   ، باإلضافة إلى أن تكلفة تطبيق هذا النظام  ورضا الزبون املنتج    نشطةأ العالقة بين  ال يساعد في 

 . ( 2007درغام ) مرتفعة

Blocher وتحسين ربحيتها،  قيمة املنتج، وزيادة القدرة التنافسية للشركة    ة لتحسينواألنشط  رة املوارديركز نظام اإلدارة حسب األهداف على ادا 

أو أداء األنشطة لتحسين القيمة املضافة للزبائن ومساعدة الشركات على اإلنتاج بكفاءة  نموذج ملعالجة األعمال التي تتحكم باالنتاج ه، حيث أن(2010)

هو أحد اساليب إدارة التكلفة باستحدام بيانات تكاليف األنشطة التي تتكون    ABM، أي أن نظام    ibornRa&  inneyK )0122(أعلى، وزيادة الربحية  

 منها املنشأة، حيث يساعد في اتخاذ العديد من القرارات اإلدارية التي تستخدم في تخفيض التكلفة وتحسين األداء والربحية.

، حيث أن كالهما يهتم باألنشطة، وأن األنشطة تتكون  ABMونظام    ABCين نظام تكامل بإلى ال Cardos & Pete (2011)و( 2014أشار البشتاوي )

اإلدارة وقسم التكاليف،   التوافق بين املعلومات املالية واملعلومات غير  من أحداث، وهذه األحداث تحتاج إلى قرارات تخضع ملستويات مختلفة في  وإن 

  اعة القرار، وهذا يدوره يعمل على اتخاذ قرارات أفضل في املجال االستراتيجي واملجال التشغيلي.ودعم صنتكاليف لا خدمة نظام املالية، له أثر مهم في 

له أثار ايجابية في تحسين أداء الشركات،   ABMونظام   ABCنظام  مثل   املحاسبة اإلدارية االستراتيجية الحديثة  بأسالينظم التكاليف وتطبيق  أن  

املحاسبة اإلدارية االستراتيجية الحديثة يساعد في تحسين األداء املالي واألداء غير   أساليبأن تطبيق  Guilding & Cadez )2008(  سةرا نتائج د رت  أظهحيث 

املدروسة.  الشركات  في  نتائج دراسة    املالي  بينت  يإلى    Feridun &Khadash -Al )2006(وكذلك  املأنه  أساليب  إيجابي الستخدام  أثر  اإل وجد  ة  ريدا حاسبة 

 ظام التكلفة حسب النشاط في األداء املالي للشركات املدروسة. يثة كن الحد 

أن   نظام  إال  متخصصة،   ABMونظام    ABCتطبيق  محاسبية  خبرات  إلى  يحتاج  وأنه  املرتفعة،  تكاليفه  مثل  السلبية،  األمور  من  العديد  واجه 

قيقة. إضافة إلى املشاكل الفنية التي ظهرت عند التطبيق العملي ت الدعلوماامل فة  صول على كاوصعوبة التحديد الدقيق ملسببات التكلفة، وصعوبة الح

   (:2007درغام ) ،لهذا النظام ومن أبرزها

 مشكلة مدى استغالل الطاقة املتاحة.  .1

 مشكلة اختيار مسببات التكلفة.  .2

 مشكلة مالءمة بيانات نظام تكاليف األنشطة لخدمة القرارات.  .3

 طة.ج باألنشتباط قيمة املنتمشكلة ار  .4

 : منهجية الدراسة

 مصادر البيانات: 

 تم االستعانة بنوعين من مصادر البيانات هي:

الثانوية:   .1 الدراسة  املصادر  تخص  التي  والبيانات  املعلومات  جمع  طريق  طريقععن  األدبيات    ن  املنشورة،  والدوريات  الكتب  و مراجعة  والبحوث 

 شبكة اإلنترنت. الرجوع لضافة إلى باإل 

الباحث اسلوب املسح امليداني للشركات الصناعية األردنية، للتعرف على    :ةاألولي  املصادر .2   ABMونظام    ABCالتكامل في تطبيق نظام  أثر  استخدم 

وتحسين   املوارد  إدارة  في  داء  األ على  الصناعيةاملالي  العامة  الشركات  املساهمة  حيث  األردنية  ال،  الدراسة    بإعداد  باحثقام    باالستعانةاستبانة 

 على كافة جوانب الدراسة وفرضياتها.  السابقة، حيث اشتملت  يات والبحوثوالدور الكتب ب
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 ين: أ وتتكون استبانة الدراسة من جز 

 زء األول: ويهدف الى معرفة صفات االشخاص املجيبين على استبانة الدراسةجال

  30الدراسة، ويتكون من س متغيرات الجزء الثاني: ويهدف الى قيا
ا
 : ليكما ي موزعة سؤاال

 (  12-1تم قياسه عن طريق األسئلة ):   ABMونظام  ABCالتكامل في تطبيق نظام   :املتغير املستقل •

 املتغيرات التابعة:     •

 إدارة املوارد: وتتمثل في:  

 ( 19-13وتم قياسه عن طريق األسئلة )تكلفة املوارد املستخدمة:  •

 ( 24-20ألسئلة )وتم قياسه عن طريق ا الطاقة غير املستخدمة: تكلفة  •

 2019لسنة للشركة  العائد على األصول وتم قياسه عن : املالي األداء

 (26-25وتم قياسه عن طريق األسئلة )املتغير املعدل )دعم اإلدارة العليا(:  •

 مجتمع وعينة الدراسة: 

، تم  شركة صناعية 25دراسة من ة ال عين كونت، وت2019صناعية االردنية املدرجة في بورصة عمان في سنة الشركات اليتكون مجتمع الدراسة من 

استبانات لكل من االدارة العليا واالدارة الوسطى واملحاسبين في كل شركة   ثالثة، حيث تم توزيع  البسيطة  عن طريق اسلوب العينة العشوائية  اختيارها

 . )%64نسبة )استبانة أي ب (48استعادة ) تم و استبانة،  (75تم توزيع ) دراسة، حيثات عينة المن شرك 

 :األساليب اإلحصائية للبحث 

 الدراسة  معالجة بيانات  من أجل  ،  SPSS))برنامج    الباحث  متغيرات الدراسة، استخدام  عنبعد االنتهاء من جمع البيانات الالزمة  
ا
، حيث إحصائيا

 : م األساليب التالية تم استخدا 

 قياس املتغيرات في الدراسة. خدمة في ات املستاختبار كرونباخ ألفا: وذلك الختبار مدى ثبات أداة جمع البيان .1

املركزية .2 النزعة  الدراسة،  والتشتت  مقاييس  عينة  لوصف  وذلك  والتكرارات  والوسيط  الحسابي  الوسط  مثل  مدى   اإلنحراف و :  لبيان  املعياري 

 ت عن وسطها الحسابي. تشتت اإلجابا

املتغير مستقل عل:  تحليل االنحدار الخطي البسيط .3 املتغيالختبار تأثير  التابعى  اختبار  ر  ،  مستوى املعنويةمقدار    لقياس  T-test، حيث يستخدم 

 . الفرضية العدميةقبول أو  التي تساعد في قبول الفرضية البديلةو 

 تحليل الجابات على استبانة الدراسة:

 فات الشخاص املجيبين على الستبانة ص  .1

 يتصفون بالصفات التالية: الدراسة راد عينةلقد تبين من االجابات على استبانة الدراسة، أن أف

 : توزيع أفراد عينة البحث حسب الوظيفة •

 فراد عينة البحث حسب الوظيفة أ توزيع  :(1جدول )

 النسبة العدد  الوظيفة 

 % 18.8 9 إدارة عليا 

 % 35.4 17 وسطى إدارة 

 % 45.8 22 محاسب 

الوسطى    %45.8حيث بلغت نسبة املحاسبين  حث  البعينة  فراد  أ كثر بين  ( ان وظيفة املحاسب كانت األ1يبين الجدول ) بينما كانت نسبة اإلدارة 

 .   %18.8، فيما كانت نسبة االدارة العليا 35.4%

 يع أفراد عينة  البحث حسب الخبرة توز  •

 فراد عينة الدراسة حسب الخبرة أ :(2جدول )

 النسبة العدد  عدد سنوات الخبرة 

 % 31.3 15 سنوات  5أقل من 

 % 14.6 7 ت اسنو 10ى حت 5من 

 % 54.1 26 سنوات   10أكثر من 

وهذا يدل على   %54.1ذ بلغت النسبة  إ فراد عينة البحث  أ كثر بين  سنوات  كانوا األ  10كثر من  أفراد املجيبين ذوي الخبرة   ن األ أ (  2يبين الجدول )

 يجاباتهم على االستبانة. إ صحة  ابي علىجيإ أن عينة الدراسة لديها درجة جيدة من الخبرة العملية واملهنية، مما يعطي دليل 
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 قياس متغيرات الدراسة: . 2

 ABMونظام   ABCالتكامل في تطبيق نظام   •

 ABMونظام   ABC  التكامل في تطبيق نظامالحصاءات الوصفية ألسئلة  :(3جدول)
SD Mean Max Min N الفقرة 

 للشركة   التنظيمي للهيكل  يتم دراسة األنشطة املختلفة داخل الشركة وفقا 48 2 5 3.40 0.94

 يتم تقسيم الشركة لعدة مراكز نشاط عن طريق دراسة  الهيكل التنظيمي للشركة  48 1 5 3.67 1.20

 نشاط رئيسة ومراكز نشاط مساعدة  يتم تقسيم الشركة مراكز 48 1 5 3.36 0.95

 ة املساعد ز النشاطيتم  تحديد مجمعات التكلفة ملراكز النشاط الرئيسة ومراك 48 2 5 3.51 0.90

 يتم تحديد مسبب التكلفة املناسب لكل مجمع تكلفة  48 2 5 4.19 0.90

 دقة في الشركة يتم التركيز على مسببات التكلفة لتحديد تكلفة االنتاج ب 48 2 5 3.76 1.17

التي تسببت  االنشطة  منتجات و يتم االسترشاد بمفهوم العالقة السببية بين عناصر التكاليف غير املباشرة لل 48 1 5 3.75 1.39

 فيها في الشركة 

 ور األجو  املواد األنشطة لفةتتضمن تكو ،  نتجات امل من  قطعة   كل  إنتاج عند  تنفذ التييتم تصنف االنشطة  48 1 5 3.69 0.83

 .املنتجمن   وحدةكل ل تتبعها يمكن  أخرى  وتكاليف املباشرة 

910.  تهيئةتجهيز و  مثل ،  املتشابهة  اإلنتاجالواحد او خطوط    اجعلى مستوى خط االنت  دفعة كل  نشطة  أتصنف   48 2 5 4.22 

 الخزانات.  وأ  األنابيبقطع  شراء وطلب ،الحفارات 

1.05 

 

 والعالقات  واإلدارية املالية الشؤون مثل أنشطة املنشأة بعمليات  ترتبط ةالى أنشط  يتم تصنف االنشطة 48 1 5 3.65

 لسالمة. والنظافة واألمن وا العامة

 يتم تخصيص تكلفة املوارد على مجمعات التكلفة املختلفة  48 2 5 3.68 0.90

 يتم تخصيص تكاليف االنشطة املساعدة على تكاليف االنشطة الرئيسة  48 2 5 3.76 0.93

 ABMونظام  ABCالتكامل في تطبيق نظام  48 2.25 4.5 3.72 0.70

، وباستعراض ABMونظام   ABCالتكامل في تطبيق نظام رات مجال  ل فقرة من فقاملعياري لك  اإلنحراف( قيم املتوسط الحسابي و 3يبين الجدول )

% وهذا 74.4وبنسبة مئوية بلغت     3.72ة كان بمتوسط حسابي  في الشركات الصناعية األردني  ABMونظام    ABCالتكامل في تطبيق نظام  ن  أ قيم نجد  ال

  نشطة بنسبة جيدة.ألا  حسبظام التكاليف ن الشركات الصناعية األردنية تطبق نأ يبين 

 تحديد تكلفة املوارد املستخدمة   •

 االحصاءات الوصفية ألسئلة تكلفة املوارد املستخدمة :(4جدول)
SD Mean Max Min N الفقرة 

 اقا في الشركة. العمل على توجيه املوارد في االنشطة التي ال تشكل قيدا الى االنشطة التي تواجه اختن 48 1.00 5.00 3.35 1.29

600. استخدام   48 2.00 5.00 1.29  خالل  من  للشركة  املختلفة  االنشطة  في  القيمة  سلسلة  في  االضعف  الحلقة  تحديد  ضرورة 

 يرها(.االساليب العلمية ) برمجة خطية وغ

0.96 03.6 استغالل   48 2.00 5.00  على  وتؤثر  االنتاج،  عملية  تعوق  التي  املعوقات  ابرز  على  قيود  ،  ملواردامن    إنجاز ر  تأخيتعمل 

 العملية اإلنتاجية. 

خدام  لى االست إللوصول  اإلنتاج  ومخرجات     بين مدخالت جيدة   تحقيق عالقة هندسيةلالشركة    إدارة  تعمل  48 2.00 5.00 3.04 0.92

 االمثل للموارد عند افل تكلفة ممكنة. 

موارد املقيدة، وال يتأثر إلى توفير مخزون أمان يضمن التشغيل لل يحتاج  إن استخدام املوارد بشكل أمثل   48 1.00 5.00 3.32 1.21

 املقيدة.  غير  لمواردبأية أعطال ل

التعمل   48 1.00 5.00 3.67 1.23 فاعلية  لشركة  إدارة  خالل  تشغيل  الوكفاءة  رفع  الشركة    من  ملوارد  الفعال  االستخدام  تحقيق 

 وضمان اقص ى تدفق لإلنتاج.

 العمل على تقوية اضعف االنشطة في عملية االنتاج، لتحقيق االستغالل االمثل للموارد. 48 2.00 5.00 3.47 0.98

0.73 3.11 434.  تكلفة املوارد املستخدمة  48 2.14 

( الجدول  املتوس4يبين  الحسابي و ( قيم  املستخدمة، وباستعراض    اإلنحرافط  املوارد  تكلفة  ن أ قيم نجد  الاملعياري لكل فقرة من فقرات مجال 

  . 0.73املعياري  اإلنحراف%، بينما بلغ 62.2وبنسبة مئوية بلغت   3.11تكلفة املوارد املستخدمة الشركات الصناعية األردنية كان بمتوسط حسابي  
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 اقة غير املستخدمة تحديد تكلفة الط •

 الحصاءات الوصفية ألسئلة تكلفة الطاقة غير املستخدمة  :(5جدول)

SD Mean Max Min N رةالفق 

قياس شكل واضح يؤدي إفى عدم دقة  ان تجاهل تكلفة الطاقة العاطلة او االهمال في تحديدها وحسابها ب 48 1.00 5.00 3.86 1.08

 تكلفة الوحدة املنتجة 

 كافة انشطة عملية االنتاج. لغير املستغلة  ةتحديد الطاقإدارة الشركة لعمل ت 48 2.00 5.00 3.89 1.10

1.27 3.49 5.00 1.00 84 االدارة على    الى عدم قدرة  يؤدي  العاطلة  تكلفة الطاقة  تجاهل  تست  ةرف معان  التي  مواردها    عمل االنشطة 

 صحيح.  غير بشكل 

تغلب على القيود التي تعترض عملية االنتاج من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية للموارد  للالشركة إدارة تسعى  48 1.00 5.00 3.28 0.81

 املقيدة. 

0.88 3.31 .005 ان تحديد الطاقات غير املستغلة على خط االنتاج، يمكن من معرفة القيود التي تتعرض لها الشركة وتحد   48 2.00 

 من انسيابية اإلنتاج والتعرف  

 تكلفة الطاقة غير املستخدمة  48 2.00 4.60 3.57 0.73

( الجدول  و 5يبين  الحسابي  املتوسط  قيم  من    اإلنحراف(  فقرة  لكل  النسب فقاملعياري  قيم  وباستعراض  املستخدمة،  املوارد  تكلفة  مجال  رات 

  اإلنحراف%، بينما بلغ  71.4وية بلغت  وبنسبة مئ   3.66ن تكلفة الطاقة غير املستخدمة الشركات الصناعية األردنية كان بمتوسط حسابي  أ املئوية نجد  

  . 0.73املعياري 

 (2019)سنة للشركة ل  العائد على األصول األداء املالي ) •

 لألداء املالي للشركة  حصاءات الوصفيةاإل  :(6جدول)
SD Mean Max Min N  املتغير 

4.52 1.26 26.02 -22.66  2019للشركة لسنة  العائد على األصول  25 

  تغير األداء املالياملعياري مل اإلنحراف( قيم املتوسط الحسابي و 6ل )يبين الجدو 
ا
األداء املالي ن أ م نجد قيالض ، وباستعرا بالعائد على األصول  مقاسا

 
ا
  . 4.52املعياري  اإلنحراف، بينما بلغ 1.26في الشركات الصناعية األردنية كان بمتوسط حسابي بالعائد على األصول  مقاسا

 دارة العليادعم اإل  •

 حصاءات الوصفية ألسئلة دعم اإلدارة العليا اإل  :(7جدول)
SD Mean Max Min N  الفقرة 

0.69 3.53 5.00 2.00 84  ABMونظام  ABCتدعم اإلدارة العليا التكامل في تطبيق نظام  

 ABMام ونظ ABCتدعم املستويات اإلدارية املختلفة التكامل في تطبيق نظام  48 2.00 5.00 3.92 1.00

 دعم اإلدارة العليا ومشاركة املستويات اإلدارية املختلفة  48 2.50 5.00 3.73 0.76

( الجدول  املتو 7يبين  الحسابي و ( قيم  العليااملعياري لكل فقرة م  اإلنحرافسط  اإلدارة  ن دعم أ نجد    ،قيمال، وباستعراض  ن فقرات مجال دعم 

 .  0.76املعياري  اإلنحراف%، بينما بلغ 74.6وبنسبة مئوية بلغت   3.73كان بمتوسط حسابي  اإلدارة العليا في الشركات الصناعية األردنية

 : األداةصدق و  ثباتاختبار  .3

هذه  ل وفقا، حيث أن حساب معامل الثبات  Cronbach-Alpha استخدام اختبارباالستبانة  فقراتالتناسق الداخلي لالثبات و من حقق التلقد تم 

 حد كبير.لاالستقرار واالعتماد الثبات و يدل على ، الطريقة

مرتبطة   الفقراتن  أ   يدل، وهذا  0.917قيمة ألفا    كانت،  ة فقر   26بالغة  الدراسة وال  فقرات استبانةعلى     Cronbach-Alpha  وعند تطبيق اختبار

الثبات    ،عالي   بشكل درجة  )و   .الفقراتلجميع  عالية  وأن  رقم  ألفا8الجدول  معامل  تطبيق  نتائج  يبين  مدى   (  بقياس  املتعلقة  الدراسة  أسئلة  على 

 .ة النظام املحاسبي في هذه الشركاتوكفاء صة عماناملدرجة في بور الشركات الصناعية  استخدام املوازنات التقديرية في

 نتائج تطبيق معامل ألفا على أسئلة الدراسة  :(8)جدول 
 معامل ألفا  اسئلة االستبانة املتغير

 0.917 13 – 1 جميع األسئلة 

 ABM   1 – 12 0.869ونظام  ABCالتكامل في تطبيق نظام 

 0.837 19 – 13 تكلفة املوارد املستخدمة   

 0.773 24 – 20 املستخدمة  تكلفة الطاقة غير

 0.721 26 – 25 دعم اإلدارة العليا  
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 نتائج اختبار الفرضيات:

( نتائج اختبار فرضيات 9الجدول رقم )  ظهر واختبار الفرضيات، حيث يالدراسة  انات  تحليل بيل  SPSSوبرنامج     EXCEL  برنامج  الباحث  استخدام

 سة في الصفحات التالية:اختبار فرضيات الدرا  الدراسة، وسيتم بيان نتائج

 اختبار فرضيات الدراسة :(9) جدول 

 T Df Sig. (2-tailed) املتغير 

 0.000 48 21.720 ستخدمة على تحديد تكلفة املوارد امل   ABC أثر تطبيق نظام

 0.000 48 18.147 على تحديد تكلفة الطاقة غير املستخدمة   ABC أثر تطبيق نظام

 0.000 48 19.483 املالي األداء ين تحس في  ABC ر تطبيق نظامأث

 0.000 48 25.174 على  إدارة املوارد تعزى إلى دعم اإلدارة العليا    ABC أثر تطبيق نظام

Ho1: في تطبيق نظام   للتكامل ر ذو دللة احصائية ل يوجد أثABC   ونظامABM  الصناعية األردنية  تحديد تكلفة املوارد املستخدمة في الشركاتعلى 

في استبانة الدراسة،   12إلى    1الشركات الصناعية األردنية عن طريق األسئلة من  في    ABMونظام   ABCالتكامل في تطبيق نظام   تم قياس مدى لقد  

   ة.في استبانة الدراس 19لى إ  13عن طريق األسئلة من فقد تم قياسه   الشركات الصناعية األردنيةسبة لتحديد تكلفة املوارد املستخدمة في أما بالن

اختيار   الفرضية باستخدام  اختبار هذه  البسيط  تم  )، و Simple Regression Test  االنحدار  الجدول رقم  اختبار  9يبين  نتائج  التكامل في  أثر  ( 

من مستوى ، وهي قيمة أقل  P-value sig.   =  0.000  الشركات الصناعية األردنيةعلى تحديد تكلفة املوارد املستخدمة في    ABMونظام   ABCتطبيق نظام 

ديد تكلفة يؤثر على تح  ABMونظام   ABCالتكامل في تطبيق نظام    أن  أي   البديلة،  الفرضية  وتقبل  العدمية  الفرضية  ترفض  بالتالي  ،α = 0.05املعنوية  

 . الشركات الصناعية األردنيةاملوارد املستخدمة في 

Ho2  :  في تطبيق نظام    للتكامل ل يوجد أثر ذو دللة احصائيةABC  ونظام  ABM    على تحديد تكلفة الطاقة غير املستخدمة في الشركات الصناعية

 األردنية

في استبانة الدراسة،   12إلى    1ت الصناعية األردنية عن طريق األسئلة من  الشركافي    ABMونظام   ABCالتكامل في تطبيق نظام   لقد تم قياس مدى 

   في استبانة الدراسة. 24إلى  20عن طريق األسئلة من فقد تم قياسه  الصناعية األردنية الشركاتغير املستخدمة في أما بالنسبة لتحديد تكلفة الطاقة 

اختيار   الفرضية باستخدام  اختبار هذه  التم  )، و Simple Regression Test  بسيط  االنحدار  الجدول رقم  اختبار  9يبين  نتائج  التكامل في  أثر  ( 

الطا  ABMونظام    ABCتطبيق نظام   املستخدمة في  على تحديد تكلفة  األردنيةقة غير  الصناعية  أقل من P-value sig.  =  0.000  الشركات  ، وهي قيمة 

يؤثر على تحديد  ABMونظام   ABCالتكامل في تطبيق نظام  عدمية وتقبل الفرضية البديلة، أي أنال  الفرضية ترفض بالتالي ،α = 0.05مستوى املعنوية 

 . الصناعية األردنيةالشركات ير املستخدمة في تكلفة الطاقة غ

Ho3 : في تطبيق نظام   للتكامل ل يوجد أثر ذو دللة احصائيةABC   ونظامABM  األردنية  في الشركات الصناعية املالي  األداءتحسين  في 

بانة الدراسة، في است  12إلى    1ألسئلة من  عن طريق ا   الشركات الصناعية األردنيةفي    ABMونظام   ABCالتكامل في تطبيق نظام   لقد تم قياس مدى 

   .الشركات الصناعية األردنيةصافي دخل   من خاللفقد تم قياسه  املالي ألداءلأما بالنسبة 

ا  الفرضية باستخدام  اختبار هذه  البسيط  ختيار  تم  )، و Simple Regression Test  االنحدار  الجدول رقم  اختبار  9يبين  نتائج  التكامل في  أثر  ( 

 = α، وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية  P-value sig.  = 0.000في الشركات الصناعية األردنية كفاءة األداء تحسين على  ABMونظام   ABCق نظام  تطبي

أن  الفرضية  ترفض  بالتالي  ،0.05 أي  البديلة،  الفرضية  وتقبل  نظام    العدمية  تطبيق  في  تحسين  يؤثر    ABMونظام    ABCالتكامل  املالفي  في   ياألداء 

 . ردنيةالشركات الصناعية األ 

Ho4  :  التكامل في تطبيق نظام ألثر    اإلحصائيةل توجد فروقات ذات دللةABC   ونظامABM ردنية تعزى إدارة املوارد في الشركات الصناعية األ   على

 إلى دعم اإلدارة العليا

في استبانة الدراسة،   12إلى    1ئلة من  ناعية األردنية عن طريق األسالشركات الصفي    ABMونظام   ABCالتكامل في تطبيق نظام   لقد تم قياس مدى 

في استبانة الدراسة، فيما   24إلى  13ريق األسئلة من عن طأما بالنسبة إلدارة املوارد وتحسين كفاءة األداء في الشركات الصناعية األردنية فقد تم قياسه 

   في استبانة الدراسة. 26و 25عن طريق األسئلة عامل دعم اإلدارة العليا  تم قياس

 للتكاملأثر ( نتائج اختبار وجود 9يبين الجدول رقم )، و Simple Regression Test االنحدار البسيط تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختيار  

وهي قيمة أقل ،  P-value sig.   =  0.000عليا  على  إدارة املوارد في الشركات الصناعية األردنية يعزى إلى دعم اإلدارة ال  ABMونظام    ABCفي تطبيق نظام  

  ABMونظام    ABC  في تطبيق نظام  للتكاملأثر    هناك  أن  أي   البديلة،  الفرضية  وتقبل  العدمية  الفرضية  ترفض  بالتالي  ،α = 0.05من مستوى املعنوية  

 على  إدارة املوارد في الشركات الصناعية األردنية يعزى إلى دعم اإلدارة العليا. 
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 :تاجات الدراسة وتوصياتهااستن

 
ا
 : استنتاجات الدراسة: أول

 : اليةمن خالل نتائج الدراسة، يمكن استخالص االستنتاجات الت

نت • أن    ائجأظهرت  نظام  الدراسة  تطبيق  في  )بين    ABMنظام  و   ABCالتكامل  إلى عالية  الصناعية    %(90  -%  40بين مستويات متوسطة  الشركات  في 

يختلف من    ABMونظام    ABCالتكامل في تطبيق نظام  % مع استنتاج أن  74.4هو    ABMونظام    ABCل في تطبيق نظام  التكاماألردنية، وأن متوسط  

التحتية العتماد وتنفيذ نظام  بعض ا في أن    Al Hanini )2018(، وهذا يتفق مع دراسة  شركة ألخرى  البنية  األردنية لديها  ABC لشركات الصناعية 

 بدرجة متوسطة. 

، حيث  الشركاتفي الشركات الصناعية األردنية  على إدارة املوارد املستخدمة    ABMونظام   ABCنظام للتكامل في تطبيق  اللة إحصائية  ذو د  وجود أثر  •

، كذلك  دقيق لنفقات املصنع بين األنشطة الوصول إلى تخصيصو  املنتجات ذات الحجم الكبير واملنخفض كان قادرة على التمييز بين ABCنظام  أن

   TOCونظرية القيود   RCAتكامل بين مدخلي محاسبة استهالك املوارد  ( توصلت إلى أن ال2007الكومي )  دراسةفإن  
ا
 أكثر شموال

ا
 محاسبيا

ا
يشكل إطارا

 التكاليف تلعب دور ، وهذا يدل على أن أنظمة محاسبة حداتوذو جوهرية ملحاسبي التكاليف بالو 
ا
  ا

ا
 الشركة في استغالل املوارد.  كفاءة في رفع  مهما

أشارت  ، حيث األردنية  الصناعيةشركات العلى تكاليف املوارد املستخدمة في  ABMونظام   ABCكامل في تطبيق نظام للت أثر ذو داللة إحصائيةوجود  •

أدت إلى مستويات مختلفة من    إلى االختالف فيائج  النت التي  ن أهم م  كان، فيما  ABMونظام    ABCالتكامل في تطبيق نظام  الخطط واالستراتيجيات 

املضافة وغير املضافةتتمثل في صعوبة    ABMونظام    ABCامل في تطبيق نظام  التك  الصعوبات الرئيسية في ، وأن التمييز بين األنشطة ذات القيمة 

 غير واضحة وغير كاملة.  راستراتيجيات صنع القرا 

،  األردنية  اعية شركات الصنال  فياملالي  تحسين األداءفي  ABMنظام  و  ABCللتكامل في تطبيق نظام  أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية  •

 . (2008بو مغلي )دراسة أ ، و (2014دراسة وقيس )و  (،2016دراسة سالمة )و  ،Al Hanini )2018(دراسة وهذه النتيجة تتفق مع 

ا  • العليا يساعد في زيادة  كة في استغالل رفع كفاءة الشر مما يعمل على    ABMونظام    ABCلتكامل في تطبيق نظام  أظهرت نتائج الدراسة دعم اإلدارة 

 . في الشركات الصناعية األردنية املوارد

:
ا
 توصيات الدراسة  ثانيا

 
ا
 يقترح البحث التوصيات اآلتية:  وأخيرا

 املختلفة.  األسواقة للشركات في التنافسيوالقدرة  ملا له من تأثير على قرارات التسعير وخفض التكاليف ،في الشركات األردنية ABCالكامل لـ التطبيق  •

ل فرع،  ك  متطلبات احتياجات و حسب  بشكل أفضل،  املتاحة بين الفروع    الشركة  في توزيع موارد  دارة ملساعدة اإل  ABM االهتمام بنظام زيادة    ضرورة  •

 .فضل عائد ممكن للشركةوتحقيق أ املناسبة،  خفض زمن اتخاذ القراراتعمل على مما ي

ا  • زيادة  يتم  بين  أن  بالنسبة ABM نظام و  ABC نظام لتكامل  امل  خاصة  اإلستراتيجيةللمعلومات  بالتكاليف  على  تعلقة  اإلدارة  يساعد  مما  إعداد ، 

 .بشكل أفضلاألداء عن تقارير ال

 .التكلفة الحديثة األخرى  نظمةوأ  ABMو   ABCدراسات حول  الزيد من إجراء املب التوصية •
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Abstract: This study aims to measure the effect of integration in the application of ABC and ABM on 
resources management and improving financial performance in industrial companies. The study model 
shows the independent variable (integration in the application of ABC and ABM) and the dependent 
variables (resources management, and the financial performance) and the moderator variable (support 
senior management). 
The questionnaire was designed to measure the variables (integration in the application of the ABC and 
ABM, resources management, and support senior management). As financial performance variable, it was 
measured by the return on assets for each company for 2019, where the questionnaire distributed on the 
25 industrial companies, they distributed randomly. (75) questionnaires distributed and (48) 
questionnaires returned, which is (64%) get back. 
The results of the study show that the average integration in the application of the ABC and the ABM in the 
Jordanian industrial companies is 74.4%, and that there is an effect of integration in the application of the 
two systems on the cost of the used resources. The study also showed that there is an effect of integration in 
the application of the two systems on the cost of unused resources. Finally, the results of the study showed 
that there is an effect of integration in the application of the two systems in improving the financial 
performance of the Jordanian industrial companies. 

Keywords: ABC; ABM; managing resources. 
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