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دور االبتكار المحاسبي في تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة                                           

منهجية الدراسة –المبحث االول   

 المقدمة:

ان اغلب الشركات تتعرض الى مجموعه من الضغوطات التنافسية,والسبب يعود الى التغير المستمر في البيئة 

ية,مما فرض على هذه المنظمات البحث عن وسائل غير تقليدية تمكنها من السياسية واالقتصادية واالجتماع

مواجهة هذه الضغوطات,وتطوير قدراتها التنافسية للمحافظة على حصتها السوقية, ومن بين الوسائل التي تعتمدها 

اح التنافسية والنجتكار احد العوامل الهامة التي تساعد على تحقيق الميزة باذ يعد اال هذه المنظمات هو االبتكار.

والتنمية في العديد من الصناعات, بما يسمح للمنظمات باالزدهار حتى في ظل الركود االقتصادي. فاالبتكار 

الينشأ بشكل عشوائي بل هو نتيجة لعمليات ممنهجه تسعى للتحسين او تطوير المنتجات والخدمات الموجودة 

 لديها. لذا:

 فان مشكل ة البحث –

ر يعتب الذيتكار واالبداع المحاسبي الشركات بناء وتعزيز قدرتها التنافسية وهذا يتطلب توفر االبتتجسد بان على 

 احد الدعائم االساسية في توفر البيئه القادرة على ان تجعل الشركة في قدرة تنافسية عالية في السوق مع باقي

 الشركات التي تعمل بنفس المضمار الذي تتبناه.

 اهمية البحث – 

اهمية هذا البحث تتجلى في التعرف على دور االبتكار في المجال المحاسبي ,ودوره في تحقيق الميزة التنافسية ان 

من خالل توفير المعلومات التي تساند االدارة العليا في تعزيز جوانب القوة ومعالجة نواحي القصور ,وهذه 

االشارة اليها الحقا. تي سيتمالمعلومات ستتوفر من خالل بعض التقنيات المحاسبية ال  

 هدف البحث –

ان البحث يهدف الى ابراز االبتكار واالبداع المحاسبي من خالل العرض لبعض االساليب المحاسبية المعاصرة,  

والتي كان لها االثر الكبير في تطوير الجانب االقتصادي للمنظمة. ولتحقيق هدف البحث  فقد تضمن البحث 

 المباحث التالية: 

الول: منهجية الدراسةالمبحث ا  

 المبحث الثاني: االطار النظري لالبتكارواالبداع

ودورها في تعزيز القدرة التنافسية الحديثة كادوات لالبتكار المحاسبيالمبحث الثالث: التقنيات المحاسبية   

حث الرابع: الخالصالمب     
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اإلطار النظري -المبحث الثاني  

فهوم االبتكار واإلبداعم -1  

أو تعني النظر لألشياء بطرق  ,االبتكار واإلبداع هما كلمتان مترادفتان تعني إثبات شيء جديد غير مألوف إن 

حول  هذا المصطلح حيث  بأنه اإليجاد والتكوين أو االبتكار، وقد اختلف المفكرون, ة. وقد عرف اإلبداعدجدي

بأنه عملية أو هو منتج، وهناك عدة وية التي تتفق وتخصصه، فقسم ينظرينظر كل واحد على هذه الفكرة من الزا

ة لمجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي تعود إلى كاملتعاريف لإلبداع فمنهم من عرفه بأنه الوحدة المت

. داع، إذن يعني إبجاد الحلول الجديدة لألفكار والمشاكلواإلب .للمنتج انتاج أصيل ذو قيمة  

إلى وجود أربعة أشار التي يراد تحقيقها وهناك مناإلبداع يختلف من وجهة األهداف  وبصفةعامة فإن تعريف

 أنواع رئيسية تتعلق باإلبداع وهي: 

هذا المجال يعرف  عملية اإلبداع وفي عن ها أو تنتجعلى الناتج اإلبداعي، أي مقدار اإلنتاجية التي تحقق( التركيز1

وحل  فإنه يركزعلى اإلنتاج اإلبداعي وبالتالي(,تميز بالمالئمة وإمكانية التطويريسعى لتحقيق إنتاج ي )بأنه

تالمشكال  

( التركيز على العملية اإلبداعية نفسها، أي المراحل التي تمر بها عملية اإلبداع.2  

راد، كالصدق والبحث عن الحقيقة، ويعرف اإلبداع هنا على أنه االستعداد للتفوق ( اإلمكانيات اإلبداعية عند األف3

.كما يراها أو التميز  

وصفات اإلبداع يمكن ربطها  .ووضوح الرؤيا ,على تفهم المشاكلالسمات الشخصية للمبدعين كالقدرة( 4

.كانت داخلية أم خارجية هو المثابرة واالنفتاح على الخبراتو ,بالخصائص النفسية المتمثلة بالمخاطر  

والبرامج األنظمة الجديدة والسياسات  على عتمادالبأنه عبارة عن افيعرف    creativityكار االبت اام  

 أن الشركات التي لديها قدرةعلى حيث خارجيا،اواخليا تنتج د لتي يمكن أنا اتوالعمليات والمنتجات أوالخدم

                           لها تأثير إيجابي في مختلف المجاالت االقتصادية.االبتكارات يكون  استغاللوإيجاد ونقل 

                 

 افسية ونجاح للشركات المبتكرة فيميزة تنكار من العناصر الهامة التي توفروعلى نطاق واسع قد يعتبر االبت

ة:تتسم بالخصائص التالي. وبشكل عام فان االبتكارات العديد من الصناعات  

احتمالية فشلها كبير.و بيراالستثمار بها ك الن احتمالية الحصول على عوائد نتيجة -1  

.من خالل االستثمارات المتعلقة بها ضمونيمكن التنبؤ بنتائجها بشكل م ال -2  

اهرةاأليدي الم ستخدامأن االبتكار يتمتع بكثافة ا ومن إحدى خصائصها -3  

Cop
y R

igh
ts



4 
 

واالبتكار  ,ويمكن استخدامها لتطوير كل منتج رالعمليات اإلدارية في االبتكاة أن إدارة االبتكار هي إدارف عليه و

 التنظيمي. فإدارة االبتكار هي مجموعة من األدوات التي تتسم بتعاون المديرين والمهندسين من أجل الوصول إلى 

-2- 

أي فرصة سواء كانتالفهم المشترك لألهداف والعمليات، وعلى إدارة االبتكار أن تسمح للمنظمة باقتناص   

                         خارجية أو داخلية واستخدام جهودها اإلبداعية لتقديم أفكار أو عمليات أو منتجات جديدة. 

وقد تكون عمليات االبتكار إما تدريجية أو متسارعة أثناء التطوير، وتعتمد العملية المتسارعة على تكنولوجيا 

.موجودة أو تم اختراعها حديثا  

التعرف على الجوانب التي لم يتم فيها الوفاء باحتياجات العمالء ومن ثم تركيز جهود  فتحاولأما العملية التدريجية 

 التضحية ل الوقت الالزم للتطوير دونحتياجات، وعلى مديري االبتكار تقليلتلك اال حلولتطوير من أجل إيجاد ال

 بالجودة أو تلبية احتياجات السوق. 

أسس المقارنة المرجعية الواضحة.  لوضع مؤسسات باستخدام االستبيانات قياس لالبتكار في ال ويمكن إجراء  

األشياء  بابتكار تجسدياة األفراد والمنظمات والذي يإن التطور واالبتكار هي إحدى السمات األساسية في ح

اصة ينتج عنها أعمال ى قدرات خوهذا يعتمد عل, . واالبتكار هو موهبة مجتمعلل النفعية الجديدة ذات األهمية 

أن االبتكار ممكن أن يكون  كما هي التي ينتج عنها ناتج جديد، من أشار إلى أن العملية االبتكارية منهم كبيرة و

لذلك أصبح  .معالجة هذه المشكالتلثم تحديد بعض األفكار  ,عملية تتضمن الشعور بالمشكالت في مجال معين

مات التي تسعى إلى تعزيز قدرتها التنافسية وفي ظل المنافسة الشديدة والتطورات االبتكار أمرا أساسيا للمنظ

د يرتبط جدي نتوجفي جميع توجيهاتها، فابتكار من لالبتكار أصبح له أهمية فالوجيا والمعلوماتية المتسارعة، التكنو

يعد أحد العوامل المساهمة  ,، كما أن االبتكار في العمليات وتنفيذه من خالل اإلبداع التمايز أساسا مع استراتيجية

لستراتيجية قيادة الكلفة, فضال عن ان االبتكار يعد مصدرا اساسيا للتاكيد في  لنجاح المنظمات وهي تعد أساسا

   الخبرات المستقبلية للمنظمة.

 مراحل االبتكار واإلبداع 

ار سلسلة متصلة من األفكار المتعلقة بالمنتجات الجديدة التي تلبي حاجات الزبائن، ثم وضع تتضمن مراحل االبتك

كار اإلبداعية فاال اختياروبعد ذلك يتم  .االساليب الحديثةواطرق لتقييم األفكار التي تتعلق بالمنتجات الجديدة 

:)االبتكارية( وهي كما يلي  

الحديثة التي تساهم في تحليل حاجات ورغبات الزبائن )تحقيق رضا الزبون( من خالل استخدام التقنيات  -

تحقيق رغبته. ل مساعدته   

االبتكارات التي تساهم في ذلك. وماهي لخدمات أو األسعاربالمنتجات أو ا بدءحيث ت -وليد األفكار اإلبداعيةت -  
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يتم استبعاد األفكار التي ال تتناسب مع تحقيق االبتكار.ود أفكار كثيرة تنقية األفكار المتعددة، حيث توج -  

تقييم األفكار المختارة في ضوء عدد من المعايير حيث يجب أن تكون ذات جدوى وفائدة. -  

 

-3- 

 حيث يتم اختيار االبتكار الذي يمكن تطبيقه أو من عدمه حيث أن اإلبداع الذي ال -اختيار األفكار اإلبداعية -

 يصلح للتطبيق يستبعد.

م التكاليف على حيث يتم تطبيق االبتكار على أرض الواقع مثل اإلبداع المتعلق بتطبيق نظا -تطبيق االبتكار -

 اساس االنشطة.

تقييم النتائج المتعلق بالتطبيق الفعلي لالبتكار، حيث يتم تقييم االبتكار من خالل نتائجه النهائية. -  

 متطلبات االبتكار

ك بعض المتطلبات األساسية إلنجاح االبتكار منها: هنا  

حيث من الضروري اقتناع اإلدارة العليا بضرورة وأهمية االبتكار ودوره  -قناعة اإلدارة العليا للمنظمة -

ية المتاحة إلنجاحهادإلمكانيات البشرية والماألساسي في المنافسة، ألن قناعة اإلدارة سيساعد على توجيه ا  

شكل فريق داخل المنظمة ي ن العوامل مثل سيادة روح العمل فحيث تشمل مجموعة م -البيئة التنظيمةتهيئة  -

 وكيفية اتخاذ القرار.

التنسيق والتكامل بين اإلدارات المهنية باألنشطة اإلبداعية وضرورة وجود تنسيق بين هذه اإلدارات حيث تؤثر  -

زية داخل المنظمة وتقييم العمل.العوامل اإلدارية على نجاح اإلبداع مثل المرك  

 صف بالجمال بدرجةالجديد وقد ال يت انتاجالتمييز بين اإلبداع واالبتكار، فاالبتكار هو وهنا كان من الضروري

اإلبداع  بينمامميزة كما هو الحال في مجال العلوم المختلفة فدائما المبتكر يهتم بقدرة فائدة المنتج أكثر من جماله،

وهنا البد من التمييز تشكيلية. شيء الجديد والذي يتصف بالجمال كما هو الحال في جمال الفنون اليعني إيجاد ال

: بين االبتكار واالبداع والتي يمكن ايضاحها باالمور التالية  

ومتقطعة. وقتيةع إن عملية االبتكار تكون مستمرة وطويلة في حيث ممكن أن تكون عملية اإلبدا -1  

اإلبداع يتجه نحو التفكير. ننحو التطبيق في حيالبتكار يتوجه ا -2  

االبتكار قابل للقياس في حين اإلبداع غبر قابل للقياس.ف االثر  من ناحية -3  

المحاولة في االبتكار تكون جماعية في حين اإلبداع تكاد تكون فردية. -4  
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تعتبر واحدة من محاوالت االبتكار األخيرة في المجال المحاسبي ت لذا فأن النظم الحديثة التي ظهرت في السنوا

التي كان لها مردود كبير لدى المنظمة باتجاه تعزيز قدرة المنظمة على المنافسة وهذا يعتبر واحدا من األهداف 

ق.الحها وهذا ما سيتناوله المبحث الاالستراتيجية التي تسعى المنظمة إلى تحقيق  

-4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاسبية الحديثة ودورها في تعزيز الميزة التنافسية. ابتكار التقنيات -المبحث الثالث  

 - االبتكار المحاسبي

وهو استخدام أساليب وطرق وإجراءات أو نظريات غير مألوفة تستخدم لتفسير أو تحليل أو حل مشكلة محاسبية، 

 والمحاسب المبدع أو المبتكر يجب أن يتميز.

.اوتقويمه الذاتتمثل بتطويرالذات الم نقدبالقدرة على  -أ  

أن يتمتع بالثقة بالنفس والقدرة على التحليل والتجميع. -ب  

اعتماده على التعليمات المبنية على الحقائق العلمية وقدرته على التحليل والتجميع. -ج  

 أما مجاالت االبتكار المحاسبي مثل:
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أساليب القيد والعرض -  

أساليب التحليل المالي  -  

تطوير البرامج المحاسبية -  

طرق توزيع وتخصيص المصروفات المختلفة -  

ةنظام المصروفات المالي -  

-5- 

 اإلبداع واالبتكار المحاسبي وإدارة المعرفة 

التطور ومواكبته.  يتلمسو ذلك إن التطور التكنولوجي كان له تأثير كبير على آراء المحاسبين وكيف استطاعوا أن

ومحاسبة التكاليف لم تعد قادرة على مسايرة التعقيد الكبير في العملية بأن إمكانيات المحاسبة المالية  جليافقد بدأ 

ذ الذي من خالله يمكن معالجة قى بالمحاسبة اإلدارية لتكون المناإلدارية على مستوى المنظمة لهذا ظهر ما يسم

 تها الحديثةتقنيا المحاسبة اإلدارية من خالل واصبحتحاسبية الموجودة في المشاريع أوجه قصور األنظمة الم

كما أن مدخل المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية  .اليحسوق الالللمنظمات بأن يكون لها موقع ريادي في  الحافز

تعتبر أحد مجاالت التطور المستقبلي في المحاسبة، حيث يعد المدخل االستراتيجي لنظم إدارة التكلفة أحد تطبيقاته 

لصياغة وتنفيذ االستراتيجيات من خالل اتباع  الكلفويةستخدام المعلومات إذ يصبح تحليل التكلفة في إطار واسع با

 مجموعة من األساليب والتحاليل االستراتيجية. 

وبما أن االقتصاد العالمي الجديد يعد أحد أهم أشكال التغيير التي شهدتها المرحلة الراهنة والتي فرضت على بيئة 

تغيرات، إال من تلك ال ستثناةلمتغيرات، ولم تكن المحاسبة مابة لتلك ااألعمال وفي محاالت متعددة ضرورة االستج

أنه بدأت التساؤالت تبرز من قبل المدراء لمنظمات األعمال حول مدى قدرة المحاسبون اإلداريون في االستجابة 

تلبية تلك لهم لها في حالة إخفاق والتلك المتغيرات ومواجهة التحديات المعاصرة وما هي التهديدات التي سيتعرض

يجديد فلة التي فرضها االقتصاد العالمي اتغيرات المهنيماالحتياجات، لذا كان ال بد من الوقوف على أهم ال  

حيث هناك دورا مهما للمعلومات التي تقدمها المحاسبة ل المهارات المطلوبة في هذا المجاحاسبة اإلدارية ومال 

.اإلدارية في بيئة األعمال المعاصرة   

 - مفهوم وأبعاد الميزة التنافسية

قبل التطرق إلى التقنيات المحاسبية كأساليب ابتكارية ال بد من اإلشارة إلى مفهوم وأبعاد الميزة التنافسية فتشير 

الميزة التنافسية إلى خاصية معينة أو مجموعة من الخصائص التي تملكها المنظمة وتميزها عن غيرها من 

ف قوي اتجاه مختلف األطراف، إذ أن التحدي الحقيقي ألي منظمة ليس إنتاج أو المنظمات بحيث تحقق لها موق

هي خاصية  ئن المتغيرة. فالميزة التنافسية تقديم المنتجات، بل القدرة على اإلشباع المستمر لحاجات ورغبات الزبا

أو مجموعة خصائص تنفرد بها وتمكنها من االحتفاظ بها لفترة زمنية طويلة نسبيا نتيجة صعوبة محاكاتها، 
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.ين فيما تقدمه من منتجات للزبائنعلى المنافس فوقوتمكنها من الت وتحقق تلك الفترة المنفعة لها  

تحقيق الميزة التنافسية من خالل ما تقدمه من بأن اإلدارة العليا في الشركة الصناعية تعمل على  يمكن القولو

أو القيمة التي يتمنى الزبون الحصول  ,ويقصد بالميزة التنافسية هي القدرة على تحقيق حاجات الزبون ,المنتجات

.الل ذلك المنتجعليها من خ  

ات التي تستطيع وهناك من يبين بأن الميزة التنافسية تعني مجموعة من المهارات والتقنيات والموارد والقدر

يضا إلى الميزة وينظر أ يحققه المنافسون.ومنافع للزبائن أعلى ما  قيميقها واستثمارها لتحقيق إنتاج اإلدارة تنس

استغالل المنظمة لنقاط قوتها الداخلية في أداء األنشطة اإلدارية واإلنتاجية الخاصة بها حيث تحقق التنافسية بكونها

.آلخرون من تحقيقها قيمة ال يستطيع المنافسون ا  

-6-  

 - أبعاد الميزة التنافسية

تعمل اإلدارة في المنظمة على تحقيق الميزة التنافسية من خالل ما تقدمه من منتجات تحقق حاجات ورغبات 

ن وظيفة العمليات تساهم في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.لذا فاوالجودة(  الزبائن )من حيث الكلفة  

تبين بأن هناك نوعا من التطابق بين آراء عدد من الكتاب حول األبعاد األكثر شيوعا والتي يعد وفي هذا المجال 

كل واحد منها بمثابة بعدا أساسيا لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة وتتمثل هذه األبعاد بالكلفة، والجودة، والمرونة 

قد تم اإلشارة إليها كما يلي:ف يةسميزة التنافال األبعاد في تحقيق والتسليم، ونظرا ألهمية هذه  

أن إدارة وقيق الميزة التنافسية الكلفة األقل هي الهدف الرئيسي للمنظمات التي تسعى لتح اذ ان بعد الكلفة -أ

أسعار تنافسية تعزز من الميزة التنافسية  الى كلف اإلنتاج من أجل الحصول ل خفيض حقيقيالعمليات تسعى إلى ت

 للمنتجات في السوق.

خدمات هي من اهتمامات الزبون، فالشركات التي ال تقدم منتجات بجودة تلبي لإن جودة السلع أو ا -بعد الجودة -ب

الجودة تعني نظرة األفراد و المنافسة  حاجات ورغبات الزبائن وتوقعاتهم ال تتمكن من البقاء والنجاح في سوق

رضا الزبون. ستقابلأن خصائص المنتج لألفراد، إذ المختلفة للشركة مقابل التوقعات المختلفة   

على تصنيع تشكيلة  قدرةمال تتضمناذ  الفعال في المنافسة بين الشركات تعتبر المرونة السالح  -بعد المرونة -ج

لسرعة في تطوير المنتجات القائمةواسعة من المنتجات، وتقديم منتجات جديدة بصورة مستمرة فضالً عن ا  

كما هناك من يرى بأن المرونة الداخلية للعملية تتضمن بسرعة  ت ورغبات الزبونحاجاباإلضافة لالستجابة إلى 

االستجابة ألوقات التسليم المطلوبة وتوفير الوقت في عمليات التغير والتحول والمحافظة على إنتاج وتقديم 

 المنتجات إلى الزبائن.

بالوقت هي سرعة التسليم، التسليم بالوقت المحدد لبعد التسليم تتعامل  اسبقياتبعد التسليم حيث يوجد ثالثة  -د

الوقت الذي يستغرقه عن استالم طلبات الزبائن للمنتجات  فيضوأن أداء العمل بسرعة يعني تخ وسرعة التطوير،
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 وتسليمهم تلك المنتجات بشكل نهائي. 

 - التقنيات المحاسبية كأساليب ابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة.

ذي يعتبر أهم هذه األبعاد حيث شارة إلى أن واحد من األبعاد األساسية للميزة التنافسية هو بعد الكلفة والتم اإل

كز على البحث عن أي جانب لتخفيض التكاليف بأسلوب علمي مع المحافظة على نوعية المنتج، وهذا يتم من ير

راتيجية الكلفة األقل(خالل مجموعة من التقنيات إلدامة وتحسين ميزتها التنافسية )است  

)ABC/M ط )كلفة واإلدارة على أساس النشااوال:ال   

تلك األنشطة ألهداف أساسي ومن ثم توجيه أو تخصيص تكاليف ل كهدف كلفويهذا النظام يركز على األنشطة إن 

 . العالم,ان دولف بيرا في مختل. وهذا األسلوب يعتبر واحد من األساليب المبتكرة والتي القت قبوال ككلفة أخرى 

دقة  باكثر وفر معلومات أكثر تفصيال وأكثر دقة عن كلفة المنتج والتي ستقود إلى قياس ربحية المنتج النظام يهذا   

-8-  

وسوق المستهلك وتساهم بشكل  ,والخط اإلنتاحي بالتسعير,قرارات استراتيجية أفضل خاصة  هم في صنعوبما يس

فعال في فهم الشركات لمزاياها التنافسية، كما أن هذا النظام يقدم معلومات أكثر دقة للمدراء تساعدهم في تحسين 

هي إدارة األنشطة لتحسين القيمة المستلمة من قبل الزبون  ة على أساس األنشطة وتطوير المنتج. أما اإلدار

االدارة استخدام نظام  يتم نظام التكاليف على اساس االنشطةعد تنفيذبف القيمةوفير هذه الربح المتحقق من توزيادة 

الزبون  وأرباح الشركة من  قبل القيمة المستلمة من فإن  ,من قبل المنظمات والذي من خالله على اساس االنشطة

:لتاليةيوفر المزايا ا االدارة على اساس االنشطةة تزداد، وإن نظام توفير هذه القيم  

يقيس فعالية االنشطه والعمليات الرئيسية للمنظمة وكيفية تحسينها لغرض تخفيض الكلفة وزيادة القيمة للزبون -  

تحسين تركيز االدارة في تخصيص الموارد على االنشطة التي تضيف قيمة للمنتجات وطرق التحسين المستمر  -

بناء والمحافظة على الميزة التنافسية للشركة .لل  

يركز على االنشطة التي يمكن حذفها بدون ان تؤثر على طبيعة االنتاج وهي االنشطة التي ال تضيف قيمة  ها انكم  

هو واحد وهو االنشطة اال  كال نظامي الكلفة واالدارة على اساس االنشطة أن االساس الذي يستند اليهوعليه ف  

التكاليف على اساس االنشطةاالنشطة في  نظام  علىانهما يختلفان في الهدف االساسي لهما ،فيما يتم التركيز   

الى  تحسين كفاءة وفاعلية  نظام االدارة على اساس االنشطةمنتجات والخدمات في حين يهدف الحتساب تكاليف ال

 هذان النظامانان  ,يم االداء ود عليها في التخطيط والرقابة وتقهذه االنشطة اضافة الى وضع معايير لالستنا

القاعدة لهما النهما يعتبران المنظمة سلسلة  يعتبرية وان تحليل االنشطة ات ادارة الكلفة االستراتيجيقنمن تيعتبران 

من االنشطة المصممة الرضاء الزبون وتوفير معلومات للمديرين الدارة االنشطة لتحسين المنافسة وتحقيق 

 االهداف االسترتيجية للمنظمة .
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Just in time system د   الوقت المحدنظام  - 2   

في  تحقيق استراتيجية  ومتكامالان هذا النظام يعتبر ايضا احد تقنيات الكلفة االستراتجية وذلك لكونه نظاما شامال 

المنظمة ، بما يحققه من مزايا تنافسية مميزة تحصل عليها المنظمة مقارنة بالمنظمات المنافسة لها بزيادة حصتها  

لميزة التنافسية للمنظمة . ويعتمد نظام الوقت المحدد على مجموعة من الركائز وهي:السوقية والمحافظة وتعزيز ا  

ويقصد به أن المشتريات من المواد الخام واألجزاء والعناصر األخرى تصل بالوقت  -الشراء في الوقت المحدد -

 المحدد الستخدامها في العملية اإلنتاجية من خالل االعتماد على ما يلي:

ةيوفرون المواد األولية المطلوبة ذات الجودة العالي جهزينمن خالل االعتماد على م -زينيجهدد المتخفيض ع -أ  

وفي الوقت المحدد.    

من خالل عقود طويلة األمد. المجهز الجيدأفضل للشركة من خالل مكافأة  العقود طويلة األجل وهذا -ب  
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 - اإلنتاج في الوقت المحدد

اإلنتاج واألنشطة المتعلقة به في وقت الحاجة إليه من خالل:ويركز على حدوث   

حذف األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج والتركيز على األنشطة التي تضيف قيمة -أ  

التركيز على مستوى عالي من الجودة واالهتمام بالتطوير المستمر لكفاءة األنشطة -ب  

 نظام السحبعلى وفق نظام يسمى  المصنعيتم إعادة تصميم لوقت المحدد فففي ظل استخدام نظام اإلنتاج في ا

والتي تعني أن األجزاء المصنوعة تتحرك خالل النظام اإلنتاجي باالعتماد على طلب   ة )الكابان(بطاق اللمن خو

 الوحدة المنتجة النهائية.

 - الحد االدنى من الخزين -

في تحقيق اآلتي خزينث يساهم الحد األدنى من الحي -  

في مجاالت أخرى مهمة. خزينلمنظمة من استثمار كلفة اليوفر فرصة ل -أ  

          (مجهزين بفحص الموادمن خالل التعاقد مع  )الفحصالمواد وتخفيض تكاليف مناولةتكاليف  خفيضت -ب

  عقود طويلة.بين نتيجة التعاقد معهم جهزوتخفيض كلف المفاوضات مع الم    

العالية  التقنيةة ذات نمل بسبب استخدام المكنثم تخفيض تكاليف العتخفيض عدد العاملين ومن  -ج  
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المنتج  كلفة دورة حياة -3  

  ودورة حياة المبيعات  المنتوجدورة حياة كلفة  االعتبارنظربإن دورة حياة المنتج تأخذ     

 - دورة حياة كلفة المنتج 

ف المرتبطة بكل منتج من بداية نشاط البحث والتطوير وتجميع التكالي تتبعدورة حياة كلفة المنتج  بتحديدويقصد 

. وانتهاء بنشاط خدمة المستهلك النهائي كما هو موضح بالشكل اآلتي  

التصميم       االنتاج التسويق والتوزيع خدمة المستهلك  

 

 

األرباح المحققة خالل مرحلة إن الغرض الرئيسي من تحديد كلفة دورة حياة المنتج هو لتحدبد فيما إذا كانت 

.خالل المراحل قبل أو بعد التصنيع تحققةتصنيع سوف تغطي التكاليف المال  
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يهالمقارنة المرجع -4  

لتي تحدد الميزة التنافسية للمنظمة بواسطة التحسين لمنتجاتها وخدماتها ومقارنتها مع أفضل أداء اوهي التقنية 

.لمنافسين  

المرجعية أداة لتحديد نواحي القصور بالمقارنة باآلخرين للعمل على استكمال النقص وكذلك وسيلة وتعد المقارنة 

للتأكد من األهداف المراد تحقيقها ستتناسب مع احتياجات السوق أو يتم وضع أهداف عامة ويتم إنشاؤها على 

م خلق طرائق جديدة يمكن أساس مستوى األداء األفضل المتحقق من أفضل المنافسين )قائد السوق( ومن ث

 استخدامها إلجراء التحسينات.

مستويات  دي تشكل أسس المقارنة إذ يتم إيجاسمات تنافسية مهمة والتل المقارنة المرجعية والتي تكون كما تمث

، ومن خالل متجانسة ستويات مقارنة خارجية مع منظماتاألداء األفضل باستخدام مستويات مقارنة داخلية وم  

لمنظمة وتحسين أداء األنشطة ة الداخلية يمكن االستفادة من تجارت األنشطة واألقسام الناجحة داخل االمقارن  

على تجارب ونجاحات اآلخرين الذي  االنفتاحرنة المرجعية الخارجية فتحقق المختلفة األخرى، أما المقاواالقسام 

يع نفس المنتج.يمكن أن يكون على شكل مقارنة مع منظمات تمارس نفس النشاط أو ب  

 ويمكن تقسيم المقارنة المرجعية إلى 

البحث 

 والتطوير
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المقارنة المرجعية لألداء  -أ  

المقارنة المرجعية للعمليات -ب  

المقارنة المرجعية االستراتيجية  -ج  

ولقد قامت أغلب المنظمات باتباع المقارنة المرجعية لتحقيق التحسين المستمر حيث أن هناك نقاط إلتقاء بين 

المرجعية وتحسين األداء.المقارنة   

                    Balanced scorecard        5-    بطاقة االداء المتوازن  

تعد بطاقة االداء المتوازن احدى تقنيات ادارة الكلفة الستراتيجية والموجهه لدعم ستراتيجية التنافس الخاصة 

 باالعتماد كليهما من خالل تقويم االداء الشامل للمنظمةبالمنظمة سواء كانت ستراتيجية الكلفة االقل او التمايز او 

على المعلومات المالية والغير المالية المترابطة كدليل موجه التخاذ القرارات الرشيده من قبل المديرين لتحقيق 

التعقيد االهداف الستراتيجية لها, ولتمكنها من البقاء في سوق المنافسة والتكييف مع الظروف البيئية التي تتصف ب

 والنمو.

 لقد عرفت بطاقة االداء المتوازن من قبل) كابلن( بانه مجموعه من المقاييس المالية وغير المالية ,والتي تقدم 
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بانها نظام لتفسير  للمديرين بالمستويات االدارية العليا صوره واضحه وشاملة الداء شركاتهم.وعرفها )هورنكرن(  

مجموعه متكاملة من المقاييس لقياس االداء,من خالل توفير هيكل لتنفيذ ستراتيجية  رسالة وستراتيجية المنظمة في

المنظمة,كما ان بطاقة االداء المتوازن التركز على تحقيق االهداف المالية فقط ولكن اكثر من ذلك فانها تركز 

 المالية. اما )هلتون( فعرفهاجزها لكي تتوافق مع اهدافها نعلى االهداف الغير مالية التي يجب على المنظمة ان ت

بانها نموذج سببي لمؤشرات االداء الذي يوضح التغيرات في عملية واحدة والتي تسبب تغيرات او توازن 

في  على عالقات السبب والنتيجه في مؤشرات االداء في عمليات اخرى من خالل االعتماد بالتغيرات

.ي انها تركز على الربحية بسبب عالقات السبب والنتيجه هذهالمنظمة,حيث ان التركيز لبطاقة االداء المتوازن ه  

وعليه فان بطاقة االداء المتوازن هي نظام لتقويم االداء الشامل للمنظمة يتكون من مقاييس مالية وغير مالية والتي 

 تبين نتائج تنفيذ االداء وربطها بستراتيجية المنظمةمن خالل مناظيرها االربعة:

لزبون,العمليات الداخلية والتعلم والنمو وترى )عيدان( ان هذه المناظير يمكن زيادتها او المنظور المالي, ا

 تخفيضها المتوازن لقياس وتقويم اداءهاطبقا لحاجة وطبيعة اداء المنظمة وستراتيجية اهدافها,

دمت % منها استخ60شركة امريكية كبرى ان  100وتشير دراسة لهونكرن من خالل المسح الذي اجراه ل 

% استخدمت هذه البطاقة الغراض التعويضات والمكافاة للعاملين. 80بطاقة االداء. وان اكثر من   

 وسيشير الباحث بشكل مختصر على المناظير االربعه وبشكل مختصر:
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المنظور المالي  -1  

تستخدم في  المنظور المالي والذي يتكون من مجموعه من المقاييس التي تم النظر على حملة االسهم هوحيث ي  

ثلة بالعائد على  راس المال المستثمر,صافي ربح المبيعات,التدفقات النقدية والعائد على تقويم اداء الشركة متم

 المبيعات .وتعد هذه المقاييس غير كافية لتوفير عناصر النجاح للمنظمة بالرغم من اهميتها.

منظور الزبون  -2  

ان قياس االداء لهذا المنظور يتمثل : برضا الزبون حيث يمثل مؤشر جيد لمبيعات مستقبلية من خالل توفير العديد 

شركة من حيث الوثوق لسمعة امن المزايا للخدمات والمنتجات من اجل ارضاء الزبون مثل سعر المنتج ونوعيته ,

التسليم في الوقت المحدد. عد البيع متضمنه دمات تعزيزيه قبل وب,وتقديم الشركة خبها  

منظور العمليات الداخلية -3  

ان العمليات الداخلية تمثل قابلية الشركة على تحويل المدخالت الى مخرجات باقل التكاليف وتعتمد على كل من 

 المدراء والمستخدمين في الشركه لتحقيق اهدافها. ان هذا المنظور يمكن ان يتضمن االتي:

ان رضا الزبون يعتمد بصوره كبيره جدا على جودة المنتوج ونوعية العمليات الداخلية  –االبتكار واالبداع   -أ

 تقرر مدى جودة المنتج او الخدمات حيث تسعى الشركات الى زياجة الجودة للمنتجات والتقليل من التكاليف ونمو 
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في تكنولوجيا االنتاج لتطوير المنتجات الحالية وخلق في المبيعات ,ولتحقيق ذلك فانها تقوم بتحسينات مختلفة  

.وقت تطوير المنتج وعدد  براءات االختراع الجديده وغيرهامنتجات جديدة ويقاس االبداع بالمنتجات الجديدة و   

وهي عملية انتاج وتسليم المنتجات الى الزبائن مع االهتمام بتحسين نوعية االنتاج,تخفيض  –عملية االنتاج  -ب

قت التسليم للمنتجات وتطابق مواعيد التسليم المحددةو  

ويتمثل بالوقت المقضى النتاج المنتجات وتغليفها ولغاية شحنها للزبون. وان العديد من  –دورة الوقت  -ج

في العمليات الداخلية للشركة . ستخدم معدل وقت الدوره كمقياس جيدت الشركات  

 ومعدل دورة الوقت = وقت العمليات االجمالي 

الوحدات المنتجه الجيده                             

منظور التعلم والنمو -4  

ان هذا المنظور يتكون من: ثقافة وتدريب االفراد العاملين في الشركة, االحتفاظ بالعاملين في الشركة, والتطوير 

املين في الشركة ويمكن ان والتحفيز وقدرة نظم المعلومات حيث يمثل توفير المعلومات المطلوبة من قبل الع

يقاس بنسبة عدد العاملين في الخط االمامي الذي على اتصال مباشر مع الزبائن ويفحصون المعلومات ويفرونها 
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منافسين.في الوقت المناسب ومدى اهمية هذه المعلومات التي يتم الحصول عليها من الزبائن وال  
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         المبحث الرابع  :                                    

خالصه(()) ال     

ان موضوع االبتكار يعتبر من المواضيع ذات االهمية الكبيرة ,لما لها دور فعال في تطوير المجاالت 

 االقتصادية,كما يساهم بشكل فعال في تطوير منظمات االعمال.

وقد ركز البحث على موضوع االبتكار واالبداع والفرق بين االثنين .كما  فاالبتكار له مجاالت مختلفه ومتعدده

 ودوره في تعزيز قدرة المنظمة ووجودها في السوق من خالل تعزيز دور االبتكار في المجال المحاسبي اشار الى

ابتكارها خالل الفترة الماضية,واشار  لتقنيات المحاسبية التي تم مجموعة من ا دور المنافسه. وقد تناول الباحث

 الى كل تقنية ودورها في تنمية اقتصاد المنظمة ومن هذه التقنيات:

,حيث تمت االشارة الى دورهم في مساعدة ادارات المنظمات في صنع الكلفة واالداء على اساس النشاط  -1

تساهم في تحسين وتطوير المنتج. كما ان  القرارات الستراتيجية مثل قرارات التسعير اضافة الى المعلومات التي

 نظام التكاليف المشار اليه يشير الى االنشطة التي التضيف قيمة للمنتج والتي يجب حذفها.

حيث تناول الشراء واالنتاج في الوقت المحدد,وهاذان االسلوبان يعززان الدور التنافسي  –نظام الوقت المحدد  -2
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طة.م بالتطوير المستمر لكفاءة االنشالعالي للجودة واالهتماللمنظمة ,حيث ركزا على المستوى   

ان االرباح المتحققه خالل مرحلة التصنيع سوف تغطي التكاليف المتحققه  ىحيث يشير ال –دورة حياة المنتج  -3

من خالل المراحل قبل وبعد التصنيع.      

ز القدرة التنافسية للمنظمة من خالل التحسين ان للمقارنة المرجعيه دور فعال في تعزي –المقارنة المرجعيه  -4

 لمنتجاتها وخدماتها ومقارنتها مع افضل اداء للمنافسين. 

اهميتها وتعريفها كما تم االشارة بشكل  من حيث بطاقة االداء المتوازن تم تناول حيث  - بطاقة االداء المتوازن -5

مختصر على االبعاد االربعة لبطاقة االداء المتوازن والمتمثلة بالمنظور المالي ومنظور الزبون ومنظور 

 العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو واهمية كل منظور في دعم المنظمة من حيث زيادة قدرتها التنافسية.
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