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 رشيد القرارات المحاسبية البيئيةالمرونة االستراتيجية في تأثر  
 بالق اهرة  الصناعية  الشركات  بعض  على  مطبقة  دراسة

 
 (2)بسنت عادل الزيادي -(2)عمرو حسين عبد البر -(1)فاطمة عاطف عبد الباسط أحمد

امعة عين ج، كلية التجارة( 2 كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس (1
 شمس

 

 مستخلصال
لقد ظهرت العديد من التحديات في بيئة األعمال وفي ذات الوقت قد أصبحت هذه 
البيئات عالمية وال يمكن التنبؤ بها، مما قد ُيهدد قدرة المنظمات والشركات على وضع وتنفيذ 

رين إلى زيادة التوجهات االستراتيجية التي تناسبها، وحتى مواجهة هذه التحديات فقد دعا الُمنظ
االهتمام بالمرونة االستراتيجية وأنه البد للشركات والمنظمات أن تنظر بصفة مستمرة في 
الخيارات الُمختلفة والمتاحة مثل: )الالمركزية مقابل السيطرة المركزية، تقييم المدى القصير 

ل على التخطيط االعتماد على تجربة الفرد مقابل العم -مقابل تقييم استراتيجيات طويلة األجل
وقد هدف البحث التعرف على طبيعة الخيارات االستراتيجية في  .إلدارة التغيرات والمنتجات

، اتخاذ القرارات المحاسبية التي تستخدمها الشركات الصناعية في مواجهة التغيرات البيئية
الئمة معرفة الخصائص والمتطلبات التي يجب مراعاتها في نظام المعلومات المحاسبية المو 

ولقد اعتمد الباحثون في هذا البحث على  لمواجهة المتطلبات اإلدارية في الشركات الصناعية.
، وجمع الدراسةالمنهج الوصفي من خالل مراجعة األدبيات المحاسبية المتعلقة بموضوع 

البيانات الالزمة عن طريق )االستبانة( التي صممت من خالل االطالع على الدراسات 
ي تحدثت عن موضوع البحث الحالي وتم جمع المعلومات الالزمة بما يخدم هذا السابقة الت

( شركات صناعية تجارية 5) قدرهاعلى عينة  أداة البحث )االستبانة(البحث، حيث تم تطبيق 
( استبانة على 6جمهورية مصر العربية، وقد تم توزيع االستبانات بواقع ) –بمحافظة القاهرة 

( 30ليصبح إجمالي االستبانات التي تم توزيعها ) حل الدراسةكل شركة من الشركات م
 استبانة. 
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بين المرونة االستراتيجية ولقد توصل الباحثون إلى: 
المرونة السوقية التنافسية( وبين -مرونة رأس المال البشري-بأبعادها الثالثة )المرونة اإلنتاجية

أن مرونة رأس المال البشري هي األكثر ارتباطا من بين أنواع و ، حاسبيةاتخاذ القرارات الم
المرونة الثالثة وبين عملية اتخاذ القرارات المحاسبية، حيث أنها حققت ارتباطا قويا عند 

(، ويرجع ذلك إلى أهمية العنصر البشري ذو المهارات والكفاءات 009.مستوى معنوية قدره )
أظهرت النتائج أن االهتمام بالمرونة كما  .ين عملية اتخاذ القراراتالذي يساعد بدوره على تحس

السوقية التنافسية( كان مرتفعا  - رأس المال البشري - االستراتيجية بأبعادها الثالثة )اإلنتاجية
تقليل من حدة المنافسة بين بالوقد أوصى الباحثون  في األهمية لدى الشركات عينة الدراسة.

في استقطاب العناصر المهرة من الموارد البشرية من الشركات األخرى  الشركات الصناعية
والتركيز والتشجيع على تدريب عمالة جديدة من أجل أن يكون هناك تنافس حقيقي بين هذه 
الشركات في تحسين االوضاع االقتصادية سواء على صعيد الشركة نفسها أو على صعيد 

 - راسات التي تتعلق بمتغيرات )عدم التأكد البيئيالتكثيف من الد، ضرورة االقتصاد القومي
المرونة االستراتيجية( من أجل الوصول إلى أفضل الدراسات التي من شأنها أن تساعد هذه 
الشركات في تحسين أدائها وجودة منتجاتها بما يحافظ على البيئة من أضرار التلوث الناجم 

 عن العملية اإلنتاجية.
 القرارات المحاسبية. – ونة االستراتيجيةالمر  :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة
لقد أصبحت اإلدارة االستراتيجية على مدار السنوات األخيرة الماضية حقال للبحث 
ومحل اهتمام للممارسة اإلدارية، حيث ظهرت هذه اإلدارة خالل فترة تطور مسيرة البحوث 

من جانب مكملة لبعضها، وقد االستراتيجية لنماذج وأطر مفاهيمية متنوعة منها تنافسية و 
ساهمت هذه النماذج على نجاح الُمنظمات في التي تنشأ في البيئات الُمستقرة نسبيا، إال إن 
فاعلية هذه النماذج واألطر أصبحت محدودة في مجال تهيئة ُمنظمات األعمال لالستجابة 

بح التغيرات البيئية على لمتطلبات البيئة المتغيرة، أو يمكننا القول بعبارة أخرى أنه عندما تص
نحو متزايد غير معروف أو ال يمكن تحديدها بوضوح ألنها سريعة التحرك ومتنوعة، فإن 
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االعتماد على المداخل التقليدية لالستراتيجية بالتالي ُيعد أمرا بالغ الخطورة، مما جعل هذه 
تهتم بالتركيز على  التغيرات دافعا الى ظهور توجهات وتطبيقات جديدة في مجال االستراتيجية

المرونة االستراتيجية لضمان استجابة المنظمة بشكل أسرع وأسهل لحاالت التغير الغير 
 (22م، ص2014. )أبو زعيتر، المتوقعة والتي تحصل في البيئة التنافسية

هذه  قد أصبحت الوقت ذات وفي ولقد ظهرت العديد من التحديات في بيئة األعمال
 وتنفيذ وضع على المنظمات والشركات قد ُيهدد قدرة مما بها، التنبؤ كنيم وال عالمية البيئات

 زيادة الُمنظرين إلى فقد دعا التحديات هذه وحتى مواجهة تناسبها، التي االستراتيجية التوجهات
 في بصفة مستمرة تنظر والمنظمات أن للشركات االستراتيجية وأنه البد بالمرونة االهتمام
 القصير المدى تقييم المركزية، السيطرة مقابل )الالمركزية :والمتاحة مثل الُمختلفة الخيارات

 العمل على التخطيط مقابل الفرد تجربة على االعتماد -األجل طويلة استراتيجيات تقييم مقابل
 (1م، صGeorgzén ،2014 ) والمنتجات(. التغيرات إلدارة

 

 بحثمشكلة ال
اهيم الحديثة نسبيا، حيث بدأ االهتمام بها نتيجة تعتبر من المف االستراتيجية إن المرونة

 زيادة درجة عدم التأكد البيئي الذي يواجه الشركات الصناعية، كما أنها تعتبر من أهم
 مظاهر التي تحدث في السريعة التغيرات نتيجة والمداخل للشركات الصناعية الخصائص

 العليا اإلدارة اهتمام ستراتيجية محوراال المرونة فلقد أصبحت بهذه المنظمات، الُمحيطة البيئة
 من مجموعة خالل من تتحدد االستراتيجية المرونة والن اغلب الشركات الصناعية، في

 للتغيرات وفعالية بكفاءة واالستجابة التكيف من المنظمة التي ُتمكن والمؤشرات الخصائص
 أهدافها وتحقيق بها اصةالخ القرارات اتخاذ من أجل العمل بيئة في تحدث التي الُمستقبلية
 (.21م، ص2010)إدريس، الغالبي،  .واألساليب الطرق بأفضل
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 البيئي التأكد عدم ظروف ظل في عادة اتخاذها يتم التي االستراتيجية للقرارات ونظرا
 ناتجة وناقصة خاطئة معلومات وجود الى يشير ذلك فإن المعلومات، لقلة نتيجة والمخاطرة

 االختيار يعتبر االستراتيجي القرار فإن ذلك وعلى المستقبل، في تأكدال عدم حالة سيادة عن
 استراتيجي موقف لمواجهة استراتيجية بدائل عدة بين من اختياره يتم حين والمناسب األفضل
 الشركات بأداء تتعلق قرارات فهي ولذلك بها، يعمل التي التنظيمية الجوانب بأحد يختص

 البيئة من الصناعية الشركات هذه تواجه التي والتهديدات صالفر  اتجاه وأهدافها الصناعية
 القرارات أن على( 18 ص م،Wheelen, Hunger، 2006) يؤكد وهنا لها، المحيطة

 على المنظمة مستقبل الى تشير أنها بل األخرى، العادية القرارات تشبه ال عادة االستراتيجية
 البعيد. األمد

 

 أهمية البحث
تأتي أهمية الدراسة من أهمية المتغيرات التي تتناولها الدراسة، أيضا  األهمية العلمية:

كونها تبحث في موضوعات ومفاهيم إدارية تعتبر حديثة نسبيا الى حد ما وهذه الموضوعات 
 .اتخاذ القرارات االستراتيجية( ،متمثلة في )المرونة االستراتيجية، عدم التأكد البيئي

توضيح مدى تأثير المرونة االستراتيجية على عملية اتخاذ بة الدراس تهتم األهمية العملية:
، من أجل المرونة االستراتيجية عن طريق استخدام القرارات االستراتيجية في النظم المحاسبية

تقديم نتائج من شأنها أن تساهم الشركات الصناعية في اتباع استخدام المرونة االستراتيجية 
 في اتخاذ القرارات.

يستهدف البحث الشركات الصناعية التجارية في جمهورية مصر  ستفيدة:الجهات الم
 العربية.
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 بحثأهداف ال
وذلك التجارية الصناعية نشآت لمفي ا المرونة االستراتيجيةف الدراسة في بيان واقع اهداتحدد ت

 من خالل تحقيق األهداف التالية:
قرارات المحاسبية التي تستخدمها التعرف على طبيعة الخيارات االستراتيجية في اتخاذ ال -1

 الشركات الصناعية في مواجهة التغيرات البيئية.
ما مدى تأثير المرونة االستراتيجية ونظام المعلومات المحاسبي في تخفيض درجة عدم  –2

 ؟بعملية اتخاذ القرارات المحاسبيةالتأكد الُمحيطة 
رة على اتخاذ القرارات المحاسبية في وضع قائمة بالمعايير التي من شأنها أن تساعد اإلدا -3

ظل ظروف عدم التأكد البيئي بما يتناسب مع مداخل المرونة االستراتيجية الُمختلفة 
 والمناسبة للشركات الصناعية.

 
 فروض البحث

من أجل الوصول إلى مدى أهمية دور المرونة االستراتيجية  ةض التاليو افترض الباحثون الفر 
 ات المحاسبية:في عملية اتخاذ القرار 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المرونة االستراتيجية بأبعادها الثالثة )اإلنتاجية - 
 السوقية التنافسية( وبين الترشيد في اتخاذ القرارات المحاسبية. - رأس المال البشري

 جيةاإلنتا) الثالثة بأبعادها االستراتيجية المرونة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد - 
 .البيئي التأكد عدم حالة وبين( التنافسية السوقية - البشري المال رأس
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 بحث واجراءاتهمنهجية ال
المنهج الوصفي التحليلي من خالل مراجعة األدبيات المحاسبية المتعلقة  يتبع هذا البحث

قة التي ، االطالع من خالل البحث والقراءة في الدراسات السابالمرونة االستراتيجيةبموضوع 
جمع المعلومات الالزمة بما يخدم هذه الدراسة والعمل تم تحدثت عن موضوع الدراسة الحالية و 

والتطبيق من حيث انتهى االخرون، والحصول على المعلومات الالزمة من خالل مصدر 
تم الذي صمم من اجل الدراسة و  (ستبياناال)من خالل رئيسي ينصب على بيانات الشركة 

 ة من المسئولين في الشركات محل الدراسة.عرضه على عين
 

 بحثمتغيرات ال
 (القرارات المحاسبية) المتغير التابع:

 )المرونة االستراتيجية( المتغيرات المستقلة:
 

 مصطلحات البحث
هي التي تشير إلى قدرة نظام الرقابة في المنظمة على مراقبة : المرونة االستراتيجية

االعمال عن بعد والتكيف مع متغيراتها، وأنها سمة ُمميزة التغييرات التي تحدث في بيئة 
للمنظمة التي ُتظهر من خاللها قدرتها على الربط بين عوامل بيئتها اإلدارية وبين عوامل 

 (De Toni, & Tonchia, 2005, p:516بيئتها الخارجية. )

 بديلين بين من دواح بديل اختيار عملية يعتبر القرارات اتخاذ: اتخاذ القرارات المحاسبية
 كل ُمعطيات ضوء في معينة زمنية فترة خالل اهداف عدة أو هدف أكثر لتحقيق أو ُمحتملين
 (132م، ص2003)أبو قحف،  .المتاحة والموارد والخارجية الداخلية من البيئة
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أما )سبسي( فيعرف عملية اتخاذ القرارات بأنها هي "ذلك اإلطار العملياتي المتكامل من 
". )سبسي، األفضل لصالح المنظمة االقتصاديةداري المتميز الذي يهدف إلى اختيار الجهد اإل
 (62م، ص2011

 
 دراسات سابقة

المعلومات المحاسبية الواردة، دراسة بعنوان " م:Julsuchada, et. al، 2008 دراسة
 ".واستخدامها لتعزيز اتخاذ القرارات التنفيذية

مات المحاسبية في اتخاذ القرارات التنفيذية، ومعرفة معرفة دور المعلو لى هدفت الدراسة إ
استخدامات تلك المعلومات، مع األخذ باالعتبار الخصائص الشخصية التي من الممكن أن 

 وقد اتبع تؤثر عليها نفس المعلومات ويمكن استخدامها بشكل مختلف من قبل المستخدمين.
المعتمدة  والمراجع الكتب على نب النظريالجا في واعتمدا التحليلي، الوصفي المنهج الباحثان
تم جمع البيانات عن طريق  فقد العملي الجانب في أما السابقة، الرسمية والدراسات والوثائق

( 109( شركة تايالندية حيث تم استعادة )200استبيان تم توزيعه على مدراء تنفيذيين في )
 .(%34،33استبانة منها بمعدل )

 نتائج منها: وتوصلت الدراسة الى عدة
  أن الخصائص الشخصية لمستخدمي المعلومات المحاسبية تؤثر على عملية اتخاذ

القرارات، واتفق معظم المدراء التنفيذيين أنهم يستخدمون المعلومات المحاسبية لدعم 
 قراراتهم وتعزيزها.

 لمعلومات أن المدراء التنفيذيين الذين يعتمدون على التفكير في اتخاذ قراراتهم يستخدمون ا
 المحاسبية بشكل أكبر من أولئك المدراء الذين يعتمدون على الحدس في اتخاذ القرارات.
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اخذ طبيعة المعلومات المحاسبية والخصائص الشخصية  بضرورة وقد أوصت الدراسة
لمستخدمي هذه المعلومات في االعتبار، وذلك عند تصميم نظم المعلومات المحاسبية حتى 

 فاعلية.تكون متطورة وذات 
عمليات دور المعلومات المحاسبية في دراسة بعنوان " م:et. al Hues، 2008 ,دراسة 

 ".صنع القرار في تعاونية ألبان ألمانية
معرفة دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات وتحديد العالقة  هدفت الدراسة الى

ي، حيث درس الباحثان جميع األلبان األلماني التعاون بينهما، وذلك بدراسة حالة مصنع
الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية المتعلقة بصنع القرار من جانب كبار المديرين، وذلك 

كجزء من  لمعرفة كيف أن مجلس اإلدارة وكبار المديرين يستخدمون المعلومات المحاسبية
دراسة احثان منهج وقد استخدم الب .عملية صنع القرار الخاصة بهم، واالهم من ذلك معرفة

 األلماني التعاوني. مصنع األلبانبالتطبيق على حالة 
أن هناك دور للمعلومات  عدد من النتائج والتوصيات نذكر منها: وتوصلت الدراسة الى

المحاسبية في اتخاذ القرارات، وان هناك عدة عوامل تؤثر على تفسير المعلومات المحاسبية 
بضرورة تحليل البيئة المحيطة بعملية اتخاذ قد أوصت الدراسة و  كالعوامل الثقافية والشخصية.

وعية البيانات الالزمة التخاذ القرارات وعلى متخذي القرارات القرارات التي لها أثر كبير على ن
 .أنفسهم

لترشيد اتخاذ  المعلومات المحاسبية تطوير نظمدراسة بعنوان " م:2008دراسة بغدادي، 
 ".غير الهادفة للربح المحاسبية للوحدات يرفي إطار المعاي القرارات

التعرف على محاولة لتطوير نظم المعلومات المحاسبية في مؤسسات  هدفت الدراسة إلى
الزكاة وتوفير المعلومات المالئمة من خالل التقارير المالية وغير المالية لترشيد اتخاذ القرارات 

 تقارير المالية عن المؤسسات لتحقيقاإلدارية كما هدفت أيضا الى زيادة اإلفصاح في ال
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وقد  الشفافية الكاملة وتطوير وظيفة الموازنة كونها وسيلة للتأكد من أن الموارد قد تم تحصيلها.
في دولة  وقام بتطبيق دراسته التحليلي االستنباطي دراسته على المنهج اعتمد الباحث في

لمؤسسات  المعلومات المحاسبية ظامالمقترح لن تطبيق اإلطار واختبار إمكانية مدى الكويت
 الزكاة.

اعتماد الوحدات )عينة الدراسة( على أسلوب  لى عدة نتائج منها:وتوصلت الدراسة إ
موازنة البنود واالعتمادات في إعداد الموازنة التخطيطية مما يؤدي الى عدم توافر معلومات 

ح أو الجهات التشريعية أو الجهات مالية مالئمة لمتخذي القرارات في الوحدات الغير هادفة للرب
بضرورة تطوير عناصر نظام المعلومات المحاسبية، كما أوصت  وقد أوصت الدراسة الرقابية.

تطبيق التقنية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ النظم  بضرورة استخدام هذه الوحدات الى
 وفاعلية.المالية واإلدارية والفنية لتحقيق أهدافها بأعلى كفاءة 

االستراتيجية في اختيار  دور المرونةدراسة بعنوان " م:Kazozcua ،2011دراسة 
 ".التحول لالستراتيجيات

المساهمة للبحث عن استراتيجيات التحول الناجحة من خالل اتباع هدفت الدراسة الى 
راتيجية النظر في دور الموارد المستدامة للمنظمة والمرونة االست، و نهج قائم على الموارد

دراسة مفاهيمية وقد اعتمد الباحث على  الستغاللها بشكل صحيح وكذلك االستكشاف جديدة.
المستقبلية. كما إنها تساهم في المؤلفات  توفر أساًسا جيًدا لالختبار التجريبي في البحوث

شأن المستدامة والمرونة االستراتيجية ب الجمع بين عاملين مهمين للموارد األكاديمية من خالل
 .لالنتعاش االختيار االستراتيجي

 وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج كان من أهمها:
  ينبغي أن يركز المديرون على أهمية وتنمية الموارد الرئيسية المستدامة وكذلك المرونة

 التعافي من األزمة.االستراتيجية للبقاء على قيد الحياة و 
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 مل السياقية التي يمكن دراستها في مزيد من هناك حاالت الطوارئ التنظيمية األخرى والعوا
  الدراسات.

عن عدم التأكد كمدخل لتطوير نموذج  دراسة بعنوان "المحاسبة م:2018دراسة رزق، 
 ".المحاسبة المالية في ظل مفهوم حوكمة الشركات

لى إدخال عنصر عدم التأكد ضمن مكونات التقارير المالية، واالعتراف إ هدفت الدراسة
واإلفصاح المحاسبي عن عدم التأكد وان يرتكز مفهوم حوكمة الشركات على الجوهر  والقياس

االقتصادي والشفافية المطلوبة في المعلومات المالية كأحد مقومات وأركان تطبيق مفهوم 
دراسته المنهج االستقرائي وتصنيف أدبيات  الباحث فيوقد اعتمدت  حوكمة الشركات.

 ض من خالل المنهج االستنباطي )الدراسة االختبارية(.المحاسبة واختبار صحة الفرو 
ضرورة تحليل التقارير المالية بغرض  وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات منها:

تقييم الوضع الحالي فيما يتعلق بتمثيل التقارير المالية للواقع االقتصادي الفعلي في ظل 
الحالية الناتجة عن تطوير النموذج المحاسبي تطوير التقارير المالية ، أيضا ظروف عدم التأكد

 الحالي.
دور نظم المعلومات المحاسبية في دعم اتخاذ " دراسة بعنوان م:2018دراسة عبد الاله، 
 ".القرار بشركات الطيران

هدفت الدراسة الى التعرف على دور نظم المعلومات المحاسبية في دعم اتخاذ القرارات 
مقومات والقصور في نظم المعلومات المحاسبية المطبقة في في شركات الطيران، وعلى ال

كما هدفت الى محاولة تقديم بعض المقترحات التي تواجه القصور في نظم  شركات الطيران.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لكونه و  المعلومات المحاسبية في شركات الطيران.

عية، واعتمد الباحث على استمارة االستقصاء أكثر المناهج استخداما في الدراسات االجتما
 للحصول على البيانات األولية.
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وجود عالقة بين مخرجات نظم المعلومات المحاسبية وبين نظم  وتوصلت الدراسة إلى
مخرجات النظام المحاسبي يؤثر بشكل طردي على دعم اتخاذ  دعم القرارات مما يجعل

المعلومات المحاسبية المستخدمة بشركات ظم عالقة بين مخرجات ن وجود، أيضا القرارات
 التنافسية لتلك الشركات. الطيران وبين تعزيز القدرة

 

 اإلطار النظري
لقد أثبتت العديد من الدراسات : دور المرونة االستراتيجية في عملية اتخاذ القرارات

عتماد عليه والتجارب الحديثة أن نظام المعلومات المحاسبي هو خير نظام يمكن لإلدارة اال
وعلى مخرجاته، كمدخالت مفيدة لعملية اتخاذ القرار، ألنه في اغلب األحيان تجد اإلدارة 
نفسها في مواجهة عملية اتخاذ قرار في ظل ظروف عدم التأكد، حيث أنه من غير الممكن أن 
يستطيع متخذ القرار التنبؤ على وجه الدقة باألحداث المنتظر وقوعها، أو تحديد احتمال 

دوثها والبدائل المتاحة لها، فلقد أصبحت إدارة عدم التأكد البيئي ذات أهمية كبيرة في بيئة ح
األعمال الُمعاصرة، وأنه بنقص البيانات والمعلومات حول المتغيرات البيئية العامة وعناصرها 
. الخاصة فإنه بالتالي يسبب صعوبة في تطوير قرارات استراتيجية قد تؤدي إلى نجاح االعمال

 (18م، ص2009)الزغبي، 
ال يتوفر مفهوم المرونة في األدبيات بكثرة وال يوجد تعريف متفق عليه ويرجع المرونة:  مفهوم

ذلك إلى صعوبة إيجاد تصور متفق عليه لهذا المفهوم، ولكن هناك بعض التعاريف لمفهوم 
تي تشير إلى قدرة نظام أن المرونة هي ال المرونة والتي تم اشتققها من التعاريف العامة ومنها:

الرقابة في المنظمة على مراقبة التغييرات التي تحدث في بيئة االعمال عن بعد والتكيف مع 
متغيراتها، وأنها سمة ُمميزة للمنظمة التي ُتظهر من خاللها قدرتها على الربط بين عوامل 

 (De Toni, & Tonchia, 2005, p:516بيئتها اإلدارية وبين عوامل بيئتها الخارجية. )



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرونفاطمة عاطف عبد الباسط 
 

 2022 مارس، الجزء الثالث، ثالثال العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826م الدولي الترقي

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

104 

( أن  Yonggui & Hing-po, 2004, p34: 59لقد أوضح ): أهمية المرونة االستراتيجية
 التنافسية الميزة تحقيق على في قدرتها المرونة االستراتيجية أهمية قد أدركت المنظمات
 :نذكر منها أسباب ويرجع ذلك لعدة الجديدة،

 البيئية التغيرات مواجهة على المنظمات رةقد لتحقيق زيادة ضرورة االستراتيجية للمرونة أن (1
ولذلك  وفاعلية، بكفاءة األسواق في سريعاً  تحدث وبالتالي فهي الهامة والتي تتسم بالسرعة

 اعتمادها الضروري من وبالتالي فأنه الظروف، هذه في ظل نشاطاتها إدارة من تمكنها
 .التأكد عدم ظل في تقنيةال العالية سوق المنتجات في الُمستمر التغيير حالة إلدارة

 العمالء ورغبات طبقا لحاجات في التغير لالستجابة لتعزيز قدراتها المنظمات قابلية (2
 بقدرات واهتمامها التي يفضلها العمالء، التفضيالت أي والكشف عن المتغيرة والمتجددة،

 .عمالئها وبين بينها عملية التفاعل خالل من التسويقية المنظمة
 عديدة مع زيادة أسواق في منتجاتها عرض على المنظمات قدرة زيادة في ةمساهمة المرون (3

 في تغير ألي االستجابة سريعة المنظمة وجعل للعمالء حقيقة قيمة إحداث قدرتها على
 وتهتم وبقائها، األعمال منظمات لنمو وهي بالتالي ُمهمة المتغيرة والمتجددة، طلباتهم
العديدة  الخيارات بين ومن طبقات المجتمع، حياة ةنوعي المنظمة في تحسين فرص بإحداث
 وزيادة الخدمة المنتج، الجغرافية، )المنطقة: بدائل أساسية لتحقيقها وهي ثالثة فهناك للنمو
 المضافة. القيمة

 أصبحت والتي االبداعية والقدرات االستراتيجية المرونة ( مفهومMorganولقد ناقش )
 كبيرة درجة إلى الصحيحة االشياء عمل ولقد أصبح لضيق،ا الفاعلية وأشمل من مصطلح أهم
 الصحيحة االشياء أو صحيح بشكل الخاطئة باألشياء القيام أفضل من الصحيح الوقت وفي

 .متأخر ولكن في وقت
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 من يتطلب الحالية االعمال بيئة في ومتناقض الذي يكون متعارض الطلب يعتبر حيث
ما  الجيدة العالقة على من خالل الحفاظ وذلك الفردية، العمالء ضرورة تلبية حاجات المنظمة

 المنتج حياة دورة قصر إلى المنافسين، اضافة لتحركات كنوع استجابة والجودة السعر بين
 .التكنولوجي التغير بسبب

 قيادة أو التكلفة )قيادة االستراتيجيات بأحد االلتزام اليوم يعد لم االحداث هذه ومن خالل
 ان المنظمة على فإنه يجب وبالمقابل ُمستدامة، تنافسية ميزة لتحقيق ناجحاً  التميز( أسلوبا

 .البيئة اجل تحقيق رد الفعل في من اتجاه من بأكثر تلتزم
 :للمنظمة نذكر منها االيجابيات من توفر العديد االستراتيجية ولقد أصبحت المرونة

 تحقيق تستطيع فهي رعة،وبس أخرى إلى استراتيجية من االنتقال أن المنظمة تستطيع -أ
 .التنافسي الميدان في االستراتيجية من االعمال العديد

 إحداث في تأخذ المبادرة يجعلها ُمستدامة تنافسية ميزة أن المنظمة من خالل امتالكها -ب
 بشكل والمخاطر الفرص وتحديد بيئتها تحليل تستطيع المنظمة االستباقية أن حيث التغيير،
 .المخاطر وتتجنب الفرص من تستفيد خرى وهي بالتالياأل المنظمات من أفضل

(Yonggui & Hing, 2004, p.501: 523) 
 مستوى تحسين المرونة تعمل على أن حيث واالبتكار، المرونة ما بين تبادلية عالقة توجد -ت

 من اإلبداعي يكون االداء على هذا التأثير أن كما الديناميكية، البيئة في االبداعي االداء
الميزة  تحقيق مصادر أهم من االبتكار ويعتبر مرونة، أكثر وهيكل عمليات طويرت خالل

بطريقة  العمالء حاجات تلبي والتي جديدة منتجات تقديم إلى يؤدي االبتكار ألن التنافسية،
 يريده الذي المنتج صنع تكلفة تقليص أو الحالية، المنتجات جودة تحسين أو أفضل

 (Jones, 2008, p: 98 &Hill )العميل. 
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 أيضا من وتمكنها داخلياً  ذاتها هيكلة إعادة من تمكن المنظمة االستراتيجية أن المرونة -ث
 المحيط الداخلي من بكل المرونة تتعلق الخارجية وبالتالي البيئة مع هيكلة عالقاتها إعادة

 بعين تأخذ بأن عليها االستراتيجية المرونة المنظمة تحقق ولكي والمحيط الخارجي،
 .التنظيمية بالبيئة المرتبطة العوامل عتبار كلاال

 البيئية التغيرات مواجهة على المنظمات قدرة لزيادة شرطا االستراتيجية المرونة تعتبر -ج
 إدارة من وبالتالي تمكينها وفاعلية، بكفاءة األسواق في سريعاً  تحدث والسريعة والتي الهامة

 الُمستمر التغيير حالة إلدارة اعتمادها الضروري من وأنه هذه الظروف، ظل في نشاطاتها
 .التأكد عدم ظل في العالية التقنية المنتجات سوق في

 أسواق في منتجاتها عرض على المنظمات قدرة زيادة في أن المرونة االستراتيجية تساهم -ح
 سريعة المنظمة وجعل للعمالء، حقيقة قيمة على خلق قدرتها وأيضا زيادة متعددة،

 منظمات جدا لنمو تعتبر هامة المتغيرة، وهي العمالء طلبات في غيرت ألي االستجابة
طبقات المجتمع.  حياة نوعية لتحسين للمنظمة فرص أيضا بخلق وتهتم وبقائها، األعمال

 م(2007)العواودة، 
المرونة التي تناولتها الدراسات والبحوث السابقة،  لقد تعددت أبعاد: االستراتيجية المرونة أبعاد

وقد قام  ،(Evansالقصدية من وجهة نظر ) والمرونة الزمنية المرونة إلى تقسيمها فقد تم
(Goldena & Powell( في توسع أبعاد المرونة من حيث انتهى )Evansوالذي قسمها ) 

 من: كل إلى
 التأقلم. أجل من المؤسسة تتخذها التي وهي المدة :الزمنية المرونة
 المتوقعة التغيرات مع التأقلم أجل من المؤسسة تضعها يالت الخيارات وهي عدد :المدى مرونة

 المتوقعة. غير والتغيرات
 الفعل. ردة وعلى الفعل على المؤسسة قدرة التي تعني مدى وهي :القصدية المرونة
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 أصحاب مع خارجياً  أو سواء داخلياً  التركيز على التي تعبر عن القدرة وهي :التركيز مرونة
 (Evans, J. S., 1991, p. 69: 89) .المصالح

 ( وأضافوا إليها أبعادGoldena & Powell, 2000, p.373: 384ثم طور بعد ذلك )
 )مرونة: خالل والتي تم قياسها من والقوة(، واالستجابة االستعمال وتعددية )الكفاءة المرونة
 التصميم ومرونة المنتج النهائي(. ومرونة التزويد ومرونة اإلنتاج
 المرونة يمكن تحقيق الطائي( أنه يرى )المعاضيدي،: االستراتيجية ونةالمر  تطبيق مداخل

 :عن طريق االستراتيجية
 يعرف باسم )الحدث ما على أنها تركز حيث :المرونة لتحقيق االستراتيجية المناورة 

من خالل امتالك  الهجومية المناورة حيث تكمن الغير متوقعة، الطارئة الحالة أي الُمحفز(
مثل  وتصحيحية وقائية فتكون الدفاعية المناورة أما الفرص، واستغالل درةالمبا زمام

 .الضرر الذي حدث( مع اصالح الخسارة ضد )الضمان
 نحو على الموارد تلك استخدام على عن قدرتها حيث أنها تعبر :للمنظمة الموارد مرونة 

 أن شأنه من والذي ضرورياً  ذلك يكون عندما والعمل بديلة لإلجراءات المتبعة وبطرق مرن
 .دينامية بيئات مع تتعامل عندما مرنة لديها عدة خيارات يكون أن للمنظمة يسمح

 البيانات في على في الحصول من خالل امتالكهم القدرة :االستراتيجي القرار صانعي 
 الطائي، المعاضيدي،) .الناشئة االتجاهات واستغالل لتحديد وتحليلها الحقيقي الزمن
 (140: 111ص م،2011

 القرارات ترشيد في ودورها االستراتيجية المرونة هذه الدراسة في الباحثة وسوف تتناول
 .البيئية المحاسبية
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 منتجات تقديم على المنظمة في قدرة االنتاجية المرونة حيث تتمثل :اإلنتاجية المرونة 
 وبأسعار يرقص في وقت بها تتعامل التي األسواق في منتجاتها وقدرتها في تعديل جديدة،

 (11، صم2010تنافسية. )الشيخ، 
 الصناعي العلمية بالمجال الدراسات أغلب حيث أرتبط مفهوم المرونة اإلنتاجية في

 :Kara et al., 2002, p.75)هذا المجال، وقد عرفها كل من في تعمل التي وبالشركات

 ".ديدةج ومنتجات أجزاء وتقديم إنتاج على اإلنتاج نظام قدرة" ، على أنها(77
( في تعريفه عن المرونة اإلنتاجية على أنها Zhang, 2005, p.163:184بينما أشار )

 ."بكفاءة وتغييرها منتجاتها تنويع من المؤسسة "التي تمكن هي
 ما بين العالقة تفهم أن الناجحة المنظمات ينبغي على :البشري المال رأس مرونة 

وأحد أهم عناصر اإلنتاج  أكثر الموجودات مه ألن العاملين والعاملين، األعمال ُمخرجات
 لها المستويات كل في العاملين فإن مقدرات التنافسية، للميزة ومصدراً  ويعتبروا أعلى أهمية

 قبل من له الُمعطى الحالة أو الدور انجاز على قادر فنرى أن الشخص خصائص رئيسة،
 متوسط أداء من العامل زتحفي بواسطة عموماً  تحسن التي يمكنها أن والمنظمات رئيسه
 في للعاملين المرونة وتعظيم الرقابة وتقليل المقدمة له الحوافز خالل من متفوق إلى

 .المنظمة
 عبارة عن مجموعة هو ما يعرف على أنه البشري المال رأس بأن( )الزهيري وهنا يرى

 من شأنها للمنظمة قيمة وذات نادرة وقابليات ومهارات معارف الذين يمتلكون العاملين األفراد
 في المعرفة الموجودة جميع هو البشري المال رأس أن فيرى المادية واالقتصادية، ثرواتها زيادة
 منهم مساحة فلكل العاديين، األشخاص من أو الُمبدعين من سواء بالمنظمة العاملين عقول
 ( 95م، ص2010)الزهيري،  .مع امكانياتهم تتناسب المعرفة من
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 تواجه المنظمات والشركات الصناعية تحديات كبيرة نتيجة تزايد حدة  :ةالسوقي المرونة
المنافسة وتغيير أذواق المستهلكين، وأيضا التقلبات التي تحدث في السوق ولذلك فإن 
المنظمة تبحث عن تحقيق قيمة العمالء كخطوة أولى نحو تحقيق ميزة تنافسية، وتعتبر 

 أهم المصادر لتحقيق هذا الهدف.المونة السوقية أو مرونة التسويق أحد 
 التسويقية جهودها تقييم إعادة في السوق في العاملة المنظمة قدرة فإن أكثر ما يعبر عن

 (11البيئية. )الشيخ، مرجع سابق، ص للمتغيرات كاستجابة الوقت من قصيرة مدة خالل
 في التغيرات تحديد فيهاما  لها دوراً  االستراتيجية إن المرونة: معوقات المرونة االستراتيجية

ومن  التغيير، لهذا السريعة لالستجابة المادية والبشرية طاقاتها وتوجيه الخارجي المحيط
 تتسبب في عدم وبالتالي غير صحيحة التغييرات هذه نحو المنظمة فعل ردة تكون الممكن أن

، ومن ثم توجد للمحيط البيئي التقدير سوء عن تنتج والتي استراتيجية( )أخطاء المنظمة نجاح
االستراتيجية وهي متمثلة في ثالث عناصر  هذه المرونة على للحفاظ القيادة تواجه تحديات

 هامة وهي:
 من لالستفادة أكثر حساسية تكون أن إلى المنظمة يث تحتاجح: االدراك صعوبة .1

 وخصوصاً  السوق، من تم جمعها المرتدة والتي التغذية من عليها حصلت التي المعلومات
 التي بسرعة للمشاكل باالستجابة للمنظمة تسمح الحساسية وهذه السلبية، معلوماتال

 الناجحة المشاريع لبعض االحيان بعض أيضا في تتعرض ولكنها لها المنظمة، تتعرض
 .االستراتيجية لألخطاء المدراء جهل بسبب ويرجع ذلك الفشل المفاجئ إلى

 الُمستخدمة التقنيات جميع فإن ييمهاوتق المخاطر على التعرف ندع: التقدير صعوبة .2
 التالي ذكرها: الرئيسية مجموعات األربع من أكثر أو واحدة تقع ضمن معها للتعامل

 طريق  عن تكون ما وعادة آخر، طرف قبل من الخطر قبول في تساهم وسيلة وهو :النقل
 .العقود طريق عن الخطر نقل على مثال وهو مثل التأمين المالية، الوقاية أو العقود
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 ومثال ما، خطر حدوث إلى قد تؤدي التي النشاطات تجنب محاولة وهو يعني :التجنب 
وقد  القانونية، المسؤولية تحمل لتجنب ما عمل في الدخول أو ما ملكية عدم شراء ذلك
 الفوائد من الحرمان إلى يؤدي قد ذاته الوقت في ولكنه لجميع المخاطر حال التجنب يبدوا

 .تجنبه تم الذي النشاط من عليها المرجح الحصول من كان التي واألرباح
 الخطر، عن الناتجة الخسائر حدة من وأساليب للتقليل طرقا وهو أن تشمل :التقليص 

 عن المخاطر من التقليل في منهجيتها تتبع التي البرمجيات شركات تطوير ذلك ومثال
 .بشكل تدريجي البرامج تطوير طريق

 في مقبولة استراتيجية تعتبر الطريقة وهذه حدوثها عند الخسائر قبول يعني وهو :القبول 
 الزمن مدار على الخطر ضد التأمين تكلفة فيها تكون التي وهي الصغيرة، حالة المخاطر

 .إجمالي الخسائر من أكبر
 إدراك من على الرغم ضعيفاً  المنظمة أداء في بعض األحيان يكون: الفعل ردة صعوبات-3

 السائدة التأكد عدم حالة إلى السبب ويرجع الخارجية، الظروف قديرت المدراء وحسن
 إلى الضعيف االداء يرجع التأكد عدم حالة إلى المعلومات، وباإلضافة في الشديد والنقص
 معلوم،الال من وخوفهم بالحاضر تعلق الموظفين بسبب المنظمة داخل التغيير مقاومة

 في دوراً  للمنظمة لها الوضعية المالية ا أنكم الروتين، كسر من الخوف إلى باإلضافة
 تأخذ وقتاً  فسوف سيئاً  للمنظمة المادي الوضع كان أنه إذا حيث الظروف هذه مواجهة
 الحالة ففي صحيح والعكس المخاطر، لمواجهة والتحرك المناسبة القرارات اتخاذ في أطول

 .أفضل مادي بوضع تازتم عندما مرونة أكثر المنظمة تكون أخرى بصفة المادية الجيدة
 (9: 7م، ص2008)بن ديب، شاللي، 

 أي مثل ُمعقد إنساني نشاط القرار اتخاذ يعتبر: اتخاذ القرارات المحاسبية البيئية
 واستعدادهم في قدرات األفراد المختلفة، ويوجد اختالف اإلنساني خاصة بالتفكير عمليات
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 أنه يعتقد وهناك البعض من اتخاذ قرار، معليه ُيسهل البعض فقد نرى القرارات، لعملية اتخاذ
 أو ُمستمرة تأجيل عملية القرار تمثل عملية اتخاذ فإن وبالتالي يتخذوا قرارا أن عليهم يستحيل
 هو قرار اتخاذ أن من يعتقدون قرار، وهناك البعض اتخاذ إلى تحتاج التي المشكلة عن التخلي
 .الواعي والتفكير المنظم التروي من نوعا تتطلب عملية

 مختلف على المدراء السليم ألداء الجوهر القرارات اتخاذ يعتبر: القرارات مفهوم اتخاذ
 والتنظيم مثل )التخطيط المختلفة اإلدارية بالوظائف ترتبط أنها حيث مستوياتهم اإلدارية،

الدبيات ا تناولتها التي القرارات اتخاذ لعملية التعريفات من الكثير والرقابة(، ويوجد والتحفيز
ووجهة  والتعريف الهدف باختالف البعض بعضها عن وهي تختلف المجال، في هذا والباحثون

 .القرار اتخاذ عملية منها كل منهم إلى ينظر التي النظر
 المشاكل تحديد هي عملية بأنها القرارات اتخاذ ( عمليةDavid Holt, P.: 131) عرفو 
 .منها واحد بديل واختيار الحلول البديلة وتقديم

المتاحة  البدائل من لبديل المدرك االختيار عملية عن هي عبارة بأنها )حبتور( وعرفها
)حبتور، . التنفيذ إجراءات بتحديد مصحوبة محددة عدة أهداف أو هدف لتحقيق والمحتملة
 (185م، 2000
 في مدإنما تعت المدير بها يتمتع التي الكفاءة إن: القرارات وخصائصها اتخاذ عملية أهمية
 التي المواقف مختلف في يتخذه أن ينبغي الذي القرار الصحيح اتخاذ على األساسي جوهرها
 يتطلب المختلفة المنظمات وحقول ميدان في مع البشر التعامل طبيعة حيث أن يواجهها،
 منظور وفق المختلفة المواقف لمعالجة اإلنسانية والمهارات الفكرية والذهنية القدرات تسخير
 ظل في المجهول عن يمكن أن ينجم وما الُمستقبلية آفاق التصورات استيعاب على قادر

 استيعاب على القادرة الرشيدة القرارات استقراء في على التنبؤ وقدرته المختلفة المتغيرات
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 وتحقيق معالجتها في والسديدة الواضحة الرؤية على التصور الُمستند اتخاذ ثم ومن المشكلة
 (63: 62 ص سابق، مرجع )سبسبي، .أنهاش في نجاحه آفاق

 نذكر القرار اتخاذ بها عملية هناك عدة خصائص تتصف: خصائص عملية اتخاذ القرارات
 :أهمها فيما يلي

 عملية ذهنية: أي أنها نشاط فكري يعتمد على إتباع المنطق والتفكير المنهجي الصحيح. (1
وهر اتخاذ القرارات إال أنه يوجد عدد عملية إجرائية: بالرغم من أن عملية االختيار تعتبر ج (2

من الخطوات التفصيلية التي تسبقها مثل تحديد وتعريف المشكلة أو التي تأتي بعدها 
 ووضع القرار موضع التنفيذ.

تعدد البدائل: وهو يعتبر أساس عملية اتخاذ القرارات، فحين ال يوجد إال حل واحد لمشكلة  (3
يار ومن ثم ال يكون هناك اتخاذ قرار ويكون األمر معينة فلن يكون هناك بالتالي أي اخت

 بذلك إجبارا على أمر معين.
نما يكون وفق أسس ومعايير تؤدي  (4 عدم العشوائية: أي أن اختيار البدائل ال يتم عشوائيا، وا 

 (32م، ص2005إلى اختيار أنسب بديل. )المنصور، 
لية تعتبر أمر بعيد المنال في البديل األنسب: أي أننا ال نختار البديل األمثل ألن المثا (5

عالم الواقع، وربما ال يناسب الظروف التي يتخذ خاللها القرار، ولذلك فإن االختيار يتم من 
 خالل التوجه إلى البديل األنسب، أي الذي يتناسب مع الظروف المؤثرة في اتخاذ القرار.

ت في الوقت الحالي ولكن عملية اتخاذ القرارات مرتبط بالمستقبل: فعادة نحن نتخذ القرارا (6
تنفيذ هذا القرار وآثاره ستكون في المستقبل، وهذه الخاصية تؤدي إلى صعوبة عملية اتخاذ 

العوامل  في االستقرار وعدم التغيرات عن فضال بالمستقبل، التنبؤ على تعتمد ألنها القرارات
 (284: 283م، ص2004)ماهر،  .فيه المستقبلية التي سوف تؤثر
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 والتكتيكية االستراتيجية للقرارات مختلفة تصنيفات هناك: أهميتها حسب القرارات أنواع
 المستوى وفق يصنفها من ومنهم ألهميتها، وفقا والكتاب من يصنفها فمن الباحثين والتنفيذية،
 في الزمني وأجلها مستواها وفق يصنفها اآلخر فيه، وهناك البعض اتخاذها يتم الذي اإلداري
 شيء أنها في األخير مقصدها إال والتسميات التصنيفات من اختالف وبالرغم الوقت، نفس
 :فيما يلي ونذكرها واحد،

 المستويات من خالل مركزيا اتخاذها يتم التي تلك القرارات وهي :االستراتيجية القرارات (1
 من بمجموعة وهذه القرارات تتسم مبرمجة، قرارات تكون غير أنها كما العليا، اإلدارية

 :من أهمها مميزاتال
 القرارات عليه تبنى حتى ُمسبقا اتخاذه ويتم حتمي يكون قرار االستراتيجي أن القرار -أ

 .التكتيكية والقرارات التنفيذية
 .عددها في نسبيا وتكون قليلة التكرار أنها تتسم بعدم -ب
 .الطويل بالمدى غاليا ما تتعلق االستراتيجية أن القرارات – ج
 ما بين العالقات وبالتالي تنظم ككل، اإلدارية بالمنظمة تتعلق االستراتيجية تأن القرارا -د

 (248: 247م، ص2002وبيئتها الخارجية. )المغربي،  المنظمة
وهي  الوسطى اإلدارات من خالل اتخاذها يتم التي تلك القرارات وهي :التكتيكية القرارات (2

 التنفيذ، في حيز االستراتيجية لقراراتا وضع وهدفها تحقيق األهداف، وسائل بتحديد ترتبط
 إتباعها، ُمتخذها على تحتم ُمسبقا معروفة أي إجراءات من القرارات النوع لهذا يوجد وال
 متوسطة زمنية فترة تغطي أنها النسبي، كما التأكد ظروف عدم ظل في اتخاذها يتم كما

 االستفادة عملية وتنظيم نظمةالم وأقسام إدارات بين والمعلومات فيما البيانات بتدفق وتهتم
 (200: 199م، ص 1998)الصباح،  .منها
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 أو الروتينية، التشغيلية القرارات عليها وهي تلك القرارات التي يطلق :التنفيذية القرارات (3
 القصير التخطيط ضمن وتقع المتكرر العمل الروتيني بمعالجة تختص بذلك قرارات وهي

 إنتاج إلى أقرب وتعتبر الدنيا، اإلدارية في المستويات اتالقرار  مثل هذه اتخاذ ويتم األجل،
رشادات تعليمات  ظروف ظل في تتخذ القرارات هذه ومثل بين البدائل، االختيار إلى منها وا 
 .مسبقا معروفة تكون وبذلك متوفرة، ما تكون غالبا معلوماتها ألن التام، شبه التأكد

 (249 ص ،مرجع سابق )المغربي،
 :عليها المترتبة اآلثار حسب اتالقرار  أنواع

 .معين بسلوك القيام عليها يترتب التي القرارات بها هي المقصودو : ايجابية قرارات (1
 إمكانية عدم بسبب القائمة المشكلة استمرارية تعني التي تلك القرارات هيو  :سلبية قرارات (2

 مناسبة )عدممثل  ذلك، على المفروضة القيود بعض قرار يعمل على حلها، لوجود اتخاذ
أنه  الوقت ذات في يعني بحلها قرار اتخاذ المعوقات األخرى، وعدم من وغيرها الوقت(
 .سلبي قرار اتخاذ

 غير مشكلة المنظمة إدارة مواجهة وهذه النوعية من القرارات تأتي نتيجة :سريعة قرارات (3
 الكافية والمعلومات البيانات توفر عدم اإلدارة مشكلة تواجه وقد سريعا، قرارا تتطلب متوقعة

 مواجهة اإلدارة على يجب وفي هذه الحالة الوقت، نفس في السليم القرار ألجل اتخاذ
 (55م، ص2002)الهمداني،  .الوضع يتفاقم ال حتى القرار بدقة والتضحية الموقف

 التي والمهام األنشطة أكثر تعتبر من القرارات اتخاذ عملية إن: القرارات اتخاذ عملية خطوات
 ومن هادفة، بصورة إطارها في القرارات متخذي يسير وأن بها المنظمة تضطلع أن جبي

 في تنفيذها يتم التي الخطوات حيث كثيرا من تختلف ال القرار عملية اتخاذ فإن العملية الناحية
 :التالية النقاط على تنحصر فإنها ولذا العلمي وخطواته، البحث إطار
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 .المشكلة تحديد (1
 .وتحليلها المشكلة حول والمعلومات البيانات جمع (2
 .المشكلة لمعالجة المناسبة البدائل إيجاد (3
 .األفضل البديل واختيار المتاحة البدائل تقييم (4
 .األفضل البديل تنفيذ (5
 (212م، ص2001)هاشم،  .القرار تنفيذ متابعة (6

 

 الدراسة التطبيقية
من أفضل المناهج العلمية  تبع المنهج الوصفي التحليلي كونهي بحثال هذا: بحثمنهجية ال

التي تساعد على تحديد األهداف ورصد الظاهرة محل الدراسة، ألنه يهدف إلى جمع الحقائق 
التي أدت إلى والبيانات لتلك الظاهرة أو لموقف معين من الصعب أن يتم تحديد األسباب 

الظاهرة أو الموقف ولذلك فإن هذا المنهج يدرس الحقائق المتعلقة بطبيعة  انتشار هذه الظاهرة.
مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا منطقيا كافيا، كما أن الدراسات الوصفية تتحدد في 
الوصف الدقيق الذي يهدف إلى الوصول إلى النتائج التي من شأنها أن ُتساهم في تحديد 
ة الظاهرة ويتم التعبير عنها من خالل األسلوب النوعي أو األسلوب الكمي مع االستعان

تدوين المالحظات(.  - المقابالت –باستخدام أدوات بحث علمي خاصة مثل )االستبيان 
 (83: 82م، ص 2006)فهمي، 

أداة الدراسة تعتبر هي الوسيلة التي يمكن عن طريقها الحصول على : أدوات البحث
ج البيانات والمعلومات التي تكون عادة مرتبطة بموضوع الدراسة، وأيضا متوافقة مع المنه

بتصميم  ونومن أجل ذلك فقد قام الباحث لرصد بيانات الظاهرة محل الدراسة.المستخدم 
)استبانة( بغرض جمع البيانات من األفراد عينة الدراسة مع تدوين المالحظات ذات األهمية 
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 االطالع على الدراسات خالل من هذه االستبانة إنشاء والمتصلة بمحاور الدراسة، وقد تم
 هذه تطوير في الباحثة اجتهاد إلى باإلضافة الدراسة بموضوع الُمتعلقة دبياتواأل السابقة

 .الدراسة وتناول متغيراتها بموضوع الخاصة المحاور جميع ُتغطي حتى االستبانة
  استخدام اختبار )الفا كرونباخ( لثبات ومصداقية االستبيان والتحقق من أداة الدراسة الذي

 سبة جيدة لتمرير االستبيان على عينة الدراسة.( وهي ن0.85سجل معامل قدره )
  وتم استخدام )التوزيع التكراري(، و)الوسط الحسابي المرجح( كمعيار للوزن النسبي ودرجة

الموافقة لكل فقرة من الفقرات الخاصة باالستبيان و)االنحراف المعياري( كمؤشر لقياس 
ك الفقرات مع بعض الرسوم البيانية مدى االتساق المتوفر بين إجابات عينة الدراسة على تل

لوصف المعلومات العامة )الخصائص الديموغرافية( وأيضا بعض الُمتغيرات الهامة والتي 
 ُبنيت عليها الدراسة ألفراد العينة.

  االعتماد على معامل االرتباط )سبيرمان( لتحديد مدى قوة واتجاه العالقة بين المتغيرات
 الخاصة بالدراسة.

بعد التأكد من صدق وثبات مقياس )الفا كرونباخ( لالستبانة تم : ة البحثمجتمع وعين
توزيع االستبانة وجمع البيانات من العينة محل الدراسة من بعض الشركات الصناعية 

( 2021مارس  27جمهورية مصر العربية خالل الفترة ما بين ) –والتجارية بمحافظة القاهرة
ءات الُمباشرة من الباحثة مع )المدراء الماليين واالداريين ( من خالل اللقا2021أبريل  8إلى )

 والموظفين من األقسام المالية واإلدارية( للشركات محل الدراسة.
جمهورية  –( شركات صناعية تجارية بمحافظة القاهرة 5شملت عينة الدراسة )وقد 

من الشركات محل  ( استبانة على كل شركة6مصر العربية، وقد تم توزيع االستبانات بواقع )
 الدراسة.
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 أداة البحث
تم تصميم أداة البحث )االستبانة( بعد االطالع على الدراسات السابقة واالستفادة منها 
في كيفية تصميم االستبانة لكي تتوافق مع متطلبات البحث الحالي، حيث تناولت االستبانة 

حيث تناولت محور الدراسة  تناولت متغيرات الدراسة. ( فقرة مقسمة إلى ثالثة محاور50)
المرونة  - ( فقرات10مرونة رأس المال البشري ) - ( فقرات10األول: )المرونة اإلنتاجية )

( 10وتناول المحور الثاني لالستبابة )القرارات المحاسبية البيئية ) ؛( فقرات(10السوقية )
بالبيانات األولية عن  باإلضافة إلى المحور الخاص ( فقرات(؛10عدم التأكد البيئي ) - فقرات

 االستبيان. ءالمديرين والمحاسبين واإلداريين الذين قاموا بمل
 

 بحثال  حدود
 القرارات ترشيد في االستراتيجية المرونة الدراسة دور تتناول :لحدود الموضوعيةا

 .(الصناعية بمحافظة القاهرة الشركات بعض على تطبيقية دراسة)البيئية  المحاسبية
تم تطبيق الدراسة على عينة شركات الصناعات التجارية بمحافظة القاهرة  انية:الحدود المك

 جمهورية مصر العربية. –
تتثمل محددات الدراسة في الفترة الزمنية القصيرة وجمع المعلومات الالزمة  :الحدود الزمنية

فترة ما ، في ال(م2021- م2020العام الدراسي )خالل مع العينة المبحوثة بحيث تم تنفيذها 
 .(2021 أبريل 8) حتى( 2021 مارس 27)بين 

 على الحصول خاللها من يمكن التي الوسيلة هي الدراسة أداة تعتبر :صدق أداة البحث
إن صدق االستبيان يعبر ف ،الدراسة بموضوع مرتبطة تكون والتي الالزمة والمعلومات البيانات

قصد به أيضا الشمول لجميع العناصر عن قياس ما ُأعدت له هذه االستبانة لقياسه، كما يُ 
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التي تدخل في التحليل اإلحصائي من جانب ومن الجانب األخر وضوح فقرات االستبانة 
 ة وغير ُمبهمة لكل من يستخدمها، حيث قام الباحثونوتجانسها لمفرداتها بحيث تكون مفهوم

ة بالكليات المختلفة عدد من األساتذمن خالل تمرير االستبيان على  محكمينباستخدام صدق ال
بالجامعة من أجل الحصول على الموافقة لصالحية ومالئمة االستبيان ومن ثم تطبيقه على 
عينة الدراسة، أيضا مالئمة الفقرات ومدى اتساقها مع المتغيرات الخاصة بالدراسة وثباته من 

الحصول  يمكنإلى مدى  من أجل التأكد من أنه ،(SPSS) اإلحصائي برنامج التحليلخالل 
على النتائج ذاتها فيما لو تم إعادة تكرار هذه الدراسة في ظل ظروف ُمشابهة عن طريق 

 استخدام ذات األداة )االستبانة(.
تأتي هذه الخطوة الثانية في مرحلة التأكد من صدق وثبات االستبانة من : ثبات أداة البحث

 أداة ثبات درجة وتحديد عرفةلم( Cronbach's Alpha) كرونباخ الفا مقياس خالل استخدام
االستبيان، حيث يشير ُمعامل الثبات للصدق هنا إلى مدى الحصول على ذات النتائج فيما لو 
تم إعادة تكرار هذه الدراسة في ظل ظروف ُمشابهة عن طريق استخدام ذات األداة 

لبرنامج وقد )االستبانة(، وبناء على ذلك فقد تم إدخال جميع فقرات ومحاور االستبانة الى ا
تبين مصداقية وثبات االستبانة بوجه عام على كافة الفقرات والعبارات الخاصة باالستبانة كما 

 هو موضح بالجداول التالية:
 معامل ثبات االستبانة )الفا( :(1) جدول

 قيمة معامل الفا كرونباخ عدد الفقرات المتغير
 0.60 30 المرونة االستراتيجية

 0.73 10 حاسبيةاتخاذ القرارات الم
 0.82 10 عدم التأكد البيئي

 0.85 50 االجمالي
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( فقرة وكما هو 50من الجدول السابق يتضح أن عدد الفقرات التي تم إدخالها وعددها )
موضح من ُمعامل )الفا كرونباخ( فإن درجة صدق وثبات االستبانة بوجه عام لمحاور 

ُيمكن أن يشمل مثل هذه االستبانات، حيث  ( وهو يعتبر من أعلى ثبات0.85االستبيان هو )
( حتى يمكن تمرير 0.70أنه من شروط صدق وثبات معامل )الفا كرونباخ( أن ال يقل عن )

االستبانة على العينة المبحوثة وفي هذا االستبيان نرى أن الُمعامل يتعدى حدود الشروط التي 
لى نسب الثبات والمصداقية وقدره فرضها الُمعامل لكي يتم تمرير االستبيان والذي يحقق أع

(، مع العلم بأن الباحثة قد اعتمدت أيضا على مقياس )ليكرت الخماسي( حتى يتم وزن 0.85)
الفقرات بشكل صحيح وبعد التحقق من الثبات أمكن للباحثة تمرير االستبيان على العينة 

 المبحوثة.
الفا كرونباخ( لالستبانة تم بعد التأكد من صدق وثبات مقياس ): إجراءات جمع البيانات

توزيع االستبانة وجمع البيانات من العينة محل الدراسة من بعض الشركات الصناعية 
( 2021مارس  27جمهورية مصر العربية خالل الفترة ما بين ) –والتجارية بمحافظة القاهرة

اليين واالداريين ( من خالل اللقاءات الُمباشرة من الباحثة مع )المدراء الم2021أبريل  8إلى )
 والموظفين من األقسام المالية واإلدارية( للشركات محل الدراسة.

 

 نتائج البحث
 تمثل فرض الدراسة فيما يلي:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المرونة االستراتيجية بأبعادها الثالثة )اإلنتاجية - 
 اتخاذ القرارات المحاسبية.السوقية التنافسية( وبين الترشيد في  - رأس المال البشري

 اإلنتاجية) الثالثة بأبعادها االستراتيجية المرونة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد - 
 .البيئي التأكد عدم حالة وبين( التنافسية السوقية - البشري المال رأس
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وأسلوب  الفرض فقد تم االستعانة بمعامل االرتباط )سبيرمان( اولصحة إثبات أو نفي هذ
  وكان تحليل النتائج لالختبار كالتالي: )االنحدار الخطي البسيط(.

 الثالثة بأبعادها االستراتيجية المرونة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد الفرضية األولى:
 القرارات اتخاذ في الترشيد وبين( التنافسية السوقية - البشري المال رأس - اإلنتاجية)

 .المحاسبية
 (:Correlationsاطات لمتغيرات الدراسة )مصفوفة االرتب

 مصفوفة االرتباطات متغيرات الدراسة (:2) جدول

 المرونة معامل االرتباط المتغير
 االنتاجية

مرونة رأس 
 المال البشري

 السوقية المرونة
 التنافسية

 القرارات
 المحاسبية

 *Pearson Correlation 1 .156 .397* .409 المرونة االنتاجية

Sig. (2-tailed) -- .410 .030 .025 

 **Pearson Correlation .156 1 .557** .470 مرونة رأس المال البشري

Sig. (2-tailed) .410 -- .001 .009 

 *Pearson Correlation .397* .557** 1 .395 المرونة السوقية التنافسية

Sig. (2-tailed) .030 .001 -- .031 

 المحاسبية القرارات
Pearson Correlation .409* .470** .395* 1 

Sig. (2-tailed) .025 .009 .031 -- 

N 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
ة بين المرونة االستراتيجية بأبعادها الثالثة توجد عالقة ذات داللة إحصائي اختبار الفرضية:

السوقية التنافسية( وبين الترشيد في اتخاذ القرارات  - رأس المال البشري - )اإلنتاجية
 المحاسبية.
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كي يتم اختبار الفرضية البد من استخدام معامل االرتباط لمعرفة قوة العالقة بين 
عرفة قوة التأثير لكل متغير من المتغيرات المستقلة المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ومن ثم م
 مع المتغير التابع من خالل أسلوب االنحدار.

 (:Correlationمعامل االرتباط ) -أ
 معامل االرتباط للمتغير )المرونة االستراتيجية( (:3)جدول 

مرونة رأس  المرونة االنتاجية )معامل االرتباط( المتغير
 المال البشري

سوقية المرونة ال
 التنافسية

 ةالقرارات المحاسبي
Pearson Correlation .409* .470** .395* 

Sig. (2-tailed) .025 .009 .031 

N 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 - لسابق مدى قوة العالقة بين المتغيرات المستقلة )المرونة اإلنتاجيةيوضح الجدول ا
والمتغير التابع )القرارات المحاسبية(،  المرونة السوقية التنافسية( - مرونة رأس المال البشري

حيث نجد أن العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة الثالثة دالة معنويا وأنها جميعها 
(، فنجد أن متغير المرونة 0.05عالقة قوية طردية عند مستوى معنوية أقل من )تعتبر عن 

( 025.اإلنتاجية ترتبط بالقرارات المحاسبية بعالقة قوية دالة معنوية عند مستوى داللة قدره )
ومتغير مرونة رأس المال البشري يرتبط بالقرارات المحاسبية بعالقة قوية دالة احصائيا عند 

( أما متغير المرونة التنافسية فيرتبط بالقرارات المحاسبية عند مستوى 009.قدره )مستوى داللة 
(، وكما نالحظ أن أكبر داللة بين المتغيرات المستقلة تعزي لصالح متغير 031.داللة قدره )

)مرونة رأس المال البشري( والتي ظهرت أنها دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ألفا 
(99.99%) 
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 (:Regression)(a)االنحدار معامل  -ب
 معامل االنحدار )القرارات المحاسبية( :(2) جدول

معامل  المتغير
 (Rاالنحدار)

معامل 
 (2Rالتحديد)

درجات 
 الحرية

(F) 
 المحسوبة

(F) 
 الجدولية

مستوى 
 ((Sigالمعنوية

Regression .580 .337 3 4.404 2.900 .012 

 025. 6.654 5.611 1 167. 409. المرونة اإلنتاجية

 009. 4.262 7.921 1 221. 470. مرونة رأس المال البشري

المرونة السوقية 
 031. 4.472 5.170 1 156. 395. التنافسية

( المحسوبة Fيبين الجدول السابق اختبار جوهرية الفرضية من خالل حساب قيمة )
( وهي بالتالي 4.404( المحسوبة قدرت بـ )F( الجدولية، فنجد أن قيمة )Fومقارنتها بقيمة )
( مما يؤكد على وجود عالقة جوهرية دالة 2.900( الجدولية التي قدرت بـ )Fأكبر من قيمة )

إحصائيا بين المتغير التابع والمتغيرات الثالثة المستقلة وقبول الفرضية، ولكي يتضح معرفة 
ل متغير مستقل مدى تأثير هذه المتغيرات الثالثة المستقلة على المتغير التابع فنرى أن ك

يتفاوت قوة تأثيره على المتغير التابع على الرغم من أنهم جميعا يؤثرون في المتغير التابع 
(، نجد أن متغير المرونة 012.( عند مستوى داللة قدره )580.)القرارات المحاسبية( بنسبة )

لمال البشري (، أما متغير مرونة رأس ا409.اإلنتاجية يؤثر في القرارات المحاسبية بنسبة )
( وهذا ما تؤكده قوة العالقة بين 470.فهو أعلى نسبة تأثير في القرارات المحاسبية بنسبة )

هذين المتغيرين، في حين أن متغير المرونة السوقية التنافسية يؤثر في القرارات المحاسبية 
را في (، وبالتالي يتضح أن متغير مرونة رأس المال البشري هو األكثر تأثي395.بنسبة )

 (.009.( عند مستوى داللة قدره )470.المتغير التابع )القرارات المحاسبية( بنسبة )
 الثالثة بأبعادها االستراتيجية المرونة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد الفرضية الثانية:

 .البيئي التأكد عدم حالة وبين( التنافسية السوقية - البشري المال رأس - اإلنتاجية)
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 (:Rعامل االرتباط )م -أ
 معامل االرتباط للمتغير )عدم التأكد البيئي( :(3) جدول

مرونة رأس المال  المرونة االنتاجية )معامل االرتباط( المتغير
 البشري

المرونة السوقية 
 التنافسية

 عدم التأكد البيئي

Pearson Correlation .447* .385* .608** 

Sig. (2-tailed) . 013 .036 .000 

N 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 - اإلنتاجية المرونة) المستقلة المتغيرات بين العالقة قوة مدى السابق الجدول يوضح
 ،(عدم التأكد البيئي) التابع والمتغير( لتنافسيةا السوقية المرونة - البشري المال رأس مرونة
 جميعها وأنها معنويا دالة الثالثة المستقلة والمتغيرات التابع المتغير بين العالقة أن نجد حيث
 المرونة متغير أن فنجد ،(0.05) من أقل معنوية مستوى عند طردية قوية عالقة عن تعتبر

 قدره داللة مستوى عند معنوية دالة قوية ئي بعالقةبمتغير عدم التأكد البي يرتبط اإلنتاجية
 دالة قوية بعالقة بمتغير عدم التأكد البيئي يرتبط البشري المال رأس مرونة ومتغير( 013.)

بمتغير  فيرتبط السوقية التنافسية المرونة متغير أما( 036.) قدره داللة مستوى عند احصائيا
 أكبر أن نالحظ وكما ،(000.) قدره داللة مستوى عدم التأكد البيئي بعالقة قوية جدا عند

 ظهرت والتي( المرونة السوقية التنافسية) متغير لصالح تكون المستقلة المتغيرات بين داللة
 .(%99.99) ألفا معنوية مستوى عند إحصائيا دالة أنها
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 (:Regression)(a)معامل االنحدار  -ب
 يئي(معامل االنحدار )عدم التأكد الب :(4) جدول

معامل  المتغير
 (Rاالنحدار)

معامل 
 (2Rالتحديد)

درجات 
 الحرية

(F )
 المحسوبة

(F) 
 الجدولية

مستوى 
 ((Sigالمعنوية

Regression .652 .425 3 6.417 5.565 .002 

 013. 6.654 6.990 1 200. 447. المرونة اإلنتاجية

مرونة رأس المال 
 036. 4.262 4.877 1 148. 385. البشري

نة السوقية المرو 
 000. 4.472 16.407 1 369. 608. التنافسية

 ) ةعدم التأكد البيئ) المتغير التابع:
المرونة السوقية  - مرونة رأس المال البشري - )المرونة االنتاجية المتغيرات المستقلة:

 التنافسية(
( المحسوبة Fيبين الجدول السابق اختبار جوهرية الفرضية من خالل حساب قيمة )

( وهي بالتالي 6.417( المحسوبة قدرت بـ )F( الجدولية، فنجد أن قيمة )Fقارنتها بقيمة )وم
( مما يؤكد على وجود عالقة جوهرية دالة 5.565( الجدولية التي قدرت بـ )Fأكبر من قيمة )

إحصائيا بين المتغير التابع والمتغيرات الثالثة المستقلة وقبول الفرضية، ولكي يتضح معرفة 
أثير هذه المتغيرات الثالثة المستقلة على المتغير التابع فنرى أن كل متغير مستقل مدى ت

يتفاوت قوة تأثيره على المتغير التابع على الرغم من أنهم جميعا يؤثرون في المتغير التابع 
(، فنجد أن متغير المرونة 002.( عند مستوى داللة قدره )652.)عدم التأكد البيئي( بنسبة )

(، أما متغير مرونة رأس المال 447.ة يؤثر في متغير عدم التأكد البيئي بنسبة )اإلنتاجي
(، في حين أن متغير المرونة السوقية 385.البشري فيؤثر في متغير عدم التأكد البيئي بنسبة )

( وهو المتغير األعلى تأثيرا في عدم التأكد 608.التنافسية يؤثر في القرارات المحاسبية بنسبة )
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، وبالتالي يتضح أن متغير المرونة السوقية التنافسية هو األكثر تأثيرا في المتغير التابع البيئي
 (.000.( عند مستوى داللة قدره )608.)عدم التأكد البيئي( بنسبة )

إلى هذه النتائج من خالل  ونلقد توصل الباحث: النتائج التي توصلت إليها الدراسة
ة التي تم طرحها عليهم من خالل )االستبانة( التي ُصممت إجابات العينة المبحوثة عن األسئل

من أجل الدراسة الميدانية وبعد عرض وتحليل هذه البيانات، وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة 
 عما يلي:

  وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بين المرونة االستراتيجية بأبعادها الثالثة )المرونة
المرونة السوقية التنافسية( وبين اتخاذ القرارات  - البشريمرونة رأس المال  - اإلنتاجية

 المحاسبية.
  أن مرونة رأس المال البشري هي األكثر ارتباطا من بين أنواع المرونة الثالثة وبين عملية

(، 009.اتخاذ القرارات المحاسبية، حيث أنها حققت ارتباطا قويا عند مستوى معنوية قدره )
عنصر البشري ذو المهارات والكفاءات الذي يساعد بدوره على ويرجع ذلك إلى أهمية ال

 تحسين عملية اتخاذ القرارات.
 رأس  - وجود تأثير ذات داللة معنوية للمرونة االستراتيجية بأبعادها الثالثة )اإلنتاجية

السوقية التنافسية( على عملية اتخاذ القرارات المحاسبية البيئية في  - المال البشري
 .(0.05صناعية محل الدراسة عند مستوى معنوية )الشركات ال

  وجود تأثير ذات داللة معنوية لعدم التأكد البيئي على المرونة االستراتيجية بأبعادها الثالثة
السوقية التنافسية( في الشركات الصناعية محل الدراسة  - رأس المال البشري - )اإلنتاجية

ن المرونة االستراتيجية بأبعادها تؤثر بشكل (، ويرجع ذلك إلى أ0.05عند مستوى معنوية )
كبير على الشركات محل الدراسة وبالتحديد المرونة السوقية التنافسية التي تحدد 
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استراتيجيات هذه الشركات في اتخاذ القرارات المحاسبية كي تحافظ على مكانتها في 
 األسواق في ظل التنافس الشديد بينها وبين الشركات األخرى.

 المرونة) الثالثة بأبعادها االستراتيجية المرونة بين ما إحصائية داللة ذات قةعال وجود 
 التأكد عدم وبين( التنافسية السوقية المرونة - البشري المال رأس مرونة - اإلنتاجية
 .البيئي

 رأس - اإلنتاجية) الثالثة بأبعادها االستراتيجية للمرونة معنوية داللة ذات تأثير وجود 
 في البيئية المحاسبية القرارات اتخاذ عملية على( التنافسية السوقية - شريالب المال

 أن إلى ذلك ويرجع ،(0.05) معنوية مستوى عند الدراسة محل الصناعية الشركات
 عندما مرونة أكثر بشكل المحاسبية القرارات اتخاذ في القدرة لديها الدراسة محل الشركات

 .البيئي التأكد عدم ةحال تحت تندرج القرارات هذه تكون
 

 التوصيات
يوصي الباحثون من خالل ضوء النتائج التي توصل إليها البث والمقدمة إلى الشركات 

 الصناعية فيما يلي:
  التقليل من حدة المنافسة بين الشركات الصناعية في استقطاب العناصر المهرة من الموارد

تدريب عمالة جديدة من أجل أن البشرية من الشركات األخرى والتركيز والتشجيع على 
يكون هناك تنافس حقيقي بين هذه الشركات في تحسين االوضاع االقتصادية سواء على 

 صعيد الشركة نفسها أو على صعيد االقتصاد القومي.
  زيادة الوعي لدى الشركات الصناعية التجارية في التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف

سوقية والتهديدات التي تواجهها من الشركات المنافسة والتي لدى الشركة ذاتها والفرص ال
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من شأنها أن تساعد في عملية اتخاذ القرارات المحاسبية في بيئة تتسم بحالة عدم التأكد 
 التام.

  زيادة االهتمام بتنوع األساليب اإلنتاجية واستخدام التقنيات الحديثة في العملية اإلنتاجية
 يساهم في توسيع منافذها على المستوى المحلي والدولي. لدى الشركات الصناعية بما
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ABSTRACT 

Many challenges have emerged in the business environment, and at 

the same time these environments have become global and 

unpredictable, which may threaten the ability of organizations and 

companies to develop and implement strategic directions that suit them, 

and even face these challenges. For companies and organizations to 

constantly look at the different options available such as: 

(decentralization versus central control, short-term evaluation versus 

evaluation of long-term strategies - relying on the individual's 

experience versus working on planning to manage changes and 

products. The study aimed recognising the nature of strategic options in 

making accounting decisions used by industrial companies in the face 

of environmental changes, and recognising the characteristics and 

requirements that must be taken into account in the appropriate 

accounting information system to meet the administrative requirements 

in industrial companies. 
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The researchers in this research adopted the descriptive approach 

by reviewing the accounting literature related to the subject of the 

study, and collecting the necessary data through the (questionnaire) that 

was designed by looking at previous studies that talked about the 

current topic of research and collecting the necessary information to 

serve this research, where The search tool (questionnaire) was applied 

to a sample of (5) industrial and commercial companies in Cairo 

Governorate - Arab Republic of Egypt. The questionnaires were 

distributed by (6) questionnaires to each of the companies under study, 

so that the total number of questionnaires distributed was (30) 

questionnaires.  

The researchers found that: there is a statistically significant 

relationship between strategic flexibility in its three dimensions 

(productive flexibility - human capital flexibility - competitive market 

flexibility) and accounting decision-making, and that human capital 

elasticity is the most closely related among the three types of flexibility 

and the process of taking Accounting decisions, as it achieved a strong 

correlation at a level of (.009), due to the importance of the human 

element with skills and competencies, which in turn helps to improve 

the decision-making process. The results also showed that the interest in 

strategic flexibility in its three dimensions (productivity - human capital 

the competitive marketplace) was of high importance among the 

companies in the study sample.  

The researchers recommended reducing competition between 

industrial companies in attracting skilled human resources from other 

companies, and focusing and encouraging training of new workers in 

order for there to be real competition between these companies in 

improving economic conditions, whether at the level of the company 

itself or at the level of the national economy. The necessity of 

intensifying studies related to the variables (environmental uncertainty - 

strategic flexibility) in order to reach the best studies that would help 
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these companies improve their performance and the quality of their 

products in a way that preserves the environment from pollution 

damages resulting from the production process. 

Key words: (Strategic flexibility - Accounting decisions). 


