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 أثر إستخدام برامج تخطيط الموارد على كف اءة اإلدارة والربحيه
 

 (3)هدى هالل -(2)نادر ألبير -(1)يوسفأحمد عادل 
الدراسات  كلية( 3 جامعة عين شمس، كلية التجارة( 2 القاهره، شركة أنفستمنت نيدز( 1

 جامعة عين شمس ، والبحوث البيئية
 

 المستخلص
 Resourceتخدام برامج تخطيط الموارد "يهدف البحث الى توضيح أهمية إس

Planning Systems وذلك عن طريق عمل دراسه ميدانيه " داخل الهيئات والشركات
رفع  :لتحقيق األتيبإستخدام على شركة جهينه للصناعات الغذائيه إلثبات فاعلية هذه األنظمه 

يساعد على  ه المعقوله بمابالتكلفير المعلومات في الوقت المناسب و كفاءة اإلداره من خالل توف
العمل على تحسين تخطيط الموارد المتاحه وتخفيض التكاليف بما  .الدقه في صناعة القرار

ولتحقيق هدف الدراسه قام الباحثون بإستخدام المنهج الوصفي  مستوى الربحيه. يؤدي الى زيادة
السيوله والربحيه التحليلي المرتكز على الدراسه الميدانيه من خالل تجميع وتحليل نسب 

  والمديونيه للشركة من خالل دراسة القوائم المالية المنشوره للشركة خالل فترة الدراسه النشاطو 
 ق برنامج تخطيط موارد الشركات.بعد تطبيقبل و 
وجود عالقة ذات دالله ماليه بين تطبيق برنامج  قد توصلت الدراسه إلى النتيجه التاليه:و 

يه المختلفه للسيوله والربحيه فائة اإلدارة متمثله في النسب المالوك رد الشركاتتخطيط موا
وقد إقترح الباحثون عددا من التوصيات التي تهدف الى اإلستفاده من  النشاط والمديونيه.و 

أهمية تدريب  أهمية تطبيق برامج تخطيط الموارد للشركات. مخرجات هذه الدراسه مثل:
 أهمية تقارير أنظمة تخطيط الموارد في دوريه. مستخدمي برامج تخطيط الموارد بصوره

 غيرها من التوصيات.مساعدة اإلداره إلتخاذ القرار و 
 .الربحيه، كفاءة اإلداره، برامج تخطيط الموارد: الكلمات الدالة
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 المقدمة
 أقل تكلفهو  تعنى اإلداره بتحقيق أهداف المنظمة عن طريق تشغيل الناس بأفضل طريقة

بالتالي زيادة ربحية المنظمه حيث تحقق زيادة و  فاعليهو  ل للهدف بكفاءهذلك لضمان الوصو و 
نخفو  اإلنتاج  .اض التكاليف نتيجة كفاءة التشغيلا 

تخفيض التكاليف، تهتم اإلداره بتوافر و  وفي إطار سعي اإلداره الدائم لزيادة اإلنتاج
مديرين بما يحتاجون دقة صناعة القرار من خالل تزويد الو  المعلومات الالزمة لضمان سرعة

إليه من معلومات الزمة إلعداد التقارير وبالتالي تحقيق فهم أفضل لعمليات التشغيل التي 
تنمية الموارد البشريه: التحدي و  )ثابت الحبيب، تطوير الكفاءات تحدث داخل المنظمه.

 ، بتصرف(.2005-األساسي للتنمية الجديده، جامعة ورقله، الجزائر
لمنظمات إلى تنفيذ أنظمة تخطيط الموارد والتي تحتاج إلى فترات طويله وبالتالي تلجأ ا

لتفعيل تشغيلها ونقل بيانات العمليات السابقه إليها لتحل محل العمل اإلداري اليدوي وتوفر 
متابعة ا العمالء و المعلومات والتقارير بدقه وسرعه فائقه مع توفير وسائل لضمان متابعة رض

تدريب و  لذي يتطلب إنفاق مبالغ ماليه كبيره لإلستثمار في هذه البرامجهو األمر او  شكاواهم
 العاملين إلستخدامها بكفاءه.

وكمحصله فإنه من الضروري عند تقييم أنظمة تخطيط الموارد التحقق من أثر هذه 
األنظمه على رفع كفاءة التشغيل وبالتالي تحقيق ميزه تنافسية للمنظمه بما يؤثر على زيادة 

 يه.الربح
كأنه قريه صغيره و  مع التطور السريع في مجال اإلتصاالت والنقل والتصنيع بدا العالمو 

مترابطه مع بعضها البعض مما أشعل وأزاد من حدة المنافسه بين الشركات وبالتالي زادت 
الحاجه إلى وجود أليات لدعم اإلداره على إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبالتكلفه 

حداد ؛ فايز سليم ) تمثلت أهم هذه األليات في إستخدام برامج تخطيط الموارد.و  سبهالمنا
 بتصرف(. ،؛ اإلدارة المالية ؛ الطبعة الرابعة ؛ دار الحامد للنشر والتوزيع2014؛
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رفع كفاءة فترة دورة العمليات، و  وتحقق أنظمة تخطيط الموارد العديد من المزايا كتخفيض
دراسة ) .بالتالي توفر للمديرين وسيلة لدعم إتخاذ القرارو  لومات بسرعةتوفير المعو  المنظمه،

، تحت عنوان "قياس أثر تطبيق برامج تخطيط موارد المنشأة على األداء 2017أبو الخير ، 
بناء على ما سبق فقد إهتمت هذه الدراسه و  التشغيلي لمنظمات األعمال"، مصر.و  المالي

 الربحيه.و  الموارد على كفاءة اإلداره ببيان أثر إستخدام برامج تخطيط
في حين تم التعامل و  وذلك عن طريق قياس فاعلية أنظمة تخطيط الموارد كمتغير مستقل

المديونيه و  النشاطو  الربحيهو  مع األداء اإلداري متمثال في النسب الماليه المختلفه للسيوله
 كمتغيرات تابعه لهذا المتغير المستقل.

 

 مشكلة البحث
زادت المنافسه بين و  السنوات الماضيه تطور غير مسبوق في جميع المجاالتشهدت 

) 2Heather Whipps-3- مع ظهور اإلنترنت تحول العالم إلى قريه صغيرهو  الشركات

.2018How the Iron Age Changed the World", Edited ), "2008،  تنتشر فيها
 لعات العمالء للحصول على أفضل السلعاألخبار خالل دقائق قليله، مما أدى إلى زيادة تط

بالتالي وضعت الشركات تحت ضغط غير مسبوق لتحقيق رغبات و  الخدمات بأقل األسعار،و 
تطوير المنتجات مع المحافظه على إنخفاض التكاليف، مما أدى إلى ضرورة البحث و  العمالء

ئل تساعد على توفير عن وسائل متطوره لتحقيق المزايا التنافسيه لهذة الشركات بتوفير وسا
( 2018دراسة الجنباز ) تحسين كفاءة اإلداره.و  البيانات للمساعدة على سرعة اتخاذ القرارات

 لمحاسبية"ت البيانااأثر تطبيق تخطيط موارد المؤسسة على فعالية  تحت عنوان "
التالي ظهرت الحاجه إلى تطبيق أنظمة تخطيط الموارد لتحقيق الكفاءة المطلوبه من بو 

 برامج أخرى لمتابعة خدمة العمالء.و  الل توفير برامج ماليهخ
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تشير البحوث إلى إرتفاع الطلب على تطبيقات أنظمة تخطيط الموارد، نظرا لتقديمها و 
( 2019دراسة صبيح ) مجموعه من الحلول المتكاملة لعمليات األعمال داخل المنظمات.

ارد المنشأت على فعالية نظم تحت عنوان "اقتراح إطار لقياس أثر تطبيق تخطيط مو 
 المعلومات المحاسبية بغرض تحسين المالئة المالية للشركات"

لذلك كان ال بد من وجود دراسه تبحث في أثر إستخدام برامج تخطيط الموارد على كفاءة 
 المديونيه.و  النشاطو  الربحيهو  اإلدارة متمثله في النسب الماليه المختلفه للسيوله

 

 أسئلة البحث
 ؟ة اإلداره متمثله في نسب السيولهأثر تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءما  (1
 ؟ة اإلداره متمثله في نسب الربحيهما أثر تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاء (2
 ؟ءة اإلداره متمثله في نسب النشاطما أثر تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفا (3
 ؟اإلداره متمثله في نسب المديونيهفاءة ما أثر تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على ك (4

 

 أهمية البحث
يمثل قطاع الصناعات الغذائيه دورا هاما في التنمية اإلقتصاديه لجمهورية مصر العربيه، 
حيث يمثل اإلمتداد الطبيعي للقطاع الزراعي الذي يمثل إحدى الدعائم األساسية لإلقتصاد 

ما يتبعها من تطور في و  عات الصناعيهنظرا للتطور السريع في جميع القطاو  المصري،
رتفعت تطلعات و  خاصة بعد أن أصبح العالم بأكمله قريه صغيرهو  الخدمي،و  الـقطاع التجاري ا 

بأقل األسعار مما دفع الشركات و  الخدمات بأعلى جودهو  العمالء للحصول على أفضل السلع
ذلك من خالل السعي و  ءللتسابق لتحقيق المعادلة الصعبه الالزمه لتحقيق رغبات العمال

تحقيق التميز المؤسسي من خالل تحسين و  لتطبيق برامج تخطيط الموارد لرفع كفاءة اإلداره
 المديونيه داخل الشركه.و  النشاطو  الربحيهو  نسب السيوله
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ونظرا إلرتفاع تكاليف تطبيق برامج تخطيط الموارد لذلك كان من الضروري وجود دراسه 
 تهدف إلى تحقيق ما يلي:

 : معرفة تأثير تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب السيوله.أوالا 
 : معرفة تأثير تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب الربحيه.ثانياا 
 ـاط.: معرفة تأثير تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب النشثالثاا 
 : معرفة تأثير تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب المديونيه.رابعاا 

 ويتحقق ذلك من خالل قيام هذه الدراسه بتوضيح األتي:
توضيح أثر فاعلية تطبيق أنظمة تخطيط الموارد في تحقيق تميز األداء المؤسسي بشركة  (1

 جهينه للصناعات الغذائيه.
 ة تطبيق أنظمة تخطيط الموارد كمصدر للمعلومات الالزمة لصناعة القراراتبيان أهمي (2

 تحقيق التميز المؤسسي.و 
 تقديم دراسه ميدانيه لواحدة من كبرى الشركات في قطاع الصناعات الغذائيه في مصر (3

 الوطن العربي لتستخدم بعد ذلك كمثال تطبيقي لباقي الشركات في هذا القطاع.و 
 

 أهداف البحث
 الدراسة إلى األتي: تهدف

 معرفة تأثير تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب السيوله. (1
 معرفة تأثير تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب الربحيه. (2
 معرفة تأثير تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب النشـاط. (3
 معرفة تأثير تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب المديونيه. (4
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 فرضا البحث
إستنادا لمشكلة الدراسه فقد تمت صياغة فرضين رئيسيين بفروعهم لهذه الدراسه ليتم إختبار 

ستخالص نتائجو  هذه الفروض  :توصيات الدراسه من خالل هذه الفروض على النحو التاليو  ا 
"Ho2-1" ال يوجد أثر ذو دالله إحصائيه لتطبيق أنظمة تخطيط  :الفرضيه الفرعيه األولى

 ( في تحقيق كفاءة اإلداره متمثله في نسب السيولهa≤0.5الموارد عند مستوى األهميه )
 المديونيه بشركة جهينه للصناعات الغذائيه.و  النشاطو  الربحيهو 
"Ho2-2" :د أثر ذو دالله إحصائيه لتطبيق أنظمة تخطيط يوج الفرضيه الفرعيه الثانيه

 ( في تحقيق كفاءة اإلداره متمثله في نسب السيولهa≤0.5الموارد عند مستوى األهميه )
 المديونيه بشركة جهينه للصناعات الغذائيه.و  النشاطو  الربحيهو 
 

 منهج البحث
ز على الدارسة إلستكمال هذا البحث إستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي المرتك

الميدانية للحصول على البيانات من مصادرها الرئيسة واختبار صحة الفرضيات لالجابة على 
تساؤالت الدارسة والتعرف على أثر تطبيق برامج تخطيط موارد المنظمة على كل من كفاءة 

 الربحيه، وذلك من خالل االعتماد على القوائم الماليه المنشوره.و  اإلداره
 

 ثحدود البح
 الربحيهو  : أثر تطبيق برامج تخطيط الموارد على كفاءة اإلدراهالحدود الموضوعيه

 م2018م حتى نهاية عام  2007: تغطي الدراسه الفتره من بداية عام ــــهالحدود الــــزمـنــيـــ
 جمهورية مصر العربيه. -: شركة جهينه للصناعات الغذائيهكــانيـــــهالحدود الــمــ

أثرها على كفاءة اإلداره متمثله في النسب و  : تطبيق أنظمة تخطيط الموارد يــــــهعـــلـمــالحدود الـ
 المديونيه بشركة جهينه للصناعات الغذائيه.و  النشاطو  الربحيهو  الماليه للسيوله
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 الدراسات السابقة
تحت عنوان "العوامل الحرجة في نجاح تطبيق نظام تخطيط  :(2010دراسة حسان )

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية األردنيه"  -لمنظمةموارد ا
بيان العوامل المؤثرة على نجاح/ فشل تطبيق برامج تخطيط موارد المنظمة طبقا لمجموعة من 

 مخاطر تطبيق أنظمة تخطيط موارد المنظمة.و  الدراسات السابقة ومنافع
 وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:

 أوال: منافع تطبيق النظام: 
 ( تحقيق أعلى مستويات خدمة عمليات الشركة من خالل نظام واحد.1
سرعة أنتقال و  بالتالي دقةو  ( ربط جميع عمليات الشركة بقاعدة معلومات مركزية موحدة2

 المعلومات بين مستخدمي النظام.
 ثانيا: مخاطر تطبيق النظام:

 رتفاع التكلفها( 1
 %90شل بما يزيد على ( وجود نسبة ف2

" إلى وجود عالقة بين T-testوتوصلت الدراسة بعد تحليل النتائج بإستخدام إختبار "
تبين بمزيد من الدراسة و  بين نجاح تطبيق النظام،و  التنظيمية للمشروعو  العوامل اإلدارية

 بإستخدام "إختبار اإلنحدار المتعدد المتدرج" أن العوامل التنظيمية هي األهم. 
تحت عنوان "قياس أثر تطبيق تخطيط موارد المنشأة على  :(2011راسة بركات )د

دراسة تطبيقية على الشركات  -العائد على اإلستثمار في الشركات الصناعية السعوديه
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق برنامج  الصناعية المدرجة في بورصة السعوديه"

على اإلستثمار في الشركات الصناعية السعودية المقيدة تخطيط موارد المنظمة على العائد 
 بالبورصة السعوديه.
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 عتمدت الدراسة على األتي:اوقد 
( تصميم إستبيان تم توزيعه على الشركات الصناعية المدرجة أسهمها في البورصة 1

 السعودية.
الشركات لسنة  ( تجميع البيانات المالية الالزمة بإستخدام القوائم المالية المنشورة لهذه2

(2010.) 
وجود أثر لتطبيق برامج تخطيط موارد المنظمة على العائد  وقد أظهرت الدراسة النتيجة التالية:

 على اإلستثمار في الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة السعوديه. 
تحت عنوان "أثر تنظيم المعرفة في فاعلية أداء البنوك  :(2012دراسة الجبالي )

 ردنية دراسة تطبيقية في قطاع البنوك التجارية األردنيه"التجارية األ 
 هدفت الدراسة إلى بيان أثر تنظيم المعرفة على فاعلية أداء البنوك التجارية األردنية

 تقديم التوصيات الالزمة للبنوك األردنيه.و 
 وجود أثر ذو داللة إحصائية لتنظيم المعرفة على وقد أظهرت الدراسة النتيجة التالية:

 فاعلية أداء البنوك التجارية األردنيه.
تحت عنوان "قياس أثر نظم تخطيط موارد المؤسسة المالية  :(2014دراسة مضوي )

 .على جودة مخرجات النظام المحاسبي"
ستهدفت هذه الدراسة قياس أثر تطبيق نظم تخطيط موارد المؤسسة المالية على جودة ا

راسة تمت في جامعة القاهرة بمصر إال أنها قد على الرغم من أن الدو  النظام المحاسبي
 .السعودية أستهدفت عينة من منشأت األعمال
 وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:

األداء المالي و  : وجود عالقة إيجابية بين تطبيق برامج تخطيط موارد المؤسسة الماليةأوالا 
 .للمؤسسه

 .خطيط موارد المؤسسة المالية والنظام المحاسبي: وجود عالقة إيجابية بين تطبيق برامج تثانياا 
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تحت عنوان "أثر تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع على  :(2015) هللدراسة جاب ا
 "في الوحدة االقتصادي دراسة حالة ممارسة إدارة األرباح

استهدفت هذه الدراسة تحديد أثر تطبيق نظام تخطيط مـوارد المـشروع علـى ممارسة إدارة 
)وقد تم قياس عدة مؤشرات إلدارة األرباح قبل وبعد تطبيق  باح  في الشركات المصريه.األر 

 نظام تخطـيط مـوارد المـشروع وهذه المؤشرات هي جودة األرباح، وجودة اإليرادات، مقياس
Sloan   .لالستحقاق، ونـسبة هامش الربح، ومعدل دوران األصول 

 :وقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التالية
: زيادة معدل جودة الربح وجودة اإليرادات ومعدل دوران األصول بعـد تطبيـق نظام تخطيط أوالا 

 .موارد المشروع وهذا يشير إلى انخفاض ممارسـة إدارة األربـاح بعد تطبيق النظام
لالستحقاق ومعدل هامش الربح بعد تطبيق نظام تخطيط موارد  Sloan انخفاض مقياس: ثانياا 

 .ذا يشير أيضاا إلى انخفاض ممارسة إدارة األرباح بعد تطبيق النظامالمشروع وه
وتأسيساا على تلك النتائج تبين أن تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع يؤدى إلى 

  انخفاض ممارسة إدارة األرباح
تحت عنوان "مساهمة نظام تخطيط موارد المؤسسة في جودة  :(2016دراسة مبروك )
 .دراسة حالة مؤسسة بيات كاترينغ" -يهنظام الرقابة الداخل

هدفت هذه الدراسة إلى لمعرفة مساهمة نظام تخطيط موارد المؤسسة في جودة نظام 
 الرقابة الداخلية في المؤسسات االقتصادية الجزائريه.

 وقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التالية:
ة نظام الرقابة الداخلية ستكون : أن مساهمة نظام تخطيط موارد المؤسسة في الرفع من جودأوالا 

 -تقييم المخاطرو  تحديد -من خالل زيادة فعالية مكوناتة في العناصر التالية: البيئة الرقابيه
تماسك عناصر  -متابعة القيادهو  مراقبة -اإلتصالو  المعلومات -دمج األنشطة الرقابيهو  إنشاء

 النظام.
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الرفع من جودة نظام الرقابة الداخلية  : أن مساهمة نظام تخطيط موارد المؤسسة فيثانياا 
هدف مطابقة  -األهداف الماليه -هي: األهداف التشغيليهو  لتحقيق األهداف المرجوة منة

 التنظيمات. و  التشريعات
تحت عنوان "قياس أثر تطبيق برامج تخطيط موارد المنشأة  :(2017دراسة أبو الخير )

 .ال"التشغيلي لمنظمات األعمو  على األداء المالي
 هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق برامج تخطيط موارد المنشأة على األداء المالي

شركة من الشركات المدرجة  29ذلك لعينة مكونة من و  التشغيلي لمنظمات األعمال،و 
 2012حتى و  2008بالبورصة المصرية عن الفترة من 

عنوي لتطبيق برامج تخطيط موارد وجود أثر إيجابي م وقد أظهرت الدراسة النتيجة التالية:
 التشغيلي لمنظمات األعمال.و  المنشأة على األداء المالي

على فعالية  ر تطبيق تخطيط موارد المؤسسةثتحت عنوان "أ :(2018دراسة الجنباز )
 .لمحاسبية"ت البياناا

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق برامج تخطيط موارد المنظمة على فاعلية 
 .نات المحاسبية بدولة الصومالالبيا

 وقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التالية:
( وجود أثر إيجابي لتطبيق برامج تخطيط موارد المنظمة على زيادة إنتاجية المعلومات 1

 الماليه.و  المحاسبية
( وجود أثر إيجابي لتطبيق برامج تخطيط موارد المنظمة على دعم وجود أثر إيجابي لتطبيق 2

تخطيط موارد المنظمة على دعم نظم صنع القرار في الشركات السعودية التي تطبق  برامج
 النظام.

 ( وجود أثر إيجابي لتطبيق برامج تخطيط موارد المنظمة على زيادة رضاء العمالء.3
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التقليل من و  ( وجود أثر إيجابي لتطبيق برامج تخطيط موارد المنظمة على كفاءة العمليات4
 ء.إحتمالية األخطا

التدريب من معوقات تطبيق و  مقاومة التغييرو  سوء إختيار النظامو  ( يعتبر إرتفاع التكاليف5
 نظام تخطيط موارد المنظمة. 

تحت عنوان "اقتراح إطار لقياس أثر تطبيق تخطيط موارد  :(2019دراسة صبيح )
 لشركات"المنشأت على فعالية نظم المعلومات المحاسبية بغرض تحسين المالئة المالية ل

هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح إطار لقياس أثر تطبيق تخطيط موارد المنشأت على فعالية 
 40ذلك لعينة مكونة من و  نظم المعلومات المحاسبية بغرض تحسين المالئة المالية للشركات

 شركة من الشركات العاملة في مجال تداول األوراق المالية بجمهورية مصر العربيه.
وجود عالقة معنوية بين نجاح تطبيق نظام تخطيط  الدراسة النتيجة التالية:وقد أظهرت 

 فعالية نظم المعلومات المحاسبية مع وجود عالقة لتحسين المالئة الماليه.و  موارد المؤسسة
Effect of ERP Implementation on the Company Efficiency – A 

Macedonian CASE, (Devos and others, 2017) 

فت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق برنامج تخطيط موارد المنظمة على كفاءة الشركة هد
بيان عوامل النجاح لدعم تطبيق البرنامج بإستخدام طريقة دراسة و  في دولة نامية هي مقدونيا

تحليل القوائم و  الموظفينو  شتملت الدراسة عمل إستبيانات من خالل المديريناوقد  الحالة.
 ركة.لمالية للش

 وقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التالية:
 معارض تماما لتطبيق برنامج تخطيط الموارد.و  تباينت األراء بين مؤيد تماما (1
 لم تظهر حركات المؤشرات المالية معلومات كافية للوصول إلى خالصة محدده. (2
في  رغبة اإلدارةو  المالو  أن تطبيق برنامج تخطيط موارد المنظمة يحتاج إلى الوقت (3

 التغيير.
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 يطار النظر اإل
فى هذا القسم يعرض الباحثون مفهوم ومراحل تطبيـق نظـام تخطـيط مـوارد المؤسسه 
باإلضافة إلى عوامل نجاح تطبيق النظام وفوائد التطبيق كما يتم التطرق إلى مفهوم كفائة 

 الربحيه وذلـك علـى النحو التالي: و  اإلداره
خطيط موارد المشروع عبـارة عـن حزم برمجيات ( أن نظام ت2004) Leary'Oيرى 

تمكن المنشأة من تحقيق التكامل بين مختلف الوظائف الموزعة داخل المنشأة، كما أنه يقدم 
 األساس لزيادة عملية التجارة اإللكترونية. 

( أن نظام تخطيط موارد المـشروع هـو مجموعة من برامج 1998) Davenportويرى 
تدمج التطبيقات المناسـبة إلد ارة المـشروع وتغطى أغلب اإلجراءات الحاسب اآللي التي 

 التشغيلية. 
( نظام تخطيط موارد المشروع بأنه نظام 2013) Dorantes et alوقد عرف 

للمعلومات التجارية يجرى عملية تكامل فيمـا بـين العمليـات التـشغيلية للمشروع ويحولها إلى 
 شكل مميكن.

التي تتضمن و  موارد المؤسسه بتحقيق التكامل بين وظائف المشروعويعنى نظام تخطيط 
 المحاسبة باإلضافه إلى الموارد البشريه.و  التوزيعو  اإلنتاجو  التمويل
" SAPمن بين شركات تطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات، فقد قامت شركة "و 

ت حيث قامت بدمج كل األلمانيه بتطوير هذا النظام بإستخدام أساليب إدارة قواعد البيانا
 المبيعاتو  وظائف المشروع داخل قاعدة بيانات مركزيه تتضمن كل البيانات عن المنتجات

 Kuo (2014)المستهلكين. و  العمالءو 
( أن اإلطار المفاهيمي 2005) Marnewick and Labuschagne أوضحو 

"Conceptual Model :لنظام تخطيط موارد المؤسسه يتكون من األتي " 
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 البرامج " مكونSoftware Component :" حيث تتمثل أهـم البـرامج التي يتكون منها
نظام تخطيط موارد المشروع فى برنـامج التمويـل وبرنـامج الموارد البشرية، وبرنامج إدارة 
سلسلة التوريد، وبرنـامج إدارة العالقـة مـع الموردين، وبرنامج إدارة العالقة مع المستهلكين، 

 لـذكاء التجـاري ويعد هذا المكون أكثر مكون ملموس بالنسبة للمستخدمين.وتطبيقات ا
 " تدفقات العملياتProcess Flow ويتعامل هذا المكون مـع الطريقـة التـي تتدفق بها :"

المعلومات بين األجزاء أو البرامج المختلفة المكونة للنظام حيث يجب أن يتم قبل تطبيق 
 ت التجارية لتسمح بالتكامل فيما بين أجزاء النظام.النظام إعادة هندسة العمليا

 " عقلية العميلCustomer Mindset :" ويتم ذلك من خالل التأثير على المستخدم وعلى
الفريق وعلى المنظمة ككل وذلك لتقليل مقاومـة تطبيـق هـذا النظام، ويتحقق ذلك من خالل 

لنظام واالستعانة باستشاريين متخصصين التدريب والقيادة الناجحة للفريق المكلف بتطبيـق ا
فى هذا ا لمجال. باإلضافة إلى تغييـر ثقافة المنظمة وتعديل الهياكل التنظيمية الجامدة بما 

 يتوائم مع النظام الجديد.
 " إدارة التغييرChange Management :" حيث تكون هناك حاجة إلى تغييـر موقف

االقتناع به إلى التأييد له وقد تكون هناك  المستخدم من النظام لتحويله من موقف عدم
حاجة إلى تغيير التصميم األصلي للنظام بما يتـواءم مـع طبيعـة الشركة المطبقة كذلك وقد 

 تكون هناك حاجة إلى تعديل عمليات الـشركة عنـد صيانة وتطوير النظام.
 مـوارد المؤسسه فقد  وباألخذ فى االعتبار التكلفة والمخاطر المرتبطة بتطبيق نظام تخطـيط

 ( ثالث طرق لتطبيق نظام تخطيط موارد المشروع . 2014)  Robinsonاقتـرح 
األولى: هي تطبيق النظام بالكامـل على جميع األقسام وفى وقت واحد، والثانية: هي تطبيق 

رجة برنامج واحد فى البدايـة ألن التطبيق التدريجي يساعد على تفادى التغيير الشديد وارتفاع د
المخـاطرة، أمـا الثالثة: فهي تتمثل فى اختيار مجال معين وتقديم بعض البرامج المتعلقة بهذا 

 المجال.
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يؤدى تطبيق الشركة لنظام تخطيط  مخاطر تطبيق أنظمة تخطيط موارد المؤسسه:و  فوائد
 Kuo (2014)موارد المشروع إلى تحقيـق فوائـد عديـدة 

 أهمها يتمثل فيما يلي:
عملية تدبير الحصول على الموارد، وتقليل الوقت المستهلك فى أعمـال المحاسبة  تحسين -1

 والفواتير. 
تحسين جودة المنتج وسرعة الوفاء باحتياجات المستهلك مما يؤدى إلى تحقيـق رضا  -2

 المستهلك.
ام تقليل المخزون وتحسين اإلنتاجية باإلضافة إلى تحسين سلـسلة التوريـد عـن طريق استخد -3

 االتصال االلكتروني والتجارة االلكترونية. 
مـداد اإلدارة ببيانات عن  -4 تحسين قدرة المديرين على تشغيل وتحليل المعلومات المحاسبية وا 

 موقف الشركة المالي فى أي وقت خالل السنة.
 إكساب العاملين تكنولوجيا ومهارات جديدة وزيادة قدرتهم على التطوير الذاتي. -5
ل وقت اتخاذ القرار وتحسين جودته نظراا إلمكانية الدخول إلـى المعلومـات فى الوقت تقلي -6

 المناسب.
المرونة وسرعة االستجابة للتغيرات فى السوق، باإلضافة إلى تحقيق التكامل ما بين  -7

وظائف التمويل والتسو يق والمبيعات والموارد البشرية والتصنيع بما يـؤدى إلى تحسين 
 رة المخزون ورقابة اإلنتاج.نظام إدا

يمثل مفهوم كفائة المؤسسه معيار الرشد في إستخدام الموارد المتاحه  الربحيه:و  مفهوم الكفاءه
يمكن أن تكون هذه الموارد بشريه أو ماديه أو ماليه كما يمكن أن تتضمن و  اإلستخدام األمثل،
 فاعليه.و  بكفائةالتى تمكن اإلداره من إتخاذ القرارات و  المعلومات المتاحه

 صعوبة الحصول علي الموارد بالكمياتو  ونظرا لطبيعة محدودية الموارد المتاحه )الندره(،
النوعيات الالزمه ألداء نشاطها، لذلك ال بد من قيام المؤسسه باإلستخدام األمثل للموارد و 
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 ماليهو  ديهماو  ذلك من خالل قيام المؤسسه بالتنسيق بين مواردها المتاحه )بشريهو  المتاحه
 أهدافها.و  معلوماتيه(و 

ويجب أن تكون األهداف متناسبه مع الموارد المتاحه لدى المؤسسه لتجنب معاناة 
المؤسسه من اإلخفاق في مجمل نشاطها نتيجة عدم قدرتها على تحقيق أهدافها بإستخدام 

 الموارد المتاحه.
 

 اإلجراءات المنهجية
ارسة الذي تسعى الى تحقيقه إستخدم الباحثون : إلستكمال هدف الدنوع ومنهج الدراسة

الوصفي التحليلي المرتكز على الدارسة الميدانية للحصول على البيانات من مصادرها  المنهج
الرئيسة واختبار صحة الفرضيات لالجابة على أسئلة البحث والتعرف على أثر تطبيق برامج 

حيه، وذلك من خالل االعتماد على الربو  تخطيط موارد المنظمة على كل من كفاءة اإلداره
 القوائم الماليه المنشوره لمجتمع الدراسه.

 :إجرءات تنفيذ تجربة البحث
تكون مجتمع هذه الدارسة من شركات المساهمه المصريه في قطاع  :مجتمع الدراسه

المنتجات الغذائيه ، حيث تم جمع معلومات مجتمع الدراسه من خالل تجميع القوائم الماليه 
 تحليل البيانات الماليه لعينة الدارسه المختاره.و  نشورهالم

تكونت عينة الدارسة من شركة جهينة للصناعات الغذائيه في جمهورية مصر  :إختيار العينة
قد تم إختيار شركة جهينة للصناعات الغذائيه كعينه عمديه مقصوده لكونها واحده و  العربيه،

لتميزها في تطبيق أعلى معايير و  وطن العربي،الو  من كبرى شركات صناعة الغذاء في مصر
معايير الجوده في و  الكفائه، باإلضافه إلى قيام الشركه بتطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة

جمهورية مصر العربيه بما يضمن الحصول على بيانات ذات مصداقية وموثوقية عالية تسمح 
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اختبار فرضيات و  الربحيهو  اءة اإلدارهباختبار تأثير تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمة على كف
جابة تساؤالتها.  الدارسة وا 

للحصول على البيانات والمعلومات الالزمة لتحقيق اهداف الدارسة تم  :أدوات جمع البيانات
 االعتماد على المصادر األتية:   

نظمة : حيث قام الباحثون بعمل مراجعة شاملة لمراجع نظم تخطيط موارد المالمصادر الثانوية
الرسائل الجامعية والمقاالت و  العربية  مثل الكتب العلميه المتخصصهو  في االدبيات االنجليزية

 كذلك المعلومات المتوفرة عبر شبكة االنترنت. و  األكاديميه
 )مصادر إداريه، مصادر ماليه( :المصادر االولية

مة لتحقيق اهداف الدارسة المصادر اإلداريه: حيث قام الباحثون بجمع البيانات االولية الالز 
تحليل البيانات الماليه الالزمه للحصول و  من خالل تجميع القوائم الماليه المنشوره لعينة الدراسه

قد و  على البيانات األوليه للدراسه باإلعتماد على الدارسات السابقة المتعلقه بموضوع الدارسة،
( وليتم تحليل البيانات في ضوء SPSSتم استخدام االختبارات االحصائية المالئمة الختبار )

 فرضيات الدارسة.
الربحيه( من خالل و  المصادر الماليه: حيث تم تجميع بيانات المتغيرات التابعه )كفائة اإلداره
ذلك عن الفتره من و  القوائم الماليه المنشوره للشركه محل الدراسه )جهينه للصناعات الغذائيه(

على هذه القوائم من خالل ادارة الشئون الماليه  قد تم الحصولو  (2018( إلى )2007)
 بالشركه موقعه من مراجع حسابات الشركه.

 تم تحديد متغيرات الدراسه بمعرفة الباحثون على النحو التالي: :متغيرات الدراسه
يتم حساب قيمة المتغير بصفر في و  ( المتغير المستقل: تطبيق برامج تخطيط موارد المنظمه1

 بقيمه قدرها "واحد" عند التطبيق.و  بيقحالة عدم التط
نسب و  ( المتغير الـتـابــع األول: كفاءة اإلداره متمثله في )نسب السيوله، نسب النشاط،2

 المديونيه( 
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( المتغير الـتـابــع الثاني: الــربـحـيـــه متمثله في )مجمل هامش الربح، صافي هامش الربح، 3
 بة العائد على إجمالي األصول(نسو  نسبة العائد على حقوق الملكيه،

 عدد الفقرات لكل مجال.و  ( متغيرات الدراسه، مـجـــال الدراسه،1حيث يوضح الجدول رقم )
 متغيرات الدراسه (:1جدول )
 عدد المؤشرات مـجـــال الدراسه الــرقــــم

 أوال: كفاءة اإلداره
 3 نسب السيوله 1
 5 نسب النشاط 2
 5 نسب المديونيه 3

 يا: نسب الربحيهثان
 1 مجمل هامش الربح 1
 1 صافي هامش الربح 2
 1 نسبة العائد على حـقـوق الملكيــه 3
 1 نسبة العائد على إجمالي األصول 4

بعد أن تمت عملية جمع البيانات والمعلومات الالزمة  :األساليب اإلحصائية المستخدمه
دخالها إلى  الحاسب اآللي الستخراج النتائج اإلحصائية، حول متغيرات الدارسة، تم ترميزها وا 

حيث تم اإلستعانة باألساليب اإلحصائية ضمن برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
(Statistical Package For Social Science- SPSS لمعالجة البيانات التي تم )

وبالتحديد فإن الباحثون الحصول عليها، من خالل الدارسة الميدانية للعينة محل الدراسه، 
 استخدم األساليب اإلحصائية اآلتية:

 ( أساليب اإلحصاء الوصفيDescriptive Statistics ،األوساط الحسابيه، التكرار :)
معرفة مستوى كل و  ذلك لوصف متغيرات الدراسهو  اإلنحراف المعياري،و  النسب المئويه،

 متغير.
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 ( األساليب التحليليهAnalytical Methods:) ( تحليل اإلنحدار البسيطSimple 
Regression.إلختبار أثر المتغير المستقل على المتغيرات التابعه ) 

 ذلك للدالله رياضيا على و  درجة العالقه بين متغيرات الدراسهو  معامل اإلرتباط لقياس نوع
-، 1)+ تتراوح قيمة هذا العامل ما بينو  المتغير المستقل،و  قوة العالقه بين المتغير التابع

( فإذا كانت قيمة المعامل تساوي صفرا فهذا يعني عدم وجود عالقة بين المتغير المستقل 1
 الربحيه كمتغيرات تابعه.و  كفائة اإلارهو  )تطبيق برامج تخطيط أداء المؤسسه(

 +( يعني وجود إرتباط تام بمعنى إذا زاد المتغير 1أما إذا كانت قيمة معامل اإلرتباط )
( فيعني 1-بنفس النسبه، أما إذا كانت قيمة معامل اإلرتباط )و  لمتغير التابعالمستقل يزيد ا

العكس و  وجود إرتباط تام سلبي، أي أنه بزيادة المتغير المستقل ينخفض المتغير التابع
 صحيح.

 One Simple T- test 
 ( تحليل التباينANOVA Test- F Testإلختبار تجانس العينات :)  مدى أنتسابها إلى و

 واحد أو أصول متعدده، حيث تتم مقارنة قيمة ف المحسوبه بقيمتها الجدوليه  أصل
من أجل التأكد من الصالحيه اإلحصائيه ألدة الدراسه تم إستخدام : إجراءات الصدق والثبات

هي من أكثر الطرق إنتشارا و  إختبار صدق األداة التجريبي من خالل قياس معامالت اإلرتباط
 بحث العلمي.  لقياس صدق إختبار ال

 

 نتائج الدراسة
ذلك من خالل و  تم عرض النتائج المتعلقه بفاعلية تطبيق برامج أنظمة تخطيط الموارد

 عرض مجموعه من التحليالت اإلحصائيه لإلجابه على تساؤالت الدراسه على النحو التالي:
 لى األتي:ما مدى أثر تطبيق أنظمة تخطيط الموارد في شركة جهينة للصناعات الغذائيه ع

 أوال: ما مدى أثر تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب السيوله.
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 ثانيــا: ما مدى أثر تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب الربحيه.
 سب النشاط.ثالثــا: ما مدى أثر تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في ن

 رابعا: ما مدى أثر تطبيق أنظمة تخطيط الموارد على كفاءة اإلداره متمثله في نسب المديونيه.
اإلنحراف و  إستعان الباحثون باإلحصاء الوصفي )الوسط الحسابي المرحله األولى:

معرفة مستوى كل متغير كما هو موضح بالجداول و  المعياري( لوصف متغيرات الدراسه
 التاليه:

 (L) متغيرات نسب السيولة النتائج الوصفية الخاصة ببيانات :(2جدول )
 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي أكبر قيمة أقل قيمة المتغيرات

 0.640 1.172 2.697 0.515 نسبة التداول
 0.703 0.466 2.126 0.006 نسبة السيولة السريعة
 0.703 0.466 2.126 0.006 نسبة السيولة النقدية

يوضح الجدول السابق الحد األقصى والحد األدنى الخاصة ببيانات متغيرات نسب 
السيولة وذلك لكل من )نسبة التداول، نسبة السيولة السريعة، نسبة السيولة النقدية( وذلك قبل 

 وبعد تطبيق برنامج أنظمة تخطيط الموارد.
 (Pحية )النتائج الوصفية الخاصة ببيانات متغيرات نسب الرب :(3جدول )

 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي أكبر قيمة أقل قيمة المتغيرات
 0.055 0.263 0.350 0.175 مجمل هامش الربح
 0.169 0.155 0.492 0.003 صافي هامش الربح

 0.084 0.126 0.337 0.019 نسبة العائد على حقوق الملكية
 0.039 0.066 0.117 0.003 نسبة العائد على إجمالي األصول

يوضح الجدول السابق الحد األقصى والحد األدنى الخاصة ببيانات متغيرات نسب 
الربحية وذلك لكل من )مجمل هامش الربح، صافي هامش الربح، نسبة العائد على حقوق 
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الملكية، نسبة العائد على إجمالي األصول( وذلك قبل وبعد تطبيق برنامج أنظمة تخطيط 
 الموارد.
 (Aج الوصفية الخاصة ببيانات متغيرات نسب النشاط )النتائ :(4جدول )

 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي أكبر قيمة أقل قيمة المتغيرات
 2.686 4.964 10.475 1.508 معدل دوران المخزون

 0.478 0.803 1.634 0.216 معدل دوران إجمالي األصول
 4.533 3.580 17.401 0.709 معدل دوران األصول المتداولة
 0.648 1.140 2.023 0.303 معدل دوران األصول الثابتة
 1.645 2.018 5.793 0.290 معدل دوران حقوق الملكية

يوضح الجدول السابق الحد األقصى والحد األدنى الخاصة ببيانات متغيرات نسب 
النشاط وذلك لكل من )معدل دوران المخزون، معدل دوران إجمالي األصول، معدل دوران 

المتداولة، معدل دوران األصول الثابتة، معدل دوران حقوق الملكية( وذلك قبل وبعد  لاألصو 
 تطبيق برنامج أنظمة تخطيط الموارد. 

 (Dالنتائج الوصفية الخاصة ببيانات متغيرات نسب المديونية ) :(5جدول )

الوسط  أكبر قيمة أقل قيمة المتغيرات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 0.311 0.374 1.200 0.018 لحقوق الملكيه نسبة اإلقتراض
 -نسبة إجمالي اإللتزامات لحقوق الملكيه

 1.780 1.503 6.501 0.107 الرافعه الماليه

 0.231 0.474 0.867 0.097 نسبة اإلقتراض لمجموع األصول
 1.311 1.016 4.721 0.098 نسبة الخصوم المتداوله لحقوق الملكيه

 0.244 0.494 0.903 0.133 نسبة الملكيه
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يوضح الجدول السابق الحد األقصى والحد األدنى الخاصة ببيانات متغيرات نسب 
المديونية وذلك لكل من )نسبة اإلقتراض لحقوق الملكيه، نسبة إجمالي اإللتزامات لحقوق 

الرافعه الماليه، نسبة اإلقتراض لمجموع األصول، نسبة الخصوم المتداوله لحقوق  -الملكيه
 ه، نسبة الملكية( وذلك قبل وبعد تطبيق برنامج أنظمة تخطيط الموارد. الملكي

قام الباحثون بإجراء إختبار اإلنحدار البسيط لقياس أثر تطبيق بنامج  المرحله الثانيه:
ذلك على و  المديونيه(و  النشاطو  الربحيهو  تخطيط موارد المؤسسه على كل من )نسب السيوله

 النحو التالي:
 سيولة:أواًل: نسب ال

إختبار االنحدار البسيط لتأثير تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسه على نسبة  :(6)جدول 
 التداول

معامل  المتغيرات
 (Bاإلنحدار )

معامل 
 (Rاإلرتباط )

معامل 
قيمة ت  (Fقيمة ف ) (2Rالتحديد )

(t) 
مستوى 
 المعنوية

 0.5 0700- 0.489 0.047 0.216 0.268- نسبة التداول
تطبيق برنامج تخطيط  من الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثيرتبين 

بلغ  لتحليل نسبة التداول( Rأن قيمة معامل االرتباط ) نسبة التداول علىموارد المؤسسه 
( وكانت مستوى المعنوية 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )0.216)

( لالنحدار نجد أن 0.047التي بلغت )( 2Rمل التحديد )نتائج معا ( ومن خالل0.5للعالقة )
( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمة %4.7هناك تأثير غير معنوي بنسبة )

( مما 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )0.489)ف( التي بلغت )
 يشير لعدم معنوية نموذج االنحدار.
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إختبار االنحدار البسيط لتأثير تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسه على نسبة  :(7دول )ج
 السيولة السريعة

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

- 1.748 0.149 0.386 0.527- السريعة نسبة السيولة
1.322 0.2 

تطبيق برنامج تخطيط  تبين من الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير
( وهي 0.386( بلغ )Rنسبة السيولة السريعة )أن قيمة معامل االرتباط ) علىموارد المؤسسه 

(، 0.2( وكانت مستوى المعنوية للعالقة )0.05قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )
( لالنحدار نجد أن هناك تأثير 0.149التي بلغت )( 2R) نتائج معامل التحديدومن خالل 

( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمة )ف( %14.9غير معنوي بنسبة )
( مما يشير 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )1.748التي بلغت )

 لعدم معنوية نموذج االنحدار.
إختبار االنحدار البسيط لتأثير تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسه على نسبة  :(8ول )جد

 السيولة النقدية

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) ( قيمة تt)  مستوى
 المعنوية

 0.2 1.322- 1.748 0.149 0.386 0.527- نسبة السيولة النقدية
تطبيق برنامج تخطيط  تبين من الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير

( وهي 0.386( بلغ )R)أن قيمة معامل االرتباط ) نسبة السيولة النقدية علىموارد المؤسسه 
(، 0.2( وكانت مستوى المعنوية للعالقة )0.05قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )

( لالنحدار نجد أن هناك تأثير 0.149التي بلغت )( 2R) تائج معامل التحديدومن خالل ن
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( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمة )ف( %14.9غير معنوي بنسبة )
( مما يشير 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )1.748التي بلغت )

 لعدم معنوية نموذج االنحدار.
 يًا: نسب الربحية:ثان

إختبار االنحدار البسيط لتأثير تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسه على مجمل  :(9جدول )
 هامش الربح

معامل  المتغيرات
 (Bاإلنحدار)

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

 0.1 1.808 3.268 0.246 0.496 0.053 مجمل هامش الربح
تطبيق برنامج تخطيط  تبين من الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير

( وهي 0.496( بلغ )Rأن قيمة معامل االرتباط ) مجمل هامش الربح علىموارد المؤسسه 
(، 0.1( وكانت مستوى المعنوية للعالقة )0.05قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )

( لالنحدار نجد أن هناك تأثير 0.246التي بلغت )( 2R) نتائج معامل التحديدومن خالل 
( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمة )ف( %24.6غير معنوي بنسبة )

( مما يشير 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )3.268التي بلغت )
 لعدم معنوية نموذج االنحدار.

إختبار االنحدار البسيط لتأثير تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسه على  :(10ول )جد
 صافي هامش الربح

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

 0.5 0.724- 0.524 0.050 0.223 0.036- صافي هامش الربح



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –والبحوث البيئية العليا الدراسات  كلية

 أحمد عادل يوسف وآخرون
 

 2021الجزء الثالث، أغسطس، الثامن العدد، لخمسونا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني

160 

تطبيق برنامج تخطيط  ن الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثيرتبين م
 لتحليل نسبة التداول( Rأن قيمة معامل االرتباط ) صافي هامش الربح علىموارد المؤسسه 

( وكانت مستوى 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )0.223بلغ )
( لالنحدار 0.050التي بلغت )( 2Rمل التحديد )ل نتائج معا( ومن خال0.5المعنوية للعالقة )

( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد %5.0نجد أن هناك تأثير غير معنوي بنسبة )
( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية 0.524على قيمة )ف( التي بلغت )

 ( مما يشير لعدم معنوية نموذج االنحدار.0.05)
رد المؤسسه على نسبة إختبار االنحدار البسيط لتأثير تطبيق برنامج تخطيط موا :(11جدول )

 حقوق الملكيةالعائد على 

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) ( قيمة تt)  مستوى
 المعنوية

نسبة العائد على حقوق 
 0.5 0.724- 0.524 0.05 0.223 0.036- الملكية

تطبيق برنامج تخطيط  تبين من الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير
لتحليل ( Rنسبة العائد على  حقوق الملكية أن قيمة معامل االرتباط ) علىموارد المؤسسه 

وكانت ( 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )0.223بلغ ) نسبة التداول
( 0.05التي بلغت )( 2Rمل التحديد )( ومن خالل نتائج معا0.5مستوى المعنوية للعالقة )

( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار %5.0لالنحدار نجد أن هناك تأثير غير معنوي بنسبة )
( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى 0.524باالعتماد على قيمة )ف( التي بلغت )

 ( مما يشير لعدم معنوية نموذج االنحدار.0.05معنوية )
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ارد المؤسسه على نسبة لتأثير تطبيق برنامج تخطيط مو  إختبار االنحدار البسيط (:12جدول )
 إجمالي األصول العائد على

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

إجمالي  بة العائد علىنس
 0.7 0.391 0.153 0.015 0.123 0.009 األصول

تطبيق برنامج تخطيط موارد  تبين من الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي لتأثير
نسبة العائد على إجمالي األصول )قبل تطبيق برنامج أنظمة تخطيط الموارد(  علىالمؤسسه 

( وهي قيمة غير دالة إحصائياا 0.514بلغ ) بة التداوللتحليل نس( Rأن قيمة معامل االرتباط )
مل ( ومن خالل نتائج معا0.4( وكانت مستوى المعنوية للعالقة )0.05عند مستوى معنوية )

( لالنحدار نجد أن هناك تأثير غير معنوي عند مستوى 0.264التي بلغت )( 2Rالتحديد )
ج اإلنحدار باالعتماد على قيمة )ف( ( وباختبار معنوية نموذ%26.4( بنسبة )0.05معنوية )

( مما يشير 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )1.078التي بلغت )
 لعدم معنوية نموذج االنحدار.

 ثالثًا: نسب النشاط:
إختبار االنحدار البسيط لتأثير تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسه على  :(13جدول )

 معدل دوران المخزون

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

 0.08 1.950 3.803 0.276 0.525 2.739 معدل دوران المخزون
تطبيق برنامج تخطيط  تبين من الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير

 لتحليل نسبة التداول( Rأن قيمة معامل االرتباط ) معدل دوران المخزون علىموارد المؤسسه 
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( وكانت مستوى 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )0.525بلغ )
( 0.276التي بلغت )( 2Rمل التحديد )( ومن خالل نتائج معا0.08المعنوية للعالقة )

( %27.6( بنسبة )0.05د مستوى معنوية )لالنحدار نجد أن هناك تأثير غير معنوي عن
( وهي قيمة 3.803وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمة )ف( التي بلغت )

 ( مما يشير لعدم معنوية نموذج االنحدار.0.05غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )
موارد المؤسسه على إختبار االنحدار البسيط لتأثير تطبيق برنامج تخطيط  :(14جدول )

 معدل دوران إجمالي األصول

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

معدل دوران إجمالي 
 0.08 1.955 3.821 0.276 0.526 0.488 األصول

تطبيق برنامج تخطيط  ( لتأثيرRاتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط )
( وهي قيمة غير دالة إحصائياا 0.526بلغ ) األصول معدل دوران إجمالي علىموارد المؤسسه 

(، ومن خالل نتائج 0.08( وكانت مستوى المعنوية للعالقة )0.05عند مستوى معنوية )
نوي عند ( لالنحدار نجد أن هناك تأثير غير مع0.276التي بلغت )( 2R) معامل التحديد

( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على %27.6( بنسبة )0.05مستوى معنوية )
( 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )3.821قيمة )ف( التي بلغت )

 مما يشير لعدم معنوية نموذج االنحدار.
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تخطيط موارد المؤسسه على  إختبار االنحدار البسيط لتأثير تطبيق برنامج :(15جدول )
 معدل دوران األصول المتداولة

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

معدل دوران إجمالي 
 0.2 1.404 1.971 0.165 0.406 3.572 األصول المتداولة

تطبيق برنامج تخطيط  ( لتأثيرRة معامل االرتباط )اتضح من الجدول السابق أن قيم
( وهي قيمة دالة إحصائياا 0.406بلغ ) المتداولة معدل دوران األصول علىموارد المؤسسه 

(، ومن خالل نتائج معامل 0.2( وكانت مستوى المعنوية للعالقة )0.05عند مستوى معنوية )
هناك تأثير غير معنوي عند مستوى ( لالنحدار نجد أن 0.165التي بلغت )( 2R) التحديد

( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمة )ف( %16.5( بنسبة )0.05معنوية )
( مما يشير 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )1.971التي بلغت )

 لعدم معنوية نموذج االنحدار.
ثير تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسه على إختبار االنحدار البسيط لتأ :(16جدول )

 معدل دوران األصول الثابتة

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

معدل دوران األصول 
 0.2 1.559 2.431 0.196 0.442 0.557 الثابتة

تطبيق برنامج تخطيط  تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثيرتبين من الجدول السابق ل
( بلغ Rاألصول  أن قيمة معامل االرتباط ) معدل دوران إجمالي علىموارد المؤسسه 

( وكانت مستوى المعنوية 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )0.442)
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( لالنحدار نجد أن 0.196التي بلغت )( 2R) (، ومن خالل نتائج معامل التحديد0.2للعالقة )
( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على %19.6هناك تأثير غير معنوي بنسبة )

( 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )2.341قيمة )ف( التي بلغت )
 مما يشير لعدم معنوية نموذج االنحدار.

ر البسيط لتأثير تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسه على إختبار االنحدا :(17جدول )
 دوران حقوق الملكية

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) 
قيمة ت 

(t) 
مستوى 
 المعنوية

 0.6 0.493- 0.244 0.024 0.154 0.493- دوران حقوق الملكية
تطبيق برنامج تخطيط  تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثيرتبين من الجدول السابق ل

( وهي 0.154( بلغ )Rدوران حقوق الملكية )أن قيمة معامل االرتباط ) علىموارد المؤسسه 
(، 0.6( وكانت مستوى المعنوية للعالقة )0.05قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )

( لالنحدار نجد أن هناك تأثير 0.024بلغت ) التي( 2R) ومن خالل نتائج معامل التحديد
( وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار %2.4( بنسبة )0.05غير معنوي عند مستوى معنوية )

( وهي قيمة غير دالة إحصائياا مما يشير لعدم 0.244باالعتماد على قيمة )ف( التي بلغت )
 معنوية نموذج االنحدار.
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 رابعًا: نسب المديونية:
لتأثير تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسه على نسبة  إختبار االنحدار البسيط :(18جدول )

 االقتراض  لحقوق الملكية

 المتغيرات
معامل 

اإلنحدار 
(B) 

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(2R) 
قيمة ف 

(F) ( قيمة تt)  مستوى
 المعنوية

نسبة االقتراض 
 0.1 1.583- 2.507 0.200 0.448 0.271- لحقوق الملكية

تطبيق برنامج تخطيط  تبين من الجدول السابق لتحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير
لتحليل ( Rنسبة االقتراض  لحقوق الملكية أن قيمة معامل االرتباط ) علىموارد المؤسسه 

( وكانت 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند مستوى معنوية )0.448بلغ ) نسبة التداول
( 0.200التي بلغت )( 2Rمل التحديد )( ومن خالل نتائج معا0.1وى المعنوية للعالقة )مست

( %20.0( بنسبة )0.05لالنحدار نجد أن هناك تأثير غير معنوي عند مستوى معنوية )
( وهي قيمة 2.507وباختبار معنوية نموذج اإلنحدار باالعتماد على قيمة )ف( التي بلغت )

 ( مما يشير لعدم معنوية نموذج االنحدار.0.05مستوى معنوية )غير دالة إحصائياا عند 
مما سبق تحقق صحة الفرض الرئيسي: يوجد فرق دال إحصائياا بين متوسطي درجات 

 عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المسئولية البيئة لصالح التطبيق البعدي.
  :ملخص نتائج الدراسة
ختبار صحة هذه الفروض فقد تم و  صياغة فروض الدراسهو  سهإستنادا لمشكلة الدرا ا 

 توصيات الدراسه على النحو التالي:و  إستخالص نتائج
مما سبق تحقق صحة الفرضيه األولى: ال يوجد أثر ذو دالله إحصائيه لتطبيق أنظمة 

( في تحقيق كفاءة اإلداره متمثله في نسب a≤0.5تخطيط الموارد عند مستوى األهميه )
 المديونيه بشركة جهينه للصناعات الغذائيه.و  النشاطو  الربحيهو  يولهالس
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 وذلك على النحو التالي: 
ال يوجد أثر ذو دالله إحصائيه لتطبيق أنظمة تخطيط الموارد عند مستوى األهميه  (1

(a≤0.5 في تحقيق كفاءة اإلداره متمثله في نسب السيوله بشركة جهينه للصناعات )
 الغذائيه.

ر ذو دالله إحصائيه لتطبيق أنظمة تخطيط الموارد عند مستوى األهميه ال يوجد أث (2
(a≤0.5 في تحقيق كفاءة اإلداره متمثله في نسب الربحيه بشركة جهينه للصناعات )

 الغذائيه.
ال يوجد أثر ذو دالله إحصائيه لتطبيق أنظمة تخطيط الموارد عند مستوى األهميه  (3

(a≤0.5في تحقيق كفاءة اإلداره متم ) ثله في نسب النشاط بشركة جهينه للصناعات
 الغذائيه.

ال يوجد أثر ذو دالله إحصائيه لتطبيق أنظمة تخطيط الموارد عند مستوى األهميه  (4
(a≤0.5 في تحقيق كفاءة اإلداره متمثله في نسب المديونيه بشركة جهينه للصناعات )

 الغذائيه.
لتحقيق اإلستفاده و  ئج البحثبناء على نتا ربط نتائج البحث بالدراسات السابقه:

 محاولتنا لتفسير نتائج البحث في ضوء الدراسات السابقه نجد األتي:و  القصوى
% في  90أفادت الدراسات السابقه بإحتمالية فشل تطبيق برامج تخطيط الموارد بنسبة  (1

 معظم الشركات.
ظفين اإليجابيه مشاركة المو و  إشترطت الدراسات السابقه ضروره توافر دعم اإلداره العليا (2

 لتحقيق الغرض من تطبيق برامج تخطيط الموارد.
قد يتسبب طول فترة التطبيق في تحييد أثر تطبيق برامج تخطيط موارد المنشأه بسببب  (3

 ميل العمال لمقاومة التغيير إلثبات فشل التطبيق.و  إرتفاع تكلفة التطبيق
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يط الموارد بسبب طول فترة وقد تكون هذا األسباب قد تحققت أثناء تطبيق برنامج تخط
 التحسينات بصوره دوريه لرفع األداءو  التطبيق في الشركة باإلضافه إلى تعدد التوسعات

 تخفيض التكاليف. و 
 

 توصيات البحث
دعم إتخاذ القرار و  يعد نظام تخطيط موارد المؤسسه أحد أهم نظم تكنولوجيا المعلومات

ستخراج التقارير بسرعه و  منها توفير المعلوماتالذي يحقق للمشروع مزايا عديده، و  اإلداري ا 
بالتالي و  أكبر توفر لإلداره القدره على إتخاذ القرار بكفائه أعلى مما ينعكس على دورة التشغيل

 زيادة األرباح.
بالتالي كان هدف و  الربحيهو  وقد أثير جدل واسع حول عال قة هذا النظام بكفائة اإلداره

ان هناك أثر فعلي لتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسه على البحث هو التحقق مما إذا ك
 الربحيه.و  كفائة اإلداره

 وتحقيقاا للهدف من البحث فقد تم تقسيمه إلى أربعة أجـزاء رئيـسيه على النحو التالي:
 عوامل نجاح التطبيق.و  الــــــــــــــجـــــــزء األول: تناول هذا الجزء نظام تخطيط موارد المؤسسه

 الربحيه كمحور أساسي إلهتمام البحث.و  ــــــا الـجــــزء الــثـــاني: فقد تناول شرح الكفائهأم
نتائجها فيما يتعلق بأثر تطبيق أنظمة و  بينما تعرض الجزء الثالـث: لبيان الدراسات السابقه

 تخطيط الموارد على مجاالت إداريه متنوعه.
لتطبيقية. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج يعرضها ونهاية تنـاول الجـزء الرابـع: الدراسـة ا

 الباحثون على النحو التالي:
يتكون نظام تخطيط موارد المؤسسه من مجموعة من برامج الحاسب اآللي تحقق التكامل 
 بين وظائف المشروع وتدمجها فى قاعدة بيانات مركزيـة بـشكل يسمح للشركة بحيازة المعلومات

ستخراج التقاريرو   كفائه.و  بسرعه ا 
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 توجد طرق متنوعه لتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسه: 
تطبيـق النظام بالكامل ليشمل جميع أنشطة المؤسسه من خالل مجموعه من البرامج المترابطه 

 تغطي كافة اإلدارات.
 تطبيق برنامج واحد لخدمة إداره معينه.

ج المتعلقة بهذا المجال مثل النشاط اختيار مجال معـين من أنشطة الشركه وتقديم بعض البرام
 المالي أو شئون العاميلن أو التسويق على سبيل المثال.

يمر تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع بعدة مراحل هـي مرحلـة مـا قبـل التطبيق ومرحلة 
 التحليل ومرحلة تصميم النظام ثم البناء وأخيراا مرحلة التطبيق.

ـؤسسه يتمثـل أهمها فى نجاح تطبيق نظام تخطيط موارد المهناك مجموعة عوامل تساعد على 
 ما يلي: 

 البرامج الالزمه لتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسه ذات الكفائهو  توافر الشركات المنفذه 
 الخبره.و 
 حسن إختيار فريق العمل الالزم لتنفيذ النظام.و  دعم اإلداره العليا 
 الفني الالزم لتطبيق نظام تخطيط موارد و  يالرغبه في التغيير مع توافر الدعم المال

 المؤسسه.
 ضمان الصالحيات الالزمه للتشغيل.و  توافر التدريب الجيد لمشغلي النظام 

بين و  التنظيميه للمشروعو  أثبتت الدراسات السابقه وجود عالقه بين العوامل اإلداريه،
إلنحدار المتعدد المتدرج" أن تبين بمزيد من الدراسه بإستخدام "إختبار او  نجاح تطبيق النظام،

 العوامل التنظيميه هي األهم.
لم تتوصل الدراسه إلى وجود عالقه إحصائيه ذات دالله واضحه على وجود تأثير 

 التشغيل لبيان كفائة اإلدارهو  الربحيهو  لتطبيق نظام تخطيط الموارد على معظم نسب السيوله
بإستخدام إختبار اإلنحدار البسيط لتأثير  لكن تبين وجود أثر ذو دالله إحصائيهو  الربحيهو 
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 تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسه على كل من: 
   0.05هي قيمة داله إحصائيا عند مستوى معنويه و  0.406معدل دوران األصول بلغ 

هي قيمة داله إحصائيا عند مستوى معنويه و  0.488إجمالي اإللتزامات لحقوق الملكيه بلغت 
0.05 

 0.05هي قيمة داله إحصائيا عند مستوى معنويه و  0.476بلغت  نسبة الملكيه
 ومع ذلك فلم تثبت معنوية نموذج اإلنحدار ألي من هذه النسب.

ويرى الباحثون أن نظام تطبيق موارد المؤسسه هو أحد الوسائل الهامه لدعم كفائة اإلداره 
 بالتالي رفع كفائة العملياتو  المعلومات الالزمه لسرعة إتخاذ القرارو  عن طريق توفير البيانات

 التشغيل مما يساعد على زيادة الربحيه.و 
وعلى الرغم من عدم ثبوت وجود دالله معنويه لوجود عالقة بين تطبيق نظام تخطيط 

الربحيه إال أن ذلك ال يتعارض مع وجود كفائة فعليه لإلداره و  كفائة اإلدارهو  موارد المؤسسه
المعلومات و  عاملين األكفاء القادرين على توفير البياناتتتمثل في مجموعه متميزه من ال

في الوقت المناسب خاصة مع توافر خبرات إداريه و  كفائه عاليهو  الالزمه إلتخاذ القرار بسرعه
الربحيه من قبل تطبيق النظام و  جيده لدى المديرين المسئولين عن التشغيل مما يحقق الكفائه

   اإلداره.و  نتيجة إلتزام العاملين
تطوير العماله بصوره و  وهو ما يرى الباحثون تحققه في شركة جهينه التى تسعى لتدريب

راتفاع الربحيه من قبل تطبيق نظام تخطيط موارد و  مستمره مما ساعد على تحقق كفائة اإلداره ا 
 المؤسسه. 
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ABSTRACT 

This research targets to clear the importance of use of Resource 

Planning Systems at the different Organizations, through a field study 

on Juhayna for Food Industries, to prove the effectiveness of of these 

systems to achieve the following: Ensuring Management effectiveness, 

through providing the needed information at the right time, at a 

reasonable cost, to support the accuracy of the decision making process. 

Increasing Profitability through, enhancement of Resource Planning, 

and Cost Reduction. This study was a result of Juhayna’s believes with 

Quality, Food, and Environmental Safety, as the company is keen to 

ensure the products quality, despite the changes of the work 

environment and used technologies. Juhayna, believes that products 

quality is the main driver for development, thus it’s success to provide 

high quality food products due to it’s commitment with the best local 

and international quality standards. Due to the above, the importance of 

“Quality Management System” to ensure that all products are consistent 

with the best international quality standards, and to provide safe and 

healthy work environment. The company has developed and 

implemented several quality protocols for production and delivery. 
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As to achieve the purpose of this study, the researcher has made the 

following: Collect and analyze the Liquidity, Profitability, Operational, 

and Debits Ratios, through the study of the financial statements of the 

company, through the study period, before and after the implementation 

of the Enterprise Resource Planning System. As a result, the researcher 

has collected, analyzed, and tested the Assumptions through the 

Application Of: “Statistical Package for Social Sciences” 

The Study has researched the following result: However, There was 

a relation between the implementation of ERP and the Management 

Efficiency, yet it was not a significant relation. 

The Researcher has suggested some recommendations to help use 

the output of this study: There is no doubt that ERP Implementation is 

important for Companies. ERP Users Periodical Training is important. 

ERP Reports are important to support the Decision Making. It’s an 

integral part of the implementation process, to avail a CRM “Customer 

Relationship Management System”, to register and follow customers/ 

employees complains and suggestion, to guarantee ERP quality. 

Qualified employees could be able to support the management decision 

making processes, yet most probably those employees could be under 

extra pressure to reach the same results of implanting the system.  

Keywords: Enterprise Resources Planning - Management Efficiency - 

Profitability. 


