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 البحث ممخص
التغيير والتنبؤ بما ىو قادم،  استشعار، عمييا أن تكون قادرة عمى ربيئة عمل سريعة التغيي فيلكي تستطيع أؼ منشأة التنافس 

البيئة المحيطة بيا، وأن تكون قادرة عمى استغالل  فيبسرعة ومرونة، وقراءة التغييرات الموجودة  واالستجابةبل ، لو واالستعداد
 المتزايدة في لمتغيرات استباقي بشكل االستجابة عمى القدرة تعزيز إلى متزايدة المنشآت بطريقة ؛ لذا تحتاجالفرص وتحسين أداءىا

جراء االستفسارات عمى  التنافسية األسواق العالمية من خالل تقييم المعامالت السابقة مع العمالء، وتتبع العالقات الحالية، والبحث وا 
وسرعة  المرونة إستراتيجيات األعمال وىو في حديثعن مفيوم  ومن ٌثم بدء الحديثأمل التنبؤ والكشف عن الفرص المستقبمية: 

السريعة والشاممة لمتحديات  االستجابةبمعني محدد تعني القدرة عمى  Organizational Agility ،gility جابة التنظيميةاالست
 .الفرص وتقبل التغيير من أجل ضمان االستمرار والنمو واستغاللوالتغيرات غير المتوقعة، 

سرعة  تحقيق المرونة و في المحاسبة االدارية االستراتيجيةتتناول دور ممارسات  اال أن الباحث وجد ندرة في الدراسات التي 
خاصة تمك المتعمقة  اإلستراتيجيةالمحاسبة اإلدارية االستجابة التنظيمية وأثر التكامل بين قدرات تكنولوجيا المعمومات وممارسات 

ة. لذلك التنافسي تحسين القدرةة ومنٌ ثم عمى بإدارة العالقات مع الموردين والعمالء عمى تحسين المرونة و سرعة االستجابة التنظيمي
] في ظل افتراض وجود  اإلستراتيجيةالمحاسبة اإلدارية قدرات تكنولوجيا المعمومات وممارسات  دور كان اليدف من الدراسة الي بيان

 لممنشأة كمتغير وسيط وانعكاس يةالمرونة و سرعة االستجابة التنظيم تعزيز ثقافة تنظيمية وكفاءة إدارية داعمة لمتغيير والتطوير[ في
. وفي سبيل تحقيق ىدف الدراسة تم عمل دراسة تجريبية لغرض اختبار فروض الدراسة تنافسيةال القدرة تحسينعمى  كلًّ منيما

الداعمة  ردالمواأىم  يعدان من وممارسات المحاسبة االدارية االستراتيجية حيث قدرات تكنولوجيا المعمومات أىمية وتوصمت النتائج إلى
البيئة المحيطة  فيالفرصة لمتعرف عمى أىم التغيرات أو المستجدات  إلتاحةالتنظيمية؛  وسرعة االستجابةلممرونة وسرعة االستجابة

 إستراتيجية متماسكة ومتكاممة من خالل ما توفره ممارسات من خالل تحقيق االتصال الفعال من ناحية وبناء ،في أقصر وقت ممكن
 من ناحية أخرؼ. القيمة وتوليد التكمفة بين العالقة لفيم معمومات من دارية االستراتيجيةالمحاسبة اال

 -التكمفة المستيدفة  -المعمومات تكنولوجيا قدرات - المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية احيةالكممات المفت
 .بطاقة االداء المتوازن 
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The role of information technology capabilities and strategic 

management accounting practices in enhancing 

organizational agility as an intermediary variable and its 

impact on improving competitiveness "pilot study" 

Abstract 
 

In order for any organization to compete in a rapidly changing environment, it must be 
able to sense change, predict what is coming, prepare for it, and even respond quickly and 
flexibly, read changes in the surrounding environment, and be able to exploit opportunities 
and improve their performance; Therefore, organizations increasingly need to enhance the 
ability to respond proactively to the increasing changes in global competitive markets by 
evaluating past transactions with customers, tracking current relationships, researching and 
making inquiries in the hope of predicting and revealing future opportunities: and then 
starting to talk about a modern concept in strategies Business, which is organizational agility, 
gility in a specific sense means the ability to respond quickly and comprehensively to 
challenges and unexpected changes, take advantage of opportunities and accept change in 
order to ensure continuity and growth. 

However, the researcher found a dearth of studies dealing with the role of strategic 
management accounting practices in achieving organizational agility and the impact of 
integration between information technology capabilities and strategic management 
accounting practices on improving organizational agility and its reflection on competitiveness. 

 Therefore, the aim of the study was to demonstrate the role of information technology 
capabilities and strategic management accounting practices in enhancing the organizational 
agility of the enterprise as an intermediary variable and the reflection of each of them on 
improving competitiveness. 

 In order to achieve the goal of the study, a pilot study was conducted for the purpose of 
testing the study's hypotheses. 

 The results concluded that information technology capabilities and strategic management 
accounting practices are among the most important resources supporting organizational 
agility; To provide the opportunity to identify the most important changes or developments 
in the surrounding environment in the shortest possible time, by achieving effective 
communication on the one hand and building a coherent and integrated strategy through the 
information provided by strategic management accounting practices to understand the 
relationship between cost and value generation on the other hand. 
Key words: Organizational Agility - Information Technology Capabilities - Target Cost - 

Balanced Score Card. 



 ......وممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية لمعلومات ا قدرات تكنولوجيا دور                حامت غامن سلطان د/

799 

 

 مقدمة -1
التغير في ، تعـد التغيرات السريعة والمتالحقة في أذواق العمالء، وقصر دورة حياة المنتجات

ستحداثمستوؼ الطمب،  تكنولوجيا جديدة من أىم مالمح النشاط االقتصادؼ في الوقت الراىن،  وا 
أصبحت منشآت  ، وبالتاليكما ساىمت العولمة في زيادة حالة عدم التأكد وعدم القدرة عمى التنبؤ

 ,Kettunen) عمال تمارس مياميا في إطار تغيرات ناتجة عن عدم الثبات النسبي لبيئتياألا
2009; Su,. 2011; De & Marx, 2013; Chen, et al., 2014) 

لذلك أدركت تمك المنشآت أنو ال سبيل لإلستمرار والتقدم والتنافس إال بالتغيير والتطوير في 
الممارسات اإلدارية والنظم التشغيمية لضمان تحسين قدرة المنشأة عمى استغالل ورفع كفاءة مواردىا 

الكافية لمتنبؤ واالستجابة لمتغيرات المحتممة وغير المتاحة لضمان تحقيق المرونة و سرعة االستجابة 
ستراتيجيات جديدة توفر متطمبات التطوير والتغيير لمتكيف مع اأدػ إلى ضرورة تبني المحتممة، مما 

 استمراريةاألمر الذؼ يعتبر بالغ األىمية لتحقيق مزايا تنافسية وضمان ، التغيرات غير المتوقعة
 ستراتيجيات الثابتة لم تعد اآلن مصدرًا لممزايا التنافسية.ن اإلإ اعتبارعمى ؛ المنشأة

، عمييا أن تكون قادرة عمى ربيئة عمل سريعة التغيي فيلكي تستطيع أؼ منشأة التنافس ىذا و 
بسرعة ومرونة، وقراءة التغييرات  واالستجابةبل ، لو واالستعدادالتغيير والتنبؤ بما ىو قادم،  استشعار
 ؛ لذا تحتاجة المحيطة بيا، وأن تكون قادرة عمى استغالل الفرص وتحسين أداءىاالبيئ فيالموجودة 

 المتزايدة في لمتغيرات استباقي بشكل االستجابة عمى القدرة تعزيز إلى متزايدة المنشآت بطريقة
تقييم المعامالت السابقة مع العمالء، وتتبع العالقات الحالية،  العالمية من خالل التنافسية األسواق

جراء االستفسارات عمى أمل التنبؤ والكشف عن الفرص المستقبمية لتحقيق رضاء العمالء  والبحث وا 
في إستراتيجيات األعمال  حديثومن ٌثم بدء الحديث عن مفيوم الحاليين واستقطاب عمالء جدد، 

بمعني محدد تعني ، Organizational Agility تجابة التنظيميةالمرونة و سرعة االسوىو 
الفرص وتقبل  واستغاللالسريعة والشاممة لمتحديات والتغيرات غير المتوقعة،  االستجابةالقدرة عمى 

  .(Appelbaum, et al., 2017; Su, 2011)التغيير بقوة من أجل ضمان االستمرار والنمو

 ;Yusuf, et al., 1999; Appelbaum, et al., 2017) العديد من الدراسات منيا وتشير
Baloch, et al., 2018; Žitkienė, R., & Deksnys, M. 2018)  المرونة و سرعة إلى أن

في  المتمثمةتتمثل في قدرة المنشأة عمى التطبيق الناجح لقواعد المنافسة  االستجابة التنظيمية
في ظل التقمبات البيئية المتواصمة وغير المتوقعة من ، االستجابةالمرونة و سرعة ، والجودةاالبتكار 

 المتاحة والممارسات المطموبة بيدف تقديم منتجات تفي برغبات المواردخالل تحقيق التكامل بين 
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بأنيا تمك المنشأة القادرة عمى Agility الديناميكيةالمنشأة وصفوا  . كذلكالعمالء وتطمعات
المتوقعة، كما  لمتغيرات السريعة وغير االستجابةغير المستقرة، من خالل ظل الظروف  في االزدىار

 . االستجابةأنيا قابمة لمتغيير بشكل دائم لضمان سرعة 

" قدرة المنشأة عمى التنظيمية بأنيا Agility"المرونة وسرعة االستجابة ويعرف الباحث 
المنافسين،  أقرببسرعو وفعالية عن  ابةواالستجالشعور بالتغيرات البيئية المتوقعة وغير المتوقعة، 

 لممواردالفرص المتاحة ومواجية التحديات بسبب ىذا التغيير، من خالل االستغالل األمثل  إلغتنام
أبعاد المرونة و سرعة يتوافق مع بما  عامل التكمفة" االعتبارواإلمكانيات المتاحة مع األخذ في 

لممرونة  (Chen, 2003) كما ظيرت في نموذج Organizational Agilityاالستجابة التنظيمية
 senseستشعارالمرونة اأشار إلى أنيا تتكون من بعدين  والتيالتنظيمية  وسرعة االستجابة

 .respondاالستجابة ومرونة 

التيديدات  وتفسير التنبؤ واكتشاف قدرة المنشأة عمى إلى االستشعارمرونة  تشيرحيث  
بسرعة )تغير تفضيالت العمالء، تحركات المنافسين الجديدة، االبتكارات والفرص المتاحة بالسوق 

 والتيإلى عممية الرصد اإلستراتيجي لمعمالء والمنافسين والموردين  االستشعارميمة  إذ تشير الحديثة(
مرونة أما  .واالداء المستقبمي التنافسييكون ليا تأثير كبير عمى االستراتيجية التنظيمية والعمل 

لممؤشرات البيئية مثل  كإستجابةقدرة المنشأة عمى تحويل المعمومات إلى أعمال  فيي ستجابةاال
وتغيير السياسات مع الشركاء االستراتيجيين عمى أساس خطط فعمية وتقديم ، إعادة ىيكمة العالقات

الوقت المناسب،  فيبمتطمبات العمالء  تفيخدمات جديدة ونماذج سعرية جديدة لمسوق ، منتجات
الفرص وتحويميا الى مزايا تنافسية مما ينعكس عمى تحقيق مزايا  إلستغالل المواردوا عادة تخصيص 

 تنافسية.

 Organizational Agilityويري الباحث أن تحقيق المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية 
 . رعايتياوتبنييا،  تعمميايجب عمى منشآت األعمال تحدي ليست عممية روتينية أو بالفطرة، إنما 

 Managementويرؼ الباحث أنو في ظل افتراض وجود ثقافة تنظيمية و كفاءة ادراية 
competence  وقيادة عملية التطوير والتغيير ووضع توجيه داعمة لمتغيير والتطوير من خالل

 المواردعمى أساس إلى وجية النظر القائمة  االستراتيجيات لمتعامل مع مقاومة التغيير واستناداً 
Resource based View موارد المنشأة وقدرتيا تمثل حافز لتحقيق المرونة وسرعة  أن

لممرونة  الداعمة المواردقدرات تكنولوجيا المعمومات تعد أحد أىم ، وأن االستجابة التنظيمية
عمى تدفق فعال لممعمومات والمواد بين مختمف األطراف  تحافع؛ إلنيا التنظيميةوسرعة االستجابة



 ......وممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية لمعلومات ا قدرات تكنولوجيا دور                حامت غامن سلطان د/

027 

 

لتحسين الكفاءة التشغيمية؛ عن المعرفة لتحسين كفاءة  البحث المستمر ، والعمل عمى تحفيزوالوظائف
البيئة المحيطة في أقصر وقت  فيتيح الفرصة لمتعرف عمى أىم التغيرات أو المستجدات ي مما

من  قرار ما، التخاذتحتاجيا المنشأة  التيصول عمى المعرفة التوصل إلى معمومات، الح ممكن، و
خالل تسييل تحقيق االتصال الفعال بين المستويات اإلدارية واألقسام المختمفة داخل المنشأة أو 
بينيا وبين شركائيا االستراتيجيين والربط بينيم مما يضمن سيولة انسياب البيانات والمعمومات بين 

 فياإلجراءات المناسبة  واتخاذالسريعة لمتغيرات  االستجابةمٌما يمكنيا من األطراف ذات الصمة، 
ن ذلك ٌيعد غير كافيًا لتحقيق المرونة إأال ، ومن ُثم تحسين الوضع التنافسي. الوقت المناسب

فالمرونة وسرعة  [االستجابة]مرونة االستشعار ومرونة ببعدييا  وسرعة االستجابة التنظيمية
العاممة إلى  القوػ  من المنشأة أجزاء جميع عمى مستمرة ومعقدة تؤثر تطوير ةاالستجابة عممي

 واألساليب المستخدمة في جميع مراحل اإلنتاج الشاممة.  التقنيات التنظيمية، إلى والعمميات اليياكل

لبناء  اإلستراتيجيةالمحاسبة اإلدارية ببعض ممارسات  االستعانةمما يستدعي ضرورة 
 بين العالقة لفيم معمومات إستراتيجية متماسكة ومتكاممة من خالل ما توفره تمك الممارسات من

، ذلك استنادا عمى افتراضات القيمة، مما يعزز المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية وتوليد التكمفة
أة إلى أداء والتي تفترض أنو لكي تصل المنش The Contingency theoryالنظرية الموقفية 

متميز يجب عمييا أن تقوم بتييئة وتعديل وضبط نظام معمومات المحاسبة اإلدارية لدييا ليتوافق مع 
عمييا في  استراتيجيتيا المقترحة )المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية(؛ لزيادة أمكانية االعتماد

الوقت المناسب، وزيادة استغالل  فيأغراض التخطيط والتقييم والرقابة بيدف سرعة اتخاذ اإلجراءات 
عن البيئة المحيطة  قرارات اعتمادًا عمى معمومات دقيقة التخاذنتيجة كا ت الفرص ومواجية التحديا

أذ تشير النظرية الموقفية ضمنًا إلى أن وجود ممارسات محاسبية غير متوفقة مع  داخميًا وخارجيًا.
النظم واالستراتيجيات المتبعة سيقمل من فعاليتيا، وتأسيسًا عمى ما سبق ووفقًا لممدخل الموقفي، فإنو 
يمكن القول إن نجاح وتطبيق أؼ إستراتيجية يعد مشروطًا بوجود نظام معمومات محاسبة إدارية 

 تصف بمجموعة من المكونات والسمات.ي

سرعة و بين قدرات تكنولوجيا المعمومات والمرونة  لمعالقةوبالرغم من تناول العديد من الدراسات 
 ,.Sharon et, al., 2013; Anindita et al.,2013; Carmen et al)االستجابة التنظيمية

2016; Reverte et al., 2016; Khoshlahn & Ardabili, 2016; Mikalef & Pateli, 
 ;Côrte-Real et al., 2017)اال ان قميل منيا تناول عالقتيا بتحسين القدرة التنافسية  (2017

Mikalef & Pateli, 2017)المحاسبة تتناول دور ممارسات  التيالدراسات  فيأنو توجد ندرة  . إال
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 Organizational Agility  ميةتحقيق المرونة و سرعة االستجابة التنظي في االدارية االستراتيجية
المتوافقة مع  اإلستراتيجيةالمحاسبة اإلدارية وأثر التكامل بين قدرات تكنولوجيا المعمومات وممارسات 

خاصة تمك المتعمقة بإدارة العالقات مع الموردين  إستراتيجية المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية
 ة.التنافسي تحسين القدرةابة التنظيمية ومنٌ ثم عمى والعمالء عمى تحسين المرونة و سرعة االستج

 االستجابةمرىون بمدؼ قدرة المنشأة عمى سرعة  ةالتنافسي القدرةويرؼ الباحث أن تحسين  
تتوقف عمى مدؼ قدرة المنشأة عمى تحقيق التعاون والتنسيق بين الموردين  والتيلرغبات العمالء، 

الجيود داخل وخارج حدود  امتدادوالعمالء، وتحسين تدفق القيمة، وزيادة اإلنتاجية، وذلك يتطمب 
 المنشأة. 

المحاسبة قدرات تكنولوجيا المعمومات وممارسات  دوربيان  في ويتمركز اليدف من الدراسة
 Management ]في ظل افتراض وجود ثقافة تنظيمية وكفاءة إدارية اإلستراتيجية اإلدارية

competence لممنشأة  المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية تعزيز داعمة لمتغيير والتطوير[ في
و يمكن التعبير عن مشكمة الدراسة  تنافسيةال القدرة تحسينعمى  ذلك كمتغير وسيط وانعكاس

 ( التالي:1بالشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 

 مشكمة البحث :1شكل 
 في شموليتو لممتغيرات موضع الدراسة. فقد قصرت بعض الدراسات تبرز أىمية البحث الحالي

(Anindita et al.,2013; De & Marx, 2013;  Wendler, 2014; Carmen et al., 
2016; Mikalef & Pateli, 2017) فحصيا لمعالقة بين قدرات تكنولوجيا المعمومات  نطاق

والمرونة و سرعة االستجابة التنظيمية من جية، والمرونة و سرعة االستجابة التنظيمية واإلداء من 
جيا. في ظل بيئات تختمف عن بيئة التصنيع المصرية مما يحد من أمكانية تعميم نتائ جية أخرػ 

 المحاسبة اإلداريةالدراسات وغيرىا لتشمل التأثير المحتمل لممارسات وأدوات  لم تمتد تمك كما أنو

ثمبفت حُظًٛٛت ٔكفبءة إداسٚت 

داػًت نهخطٕٚش ٔانخغٛٛش يٍ 

  انمٛبدة ٔانخٕجّٛخالل 

 

 

 

 

لذساث حكُٕنٕجٛب 
 انًؼهٕيبث

انًذبعبت يًبسعبث 
 اإلعخشاحٛجٛتاإلداسٚت 

  انذُٚبيٛكٛتأبؼبد 
Agilityانخُظًٛٛت 

 

 

 

 

 

 

 

Sense 

 عخشؼبسالا يشَٔت

Respond  
 االعخجببت  يشَٔت

 

انمذسة 
 االثشػهٗ انخُبفغٛت
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 عمى األداء وتحقيق مزايا تنافسية وانعكاساتيااإلستراتيجية عمى المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية 
 مما يعده الباحث أضافة إلى المكتبة العربية.

 السابقةة أساسية عمى المنيج التحميمي حيث يتم تحميل وتقييم الدراسات وتقوم ىذه الدراسة بصف
تصور  استخالصبما يسيم في تشكيل خمفية عممية لجوانب ومقومات الدراسة المختمفة، ومحاولة 

دور قدرات في محاولة لمتعرف عمي  وعمل دراسة تجريبية العام المقترح لمعالقات لمييكلمنطقي 
تعزيز المرونة و سرعة  في االستراتيجية المحاسبة اإلداريةوممارسات  تكنولوجيا المعمومات

 تنافسية. ال القدرة تحسيناالستجابة التنظيمية وأثر ذلك عمى 
 الدراسة: وفى ضوء مشكمة الدراسة واليدف منيا تتناول 

سرعة االستجابة أثر المرونة و األىمية، ، المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية )المفيوم، األبعاد .2
 التنظيمية عمى تحسين القدرة التنافسية(

 فيقدرات تكنولوجيا المعمومات  (، دورالمفيوم، األبعاد واألىمية)قدرات تكنولوجيا المعمومات  .3
  .ومن ثم القدرة التنافسية تعزيز المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية

 فيودورىا ، اعمة لممرونة وسرعة االستجابةالتنظيميةاالستراتيجية الد ممارسات المحاسبة اإلدارية .4
 لممنشأة. ةالتنافسي القدرةتدعيم 

جراء الدراسة .5  .اإلطار العام لمدراسة واشتقاق الفروض وا 

  مرونة وسرعة االستجابة التنظيميةاإلطار النظري لم -2
أىميتيا، متطمباتيا نتناول من خالل ىذا اإلطار مفيوم المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية، 

وأبعادىا، بعض نماذج المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية وأثرىا عمى تحسين الوضع التنافسي 
 لممنشأة.

 Organizational Agility  مفيوم المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية 2-1
في قطاع الصناعات التحويمية في أوائل  agility المرونة و سرعة االستجابة لقد نشأ مفيوم

ىذا المصطمح  استخداماليوم فيتم  أما .احتياجات العمالء في لمتغيير لالستجابةستراتيجية إالتسعينيات ك
ر، مما يمزم توافر في ظل بيئات سريعة التغيالمنشآت التي تتكيف وتعمل بشكل جيد غالًبا عمى 

أو بين خطوط اإلنتاج بشكل مثالي في الوقت المناسب  نظام ينتقل بسرعة بين نماذج المنتجات
 . بحيث يستجيب الحتياجات العمالء

ويشير الباحث أن المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية موضوع متعدد األبعاد وتناولو الباحثين 
من وجيات نظر مختمفة ركز بعضيم عمى الممارسات التي تستخدميا المنشأة في عممياتيا 
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والبعض ؛ (Charbonnier-Voirin, 2011; Gehani, 2010; Sherehiy et al., 2007)اليومية
 ,Dove)من منظور كيفية تعامل المنشأة مع التغيرات في البيئة من خالل األساس واالستجابة

2005; Holsapple & Li, 2008; Lu &Ramamurthy, 2011a; Nijssen & Paauwe, 
2012; Sambamurthy et al., 2003; Singh & Sharma, 2013)  وتناوليا البعض من

 ,Alberts & Hayes)منظور القدرات التي تمكن المنشاة من تحقيق المرونة و سرعة االستجابة 
2003; Bottani, 2010; Cai, 2013; Charbonnier-Voirin, 2011; Hafshajiani, et 

al., 2012; Baloch, et al., 2018) . 

عمى أنيا القدرة عمى اإلحساس بالتغيرات البيئية واالستجابة ليا في الوقت  agility ُتعرف
 .(Park,2011; De & Marx, 2013; Wise, 2013) المناسب

من القدرات التي تسمح لممنشأة  بأنيا مجموعة )p.3)Banihashemi 2012 , في حين يعرفيا 
امتالك مجموعة من القدرات واإلمكانيات السريعة لمتغيرات البيئية ومواجيتيا من خالل  ةباالستجاب

 الداخمية في الوقت المناسب وبكفاءة وفعالية من حيث التكمفة.

إن المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية تعبر عن القدرة عمى  (Ghen, 2012, P.5)ويرؼ 
اكتشاف الفرص لتحقيق اإلبداع والنمو من خالل حشد الموارد الالزمة والمعرفة والعالقات واالستجابة 

فيعرفيا بإنيا  (Haghgoo, 2012 p.1)السريعة لمفرص التنافسية التي تظير في األسواق. أما 
ابة والسرعة التي تمنح المنشأة القدرة عمي تغيير أعماليا من أجل االستجابة المرونة و سرعة االستج

 لألحداث المتوقعة وغير المتوقعة وتمبية احتياجات العمالء من حيث الجودة والتوقيت والتكمفة.

بإنيا قدرة المنشأة عمى التحسين المستمر والفعال   (Baloch, et al. 2018 p.196)ويعرفيا 
 المتقمبة. البيئية الظروفوتحسين قدرتيا عمى مواكبة التغيرات ومواجية لبيئة العمل 

قدرة المنشأة عمى األحساس واالستجابة  (Žitkienė & Deksnys,2018 P.118)ويعرفيا 
بطريقة  التغيير مع السريعة والفعالة لمتغيرات غير المتوقعة في البيئة والموارد الداخمية والتكيف

 داف االستراتيجية والقصيرة االجل و اكتساب ميزة تنافسية في العمميات. تساعد عمى تحقيق االى
في حين يعرفيا الباحث بأنيا القدرة عمى اإلحساس واالستجابة لمتغيرات المتوقعة وغير 
المتوقعة في البيئة الخارجية والموارد الداخمية، واستغالل الفرص التي تولدىا التغيرات، وتمبية 

عمى نطاق السعر والجودة والتوقيت من خالل إدارة العالقات مع كافة األطراف احتياجات العمالء 
 الداخمية والخارجية المرتبطة بالمنشأة. 
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ويرؼ الباحث أن مفيوم المرونة وسرعة االستجابة أعم وأشمل من التصنيع الخالي من الفاقد 
Lean إال مع أشياء محددة  الذؼ يقتصر عمى ممارسات أو أساليب تشغيمية وال يمكن استخدامو

وصريحة وواضحة، في بيئة عمل مستقرة نسبيًا، ويمكن التنبؤ بالتغير الحادث فييا والتي تعتمد عمى 
القضاء عمى كل ما ليس لو قيمة في نطاق االنشطة التشغيمية. بينما تركز المرونة وسرعة 

الى االستجابة لمتغيرات في االستجابة عمى األىداف والغايات االستراتيجية والتنظيمية باإلضافة 
اذواق العمالء أؼ تغطى المنشأة بأكمميا، وبذلك تعتبر المين أحد األساليب التي قد تساىم في تحقيق 

 المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية.

 أبعاد المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية 2-2
القيام بسمسمة من األعمال والميام تساعد المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية المنشآت عمي 

المحددة من خالل بعض المكونات التي توفر ليا القدرة عمي تحقيق المرونة و سرعة االستجابة 
 & Park,2011; Chen, et al.,2011; Almahamid)(، 2112، لممنشأة، وقد أتفق )العابدؼ

Mohammad, 2013; Nafei, 2016 Appelbaum, et al., 2017; Žitkienė & 
Deksnys,2018)  ،عمي بعض ىذه المكونات ومنيا ]مرونة االستشعار، سرعة االستجابة لمتغيير

 االستباقية، االبتكار، مرونة التطبيق[.
وتأسيسًا عمي ذلك يرؼ الباحث أنو لكي تتحقق المرونة وسرعة االستجابة البد وأن تتحكم  

يده، ومحاولة التنبؤ بو وتوقعو، ومن ثم المنشأة في التغيير الحادث من حوليا باستشعاره وتحد
 االستعداد لو وسرعة االستجابة لو، واتخاذ اجراءات عمل استباقية أو تقديم مخرجات متميزة ومبتكرة. 
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ىذا و يمكن تحديد أبعاد المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية كما لخصيا الباحث في الشكل 
 ( التالي:2رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 
 

" تتمثل في قدرة المنشأة عمـى فحـص Sensing Agilityمرونة االستشعار" االحساس  - أ
ومراقبــة األحـــداث والتغيـــرات فــي البيئـــة المحيطـــة )تغييــرات تفضـــيالت العمـــالء، تحركـــات 
ــــدة( فــــي الوقــــت المناســــب، بــــل وتوقــــع  ــــا واالبتكــــارات الجدي المنافســــين الجــــدد، التكنولوجي
التغييـــرات الـــي قـــد تحـــدث فـــي المســـتقبل واالســـتعداد ليـــا مـــن خـــالل وضـــع رؤػ وخطـــط 
واستراتيجيات قوية لموجية ذلك.  أؼ الرصد والمراقبة اإلسـتراتيجية لألحـداث البيئيـة التـي 
يمكـــن أن يكـــون ليـــا تـــأثير كبيـــر عمـــى إســـتراتيجية المنشـــأة ســـواء حاضـــرة أو مســـتقبمية. 
وتشـمل ىـذه الميمــة العديـد مـن األنشــطة مثـل الحصــول عمـى المعمومـات التــي ليـا عالقــة 

ــــا ــــى تنقيتيــــا واســــتبعاد باألحــــداث، والمرتبطــــة ب ــــة المحيطــــة، والعمــــل عم لتغيرات فــــي البيئ
 المعمومات غير الميمة. 

وتعنـي قـدرة  Rapid of Responding To Changeسررعة االسرتجابة لمتغييرر   - ب
المنشـأة عمـى تشـخيص التغييـر، والتفاعـل معـو، واالسـتجابة الدقيقـة لـو بـنفس سـرعتو وفـي 

معمومـات التـي تتعمـق باألحـداث وترجمـة اآلثـار الوقت المناسب مـن خـالل جمـع وىيكمـة ال

 

 ( ٕٚػخ ػُبطش ٔأبؼبد انًشَٔت ٔ عشػت االعخجببت انخُظًٛٛت 2شكم سلى )
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الناجمة عن تمك االحداث وتحديد الفرص والتيديدات ووضع الخطط التي يتم من خالليا 
 وضع إجراءات جديدة.

وتعني قدرة المنشأة عمى اتخاذ إجراءات تستبق بيا األحداث  Proactiveالستباقية ا - ت
مل، فمكي تحافع المنشأة عمى بقائيا وتكون سٌباقة في ذلك عن منافسييا في سوق الع

في عصر يتسم بالتغيير المستمر؛ يجب أن تبادر بتقديم كل ما ىو جديد من خدمات 
جراءات عمل استباقية، تسيم في تطوير أساليب العمل أو  ومنتجات مبتكرة، أو انشطة وا 

لمنشأة بداًل معالجة النواحي السمبية فيو أو تدعيم النواحي اإليجابية؛ بما يحقق أىداف ا
 من أن تكون مجرد رد فعل لما يحدث حوليا من تغيير.

وتعني قدرة المنشأة عمى المبادرة بطرح أفكار مبتكرة،  Innovationاالبتكار   - ث
وتشجيعيا ودعميا لتحويميا إلى واقع حقيقي وممموس كاستخدام طرق عمل مبتكرة لتقميل 

عن مثيالتيا في االسواق لكسب مزايا الفاقد، او انتاج وتقديم منتجات مبدعة ومتميزة 
 ووضع تنافسي من خالل رضا العمالء.

وتعني قدرة المنشأة عمى  Acting Agility/Practicingمرونة التطبيق/ الممارسة  - ج
إعادة تكوين ديناميكية الموارد فييا، تعديل العمميات، إعادة تشكيل عالقات سمسمة التوريد 

والخدمات الجديدة وسرعة إعادة التسعير بما يتوافق  وفق خطط العمل الجديدة والمنتجات
مع السوق في الوقت المناسب. أؼ تتمكن المنشأة من تغيير عممياتيا وفق االجراءات 

 والموارد وتغيير السياسات مع الحمفاء والشركاء وكبار العمالء.

 عة االستجابة التنظيميةأىمية المرونة و سر  3-2
األساسية لألداء المتميز لمنشآت  االستجابة التنظيمية من المتطمباتتعد المرونة وسرعة 

مما يحسن مركزىا التنافسي من خالل  األعمال، فيي تساىم في حفاظ المنشاة عمى البقاء واالستمرار
مجاراة التغيرات الحاصمة في بيئاتيا، واالستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق ما تصبو إليو من 

يمة اآلجل. حيث تعد المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية أىم المداخل القادرة أىداف قصيرة وطو 
 عمى التعامل مع حاالت عدم التأكد والتغيرات التي تواجو المنشأة.

 Becker,2007; McCarthy, et al,.2010; Abesi, et)ويتفق العديد من الدراسات  

al.,2012; Žitkienė & Deksnys, 2018)  عمى توافر العديد من المزايا من تحقيق المرونة
 وسرعة االستجابة التنظيمية ومن بينيا: 
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 تحقيق أىداف المنشأة واستراتيجيتيا بدقة وفعالية. -
توفير تشكيمة أكبر من الخدمات والمنتجات التـي تمبـي احتياجـات العمـالء وتضـمن البقـاء  -

 والمنافسة.
العمميــات التشــغيمية، وســرعة االســتجابة لمتغيــرات فــي قــدرة المنشــأة عمــى تحســين وتغييــر  -

 البيئة المحيطة داخميًا وخارجيًا.
 .فترة ممكنة ألطول لممنشأةاستمرار الميزة التنافسية تحسين معدالت رضا العاممين، و  -
 خــدمات مإلــى تقــدي يــؤدؼ بشــكل التنظيميــة العمميــات فــي واإلبــداع االبتكــار عمــى التركيــز -

 .الجميور رضا تعكس جيدة مواصفات ذات
ولكـن  بيـم المحـاق يصـعب ال قـد التـي المنافسة المنشآت عمى التفوق  في المنشأة مساعدة -

ميمـــًا  كـــان لـــذلك لمتغييـــر الدافعيـــة تختفـــي أو تقميـــدىم يتعـــذر فقـــد عمـــييم، التفـــوق  يصـــعب
تحسـين  خـالل مـن وذلـك المنـتج قيمـة زيـادة مـع التكـاليف ضـغط مثـل تنافسية ميزة تحقيق

  .العمميات وترشيد المتاحة الموارد استغالل
 مــن التــي والفوائــد األفــراد توعيــة خــالل مــن لمتغييــر العــاممين مقاومــة مــن التقميــل محاولــة  -

تنميـة المرونة و سـرعة االسـتجابة،  مفيوم تطبيق في نجاحيا عند عمييم تعود ان الممكن
 .روح الفريق

  في تعزيز القدرة التنافسية لممنشأة التنظيميةالمرونة وسرعة االستجابة  دور4-2 
& Ojha, 2008; Kettunen,2010; Chiang)العديد من الدارسات  اتفقت  Suresh, 

2012; Oyedijo,2012; Nazarpoori  & Ghoudsi,2012; Ofoegbu & Akanbi, 2012; 
Abu Radi, 2013; Baloch, et al., 2018; Žitkienė & Deksnys, 2018)  العالقة بين

، الجودةوالتي تتمثل في التكمفة،  المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية وتعزيز القدرات التنافسية
وتحسين وتطوير منتجات جديدة ميارات البيع ، و شروط الدفع، خدمة ما بعد البيع ،سرعة التوريد

ود أثارًا إيجابية مباشرة األداء التشغيمي والمالي، كانت أبرز نتائج ىذه الدراسات تشير إلى وج
التنظيمية عمى العمميات التشغيمية لممنشأة باإلضافة إلي تأثيرىا بصورة  لممرونة وسرعة االستجابة

عمى  المساعدةغير مباشرة عمى تحقيق قيمة لمعميل وزيادة درجة الرضاء والوالء لمعمالء، من خالل 
ة في السوق، والعمل عمى توفير بيئة عمل ابتكار منتجات جديدة وتحسين المركز التنافسي لممنشأ

سميمة وعمميات بسيطة، وزيادة تفيم طبيعة العمميات ومواطن التحسين، مساعدة المنشأة عمى تحديد 
العمل عمى زيادة الرضاء الوظيفي لمعاممين نتيجة تبني فمسفة ، االستراتيجيات طويمة االجل بوضوح

 التمكين لمعاممين.



 ......وممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية لمعلومات ا قدرات تكنولوجيا دور                حامت غامن سلطان د/

029 

 

 في ايجابي أثر لو المنشآت لممرونة وسرعة االستجابة التنظيمية تبني أن عمى ايضاً  واتفقت
 ضمان في يساىم مما الحسبان؛ في البيئية التكاليف اخذ الى االنتباه من خالل البيئي االداء تحسين
أن معظم الدراسات اتفقت عمى عدم وجود  جديدة. إال منتجات وتقديم تطوير في المنشأة نجاح

 ة بين المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية واألداء المالي لممنشأة.عالقة سببية مباشر 
المرونة  تتبنيا التي لممنشأة يحقق المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية تبني أن إلى أضافة

 باستبعاد يختص فيما المتغيرة التنافسية التحديات بمقابمة يسمح بما تنشدىا، التي وسرعة االستجابة
 ,.Shetty et al) االبتكار ثقافة ونشر وترويج االنتاج وتدعيم الفاقد، أشكال كل تخفيض حتى أو

2010). 
 لممنشأة يمكن لممرونة وسرعة االستجابة التنظيمية الفعال التطبيق خالل من أنو ويرؼ الباحث

االسواق من  في جديدة منتجات وتقديم تطوير فشل في المتسببة العوامل من كثير عمى التغمب
 من القيمة عمى المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية تركيز تمبية احتياجات العمالء؛ نتيجةخالل 
 مرتبطة منافع تحقيق الى المنشأة. باإلضافة أىداف وتحقيق لمكمال السعي مع العميل نظر وجية
 العاممين كفاءة رفع خالل من الوحدة لنمو جديدة فرص باكتشاف لممديرين يسمح حيث والتعمم بالنمو

  .الفائض واستغالل متطورة، تكنولوجيا واستخدام
 وفى ضوء ما سبق يمكن اشتقاق الفرض األول لمبحث، وذلك عمى النحو التالي: 

الفرض األول توجد عالقة ارتباط بين المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية لممنشأة وتحسين 
 القدرة التنافسية لممنشأة. 

 القدرة تعزيز في المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية ( دور3) رقم التالي الشكل ويوضح
 جودة تحسين عمى عالوة االنتاجية بالعممية مرتبطة منافع من تحققو ما خالل لممنشأة من التنافسية
 منتجات وتقديم منتجاتيا، أمام جديدة أسواق وفتح جديدة، وخدمات جديدة منتجات وتقديم العمميات،
 .بالمنافسين مقارنة التنافسي الموقف تحسين العمالء، رضا زيادة مث ومن أقل بأسعار
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والتي تقوم  Resource based View المواردإلى وجية النظر القائمة عمى أساس  استناداً 
قيمة العمل والحفاظ عمى الميزة التنافسية عن أن موارد المنشأة وقدرتيا تمثل حافز لتحقيق عمى 

 ,Bi & Smyrnios)طريق تضمين الموارد التي تدعم وتعزز إستراتيجيات المنشأة وعممياتيا
منافعيا، زيادة  سرعة االستجابة التنظيمية، وتحقيق تعزيز المرونة و ؛ وبناءة عميو فأن(2019

ثقافية  المتطمبات التي تمثل موارد مادية وعمى تكامل مجموعة من يعتمد  انجاح تطبيقي يتيا وفعال
الداعمة لممرونة وسرعة  المواردتعد أحد أىم والتي  قدرات تكنولوجيا المعمومات ومن أىميا ظيمية تنو 

 .  التنظيمية االستجابة
محاسبية غير متوفقة مع النظم كما تشير النظرية الموقفية ضمنًا إلى أن وجود ممارسات 

 واالستراتيجيات المتبعة سيقمل من فعاليتيا.
وتأسيسًا عمى ما سبق فإنو يمكن القول إن نجاح وتطبيق أي استراتيجية يعد مشروطًا       

 ومن أىميا قدراتظيمية تنو  المتطمبات التي تمثل موارد مادية وثقافيةمجموعة من بوجود 
 ، ونظم معمومات محاسبة إدارية تتصف بمجموعة من المكونات والسمات. تكنولوجيا المعمومات

لذلك يتناول الباحث فيما يمي دور كأل من قدرات تكنولوجيا المعمومات والمحاسبة اإلدارية      
 اإلستراتيجية في تعزيز المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية.

 لممنشأة التنافسية القدرة تعزيز في المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية :  دور3شكل 
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لذساث حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث )انًفٕٓو، األبؼبد ٔاألًْٛت(، دٔس لذساث حكُٕنٕجٛب   -3

 انًؼهٕيبث فٙ حؼضٚض انًشَٔت ٔعشػت االعخجببت انخُظًٛٛت. 

 األًْٛت( –حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث )انًفٕٓو  3-1

تزداد حاجة المنشآت إلى سرعة االستجابة لمتغيرات المتوقعة وغير المتوقعة الحاصمة في بيئة 
العمل، األمر الذؼ دفعيا إلى االعتماد عمى وسائل تكنولوجيا المعمومات لمتغمب عمى ظروف تمك 

لمحصول  البيئة. ىذا وتمثل قدرات تكنولوجيا المعمومات أىمية كبيرة لممنشآت اليوم، حيث تستخدميا
عمى المعمومات، وتحميميا وتقديميا بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، وتركز قدرات تكنولوجيا المعمومات 
بشكل أساسي عمى تكنولوجيا المعمومات التي من خالليا تكون المنشأة قادرة عمى تحقيق ميزة 

ارات سميمة ووضع تنافسية، لما توفره القدرات التكنولوجيا من معمومات تمكن المنشأة من اتخاذ قر 
 إستراتيجية مناسبة تدعم األداء في مختمف الوحدات.

 ;Sukanya, 2016; Abu Bakar, 2005; Lu & Ramamurthy, 2011) من ويتفق كل
Awamleh & Ertugan.,2021)  عمى تعريف قدرات تكنولوجيا المعمومات بأنيا األدوات التي

وتحميميا وتقديميا بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، إذ تستخدميا المنشآت لمحصول عمى المعمومات 
 اأصبحت جميع العمميات والميام في منظمات األعمال تعتمد وبشكل أساسي عمى تكنولوجي

المعمومات الحديثة وما تقدمة من تقنيات قادرة عمى تسييل الوظائف، وأنيا توفر معمومات 
جيدة في الوقت المناسب، مما ينعكس متخصصة لكافة القطاعات، وتساعد في أتخاذ القرارات ال

 عمى كفاءة المنشأة في تحقيق اىدافيا ومواكبة التغيرات.

تكنولوجيا المعمومات بأنيا قدرة المنشأة في  تقدرا Chen, et al., (2013, P.2)ويعرف 
اكتساب أو نشر وجمع وا عادة تكوين موارد تكنولوجيا المعمومات في دعم وتعزيز إستراتيجيات 

جراءات العمل، ومساعدة المنشاة في التفوق عمى منافسييا من حيث مقاييس األداء. األعما  ل وا 

كما ينظر لقدرات تكنولوجيا المعمومات بإنيا توظيف طاقات تكنولوجيا المعمومات لتحقيق 
التوافق بين عدة منشآت وتسييل تبادل البيانات والمعمومات والمساىمة في تحقيق التعاون وتعزيز 

 ( 2117ات اإلستراتيجية، والتي يشار الييا بعالقات المورد والمشترؼ )أبو خشبة،العالق

 المنشاة قدرة أنيا عمى المعمومات تكنولوجيا قدرة Bi & Smyrnios, (2019, P.3)  ويعّرف
 سوق العمل احتياجات لمتنبؤ وتمبية ونشرىا ودمجيا المعمومات تكنولوجيا موارد تجميع عمى

قدرة البنية التحتية المتاحة نتيجة التغيرات في البيئة المحيطة، والتي تتمثل في  الفرص من واالستفادة
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)القدرة من الداخل إلى الخارج(، والقدرة عمى توسيع أعمال تكنولوجيا المعمومات  لتكنولوجيا المعمومات
ى ربط تكنولوجيا )التفكير والشراكة اإلستراتيجيان بين األعمال وتكنولوجيا المعمومات(، والقدرة عم

ربط تكنولوجيا  عمي قدرةالي ال تشير ل والتيالمعمومات الخارجية )القدرة من الخارج إلى الداخ
المعمومات الخارجية إلى قدرة الشركة عمى استغالل موارد تكنولوجيا المعمومات من أجل تطوير 

شعار واالستجابة لفرص اتصاالت دائمة قائمة عمى تكنولوجيا المعمومات مع شركاء األعمال لالست
 السوق 

القائمة عمى الموارد أن قدرات  من منظور النظريةBaloch, et al., (2018, P.2) ويشير  
تكنولوجيا المعمومات ذات القيمة ُتمكن المنشأة من تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، وقدرة المنشاة عمى 

تكنولوجيا المعمومات إلى ثالثة محاور،  تعزيز استراتيجيات العمل والعمميات الداخمية ويصنف قدرات
محور يركز عمى االستجابة لطمبات السوق ويؤكد عمى إرضاء رغبات واحتياجات العمالء، و محور 
موارد وعمميات المنشأة يركز عمى نشر وترسيخ البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات داخل المنشأة 

 ثل، ومحور مالي يركز عمى االىداف المالية.وبناء قدرات موارد العمميات واالستغالل األم

ة تتمثل في دورىا في تعظيم االستخدام األمثل لمموارد، كبير  أىمية المعمومات تكنولوجيالقدرات 
ودورىا في إستراتيجية العمل عمى المدؼ البعيد وأىميتيا في استمرارية المنشاة، وقدرتيا عمى التفاعل 

بيئة العمل مما يكسب المنشأة القوة والميزة التنافسية، إضافة إلي والعمل مع العمميات المختمفة في 
األثر اإليجابي الذؼ ُيوصف عمى نطاق واسع؛ فيي أداة قوية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية، تدعم 
األىداف اإلستراتيجية لممنشأة، وتمكنيا من اإلبداع وزيادة الفعالية وزيادة فرص الدخول الى اسوق 

يًا وعالميًا، وتسييل التفاعل وتحسن التواصل مع شركاء األعمال والعمالء، وتنسيق العمل جديدة محم
بين الوحدات وتتيح لممنشأة االنتفاع من الموارد البشرية واالمكانات المادية بشكل أفضل باعتبارىا 

دارتيا، كما تساعد في تحقيق مكاسب إنتاجية ع ديدة من من أىم الموارد التي يجب التخطيط ليا وا 
خالل التدفق الفعال لمعمومات المنشاة ودعميا في الحصول عمييا في الوقت المناسب 
(Berisham2009;Qarri & Leskaj,2011; Mohamed & Obeleagu,2013; Sukanya, 

2016). 

 ;Bi & Smyrnios, 2019; Baloch, et al., 2018)ويتفق الباحث مع دراسات 
Benitez, & Henseler, 2018 Chen et al., 2013)  عمى أن المنشآت التي لدييا قدرات

عالية من تكنولوجيا المعمومات لدييا قدرة اعمى من منافسييا في تحقيق معدالت اعمى في مقاييس 
األداء المختمفة، وأن ٌتوفر قدرات تكنولوجيا المعمومات بالمنشأة يمكنيا من استشعار التغيرات في 
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وسرعة، ودقة االستجابة ليذه التغيرات مما يزيد من المرونة و سرعة  البيئة الداخمية والخارجية
 االستجابة التنظيمية. 

أبعاد قدرات تكنولوجيا المعمومات ودورىا في تعزيز المرونة وسرعة االستجابة  3-5
 التنظيمية

تنوعت األبعاد التي تقيس قدرات تكنولوجيا المعمومات ومدؼ تأثيرىا في تعزيز المرونة و سرعة     
االستجابة التنظيمية، وقد تم تحديد أبعاد قدرات تكنولوجيا المعمومات بثالثة أبعاد كمايمي 

(Shu,2005; Chen et al., 2013; Choi, & Hwang, 2018; Bi & Smyrnios, 2019). 

 تحتية لتكنولوجيا المعمومات:ة الالبني  - أ
المعمومات، باعتبارىا البعد األول لقدرات تكنولوجيا المعمومات  اتوفر البنية التحتية لتكنولوجي

منصة متكاممة تتيح توحيد وتكامل البيانات والعمميات، وتعمل القدرة الفائقة لمبنية التحتية عمى تعزيز 
وبين شركاء االعمال من منافسين وموردين وعمالء توافق البيانات بين الوحدات وبعضيا البعض 

مما يتح ليم مواءمة العمميات وتسييل التكامل وتبادل المعمومات وتنسيق االنشطة، وتوفر المعرفة 
الدقيقة الالزمة لمواءمة العمميات ومرونة العمميات وُيمكن ىذا المستوػ من التكامل من الوصول 

وقت المناسب ومشاركتيا في الوقت المناسب وبطريقة متسقة بشكل استباقي الى المعمومات في ال
ودقيقة واتخاذ قرارات سريعة وفعالة وبالتالي تعزيز المرونة وسرعة االستجابة والمرونة و سرعة 

 االستجابة التنظيمية في مواجية التغيرات السريعة في االسواق.

من  المنشاةمعمومات يمّكن ال تكنولوجيةوفي إطار ذلك فإن وجود بنية تحتية ممتازة من 
لكون ىذه البنية  بالتكنولوجيا المرتبطةالوقوف بوجو التحديات التنافسية عن طريق خفض التكاليف 

مورد استراتيجي من الصعوبة تقميده من قبل المنافسين. كما أن مرونة البنية التحتية تستخدم في 
ات لممستخدمين بالدقة المناسبة، والموثوقية، مجاالت واسـعة ومتنوعـة، كالقـدرة عمـى تـوفير المعموم

والسالمة والسرية. اضـافة الـى القدرة عمى توفير اتصاالت شاممة والوصول إلى المواقع من خالل 
كما تساعد  كذلك القدرة عمى التكييف مع اتجاىات واحتياجات عمميات األعمال.ا، نطاقيـا وامتـدادى

البنية التحتية المتكاممة عمى تنفيذ المبادرات الجديدة وتنفيذ تغييرات عممية شاممة ومبتكرة وجذرية 
بسرعة وتساعد عمى االستجابة السريعة لتغيرات في االسواق وتساعد المنشآت في توسيع حدودىا 

 وتحسين كفاءة العمميات الحالية واستشعار الفرص الجديدة واقتناصيا.
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وينظر لمبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات بأنيا مفيوم متعدد االوجو يتضمن جانبين أساسين  
ىما الجانب التقني لمبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات والجانب البشرؼ لمبنية التحتية لتكنولوجيا 

 المعمومات. 

عمى أنيا مجموعة متكاممة من المعمومات  التكنولوجيمن ىنا يمكن القول ان قدرة البنية التحتية 
المعمومات المعتمد عمييا والتي تكون متاحة لـدعم التطبيقـات  لتكنولوجياخدمات البنيـة التحتية 

المنشأة. وتتمثل البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات في التطبيقات والمبادرات الجديدة في  الحاليـة
التسييالت ومكونات تكنولوجيا  التكنولوجيا والخدمات اووقواعد البيانات واالنظمة المشتركة واألصول 

دارة تكنولوجيا المعمومات التي تدعم كامل المنشأة، اجيزة  مراكز البيانات متضمنو المعمومات وا 
إلى البنية األساسية عمى أنيا كل  ، ويمكن النظروأجيزة إدارة قواعد البياناتوالشبكات  الحاسبات

 . شيء يدعم تدفق المعمومات ومعالجتيا

التنظيمية الى وجود بنية تحتية متكاممة ذات قدرات عالية تحتاج المرونة و سرعة االستجابة 
دارة الصراعات كما أن البنية  لتكنولوجيا التحتية في جميع نواحي البنية التحتية إلدارة البيانات وا 

تتيح لممنشأة المحاق بالركب واالستشعار والتنفيذ السريع لممبادرات المستقبمية ودمج  المرنة المعمومات
فض التكاليف وقد تكون مصدر لمميزة التنافسية كزيادة القدرة عمى االستجابة لمتغيرات العمميات وخ

في السوق، وتحقيق الترابط بين وحدات االعمال مما ينعكس عمى تعزيز المرونة و سرعة االستجابة 
 التنظيمية. 

: IT business spanning capabilityاالعمال معمومات تكنولوجيا قدرات )أمتداد( توسيع  - ب
عمى دعم أىداف العمل بفعالية من خالل موارد تكنولوجيا  يوضح ىذا البعد قدرة المنشأة

، و يؤكد ىذا الُبعد من تكنولوجيا المعمومات عمى أن الشراكة والتآزر بين تكنولوجيا المعمومات
تبادل  المعمومات ووحدات االعمال مما يعزز االحترام والثقة المتبادلة مع مرو الوقت من

 المعرفة.

تمعب المعرفة دورًا ىامًا في التأثير عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في اؼ منشأة ويعمل 
التآزر بين تكنولوجيا المعمومات وانشطة األعمال عمى تسييل تبادل المعمومات والمعارف وتعزيز 

، ويمكن ان تمتد تالقرارا تكامل الموارد والقدرات الوظيفية المختمفة من اجل تحسين فعالية اتخاذ
أعمال تكنولوجيا المعمومات الى تعزيز لغة مشتركة وتفسير ممارسات ويساعد ىذا التآزر في فيم 
أفضل لكيفية تأثير االجراءات المختمفة عمى سير عمميات المنشأة مما يتيح التعرف عمى ردود 

الستجابة التنظيمية. كما يؤدػ امتداد األفعال قبل اتخاذ القرارات وبالتالي يعزز من المرونة وسرعة ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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اعمال تكنولوجيا المعمومات الى الترويج عن االستراتيجيات وانشاء نقاط مرجعية بين الوحدات وبين 
 الشركاء يتيح التنسيق وعدم مقاومة التغيير في حالة اقراره.

 External ITالرروابط الخارجيرة القاةمرة عمرى تكنولوجيرا المعمومرات والموقرف االسرتباقي   - ت
linkage capability & A proactive stance 

 ايؤكد البعد الثالث لقدرات تكنولوجيا المعمومات عمى االتصاالت الدائمة القائمة عمى تكنولوجي
بين المنشأة وشركاىا التجاريين حيث تؤدػ الروابط الخارجية القائمة عمى تكنولوجيا المعمومات 

فعال وتفاعل متبادل والتنسيق والتعاون واقامة عالقات تعاونية  المعمومات بين الشركاء الى اتصال
مما يمكن المنشاة ووحدات االعمال من الحصول عمى الموارد الالزمة والحصول عمى المعمومات 
المناسبة عن السوق واكتشاف التغيرات وتجنب االختناقات المرتبطة بالعمميات بين الشركاء وحل 

 المنشآتحيث يتعين عمى  تؤثر عمى جيود نجاح التحالفات بين الشركاء، النزعات التجارية كما أنيا
العمل مًعا بشكٍل متعاون لمواجية تحديات األسواق المتقمبة وغير المستقرة. ويتيح ىذا التعاون 

ال يمكن الحصول عميو بمفردىا وبالتالي االستجابة بشكٍل  agility مستوػ عاليٍ  من لممنشأة تحقيق
 االستفادة من الفرص المتاحة في السوق قبل المنافسين.، لمتغيرات السوقية أكثر فعالية

 لممنتج الفعالة المعرفة اكتساب عمى متزايد بشكل ابتكارات توليد عمى المنشاة قدرة كما تعتمد
 الخارجية. الروابط خالل من الجديد

 أؼ - الحدود عبر التعمم في التوسع وجيود الخارجي التكامل أن التعمم نظرية ىذا و تقترح 
 والمعرفة  لالستخدام جديدة نظرية استكشاف من المنشآت تمكن - المنشأة خارج من المعرفة جمب
 قدرة أن المعرفة عمى القائمة الشركة نظر وجية عن الباحثون  ويدافع الجذرؼ، االبتكار تسيل
المنشآت االخرػ ويحدث التعمم  مع الخارجي االندماج عمى قدرتيا عمى تعتمد االبتكار عمى المنشأة

التكنولوجي الخارجي من خالل ترتيبات تعاونية مع أطراف خارجية مثل الموردين والعمالء والبحوث 
 .  (Shu & Lee,2005)والتطوير 

 ,Sharon,. Et, al., 2013; Sukanya, 2016; Choi, & Hwang)تشير دراسة كما
2018; Awamleh & Ertugan.,2021) المنشآت مع التعاون  أؼ) األفقية الى أن الروابط 

 من المنشاة يمكنا (proactive stance) والموقف االستباقي( والجامعات البحوث ومعاىد األخرػ 
التكميمية، وأن المنشآت التي لدييا روابط اتصال خارجية  المعرفة من واسعة مجموعة إلى الوصول

قدرة أكبر من المرونة وسرعة االستجابة وسرعة االستجابة في  قائمة عمى تكنولوجيا المعمومات لدييا
استخدام تكنولوجا المعمومات واستغالل  من عن حمول وابتكارات تعزز الحصول عمى واكتشاف والبحث
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الفرص ومواجية التيديدات من خالل دمج العمميات بين شركاء االعمال. مما ينعكس عمى القدرة 
، الجودةمن خالل التركيز عمى التكمفة،  )استغالل الفرص، تحييد التيديدات( التنافسية والتي تتمثل في

 وتطوير منتجات جديدة.ميارات البيع ، و شروط الدفع، خدمة ما بعد البيع ،سرعة التوريد

ونخمص مما سبق إلى وجود دور لقدرات تكنولوجيا المعمومات في تعزيز القدرة التنافسية 
درات تكنولوجا المعمومات نحو تعزيز تبادل تمقي المعرفة الضمنية لممنشأة من خالل حشد جميع ق

 والصريحة، وزيادة  التفاعل العام داخل المنشأة نحو تحقيق اىداف محددة في وقت محدد. 

ويمكن توضيح أثر قدرات تكنولوجيا المعمومات عمى تعزيز القدرات التنافسية لممنشأة متثممة 
 (:4في استغالل الفرص وتحييد التيديدات بالشكل رقم )

 

 
 
 
 
 
 

 
 عناصر الميزة التنافسيةمى تدعيم يوضح تأثير قدرات تكنولوجيا المعمومات ع :4كلش

فــى ضــوء مــا ســبق يمكــن اشــتقاق الفــرض الثــاني لمبحــث والــذؼ يشــير الــي أنــو كممــا ازداد تبنــي 
مـن  قدرات  وامكانيات تكنولوجيا المعمومات لدػ المنشآت كمما زادت قدرتيا عمى االستجابة لمتغيـرات

كيفيــة معالجــة  وتحديـدارجيــة، اإلحسـاس بمــا يحــدث فـي البيئــة الخ خـالل زيــادة قــدرة المنشـأة مــن عمــى
مـا يسـمح ليـم باالسـتجابة بسـرعة لتحسين البيئة الخارجية وتييئتيا لظروف المنشـاة، مالبيانات الواردة 

وبالتــالي زيــادة قــدرتيا عمــى اســتغالل الفــرص وتجنــب  زيــادة فــي الوقــت أو التكمفــة لمتغيــر البيئــي دون 
الستشـعار ممـا يجعميـا قـادرة عمـى تطـوير فيميـا ومواجية التيديدات، مـن خـالل تحسـين القـدرة عمـى ا

( 5لمبيئــة الخارجيــة ممــا يعــزز مــن المرونــة وســرعة االســتجابة التنظيميــة كمــا يضــح مــن الشــكل رقــم )
الـذؼ يوضـح أثــر تكنولوجيـا المعمومــات عمـى المرونـة و ســرعة االسـتجابة التنظيميــة وبالتـالي صــياغة 

 ذلك الفرض كما يمي

لذساث ٔأيكبَٛبث حكُٕنٕجٛب 

 انًؼهٕيبث

 
 نهفشصاعخغالل افؼم 

 انًخبدت فٙ انغٕق

حذٛٛذ انخٓذٚذاث انخٙ 

 انًُشؤةحٕاجّ 

حؼًم ػهٙ حذػٛى ػُبطش 

انمذسة انخُبفغٛت يٍ 

 خالل
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المعمومات في تحقيق المرونة وسرعة االستجابة  اقدرات تكنولوجيالفرض الثاني: تساىم 
 من ٌثم القدرة التنافسية لممنشأةالتنظيمية لممنشأة ببعدييا كمتغير وسيط و 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبـــؼــــبد لذساث حكُٕنٕجٛب انــًــــؼهــــــٕيــــبث

 حغبْى

 )انجٕدة، انخكهفت، انغشػت(حُبفغٛت  انمذسةدػى ٔحذغٍٛ لذسة انًُشؤة ػهٗ حذمٛك 
ٔحهبٛت نطهببث  ثنهخغٛشافؼبنٛت انخُبؤ ببنخغٛشاث، ٔانغشػت فٙ االعخجببت يٍ خالل 

  انؼًالء، حذغٍٛ يغخٕ٘ انجٕدة

 حؤد٘

 أبـــؼــــبد انًشَٔت ٔ عشػت االعخجببت انخُـظـٛـًـٛت
 

 

 أثر أبعاد تكنولوجيا المعمومات عمى المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية: 5شكم 
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لممرونة وسرعة االستجابة  الداعمة االستراتيجية اإلدارية المحاسبة ممارسات  -4
  لممنشأة ةالتنافسي القدرة تدعيم في ودورىا التنظيمية،

تميزت بيئة األعمال في ىذه المرحمة بالديناميكية وشدة المنافسة وسرعة التطور التكنولوجي 
ا يتطمب من المنشآت األسواق وتغير أذواق العمالء، وأن البقاء لألسرع واألفضل واالقوػ مموعوالمو 

سرعة االستجابة لمتغيرات والتنبؤ بيا قبل حدوثيا وىو ما يٌكمن في تحقيق إستراتيجية المرونة وسرعة 
االستجابة التنظيمية. ىذا وتعتبر ممارسات المحاسبة اإلدارية أحد أىم عناصر البيئة الداخمية التي 

سات المحاسبة اإلدارية التقميدية ذات النظرة تمثل نقاط قوة أو ضعف، ونظرا لعدم قدرة أساليب وممار 
المالية المحدودة داخميًا عمى توفير المعمومات الالزمة لمساعدة ىذه المنشآت لتحقيق أىدافيا، كان 
البد من ضرورة تبني واستخدام بعض ابتكارات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية حتى يتسنى دعم 

 المنشآت عمى التميز عالميًا.

ابتكارات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية  Chenhall & Langfield, (1999, p.38)عرف ىذا وي
بأنيا عبارة عن مجموعة من الطرق واالساليب التي تربط بين االستراتيجيات واالنشطة المتعمقة 

المرجعي بأىداف التكمفة عبر سمسمة القيمة الكمية لممنشأة ومن امثمتيا التكمفة المستيدفة والقياس 
واسموب بطاقة االداء المتوازن.. الخ، وفى نفس الوقت تعتبر ممارسات المحاسبة اإلدارية أداة فعالة 
لتوفير المعمومات لإلدارة اإلستراتيجية لممنشأة ودعم مركزىا التنافسي ومن ثم تحسين االداء بصفة 

 عامة.

رات أو أسباب تجعل مبر  ستةبتوضيح  Maskell, (2007)دراسة  وفي نفس السياق اىتمت
منافع التحول  كلقبل أن يمكنيا إدراك  ،المحاسبية لدييا األساليبفي حاجة إلى تغيير  المنشآت

إستراتيجيات المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية وما تتضمنو من فمسمفات تصنيع حديثة مثل نحو 
في ظل صعوبة قرارات ال ن اتخاذ، تحسيمتكاليفل القياسات الخاطئةالتصنيع الخالي من الفاقد وىي ]

 تعقد نظم، معمومات مفيومةالتنبؤ بالتغييرات في البيئة الخارجية، الرغبة في الحصول عمي 
 [. عمى قيمة العمالءالتصنيع، التوجو نحو التركيز 

 ,Maskell, 2007; Ruiz et al., 2013; Chopra)ىذا وقد أتفق العديد من الباحثين
2013; Alamri, 2019) السبيل لبقاء عمى أن ابتكارات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية تمثل 

عمى أىمية مشاركة المحاسبين في ، و التنافسية األعمال بيئة في التنافسي مركزىا وتدعيم المنشأة
االداريـة الحديثـة التي من شأنيا توفر المعمومات  ممارسات المحاسبةاالدارة االستراتيجية واستخدام 

ة وغير المالية والداخمية والخارجية )المنافسـين ،والمـوردين، والعمالء( كمدخل لتوفير المعمومات المالي
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المالئمة وتحسين كفاءة وفعالية اتخاذ القرارات المتعمقـة بتحقيـق األىداف االستراتيجية لممنشأة 
 .وتحسين األداء والعمميات

 االرتباط ن زيادةأالتي تشير إلى  Alamri (2019)ىذا ويتوافق الباحث مع ما جاء في دراسة 
 يكون  أن يمكن التنظيمية والقدرات الداخمية والموارد بين ممارسات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية

وعممية اإلدارة اإلستراتيجية وما تتضمنيا من  اإلدارية المحاسبة بين الفعال التوافق لتحقيق جيًدا حالً 
ضرورة تبني ممارسات محاسبة إدارية تدعم إستراتيجية المرونة و  إستراتيجيات حديثة، مما يعني

سرعة االستجابة التنظيمية، عمى أن تشتمل تمك الممارسات أدوات لقياس األداء، والتكاليف وطرق 
 .(Alamri, 2019; Stormi et al., 2019)عرض المعمومات 

فأنو وجود ممارسات محاسبية غير   Contingencyووفقًا لما تشير إليو النظرية الموقفية 
متوافقة مع النظم واالستراتيجيات المتبعة يقمل من فعاليتيا. إضافة إلى أن المنشآت التي تعمل في 

أكثر ديناميكية من حيث معدل وكمية التغيير وعدم القدرة عمى التنبؤ تكون في حاجو أكبر  بيئات
لمحاسبة اإلدارية، حيث أن تبني استراتيجيات ممارسات ا adaptabilityإلى إعادة تقييم وتكييف 

الالمركزؼ )المرونة وسرعة االستجابة( يتطمب  اإلدارة أسموب عن فضالً  العاممين، قائمة عمي تمكين
من المتوقع أن يؤدؼ تصميم نظم المحاسبة تبني ممارسات محاسبة إدارية متوافقة معيا، حيث أنو 

 .(Yigitbasioglu,2017)أدائياإلى تحسين  لمنشأةااإلدارية بما يتالءم مع إسـتراتيجية 

مما يعني ضرورة تبني ابتكارات المحاسبة اإلدارية التي تدعم إستراتيجية المرونة وسرعة     
كمدخل لتوفير المعمومات المالئمـة وتحسين كفاءة وفعالية اتخاذ القرارات  االستجابة التنظيمية

رؤية واضحة ، مما يحقق األداء والعمميات لممنشـأة، وتحسـينالمتعمقة بتحقيق األىداف االستراتيجية 
 Stormi et) ومتكاممة لمعالقة بين استراتيجية األعمـال وممارسـات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية

al., 2019) . ىذا ويتناول الباحث فيما يمي بعض ممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية
المالءمة والتي تعزز من تحقيق إستراتيجية المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية، وأثرىا عمي تحسين 

 القدرة التنافسية لممنشأة.

أن نجاح تطبيق المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية يعد مشروطًا بوجود  يرؼ الباحث      
إدارية تتصف بمجموعة من السمات ُتمكنيا من تعزيز توجيات وأبعاد تمك ممارسات محاسبة 

 اإلستراتيجية. 
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ســـيم معمومـــات يمكـــن أن تُ تـــوفر   المحاســـبة اإلداريـــة االســـتراتيجيةممارســـات  وتأسيســـًا عمـــى أن
 لممنشاة. تنافسية مستدامة مزاياقادرة عمى إنتاج الاستراتيجيات التفوق  وتعزيزتطوير  فيبشكل كبير 

مـن حيـث  المحاسـبة اإلداريـة اإلسـتراتيجية ممارسـاتمـن  ممارسـةبالرغم من أىمية وفعالية كل و 
تحســـين قـــدرة دعـــم وتعزيـــز تحقيـــق المرونـــة و ســـرعة االســـتجابة التنظيميـــة مـــن جيـــة، و  ىتأثيرىـــا عمـــ

مـن  مـن جيـة أخـرػ، فإنـو تركيـز الدراسـة الحاليـة يكـون عمـى بعـض ة في تحقيـق مزايـا تنافسـيةالمنشأ
فــي إطــار تكــاممي، خاصــة تمــك المتعمقــة بــإدارة التكمفــة و  اإلســتراتيجية ممارســات المحاســبة اإلداريــة

ئمـــة المال تقيـــيم األداء نظـــرًا ألنيمـــا يمـــثالن محـــور االرتكـــاز لممنشـــأة التـــي تيـــدف لمتميـــز مـــن جيـــة و
بـالرغم مـن أىميـة إلستراتيجية وأبعاد المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية من جية أخرػ، ذلـك ألنـو 

كل ممارسـة مـن ممارسـات المحاسـبة اإلداريـة االسـتراتيجية لـدعم اإلدارة االسـتراتيجية لممنشـاة وتـدعيم 
مركز المنشـأة التنافسـي إال أن تطبيـق ىـذه الممارسـات بصـورة منفـردة ال يسـاعد عمـى تحقيـق المرونـة 

عى لممرونـة وسـرعة االسـتجابةيكون وسرعة االستجابة التنظيمية، و يرجع ذلك لكـون المنشـأة التـي تسـ
لدييا مجموعة كبيرة من األىداف التي ترغب في تحقيقيا، مما يتطمب تبني أكثر من ممارسة خاصة 
 فـــــــــــــي مجـــــــــــــال اإلدارة االســـــــــــــتراتيجية لمتكمفـــــــــــــة وتقيـــــــــــــيم األداء؛ لكـــــــــــــي تـــــــــــــتمكن المنشـــــــــــــأة مـــــــــــــن 

ئة األعمال من التعقيـد والديناميكيـة إدارة تكمفتيا بكفاءة وفعالية وتحسين أدائيا، نظرًا لما تتصف بو بي
لتــي يصــعب معيــا اســتخدام مقــاييس االداء التقميديــة لتقيــيم األداء االســتراتيجي لممنشــأة ألنــو مــرتبط وا

 Hamood, & Sulaiman, 2013 بأىداف دائمة التغيير والتطوير والتحسين

اإلدارية االستراتيجية ىذا ويقترح الباحث في ىذه الدراسة أثنين من بين ممارسات المحاسبة  
)التكمفة المستيدفة في مجال اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة ومجال تقييم األداء االستراتيجي تتمثل في 

استراتيجية المرونة و  تعزيزلتوضيح دور كلُّ منيا في ؛ ومقياس بطاقة األداء المتوازن لإلداء(
، دون التطرق لمجوانب ة التنافسية لممنشأةوأثر ذلك عمى تحسين القدر سرعة االستجابة التنظيمية 

 الفنية واإلجرائية التفصيمية ليذه الممارسات نظرًا لتناوليا في العديد من الدراسات.

  Target Costing التكمفة المستيدفة  4-1
تشيد الفترة الحالية تغيرات مستمرة ومتالحقة، من شدة ضراوة المنافسة بين المنشآت وتنوع 

العمالء وأذواقيم، وزيادة اىتمام العمالء بالحصول عمى المنتجات بجودة عالية وبسعر وتغير رغبات 
يتناسب مع أسعار المنافسين وفى الوقت المناسب. أدؼ ذلك إلى ضرورة مواكبة المنشأة  لتمك 

المرونة و سرعة االستجابة التي تقوم  ةالتغيرات السريعة في بيئة األعمال من خالل تبني استراتيجي
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االستشعار بالتغيرات وسرعة االستجابة ليا، باإلضافة إلى حاجو المنشأة لتبني ممارسات تساعد ب
عمى اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة بكفاءة وفعالية لمساعدة المنشآت عمى تحقيق أىدافيا، لذلك ظيرت 

نيا تعمل عمى التكمفة المستيدفة كأحد أىم وأفضل ممارسات اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة، ذلك أل
خفض التكمفة  مقارنة بالمنافسين والسرعة في تطوير المنتجات دون المساس بالجودة النوعية ليا، 

 .(Lima ,et al., 2016)كما يفترض فييا العمل إرضاء العمالء بصفة مستمرة 

 وأىداف وركاةز التكمفة المستيدفةمفيوم  4-1-1

 ,Austill & Kocakulah, 2006; Rattray & Shanahan)دراسات  ال العديد منأشارت 
2007; Lima, et al.,2016; Aladdin et al., 2018; Chandrarin, et al, 2019; 

Rahman, 2019 وسرعة تمبية  أن الحاجة إلى تحسين اإلنتاجية وتحسين جودة المنتجات إلى
اآلليات الحديثة إلدارة  آتالمنشتسببت في تبنى   احتياجات العمالء من حيث الوقت، الجودة والتكمفة

مدخل التكمفة المستيدفة من أفضل ممارسات المحاسبة اإلدارية لكونو  اتالتكمفة واعتبرت الدراس
دارة التكاليف دارة اإلنتاج وا  من ناحية وأداة لتحقيق التوازن  أسموب يدعم تطوير المنتجات والتسعير وا 

حدد التكمفة من حيث تتالسوق والعمالء بين التكمفة و القيمة من ناحية أخرػ من خالل تركيزه عمى 
 والسعر واألداء. العمالء ومتطمباتيم لمجودة تطمعاتخالل السوق لتطوير منتجات تقابل 

 ويمكن التعبير عن مفيوم التكمفة المستيدفة في المعادلة التالية: 

 

تحددىا  مع مراعاة أن كل من السعر السوقي والربح في ىذه المعادلة بمثابة متغيرات مستقمة
، والتكمفة المستيدفة ىي المتغير التابع الذؼ يمثل تكمفة دورة حياة المنتج سوق الالقوػ التنافسية في 

اليدف من تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة ىو ي تسعي المنشأة لموصول إليو. وبذلك يكون الت
 المنشأةتخفيض تكاليف دورة حياة المنتج قبل البدء في إنتاجو لموصول إلى الربحية التي تسعى 

ي لتحقيقيا. ويحاول فريق التكمفة المستيدفة المساعدة في الوصول إلى تقديم منتجات عديدة تنافس ف
التكمفة والجودة والخصائص الوظيفية. ويمكن تحقيق أقصى منفعة من تطبيق مدخل التوقيت و 

التكمفة المستيدفة مبكرا في مراحل تطوير المنتج نظرا لكونو مدخل ذو نظرة مستقبمية يتضمن تكامل 
  األنشطة خالل كافة الوظائف.

دارة الدوات لمتنبؤ واالمن امجموعة  اعمى اني Vasile & Croiteru, (2013, p.1)ويعرفيا
ومراقبة التكاليف والتي يتم تطبيقيا في مراحل وعمميات التصميم لممنتج في وقت مبكر، من اجل 

 اٌّغزٙذف= اٌغؼش اٌّغزٙذف ـــ اٌشثؼ  اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ
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 Hamood, et al., (2011) دراسة السوق.ىذا وقد عبرت كمفة بسبب قيودتالتغير في ىياكل ال
 التالي: (6رقم ) الشكلبالتكمفة المستيدفة  تحديد خطوات عمميةعمى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التـي تمثـل ركـائز أىدافـو عمـى مجموعـة مـن المبـادغ  قالمسـتيدفة فـي تحقيـ التكمفة ىذا ويعتمد مدخل
 : (7يمكن التعبير عنيا بالشكل رقم ) والتي  Swenson, et al., (2003, p.12)كما أوضحو

 

 

 

 ٕٚػخ خطٕاث حذذٚذ انخكهفت انًغخٓذفت :6شكم 
Hamood, et al., (2011, p.36) 



 ......وممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية لمعلومات ا قدرات تكنولوجيا دور                حامت غامن سلطان د/

002 

 

 
 

 دور مدخل التكمفة المستيدفة في تحقيق المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية 4-1-2
التي تدعم األبعاد المختمفة لممرونة يتميز نظام التكاليف المستيدفة بالعديد من الخصائص 

التنظيمية وتزيد من قدرة المنشأة عمى االستجابة لمتغيرات وبالتالي زيادة قدرتيا عمى وسرعة االستجابة
اجية ما يحدث في البيئة الخارجية وزيادة قدرتيا عمى استغالل الفرص وتجنب ومو  استشعار

 ;Rattray & Shanahan, 2007)التيديدات، مما يجعميا قادرة عمى تطوير فيميا لمبيئة الخارجية
Lima, et al.,2016; Aladdin et al., 2018; Chandrarin, et al, 2019; Rahman, 

2019) 

ذ في وتأخ الخارجية اوبيئتي المنشأةنظام مفتوح ييتم بالتفاعل القائم بين فالتكمفة المستيدفة ك
والعالقة مع الموردين والعمالء مما يدعم عدة أبعاد لممرونة وسرعة  ديناميكية السعر االعتبار

بيئة العمل الداخمية والخارجية  في)تحديد عوامل التغير  االستجابةالتنظيمية منيا استشعار التغيرات
من خالل القدرة عمى  سرعة االستجابة لمتغيير ،المستقبل( فيقد تحدث  التيوتوقع التغيرات 

انخٙ حًثم سكبئض أعبعٛت نهخكهفت انًغخٓذفت كًب راكشْب انًببدئ : ٚؼبشػٍ 7شكم 
Swenson, et al., (2003, p.12) 
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من خالل زيادة قدرة  Innovation االبتكارت، و نفس الوق فياالستجابة لو و التشخيص والتفاعل معو 
وتعديل العمميات، وا عادة تشكيل  ا عادة تكوين ديناميكية الموارد فيياالمنشأة عمى طرح أفكار جديدة و 

تييئة جميع الظروف و مستمرة  العمالء بصفةوتطمعات معرفة رغبات  وذلك عن طريقالعالقات 
زيادة و تحسين الوضع التنافسي رضا العمالء ومن ثُّم عمى ا مما ينعكس واإلمكانيات لتحقيقي

 .الربحية

 عمى أضافة الى أن التكمفة المستيدفة كأداة لمرقابة تدعم بشدة ُبعد االستجابة فيي بذلك تساعد 
 وىيكمة جمع خالل من المناسب الوقت في لو ةالدقيق واالستجابة معو، والتفاعل التغيير، تشخيص

 الفرص وتحديد االحداث تمك عن الناجمة اآلثار وترجمة و باألحداث تتعمق التي المعمومات
الالزمة الغتنام الفرص ومواجية التيديدات مما يحقق منافع مرتبطة  الخطط ووضع والتيديدات

اكتشاف فرص جديدة لنمو القصور في االداء، و لممديرين بتحديد أوجو حيث يسمح بالنمو والتعمم 
كما تدعم  واستغالل الفائض. من خالل رفع كفاءة العاممين واستخدام تكنولوجيا متطورة، الوحدة

روح التعاون واالبتكار  من خالل تشجيع االبتكارالتكمفة المستيدفة سرعة االستجابة واالستباقية و 
تحقيق لتحقيق ىدف موحد وىو العمل عمى  المنشأةن في لدػ المصممين والميندسين وجميع العاممي

 ثُّم امكانية استخدامومن  تطمعات العمالء، والقضاء عمى الفاقد واالنشطة غير المضيفة لمقيمة،
ومن تحسين العمميات  اإلنتاجية التي حققتيا من تخفيض المخزون  لفائض القدرات المنشأة 
وتقديم منتجات  ت جديدة، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتيا،في تقديم منتجات جديدة وخدما االنتاجية
 العمالء، تحسين الموقف التنافسي مقارنة بالمنافسين رضاومن ثم زيادة  مالئموبأسعار 
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ويمكن التعبير عن تمك الخصاةص ودورىا في تدعيم أبعاد المرونة و سررعة االسرتجابة التنظيميرة 
 (6وأثرىا عمى تحقيق مزايا تنافسية بالشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور بطاقة االداء المتوازن في تحقيق المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية 4-2
 التأكد عدم ظروف وزيادة المنافسة، وقوة حدة وزيادة األعمال بيئة تعقد مستوػ  ارتفاع أدػ

وزيادة وعي العمالء وانخفاض درجة الوالء لمعالمة التجارية وارتفاعيا اتجاه الجودة والسعر 
أزالو الحواجز المكانية والزمنية نتيجة تكنولوجيا  بعد خاصة الخارجية، التيديدات وكثرةوالتوقيت، 

 ،المنشآت الي تتعرض التي المخاطر وتنوع حدة زيادة إلى دولية، اتصاالت شبكة وجودالمعمومات و 
وييدف الى عممية  االستراتيجية من ينطمق األداء لتقييم نظام إلى المنشآت تمك حاجة وتنامي

 عدم درجة وتدنية األداء، لتقييم المالئمة المعمومات عمى الطمب زاد وكذلك .تحسين وتطوير األداء
عن تطمعات ورغبات العمالء تزيد من قدرة المنشأة عمى االستجابة لمتغيرات  معمومات وتوفير التأكد

وبالتالي زيادة قدرتيا عمى استغالل الفرص وتجنب ومواجية التيديدات، وزيادة قدرتيا عمى استشعار 

 وتطمعات خالل )خفض تكمفة المنتجات، والسرعة في االستجابة لطمباتدعم وتحسين قدرة المنشأة عمى تحقيق ميزة تنافسية من 
 زيادة رضاء العمالء( مما ينعكس عمى العمالء، تحسين مستوي الجودة

 

 ابؼبد انًشَٔت ٔ عشػت االعخجببت انخُظًٛٛت

 حذػى

 : دور مدخل التكمفة المستيدفة في تحقيق المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية8شكل 

ٚغخخذو كؤداة 

جٛذة نهشلببت، 

ٔٚخًٛض بكَّٕ 

سلببت يبَؼت 

 أٔ ٔلبئٛت

 

 انخكهفت انًغخٓذفت خظبئض

 

ٚششح ٔٚظف 

انخطٕٚش   ْٛكم

يغ األخز فٙ 

االػخببس 

 انغؼشدُٚبيٛكٛت 

ٔحؼمذ يكَٕبث 

انًُخج ٔانؼاللت 

 يغ انًٕسدٍٚ.

َظبو يفخٕح 

ٚٓخى ببنخفبػم 

انمبئى بٍٛ 

 انًُشؤة

 بٔبٛئخٓ

 انخبسجٛت

 

ٚمٕو بخذهٛم 

ػُبطش 

انخكبنٛف 

ٔٚذسط حؤثٛش 

كم ػُظش 

ػهٗ سبذٛت 

 انًُخج.

ًُٚٙ سٔح 

انخؼبٌٔ 

ٔاالبخكبس نذٖ 

انًظًًٍٛ 

ٔانًُٓذعٍٛ 

ٔجًٛغ 

انؼبيهٍٛ فٙ 
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مما يجعميا قادرة عمى  وفعالية كفاءة أكثر وبشكل متكاممة، بصورة ما يحدث في البيئة الخارجية
والداخمية عمى حد سواء. ىذا تعتبر عممية تحسين وتطوير األداء  يميا لمبيئة الخارجيةتطوير ف

مكون رئيسي وجوىرؼ في مراحل التخطيط االستراتيجي لممنشأة، وقد اتفق عمى تسميتيا بنظام 
 .(Arafat et al.,2011) (BSCالقياس المتوازن )

 اإلطار العام لنظام القياس المتوازن لألداء  4-2-1
القياس المتوازن نظام يجمع بين المقاييس المالية والمقاييس غير المالية، فيو يحتوػ عمى     

مقاييس اداء ألربعة أبعاد )مالية، العميل، العمميات الداخمية، التعمم والنمو(، كما يمكن ان تمتد ىذه 
ية(، ىذا ويركز نظام المقاييس لتشمل بعدين اضافيين ىما )المسئولية االجتماعية، المتطمبات البيئ

القياس المتوازن لألداء عمى الربط بين العمميات والقرارات والنتائج، فيو يعتبر أداة او وسيمة فعالة 
لترجمة االستراتيجية، وتتفيدىا، وتوصيميا، كما يساعد في متابعة االداء وتوفير التغذية العكسية 

 ,Mowen et al., 2012; Bazrkar & Iranzadeh) السريعة واالزمة ألغراض الرقابة والتقييم
2017; Bataineh et al., 2019)  ىذا ويتكون نظام القياس المتوازن لألداء كما اقترحو

Kaplan & Norton, (2007) بعد العمميات   -2بعد العميل  -1 من اربعة ابعاد موضحة وىي
 لكل من ىذه االبعاد.البعد المالي وفيما يمى توضيح   -4والنمو بعد التعمم   -3الداخمية 

 بعد العميرل  (1
يتضمن بعد العميل مجموعة من مقاييس االداء التي يمكن من خالليا معرفة نظرة العميل     

لممنشأة أو درجة رضا العميل. وتركز ىذه المقاييس عمى اربعة اىداف وىي: طول دورة التسميم 
Lead times .وتمثل دورة التسميم الوقت الالزم لكي ، والجودة، واداء المنتج او الخدمة، والتكمفة

تقابل المنشأة احتياجات العمالء سواء من المنتجات القائمة او الجديدة، اما الجودة فتتحدد بمستوػ 
العيوب في المنتجات او الخدمات من وجية نظر العميل. وتوضح مقاييس اداء المنتج او الخدمة 

يا. بينما التكمفة من وجية نظر العميل فيي السعر كيف تخمق منتجات وخدمات المنشأة قيمة لعمالئ
 الذؼ يدفعو المستيمك النيائي لمحصول عمى المنتج.

وبذلك يتحقق رضا العميل عندما توجد دقة في مواعيد التسميم وارتفاع في جودة المنتجات او 
 ةاالستراتيجيالخدمات وتحسين ادائيا وتخفيض في تكمفة الحصول عمييا. وبصفة عامة فان جوىر 

ليس فقط ان تختار ما يجب ان تفعمو ولكنو يتطمب ايضا معرفة ما ال يجب ان تفعمو. وقد اشارت 
الى   (Patel et al.,2008; Chavan, 2009; Marane et al., 2013)العديد من الدارسات 

تشمل رضا العمالء،  – بعد العميل – ان مقاييس االداء العامة )االىداف االستراتيجية( وفقا ليذا البعد
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والحفاظ عمى العمالء القدامى، والحصة السوقية، وربحية العمالء، وعمى الشركة ان تحدد مقاييس 
االداء التي تتناسب وتحقيق ىذه االىداف مثل وقت التسميم، ونسبة العيوب، عدد المردودات، 

 والشكاوػ خالل فترة الضمان، ونسب رضا العمالء.

 يرةبعرد العمميات الداخم  (2
يعتبر ىذا البعد من أكثر االبعاد جوىرية وتأثيرا في نجاح المنشأة، فيو يشمل العمميات 
الداخمية التي تكفل وتؤدػ الى جودة مرتفعة في المنتجات والخدمات. وىنا تتساءل المنشأة عن مدػ 

مى جودة عممياتيا الداخمية؟، وماىي المناطق التي في حاجة الى تطوير؟، وعن مدػ قدرتيا ع
فيحدد ىذا   الوفاء بمنتجات وخدمات تمبى تطمعات وطمبات العمالء وتخمق قيمة مضافة لدييم؟

البعد ما يجب ان تتفوق فيو المنشأة، ويتحقق ىذا التفوق من خالل تحسين العمميات الداخمية التي 
تقاق اىداف ستساعد في الوصول الى النتائج المرغوبة في البعد المالي وبعد العميل، ولذلك يتم اش

الموضوعة لمقابمة توقعات حممة االسيم والعمالء  تومقاييس بعد العمميات الداخمية من االستراتيجيا
المستيدفين، والتي تمقى الضوء غالبا عمى عمميات تشغيمية جديدة تماما يجب ان تتفوق فييا المنشأة 
ويجب عمييا حتى تحقق التفوق ان تكون عمى دراية بإمكانياتيا المتاحة والتكنولوجيا المطموبة 

داخمية من ثالث عمميات وىي: االبتكار، والعمميات التشغيمية، لمتحسين. ويتكون بعد العمميات ال
 .(Patel et al.,2008; Chavan, 2009; Marane et al., 2013) وخدمة ما بعد البيع

 بعرد التعمرم والنمرو:  (3
يتضمن ُبعد التعمم والنمو مجموعة من المقاييس التي تتعمق باإلجابة عمى التساؤل الخاص 

المنشأة في تحسين وخمق قيمة مضافة من خالل الميارات واالدوات الالزمة بإمكانية ان تستمر 
لتحسين العمميات الداخمية الرئيسية، وىناك ثالثة مصادر رئيسية لمتعمم والنمو وىي: قدرات وميارات 

 العاممين، طاقات نظم المعمومات، االجراءات التنظيمية إلدارة االعمال وتبنى التغيير. 

البنية األساسية التي يجب عمى المنشأة بنائيا لتوليد نمو النمو  ر التعمم ومنظو ىذا ويحدد 
ميارات العاممين طاقات نظم المعمومات،  المصادر الثالثة السابقة ) موتحسين طويل األجل باستخدا

ذلك يركز ؛ لذا ف(Atrill & McLaney, 2009)االجراءات التنظيمية إلدارة االعمال وتبنى التغيير
استغالل من  المنشآتن يمكّ كما  لممنشأة،واألصول غير الممموسة  ،ر عمى العنصر البشرؼ منظو ال

، وظيف والتخصيص)الت حيثلخمق قيمة من األنشطة المتعمقة بتنمية رأس المال البشرؼ إمكانياتيا 
دارة المعرفة )مثل  نظم المعتمدة عمى تكنولوجيا الوالتدريب، وأنشطة تنمية الميارات القيادية(، وا 
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عمى فرص  وبالتركيز(. المنظمةأنحاء بوالتطبيقات العممية  ،وتواصل المعرفة تخزينلالمعمومات 
ال عبر الوحدة من التعاون الفعّ  المنشأةاستفادة فتكون  الوحدة التطوير الوظيفي المتاحة في منتجات

 ;Kaplan & Norton, 2004)أة نفسيا المنشعمى مستوػ  آلفىو الحافز اليائل لمتالتنظيمية 
Brooks et al., 2006; Warren, 2015)  إليجادإعطاء أولوية كما ييدف ذلك المنظور إلى 

 وتنفيذ ،النموإلى  ويتجورضا العاممين،  ويحققبتكار، إلى اال يدعم التغيير التنظيمي، ويفضي امناخً 
 وميارات ورضا والتفويض،، والتحفيزالتطوير، في  منظورمقاييس ىذا ال. وتتمثل التحسينات
نتاجية   وكفاءة نظم المعمومات. الموظفين،وا 

 البعرد المالي:   (4
ييتم البعد المالي بمجموعة مقاييس االداء التي تدور حول نظرة اصحاب حقوق الممكية       

وبالتالي  لممنشأة. حيث يمخص النتائج االقتصادية القابمة لمقياس والناتجة عن احداث تمت بالفعل،
فيو يركز عمى قياس نتائج االداء في االجل القصير وليس عمى مسببات ىذه النتائج. وبالتالي 
فالمقاييس المالية ال تكفي وحدىا لدفع االداء نحو خمق القيمة ولكن يجب االستعانة بالمقاييس غير 

ئيسية مثل البقاء المالية في االبعاد االخرػ. ويعمل البعد المالي عمى تحقيق اىداف مالية ر 
(Survival( والنجاح )Success والتفوق ) (Prosperity فيتم قياس البقاء من خالل قدرة المنشأة ،)

عمى توليد تدفقات نقدية من العمميات التشغيمية، اما النجاح فيتم قياسو من خالل النمو في المبيعات 
، كما يتم قياس التفوق من خالل الزيادة السنوية وربع السنوية والدخل الناتج من العمميات التشغيمية

في حصة المنشأة من السوق والعائد عمى حقوق الممكية. ويعتمد اختيار المقاييس في البعد المالي 
 التي تتبعيا المنشأة. ةعمى طبيعة الصناعة واالستراتيجي

نجاح ونخمص مما سبق ان اختيار ابعاد نظام القياس المتوازن لألداء يعتمد عمى عوامل ال
الرئيسية بالمنشأة ومدػ تحقيقيا لمزايا تنافسية. كما ان نظام القياس المتوازن لألداء يدور حول 

محددة ويدعم خمق قيمة لمعمالء من خالل بعد العميل، وخمق قيمة لحممة  ةتحقيق ميمة استراتيجي
ر احتياجاتيم عند االسيم من خالل البعد المالي، ويستجيب لمفرص التنافسية وتطمعات العمالء وتغي

، كما يساعد بعد التعمم والنمو عمى جذب العاممين لتوفير حمول ابتكارية، توضع االستراتيجيا
ويعمل نظام القياس المتوازن لألداء عمى تحقيق النتائج المستيدفة من خالل ما يتضمنو من ابعاد 

 محددة ومقاييس متنوعة ومحدودة وسيمة االستخدام والفيم. 
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ذج القياس المتوازن لألداء عمى وجود عالقة السبب والنتيجة بين األربعة أبعاد ويعتمد نمو 
لقياس األداء فكل جانب يؤثر ويتأثر بالجوانب األخرػ فمقاييس التعمم والنمو تعتبر محركات 
لمقاييس عمميات التشغيل الداخمي والتي تعتبر بدورىا محركات لمقاييس العمالء التي تعتبر بدورىا 

ويعتمد التحسن في  (.Murali and Punniya Moorthy, 2008لممقاييس المالية ) محركات
األداء المالي لممنشاة نتيجة تطبيقيا لمقياس المتوازن لألداء عمى تحديد محركات ومؤشرات األداء 

 حيث يساعد القياس لألداء،المالي المرغوب فيو وتحديد العالقة السببية بين مقاييس األبعاد المختمفة 
-عمالء-أبعاد )مالي 4من خالل  المنشأةالمتوازن لألداء اإلدارة عمى تحديد مؤشرات األداء ورؤية 

تعمم ونمو( فإذا كانت العالقة السببية بين مقاييس األداء غير المالي والمقاييس -عمميات داخميو
المالية صحيحة فان التحسن في مؤشرات األداء غير المالي سوف ينعكس عمى األداء المالي. أما 

القة بين العالقات السببية بين ( فقد اىتمت بإيضاح العEpstein & Wisner, 2001)دراسة 
مؤشرات النواحي األربعة المكونة لنظام قياس وتقييم األداء المتوازن وما تحدثو تمك العالقات من أثر 

  التالي: الشكلوىو ما يوضحو  النتائج،عمى 

 
 سمسمة العالقات السببية بين مقاييس أداء األبعاد األربعة المكونة لنظام قياس وتقييم األداء المتوازن  :9شكل 

 (,P.3 Epstein M.J. & P.S. Wisner, (2001)المصدر: )
 

 اإل٠شاد ّٔٛ        ٚاٌزذس٠ت اٌزؼ١١ٓ رىب١ٌف        اٌزشغ١ً رىٍفخ

 انغًؼت             انًكبفآث        انؼًالء سػبء      انًُخج جٕدة

 حخفٛغ                 يخضاٚذة إَخبجٛت             انؼٛبع حخفٛغ

                        انذٔساٌ يؼذل اَخفبع                                  انذٕادد

 األخاللٛبث

 سػبء           ٔاأليبٌ انخذسٚب        انجٕدة صٚبدة يؼذل

 انًٕسدٍٚ شٓبدة       انًٕظفٍٛ

 انُبدٛت

 انًبنٛت

 انؼًالء

 انؼًهٛبث

 انذاخهٛت

 انًُٕ

  ٔاالبخكبس



 ......وممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية لمعلومات ا قدرات تكنولوجيا دور                حامت غامن سلطان د/

022 

 

 دور نظام القياس المتوازن لألداء في دعم المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية:  4-2-2
 االستراتيجي، بالتخطيط نشأتو عند مرتبطا كونو من المتوازن  األداء وتقييم قياس نظام أىمية تكمن    

عمى مقاييس  يقوم بترجمة إستراتيجية المنشاة إلى مجموعة مترابطة من مقاييس األداء التي تشتمل
 الرؤية لصياغة المبذولة فالمجيودات تعبر عن نتائج األداء ومقاييس تعبر عن مسببات األداء

 تقييم وعممية القياس مؤشرات عمى آثارىا تعكس والفرعية الرئيسية واألىداف والغايات والرسالة
ستراتيجية المنشاة من األدا ناحية وبين تنفيذ األعمال ء. وبذلك يعتبر بمثابة أداة لمربط بين رؤية وا 

وسموك العاممين في المستويات التشغيمية من ناحية أخرػ. كما أنو من أىم ما تقدمو بطاقة األداء 
روابط السبب  قوة مدػ المتوازن لدعم المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية يتمثل في انعكاس

مكانية والنتيجة، أداة  والتغيير، كما ُتعد الخارجية نافسةالم مواجية في عنيا تأكيد ىناك يكون  أن وا 
فعالة بالمنشأة؛ لذا اىتم العديد من الباحثون بإبراز تأكيد دور بطاقة االداء المتوازن كأداة  اتصال

 Kaplan, 2001; Kaplan & Norton 2006a,b; Luo et)لالتصال؛ حيث أشارت الدراسات 
  al., 2012) وأداة اتصال قوية، ستراتيجيةإلدارة اإلل انظامً  الى أن بطاقة األداء المتوازن أصبحت 

ويمكن توضيح دور بطاقة األداء ‘Forward-looking Modelتطمعي  انموذجً ’’النظام كما يمثل
 :يالمتوازن في دعم استراتيجية المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية من خالل ما يم

  حيث تصف بطاقة األداء المتوازن المصممة بشكل جيد إستراتيجية المنشأة، وتمحو ما قد يكون
بيا من غموض من خالل استخدام مقاييس أداء واضحة وموضوعية مختارة ليتضح اتجاه 

 المنشأة مما ينعكس إيجابًا عمى مستوػ المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية. 
 ن حيث الجيات التي تستخدمو أو من حيث األبعاد التي يغطييا وصف النظام بالتوازن سواء م

أو مقاييس ومؤشرات األداء التي يشمميا، إنما يساعد عمى الحد من مشكمة تركيز المديرين عمى 
تعظيم األرباح حيث يعمل عمى تحسين مستوػ األداء في كافة جوانبو ويحسن من أوجو 

ء مما يكون لو أثر إيجابي عمى زيادة قدرة المنشأة االتصاالت الداخمية والخارجية وضبط األدا
 عمى التنبؤ واالستجابة لمتغيرات في البيئة الخارجية والداخمية.

  ال تقتصر وظيفة نظام قياس وتقييم األداء عمى عممية القياس بل تمتد لتشمل نظام إدارؼ
باستخدام مؤشرات لألداء، أؼ تعمل كمحفز إلحداث تغيير داخل التنظيم الواحد والذؼ يسمح 

مما  Lagging Indicatorsوأخرػ مؤشرات مدخالت وعمميات  Leading Indicatorsنتائج 
 يدعم أيضًا االبتكار وسرعة االستجابة كمؤشرات لممرونة وسرعة االستجابةالتنظيمية.

  أن المضمون األساسي لنظام قياس وتقييم األداء المتوازن ىو تحفيز القياس، فبدون القياس ال 
يمكن التنبؤ بالتغييرات أو االستجابة ليا كما ال يمكن بدون قياس اإلعالم عن النجاح أو الفشل، 
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وما يترتب عمييما من مكافآت أو عقوبات، كما أنو بدون القياس ال تتحقق إمكانية لتحسين 
 .األداء، ودعم التغذية العكسية الخاصة باإلدارة

  خالل تقرير إدارؼ واحد العديد من العناصر المتفرقة توضح بطاقة القياس المتوازن لألداء من
والتي تشكل موقف المنشأة التنافسي وأىدافيا اإلستراتيجية مثل مدؼ الوفاء بتطمعات العمالء، 
وتقميل وقت االستجابة لتغيرات السوق، تحسين الجودة، تدعيم العمل الجماعي، تقميل وقت تقديم 

عمى األجل الطويل مما يعد مقياس لتقييم مستوػ المرونة منتجات جديدة إلى السوق، واإلدارة 
 وسرعة االستجابة التنظيمية لممنشأة.

  تعتبر بطاقة القياس المتوازن لألداء وسيمة لتبسيط وتوضيح ومن ثم تشغيل وتطبيق رؤية المنشأة
 وتركيز انتباه اإلدارة العميا عمى المؤشرات اليامة عن األداء الحالي والمستقبمي.

  ا مشاركة نتائج بطاقة األداء المتوازن في جميع أنحاء المنشأة لتعطي الموظفين فرصة أيًض
لمناقشة الفرضيات التي تقوم عمييا اإلستراتيجية، والتعمم من أؼ نتائج غير متوقعة، بجانب 
الحوار حول التعديالت المستقبمية عند الضرورة تطمق العديد من القدرات التنظيمية الخفية 

ن، وتوضح مدػ إمكانية مساىمتيم أثناء تحقيق األىداف وبذلك تكون بطاقة األداء لمموظفي
المتوازن نظام اتصال يزيل الفجوة بين األىداف التي يضعيا المديرون، وبين التنفيذيين المنوطين 

 فعمًيا بتنفيذىا؛ فيحسن التفاعل بين اإلدارة، والموظفين ويزيد من أداء المنشأة.
 تحقيق ودوره في المتوازن  االداء التكمفة المستيدفة وبطاقة التكامل بين 4-3

 التنظيمية المرونة وسرعة االستجابة
 المتوازن  األداء وبطاقة المستيدفة التكمفة بين التكامل تأسيسًا عمى ما سبق يرؼ الباحث أن

أىم العوامل التي تزيد من فرص نجاح المنشأة في تحقيق المرونة وسرعة االستجابة من  يعتبر
التنظيمية وتحقيق ميزة تنافسية فالفكرة األساسية لممدخمين ىي االىتمام باإلستراتيجية، والرؤية، 

رضاء  بناء كمييما يبدأ بمتطمبات العمالء ومتطمبات حممة األسيم و  العمالء،والعمميات، والعاممين، وا 
عمى ىذه الطمبات يتم تعديل الييكل الداخمي لممنظمة والعمميات ومن ثم ترجمة النتائج النيائية إلى 

 تكاليف وأرباح.
 ,.Ansari et al., 2007; Hamood et al) ىذ وقدا وأوضحت العديد من الدراسات 

2013; Atieh, 2014; Sharaf et al., 2018) مستيدفة أن تطبيق التكامل بين التكمفة ال
وبطاقة االداء المتوازن في نفس الوقت يدعم تحقيق المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية من خالل 

تحسين األداء ومن ثم تنافسية لممنشاة ال القدرة تحسينالتعاون المستمر والفعال، ويساعد عمى 
مى اإلستراتيجية كما بالتركيز عمى تسييل تطبيق ونجاح العالقات مع العمالء والموردين والتركيز ع
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تشير الدراسات إلى أن عممية التكامل بين التكمفة المستيدفة وبطاقة األداء المتوازن  لألداء يحفز 
التحسين في النقاط الحيوية لممنشأة في المنتج والعمميات والسوق مع التركيز عمى تحقيق األىداف 

ألداء نظام تطبيق اإلستراتيجية )نظام إدارة اإلستراتيجية لممنشأة, وبالتالي يصبح القياس المتوازن ل
 إستراتيجية( والتكمفة المستيدفة نظام إلدارة  المنشأة من منظور العميل 

 ,.Hoque, 2002; Ito & Souissi, 2004; Hamood et al)وأتفقت عد دراسات 
2013; Atieh, 2014  القياس عمى أن التكمفة المستيدفة تمثل التدفق الطبيعي لتطبيق مبادغ

المتوازن لألداء، وأن نظام القياس المتوازن لألداء يساعد في تطبيق ناجح لمدخل التكمفة المستيدفة 
من ناحية أخرػ. حيث إن اختيار إستراتيجية المنشأة يؤثر عمى تصميم نظم الرقابة اإلدارية، بحيث 

دام القياس المتوازن لألداء يحفز نظام قياس األداء اإلجراءات التي تحقق اإلستراتيجية. ويؤدؼ استخ
إلى زيادة فرص نجاح التحسين المستمر وأىداف برنامج التكمفة المستيدفة، حيث يحتاج نجاح 
تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة إلى خمق قيم مشتركة لدػ العاممين وتحديد احتياجات العمالء 

 اجات عمالئيا ومواردىا.لتحميل سموكيم الشرائي، فنجاح المنشأة يعتمد عمى الربط بين احتي
لمدخل  تحقيق التطبيق الناجحيساعد مدخل القياس المتوازن لألداء في ومن ناحية أخرػ  

التكمفة المستيدفة لكونو نظام متكامل لمقياس والرقابة عمى األداء يوفر مؤشرات تساعد اإلدارة عمى 
 التأكد من تحقيق األىداف. 

عدد من األدوات مثل ىندسة القيمة كما يتطمب  وحيث يتطمب تطبيق التكمفة المستيدفة
الوصول إلى تكمفة مستيدفة مع الحفاظ عمى الجودة التي يطمبيا العميل وتقديم منتجات في الوقت 
المناسب بخصائص وظيفية تمبى احتياجات العمالء فإن استخدام القياس المتوازن لألداء يساعد 

وبالتالي الحفاظ عمى الميزة التنافسية واستمرار عمل ، عمى تحقيق التوازن الصحيح بين ىذه العوامل
ظل ظروف المنافسة في بيئة األعمال الحديثة. لذلك فان التكامل بين مدخل التكمفة  المنشأة في

فمن خالل أبعاد  ،المستيدفة والقياس المتوازن لألداء يساعد عمى الربط بين اإلجراءات والمقاييس
القياس  كما يساعد تحقيق فعالية اكبر لبرنامج التكمفة المستيدفة القياس المتوازن لألداء يمكن

ويدعم المتوازن لألداء في تحديد عالقة السبب والنتيجة بين القرارات المختمفة لمتكمفة المستيدفة 
 لدػ واالبتكار التعاون  روح تشجيع خالل من واالبتكار واالستباقية االستجابة سرعة التكامل

 تحقيق عمى العمل وىو واحد ىدف لتحقيق المنشأة في العاممين وجميع والميندسين المصممين
 أمام جديدة أسواق وفتح لمقيمة المضيفة غير واالنشطة الفاقد عمى والقضاء العمالء، تطمعات

 التنافسي الموقف تحسين العمالء، رضا زيادة ثم ومن مالئمو بأسعار منتجات وتقديم منتجاتيا،
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 من حققتيا التي اإلنتاجية القدرات لفائض المنشأة استخدام امكانية ثُّم افسين ومنبالمن مقارنة
 جديدة.  خدمات و جديدة منتجات تقديم في االنتاجية العمميات تحسين ومن المخزون  تخفيض

 ويمكن التعبير عن أوجو التكامل بين االدتين كما يمي:
 بالسعر  "التوجو تكمفة يحددىا السعرال"Price-led:  بما أن السعر السوقي ىو األساس في

لمتأكد  لمبعد المالي في القياس المتوازن لألداء وىو ما يعتبر انعكاستحديد التكمفة المستيدفة 
من أن ىامش الربح المرغوب فيو قد تم تحقيقو دون التضحية بجودة المنتج أو الخصائص 

 الوظيفية.

 التركيز عمى العميلCustomer-focused: تصميم عمميات اإلنتاج بناء توجيات  إن ثحي
تحديد تطمعات العمالء لذلك يمكن أن يستخدم بعد العمالء في القياس المتوازن لألداء في 

 ورغبات العمالء.
 التركيز عمى التصميمDesign centered:  حيث ييتم مدخل التكمفة المستيدفة بتعديل

ج ويعكس ذلك في وقبل دخولو مرحمة اإلنتاالعالقات السببية لمتكمفة في مرحمة تصميم المنتج 
أن تصميم المنتج والعمميات والذؼ يتحقق من عد العمميات الداخمية بُ  بطاقة االداء المتوازن 

اقل  يفي بالخصائص الوظيفية التي يرغب فييا العميل وبتكمفةسوف يؤدؼ إلى إنتاج منتج 
 .وجوده أعمى

  ول إلى التكمفة المستيدفة تعاون العاممين في يتطمب الوص الوظاةف المختمفة: عبرالتعاون
 التعمم والنمو في القياس المتوازن لألداء.وىو ما يعكس بعد كافة الوظائف 
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 وفى ضوء ما سبق يمكن اشتقاق الفرض الثالث لمبحث، وذلك عمى النحو التالي:  
وما تقدمو من معمومات في  ةالفرض الثالث: تساىم ممارسات المحاسبة اإلدارية االستراتيجي

تحقيق المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية لممنشأة وتحسين القدرة التنافسية.  
 (11ويمكن توضيح ذلك بالشكل رقم )

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 

الداعمة  المواردتعد أحد أىم قد قدرات تكنولوجيا المعمومات ويخمص الباحث مما سبق أن 
 فيلممرونة وسرعة االستجابةالتنظيمية؛ إلنيا تتيح الفرصة لمتعرف عمى أىم التغيرات أو المستجدات 

 التيالمعرفة الحصول عمى و البيئة المحيطة في أقصر وقت ممكن، والتوصل إلى معمومات، 
من خالل تسييل تحقيق االتصال الفعال بين المستويات اإلدارية  قرار ما، التخاذتحتاجيا المنشأة 

من سيولة واألقسام المختمفة داخل المنشأة أو بينيا وبين شركائيا االستراتيجيين والربط بينيم مما يض
السريعة لمتغيرات  االستجابةمٌما يمكنيا من انسياب البيانات والمعمومات بين األطراف ذات الصمة، 

ن ذلك ٌيعد إأال ، ومن ُثم تحسين الوضع التنافسي. الوقت المناسب فياإلجراءات المناسبة  واتخاذ
 [االستجابة]مرونة االستشعار ومرونة ببعدييا  غير كافيًا لتحقيق المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية

 القوػ  من المنشأة أجزاء جميع عمى مستمرة ومعقدة تؤثر تطوير فالمرونة و سرعة االستجابة عممية
واألساليب المستخدمة في جميع مراحل  التقنيات التنظيمية، إلى والعمميات العاممة إلى اليياكل
اإلستراتيجية المحاسبة اإلدارية ببعض ممارسات  االستعانةمما يستدعي ضرورة اإلنتاج الشاممة. 

ٔدٔسِ فٙ حذمٛك انًشَٔت انخكبيم بٍٛ انخكهفت انًغخٓذفت ٔبطبلت االداء انًخٕاصٌ :  ٕٚػخ 11شكم 

 ٔعشػت االعخجببت انخُظًٛٛت
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أبؼبد انًشَٔت ٔ عشػت 

 انخُظًٛٛتاالعخجببت 
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  انخُبؤ

 االعخجببت عشػت
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 سرررررالة ااسررررتجابة
 واحتياجاتلتوقعات 
 .العمالء

 التركيز اللى القيمرة
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حذغٍٛ انمذسة 

 انخُبفغٛت

رىٍفخ ِٕخفضخ 

عٛدح رطبثك 
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 العالقة لفيم معمومات لبناء إستراتيجية متماسكة ومتكاممة من خالل ما توفره تمك الممارسات من
، ذلك استنادا عمى القيمة، مما يعزز المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية وتوليد التكمفة بين

والتي تفترض أنو لكي تصل المنشأة  The Contingency theoryافتراضات النظرية الموقفية 
إلى أداء متميز يجب عمييا أن تقوم بتييئة وتعديل وضبط نظام معمومات المحاسبة اإلدارية لدييا 

عمييا  االعتماديمكن ليتوافق مع االستراتيجية المقترحة )المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية(، و 
الوقت المناسب، وزيادة  فيالرقابة بيدف سرعة اتخاذ اإلجراءات في أغراض التخطيط و التقييم و 

عن البيئة  قرارات اعتمادًا عمى معمومات دقيقة التخاذاستغالل الفرص ومواجية التحديات؛ نتيجة 
  المحيطة داخميًا وخارجيًا.

 وفى ضوء ما سبق يمكن اشتقاق الفرض الرابع، وذلك عمى النحو التالي:  
المعمومـــــات  اتوجـــــد عالقـــــة ذات داللـــــو إحصـــــائية لمتكامـــــل بـــــين قـــــدرات تكنولوجيـــــالفررررررض الرابرررررع: 

وممارســــــــات المحاســــــــبة اإلداريــــــــة عمــــــــى تعزيــــــــز قــــــــدرة المنشــــــــأة فــــــــي تحقيــــــــق المرونــــــــة و ســــــــرعة 
 ( التالي:12ويعبر عنو بالشكل رقم )االستجابة التنظيمية ببعدييا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ......وممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية لمعلومات ا قدرات تكنولوجيا دور                حامت غامن سلطان د/

022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًؼهٕيبثأبؼبد لذساث حكُٕنٕجٛب 

 

 توجو بالسعرال

لمبعد  يعتبر انعكاس
 المالي

 

 التركيز عمى العميل

 بعد العمالء

 

 التركيز عمى التصميم
عد العمميات ب  يعكس 

 الداخمية 
 

الوظاةف  عبرالتعاون 
 المختمفة

 التعمم والنمو يعكس بعد 
 

 انخكبيم بٍٛ انخكهفت انًغخٓذفت ٔبطبلت األداء انًخٕاصٌ

يؼذالث سػاب  ٔحذغٍٛسفغ كفبءة انؼبيهٍٛ  -حشكٛض ػهٗ انمًٛت يٍ ٔجٓت َظش انؼًٛم-عشػت االعخجببت نخٕلؼبث ٔادخٛبجبث انؼًالء

نؼًم ػهٗ حطٕٚش يُخجابث حؼكاظ ادخٛبجابث انؼًٛام فاٙ انٕلاج انًُبعاب -انًشَٔت ٔ عشػت االعخجببت فٙ انخظُٛغ انؼبيهٍٛ، ٔصٚبدة

 (انخظًٛى، انًطببمت، االداء)ٔحكٌٕ ػبنٛت انجٕدة 

 

انًشَٔت ٔ عشػت أبـــؼــــبد 

 انخُـظـٛـًـٛت االعخجببت

: ٚؼبش ػٍ انؼاللت انخكبيهٛت بٍٛ لذساث حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث ٔيًبسعبث انًذبعبت االدساٚت ٔ دٔسْب  12شكم 

 رنك ػهٗ حذغٍٛ انًٕلف انخُبفغٙفٙ حذمٛك انًشَٔت ٔعشػت االعخجببت انخُظًٛٛت ٔأثش 
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 اإلطار العام لمدراسة واشتقاق الفروض واختبارىا -5

 منيجية البحث 5-1
ــــــو، توضــــــيح نمــــــوذج البحــــــث ووصــــــف  ــــــة البحــــــث وأىداف يســــــتيدف ىــــــذا القســــــم عــــــرض منيجي

وكيفيـــــــة تجميـــــــع  اســـــــتخدميا الباحـــــــث لغـــــــرض اختبـــــــار فـــــــروض الدراســـــــة التـــــــيالحالـــــــة التجريبيـــــــة 
ــــــى  ــــــروض البحــــــث، باإلضــــــافة إل ــــــار ف ــــــرات، واختب ــــــاس المتغي ــــــتم مــــــن خالليــــــا قي ــــــي ي ــــــات الت البيان

 توضيح ألىم األساليب اإلحصائية المستخدمة.

 الدراسة ىدف 5-2 
وممارســـــات تكنولوجيـــــا المعمومـــــات  مـــــدؼ جـــــدوػ قـــــدرات اختبـــــارإلـــــى تســـــتيدف ىـــــذه الدراســـــة  

 اوانعكاســـــاتيتعزيـــــز المرونـــــة و ســـــرعة االســـــتجابة التنظيميـــــة  فـــــيالمحاســـــبة اإلداريـــــة اإلســـــتراتيجية 
 التنافسي.عمى مؤشرات األداء 

 الدراسة فروض ومتغيرات 5-3
تناوليــــا  والتــــيتحميــــل الدراســــات الســــابقة  ومــــنلمدراســــة  نظــــرؼ طــــار فــــي ضــــوء مــــا ســــبق مــــن إ

 وبعد االنتياء من اشتقاق فروض البحث األربعة: ،البحث

 :توجد عالقة معنوية بين المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية لممنشأة وتحسين  الفرض األول
 القدرة التنافسية لممنشأة. 

 المعمومات  والمرونة و  ا: توجد عالقة ذات داللو إحصائية بين قدرات تكنولوجيالفرض الثاني
 سرعة االستجابة التنظيمية لممنشأة.

 :ةصائية بين ممارسات المحاسبة اإلدارية االستراتيجيتوجد عالقة ذات داللو إح الفرض الثالث 
 وما تقدمو من معمومات في تحقيق المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية لممنشأة .

 :المعمومات  اتوجد عالقة ذات داللو إحصائية لمتكامل بين قدرات تكنولوجي الفرض الرابع
ي تحقيق المرونة و سرعة االستجابة وممارسات المحاسبة اإلدارية عمى تعزيز قدرة المنشأة ف

 التنظيمية ببعدييا.
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 ويعبر عن تمك العالقات بالنموذج التالي

 
 
 

ىذا وقد أعتمد الباحث االعتماد في قياس األداء التنافسي عمي ثالثة ابعاد لمقدرة التنافسية وىي 
والجودة والمرونة و سرعة االستجابة تم صياغتيا بشكل يساعد عمى سيولة القياس، التكمفة 

 باالعتماد عمي مقياس ليكرت الخماسي كما تم توضيحو في ممحق الدراسة
 عمى بناءً  بأبعاده المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية متمثل التابع المتغير قياس تم بينما 

 & Park, 2011; Chen, et al., 2011; Almahamid) الذؼ استخدمتو دارسات المقياس

Mohammad, 2013; Nafei, 2016)،العابدؼ ،; Appelbaum, et al., 2017 2112  والتى
 تم صياغة أىم مؤشراتيا في مدؼ تحقق المقومات التالية:

 
 
 
 
 

 ٚؼبش ػٍ انؼاللبث انخٙ حؼبش ػُٓب فشٔع انذساعت :13شكم 



 ......وممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية لمعلومات ا قدرات تكنولوجيا دور                حامت غامن سلطان د/

029 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعز١ؼبثُٙ ٌٙب ضّبْ ِشبسوخ ع١ّغ اٌّغز٠ٛبد فٟ ٚضغ اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌٍّٕشأح ٌضّبْ -7

وّب أْ ٚضٛػ اإلعزشار١غ١خ ٌٍغ١ّغ ٠غبُ٘ فٟ رم٠ُٛ ، ثذسعخ وبف١خ؛ رّىُٕٙ ِٓ اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب

 األداء ثبعزّشاس ػٍٝ ضٛئٙب.

رط٠ٛش اعزشار١غ١خ إٌّشأح فٟ ضٛء ٚاٌؼّالء ػٕذ رؾذ٠ذ األ٘ذاف  دِزطٍجب رأخز فٟ االػزجبس-0

 سغجبد اٌؼّالء ٚسدٚد افؼبٌُٙ.

أْ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِٕبفغ١ٙب رّضً ِذخال اعبع١بً فٟ ط١بغخ اعزشار١غ١زٙب ٚطٕبػخ رذسن إٌّشأح -2

 لشاس٘ب.

ٚاٌمشاساد  درزٛافش فٟ إٌّشبح ١٘بوً رٕظ١ّٗ ِشٔخ رض٠ذ ِٓ لذسح إٌّشأح ػٍٝ ارخبر اإلعشاءا-2

ب إٌّبعجخ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ِٓ خالي اٌزؼبْٚ ث١ٓ األلغبَ اٌذاخ١ٍخ، وّب رغزخذَ اٌم١بدح اٌؼ١ٍ

 ثبٌّٕشأح أعٍٛة رف٠ٛض اٌغٍطخ ٌٍّغز٠ٛبد اٌٛعطٝ ٚاٌزٕف١ز٠خ.

رزٛافش فٟ إٌّشأح صمبفخ رٕظ١ّ١خ داػّٗ ٌالثزىبس، ٚرشغغ ػٍٝ اٌّجبدسح ٚاٌضمخ فٟ رمذ٠ُ وً ِب ٘ٛ -2

عذ٠ذ دْٚ رشدد اٚ خٛف ِجبٌغ ف١ٗ ِٓ اٌّخبطش ؽ١ش ٠ؼزّذ اعزؾذاس ؽٍٛي عذ٠ذح ِٚجزىشح 

 ثخ ٚاٌخطأ.ٌٍّشىالد اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزغش

 ثظفخ دٚس٠خ ِّب ٠ز١ؼ ٌٙب اٌىشف ػٓ ثئعشاء ِغؼ ث١ئٟ ٌٍزؼشف ػٍٝ فشص اٌغذ٠ذح إٌّشأحرمَٛ -2

 إٌّبعت. اٌٛلذ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ إٌّبفغ١ٓ، اٌّشرجطخ ثبٌؼّالء، ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌفشص

ػّالئٙب عٍٛو١بد  فٌٍٟزغ١شاد  اٌّؾزٍّخ األصبس ػٍٝ ثّشاعؼخ ث١ئخ أػّبٌٙب ٌزؼشف إٌّشأحرمَٛ -1

 ٚرؾشوبد ِٕبفغ١ٙب ٚرٕفز خطظ ٌٍشد ػٍٝ رؾشوبد إٌّبفغ١ٓ دْٚ رأخ١ش.

 فؼب١ٌخ فٟ االعزفبدح ِٓ اٌّؼشفخ فٟ رط٠ٛش ِٕزغبدٚاٌفؼب١ٌخ فٟ رط٠ٛش ِؼشفزٙب  إٌّشبحرّزٍه -1

 .عذ٠ذح

رمَٛ إٌّشأح ثزؾ١ًٍ لٛح اٌّٛسد٠ٓ اٌزفبٚض١خ ٚلذسرٙب فٟ اٌزغٍت ػٍٝ ٘زٖ اٌمذساد ِٓ خالي -9

 اعزشار١غ١بد ثذ٠ٍخ.ٚضغ 

رزجٕٟ ع١بعخ رٛط١ذ اٌؼاللبد ِغ اٌّٛسد٠ٓ االعزشار١غ١١ٓ ٚإلبِخ ػاللخ ٚص١مخ ِؼُٙ ِّب ٠ؾمك -72

اعزفبدح ٌىً األطشاف ؽ١ش ٠خفض ِٓ اٌؾبعخ ٌالؽزفبظ ثى١ّبد وج١شح ِٓ اٌّخضْٚ ٚوزٌه 

 ٌٍّٛسد٠ٓ ِٓ خالي ػمٛد ط٠ٍٛخ االعً. سرضّٓ االعزمشا

 ِؤششاد ثبعزخذاَ ٠غّؼ ٚاٌزٞ اٌزٕظ١ُ داخً رغ١١ش إلؽذاس ّؾفضو ٚعٛد ِمب١٠ظ أداء رؼًّ-77

 ِّب ٠ذػُ أ٠ضبً االثزىبس ٚعشػخ االعزغبثخ. ٚػ١ٍّبد ِذخالد ِؤششاد ٚأخشٜ ٔزبئظ

ػٍٝ اٌزٕغ١ك ٚاٌزأوذ اٌظٍخ  راد ٚاٌّٙبسادثزؾذ٠ذ اٌّٙبَ اٌزٟ رزٕبعت ِغ اٌّؼبسف  ِٕشأرٕبرمَٛ -70

 اعشاءاداٌؼًّ  دأػضبء ِغّٛػبث١ٓ خجشح اٌزٛافك  ِٓ رؾم١ك اٌفؼبي ث١ٓ ِغّٛػبد اٌؼًّ

 .اٌؼًّ

، وّب رغزط١غ إٌّشأح ػًّ ؽٛي و١ف١خ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح دْٚ رأخ١ش ظخط إٌّشأحرٕفز -72

 رؼذ٠ً ٚأػبدٖ ١٘ىٍخ ػ١ٍّبرٙب ثغشػخ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت. 

ٚسغجبد  اؽز١بعبدثّشاعؼخ عٙٛد رط٠ٛش ِٕزغبرٙب ٌٍزأوذ ِٓ أٔٙب رزّبشٝ ِغ  إٌّشأحرمَٛ -72

 ، ِٚزبثؼخ ِٕزغبد إٌّبفغ١ٓ.ُاٌؼّالء ٚرفبض١ٍزٙ

ثّب ٠زٛافك ِغ رؾذ٠بد إٌّبفغخ  رغ١١ـش اٌغؼش ثغشػخرّزه إٌّشأح ِض٠غبً رغ٠ٛمب ِشٔبً ٠ّىٕٙب ِٓ -72

 فٟ اٌٛلذ إٌّبعت.
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بينمــــا تــــم االعتمــــاد فــــي صــــياغة فقــــرات قيــــاس ممارســــات المحاســــبة إداريــــة االســــتراتيجية عمـــــى  
(Ansari et al., 2007; Hamood et al., 2013; Atieh, 2014; Sharaf et al., 

 وذلك كما ىو موضح في ممحق الدراسة التجريبية المرفقة. (2018

 وطرق جمع البيانات مجتمع وعينة الدراسة 5-4
عينة انتقائية من األطراف الميتمة بتحسين القدرة التنافسية في بيئة  فييتمثل مجتمع الدراسة 

 يوالمحاسبين ومسؤولاألعمال المصرية وقد تضمنت تمك األطراف األكاديميين والمدريين الماليين 
بالقطاع الخدمي والصناعات  إدارة المخاطر يومسؤولإدارة الجودة،  يومسؤولإدارة البحوث والتطوير 

من سرعة التغييرات  التجميعية واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات نظرًا لما تتسم بو ىذه القطاعات
( عدد القوائم الموزعة لكل 1ول رقم )ويوضح الجد .في بيئة اعماليا وتنوع رغبات وتطمعات عمالئيا

تم  فقد مجموعة، باإلضافة إلى عدد ونسبة القوائم السميمة والتي خضعت بالفعل لمتحميل اإلحصائي.
لممدريين والمحاسبين  81قائمة عمى األكاديميين،  35قائمة استقصاء بواقع  161 عددتوزيع 

العمالء  ةممين في إدارة البحوث والتطوير وخدملمعا 25إدارة المخاطر،  يقائمة لمسؤول 21المالين، 
دارة الجودة، قائمة  14 ، كما تم استبعاد عددقائمة 119المعبأة نحو لمقوائمبمغ المجموع الكمي و  وا 

 أؼ بنسبة ةقائم 115القابمة لمتحميل نحو تكون القوائمنظرا لعدم اكتمال المعمومات فييا، وبذلك 
. ليذا النوع من البحوثمن وجية نظر الباحث مقبولة تعد الموزعة، وىي نسبة  القوائممن  71.8%

بناء  تم تكوينيم عمدية الي أربع مجموعات من الفئات المستيدفة ةىذا وقد تم تقسيم العينة بصور 
 بممارساتمعرفة سبق  -المؤىل العممي -المعايير منيا )المسمى الوظيفيعمى مجموعة من 

 ة( التي تحقق التجانس بين المجموعات.الحديث المحاسبة االدارية
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 : قواةم االستقصاء الموزعة والمستممة والصالحة  1جدول 

 بٛبٌ
ػذد انمٕائى 

 انًٕصػت

ػذد انمٕائى 

 انًغخهًت

ػذد انمٕائى 

انظبنذت 

نهخذهٛم 

 اإلدظبئٙ

انفئبث انًخؼًُت بكم يجًٕػت 

 انظبنذت نهخذهٛم

َغبت 

انمٕائى 

انظبنذت 

انمٕائى إنٗ 

 انًغخهًت

انًجًٕػت 

 األٔنٗ
40 25 21 

 أكبدًٍٚٛٛ 6

 يبنٍٛٛ 6

 يغؤٔنٙ اداسة بذٕد 3

 يغؤٔنٙ اداسة انجٕدة 1

 يٍ يذبعب اداس٘ 1

 يٕاسد بششٚت 2

 يغؤٔنٙ اداسة يخبؽش 2
 

0.84 

انًجًٕػت 

 انثبَٛت
40 30 29 

 أكبدًٍٚٛٛ 8

 يبنٍٛٛ 11

 يغؤٔنٙ بذٕد ٔحطٕٚش 3

 اداسة يخبؽشيغؤٔنٙ  2

 إداسة جٕدة 1

 يٕاسد بششٚت 2

 يذبعب إداس٘ 2

 

0.96 

انًجًٕػت 

 انثبنثت
40 36 31 

 أكبدًٍٚٛٛ 8

 يبنٍٛٛ 12

 يغؤٔنٙ اداسة بذٕد ٔحطٕٚش 4

 يٍ يغؤٔنٙ إداسة انجٕدة 2

 يغؤٔل إداسة يخبؽش 3

 يغؤٔنٙ يٕاسد بششٚت 1

  يذبعب إداس٘ 1

0.86 

انًجًٕػت 

 انشابؼت
40 29 24 

 أكبدًٍٚٛٛ 6

 يبنٍٛٛ 8

 يغؤٔنٙ بذٕد ٔحطٕٚش 3

 يغؤٔنٙ انجٕدة 2

 يخبؽش إداسةيغؤٔل  2

 يغؤٔل يٕاسد بششٚت 1

  يذبعب إداس٘ 2

0.82 
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ىذا وقد استخدم الباحث نوعين من وسائل جمع البيانات، وىما قائمة االستقصاء كأداة قياس 
ومساعدة، تمحورت حول التحقق من استيعاب المستقصي رئيسية، والمقابمة الشخصية كأداة داعمو 

أن تكون المقابمة حره، لكي يسمح بالحصول عمى البيانات  ثمنيم لمتغيرات الدراسة وقد راعي الباح
المطموبة بأقل قدر من التوجيو لممستقصي منيم، وبأكبر قدر من التمقائية والمرونة وسرعة 

 االستجابة.

 تصميم الدراسة 5-5 
فــي ســبيل تحقيــق أىــداف البحــث واختبــار فروضــو؛ اعتمــد الباحــث بصــورة أساســية عمــى المــدخل 

 واآلراءبـين مكوناتيـا  والعالقـةوصف الظاىرة موضـوع الدراسـة، وتحميـل بياناتيـا، التجريبي من خالل 
قصـاء ا، وذلك بتصـميم أربعـة قـوائم استالتي تحدثي واآلثارالتي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا 

وبعــض المؤشــرات تعبــر عــن تــوافر أحــد متغيــرات الدراســة  ةممحــق بكــل منيــا وصــف لحالــة افتراضــي
 الستقصاء ردود المستقصي منيم عن المتغير اآلخر إلثبات داللة العالقات.

تتضــمن وصــف لحالــة تتــوافر فييــا المرونــة و ســرعة االســتجابة التنظيميــة واستقصــاء  (1مجموعررة )
 أثر ذلك عمى األداء التنافسي.ردود المشاركين حول 

تتضمن وصف لحالة افتراضية تتوافر لدييا مؤشرات عـن قـدرات تكنولوجيـا المعمومـات  (2مجموعة )
واستقصــــاء ردود المشــــاركين حــــول إثــــر ذلــــك عمــــى المســــاىمة فــــي تحقيــــق المرونــــة و ســــرعة 

 االستجابة التنظيمية.

ممارســـــات المحاســـــبة اإلداريـــــة  تتضـــــمن وصـــــف لحالـــــة تتـــــوافر فييـــــا مؤشـــــرات عـــــن (3مجموعرررررة )
االســـتراتيجية محـــل البحـــث واستقصـــاء ردود المشـــاركين حـــول إثـــر ذلـــك عمـــى المســـاىمة فـــي 

 تحقيق المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية. 

تتضــمن حالــة تتــوافر فييــا مؤشــرات قــدرات تكنولوجيــا المعمومــات ومؤشــرات ممارســات  (4مجموعررة )
ية واستقصاء ردود المشاركين حول إثـر ذلـك عمـى المسـاىمة فـي المحاسبة اإلدارية االستراتيج

 تعزيز المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية.

حيث يتم إعطاء المشاركين فكرة بسيطة عن توافر أحد متغيرات الدراسة ويطمب منيم الحكم عمى 
ن في المجموعة مدؼ تأثير ذلك عمى توافر مقومات المتغير االخر. ومن خالل دراسة ردود المشاركي

األولـــي يمكـــن لمباحـــث الوصـــول إلـــى نتـــائج تتعمـــق باختبـــار الفـــرض األول، ومـــن خـــالل دراســـة ردود 
المشــاركين فــي المجموعــة الثانيــة والثالثــة يمكــن لمباحــث الوصــول إلــى نتــائج تتعمــق باختبــار الفرضــين 
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ـــاني والثالـــث باإلضـــاف ـــد أيـــًا مـــن المتغيـــرين )قـــدرات تكنولوجيـــا  ةالث المعمومـــات وممارســـات إلـــى تحدي
المحاسبة اإلدارية أكثر أىمية في تحقيـق المرونـة و سـرعة االسـتجابة التنظيميـة(، كمـا أنـو مـن خـالل 
دراسة ومقارنة شدة االختالف بين ردود المشاركين في المجموعة الثانية والثالثة عـن ردود المشـاركين 

 في المجموعة الرابعة يمكن اختبار الفرض الرابع لمبحث.

 اساليب تحميل البيانات 5-6 
البيانــات التــي تــم الحصــول أتضــح لمباحــث مــن خــالل اختبــار مــدؼ اعتداليــة متغيــرات الدراســة أن 

فـي ىـذه الحالـة يتطمـب األمـر  Normal Distribution التوزيـع المعتـدل التمثـلعمييا مـن أفـراد العينـة 
اإلحصـــائي لإلجابـــات التـــي وردت  م الباحــث بـــاجراء التحميـــلالالمعمميـــة قـــااســتخدام طـــرق االحصـــاء 

ل اإلحصــــائي عمــــي واشــــتمل التحميــــ SPSS,21بقــــوائم االستقصــــاء باســــتخدام البرنــــامج اإلحصــــائي 
 :األساليب التالية

، معامـل ارتبـاط بيرســون  اختبـار مـان ويتنــي وصـفية، أســموب معامـل ألفـا كرونبــاخاإلحصـاءات ال
لمتوزيـع غيـر المعتـدل البـارمترؼ والـذؼ تـم اسـتخدامو والذؼ يتناسب مع طبيعة المتغيرات التـى تنتمـي 

 .في قياس الفروق بين آراء مجموعات الدراسة حول متغيرات الدراسة

فيما يتعمق بالصدق والثبات والمعني بقياس درجة خمو المقيـاس مـن األخطـاء، أؼ درجـة االتسـاق 
قـدرة المقيـاس المسـتخدم )القائمـة(  الداخمي بين العبارات المختمفة التي تقيس متغير ما، ويعني الثبات

عمـى الوصـل إلـى نفـس النتـائج فـي حـال اســتخدامو ألكثـر مـن مـرة لـنفس العينـة وفـى نفـس الظــروف. 
كممـــا زادت درجــــة ثبـــات واســــتقرار المقيــــاس كممـــا زادت درجــــة الثقـــة فــــي النتــــائج التـــي يعكســــيا ذلــــك 

 عتمــد الباحــث عمــى معامــل الثبــات ألفــالمتبــاين الواضــح بــين متغيــرات البحــث فا المقيــاس. ىــذا ونظــراً 
 'Cronbach Alphas   كرونباخ

فـــــي بيانـــــات  االستقصـــــاءعمـــــى قائمـــــة  االعتمـــــادلمعرفـــــة مـــــدػ إمكانيـــــة  االختبـــــاريســـــتخدم ىـــــذا 
 .(2) الجدول رقمالموضح بتتسم بالثبات.  و 
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 معامل االعتمادية عمى مقاييس متغيرات البحث: 2جدول 

 ػذد انؼببساث انًخغٛش
يؼبيم انثببث انفب 

 كشَٔببر

َغبت انًؼهٕيبث 

 انًغخخهظت 
AVE 

ادَٙ يؼبيم 

 حذًٛم

دسعخ اٌّشٚٔخ ٚ عشػخ 

 االعزغبثخ اٌزٕظ١ّ١خ
17 0.755 68.76% 0.561 

دسعخ رؾغ١ٓ اٌمذسح 

 اٌزٕبفغ١خ
8 0.610 78.93% 0.722 

 

متغيرات البحث، لت الثبات مقبولة الستعراض بيانات الجدول السابق يتضح أن قيم معامأب   
وذلك باعتبار أن معامل ألفا الذؼ ( 1.611،  1.755بين )ت الثبات ما الحيث تراوحت قيم معام

يعتبر ذا  81.1، وأن معامل ألفا الذؼ يصل إلى مقبوالً يعتبر  61.1إلى  51.1يتراوح ما بين 
مة في البحث بدرجة عتمادية وىو الذؼ يعكس اتصاف المقاييس المستخداالمن الثقة و  متميزاً مستوػ 

عتماد عمييا في قياس ما أعدت من أجمو ، كما يؤكد عمى المن الثبات والصدق وأنو يمكن ا جيدة
 .صالحية متغيرات البحث لمراحل التحميل التالية

المتماثمة في تأثير الجوانب العممية  لجوانب الديمغرافية أو الشخصيةاتحميل وفيما يتعمق بتأثير و 
 ( 3،4والوظيفية لعينة الدراسة عمى تقييميم لمتغيرات الدراسة تشير النتائج وفقًا لمجدوال )

 : يبين نتاةج تأثير  الجوانب الوظيفية لعينة الدراسة عمى تقييميم لمتغيرات الدراسة3جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 انمذسة حذغٍٛ دسجت 

 %انخُبفغٛت

 انًشَٔت ٔ عشػت االعخجببت دسجت

 %انخُظًٛٛت

Kruskal-Wallis H 4.097 3.461 

df 6 6 

Asymp. Sig. .664 .749 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: اٌؾب١ٌخ اٌٛظ١فخ 
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 يبين نتاةج تأثير الجوانب العممية )المؤىل( لعينة الدراسة عمى تقييميم لمتغيرات الدراسة :4جدول

 

وبين مؤىالتيم عمى تقييم اال أنو ال يوجد اختالفات جوىرية بين الوظائف المختمفة لعينة الدراسة 
العينة المختارة تعتبر اكثرا تمثياًل ذا يعني بأن متغيرؼ الدراسة  كما يتضح من الجداول السابقو ى

يمكن أن تمثل مجتمع الدراسة تمثياًل النتائج التي نحصل عمييا من العينة لمجتمع الدراسة وأن 
عن طريق احتساب الوسط والوسيط  جيدًا. باإلضافة لذلك قدم الباحث وصف لبيانات الدراسة

واالنحراف المعيارؼ. باإلضافة إلى احتساب التوزيع التكرارؼ بالنسبة لمبيانات التي كانت في صورة 
ترتيبية، إذ تم التعرف أىمية ودور المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية في تحسين القدرة التنافسية 

صيص األوزان النسبية لإلجابات الخمسة عمى نقاط، وقد تم تخ 5من خالل مقياس ليكرت من 
رافض بشدة(. كما تم التعرف  1 –رافض  2 –محايد  3 –أوافق  4 –أوافق بشدة  5النحو التالي: )

عمى دور قدرات تكنولوجيا المعمومات وممارسات المحاسبة اإلدارية عمى تعزيز المرونة و سرعة 
 5رة التنافسية من خالل مقياس ليكرت المتدرج من االستجابة التنظيمية وأثر ذلك عمى تحسين القد

 4 –أوافق بشدة  5نقاط وقد تم تخصيص األوزان النسبية لإلجابات الخمسة عمى النحو التالي: )
 رافض بشدة(. 1 –رافض  2 –محايد  3 –أوافق 

 :وفيما يتعمق بالعالقة بين متغيرات الدراسة الختبار الفروض نجد اآلتي
ارتباط سبيرمان وىو اختبار ال معممي يقيس قوة واتجاه العالقة بين متغيرين  استخدام معامل تم

ال معمميين )المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية، تحسين القدرة التنافسية( وأتضح من نتائج ىذا 
االختبار وجود عالقة معنوية بين المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية كمتغير وسيط و بين تحسين 

 % 1.1رة التنافسية كمتغير تابع عند مستوؼ معنوية القد
 
 
 

 
 انمذسة حذغٍٛ دسجت

 %انخُبفغٛت

انًشَٔت ٔ عشػت  دسجت

 %انخُظًٛٛت االعخجببت

Kruskal-Wallis H 2.375 2.135 

df 4 4 

Asymp. Sig. .667 .711 
a. Kruskal Wallis test  

b. Grouping Variable:  علمي مؤهل أعلى 



 ......وممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية لمعلومات ا قدرات تكنولوجيا دور                حامت غامن سلطان د/

022 

 

Spearman's rho Correlations 

  
درجة المرونة وسرعة 
 االستجابة التنظيمية%

درة درجة تحسين الق
 التنافسية التنافسية

Correlation 
Coefficient 

.663** 
Sig. (2-tailed) 0.000 

N 84 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

يعني قبول الفرض االول والذؼ يشير الي وجود عالقة معنوية بين المرونة و سرعة  مما
 استخدم الباحث اختبار فروض الدراسة االستجابة التنظيمية والقدرة التنافسية. و إلختبار باقي 

وأظيرت نتائج ىذه االختبارات  ويتنييس ومان الو  كروسكال معممي وىو اختبارالتحميل التباين ال
لتحميل العالقة بين مجموعات الدراسة الى وجود فروق جوىرية بين المجموعات االربعة في 
درجة المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية لممنشأة وبين  تحسين القدرة التنافسية مما يشير الي 

جيا المعمومات ، ممارسات المحاسبة من المتغيرات المستقمة ) قدرات تكنولو  تأثير كل متغير
االدراية االستراتيجية( عمي المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية ومن ٌثم عمى مستوؼ القدرة 

قياس الفروق بين آراء مجموعات ل التنافسية. كما أظيرت نتائج تحميل اختبار مان ويتني
      مجموعة )االولي، الثانية( أتضح وجود فروق معنوية بين ال الدراسة حول متغيرات الدراسة

و)االولي، الثالثة( و)االولي، الرابعة( )الثانية والثالثة( و)الثانية والرابعة (، )الثالثة والرابعة( فيما 
يتعمق بدرجة المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية وتحسين القدرة التنافسية مما يشير الي قبول 

سرعة االستجابة  ًا حيث يوجد فروق معنوية بين المرونة والفرض الثاني والثالث والرابع جزئي
التنظيمية وتحسين القدرة التنافسية عمى مستوؼ المجموعات الدراسة االربع مما يشير الي تأثير 

( 5ذو داللة لممتغيرات المستقمة عمى المتغير الوسيط والتابع  كما ىو موضح بالجدول رقم )
 التالي:  
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َخبئج حذهٛم اخخببس يبٌ ٔٚخُٙ ٔكشاعكبل  ٔانظ نمٛبط انفشٔق بٍٛ اساء :  ٕٚػخ 5جذٔل 

 يجًٕػبث انذساعت دٕل يخغٛشاث انذساعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بيانات االحصائيات الوصفية يتضح زيادة تأثير المتغيرات المستقمة معًا )قدرات  وباستخدام

عمى المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية كمتغير  تكنولوجيا المعمومات وممارسات المحاسبة االدراية(
رنة وسيط وعمى تحسين القدرة التنافسية كمتغير تابع  والذؼ تمثمة المجموعة الرابعة عمى الرسم مقا

 بتأثير كل متغير مستقل عمى حدا والذؼ تمثمة المجموعة الثانية والثالثة.
يس ومان ويتني مع نتائج التحميل الوصفي الو  كروسكالنخمص من نتائج تحميل اختبارات  وبذلك

الي قبول الفرض الثاني والثالث والرابع  حيث تؤثر ممارسات المحاسبة االدراية وقدرات تكنولوجيا 
ت عمي تحسين درجة المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية لممنشأة ومن ثم تحسين القدرات المعموما
     .التنافسية

 انًمبسَت بٍٛ انًخغٛش اخخببس
ادظبئٛت 

 االخخببس

P_Valu

e 

Kruskal-

Wallis Test 

دسعخ اٌّشٚٔخ ٚ عشػخ االعزغبثخ 

 %اٌزٕظ١ّ١خ
 0.000 59.240 اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ, اٌّغّٛػبد اٌضب١ٔخ

 0.000 65.857 اٌّغّٛػبد االسثؼخ %دسعخ رؾغ١ٓ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ

Mann-

Whitney 

Test 

 0.004 164.000 االٌٟٚ اٌشاثؼخ %دسعخ رؾغ١ٓ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ

 0.000 111.500 االٌٟٚ ٚاٌضبٌضخ %دسعخ رؾغ١ٓ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ

 0.000 300.000 اٌضب١ٔخاالٌٟٚ  %دسعخ رؾغ١ٓ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ

دسعخ اٌّشٚٔخ ٚ عشػخ االعزغبثخ 

 %اٌزٕظ١ّ١خ
 0.000 182.000 اٌشاثؼخ ٚاٌضبٌضخ

 0.035 312.000 اٌشاثؼخ  ٚاٌضبٌضخ %دسعخ رؾغ١ٓ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ

دسعخ اٌّشٚٔخ ٚ عشػخ االعزغبثخ 

 %اٌزٕظ١ّ١خ
 0.000 300.000 اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ

 0.000 300.000 اٌضب١ٔخ ٚاٌشاثؼخ %اٌزٕبفغ١خدسعخ رؾغ١ٓ اٌمذسح 

دسعخ اٌّشٚٔخ ٚ عشػخ االعزغبثخ 

 %اٌزٕظ١ّ١خ
 0.000 300.000 اٌضبٌضخ اٌضب١ٔخ

 0.000 315.000 اٌضبٌضخ اٌضب١ٔخ %دسعخ رؾغ١ٓ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ
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السابقة الي إنو توجد عالقة معنوية بين مؤشرات المرونة وسرعة  حيث يتضح من الشكل
االستجابة عمى تحقيق القدرة التنافسية كما يتضح من العمود الممثل لممجموعة االولي وانو يوجد 
دور لقدرات تكنولوجيا المعمومات وممارسات المحاسبة االدارية في تحقيق المرونة وسرعة االستجابة 

 لتنافسية كما يتضح من نتائج المجموعة الرابعة.ومن ٌثم القدرة ا

تتمثل في قدرة المنشأة ُتعتبر استراتيجية المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية اتجاًىا حديًثا والتي 
، االبتكار في السرعة والمرونة و سرعة االستجابة المتمثمةعمى التطبيق الناجح لقواعد المنافسة 

 المواردبيئية المتواصمة وغير المتوقعة من خالل تحقيق التكامل بين والجودة في ظل التقمبات ال
 ثَّم فإن  ومن العمالء وتطمعات المتاحة والممارسات المطموبة بيدف تقديم منتجات تفي برغبات

وتوضيح كيفية تحفيزىا وأىميتيا ومنافعيا يمثل أحد أىم دوافع البحث وخاصة لتوجيو  اإلشارة إليو
نحو أىمية تطبيقيا في ظل التغييرات البيئية المتالحقة من جية وتأثيرىا عمي تحسين  انتباه المعنيين

 القدرة التنافسية لممنشأة من جية أخرؼ. 

ومن خالل استخدام بعض أساليب األحصاء الالمعممى والتى تتناسب مع طبيعة البيانات محل 
أن قدرات  ع لمدراسة؛ تشير النتائج إلىالدراسة. وفى ظل قبول الفرضين األول والثانى والثالث والراب

الداعمة لممرونة وسرعة االستجابةالتنظيمية؛ إلنيا تتيح  المواردتكنولوجيا المعمومات تعد أحد أىم 
البيئة المحيطة في أقصر وقت ممكن،  فيالفرصة لمتعرف عمى أىم التغيرات أو المستجدات 

من خالل  قرار ما، التخاذتحتاجيا المنشأة  التيوالتوصل إلى معمومات، الحصول عمى المعرفة 

0.00
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20.00

30.00

40.00

50.00

60.0052.70 
48.54 

32.21 

53.69 
50.00 47.90 

34.27 

 المجموالة الثانية  -المجموالة الثالثة  -المجموالة الرابعة  -المجموالة ااول  

:  ٠ؼجش ػٓ ٔزبئظ ِمبسٔخ اٌّغّٛػبد االسثؼخ ٌٍزغشثخ ٚاٌزٟ رش١ش اٌٟ ٚعٛد ربص١ش 14شىً 

 ا٠غبثٟ ٌّؤششاد اٌّشٚٔخ ٚاالعزغبثخ ػٍٝ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ
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تسييل تحقيق االتصال الفعال بين المستويات اإلدارية واألقسام المختمفة داخل المنشأة أو بينيا وبين 
شركائيا االستراتيجيين والربط بينيم مما يضمن سيولة انسياب البيانات والمعمومات بين األطراف 

الوقت  فياإلجراءات المناسبة  واتخاذالسريعة لمتغيرات  جابةاالستمٌما يمكنيا من ذات الصمة، 
ن ذلك ٌيعد غير كافيًا لتحقيق المرونة وسرعة إأال ، ومن ُثم تحسين الوضع التنافسي. المناسب

 فالمرونة وسرعة االستجابة عممية [االستجابة]مرونة االستشعار ومرونة ببعدييا  االستجابة التنظيمية
 والعمميات العاممة إلى اليياكل القوػ  من المنشأة أجزاء جميع عمى ة تؤثرمستمرة ومعقد تطوير

مما يستدعي واألساليب المستخدمة في جميع مراحل اإلنتاج الشاممة.  التقنيات التنظيمية، إلى
اإلستراتيجية لبناء إستراتيجية متماسكة المحاسبة اإلدارية ببعض ممارسات  االستعانةضرورة 

القيمة،  وتوليد التكمفة بين العالقة لفيم معمومات ما توفره تمك الممارسات من ومتكاممة من خالل
 The، ذلك استنادا عمى افتراضات النظرية الموقفيةمما يعزز المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية

Contingency theory  والتي تشير إلى أنو كي تصل المنشأة إلى أداء متميز يجب عمييا أن تقوم
بتييئة وتعديل وضبط نظام معمومات المحاسبة اإلدارية لدييا ليتوافق مع استراتيجيتيا المقترحة 

عمييا في أغراض التخطيط و التقييم  )المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية(؛ لزيادة أمكانية االعتماد
الوقت المناسب، وزيادة استغالل الفرص ومواجية  فيقابة بيدف سرعة اتخاذ اإلجراءات والر 

 عن البيئة المحيطة داخميًا وخارجياً  قرارات اعتمادًا عمى معمومات دقيقة التخاذنتيجة كا ت التحديا
  .مما ينعكس ذلك أجمااًل عمى تحسين القدرات التنافسية لممنشأة

رات الفروض؛ لتؤكد عمى زيادة إدراك المستقصى منيم ألىمية المرونة ىذا وقد جاءت نتائج اختبا
و سرعة االستجابة التنظيمية لممنشأة في تحسين القدرات التنافسية لممنشأة من جية ودور كاًل من 
قدرات تكنولوجيا المعمومات وممارسات المحاسبة االدارية لما ليم من دور فى توفير معمومات كمية 

في تدعيم المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية مما ينعكس عمى تحسين القدرات ومادية تساىم 
 التنافسية لممنشأة. 

 خالصة البحث وحدوده ومجاالت البحث المستقبمية  -6
يؤكد ما توصل إليو الباحث من نتائج عمى دور ممارسات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية    

 درجة المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية لممنشأة وقدرات تكنولوجيا المعمومات في تحسين
 لفيم معمومات الممارسات من تمكلبناء إستراتيجية متماسكة ومتكاممة من خالل ما توفره 

مما يساىم في تحسين القدرات التنافسية لممنشأة والتي تعتمد  القيمة وتوليد التكمفة بين العالقة
 في النياية عمى سرعة االستجابة لتطمعات ورغبات العمالء.
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و يعتبر من حدود البحث أنو اقتصر فى تقييمو لمنافع وتأثير ممارسات المحاسبة  ىذا
الستجابة التنظيمية االدراية وقدرات تكنولوجيا المعمومات عمى تحسين درجة المرونة و سرعة ا

وانعكاستيا عمى تحسين القدرة التنافسية لممنشأة عمى الجوانب اإلداركية لممستقصى منيم. ومن 
الممكن إجراء بحوث مستقبمية حول عالقة كل ممارسة من ممارسات المحاسبة االدراية 

اع منيجية االستراتيجية عمى تحسين درجة المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية من خالل اتب
دراسة الحالة ألحدػ المنشآت التى تتوافر لدييا افتراضات تطبيق احدؼ ممارسات المحاسبة 
االدراية االستراتيجية ودراسة تأثيرىا عمى تحسين مؤشرات المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية 

موراد  وانعكاس ذلك عمى تحسين القدرات التنافسية. كما يمكن تناول أثر تطبيق نظم تخطيط
 المشروع عمى تحسين مستويات المرونة و سرعة االستجابة التنظيمية.
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 جامعة اإلسكندرية    
 كمية التجارة        

 قسم المحاسبة والمراجعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــ       

 جشٚبٛتخيهذك انذساعت ان

 لبئًت اعخمظبء

 

 
 

 -------------------األستاذ الفاضل: 
          تحية طيبة وبعد .......،               

تمثل ىذه التجربة، وقائمة االستقصاء المرفقة بيا الجانب التطبيقي من بحث عممي ييدف 
إلى التحقق من جدوػ قدرات تكنولوجيا المعمومات وممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية في 
 تعزيز الرشاقة التنظيمية. والتعرف عمى أراء سيادتكم بشأن أثر الرشاقة التنظيمية لممنشأة عمى

 تحسين القدرة التنافسية.   
ويقدر الباحث حسن تعاونكم ومساىمتكم الفعالة في إثراء المعرفة المحاسبية. لذلك يأمل 
الباحث في تعاونكم المخمص من خالل اإلجابة عمى األسئمة التي يتضمنيا االستقصاء. مع التأكيد 

عالج احصائيًا في سرية تامة عمى أن إجاباتكم عمى كافة األسئمة وما تتضمنو من بيانات سوف ت
 توجد وال سيادتكم نظر وجية عن تعبر أنيا كما الباحث قبل من تقدير محل آرائكم حيث تعتبر

خاطئة وسوف يتم تحميل البيانات عمى مستوػ جماعي، وتستخدم فقط ألغراض  أو إجابات صحيحة
 البحث العممي. 

 

 .....،، وتفضموا بقبول وافر االحترام                    
                                                             

                                  الباحث                                                                   
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 أٔالً: انبٛبَبث انشخظٛت

 

 .........................................  االسم )اختياري(: .1

 يمسؤول –مالي  مدير)محاسب( -أكاديمي ) ............................ الوظيفة الحالية: .2

ومدير الموارد  -إدارة المخاطر يمسؤول - إدارة الجودة يمسؤول -إدارة البحوث والتطوير

  .....(.......…أخرػ وىي: ، محاسب إدارؼ  – البشرية

 ....... ................سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية: عدد ...،..................السن: .3

 أعمى مؤىل عممي: .4

 (    دكتوراه               )    -

 ماجستير             )       ( -

 )       (  دبموم دراسات عميا   -

 بكالوريوس           )       ( -

 آخر )برجاء ذكره( ................  -
 

 .............................  أسم الشركة: .5

 .......................... .  طبيعة نشاط الشركة: .6
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 القسم األول:
 المرافقة األسةمة كافة عمى باإلجابة التكرم ثم جيداً  التالية الحالة قراءة منكم المرجو

 خاطةة. أو إجابات صحيحة توجد وال سيادتكم نظر وجية عن تعبر والتي

المتنامي وحاالت التعطيل  عمى توّقع التغييرتتميز المنشأة محل الدراسة بقدرتيا 
إدارة المخاطر  متجاوزة بذلكالمفاجئة واالستعداد ليا واالستجابة إلييا والتكّيف معيا 

 لممنشأةالفرص المتاحة  واستغالل لتتضمن نظرًة أكثر شمواًل لصحة األعمال ونجاحيا
، بالمرونة وسرعة االستجابة التنظيمية(وىو ما يعرف) من أجل بقائيا وازدىارىا

تبني أفضل الممارسات السميمة لتحقيق التحّسن في بتوافر عدة مقومات و  والتي تتحقق
بعض تمك المقومات  وتحقيق المرونة الكافية، وتتمثلمن خالل تنمية الكفاءات  األعمال
 في: توالممارسا
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ضّبْ ِشبسوخ ع١ّغ اٌّغز٠ٛبد فٟ ٚضغ اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌٍّٕشأح ٌضّبْ اعز١ؼبثُٙ ٌٙب ثذسعخ وبف١خ؛ رّىُٕٙ -7

 ِٓ اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب، وّب أْ ٚضٛػ اإلعزشار١غ١خ ٌٍغ١ّغ ٠غبُ٘ فٟ رم٠ُٛ األداء ثبعزّشاس ػٍٝ ضٛئٙب.

اٌؼّالء ػٕذ رؾذ٠ذ األ٘ذاف ٚرط٠ٛش اعزشار١غ١خ إٌّشأح فٟ ضٛء سغجبد اٌؼّالء ٚسدٚد  درأخز فٟ االػزجبس ِزطٍجب-0

 افؼبٌُٙ.

 رذسن إٌّشأح أْ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِٕبفغ١ٙب رّضً ِذخال اعبع١بً فٟ ط١بغخ اعزشار١غ١زٙب ٚطٕبػخ لشاس٘ب.-2

ٚاٌمشاساد إٌّبعجخ فٟ اٌٛلذ  دءارزٛافش فٟ إٌّشبح ١٘بوً رٕظ١ّٗ ِشٔخ رض٠ذ ِٓ لذسح إٌّشأح ػٍٝ ارخبر اإلعشا-2

إٌّبعت ِٓ خالي اٌزؼبْٚ ث١ٓ األلغبَ اٌذاخ١ٍخ، وّب رغزخذَ اٌم١بدح اٌؼ١ٍب ثبٌّٕشأح أعٍٛة رف٠ٛض اٌغٍطخ ٌٍّغز٠ٛبد 

 اٌٛعطٝ ٚاٌزٕف١ز٠خ.

ذ دْٚ رشدد اٚ رزٛافش فٟ إٌّشأح صمبفخ رٕظ١ّ١خ داػّٗ ٌالثزىبس، ٚرشغغ ػٍٝ اٌّجبدسح ٚاٌضمخ فٟ رمذ٠ُ وً ِب ٘ٛ عذ٠-2

 خٛف ِجبٌغ ف١ٗ ِٓ اٌّخبطش ؽ١ش ٠ؼزّذ اعزؾذاس ؽٍٛي عذ٠ذح ِٚجزىشح ٌٍّشىالد اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزغشثخ ٚاٌخطأ.

 اٌفشص ثظفخ دٚس٠خ ِّب ٠ز١ؼ ٌٙب اٌىشف ػٓ ثئعشاء ِغؼ ث١ئٟ ٌٍزؼشف ػٍٝ فشص اٌغذ٠ذح إٌّشأحرمَٛ -2

 إٌّبعت. اٌٛلذ فٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب إٌّبفغ١ٓ، اٌّشرجطخ ثبٌؼّالء، ٚاٌزٙذ٠ذاد

ػّالئٙب ٚرؾشوبد ِٕبفغ١ٙب عٍٛو١بد  فٌٍٟزغ١شاد  اٌّؾزٍّخ األصبس ػٍٝ ثّشاعؼخ ث١ئخ أػّبٌٙب ٌزؼشف إٌّشأحرمَٛ -1

 ٚرٕفز خطظ ٌٍشد ػٍٝ رؾشوبد إٌّبفغ١ٓ دْٚ رأخ١ش.

 .عذ٠ذح بدفؼب١ٌخ فٟ االعزفبدح ِٓ اٌّؼشفخ فٟ رط٠ٛش ِٕزغٚاٌفؼب١ٌخ فٟ رط٠ٛش ِؼشفزٙب  إٌّشبحرّزٍه -1

رمَٛ إٌّشأح ثزؾ١ًٍ لٛح اٌّٛسد٠ٓ اٌزفبٚض١خ ٚلذسرٙب فٟ اٌزغٍت ػٍٝ ٘زٖ اٌمذساد ِٓ خالي ٚضغ اعزشار١غ١بد -9

 ثذ٠ٍخ.

رزجٕٟ ع١بعخ رٛط١ذ اٌؼاللبد ِغ اٌّٛسد٠ٓ االعزشار١غ١١ٓ ٚإلبِخ ػاللخ ٚص١مخ ِؼُٙ ِّب ٠ؾمك اعزفبدح ٌىً األطشاف -72

ٌٍّٛسد٠ٓ ِٓ خالي ػمٛد  سثى١ّبد وج١شح ِٓ اٌّخضْٚ ٚوزٌه رضّٓ االعزمشاؽ١ش ٠خفض ِٓ اٌؾبعخ ٌالؽزفبظ 

 ط٠ٍٛخ االعً.

 ٚأخشٜ ٔزبئظ ِؤششاد ثبعزخذاَ ٠غّؼ ٚاٌزٞ اٌزٕظ١ُ داخً رغ١١ش إلؽذاس وّؾفض ٚعٛد ِمب١٠ظ أداء رؼًّ-77

 ِّب ٠ذػُ أ٠ضبً االثزىبس ٚعشػخ االعزغبثخ. ٚػ١ٍّبد ِذخالد ِؤششاد

ػٍٝ اٌزٕغ١ك اٌفؼبي ث١ٓ ٚاٌزأوذ اٌظٍخ  راد ٚاٌّٙبسادثزؾذ٠ذ اٌّٙبَ اٌزٟ رزٕبعت ِغ اٌّؼبسف  ِٕشأرٕبرمَٛ -70

 .اٌؼًّ اعشاءاداٌؼًّ  دأػضبء ِغّٛػبث١ٓ خجشح ِٓ رؾم١ك اٌزٛافك  ِغّٛػبد اٌؼًّ

٠ً ٚأػبدٖ ١٘ىٍخ ، وّب رغزط١غ إٌّشأح رؼذػًّ ؽٛي و١ف١خ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح دْٚ رأخ١ش ظخط إٌّشأحرٕفز -72

 ػ١ٍّبرٙب ثغشػخ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت. 

، ُاٌؼّالء ٚرفبض١ٍزٙٚسغجبد  اؽز١بعبدثّشاعؼخ عٙٛد رط٠ٛش ِٕزغبرٙب ٌٍزأوذ ِٓ أٔٙب رزّبشٝ ِغ  إٌّشأحرمَٛ -72

 ِٚزبثؼخ ِٕزغبد إٌّبفغ١ٓ.

ذ٠بد إٌّبفغخ فٟ اٌٛلذ ثّب ٠زٛافك ِغ رؾ رغ١١ـش اٌغؼش ثغشػخرّزه إٌّشأح ِض٠غبً رغ٠ٛمب ِشٔبً ٠ّىٕٙب ِٓ -72

 إٌّبعت.

 رّزٍه إٌّشأح ا١ٌخ ٌزٍمٟ ٚاعزطالع اساء ٚاؽز١بعبد اٌؼّالء ٚؽً اٌشىبٜٚ اٌّزغ١شح دْٚ رأخ١ش.-72
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في ضوء تمك المقومات والممارسات حدد الي أي مردي يمكرن أن تسراىم تمرك العناصرر فري تحقيرق 
 ما يمي:  عن تحسين القدرة التنافسيةالمؤشرات التالية التي تعبر 
 انؼببساث

أٔافك 

 بشذة

 

 أٔافك

 

 يذبٚذ

 

 سافغ

سافغ 

 بشذة
إِىب١ٔخ ِشرفؼخ ٌٍشلبثخ ػٍٝ اٌغٛدح، خفض  -7

      اٌزىٍفخ ٚص٠بدح اٌؾظخ اٌغٛل١خ
اال٘زّبَ ثزؾم١ك سغجبد اٌؼّالء ٚاٌخفض ِٓ  -0

رىٍفخ اٌّىٛٔبد غ١ش اٌضشٚس٠خ ٠ٚغبػذ ػٍٝ 

 رمذ٠ُ ِٕزظ ِز١ّض
     

إِىب١ٔخ ػب١ٌخ ٌغشػخ االعزغبثخ ٌطٍجبد اٌغٛق  -2

ٚرٍج١خ اؽز١بعبد اٌؼّالء اٌٛلذ إٌّبعت ِّب 

 ٠ض٠ذ ِٓ ٚالء اٌؼّالء ٚثبٌزبٌٟ ؽغُ اٌّج١ؼبد
     

 خرم٠ٛخ اٌؼاللبد اٌزىب١ٍِخ ِغ أػضبء عٍغٍ -2

اٌزٛس٠ذ خبطخ اٌّٛسد٠ٓ ٠ؼزجش ػبًِ ُِٙ فٟ 

 دػُ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍّٕشأح
     

اٌزغ١ٍُ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ٌٍّٕزغبد ٚاٌزؾغ١ٓ  -2

      اٌّغزّش ٌٍّٕزغبد ٚاٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ
ِغبػذح إٌّشأح فٟ دساعخ عٛق اٌّٛاد أ١ٌٚخ  -2

ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛاد ا١ٌٚخ ثزىٍفخ الً ِّب ٠مًٍ 

 اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ ٌٍّٕزظ.
     

رشغ١غ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌف١ٕٕٓ ػٍٝ االثزىبس ٚاٌزط٠ٛش  -1

فٟ أعب١ٌت اإلٔزبط ٚإٌّزغبد، االعزّشاس فٟ 

 رمذ٠ُ ِٕزغبد ِجزىشح ٚعذ٠ذح ٌٍغٛق 
     

اٌؼًّ ػٍٝ ر١١ّض ِٕزغبد إٌّشأح ِٓ ؽ١ش  -1

اٌغٛدح ٚاٌزم١ٕخ اٌّغزخذِخ ٚاوزغبة لذسح ػب١ٌخ 

 ٌٍّٕشأح ػٍٝ عزة ٚاوزغبة ػّالء عذد
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 القسم الثاني:
 المرافقرة األسرةمة كافة عمى باإلجابة التكرم ثم جيداً  التالية الحالة قراءة منكم المرجو

 خاطةة. أو إجابات صحيحة توجد وال سيادتكم نظر وجية عن تعبر والتي
لقدرات تكنولوجيا المعمومات أثر إيجابي عمى نطاق واسع؛ فيي ادوات قوية تدعم األىداف 

لممنشأة وتمكنيا عمى اختالف احجاميا من اإلبداع وزيادة الفعالية والدخول لألسواق االستراتيجية 
الجيدة وتسيل التفاعل وتحسن من التواصل بين االقسام وأطراف سمسمة التوريد وتتيح لممنشأة 
االنتفاع من الموارد البشرية وتساعد في تحقيق مكاسب إنتاجية عديدة من خالل التدفق الفعال 

ت المنشأة ودعم الحصول الييا في أؼ وقت. إذ أصبحت جميع العمميات والميام تعتمد لمعموما
المعمومات وما تقدمة من تقنيات قادرة عمى تسييل الوظائف، وتساعد  اوبشكل أساسي عمى تكنولوجي

في اتخاذ القرارات الجيدة في الوقت المناسب، مما ينعكس عمى كفاءة المنشأة في تحقيق اىدافيا 
 كبة التغيرات.وموا

عمى المعمومات  ىذا ويعرفيا الباحث بأنيا "األدوات التي تستخدميا المنشآت لمحصول
عن أبعاد قدرات تكنولوجيا  وتحميميا وتقديميا بطريقة أسرع وأكثر كفاءة". واآلتي شكل يعبر

 المعمومات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 أبؼبد لذساث حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث
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السرابق ذكرىرا والتري  لمفقرة السابقة وضح الي أي مردي تسراىم تمرك االبعرادفي ضوء قراءتك 
المرونة وسرعة االسرتجابة التنظيميرة والتري يعبرر في تحقيق  تبعر عن قدرات تكنولوجيا المعمومات

 :عنيا بالمؤاشرات التالية

 انؼببساث
أٔافك 

 بشذة
 سافغ يذبٚذ أٔافك

سافغ 

 بشذة

اٌزغ١شاد فٟ فؾض ِٚشالجخ ِٓ رّىٓ إٌّشأح  -7

 رفض١الد اٌؼّالء
     

رّىٓ إٌّشأح فؾض ِٚشالجخ األؽذاس ٚاٌزغ١شاد  -0

 فٟ رؾشوبد إٌّبفغ١ٓ ٚاالثزىبساد اٌغذ٠ذح
     

اٌشطذ ٚاٌّشالجخ اإلعزشار١غ١خ رّىٓ إٌّشأح ِٓ  -2

ٌألؽذاس اٌج١ئ١خ اٌزٟ ٠ىْٛ ٌٙب رأص١ش وج١ش ػٍٝ 

 إعزشار١غ١خ إٌّشأح

     

ػٍٝ رشخ١ض اٌزغ١١ش، لذسح إٌّشأح رض٠ذ  -2

ٚاٌزفبػً ِؼٗ، ٚاالعزغبثخ اٌذل١مخ ٌٗ فٟ اٌٛلذ 

 إٌّبعت

     

عّغ ١٘ٚىٍخ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رزؼٍك رغبػذ فٟ  -2

ٚرؾذ٠ذ  ػٕٙبثبألؽذاس ٚرشعّخ ا٢صبس إٌبعّخ 

 ٚاٌزٙذ٠ذاد.اٌفشص 

     

ثزمذ٠ُ وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ  رّىٓ إٌّشأح ِٓ اٌّجبدسح -2

ِٓ خذِبد ِٕٚزغبد ِجزىشح، أٚ أشطخ 

 ٚإعشاءاد ػًّ اعزجبل١خ

     

لذسح إٌّشأح ػٍٝ اٌّجبدسح ثطشػ أفىبس ِجزىشح،  -1

ٚرشغ١ؼٙب ٚدػّٙب ٌزؾ٠ٍٛٙب إٌٝ ٚالغ ؽم١مٟ 

ٍِّٚٛط وبعزخذاَ طشق ػًّ ِجزىشح ٌزم١ًٍ 

 اٌفبلذ ٚاالٔشطخ غ١ش اٌّض١فخ ٌٍم١ّخ

     

ثزؼذ٠ً اٌؼاللبد اٌغجج١خ ٌٍزىٍفخ فٟ ِشؽٍخ رظ١ُّ  -1

إٌّزظ ٚلجً دخٌٛٗ ِشؽٍخ اإلٔزبط ِّب ٠ؤدٞ اٌٟ 

رظ١ُّ ِٕزظ ػ١ٍّبد رفٟ ثبٌخظبئض اٌٛظ١ف١خ 

 اٌزٟ ٠شغت ف١ٙب اٌؼ١ًّ ٚثزىٍفخ الً ٚعٛدٖ أػٍٝ 

     

لذسح إٌّشأح ػٍٝ إػبدح رى٠ٛٓ د٠ٕب١ِى١خ اٌّٛاسد  -9

 ف١ٙب، ٚرؼذ٠ً اٌؼ١ٍّبد
     

إػبدح رشى١ً ػاللبد عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ ٚفك رّىٓ  -72

 خطظ اٌؼًّ اٌغذ٠ذح ٚإٌّزغبد ٚخذِبد اٌغذ٠ذح
     



 ......وممارسات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية لمعلومات ا قدرات تكنولوجيا دور                حامت غامن سلطان د/

022 

 

 
 
 
 
 
 
 

عشػخ إػبدح اٌزغؼ١ش ثّب ٠زٛافك ِغ اٌغٛق فٟ  -77

 اٌٛلذ إٌّبعت
     

رغُٙ فٟ رط٠ٛش أعب١ٌت اٌؼًّ أٚ ِؼبٌغخ  -70

 إٌٛاؽٟ اٌغٍج١خ ف١ٗ أٚ رذػ١ُ إٌٛاؽٟ اإل٠غبث١خ
     

اٌزؼبْٚ ٚاالثزىبس ٌذٜ اٌّظ١ّّٓ رشغ١غ سٚػ  -72

ٚإٌّٙذع١ٓ ٚع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّشأح ٌزؾم١ك 

٘ذف ِٛؽذ ٚ٘ٛ اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك رطٍؼبد 

اٌؼّالء، ٚاٌمضبء ػٍٝ اٌفبلذ ٚاالٔشطخ غ١ش 

 اٌّض١فخ ٌٍم١ّخ

     

٠ؾمك ِٕبفغ ِشرجطخ ثبٌّٕٛ ٚاٌزؼٍُ ؽ١ش ٠غّؼ  -72

ٌٍّذ٠ش٠ٓ ثزؾذ٠ذ أٚعٗ اٌمظٛس فٟ االداء، 

 .ٍّٕٛٚاوزشبف فشص عذ٠ذح ٌ

     

٠ؾفض اٌزؾغ١ٓ فٟ إٌمبط اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍّٕشأح فٟ  -72

إٌّزظ ٚاٌؼ١ٍّبد ٚاٌغٛق ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ 

 رؾم١ك األ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍّٕشأح.

     

خٍك ل١ُ ِشزشوخ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ٚرؼبْٚ اٌؼب١ٍِٓ  -72

فٟ وبفخ اٌٛظبئف ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىظ ثؼذ اٌزؼٍُ 

 ٚإٌّٛ

     

ّٕٛ ِٓ خالي رم١١ُ ٍٚاوزشبف فشص عذ٠ذح ٌ -71

ٚسفغ وفبءح اٌؼب١ٍِٓ ٚاعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب 

 ِزطٛسح، ٚاعزغالي اٌفبئض
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جابتك السابقة وضح الي أي مدى تساىم قدرات تكنولوجيا المعمومات عمى إفي ضوء 
 تحسين القدرة التنافسية 

 انؼببساث
أٔافك 

 بشذة
 سافغ يذبٚذ أٔافك

سافغ 

 بشذة

إِىب١ٔخ ِشرفؼخ ٌٍشلبثخ ػٍٝ اٌغٛدح، خفض  .7

 اٌزىٍفخ ٚص٠بدح اٌؾظخ اٌغٛل١خ
     

اال٘زّبَ ثزؾم١ك سغجبد اٌؼّالء ٠خفض ِٓ رىٍفخ  .0

اٌّىٛٔبد غ١ش اٌضشٚس٠خ ٠ٚغبػذ ػٍٝ رمذ٠ُ 

 ِٕزظ ِز١ّض
     

إِىب١ٔخ ػب١ٌخ ٌغشػخ االعزغبثخ ٌطٍجبد اٌغٛق  .2

إٌّبعت ِّب ٚرٍج١خ اؽز١بعبد اٌؼّالء اٌٛلذ 

 ٠ض٠ذ ِٓ ٚالء اٌؼّالء ٚثبٌزبٌٟ ؽغُ اٌّج١ؼبد

     

 خرم٠ٛخ اٌؼاللبد اٌزىب١ٍِخ ِغ أػضبء عٍغٍ .2

اٌزٛس٠ذ خبطخ اٌّٛسد٠ٓ ٠ؼزجش ػبًِ ُِٙ فٟ 

 دػُ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍّٕشأح
     

اٌزغ١ٍُ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ٌٍّٕزغبد ٚاٌزؾغ١ٓ  .2

 اٌّغزّش ٌٍّٕزغبد ٚاٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ
     

ِغبػذح إٌّشأح فٟ دساعخ عٛق اٌّٛاد أ١ٌٚخ  .2

ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛاد ا١ٌٚخ ثزىٍفخ الً ِّب ٠مًٍ 

 اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ ٌٍّٕزظ.
     

رشغ١غ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌف١ٕٕٓ ػٍٝ االثزىبس ٚاٌزط٠ٛش  .1

فٟ أعب١ٌت اإلٔزبط ٚإٌّزغبد، االعزّشاس فٟ 

 رمذ٠ُ ِٕزغبد ِجزىشح ٚعذ٠ذح ٌٍغٛق 
     

ػٍٝ ر١١ّض ِٕزغبد إٌّشأح ِٓ ؽ١ش اٌؼًّ  .1

اٌغٛدح ٚاٌزم١ٕخ اٌّغزخذِخ ٚاوزغبة لذسح ػب١ٌخ 

 ٌٍّٕشأح ػٍٝ عزة ٚاوزغبة ػّالء عذد
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 القسم الثالث:
 والتري المرافقرة األسرةمة كافرة عمرى باإلجابة التكرم ثم جيداً  التالية الحالة قراءة منكم المرجو

 خاطةة. أو إجابات صحيحة توجد وال سيادتكم نظر وجية عن تعبر
لكي تصل المنشأة إلى أداء متميز يجب عمييا أن تقوم بتييئة وتعديل وضبط نظام معمومات 

بيدف ؛ والرقابة والتقييمعميو في أغراض التخطيط  االعتماد المحاسبة اإلدارية لدييا حتى يمكن
الوقت المناسب، وزيادة استغالل الفرص ومواجية التحديات؛ نتيجة  فيسرعة اتخاذ اإلجراءات 

. وبذلك تعتبر عن البيئة المحيطة داخميًا وخارجياً  قرارات اعتمادًا عمى معمومات دقيقة التخاذ
 بيئة فيقدرتيا التنافسية  وتدعيم المنشأة السبيل لبقاءابتكارات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية 

كمدخل لتوفير المعمومات المالئمة وتحسين كفاءة وفعالية اتخاذ القرارات المتعمقـة ثة الحدي األعمال
 .بتحقيـق األىداف االستراتيجية لممنشأة وتحسين األداء والعمميات

بالرغم من أىمية كل ممارسة من ممارسات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية لدعم اإلدارة 
يا التنافسية إال أن تطبيق ىذه الممارسات بصورة منفردة قد ال االستراتيجية لممنشاة وتدعيم قدرت

يساعد عمى تحقيق اىداف المنشأة دائمة التغيير والتطوير والتحسين؛ وانما يتطمب تبني أكثر من 
ممارسة خاصة في مجال اإلدارة االستراتيجية لمتكمفة وتقييم األداء االستراتيجي لممنشأة إلدارة التكمفة 

لية وتحسين األداء من ناحية اخرؼ، نظرًا لما تتصف بو بيئة األعمال من التعقيد بكفاءة وفعا
 والديناميكية والتي يصعب معيا استخدام مقاييس االداء التقميدية لتقييم األداء االستراتيجي لممنشأة. 

توازن ىذا وتركز الدراسة عمى اثنين من تمك الممارسات وىي التكمفة المستيدفة وبطاقة األداء الم
أن التكمفة المستيدفة تمثل التدفق الطبيعي لتطبيق مبادغ القياس المتوازن لألداء، وأن  اساس عمى

اختيار إستراتيجية فنظام القياس المتوازن لألداء يساعد في تطبيق ناجح لمدخل التكمفة المستيدفة 
 ة.المنشأة يؤثر عمى تصميم نظم الرقابة اإلداري

دارة ومراقبة التكاليف والتي يتم الدوات لمتنبؤ واالمجموعة من ا اعمى انيتعرف التكمفة المستيدفة 
كمفة تتطبيقيا في مراحل وعمميات التصميم لممنتج في وقت مبكر، من اجل التغير في ىياكل ال

 التعبير عن مفيوم التكمفة المستيدفة في المعادلة التالية: نالسوق. ويمك بسبب قيود

 
 

 اٌغؼش اٌّغزٙذف ـــ اٌشثؼ اٌّغزٙذف=  اٌزىٍفخ اٌّغزٙذفخ
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تعرف بطاقة األداء المتوازن بأنيا أداة او وسيمة فعالة لترجمة االستراتيجية، وتنقيدىا، وتوصيميا، 
كما يساعد في متابعة االداء وتوفير التغذية العكسية السريعة واالزمة ألغراض الرقابة والتقييم ويمثل 

 ط بين العمميات والقرارات والنتائج. نظام القياس المتوازن اداة لمرب

في تحقيق  الممارساتفي ضوء قراءتك لمفقرة السابقة وضح الي أي مدي تساىم تمك 
 ما: المرونة وسرعة االستجابة التنظيمية والتي تقاس بمدي تحقق المؤشرات التالية

 انؼببساث
أٔافك 

 بشذة
 سافغ يذبٚذ أٔافك

سافغ 

 بشذة

ِٚشالجخ اٌزغ١شاد فٟ رّىٓ إٌّشأح فؾض  .7

 رفض١الد اٌؼّالء
     

رّىٓ إٌّشأح فؾض ِٚشالجخ األؽذاس ٚاٌزغ١شاد  .0

 فٟ رؾشوبد إٌّبفغ١ٓ ٚاالثزىبساد اٌغذ٠ذح
     

اٌشطذ ٚاٌّشالجخ اإلعزشار١غ١خ رّىٓ إٌّشأح ِٓ  .2

ٌألؽذاس اٌج١ئ١خ اٌزٟ ٠ىْٛ ٌٙب رأص١ش وج١ش ػٍٝ 

 إعزشار١غ١خ إٌّشأح

     

إٌّشأح ػٍٝ رشخ١ض اٌزغ١١ش، لذسح رض٠ذ  .2

ٚاٌزفبػً ِؼٗ، ٚاالعزغبثخ اٌذل١مخ ٌٗ فٟ اٌٛلذ 

 إٌّبعت

     

عّغ ١٘ٚىٍخ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رزؼٍك رغبػذ فٟ  .2

ٚرؾذ٠ذ  ػٕٙبثبألؽذاس ٚرشعّخ ا٢صبس إٌبعّخ 

 ٚاٌزٙذ٠ذاد.اٌفشص 

     

ثزمذ٠ُ وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ  رّىٓ إٌّشأح ِٓ اٌّجبدسح .2

ِٓ خذِبد ِٕٚزغبد ِجزىشح، أٚ أشطخ 

 ٚإعشاءاد ػًّ اعزجبل١خ

     

لذسح إٌّشأح ػٍٝ اٌّجبدسح ثطشػ أفىبس ِجزىشح،  .1

ٚرشغ١ؼٙب ٚدػّٙب ٌزؾ٠ٍٛٙب إٌٝ ٚالغ ؽم١مٟ 

ٍِّٚٛط وبعزخذاَ طشق ػًّ ِجزىشح ٌزم١ًٍ 

 اٌفبلذ ٚاالٔشطخ غ١ش اٌّض١فخ ٌٍم١ّخ

     

ثزؼذ٠ً اٌؼاللبد اٌغجج١خ ٌٍزىٍفخ فٟ ِشؽٍخ  .1

رظ١ُّ إٌّزظ ٚلجً دخٌٛٗ ِشؽٍخ اإلٔزبط ِّب 

٠ؤدٞ اٌٟ رظ١ُّ ِٕزظ ػ١ٍّبد رفٟ ثبٌخظبئض 

اٌٛظ١ف١خ اٌزٟ ٠شغت ف١ٙب اٌؼ١ًّ ٚثزىٍفخ الً 

 ٚعٛدٖ أػٍٝ 
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لذسح إٌّشأح ػٍٝ إػبدح رى٠ٛٓ د٠ٕب١ِى١خ اٌّٛاسد  .9

 ف١ٙب، ٚرؼذ٠ً اٌؼ١ٍّبد
     

إػبدح رشى١ً ػاللبد عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ ٚفك رّىٓ  .72

 خطظ اٌؼًّ اٌغذ٠ذح ٚإٌّزغبد ٚخذِبد اٌغذ٠ذح
     

عشػخ إػبدح اٌزغؼ١ش ثّب ٠زٛافك ِغ اٌغٛق فٟ  .77

 اٌٛلذ إٌّبعت
     

رغُٙ فٟ رط٠ٛش أعب١ٌت اٌؼًّ أٚ ِؼبٌغخ  .70

 إٌٛاؽٟ اٌغٍج١خ ف١ٗ أٚ رذػ١ُ إٌٛاؽٟ اإل٠غبث١خ
     

اٌزؼبْٚ ٚاالثزىبس ٌذٜ اٌّظ١ّّٓ رشغ١غ سٚػ  .72

ٚإٌّٙذع١ٓ ٚع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّشأح ٌزؾم١ك 

٘ذف ِٛؽذ ٚ٘ٛ اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك رطٍؼبد 

اٌؼّالء، ٚاٌمضبء ػٍٝ اٌفبلذ ٚاالٔشطخ غ١ش 

 اٌّض١فخ ٌٍم١ّخ

     

٠ؾمك ِٕبفغ ِشرجطخ ثبٌّٕٛ ٚاٌزؼٍُ ؽ١ش ٠غّؼ  .72

ٌٍّذ٠ش٠ٓ ثزؾذ٠ذ أٚعٗ اٌمظٛس فٟ االداء، 

 .ٍّٕٛوزشبف فشص عذ٠ذح ٌٚا

     

٠ؾفض اٌزؾغ١ٓ فٟ إٌمبط اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍّٕشأح فٟ  .72

إٌّزظ ٚاٌؼ١ٍّبد ٚاٌغٛق ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ 

 رؾم١ك األ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍّٕشأح.

     

خٍك ل١ُ ِشزشوخ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ٚرؼبْٚ اٌؼب١ٍِٓ  .72

فٟ وبفخ اٌٛظبئف ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىظ ثؼذ اٌزؼٍُ 

 ٚإٌّٛ

     

ّٕٛ ِٓ خالي رم١١ُ ٍفشص عذ٠ذح ٌٚاوزشبف  .71

ٚسفغ وفبءح اٌؼب١ٍِٓ ٚاعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب 

 ِزطٛسح، ٚاعزغالي اٌفبئض
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جابتك السابقة وضرح الري أي مردى ممارسرات المحاسربة االداريرة السرابقة ذكرىرا إفي ضوء 
 عمي تحسين القدرة التنافسية 

 انؼببساث
أٔافك 

 بشذة
 سافغ يذبٚذ أٔافك

سافغ 

 بشذة

إِىب١ٔخ ِشرفؼخ ٌٍشلبثخ ػٍٝ اٌغٛدح، خفض  .7

 اٌزىٍفخ ٚص٠بدح اٌؾظخ اٌغٛل١خ
     

اال٘زّبَ ثزؾم١ك سغجبد اٌؼّالء ٠خفض ِٓ  .0

رىٍفخ اٌّىٛٔبد غ١ش اٌضشٚس٠خ ٠ٚغبػذ ػٍٝ 

 رمذ٠ُ ِٕزظ ِز١ّض

     

إِىب١ٔخ ػب١ٌخ ٌغشػخ االعزغبثخ ٌطٍجبد اٌغٛق  .2

ِّب ٚرٍج١خ اؽز١بعبد اٌؼّالء اٌٛلذ إٌّبعت 

 ٠ض٠ذ ِٓ ٚالء اٌؼّالء ٚثبٌزبٌٟ ؽغُ اٌّج١ؼبد

     

 خرم٠ٛخ اٌؼاللبد اٌزىب١ٍِخ ِغ أػضبء عٍغٍ .2

اٌزٛس٠ذ خبطخ اٌّٛسد٠ٓ ٠ؼزجش ػبًِ ُِٙ فٟ 

 دػُ اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍّٕشأح

     

اٌزغ١ٍُ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ٌٍّٕزغبد ٚاٌزؾغ١ٓ  .2

 اٌّغزّش ٌٍّٕزغبد ٚاٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ
     

ِغبػذح إٌّشأح فٟ دساعخ عٛق اٌّٛاد أ١ٌٚخ  .2

ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛاد ا١ٌٚخ ثزىٍفخ الً ِّب ٠مًٍ 

 اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ ٌٍّٕزظ.

     

رشغ١غ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌف١ٕٕٓ ػٍٝ االثزىبس ٚاٌزط٠ٛش  .1

فٟ أعب١ٌت اإلٔزبط ٚإٌّزغبد، االعزّشاس فٟ 

 رمذ٠ُ ِٕزغبد ِجزىشح ٚعذ٠ذح ٌٍغٛق 

     

ر١١ّض ِٕزغبد إٌّشأح ِٓ ؽ١ش اٌؼًّ ػٍٝ  .1

اٌغٛدح ٚاٌزم١ٕخ اٌّغزخذِخ ٚاوزغبة لذسح ػب١ٌخ 

 ٌٍّٕشأح ػٍٝ عزة ٚاوزغبة ػّالء عذد
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 المرافقة األسةمة كافة عمى باإلجابة التكرم ثم جيداً  التالية الفقرات قراءة منكم المرجو
 خاطةة أو إجابات صحيحة توجد وال سيادتكم نظر وجية عن تعبر والتي

؛ إلنيا تتيح لمقدرة التنافسيةالداعمة  المواردتعد أحد أىم قد قدرات تكنولوجيا المعمومات أن 
البيئة المحيطة في أقصر وقت ممكن،  فيالفرصة لمتعرف عمى أىم التغيرات أو المستجدات 

خالل من  قرار ما، التخاذتحتاجيا المنشأة  التيالحصول عمى المعرفة و والتوصل إلى معمومات، 
تسييل تحقيق االتصال الفعال بين المستويات اإلدارية واألقسام المختمفة داخل المنشأة أو بينيا وبين 
شركائيا االستراتيجيين والربط بينيم مما يضمن سيولة انسياب البيانات والمعمومات بين األطراف 

الوقت  فيات المناسبة اإلجراء واتخاذالسريعة لمتغيرات  االستجابةمٌما يمكنيا من ذات الصمة، 
ن ذلك ٌيعد غير كافيًا مما يستدعي ضرورة إأال ، ومن ُثم تحسين الوضع التنافسي. المناسب
اإلستراتيجية لبناء إستراتيجية متماسكة ومتكاممة من المحاسبة اإلدارية ببعض ممارسات  االستعانة

 حيث يحقق القيمة وتوليد التكمفة بين العالقة لفيم معمومات خالل ما توفره تمك الممارسات من
 تحقيق التكنولوجيا والقدرات الداخمية والموارد بين ممارسات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية االرتباط
وعممية اإلدارة اإلستراتيجية وما تتضمنيا من إستراتيجيات  اإلدارية المحاسبة بين الفعال التوافق

 تنافسية. حديثة مما ينعكس عمى تحسين القدرات ال

 عنو بالشكل التالي: رما يعبوىو 
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في ضوء قراءتك لمفقرة السابقة وضح الي أي مدي يساىم ذلك التكامل في تحقيق المرونة 
 وسرعة االستجابة التنظيمية  الذي يعبر عنيا بالمؤشرات التالية:

 

 انؼببساث
أٔافك 

 بشذة
 سافغ يذبٚذ أٔافك

سافغ 

 بشذة

      ِٚشالجخ اٌزغ١شاد فٟ رفض١الد اٌؼّالءرّىٓ إٌّشأح فؾض  .7
رّىٓ إٌّشأح فؾض ِٚشالجخ األؽذاس ٚاٌزغ١شاد فٟ رؾشوبد  .0

 إٌّبفغ١ٓ ٚاالثزىبساد اٌغذ٠ذح
     

اٌشطذ ٚاٌّشالجخ اإلعزشار١غ١خ ٌألؽذاس اٌج١ئ١خ رّىٓ إٌّشأح ِٓ  .2

 اٌزٟ ٠ىْٛ ٌٙب رأص١ش وج١ش ػٍٝ إعزشار١غ١خ إٌّشأح
     

إٌّشأح ػٍٝ رشخ١ض اٌزغ١١ش، ٚاٌزفبػً ِؼٗ، لذسح رض٠ذ  .2

 ٚاالعزغبثخ اٌذل١مخ ٌٗ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت
     

عّغ ١٘ٚىٍخ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رزؼٍك ثبألؽذاس ٚرشعّخ رغبػذ فٟ  .2

 ٚاٌزٙذ٠ذاد.ٚرؾذ٠ذ اٌفشص  ػٕٙبا٢صبس إٌبعّخ 
     

ثزمذ٠ُ وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ ِٓ خذِبد  رّىٓ إٌّشأح ِٓ اٌّجبدسح .2

 ِٕٚزغبد ِجزىشح، أٚ أشطخ ٚإعشاءاد ػًّ اعزجبل١خ
     

لذسح إٌّشأح ػٍٝ اٌّجبدسح ثطشػ أفىبس ِجزىشح، ٚرشغ١ؼٙب  .1

ٚدػّٙب ٌزؾ٠ٍٛٙب إٌٝ ٚالغ ؽم١مٟ ٍِّٚٛط وبعزخذاَ طشق 

 ػًّ ِجزىشح ٌزم١ًٍ اٌفبلذ ٚاالٔشطخ غ١ش اٌّض١فخ ٌٍم١ّخ

     

ثزؼذ٠ً اٌؼاللبد اٌغجج١خ ٌٍزىٍفخ فٟ ِشؽٍخ رظ١ُّ إٌّزظ ٚلجً  .1

دخٌٛٗ ِشؽٍخ اإلٔزبط ِّب ٠ؤدٞ اٌٟ رظ١ُّ ِٕزظ ػ١ٍّبد رفٟ 

ثبٌخظبئض اٌٛظ١ف١خ اٌزٟ ٠شغت ف١ٙب اٌؼ١ًّ ٚثزىٍفخ الً 

 ٚعٛدٖ أػٍٝ 

     

لذسح إٌّشأح ػٍٝ إػبدح رى٠ٛٓ د٠ٕب١ِى١خ اٌّٛاسد ف١ٙب، ٚرؼذ٠ً  .9

 اٌؼ١ٍّبد
     

إػبدح رشى١ً ػاللبد عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ ٚفك خطظ اٌؼًّ رّىٓ  .72

 اٌغذ٠ذح ٚإٌّزغبد ٚخذِبد اٌغذ٠ذح
     

      عشػخ إػبدح اٌزغؼ١ش ثّب ٠زٛافك ِغ اٌغٛق فٟ اٌٛلذ إٌّبعت .77
رغُٙ فٟ رط٠ٛش أعب١ٌت اٌؼًّ أٚ ِؼبٌغخ إٌٛاؽٟ اٌغٍج١خ ف١ٗ أٚ  .70

 رذػ١ُ إٌٛاؽٟ اإل٠غبث١خ
     

اٌزؼبْٚ ٚاالثزىبس ٌذٜ اٌّظ١ّّٓ ٚإٌّٙذع١ٓ رشغ١غ سٚػ  .72

ٚع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّشأح ٌزؾم١ك ٘ذف ِٛؽذ ٚ٘ٛ اٌؼًّ ػٍٝ 

رؾم١ك رطٍؼبد اٌؼّالء، ٚاٌمضبء ػٍٝ اٌفبلذ ٚاالٔشطخ غ١ش 

 اٌّض١فخ ٌٍم١ّخ

     

٠ؾمك ِٕبفغ ِشرجطخ ثبٌّٕٛ ٚاٌزؼٍُ ؽ١ش ٠غّؼ ٌٍّذ٠ش٠ٓ ثزؾذ٠ذ  .72

 .ٍّٕٛٚاوزشبف فشص عذ٠ذح ٌأٚعٗ اٌمظٛس فٟ االداء، 
     

٠ؾفض اٌزؾغ١ٓ فٟ إٌمبط اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍّٕشأح فٟ إٌّزظ ٚاٌؼ١ٍّبد  .72

 ٚاٌغٛق ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ رؾم١ك األ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍّٕشأح.
     

خٍك ل١ُ ِشزشوخ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ٚرؼبْٚ اٌؼب١ٍِٓ فٟ وبفخ  .72

 اٌٛظبئف ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىظ ثؼذ اٌزؼٍُ ٚإٌّٛ
     

ّٕٛ ِٓ خالي رم١١ُ ٚسفغ وفبءح ٍٚاوزشبف فشص عذ٠ذح ٌ .71

 اٌؼب١ٍِٓ ٚاعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب ِزطٛسح، ٚاعزغالي اٌفبئض
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المعمومات وممارسات المحاسربة اإلداريرة حردد الري أي  افي ضوء ذلك التكامل بين قدرات تكنولوجي
الموضررحة فيمررا  مرردي يمكررن أن تسرراىم تمررك العناصررر فرري تحقيررق بعررض مؤشرررات القرردرة التنافسررية

 يمي: 

أوافق  العبارات
رافض  رافض محايد أوافق بشدة

 بشدة
إِىب١ٔخ ِشرفؼخ ٌٍشلبثخ ػٍٝ اٌغٛدح، خفض اٌزىٍفخ  .7

 ٚص٠بدح اٌؾظخ اٌغٛل١خ
     

اال٘زّبَ ثزؾم١ك سغجبد اٌؼّالء ٠خفض ِٓ رىٍفخ  .0

اٌّىٛٔبد غ١ش اٌضشٚس٠خ ٠ٚغبػذ ػٍٝ رمذ٠ُ ِٕزظ 

 ِز١ّض

     

إِىب١ٔخ ػب١ٌخ ٌغشػخ االعزغبثخ ٌطٍجبد اٌغٛق ٚرٍج١خ  .2

اؽز١بعبد اٌؼّالء اٌٛلذ إٌّبعت ِّب ٠ض٠ذ ِٓ ٚالء 

 اٌؼّالء ٚثبٌزبٌٟ ؽغُ اٌّج١ؼبد

     

اٌزٛس٠ذ  خاٌزىب١ٍِخ ِغ أػضبء عٍغٍرم٠ٛخ اٌؼاللبد  .2

خبطخ اٌّٛسد٠ٓ ٠ؼزجش ػبًِ ُِٙ فٟ دػُ اٌمذسح 

 اٌزٕبفغ١خ ٌٍّٕشأح

     

اٌزغ١ٍُ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ٌٍّٕزغبد ٚاٌزؾغ١ٓ  .2

 اٌّغزّش ٌٍّٕزغبد ٚاٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ
     

ِغبػذح إٌّشأح فٟ دساعخ عٛق اٌّٛاد أ١ٌٚخ  .2

ثزىٍفخ الً ِّب ٠مًٍ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛاد ا١ٌٚخ 

 اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ ٌٍّٕزظ.

     

رشغ١غ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌف١ٕٕٓ ػٍٝ االثزىبس ٚاٌزط٠ٛش فٟ  .1

أعب١ٌت اإلٔزبط ٚإٌّزغبد، االعزّشاس فٟ رمذ٠ُ 

 ِٕزغبد ِجزىشح ٚعذ٠ذح ٌٍغٛق 

     

اٌؼًّ ػٍٝ ر١١ّض ِٕزغبد إٌّشأح ِٓ ؽ١ش اٌغٛدح  .1

ػب١ٌخ ٌٍّٕشأح ػٍٝ ٚاٌزم١ٕخ اٌّغزخذِخ ٚاوزغبة لذسح 

 عزة ٚاوزغبة ػّالء عذد

     

 


