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 لرغبات المستهلكينإستراتيجية االستجابة  علىالمحاسبة اإلدارية  تطوير أثر
 )دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الكبرى بالخرطوم(

 فى المحاسبةأستاذ مساعد  -إعداد: د. أيمن عبد اهلل محمد أبوبكر 
 البرامج األكاديمية للكليات العسكرية

 أبوظبىجامعة 
 بية المتحدةاإلمارات العر  –العين 

 مستخلصال
أحد أهم التحديات التي إذ يمثل ذلك المحاسبة اإلدارية نظام تطوير  الى دراسةهدفت ال

تواجه المنشآت المعاصرة؛ في ظل اتجاه العديد من المنشآت لتبني استراتيجية االستجابة لرغبات 
رفة كيفية تأثير معتمثلت مشكلة الدراسة فى كمدخل لضمان بقاؤها واستمرارها.  المستهلكين

 المستهلكينعلى تبني إستراتيجية االستجابة لرغبات داخل المنشأة  نظام المحاسبة اإلدارية تطوير
حيث تم استخدام المنهج اإلستنباطى، ، بما يدعم دوره في نجاح تطبيق تلك اإلستراتيجية

أنه توجد  فتمثلت فى االستقرائى، التاريخى والوصفى التحليلى فى هذه الدراسة.أما فرضية الدراسة
تبني إستراتيجية و  داخل المنشأة نظام المحاسبة اإلدارية تطويرعالقة ذات داللة إحصائية بين 

تبنى  هى أنومن أهم النتائج التى توصلت اليها الدراسة  .المستهلكيناالستجابة لرغبات 
المحاسبة    إستراتيجية اإلستجابة لرغبات المستهلكين يؤثر بشكل غير مباشر على نظام 

البحث  ينبغى على المنشآت الصناعية أن تسعى جاهدة الىومن أهم توصيات الدراسة  اإلدارية، 
 تفى بمتطلبات ومواصفات المستهلكين. فحص وتصميم بدائل جديدةحول 
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Abstract 

         The study aimed to develop a management accounting system as 

one that represents the most important challenges facing contemporary 

facilities; under the direction of many of the facilities to adopt a strategy 

to respond to the wishes of consumers as an entry point to ensure survival 

and continuity. The problem with the study to learn how to develop a 

system of management accounting within the enterprise to adopt a 

strategy to respond to the desires of consumers to support its role in the 

successful implementation of that strategy, with the use of deductive 

approach, inductive, historical and descriptive analytical in this study. 

The hypothesis of the study were: the, there are significant relationship 

between the development of management accounting system within the 

enterprise and the adoption of a strategy to respond to the wishes of 

consumers. One of the main results of the study is to adopt a strategy to 

respond to the wishes of consumers indirectly affects the management 

accounting system, and the most important recommendations of the study 

should be on industrial facilities should strive to examine and research on 

the design of new alternatives meet the requirements and specifications of 

the consumers. 
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 لرغبات المستهلكينإستراتيجية االستجابة  علىالمحاسبة اإلدارية  تطوير أثر
 بالخرطوم( )دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الكبرى

 مقدمة :
دفعتتت الضتتغوط التنافستتية الحاليتتة والناشتتئة عتتن االتجتتاه العتتالمي لتحريتتر التجتتارة الدوليتتة، 
وتكتتتل العديتتد متتن الشتتركات الكبتترا فتتي اتحتتادات بهتتدد تحقيتتق وفتتورات تتتدعم قوتهتتا الستتوقية متتن 

بة لرغبتتتات ختتتالل تحقيتتتق تكامتتتل سلستتتلة القيمتتتة، العديتتتد متتتن المنشتتتآت لتبنتتتي إستتتتراتيجية االستتتتجا
كمنفتذ وحيتد لضتمان بقاؤهتا واستتمرارها. وهتتو متا يتطلتط ضترورة تطتوير هياكتل ونظتتم  المستتهلكين

. وعلتى  (Alford, et al., 2000)المنشتأة بشتكل يضتمن نجاحهتا فتي تطبيتق تلتك اإلستتراتيجية
رأستتتها نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة، التتتذح يمثتتتل تطتتتويره أحتتتد أهتتتم التحتتتديات التتتتي تواجتتته المنشتتتآت 
المعاصتتترة، باعتبتتتاره المنتتتتج الرئيستتتي للمعلومتتتات الالرمتتتة التختتتاذ القتتترارات علتتتى كافتتتة المستتتتويات 
اإلدارية في ظل ظترود تتستم بعتدم التأكتد، وصتعوبة برمجتة عمليتة اتختاذ القترارات؛ بستبط سترعة 

، و مستوا الفن اإلنتاجي السائد، في نفس الوقت التذح تستعي المستهلكينالتغييرات في متطلبات 
فيته المنشتتآت إلجتتراي تحستينات مستتتمرة فتتي مخرجاتهتا بمتتا يضتتمن حصتولها علتتى نصتتيط مناستتط 
متتتتن ستتتتوق المنتتتتتج أو الخدمتتتتة، يحقتتتتق قيمتتتتة للمستتتتاهمين تحفتتتترهم علتتتتى استتتتتمرارية دعمهتتتتم لتلتتتتك 
المنشآت. ومما يريد من صعوبة األمر ما ترتط على المنافسة المترايدة متن انخفتام مستتمر فتي 

افسين للتفاعتل متا التغييترات الستوقية، نظترا  لمتا ترتتط عليهتا متن انخفتام متدة الوقت المتاح للمتن
وجتتود المنتتتج فتتي الستتوق.  وهتتو متتا يتطلتتط ضتترورة رفتتا مقتتدرة المنشتتأة علتتى االستتتجابة الستتريعة 
والسليمة للمتغيرات السوقية، مما يستدعي  ضرورة توفير معلومات مناسبة ودقيقة ووقتية لمتخذح 

ل وضا نظام تقارير فعال يوفر المعلومات الصحيحة والسريعة لكتل المستتويات القرارات، من خال
 اإلدارية.
 : دراسةلامشكلة 

داختتتل  نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة تطتتتويرمعرفتتتة كيفيتتتة تتتتأثير تمثلتتتت مشتتتكلة الدراستتتة فتتتى 
لتك بما يدعم دوره فتي نجتاح تطبيتق ت المستهلكينعلى تبني إستراتيجية االستجابة لرغبات المنشأة 

 ، على ضوي ذلك وضا لها الباحث التساؤل التالى:اإلستراتيجية
 المستهلكينتبني إستراتيجية االستجابة لرغبات توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين هل /1

 ؟وتطوير نظام المحاسبة اإلدارية داخل المنشأة
 فرضية الدراسة:

 تحاول الدراسة اختبار الفرضية التالية: 
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وتطتوير  المستتهلكينتبني إستراتيجية االستجابة لرغبات ت داللة إحصائية بين توجد عالقة ذا/ 1
 .نظام المحاسبة اإلدارية داخل المنشأة

 : دراسةلاف اهدأ
إلى محاولتة التعترد علتى كيفيتة تتأثير تبنتي إستتراتيجية االستتجابة لرغبتات  تهدد الدراسة

ارهتتتتا، وتطتتتتوير محتتتتاور وأدوات علتتتتى نظتتتتام المحاستتتتبة اإلداريتتتتة، ومتتتتن ثتتتتم حصتتتتر  ث المستتتتتهلكين
 المحاسبة اإلدارية بما يدعم مساهمتها في نجاح تلك اإلستراتيجية. 

 : دراسةلاهمية أ
فتتي ظتتل التغييتترات  -يستتاهم التحديتتد الستتليم التجاهتتات وأدوات تطتتوير المحاستتبة اإلداريتتة  

على توفير نوعيات في رفا مقدرتها  -المستهلكينالناشئة عن تبني استراتيجية االستجابة لرغبات 
جديتتتتدة ومختلفتتتتة متتتتن المعلومتتتتات المحاستتتتبية المالئمتتتتة لتحستتتتين جتتتتودة القتتتترار اإلدارح علتتتتى كافتتتتة 

 المستويات التنظيمية.
 : دراسةلامنهج 

فتتتتى هتتتتذه الدراستتتتة اتبتتتتا الباحتتتتث المتتتتنهج اإلستتتتتنباطى، اإلستتتتتقرائى، التتتتتاريخى والوصتتتتفى 
 التحليلى.

 أدوات وأساليب جمع بيانات الدراسة :
 تم الحصول عليها من الكتط والدوريات والرسائل الجامعية ذات الصلة. / البيانات الثانوية:1
حيث تم الحصول عليها من المقتابالت واالستتبانات التتى ورعتت علتى عينتة  / البيانات األولية:2

 .الشركات الصناعية الكبرا بالخرطوممن 
 حدود الدراسة :

 للدراسة حدان على النحو التالى: 
الكبتتترا بتتتالخرطوم تعمتتتل فتتتى مجتتتاالت  عينتتتة متتتن الشتتتركات الصتتتناعيةلحتتتدود المكانيتتتة: ا 
 .مختلفة

 م.0210الحدود الرمانية: عام  
  هيكل الدراسة :

 لخدمة أهداد الدراسة فقد تم تقسيمها الى :
 /  االطار النظرا للدراسة.1
 / الدراسة الميدانية.0
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 :لدراسةل اإلطار النظرى:أوالا 
 سبة اإلداية:مفهوم المحا

اطتار واحتد وهتو عمليتة جمتا  ت كلها تنصط فتىدارية عدة تعريفالقد عرفت المحاسبة اإل
ارة المنشتأة لمستاعدتها فتى عمليتة وتحليل البيانات والمعلومات المحاسبية وتهيئتها وتقديمها التى اد

يمتتتا لتتتو تتتتم تختتتاذ القتتترارات الرشتتتيدة وكتتتذلك تقتتتديمها للجهتتتات األختتترا داختتتل المنشتتتأة أو خارجهتتتا فإ
 (.م2003،مؤيد عبد الحسين الفضل وآخرون) أحتياجها من تلك الجهات.

 ريفات:يتم إستعرام أهم هذه التعفيما يلى 
مشتتتتتتاكل نظتتتتتتم المعلومتتتتتتات الشتتتتتتاملة  داريتتتتتتة نظتتتتتتام للمعلومات،يتعامتتتتتتل متتتتتتا نفتتتتتتسالمحاستتتتتتبة اإل  
ونقلهتتتتتتتتتتتتا دارة،وتقتتتتتتتتتتتوم بوظتتتتتتتتتتتتائد استتتتتتتتتتتتقبال البيانتتتتتتتتتتتتات وتستتتتتتتتتتتتجيلها وتخرينهتتتتتتتتتتتا واستتتتتتتتتتتتترجاعها لإل

داريتتة واالحصتائية لتستتتخدم فتتى مجتتاالت التخطتتيط على األستتاليط المحاستتبية واإلوعرضتها،أعتمادا  
 (.م1991يحيي محمد أبوطالب،) .والرقابة وأتخاذ القرار

ات ألنتتتا  داريتتة بأنهتتا نظتتام للمعلومتتات يقتتوم بتجميتتا وبتشتتغيل البيانتتتعتترد المحاستتبة اإل
عليته ة ألستخدامها فتى التخطتيط والتقتويم والرقابتة ومتا تنطتوا دارة المنشأمعلومات يتم توصيلها إل

      دارة فتتى تحقيتتتق أهتتتداد التنظتتتيم.اإل تختتتاذ القتترارات وبمتتتا يستتتاعدهتتذه الوظتتتائد ومتتتا تحتاجتته متتتن إ
 (.م2003األميرة ابراهيم عثمان وآخرون،  )
المناسبة،وصتتنا  هتتى النظتتام المتطتتور للتخطتتيط والرقابتتة وتجهيتتر البيانتتات والمعلومتتات بتتالكلد  

ستتتثمارات بحيتتث تحقتتق أقصتتى األربتتاح المواريتتة للمختتاطر التتتى تتحملهتتا وهتتى رات لتوجيتته اإلالقتترا
مختلتتتد أوجتتته النشتتتاط الجهتتتة الفعالتتتة لتهيئتتتة وقيتتتاس وتوصتتتيل المعلومتتتات األقتصتتتادية المالئمتتتة ل

تعلقتتتة بالنشتتتاط داريتتتة للمنشأة،لمستتتاعدتها فتتتى رستتتم السياستتتات وأتختتتاذ القتتترارات الموالمستتتتويات اإل
 (.م2000يوحنا آل آدم وآخرون،)  الحالى والمستقبلى اللذان يحققان األهداد.

داريتة نظتام للمعلومتات يختتص المحاستبة اإلمن خالل المفتاهيم الستابقة يترا الباحتث بتأن 
بتجميتتتتا وتحليتتتتل وتبويتتتتط وتختتتترين بيانتتتتات أساستتتتية أو معلومتتتتات ناتجتتتتة متتتتن نظتتتتم أختتتترا فرعيتتتتة 

تقتتدم التتى  ماليتتة أو غيتتر ماليتتة، نتتتا  معلومتتات ذات طتتابا كمتتىانشتتأة لغتترم للمعلومتتات فتتى الم
 ستخدامها فى مجال الرقابة على تنفيذ الخطط.اإلدارة العلياإل

 المحاسبة اإلدارية كنظام للمعلومات:
متترت المحاستتبة اإلداريتتة بعتتدة مراحتتل متتن التطتتور متتتأثرة بتطتتور االحتياجتتات اإلداريتتة. ففتتي 

تمثتل الهتدد الرئيستي فتي تعظتيم الكفتاية، وتبلتورت  Mass Productionكبيتر مرحلتة اإلنتتا  ال
مسئولية المحاسبة اإلدارية في الرقابة على التكتاليد متن ختالل منهجيتة التكتاليد المعياريتة. وفتي 
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المرحلتتة التاليتتة والتتتي اتستتمت بتتتأثير قتتوا الستتوق، تركتتر االهتمتتام علتتى الطاقتتة وكيفيتتة االستتتغالل 
خالل تخصيصها للمنتجات التي تولد أكبر منفعتة. وتبلتور دور المحاستبة اإلداريتة  األمثل لها من

في السعي للوصول للمر  اإلنتاجي األمثل بمتا يحقتق أعلتى قيمتة فتي ضتوي قيتود الطاقتة، معتمتدة 
علي تحليتل هتامم مستاهمة الوحتدة والتكتاليد المباشترة.  و فتي فتترات األرمتات يتتم التركيتر علتى 

غيتتتر المباشتترة كتتأهم قضتتتية إداريتتة، ويتحتتدد دور المحاستتتبة اإلداريتتة فتتي الستتتعي خفتتم التكتتاليد 
لتطوير وتطبيق األدوات التي تحقتق هتذا الهتدد منهتا األستاس الصتفرح إلعتداد الموارنتة، وتحليتل 

عادة هندسة العملية  .  (Stone, et al., 2000) قيمة التكاليد غير المباشرة، وا 
لية والناشئة عن االتجاه العالمي لتحرير التجارة الدولية، إال أن الضغوط التنافسية الحا

وتكتل العديد من الشركات الكبرا في اتحادات بهدد تحقيق وفورات تدعم قوتها السوقية من 
خالل تحقيق تكامل سلسلة القيمة، دفا بالعديد من المنشآت لتبني إستراتيجية االستجابة لرغبات 

اؤها واستمرارها في السوق. وهو ما يتطلط ضرورة تطوير كمنفذ وحيد لضمان بق المستهلكين
ويمثل تطوير  ،هياكل ونظم المنشأة بشكل يضمن لها النجاح في تطبيق تلك اإلستراتيجية

المحاسبة اإلدارية أحد أهم التحديات التي تواجه المنشآت المعاصرة، باعتبارها المنتج الرئيسي 
كافة المستويات اإلدارية في ظل ظرود تتسم بعدم  للمعلومات الالرمة التخاذ القرارات على

، المستهلكينالتأكد، وعدم القابلية لبرمجة عملية اتخاذ القرار بسبط سرعة التغييرات في متطلبات 
و مستوا الفن اإلنتاجي السائد، نتيجة لسعي مختلد المنشآت للتحسين المستمر لمخرجاتها بما 

المنتج أو الخدمة، يحقق قيمة للمساهمين تحفرهم يضمن حصولها على نصيط مناسط من سوق 
على استمرار دعم المنشأة. ومما يريد من صعوبة األمر ما ترتط على المنافسة المترايدة من 
انخفام مستمر في الوقت المتاح للمتنافسين للتفاعل ما التغييرات السوقية، نظرا  لما ترتط 

وهو ما يتطلط ضرورة رفا مقدرة المنشأة على  عليها من انخفام مدة وجود المنتج في السوق. 
االستجابة السريعة والسليمة للمتغيرات السوقية. و يستدعي ذلك ضرورة توفير المحاسبة اإلدارية 
معلومات مناسبة ودقيقة ووقتية لمتخذح القرارات، من خالل وضا نظام تقارير فعال يوفر 

. وهو مادفا البتكار أدوات جديدة منها اريةوالسريعة لكل المستويات اإلدالمعلومات الصحيحة 
لوضا نظام تقارير يتأسس علي الربط بين  Balance Scorecardبطاقة األداي المتوارن 

المسئوليات ومستويات اتخاذ القرار، ما األخذ في االعتبار العالقة المترابطة بين المهام 
هداد، سواي تمثلت في الجودة أو واألهداد. بهدد اختيار أفضل المؤشرات المالئمة لتحقيق األ

 ، وذلك في ضوي عاملين هما:(Lipe & Salterio, 2000) مدة وجود المنتج في السوق
 كاستراتيجية للبقاي واالستمرار: المستهلكيناالستجابة لرغبات  –أ 
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أهتتتتم ميتتتترة تنافستتتتية فتتتتي ستتتتوق يتصتتتتد بالطلتتتتط المترايتتتتد  مستتتتتهلكحيتتتتث يمثتتتتل إرضتتتتاي ال
المنشآت للتحسين المستمر لما تقدمه من سلا وخدمات، ورفا مستوا جودة  والمتغير. ولذا تسعي

خدماتها التسويقية، في إطار السعي المستمر على لخفتم التكلفتة، بمتا يتؤدح فتي النهايتة لتعظتيم 
 القيمة المتحققة للعميل داخليا  وخارجيا .

 التقلبات السوقية وعدم التأكد: –ط 
البيئتتة التنافستتية إلتتي التتتأثير الستتلبي فتتي قتتدرة المنشتتأة  حيتتث تتتؤدح التقلبتتات المستتتمرة فتتي

علتتى التخطتتيط والقيتتاس الفعتتال لتتدداي. ويتحتتدد دور المحاستتبة اإلداريتتة فتتي ضتترورة تقييمهتتا ألثتتر 
تلتتك التقلبتتات ووضتتا الخطتتط المناستتبة لمواجهتهتتا، بمتتا يتتؤدح لتحقيتتق األهتتداد، معتمتتدة  فتتي ذلتتك 

، بمتا يمكتن معته التربط  Contingency Planningحتمتالي على الموارنات المرنة والتخطيط اال
بين الموارنة والتغييترات الخارجيتة المتؤثرة علتى األداي، لوضتا الخطتط البديلتة أو الطارئتة لمواجهتة 

 هذه التغييرات، بما ال يؤثر على فعالية الخطة األساسية.
فتتتي األنشتتتطة التتتتي ترتتتتط علتتتى تطتتتور البيئتتتة التنافستتتية ريتتتادة انتتتدما  المحاستتتبة اإلداريتتتة 

تستتتتتهدد تحقيتتتتق نمتتتتو مترايتتتتد، والعمتتتتل علتتتتى التخصتتتتيص األمثتتتتل للمتتتتوارد الماليتتتتة المتاحتتتتة، متتتتا 
. وهتو متا يتطلتط  (Stone, et al., 2000) االستتمرار فتي الستعي لتخفتيم التكلفتة ورقابتهتا

 ضرورة سعي المحاسط اإلدارح الكتساط مهارات مهنية، والعمل علي:
 عمقة لطبيعة النشاط.الفهم والمعرفة المت –
 معرفة الهيكل التنظيمي وطبيعة المعلومات التي تحتا  إليها المستويات اإلدارية المختلفة. –
 رفا مقدرته على االتصال الكدي والسريا بمختلد المستويات التنظيمية. –
 النظرة الشاملة المتأسسة على التحليل العميق لمشاكل العمل. –

اك حاجتتة ملحتتة لتطتتوير إطتتار متكامتتل للمحاستتبة اإلداريتتة بنتتاي علتتى متتا ستتبق أصتتب  هنتت
 المستتهلكينكنظام فرعي للمعلومات يضمن نجاح المنشأة في تنفيذ إستراتيجية االستجابة لرغبتات 

 في ظل التقلبات السوقية وعدم التأكد، يأخذ في االعتبار :
 م صغير(.حالة وطبيعة وحجم نشاط المنشأة ) نامية أم ناضجة، ذات حجم كبير أ –
 حالة الشركة التنافسية ) قائد أم تابا (. –
 ما تمتلكه من مهارات مهنية. –

 :المستهلكينإستراتيجية االستجابة لرغبات 
مرونة إنتاجية، وتمثل في نفس الوقت حتدا  تنافستيا   المستهلكينتتطلط االستجابة لرغبات 

بالتتتأثير فتتي مواصتتفات المنتجتتات التتتي جديتتدا   وَتعَّتتراد بالمتتدا التتذح تستتم  المنشتتأة بتته للعمتتالي 
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تقدمها أو الخدمات التي تؤديها. ويبدأ هذا المدا باستعداد وقدرة المنشتأة علتى تغييتر المواصتفات 
، وينتهتتي بتنتتتا  مخرجتتات يتتتم  Tailored Customizationلمقابلتتة متطلبتتات خاصتتة للعميتتل 

فها بواستتطة المنشتتأة، ويشتتار إليهتتا وفقتتا  لمتتريج متتن المقتتاييس المعياريتتة التتتي يعتتاد توصتتي ضتتبطها
     . Mass Customization (Alford, et al., 2000) المستهلكينباالستجابة الواسعة لرغبات 

فتي ظتل نظتتم التصتنيا المرنتة  كعمليتة متصتتلة  المستتهلكينينظتر إلتى االستتجابة لرغبتتات 
التغيير في المواصفات يبدأ حدها األول بمستويات منخفضة عندما يكون العميل قادر على طلط 

األساستتتية للمنتتتتج أو الخدمتتتة، وحتتتدها األخيتتتر يتمثتتتل فتتتي التقتتتديم المستتتتمر لمستتتتويات عاليتتتة متتتن 
 & Pine) االستتتجابة، متتن ختتالل تصتتميم منتتتج أو خدمتتة تفتتي بالمتطلبتتات الكاملتتة للعمتتالي

Gilmore, 1997)  . 
 لين هما :على عام المستهلكينيتوقد نجاح إستراتيجية االستجابة لرغبات 

تبني أنظمة تصنيا مرنة تكفل إمكانية تغيير مواصفات المنتج والعمليات لمقابلة التغير  – 1
 .المستهلكينفي رغبات 

 وجود عالقات ترابطية فعالة بين الوحدات التنظيمية الفرعية داخل المنشأة. – 0
 :ة اإلدارية على نظام المحاسب المستهلكينتبني إستراتيجية االستجابة لرغبات  ثأثير

علتتى ماهيتتة نظتتم التصتتنيا المرنتتة، وتأثيرهتتا علتتى طبيعتتة العالقتتات ذلتتك التعتترد تطلتتط ي
الترابطيتتة بتتين الوحتتدات التنظيميتتة بالمنشتتأة، كمتتدخل لتحليتتل كيفيتتة تتتأثير تبنتتي اإلستتتراتيجية علتتى 

ديتد طبيعتة بيئة التصنيا، والعالقات الترابطية بتين الوحتدات التنظيميتة داختل المنشتأة، ومتن ثتم تح
 العالقات التأثيرية بين تبني اإلستراتيجية والمحاسبة اإلدارية. 

أوالا : ماهية نظم التصنيع المرنة، وطبيعة العالقات الترابطية بين الوحدات التنظيمية 
 :بالمنشأة

  :نظم التصنيع المرنة -1
علتتتى  كينالمستتتهليتحتتدد متتدا نجتتتاح المنشتتأة فتتي تطبيتتتق إستتتراتيجية االستتتجابة لرغبتتتات  

توافر نظام تصنيا مرن يكفل لتإلدارة إجتراي التغييترات المطلوبتة فتي مواصتفات المنتتج لتتتاليم متا 
دائمتتة التغييتتر، والناشتتئة عتتن التغيتتر فتتي أوضتتاا الستتوق وظتترود المنافستتة  المستتتهلكينمتطلبتتات 

 Flexible)العالميتتتة. وهتتتو متتتا حتتتدا بالعديتتتد متتتن المنشتتتآت إلتتتى تطبيتتتق التتتنظم ا ليتتتة المرنتتتة 
Automation)  سواي تمثلت في نظم التصنيا المرنةFlexible Manufacturing Systems 

(FMS) أو التصتتتتتتتتتنيا المتكامتتتتتتتتتل باستتتتتتتتتتخدام الحاستتتتتتتتتط ،Computer-Integrated 
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Manufacturing (CIM) أو التصتميم بمستاعدة الحاستط ،Computer-Aided Design 
(CAD)  (Sriram, 1995). 

هتتي نظتتم تتتدار وتراقتتط ا الت والمعتتدات فيهتتا إليكترونيتتا . ويمكتتن  التتنظم ا ليتتة المرنتتةان 
تعتتديل عملياتهتتا لتتتتاليم متتا التغييتترات فتتي تصتتميم المنتتتج والمتتر  اإلنتتتاجي. ويمكتتن تطبيتتق نظتتم 

فتتتي الصتتتناعات التجميعيتتتة مثتتتل صتتتناعة الستتتيارات، أو فتتتي غيرهتتتا متتتن  (FMS)التصتتتنيا المرنتتتة 
والغرل والنسيج والحديد والصتلط.  حيتث يستتخدم  اإلنستان الصناعات مثل الصناعات الكيميائية 

ا لي، ونظم الرقابة ا لية بدرجات متفاوتة، وتتغير أشتكال خطتوط اإلنتتا  إلتى مراكتر تجمتا  لتي 
Grouped Machine Centers  يتم مراقبتها باستخدام الحاسط (Wu & Ellis, 2000) . 

 (Sriram, 1995)تط عليها بعم المشاكل تحقق هذه النظم العديد من المرايا، كما يتر 
ومن أهتم المرايتا متا تتوفره متن سترعة استتجابة للتغيترات فتي أستواق المنتتج، نظترا  لمتا يترتتط عليهتا 
متن رفتتا مقتدرة المنظمتتة علتتى تحقيتق كفتتاية وفعاليتة األداي، والتحستتين المستتتمر فتي جتتودة المنتتتج، 

الفاقتتد والتتتالد، واالستتتغالل األمثتتل لدجهتترة والمرونتتة فتتي إضتتافة خطتتوط إنتاجيتتة جديتتدة، وتقليتتل 
والمعتتدات، كمتتا تحقتتق وفتترا  فتتي المستتاحات المطلوبتتة إلتمتتام العمليتتات، وتخفتتم تكلفتتة المختترون، 

عادة التصنيا، ومتن ثتم خفتم رمتن األداي الكلتي   Leadوتكلفة مناولة المواد، ورمن األعطال وا 
Time ة وغيتتتر المباشتتترة.  ومتتتن مراياهتتتا الهامتتتة . وهتتتو متتتا يتتتؤدح إلتتتى التتتوفر فتتتي العمالتتتة المباشتتتر

األختترا تحقيقهتتا ألعلتتى درجتتة متتن الكفتتاية فتتي الرقابتتة علتتى العمليتتات اإلنتاجيتتة نظتترا  لستترعة دورة 
التغذية العكستية التتي تتوفر إلدارة المنشتأة صتورة كاملتة وفوريتة عتن وضتا اإلنتتا  والتشتغيل. ممتا 

م اإلنتا  بتكلفة معقولتة. إال أنهتا تتطلتط مشتغلين ينعكس أثره في رفا قدرة المنشأة على ريادة حج
مبدعين يساهمون في تحقيق مرونة فعلية. كما تحتا  الستثمارات مبدئية عالية ممثلة في التكلفتة 
عتادة التخطتيط،  األولية لمعدات التشغيل وأجهرة الحاسط وبرامجه، باإلضافة لتكاليد التأستيس، وا 

هتتا، كمتتا تخلتتق نوعتتا  جديتتدا  متتن القضتتايا التتتي يجتتط علتتى وتكلفتتة تغييتتر نظتتم التتدعم والتكيتتد مع
المنظمات السعي لمواجهتها بكفاية، من أهمها الحاجة إلحتداث تغييترات مالئمتة فتي نظتم المنشتأة 
وهيكلهتتا التنظيمتتي، وعلتتى رأستتها نظتتام المحاستتبة اإلداريتتة التتذح يجتتط تطتتويره للعديتتد متتن األستتباط 

 : (Gosselin, 1997)منها  
 يد الحاجة لنوعيات جديدة ومختلفة  من المعلومات المحاسبية.ترا  -أ  
ضخامة حجم االستثمارات المالية الالرمة لتطبيق تلك النظم، بينما المنتافا المباشترة   -ط 

وغير المباشرة المتولدة عنهتا مثتل تخفتيم تكلفتة اإلنتتا  والمخترون، وتحستين جتودة 
شتتتباا رغبتتتات  رة المنظمتتتة التنافستتتية تحتتتدث بشتتتكل ، ورفتتتا مقتتتدالمستتتتهلكيناإلنتتتتا  وا 
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متتتتالي وتراكمتتي علتتى المتتدا الطويتتل. ونظتترا  ألهميتتة هتتذه المنتتافا متتن منظتتور قيمتتة 
، فتتتتن علتتتى المحاستتتبة اإلداريتتتة أن تتتتوفر األدوات المالئمتتتة المستتتتهلكينالمستتتاهمين و 

 لقياسها، وتقدم التقارير المالئمة والدورية لتوضي  ما تحقق منها خالل الفترة.
يتركر االهتمام تقليديا  على التقارير المالية قصيرة األجل، بينما تتطلط نظم التصتنيا  –  

المرنتتتتة تتتتتوافر معلومتتتتات توضتتتت  االتجاهتتتتات اإلستتتتتراتيجية طويلتتتتة األجتتتتل. وهتتتتو متتتتا 
يستتدعي ضتترورة تطتتوير معتايير القيتتاس والتقريتتر المحاستبي عتتن األداي اإلستتتراتيجي 

 طويل األجل.
 :بطية بين الوحدات التنظيمية الفرعية داخل المنشأةالعالقات الترا  - 2

علتى متدا كفتاية وفعاليتة العالقتات  المستتهلكينيتأثر نجاح إستراتيجية االستتجابة لرغبتات    
الترابطيتتتتتة بتتتتتين الوحتتتتتدات التنظيميتتتتتة الفرعيتتتتتة داختتتتتل المنشتتتتتأة، والتتتتتتي تأختتتتتذ أحتتتتتد أشتتتتتكال ثتتتتتالث 

(Macintosh, 1994) : هي 
وتوجتتتد عنتتتدما تنجتتتتر  Pooled Interdependence)مجمعتتتة( عالقتتتات تجميعيتتتة  –أ  

 الوحدات التنظيمية مهامها بشكل مستقل ومترابط في نفس الوقت.
وتوجد عند حدوث تتابا تسلسلي  Sequential Interdependenceعالقات متتالية  –ط 

للوحتتتتدات الوستتتتيطة المحولتتتتة بتتتتين الوحتتتتدات التنظيميتتتتة حتتتتتى يتتتتتم تستتتتليم المنتتتتتج النهتتتتائي 
 لعميل.ل
وتمثتتل أعلتتى أشتتكال العالقتتات  Reciprocal Interdependenceعالقتتات تبادليتتة  –  

الترابطيتتة حيتتث تتحتترك فيهتتا المنتجتتات الوستتيطة لدمتتام والخلتتد بتتين الوحتتدات التنظيميتتة 
 عدة مرات حتى يتم تسليم المنتج النهائي للعميل.

ين الوحتتدات التنظيميتتة  بشتتتكل يمكتتن أن توجتتد األنتتواا الثالثتتتة متتن العالقتتات الترابطيتتة بتتت 
مترامن.  وتتأثر كفاية وفعالية العالقات الترابطية بمدا وفرة المعلومات الوقتية والمالئمة الالرمتة 
لمساعدة المدراي على اتخاذ القرارات في ظل حالة عتدم التأكتد التتي يتستم بهتا النشتاط االقتصتادح 

وهتتو متتا يعنتتي ضتترورة تطتتوير األبعتتاد بصتتفة عامتتة، وفتتي ا ونتتة األخيتترة علتتى وجتته الخصتتوص. 
المختلفة لنظام المحاستبة اإلداريتة بمتا يمكتن معته تتوفير تلتك المعلومتات. وتتمثتل تلتك األبعتاد فتي 

 . Timelinessوالوقتيتتة  Aggregationوالتجميتتا  Integrationوالتكامتتل  Scopeالنطتتاق 
(Forza & Salvador, 2001- Hunton & Flowers, 1999- David et al., 1999) 
ويتحتتدد النطتتاق فتتي ظتتل نظتتام المحاستتبة اإلداريتتة التقليتتدح بالعمتتل علتتى تتتوفير معلومتتات ماليتتة، 

 Narrow Scopeتاريخية، ذات تركير داخلي، وهو متا يطلتق عليهتا معلومتات النطتاق الضتيق 
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Information  وفتتي المقابتتل فتتتن معلومتتات النطتتاق الواستتا .Board-Scope Information 
اإلضتتافة لمعلومتتات النطتتاق الضتتيق، معلومتتات أختترا غيتتر ماليتتة، ذات منظتتور ختتارجي تتمثتتل ب

.  ويتكتون النطتاق متن ثالثتة أبعتاد فرعيتة (Hunton & Flowers, 1999)واتجاهتات مستتقبلية 
 Timeوالمتتدا الرمنتتي  Quantificationوالقيتتاس الكمتتي    Focusهتتي المنظتتور )المحتتور(

Horizon  . 

ه تتتتوفير المعلومتتتات المتعلقتتتة بأنشتتتطة الوحتتتدات التنظيميتتتة الفرعيتتتة أمتتتا التكامتتتل فيقصتتتد بتتت
داختتل المنشتتأة، باإلضتتافة للمعلومتتات المتعلقتتة بتتتأثير القتترارات التتتي تتختتذها أح وحتتدة علتتتى أداي 
الوحدات األخرا. وترتبط هذه المعلومات بالمتدخالت والمخرجتات وعمليتات التشتغيل والتكنولوجيتا 

المعلومتتتات التتتتي تتضتتتمنها التقتتتارير الخاصتتتة بحجتتتم ونتتتوا المخرجتتتات المستتتتخدمة. ومتتتن أمثلتهتتتا 
المتولتتتتدة عتتتتن مختلتتتتد الوحتتتتدات التنظيميتتتتة، و متتتتا يتتتترتبط بهتتتتا متتتتن معلومتتتتات متعلقتتتتة بالتكتتتتاليد 

 . (David et al., 1999) واإليرادات واألسعار
لخصة يقصد بالبعد التجميعي توفير معلومات مجمعة عن األداي المالي، مثل التقارير الم

عن أنشطة الوحتدات الفرعيتة أو الوظيفيتة ستواي قتدمت فتي شتكل تقتارير دوريتة، أو تقتارير خاصتة 
ناتجتتتة عتتتن نمتتتاذ  دعتتتم القتتترار اإلدارح مثتتتل نمتتتاذ  المختتترون، وتحليتتتل التتترب  والحجتتتم والتكلفتتتة.  

قتراراتهم وتوفر التقارير المجمعة المعلومات الالرمة لمستاعدة المتدراي علتى التقيتيم المستتمر لتتأثير 
 على جودة اإلنتا  وكفاية مختلد الوحدات التنظيمية الفرعية.

َبعتتتدين فتتترعيين همتتتا دوريتتتة التقتتتارير، وستتترعة إعتتتدادها نجتتتد ان لهتتتا لوقتيتتتة فيمتتتا يتعلتتتق با
وتوصتتيلها. وتعنتتي الدوريتتتة تتتوفير المعلومتتات بشتتتكل متكتترر ومتتنظم، بينمتتتا تعنتتي الستترعة الوقتتتت 

فيرهتتا للمستتتتخدم.  ومتتتي متتا أمكتتن تتتوفير المعلومتتات بشتتتكل المنقضتتي بتتين طلتتط المعلومتتات وتو 
دورح ) يوميا  أو إسبوعيا ( وكان الفارق الرمني بتين طلتط المعلومتة وتوفيرهتا قليتل كتان هتذا دلتيال  

 على كفاية وفعالية نظام المحاسبة اإلدارية من راوية الَبعد الرمني.
إلدارية مترابطة، إلى الحد الذح يتض  مما سبق أن األبعاد األربعة لنظام المحاسبة ا

يؤدح إلى التداخل بينها. حيث يمكن توفير معلومات النطاق الواسا والمعلومات المتكاملة بشكل 
تجميعي، أو بشكل تفصيلي. وبالمثل أبعاد النطاق والتكامل والتجميا يمكن أن تكون مرتبطة 

اي لَبعد معين ربما يترامن ما غيره من بدرجة كبيرة ما َبعد الوقتية. وهو ما يعني أن إدراك المدر 
األبعاد األخرا. ومن ثم يجط تحرح الدقة عند فحص تأثير تبني إستراتيجية االستجابة لرغبات 

 على كل بَعد بشكل منفصل.   المستهلكين
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ثانيااااا :  تاااأثير تبناااي اإلساااتراتيجية علاااى بيعاااة التصااانيع، والعالقاااات الترابطياااة باااين الوحااادات 
 :ل المنشأةالتنظيمية داخ

 على بيئة التصنيا: المستهلكينتأثير استراتيجية االستجابة لرغبات   - 1
الناشتتتن عتتتن المنافستتتة  المستتتتهلكينكمتتتا ستتتبق القتتتول فتتتتن االستتتتجابة للتغيتتتر فتتتي رغبتتتات  

الستتوقية يتطلتتط وجتتود نظتتم تصتتنيا مرنتتة، يمكتتن متتن خاللهتتا تصتتنيا المنتتتج بالمواصتتفات المعدلتتة 
، وهو ما حفر العديد متن المنشتآت لتبنتي مثتل هتذه التنظم. وقتد المستهلكينوفقا  للتغير في رغبات 

 ترتط على ذلك تغيير في تصميم المصنا، وترايد مستوا ا لية. 
 ير التغير في تصميم المصنا على نظام المحاسبة اإلدارية:تأث  –أ 

ضتترورة تقستتيم المصتتنا إلتتى  المستتتهلكينترتتتط علتتى تبنتتي إستتتراتيجية االستتتجابة لرغبتتات 
خاليتتا متعتتددة كتتل خليتتة تمثتتل وحتتدة مستتتقلة، تركتتر علتتى تصتتنيا مجموعتتة متتن المنتجتتات بتتتدارة 

االحتياجات السوقية الناشئة عتن التغيتر فتي ذاتية، وتتصد بحساسية عالية للتغيرات في الطلط و 
. وهو متا يعنتي تغييتر عمليتة التصتنيا متن خطتوط وظيفيتة (Sriram,1995) المستهلكينرغبات 

Functional Lines إلى خطوط تدفق Flow Lines   .( Forza & Salvador, 2001) 
ن الدقتة وبشتكل تتوقا اإلدارة من النظام المحاسبي توفير معلومات تتسم بدرجتة معقولتة مت

فتتورح عتتن تكلفتتة وحتتدة المنتتتج، لمستتاعدتها فتتي تحديتتد الستتعر األمثتتل التتذح يحقتتق ربحيتتة معقولتتة، 
ويحظى في نفس الوقت بالقبول السوقي في ظل المنافسة السائدة. كما تحتا  لمعلومتات تكاليفيتة 

عادة التصميم، وجودة التوريد و المنتج  وهو ما يتطلط . (Gosselin, 1997)متعلقة بالتجهير وا 
سعى النظام المحاسبي لتوفير المقاييس الماليمة لكل عنصر في شكل تكلفة، متا توضتي  تكلفتة 

تحديتد األنشتطة غيتر  لكاإلنتا  التالد والمعاط وتكلفة المخرون وعالقتته بجتداول الشتحن.  وكتذا
أصتتتتب   الضتتترورية التتتتتي يجتتتط محوهتتتتا أو إرالتهتتتتا. خالصتتتة القتتتتول  أن نظتتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتتة

مطالبتتتا  بتتتالتقرير عتتتن عناصتتتر غيتتتر تقليديتتتة مثتتتل معتتتدالت االستتتتفادة متتتن ا الت، والوقتتتت غيتتتر 
المستغل الناشن عن انتظار ا الت لحتين وصتول المتواد أو مكونتات المنتتج، أو بستبط األعطتال 
الناشتتتئة عتتتن الفحتتتص أو الصتتتيانة، وكتتتذا تكتتتاليد الطاقتتتة وتكتتتاليد التتتتدريط والريتتتادة فتتتي األجتتتور 

 .   (Briers & Chua, 2001)اشئة عن تحَسن مهارات العاملين الن
 تأثير ترايد مستوا ا لية على نظام المحاسبة اإلدارية:  –ط 

تتتؤدح نظتتم التصتتنيا المرنتتة بمتتا يترتتتط عليهتتا متتن ترايتتد االعتمتتاد علتتى الحاستتط فتتي إدارة 
مليتات المنظمتة إلتى ترايتد وتشغيل ا الت وتنفيذ خطتط اإلنتتا  والرقابتة علتى األنشتطة المكونتة لع

النفقات الرأسمالية والتكاليد غير المباشرة بسبط ارتفاا تكاليد األجهترة والتكتاليد الهندستية مثتل 
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عا ارتفتاا تكتاليد الصتيانة واإلشتراد وتتدريط  لكدة هيكلة المراكتر اإلنتاجيتة، وكتذتكلفة تصميم وا 
. باإلضتتتافة لظهتتتور أنتتتواا أختتترا متتتن العتتتاملين لرفتتتا مهتتتاراتهم بمتتتا يتتتتاليم متتتا طبيعتتتة هتتتذه التتتنظم

مثلتتة فتتي تكلفتتة تصتتميم وتطتتوير نظتتم وبتترامج الحاستتط ا لتتي.  وعلتتى الجانتتط ا ختتر تالتكتتاليد م
ستنخفم تكاليد العمالة المباشترة نتيجتة النخفتام عتدد مشتغلي ا الت وانخفتام الترمن التالرم 

فة إلتتى ترايتتد أهميتتة أنشتتتطة إلعتتداد وتشتتغيل تلتتك ا الت.  هتتذا التغيتتر فتتي متتتريج التكلفتتة باإلضتتا
تصتتتميم وتطتتتوير المنتتتتج ستتتيؤدح إلتتتى عتتتدم ماليمتتتة األستتتس التقليديتتتة لتخصتتتيص التكتتتاليد غيتتتر 

 & Wu & Ellis, 2000- Hunton)المباشترة، ويتطلتط األمتر البحتث عتن أستس جديتدة 
Flowers, 1999- Sriram, 1995) ومتتن ثتتم علتتى المنظمتتات التتتي تتبنتتى نظتتم التصتتنيا .

سعى الختبار وتجربة أساليط جديدة للقياس والرقابة مثل تكلفة التحويتل، والتكلفتة وفقتا  المرنة أن ت
 للنشاط والتكلفة المستهدفة.

تؤثر  المستهلكينبناي على ما سبق يمكن القول أن تبني إستراتيجية االستجابة لرغبات 
المصنا،  بشكل غير مباشر على نظام المحاسبة اإلدارية، من خالل تأثيرها على تصميم

وترايد مستوا ا لية اللذان يتطلبان تغييرا  في نوعية وطبيعة المعلومات المتولدة من نظام 
 المحاسبة اإلدارية.

على العالقتات الترابطيتة بتين الوحتدات  المستهلكينتأثير تبني إستراتيجية االستجابة لرغبات  - 0
 :التنظيمية الفرعية وبيئة اتخاذ القرار

وجتتود نظتتام معلومتتات كتتدي وفعتتال يمكتتن متتن خاللتته  المستتتهلكينلرغبتتات  تتطلتتط االستتتجابة
تتتتتوفير المعلومتتتتات الالرمتتتتة لمستتتتاعدة اإلدارة علتتتتى إجتتتتراي التغييتتتترات الالرمتتتتة فتتتتي تصتتتتميم المنتتتتتج 

. والستتؤال هتتل تتتؤثر تلتتك اإلستتتراتيجية علتتى المستتتهلكينوالعمليتتات بمتتا يفتتي بتتالتغير فتتي رغبتتات 
دات التنظيميتتتة داختتتل المنشتتتأة؟ وكيتتتد تتتتؤثر علتتتى نظتتتام المحاستتتبة العالقتتتات الترابطيتتتة بتتتين الوحتتت

 اإلدارية ؟
على العالقات الترابطية بين الوحدات  المستهلكينتأثير تبني استراتيجية االستجابة لرغبات   –أ  

 التنظيمية:
على العالقات الترابطية بين  المستهلكينللتعرد على مدا تأثير تبني االستجابة لرغبات 

م أو الوحدات التنظيمية الفرعية داخل المنشأة، دعنا نفترم وجود منشأة تنتج منتج وحيد، األقسا
وأن الطلط على اإلنتا  ثابت نسبيا ، ما توافر مخرون بكميات كبيرة. فما هي العالقة المتوقعة 
بين قسمي اإلنتا  والمبيعات على سبيل المثال؟ مما الشك فيه أن العالقة بينهما ستكون 

 Pooledدة نسبيا ، وسيعمل كال  منهما بشكل مستقل )عالقة اعتماد تجميعي محدو 
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Interdependence  حيث تستطيا أقسام المبيعات الحصول على ما تحتا  إليه من ،)
المخرون المتاح، أو من موردين خارجيين.  وبالطبا فتن هذه الحالة مستبعدة، حيث ال يمكن 

ويؤدح إلى ريادة الفاقد  من المخرون ألنه مكلد اقتصاديا   ألح إدارة كدي االحتفاظ بحجم كبير
في رأس المال. وبناي عليه، وما األخذ في االعتبار تقلط مستويات الطلط؛ باإلضافة للتغير في 

، يمكن توقا عالقات ترابطية أكثر قوة المستهلكينمواصفات المنتج نتيجة التغير في احتياجات 
تحتا  األقسام اإلنتاجية إلى تكييد المر  اإلنتاجي بشكل بين الوحدات التنظيمية.  حيث 

مستمر ليتاليم ما الرغبات المتغيرة للعمالي، وهو ما يتطلط جدولة العالقة بين األقسام 
اإلنتاجية والبيعية بما يمكن معه الوفاي المستمر بتلك الرغبات.  ومن ثم يمكن القول أن تبني 

تؤدح إلى تحريك العالقات الترابطية بين الوحدات  تهلكينالمسإستراتيجية االستجابة لرغبات 
التنظيمية بالمنشأة من المستوا المنخفم، إلى مستويات مرتفعة. وهو ما يعني وجود عالقة 
 ارتباط موجبة بين تبني تلك اإلستراتيجية و العالقات الترابطية بين الوحدات التنظيمية بالمنشأة.

 على عملية اتخاذ القرار: المستهلكينبة لرغبات تأثير إستراتيجية االستجا  –ط 
يتم اتخاذ القرار في ظل مستويات مختلفة من عدم التأكد وتتحدد تلك المستويات في      

ضوي فجوة المعلومات، التي تؤثر في مدا إدراك المدراي للبدائل المتاحة، وقدرتهم على 
. و تتأثر فجوة المعلومات (Dromwieh, 1990)تطويرها، الختيار البديل األكثر مالئمة 

 : بعاملين هما

 الفرق بين حجم المعلومات المتاحة والمعلومات المطلوبة التخاذ القرار. –

 مدا ماليمة المعلومات الممكن توفيرها ما طبيعة القرار المراد اتخاذه.  –

لك بمعني أن توفير كم كبير من المعلومات ال يؤدح لتقليل الفجوة؛ إال إذا كانت ت 
المعلومات مالئمة لعملية اتخاذ القرار. وهو ما يعني أن توفير قدر كبير من المعلومات المالئمة 
التخاذ   قرارات قابلة للبرمجة ال يؤدح لسد الفجوة إذا كان القرار المراد اتخاذه غير قابل 

 للبرمجة.

وة المعلومات من عليه يمكن القول أن على نظام المحاسبة اإلدارية أن يسعى لسد فج ا  بناي
خالل توفيرها بالكم والكيفية المالئمة لطبيعة القرار المراد اتخاذه على مستوا الوحدات التنظيمية 
داخل المنشأة، وبما يساهم في تخفيم عدم التأكد وتحسين عالقات المدخالت والمخرجات في 

 ضوي العالقات الترابطية بينها.



 - 15 - 

ومتتا تتطلبتته متتن  المستتتهلكينية االستتتجابة لرغبتتات مكتتن القتتول أن تبنتتي إستتتراتيجيَ  ممتتاَذكر
ضتترورة تطبيتتق نظتتم تصتتنيا مرنتتة، وتطتتوير العالقتتات الترابطيتتة بتتين الوحتتدات التنظيميتتة الفرعيتتة 
داختتل المنشتتأة تتتؤثر علتتى األبعتتاد األربعتتة لنظتتام المحاستتبة اإلداريتتة، إال أن فعاليتتة استتتجابة هتتتذا 

 د على :النظام لمتطلبات تبني اإلستراتيجية تتوق
مدا مشاركة مسئولي النظام في التخطيط لمشروا اإلدارة اإلليكترونيتة لنظتام التصتنيا   – 1

المتترن، ومتتدا إداركهتتم لكونتته لتتيس مجتترد مشتتروا تنظيمتتي منعتترل، بتتل هتتو عمليتتة إبتتداا 
 مستمر طوال الوقت.

وبتتتين  قتتتدرة نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة علتتتى تحقيتتتق التكامتتتل بتتتين نظتتتم المعلومتتتات ا ليتتتة – 0
المجتتاالت الوظيفيتتة المختلفتتة داختتل المنشتتأة ، وتتحتتدد فتتي ضتتوي متتدا مشتتاركته لمختلتتد 
الوحدات التنظيمية في عملية تجميتا ومعالجتة وتحليتل المعلومتات الالرمتة لتحقيتق نجتاح 

 اإلستراتيجية. 
تطتتوير المفتتاهيم األساستتية بمتتا يتتتاليم متتا التغيتترات المستتتجدة فتتي المجتتاالت التشتتغيلية  - 3

، مثل شتبكة االتصتاالت المستهلكينوالفنية المرتبطة بتبني إستراتيجية االستجابة لرغبات 
دارة قواعد البيانات.  وبرامج الحاسط وا 

يتطلتتتط العمتتتل علتتتى تطتتتوير محتتتاور العمتتتل واألدوات المالئمتتتة لتتتتوفير المعلومتتتات  أخيتتترا  
منشتتودة متتن تبنيهتتا إلستتتراتيجية الكافيتتة والدقيقتتة والفوريتتة لتتدعم جهتتود المنشتتأة وتحقيتتق األهتتداد ال

 .المستهلكيناالستجابة لرغبات 
 ثانياا: الدراسة الميدانية:

 مجتمع الدراسة :
يتكتتون مجتمتتا الدراستتة متتن عينتتة متتن الشتتركات الصتتناعية تتتم إختيارهتتا بطريقتتة عشتتوائية 

شتتتركات صتتتناعية معظمهتتتا متتتن الشتتتركات الكبتتترا والشتتتركات  (6ستتتتة )ويبلتتتج حجتتتم العينتتتة عتتتدد 
وستتتطة وهتتتى تعمتتتل فتتتى مجتتتاالت صتتتناعية مختلفتتتة ذات تتتتأثير كبيتتتر ومباشتتتر علتتتى اإلقتصتتتاد المت

وتتمثتتل مجتتاالت عمتتل هتتذه الشتتركات فتتى المجتتاالت الصتتناعية التاليتتة وهتتى :  القتتومى الستتودانى.
صتتتتناعة الستتتتكر ، صتتتتناعة األدويتتتتة ، صتتتتناعة البوهيتتتتات ، صتتتتناعة الحديتتتتد والصتتتتلط ، صتتتتناعة 

 ريوت المحركات والماكينات. المشروبات الغاذية ، وصناعة
 معيار إختيارمفردات العينة :

حتتتى يتتتمكن الباحتتث الحصتتول علتتى البيانتتات المطلوبتتة متتن العينتتة محتتل البحتتث والدراستتة 
قتتام الباحتتث بتختيتتار عينتتة عشتتوائية متتن المتتوظفين العتتاملين بالشتتركات محتتل الدراستتة متتا التركيتتر 
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ي متتتاليين ، متتتدراي إداريتتتين( ،وشتتتريحة المحاستتتبين علتتتى شتتتريحتى المتتتدراي بأنواعهتتتا المختلفة)متتتدرا
 لضمان ماليمة العينة ألغرام الدراسة.

 أسلوب جمع بيانات الدراسة:
إعتمد الباحث على أسلوط اإلستبانة للحصول على بيانات الدراسة، وقام الباحث بتحكتيم 

 .محكمين من ذوا اإلختصاص ثالثاإلستبانة عن طريق عرضها على 
لى إستيفاي اإلستبانة للشروط الشكلية والموضوعية من حيث أن أسئلتها أمن المحكمون ع

البحتتتث واألوجتتته األختتترا للدراستتتة، وقتتتد إعتبروهتتتا مناستتتبة ومالئمتتتة لجمتتتا بيانتتتات  ةتغطتتتى فرضتتتي
 .تهاالدراسة وأوصوا بتوريعها بعد إجراي بعم التعديالت الطفيفة فى بعم أسئل

جراي التعديالت ا إستبانة ، تتم  02لمقترحة قام الباحث بتوريا عدد بعد تحكيم اإلستبانة وا 
 . %122 كاملة أا بنسبة هاإستالم

 : بيانات الدراسة الميدانيةالطرق المستخدمة في تحليل 
تم تحليل بيانات الدراسة عن طريق برنامج الحرمة االحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS باستخدام ):الطرق التالية 
 (:Frequenciesاعى )/ طريقة االجراء االحص1

 إستخدم الباحث هذه الطريقة الستخرا  التكرارات والنسط النوعية للمتغيرات. 
 (:Crosstabs) / طريقة االجراء االحصاعى مربع كاى2

كثر كما هو متبا في ( فاأل2020% )0طريقة مربا كاح عند مستوح معنوية تستخدم  
قل من أالمحسوبة عند مستوح معنوية  مربا كاح نه اذا كانت قسمةأالعلوم االجتماعية تعني ذلك 

كثر من قيمتها في جدول توريا مربا كاح يرفم صحة أ% 50و درجة ثقة أ( %2020 )0
قل أ ما اذ كانت قيمة مربا كاحأ ،فرم العدم و يكون الفرم البديل) فرم البحث( صحيحا  

( فذلك معناه 2020%)0 كثر منأو عند مستوح معنوية أ من قيمتها في جدول توريا مربا كاح
 قبول فرم العدم و بالتالي يكون الفرم البديل )فرم البحث ( غير صحي  .

ختبار الفرضيات:  مناقشة وا 
 نظاام المحاسابة اإلدارياة توجاد عالقاة ذات داللاة إحصااعية باين تطاوير ( يوضا::1جدول رقام)

 .تبني إستراتيجية االستجابة لرغبات المستهلكينو  داخل المنشأة
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درجة  العبارة مالرق
 الحرية

مستوى  مربع كاى
 المعنوية

 العالقة

نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة قادر على اإلستجابة لرغبات  1
 توجد كوادر بشرية مؤهلة فى مجال المحاسبة اإلداريةو  المستهلكين

 معنوية 000. 5.2254 16

قادر على اإلستجابة لرغبات نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة  0
 تعتمد إدارة الشركة على نظام المحاسبة اإلدارية عند إتخاذ قراراتهاو  المستهلكين

 معنوية 000. 3.2594 16

نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة قادر على اإلستجابة لرغبات  3
كاليد فى تستخدم الشركة التحليل التفاضلى لإليرادات والتو  المستهلكين

 عمليةإتخاذ القرارات المتعلقة بالمنتج

 غير معنوية 320. 5.1381 12

نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة قادر على اإلستجابة لرغبات  4
المنافسة الحادة واإلنفتاح العالمى يملى على الشركات تبنى نظام و  المستهلكين

 محاسبة إدارية فعال

 يةمعنو  000. 46.456 16

نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة قادر على اإلستجابة لرغبات  0
يقدم نظام المحاسبة اإلدارية المتبا معلومات عن مستويات اإلنتا  و  المستهلكين

 والبيا

 معنوية 021. 24.505 10

نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة قادر على اإلستجابة لرغبات  6
 يستطيا نظام المحاسبة اإلدارية اإلستجابة لتقلبات السوق الخارجىو  هلكينالمست

 معنوية  005. 22.701 10

نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة قادر على اإلستجابة لرغبات  7
يقوم نظام المحاسبة اإلدارية بدراسة تحليل العالقة بين التكاليد و  المستهلكين

 اطوالرب  وحجم النش

 معنوية  000. 400007 16

نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة قادر على اإلستجابة لرغبات  8
 الرب  الحدا للوحدة يساعد فى إختيار التشكيلة المثلى للمنتجاتو  المستهلكين

 معنوية 000. 400721 16

ة لرغبات نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة قادر على اإلستجاب 5
 المستهلك له القدرة على التأثير فى مواصفات المنتجو  المستهلكين

 غير معنوية 266. 17.520 10

نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة قادر على اإلستجابة لرغبات  12
المنتجات الخارجة الى السوق تفى بمتطلبات المستهلكين المتعددة و  المستهلكين
 والمتغيرة

 معنويةغير  340. 15.859 16

نظام المحاسبة اإلدارية المتبا داخل المنشأة قادر على اإلستجابة لرغبات  11
 منتجات الشركة خاضعة للمواصفات والمقاييسو  المستهلكين

 معنوية 000. 50.241 16

 م2012المصدر: اعداد الباحث من بيانات اإلستبانة،
نظتتام  تطتتويرا يوضتت  اختبتتار العالقتتة بتتين (: والتتذ1يتضتت  متتن بيانتتات الجتتدول بتتالرقم) 

 ، ومن خالل  تبني إستراتيجية االستجابة لرغبات المستهلكينو  داخل المنشأة المحاسبة اإلدارية
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اإلحصتتاي الوصتتفى وباإلعتمتتاد علتتى اإلحصتتاي اإلستتتداللى وهتتو مربتتا كتتاا التتذا يعطتتى بعتتم 
 اأَلسس المنهجية للتأكد من صحة العالقة، كانت كا تى:

نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل المنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة لرغبتتتات العالقتتتة بتتتين / 1
عالقتتة معنويتتة، بنتتاي  علتتى  توجتتد كتتوادر بشتترية مؤهلتتة فتتى مجتتال المحاستتبة اإلداريتتةو  المستتتهلكين

 . 0.05من  قلوهو أ 000.مستوا المعنوية 
لمنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة لرغبتتتات نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل االعالقتتتة بتتتين / 0

عالقتة معنويتة،  تعتمد إدارة الشركة على نظام المحاسبة اإلدارية عند إتختاذ قراراتهتاو  المستهلكين
 . 0.05وهو أقل من  000.بناي  على مستوا المعنوية 

 نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل المنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة لرغبتتتات/ العالقتتتة بتتتين 3
تستتتتخدم الشتتتركة التحليتتتل التفاضتتتلى لإليتتترادات والتكتتتاليد فتتتى عمليتتتةإتخاذ القتتترارات و  المستتتتهلكين

 . 0.05وهو أكبر من  320.عالقة غير معنوية، بناي  على مستوا المعنوية  المتعلقة بالمنتج
نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل المنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة لرغبتتتات / العالقتتتة بتتتين 4

المنافستة الحتتادة واإلنفتتاح العتتالمى يملتى علتى الشتتركات تبنتى نظتتام محاستبة إداريتتة و  المستتهلكين
 . 0.05وهو أقل من  000.عالقة معنوية، بناي  على مستوا المعنوية  فعال
نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل المنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة لرغبتتتات / العالقتتتة بتتتين 0

عالقتة  نظتام المحاستبة اإلداريتة المتبتا معلومتات عتن مستتويات اإلنتتا  والبيتا يقتدمو  المستهلكين
 . 0.05وهو أقل من  021.معنوية، بناي  على مستوا المعنوية 

نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل المنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة لرغبتتتات / العالقتتتة بتتتين 6
عالقة معنوية،  ستجابة لتقلبات السوق الخارجىيستطيا نظام المحاسبة اإلدارية اإلو  المستهلكين

 . 0.05وهو أقل من  005.بناي  على مستوا المعنوية 
نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل المنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة لرغبتتتات / العالقتتتة بتتتين 7

  وحجتتتم يقتتوم نظتتام المحاستتبة اإلداريتتة بدراستتتة تحليتتل العالقتتة بتتين التكتتاليد والتتربو  المستتتهلكين
 . 0.05وهو أقل من  000.عالقة معنوية، بناي  على مستوا المعنوية  النشاط

نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل المنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة لرغبتتتات / العالقتتتة بتتتين 8
عالقتتة معنويتتة،  التترب  الحتتدا للوحتتدة يستاعد فتتى إختيتتار التشتتكيلة المثلتى للمنتجتتاتو  المستتهلكين
 . 0.05وهو أقل من 000.مستوا المعنوية  بناي  على
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نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل المنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة لرغبتتتات / العالقتتتة بتتتين 9
عالقتة غيرمعنويتة، بنتاي  علتى  المستهلك له القدرة على التأثير فى مواصفات المنتجو  المستهلكين

 . 0.05وهو أكبر من  266.مستوا المعنوية 
نظتتتام المحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل المنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة عالقتتتة بتتتين هنالتتتك / ال10

المنتجتتتتات الخارجتتتتة التتتتى الستتتتوق تفتتتتى بمتطلبتتتتات المستتتتتهلكين المتعتتتتددة و  لرغبتتتتات المستتتتتهلكين
 . 0.05من  كبروهو أ340.معنوية، بناي  على مستوا المعنوية غير عالقة  والمتغيرة

لمحاستتتبة اإلداريتتتة المتبتتتا داختتتل المنشتتتأة قتتتادر علتتتى اإلستتتتجابة لرغبتتتات نظتتتام ا/ العالقتتتة بتتتين 11
عالقتة معنويتة، بنتاي  علتى مستتوا  منتجات الشتركة خاضتعة للمواصتفات والمقتاييسو  المستهلكين
 .0.05وهو أقل من  000.المعنوية 
خلتص ( والمتعلق بمتغيرات فرضية الدراستة ، ن1استنادا  الى نتائج جدول العالقات بالرقم) 
تبني و  داخل المنشأة نظام المحاسبة اإلدارية تطويرتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين الى أنه 

، حيتتتث أظهتتترت النتتتتائج أن نستتتبة العالقتتتات المعنويتتتة  إستتتتراتيجية االستتتتجابة لرغبتتتات المستتتتهلكين
%من مجمل عالقات متغيرات الفرضية لذلك فتن فترم الدراستة صتحي ، ويمكتن تعمتيم 80تمثل 

 هذه النتيجة على مجتما الدراسة.
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 النتاعج والتوصيات
 أوالا: النتاعج:

   تبنى إستراتيجية اإلستجابة لرغبات المستهلكين يؤثر بشتكل غيتر مباشتر علتى نظتام المحاستبة / 1
 اإلدارية.

 ميمضتتترورة تغييتتتر تصتتت يتولتتتد عتتتن تبنتتتي المنشتتتأة الستتتتراتيجية االستتتتجابة لرغبتتتات المستتتتهلكين/ 0
المصتتنا، ومستتتوا ا ليتتة الستتتائد بمتتا يكفتتل تتتوفير منتجتتتات بالنوعيتتة والمواصتتفات التتتي تفتتتي 

  بمتطلبات المستهلكين والعمالي المتعددة والمتغيرة.
قتتدرة المستتتهلك علتتى التتتأثير فتتي مواصتتفات المنتتتج متتن ختتالل طلبتته لمواصتتفات جديتتدة قتتد ال / 3

دح إلى ضرورة السعي لفحص وتصميم بدائل جديدة، يوجد بالمنشأة أنشطة قادرة على توفيرها، يؤ 
ممتتتا يتتتؤثر علتتتى العالقتتتات الترابطيتتتة بتتتين الوحتتتدات التنظيميتتتة الفرعيتتتة داختتتل المنشتتتأة، ويريتتتد متتتن 

 صعوبة قابلية القرارات اإلدارية للبرمجة.
 .على نظام المحاسبة اإلدارية عند إتخاذ قراراتها الشركات إدارةبأن  / أكدت نتائج الدراسة4
أن المنتجتات الخارجتة التى الستوق ال تفتى بمتطلبتات المستتهلكين / توصلت نتتائج الدراستة التى 0 

 المتعددة والمتغيرة.
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 ثانياا: التوصيات:
 .ضرورة تطوير محاور المحاسبة اإلدارية متمثلة فى التخطيط وقياس األداي/ 1
 . جية رغبات المستهلكينضرورة أن تبذل المنشأة مجهوداتها لتبنى استراتي/ 0
 .تحتا  الشركات الصناعية لنوعيات جديدة ومختلفة من المعلومات المحاسبية/ 3
 . ضرورة مراقبة خطوط اإلنتا  والتقرير عما يترتط عليها فى األداي التشغيلى/ 4
إستتتتخدام التحليتتتل التفاضتتتلى لإليتتترادات والتكتتتاليد فتتتى علتتتى الشتتتركات أن تستتتعى جاهتتتدة التتتى / 0

 .إتخاذ القرارات المتعلقة بالمنتجعملية
تفتتى  فحتتص وتصتتميم بتتدائل جديتتدةالبحتتث حتتول  / ينبغتتى علتتى الشتتركات أن تستتعى جاهتتدة التتى6

 المستهلكين.بمتطلبات ومواصفات 
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