المجلد ( )2العدد (2012 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

التوجه االستراتيجي في تكويد المعرفة المحاسبية الكلفوية الكترونيا
ودورها في تعزيز الميزة التنافسية للشركات
د .صالح إبراهيم يونس الشعباني /كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل

المستخلص
لقد اختمؼ الفبلسفة حكؿ مفيكـ ككيفية نشكء المعرفة لدل اإلنساف  ،كفيما يتعمؽ بالمعرفة المحاسبية أشير

إلييا في القراف الكريـ بأنيا ظيرت في زمف سيدنا يكسؼ عميو السبلـ (قاؿ اجعمني عمى خزائف األرض إني حفيظ

عميـ)"سكرة يكسؼ آية  ،"55كما مثبت تاريخيا يشير إلى نشأتىا في العيد البابمي كالسكمرم في حضارة كادم الرافديف
ثـ انتقمت إلى الحضارات األخرل.كقد تطكرت تمؾ المعرفة كفقا لؤلفكار كاالتجاىات التجارية كتطكر العمكـ

االقتصادم كاالجتماعية كالرياضية كالصناعية كالمعمكماتية كاالتصاالت.كفي الكقت الذم يعيش فيو العالـ اليكـ مف
ة
حركة ديناميكية دائمة كثكرة معمكمات مبلزمة لثكرة االتصاالت كأصبح ا

الستخداـ االلكتركني سمة العصر

كأصبحت المعرفة مكردا يضاىي المكارد الطبيعية بؿ يفكقيا ،أصبح عمى مجيز المعمكمات أف يككف ممما

باالقتصاد كالمحاسبة كبحكث العمميات كتحميؿ النظـ ليككف القرار المتخذ رشيدا  .كحيث إف المعرفة المحاسبية في
مجاؿ التكاليؼ تكلد المعمكمات ـ ف مصدريف ىما تحميبلت التكاليؼ المبلئمة كتحميبلت التكاليؼ اإلستراتيجية،
عميو أصبح التكجو نحك استخداـ معمكمات كمية كنكعية مطمبا ضركريا كبنفس الكقت زادت الحاجة إلى المعرفة

المحاسبية كالمعمكماتية نتيجة الضغكط الشديدة لخفض التكاليؼ كالمحافظة عمى المكقع التنافسي .كىذا ما يتطمب
تككيد المعرفة المحاسبية لتتمكف مف تجييز المعمكمات المبلئمة في الكقت المناسب كبالشكؿ الذم يدعـ الميزة

التنافسية لمشركة ألنو سيمكنيا مف صنع ق اررات رشيدة .كعميو تمكف أىمية ىذا البحث في بياف أىمية تكثيؽ كتككيد
المعرفة المحاسبية كدكرىا في دعـ الـ يزة التنافسية لمشركة .حيث أف مشكمة المعرفة المحاسبية حاليا تتمحكر حكؿ
عدـ تطكيعيا بما يتكاءـ كالمنظكر االستراتيجي لمكحدات االقتصادية في ظؿ بيئة األعماؿ االلكتركنية.
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The Strategic Direction in the Coding Knowledge of Costing Accounting
Electronically and Its Role in Enhancing the Competitive Advantage
Abstract
The philosophers are disagree about the concept and how the emergence of
knowledge and it`s rights, with regard to knowledge of accounting mentioned in the
Quran that they appeared at the time of Yousif, and installed historically refers to
its inception in the Covenant, Babylonian and Sumerian civilization in
Mesopotamia and then moved to other civilizations. The developed such
knowledge, according to the ideas and business trends and the evolution of
Economic and Social Sciences, operations Research, industrial and information and
communications. In a time where the world today, the movement of a dynamic and
lasting revolution of information inherent to the communications revolution and
became the use of electronic feature of the times and become a knowledge
resource, comparable to natural resources, but surpass, became equipped with
information should be familiar with economics and accounting, operations research
and systems analysis to be made a rational decision. As the knowledge of
accounting generates information from two sources analyzes the appropriate costs
and analyzes costs strategy, it became a trend towards the use of quantitative and
qualitative information requirement is necessary and at the same time increased the
need for knowledge of accounting and information electronic as a result of intense
pressure to reduce costs and maintain competitive position. This requires coding
knowledge of accounting to be able to process the appropriate information in a
timely manner and in a form that supports the competitive advantage of the
company because it will enable them to make rational decisions. And it enables the
importance of this research demonstrate the importance of documenting and coding
knowledge of accounting and its role in supporting the competitive advantage of
the company. As the problem of knowledge of accounting is currently focused on
the non-adapted in harmony with the strategic perspective of the economic units in
an environment of e-business.

المقدمـة

 كعميو أخذ اإلنساف،أف البارم عز كجؿ قد أنعـ عمى اإلنساف بالعقؿ كالحكاس كاستخمفو عمى األرض

كأخذ يبحث في أسرار الطبيعة محاكالن الخكض في، يفكر كيتطمع إلى معرفة الظكاىر كاألحداث كمسبباتيا

.غمار المعرفة بشتى حقكليا مف أجؿ تحقيؽ سعادتو كتأميف ديمكمة حياتو
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قد نشأت المعرفة المحاسبية لدل اإلنساف منذ زمف سيدنا يكسؼ (عميو السبلـ )
كفي الجانب المحاسبي ؼ

(قاؿ اجعمني عمى خزائف األرض إني حفيظ عميـ )"سكرة يكسؼ آية "55كمنذ عيد البابمييف كالسكمرييف في
حضارة كادم الرافديف كمف ثـ لدل اؿمصرييف القدامى كتناقمت فيما بعد إلى الحضارات اليكنانية كالركمانية،
كقد شجع عمى تطكرىا األفكار كاالتجاىات التجارية التي كانت سائدة آنذاؾ كما تتطمبو مف عمميات تسجيؿ

ا مف

كمراقبة فضبلن عف نشكء عمـ الرياضيات لدل السكمرييف كالبابمييف ،حيث كانت تعد المحاسبة جزنء
الرياضيات ،فساعدت المحاسبة المبلؾ عمى حفظ أمكاليـ مف االختبلس كتحديد األرباح كالفكائد الناجمة عف

أعماليـ التجارية ،كأخذت تتطكر المعرفة المحاسبية كفقان لتطكر األيديكلكجيات كاألفكار كالعمكـ التجارية

كاالقتصادية كاالجتماعية كالصناعية ككسائؿ االتصاالت حتى كصمت إلى ما ىي عميو اليكـ حيث أخذت

المحاسبة تطبؽ إلكتركنيان فسميت بالمحاسبة االلكتركنية كأخذت معمكماتيا تستخدـ في صنع الق اررات اليامة

كالتي عمى ضكءىا يمكف لمشركة أف تبني استراتيجياتيا كتعزز مكانتيا في ظؿ المنافسة الحديثة حتى دخمت

مجاؿ اإلدارة االلكتركنية.كىذا التغير في دكر المعرفة المحاسبية قد تطمب تكجيا استراتيجيا في تككيدىا ( أم

استخداميا الكتركنيا أك رقميا).

أهمية البحث  :تكمف أىمية البحث في معرفة

أصؿ المعرفة المحاسبية كمناىج بحثيا العممي كالتكجو

االستراتيجي في تكثيقيا كتككيدىا كمف ثـ استخداميا في ظؿ البيئة االلكتركنية كاالقتصاد الرقمي كبالتالي دكر

معمكماتيا في تعزيز القدرة التنافسية لمشركات في ظؿ عالـ يتسـ بسرعة التغير.
هدف البحث :يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي:

التأصيؿ العممي لنشأة المعرفة بشكؿ عاـ كالمعرفة المحاسبية بشكؿ خاص.

بياف التطكر التاريخي لممعرفة الـ حاسبية ككيفية مكاكبتيا لمتغيرات االقتصادية كاالجتماعية.

تكضيح الرؤل المستقبمية لكيفية استخداـ المعرفة المحاسبية في مجاؿ التكاليؼ كبما يتكاءـ مع التغيرات

اإلستراتيجية ألىداؼ الشركة أك الكحدة االقتصادية.

بياف الدكر الفاعؿ لممعرفة المحاسبية الكمفكية في دعـ اؿميزة التنافسية لمشركة.

مشكمة البحث  :تكمف مشكمة البحث بعدـ تناكؿ مكضكع كيفية تطكيع المعرفة المحاسبية بما يتكاءـ مع

المنظكر االستراتيجي السيما في ظؿ البيئة االلكتركنية كاقتصاد يتسـ بحدة المنافسة كبياف اثر استخداـ

معمكماتيا في تعزيز القدرة التنافسية لمشركات ككيفية تبني استراتيجيات قائمة عمى المعرفة المتكاممة فيما بيف
العمكـ المختمفة كما ىك التكجو االستراتيجي الستخداميا.
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فرضية البحث  :يقكـ البحث عمى فرضية أساسية كاحدة مفادىا "إف المعرفة المحاسبية قد تنامت مع تقدـ
المعرفة اإلنسانية في الجكانب األخرل  ،كتطكرت بتطكر المفاىيـ كالنظريات الرياضية كاالقتصادية

كالتكنكلكجية كتكجو استراتيجيا بالشكؿ الذم يتماشى مع حاجات اإلنساف ذاتو كتعاممو االقتصادم مع اآلخريف
كىذا ما يدعك إلى تككيدىا الكتركنيا".

منهج البحث :اعتمد الباحث المنيج ألكصفي بالرجكع إلى ا لكتب كالنشريات في المحا سبة كالمنطؽ كالفمسفة
كالحاسكب كمف ثـ المنيج االستنباطي السيما في تناكؿ أصؿ المعرفة المحاسبية.

خطة البحث  :تناكؿ البحث ؼالمحاسبية .قراتو مفيكـ المعرفة كأصؿ المعرفة المحاسبية كالتكجو االستراتيجي
في إدارة المعرفة المحاسبية كأىمية معمكماتيا ككيفية تككيدىا كمف ث ـ دكرىا في تعزيز القدرة التنافسية

لمشركات.كعميو جاء البحث متضمنا المحاكر اآلتية:
أكال :مفيكـ كأصؿ المعرفة المحاسبية .

ثانيا :التكجو االستراتيجي في إدارة المعرفة المحاسبية كتككيدىا.

ثالثا :دكر المعرفة المحاسبية المككدة في دعـ الميزة التنافسية لمشركة.
أوال :مفهوم وأصل المعرفة المحاسبية

.1مفهوم المعرفة

إف حكمة الخالؽ يريد مف اإلنساف أف يعمر األرض كيبني عمييا حضاراتو عف طريؽ معرفة الكاقع بكؿ

أبعاده فكانت أكؿ كممة أنزلت منو في كتابو المبيف ىي (اق أر) أم تعمـ كىذا ما دعا إلى تطكر المعرفة لدل
اإلنساف (.السامرائي)16: 2003 ،

فاإلنساف البدائي كاف يبني ممارساتو الحياتية عمى أساس قانكف السببية كالذم يعد بداية دخكؿ المنطؽ

كالمعقكؿ إلى ذىف اإلنساف .أم بدأت المعرفة مع اإلنساف بالشكؿ المممكس عندما بدأ يبحث في أسرار

الطبيعة مف اجؿ تحقيؽ كالخطأ،تأميف حياتو .أم البحث عف الحقيقة كراء عالـ المحسكسات .كىناؾ مف يرل
أف المعرفة تعكد إلى بداية ما بدأ اإلنساف يميز ما بيف الخير كالشر ،الحقيقة كالخطأ  ،أم أصبحت ىناؾ

قيمة معرفية نتيجة التمييز بيف األشياء (حمادم.)126 :1986،

تزداد معرفتو ،فالمعرفة ىي سمسمة طكيمة أك خط

فعمى مقدار كعي اإلنساف لذاتو كالكاقع الذم يعيشو

متجانس مف النقاط بحيث اليمكف التمييز بيف نقطة كأخرل تميي انز كيفيان ،كانما ىك مجرد تعييف مكقع في نظاـ
خطي بحكـ االنتقاؿ فيو مف البسيط إلى المركب ال فجكات فيو كال قفزات كال فكارؽ أساسية كبيذا الطرح يرل
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(ديكارت) أف كؿ معرفة ترجع إلى الفمسفة كاف مختمؼ العمكـ ما ىي إالّ درجات مف عمـ كاحد كيعارضو في

ذلؾ الفيمسكؼ (ككنط) برده المعرفة إلى العمـ كاف الفمسفة ىي عمـ خاص (حمادم.)134 :1986 ،
فيما يرل (ىنرم بكاتكاريو) أف المعرفة ىي العبلقة بيف اإلنساف كبيئتو (المكصمي.)32 :1989 ،

كالمعرفة ىي فنكف أك عمكـ أك فنكف كعمكـ ،أم أف المعرفة كفؽ اآلتي:
المعرفة

عمكـ

فنكف

فنكف كعمكـ

كىناؾ مف يرل أف اإلدراؾ يعني المعرفة أك الكعي  ،أم أف المعرفة تبدأ باإلدراؾ الحسي ،كبدكف

المعمكمات الكاردة عف تمؾ الحكاس ال يككف لدل الذاكرة شيء تتذكره كال خياؿ لش مء يمكف أف تتصكره كال
لمعقؿ أف يفيمو( .خبليمي.)28 :1989،

كقد بمغت المعرفة مف األىمية لدرجة إف البعض ينظر إلييا كأصكؿ ال محدكدة

 ،كقد أسمتيا الجمعية

األمريكية لمتدريب كالتطكير ػب) .(Know-Howكآخركف ينظركف إلى المعرفة عمى أنيا معمكمات قادرة عمى
مساندة الفعؿ فيما يككف عميو العمؿ تطبيقيا ،كىناؾ مف ينظر إلى المعرفة الكامنة في عقكؿ البشر باألصكؿ

المعرفية ( .العاني كآخركف) 2 :2004 ،
كفي رأينا إف المعرفة تمثؿ

رأسماؿ فكرم يجب المحافظة عميو كالمحاسبة عنو

كما يؤيد ذلؾ ظيكر

المحاسبة عف المكارد البشرية ،حيث أف المعرفة تخمؽ القدرة عمى التنبؤ كتساىـ في صنع الق اررات الرشيدة.

 .2جذور المعرفة

تبقى التساؤالت حكؿ أصكؿ كمصادر المعرفة في مجاالت التفكير اإلنساني قائمة كتعد ىذه بداية التفكير
الفمسفي .ففي الكقت الذم ترل فيو الفمسفة الكبلسيكية مف أف المعرفة اإلنسانية تنمك ك تتطكر مف خبلؿ خمؽ
مفاىيـ معينة ثـ تصحيحيا.يرل(شكينياكر) أف اإلرادة ىي سبقت العقؿ كأف جميع المعطيات مبنية عمى إرادة

الحياة ،في حيف حمؿ (كنت) كجكد األشياء فكجد أنيا تظير بشكميف ،األكؿ  :ىك الكجكد الذم تدركو حكاسنا
يرل (كنت ) أنو لـ يعد العقؿ ىك
فأسماه بالظاىرة كالثاني يختفي كراء الظاىرة فأ طمؽ عميو اسـ الكجكد بذاتو.ؼ

السبيؿ الكحيد لممعرفة كيؤيده في ذلؾ

(بيرجسكف ) إذ يرل األخير أف الحدس ىك أداة اإلدراؾ األساسية
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فيقدميا لمعقؿ في حيف يرل (ىنرم بكاتكاريو ) أف األداة ىي العقؿ اإلنساني كباستعمالو يدرؾ اإلنساف حدكد

المعرؼ كقيمتيا (المكصمي.)32 :1989 ،
ة

أما (أرسطك) فيرل أف المعرفة في كؿ العؿكـ تقكـ عمى أساس المبلحظة .ىذه المناظرات الفمسفية كانت

سائدة إباف القركف الكسطي كسيطر عمى الباحثيف آنذاؾ قناعة يعتبركف أف األيماف دليبلن أسمى لمكصكؿ إلى

الحقيقة مف المعرفة (خالد.)75 :1988 ،

أما أصحاب المدرسة التجريبية فيـ يركف أف اإلنساف يكتسب المعرفة عف طريؽ المبلحظة

كالتجارب.،إال أف أصحاب المذىب العقمي يركف أف المعاني الرياضية ىي سابقة لكؿ معرفة حسية تجريبية
كىي تكجد في العقؿ بصكرة فطرية ،فالعقؿ اإلنساني ىك الذم ابتكر المعاني

الرياضية حيث أف الطبيعة ال

تحتكم عمى أعداد كاف مكضكعاتو مجردة مف المادة الحسية كتعتمد األسمكب االستنباطي

(قاسـ:1966 ،

 .)259كيؤيد ذلؾ (غاليمك ) حيث يرل أف الرياضيات كحدىا التي تمكف اإلنساف مف اكتساب المعرفة

الصحيحة بالعالـ الطبيعي.أما (كمكد برنار ) فيرل أف المشاىدة البسيطة لمكقائع ال يمكف أف تصؿ إلى تشييد

عمـ ما لـ نطمؽ العناف لمخياؿ ،فالفكرة ىي مبدأ لكؿ برىنة ك أف العاطفة ىي التي تقكد العقؿ كتككف المحرؾ

األكؿ

لمعمـ( .المكصمي.)32 :1989 ،في حيف يرل (السعدم) أف اإلدراؾ يعني كصكؿ النفس إلى المراد،

فالمعرفة فكع مف اإلدراؾ الذم يسبقو الجيؿ  .كعميو فاف العمـ يككف إما تصكر أك تصديؽ ،فالتصكر ىك
حصكؿ صكرة الشيء في الذىف فقط دكف الحكـ عميو أك بو ،أما التصديؽ فيك إدراؾ النسبة الخبرية عمى

كجو اإلذعاف كالتسميـ كتككف في إدراكيا عمى كجو اليقيف  .كاإلماـ الرازم يرل أف العمـ بشطريو التصكرم

كالتصديقي ينقسـ إلى( :السعدم.)11 :1996 ،

 .1ضركرم :كىك ما ال يحتاج إلى نظر كفكر ،بؿ يحصؿ بالفطرة لعمـ اإلنساف بكجكده.
 .2اكتسابي :كىك ما يحتاج إلى تأمؿ كنظر كاستدالؿ.
أم أف العمـ كاآلتي:
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العمـ

تصكر

تصديؽ

ضركرم

اكتسابي

ضركرم (بالتجربة)

اكتسابي

مثؿ تصكر أف الكاحد

مثؿ السـ قاتؿ

حادث يعرؼ باقامة

نصؼ االثنيف

الدليؿ أك الحجة

المصدر( :السعدم)11 :1996 ،
كيرل البعض أف العكاطؼ تثيرىا الحكاس فيصبح الجماؿ مبدأ أساسي مف مبادئ المعرفة  ،كالجماؿ ىك
التناسؽ فإذا ما تـ مراعاة المناسقة كالتبسيط فسكؼ تككف النتائج سيمة الفيـ

كمقبكلة كأكد (اينشتايف ) عمى

ثبلثة عناصر في الجماؿ العممي ىي البساطة كالتناسؽ ثـ الركعة التي يراد بيا اتصاؿ الظكاىر مع بعضيا .

(الخبليمي)48 :1989 ،

كعمى أية حاؿ ال يعرؼ أحد عمى كجو الدقة أيف كمتى كمـ انبثؽ اإلدراؾ ألكؿ مرة ،إالّ أف جميرة

الباحثيف يؤكدكف عمى أف أقدـ اآلثار التاريخية الحافمة باإلنجازات العممية المبكرة

قد جاءت مف ببلد كادم

الرافديف ،أم أنيا سبقت الحضارات اإلغريقية كالركمانية كىذا ما أكدتو المكحات المسمارية المكجكدة في

المتحؼ البريطاني كالمكفر كجامعة بيؿ .أم أف منابع المعرفة كجذكرىا ترجع إلى البابمييف الذيف تكصمكا في

الرياضيات إلى مستكل أدىش عمماء العصر اؿ حديث ككذلؾ في الجبر كاليندسة  .كيرل (ىيث ) أف معظـ
المدكنات الرياضية كمصنفات الخسكؼ كالكسكؼ ترجع إلى السبللة البابمية حيث أف تمؾ المدكنات (المكحات)

يرجع تاريخيا إلى أكثر مف  3500سنة ؽ.ـ كىك يعد تاريخ نشكء الكتابة ألكؿ مرة في تاريخ اإلنساف ،كتشير
اإلحصائيات إلى كجكد أكثر مف  260لكحان مختصة بالجداكؿ كالمسائؿ الرياضية كآخر تفسير بيف أف أصؿ
نظرية فيثاغكرس يعكد إلى العيد البابمي( .ميدم.)31 :1990 ،

كفي مجاؿ القياس فقد اعتمد ت مف قبؿ السكمرييف  ،كقد قسـ (نكيجيباكر ) المقاييس السكمرية كفؽ

اآلتي(:ميدم)33 :1990 ،
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 .1مقاييس األطكاؿ كالكحدة الرئيسة ىي الذراع كالفرعية ىي الشبر كاإلصبع.
 .2مقاييس السطكح كالمساحات كالكحدة الرئيسة ىي (السار).
 .3مقاييس األحجاـ كاستخدمت كحدات (الككش).

 .4مقاييس األكزاف مثؿ (آلمينا) ك (كف) ك (الحبة).

كما استخدـ السكمرييف قياس الدرجات ؿلزكايا كاف الدائرة ىي  360درجة.كفي مجاؿ الفمؾ حدد الكمدانيكف

مكاقع األجراـ السماكية كتعرفكا عمى الككاكب السيارة كقدركا حدكث الخسكؼ كالكسكؼ

كصنعكا المزكلة

كأنشأكا التقكيـ السنكم مستنديف عمى السنة القمرية .فيرل (تشايمد ) أف السكمرييف كالبابمييف كانكا عمى درجة

عالية مف اإلدراؾ كالتفكير االستداللي كانيـ خطكا أىـ الخطكات البشرية في حقؿ المعرفة

)72 :1989

(.المكصمي،

 .3أصل المعرفة المحاسبية
تبيفكنتاج،قدـ أف المعرفة بشكؿ عاـ ىي فنكف كعمكـ ،كاف ىناؾ عمكـ صرفة تفتقر إلى الفنكف كاف
الفنكف قد سبقت العمكـ في المعرفة

.فاإلنساف أخذ يتصرؼ إزاء الطبيعة حسب فكره كتخطيطو ،أم أف

المقدمات الفنية سبقت الصكرة ،حيث أف الصكرة ىي نتيجة تعبر عف اإلبداع كجمالية العمؿ  .فالفف ىك تفكير

كانعكاس كنشاط كنتاج ،كاف الصكرة ىي الصمة الفنية بيف األشياء كاألفكار كتتميز بطابعيا المباشر فيي

مقارفة كتشبيو كبما أف المقارنة تحتاج إلى عبقرية فيذه إشارة إلى بدأ العمكـ  .كاف الفف بشتى أنكاعو يعطي في
المقاـ األكؿ الجانب التدريبي كمف ثـ الجانب المعرفي كبالتالي تككف الصكرة فكر كمادة كفعؿ.
كالفف ىك فكرة تقكـ عمى جممة مف المميزات الجكىرية التي يجب أف تكصؼ كتظ

ىر حسب أشكاؿ الفف

(الرمزم ،الكبلسيكي ،الركمانطيقي ) حيث أنو في األكؿ تبحث فيو الفكرة عف تعبيرىا الحقيقي ،إذ ليس ليا

بعد خارجي بؿ تجد ذاتيا في الطبيعة كالحكادث البشرية فتصؿ إلى حالة كفاؽ مجرد بيف المعنى كالشكؿ ،أما

الثاني يرتكز عمى المطابقة بيف المحتكل كالشؾؿ أم الكفاؽ بيف نفس الفكرة ككاقعيا في حيف في الثالث تذاب
الكحدة الداخمية الكبلسيكية كالتصكر الخارجي كتعكد مف جديد إلى ألذات ،أم انفصاؿ المحتكل عف

الشكؿ .كالمحاسبة ىي فف كعمـ ،أم أف المحاسبة نشأت أساسان كعمـ تطبيقي أم فف حيث بدأت بالجانب
العممي أك التطبيقي (الشيخ عمي.)9 :1992 ،

أم أف الفكرة الفنية قد سبقت الصكرة ،بمعنى أف الخياؿ المحاسبي قد سبؽ الصكرة المحاسبية فإذا نظرنا إلى

المحاسبة نجد أنيا مرت بعدة حاالت ،األكلى أف المحاسبة كانت حساب فإذا ما رجعنا إلى سكرة سيدنا يكسؼ

(عميو السبلـ) نرل أف إجراءات سيدنا يكسؼ ىي تخزينية ،أم جكانب محاسبية إال أف استخداميا كاف بشكؿ
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معادلة حسابية ،كالحالة الثانية أف الرياضيات التي ظيرت عمى أيدم البابمييف كالسكمرييف كانت تتضمف في

تحميبلتيا حاالت محاسبية كليس إجراءات محاسبية ،كاذا ما نظرنا إلى الفف المحاسبي نجده فف رمزم شأنو
شأف الرياضيات إال أنو يعاب عمى الفف المحاسبي باآلتي (:الشعباني) 11 :2010 ،

 .1خاضع لمحكـ كالتقدير الشخصي.

 .2عدـ مسايرة الفف المحاسبي لمتطكر الحاصؿ في الفنكف األخرل.
 .3إف الفف المحاسبي يخدـ فئة معينة أم المستفيديف مف المعمكمات المحاسبية.
 .4إف الفف المحاسبي مرتبؾ بسبب ارتباؾ الفمسفة ،عميقاسبية.
 .5يتسـ الفف المحاسبي بالذاتية.

كرغـ تمؾ االنتقادات إال أف الفف المحاسبي يتسـ بالمكضكعية

.كباكتشاؼ األعداد كاستخداميا تطكرت

المحاسبة ،فعميو يعد الرياضيكف ىـ أكؿ مف كضعكا بداية الفف المحاسبي .كبدأت تنتقؿ المحاسبة مف الفف
التطبيقي إلى العمـ حيث أخذت تعتمد عمى أسس كمبادئ كمفاىيـ كعمى المنطؽ كاإلقناع فأصبحت

عمـ (الشعباني.)11 :2010 ،

كمف كجية نظر المنطؽ فأف العمـ ىك حقائؽ ككقائع،عميو تقسـ العمكـ كفؽ اآلتي( :قاسـ.)34 :1966،
العمـ

حصكؿم

تصكرم

حضكرم

تصديقي

أك تقسـ كفؽ اآلتي:

حسي

العمـ

كىمي

خيالي
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فالعمـ ألحضكرم مثؿ عمـ النفس ،بمعنى حضكر نفس المعمكـ لدل العالـ ،أما العمـ ألحصكلي فيك

حضكر صكرة المعمكـ لدل العالـ ،أم أف ألحصكلي صكرة كاف كجكده العممي ىك غير كجكده العيني كينقسـ
ىذا العمـ إلى تصكرم كتصديقي .أما مف حيث الدرجات االكتمالية فاف العمـ يككف حسي أم عف

طريؽ

اإلحساس بالشيء أك خيالي فيككف ناشئ عف تصرفات الذىف في صكر المحسكسات أك عمـ كىمي عندما

تككف الحالة الكصفية غير قابمة لمتكميؿ ،أما العمـ األكمؿ فيك امتبلؾ دفة اإلدراؾ كالفكر كالقياس كاالنتقاؿ

مف معمكـ آلخر ثـ االستنتاج كالحكـ كالتصرؼ بالقدرات العقمية.

فالمحاسبة مف حيث تقسيـ العمكـ مف كجية نظر المنطؽ ىي

عمـ حصكلي تصديقي ألف التصديؽ ىك

التصكر المبرىف كمف أىـ األشياء األساسية في المحاسبة ىك البرىنة كالتصديؽ كالدقة ،بؿ أف كؿ العمميات

المحاسبية ىي ألجؿ البرىنة .أما مف حيث تقسيـ العمكـ حسب الدرجات األكتمالية ؼ اف المحاسبة عمـ أكمؿ
حيث ىناؾ فكر كقياس كاالنتقاؿ ثـ االستنتاج كالحكـ  ،فضبلن عف ككف المحاسبة عمـ نظرم كليس بدييي

كىي ليست مف العمكـ الصرفة

الشعباني) 13 :2010،

(كالمنطؽ كالفمسفة ) أك العمكـ الطبيعية

(كالفيزياء كالكيمياء )(.

 .4مراحل تطور المعرفة المحاسبية:
تبيف في ما تقدـ أف ىناؾ إشارة في القرآف الكريـ عمى استخداـ المحاسبة مف قبؿ سيدنا يكسؼ

(عميو

السبلـ) ،أما الدالئؿ التاريخية فترجح بداية ظيكر المحاسبة إلى حكالي  4000سنة قبؿ الميبلد في ببلد كادم
الرافديف(Chatfield, 1974:4) .

كما يشير إلى أف المحاسبة قد ـ كرست مف قبؿ البابمييف كالسكمرييف ىك ظيكر الرياضيات كالحساب في

تمؾ الحضارة كسبؿ التعبير النقدم  .كما أف ىناؾ ظركؼ مؤاتية لظيكر

المحاسبة  ،حيث سادت ظكاىر

الممكية الخاصة كالتجارة كاالئتماف كأصبح ىناؾ مشركعات تجارية أنشأت بسبب البحث عف الكسب الذاتي أك

ما يسمى با لركحية الرأسمالية ). (Capitalistic spiritكتشير الدراسات إلى أنو كاف في مصر آنذاؾ طبقة
مف التجار فمعبكا دك انر في تأسيس كنمك الكحدات التجارية كىذه تعد الشركط المسبقة لمتطكر المحاسبي ،أم

أف الدالئؿ التاريخية تشير إلى كجكد دكلة في الحضارة المصرية القديمة تمارس نشاطيا في األعماؿ التجارية
كالصناعات البدائية كتقكـ بتسجيؿ العمميات المالية .ك يتضح أف تمؾ األفكار التجارية كالمالية قد انتقمت مف
حضارتي كادم الرافديف كمصر إلى الحضارات اليكنانية كالركمانية ،ففي الحضارة اليكنانية كانت الصفقات

التجارية تسجؿ عمى البردم كتأخذ

شكؿ حسابات كمف ثـ تعد ممخصات بشكؿ منتظـ كدكرم ،أم أف

المحاسبة كانت لممحافظة عمى الثركة( .العبد اهلل)19:2000 ،
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أما في الحضارة الركمانية ،فقد كانت العمميات تسجؿ عمى ألكاح مف الشمع

ككانت المحاسبة تسمى

محاسبة الككبلء ) (Steward Ship Accounitimgكقد لحؽ بيا ق ذا االسـ نتيجة الكظيفة التي كانت
تؤدييا كىي مساعدة المبلؾ عمى حفظ أمكاليـ مف االختبلس (Glutier & underdown, 1976:3).

كظمت المحاسبة عمى ىذه البساطة حتى ظيكر القيد المزدكج

كالذم قاؿ عنو ادكار د بيركالك

(Edward

) Peragauoانو ظير في مدينة جنكا االيطالية سنة  1340ـ ،أما الكصؼ الكامؿ لنظاـ القيد المزدكج فقد

جرل مف قبؿ لككا باشيكلك سنة (Backer, 1966:9) 1494
كبدأت تتطكر المحاسبة بتطكر األيديكلكجيات كاألفكار كالعمكـ التجارية كاالقتصادية كاالجتماعية

كالصناعية  .مما قاد إلى احتساب التكاليؼ كاإليرادات كتحديد الربح

كالخسارة كأصبحت ىناؾ مسائمة عف

النفقات كالمبيعات كالديكف .كفي القرف الخامس عشر بدأ البحث عف مصادر الثركة يزداد في الدكؿ األكربية

ظيرت الثكرة الصناعية كمعيا الفمسفة الرأسمالية كالتي تعد
فانتقمت الفمسفة االقتصادية مف ايطاليا إلى إنكمت ار ؼ

أحد أدكات التطكر اؿمحاسبي مف خبلؿ خمقيا المشاريع الرأسمالية الكبيرة كاليادفة إلى الربح.

كفي القرف السادس عشر تـ نشر أكؿ كتاب حكؿ مسؾ السجبلت المحاسبية مف قبؿ (Johan

)Cattliebثـ ظير في إنكمت ار أكؿ كتاب يختص بالجانب المحاسبي مف قبؿ)(Macheal, . (Haughold
)1970:63
كفي بداية القرف السابع عشر حدث تطكر ميـ في التقارير المالية كذلؾ باستخراج الربح كالخسارة في
نياية كؿ سنة كليس في نياية كؿ صفقة تجارية .كفي القرف الثامف عشر راجت الكتب المحاسبية كأشيرىا

كتاب ) (John Mairالمكسكـ "طرؽ مسؾ السجبلت ".كفي مطمع القرف التاسع عشر ظير ت عدة كتب
أفضميا كتاب ) (Themas Jonesكالمكسكـ "المبادئ كالتطبيقات المحاسبية (Macheal, 1970:65) ".

كىكذا بدأت المعرفة المحاسبية تتطكر كبسرعة كالذم أدل إلى تطكرىا كنمكىا ىك قياـ الثكرة الصناعية

كانتشار الشركات الصناعية كالتجارية الكبيرة(Glautier & Underdown, 1976:4).

كفي القرف العشريف أخذت المحاسبة تتطكر بشكؿ ممحكظ سعيان لمكاكبة تطكرات العمكـ األخرل فظيرت فركع

محاسبية جديدة كظيرت مبادئ كقكاعد كاجراءات عديدة فضبلن عف ظيكر النظرية المحاسبية كىكذا

أخذ

يتكالى التطكر في المعرفة المحاسبية إلى أف كصمت لما قم عميو اليكـ كالتي تعرؼ بالمحاسبة االلكتركنية.

ثانيا :التوجه االستراتيجي في إدارة المعرفة المحاسبية وتكويدها

اإلستراتيجية ىي خطة تحقيؽ التكامؿ بيف أىداؼ الشركة الرئيسية كسياساتيا كتتابع إجراءاتيا ضمف الكؿ

المكحد الشامؿ.أم إف اإلستراتيجية بإطارىا العاـ ىي الدليؿ الذم تسترشد بو الشركة في تكجييا كفي تحديد
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صكرتيا لممستقبؿ كفي اتخاذ الق اررات في مستكياتيا اإلدارية كأقساميا المختمفة .حيث يركز التحميؿ الصناعي

اليكـ عمى خمسة قكل ىي كفقان لآلتي(Horngren,et al ,2009:489 ):

 .1المنافسكف.

 .2الداخمكف المحتممكف إلى األسكاؽ.
 .3المنتجات المكافئة أك المماثمة.

 .4قكة التفاكض أك الصفقة مع الزبائف.

 .5قكة التفاكض أك الصفقة مع مجيزم المكاد الخاـ.
بمعنى إف استراتيجية الشركة تبنى عمى قكة تأثير تمؾ القكل الف حاصؿ تمؾ القكل يمثؿ الربح المستقبمي

أك المحتمؿ لمشركة .كطالما يعيش العالـ اليكـ حركة ديناميكية دائمة في جميع مجاالت الحياة أصبحت

المعمكمات ىي الـ كجو الرئيس لسرعة التغيرات كاتساع المفاىيـ كبأدؽ التفاصيؿ كبسرعة متناىية ،فساد العالـ
ثكرة معمكماتية مبلزمة لثكرة االتصاالت فأصبح االستخداـ االلكتركني سمة العصر في مختمؼ جكانب الحياة،
كأصبحت المعمكمات مكردا تنمكيا يضاىي المكارد الطبيعية كالبشرية كأصبح امتبلؾ المعرفة عامبل مؤث ار عمى

جميع قطاعات األعماؿ .كاإلدارة حتى تحقؽ أىدافيا في األداء بكفاءة عالية يجب عمييا أف تحظى بالتدفؽ

الدائـ لممعمكمات  ،فأصبحت المعرفة تشكؿ الدماء التي تجرم في شراييف القنكات اإلدارية المختمفة  .فأصبح
عمى مجيز المعمكمات أف يككف ممما بكؿ مجاالت االقتصاد كالمحاسبة كاإلدارة كبحكث العمميات كتحميؿ

النظـ كتحميبلت الكمفة المنفعة ،حتى يككف القرار ىك االختيار الكاعي القائـ عمى معرفة

صحيحة .كأصبح

تحديد التكاليؼ كاإليرادات ا لمبلئمة لصنع الق اررات ىك السائد فأصبح االىتماـ بالكمؼ التفاضمية ككمفة

الفرصة البديمة Opportunity Costكالكمؼ الغارقة  Sunk Costكغيرىا ،أم بدا االعتماد عمى تحميؿ

الكمؼ المبلئمة  Relevant Costsكالذم ىك حصاد المعرفة المحاسبية .كعميو فاف نقص الكفرة لممعمكمات

 Lack of availabilityيسبب تشكييا أك تظميبل عند صنع الق اررات(Kaplan, et al, 2007:214).
كيفيد تحميؿ الكمؼ المبلئمة كالتحميؿ االستراتيجي في اآلتي( Blocher, et al,2005:334):

 .1تسعيرة المنتج.

 .2اختيار طريقة تصنيؼ ذات فاعمية لمكمؼ.

 .3اختيار القرار عمى االستم ارر أك التكقؼ عف منتج معيف مف بيف المنتجات األخرل.
حيث أف المعرفة المحاسبية تكفر المعمكمات مف خبلؿ مصدريف أساسييف ىما
)al,2005:334
 .1تحميبلت الكمفة المبلئمة Relevant Cost Analysis
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 .2تحميبلت الكمفة االستراتيجية Strategic Cost Analysis

حيث إف كؿ مف تحميبلت الكمفة المبلئمة كالكمفة االستراتيجية ىي ميمة جدا لعممية صنع الق اررات  .كبد أ

تشغيمي كاستراتيجية
ة
التكجو الجديد في استخداـ معمكمات كمية كنكعية مناسبتيف مف اجؿ الكصكؿ إلى ق اررات

فعالة  .أم أف المحاسبة عف الكمؼ كتبني إستراتيجيا ت معينة لخفض تلؾ الكمؼ ىك احد فركع المعرفة

المحاسبية اليامة كمف ىنا تككف نقطة انطبلؽ المعرفة المحاسبية في دعـ الميزة التنافسية لمشركة فضبل عف

دكرىا في صنع الق اررات اإلدارية كاإلنتاجية كاالستثمارية اليامة  .إذ يمثؿ القرار اختيار البديؿ األفضؿ مف

خبلؿ تحميؿ المعمكمات لغرض

تخفيض حالة عدـ التأكد كتحسيف عممية صنع القرار

.حيث أف أساس

المفاضمة بيف البدائؿ ىك صافي الربح ( .مرعي) 410: 1985 ،

إف ترشيد القرار كاف كاف يتأثر ببقية العكامؿ األخرل إال انو يعتمد إلى حد كبير عمى مدل مبلئمة

المعمكمات المقدمة كالتي تتعمؽ باختصاصات عدة تعـ ؿ تحت مظمة استخداـ تكامؿ المعرفة كمنيا المحاسبة.
إذ تقكـ بتكفير المعمكمات المحاسبية األكثر نفعا كفائدة في ترشيد الق اررات اإلدارية كاالستثمارية كقد تـ

االستعانة في السنكات األخيرة باألساليب الرياضية كبحكث العمميات لغرض زيادة

درجة الدقة في قياس

المعمكمات الفاجمة عف نظاـ المعمكمات المحاسبي كتحديد االحتياجات المثمى لمتخذم الق اررات مف تمؾ

المعمكمات.كلما كاف مصطمح إدارة المعرفة يعني مجمكعة األدكات كالتقنيات كاإلستراتيجيات البلزمة لبلحتفاظ

بالخبرة كالمعرفة الخاصة باألعماؿ كالعمؿ عمى تنظيميا كتطكيرىا باالشتراؾ مع اآلخريف.بمعنى أخر إف إدارة

المعرفة ىي كيفية استقاء المعرفة مف اآلخريف كالعمؿ عمى تحميميا كتطكيرىا كصياغتيا بسبؿ معينة بحيث
تمكف اآلخريف مف الحصكؿ عمييا كاستخداميا بسيكلة كبالشكؿ الذم يناسب حاجاتيـ.

كفي رأينا إف إدارة المعرفة ىي عبارة عف مجمكعة مف األج زاء كالمعدات كالبرمجيات كالمكارد البشرية

التي تعمؿ معا في إطار منسجـ لخدمة أغراض اإلدارة عف طريؽ تجميع كتنظيـ كتخزيف كتحديث البيانات
كالمعمكمات كتبكيبيا كتشذيبيا كتمخيصيا الستخداميا في الكقت المناسب مف قبؿ األطراؼ المستفيدة

منيا .

فأصبحت المعرفة المعمكماتية ىي الجياز العصبي كىي المعنية بتحقيؽ الترابط كاالتصاؿ كالتكامؿ مف خبلؿ

أنظمتيا الفرعية حيث إف لظيكر التخصصات الدقيقة األثر الكاضح في بناء المعرفة.
ثالثا :دور المعرفة المحاسبية المكودة في دعم الميزة التنافسية لمشركة

الميزة التنافسية مفيكـ شائع في بيئة األعماؿ السيما في التخطيط االستراتيجي بيدؼ الكصكؿ إلى مكانة

الشركات المنافسة ،كتحصؿ الميزة التنافسية عندما تتمكف الشركة مف تطكير خصائصيا كامكاناتيا بما يجعؿ

66

المجلد ( )2العدد (2012 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

أداءىا يتفكؽ عمى مثيبلتيا .كتعرؼ الميزة التنافسية عمى أنيا" استغبلؿ الشرؾة لمراكز القكة الداخمية في أداء

نشاطيا الخاص بحيث تحقؽ القيمة التي ال يحققيا المنافسكف االخركف في أداء أنشطتيـ "(Pitts& Lei, .

) 1996:68أم بمعنى ىي القدرة التي تمتمكيا الشركة مف خبلؿ خصائص كامكانات تجعؿ إنتاجيا كأدائيا

أفضؿ مف منافسييا في السكؽ .كالميزة التنافسية قد تنشأ نتيجة عكامؿ داخمية تشكؿ المعرفة أىـ عناصرىا
فضبل عف السرعة في االستجابة ،كعكامؿ خارجية ناجمة عف تغيرات حاجات الزبكف أك نتيجة التغيرات

التكنكلكجية أك االقتصادية أك القانكنية  .كيمكف تعريؼ الميزة التنافسية مف جانب كمفكم بأنيا

"متى ما

استطاعت الشركة مف تقميص كمفيا الكمية ككانت مبيعاتيا تفكؽ ىذه الكمؼ ،فإنيا تككف قد حققت الميزة
التنافسية مف خبلؿ تكفير قيمة متفكقة أك كمفة منخفضة لمزبائف"(.القطب) 43 :2002 ،
كالميزة التنافسية تتحقؽ مف خبلؿ ثبلثة استراتيجيات ىي:

 .1استراتيجية الكمفة األقؿ.
 .2استراتيجية التميز.

 .3إستراتيجية التركيز.
إذ إف تبني إستراتيجية سديدة يعطي لمشركة ميزة تنافسية تستطيع بمكجبيا أف تتنافس كتحقؽ التفكؽ مف

خبلؿ إدارة كمفيا.كمف أىـ المزايا التي تحققيا الشركة بتبني إستراتيجية معينة ىك اآلتي (:الرفاعي5 :1999 ،

)

.1االستخداـ األمثؿ لؿمكارد المتاحة.

.2القدرة عمى التجاكب مع الظركؼ البيئية المختمفة.
.3تكفير المعيار الذم يمكف استخدامو في اتخاذ القرار المناسب.
.4تساعد في كضع الخطط الكفيمة لمكاجية المنافسيف.

أم أف تحقيؽ الميزة التنافسية يتطمب مف الشركة كضع االستراتيجيات الفاعمة التي يمكف أ

ف تكسبيا في

التطبيؽ العممي دكاـ التفكؽ كالتميز مف خبلؿ تخفيض كمفيا كتحسيف مستكل كجكدة المنتجات ،كبعبارة أخرل
يكجد نكعاف مف ىذه االستراتيجيات التي تيدؼ عادة إلى الريادة في الكمؼ كالجكدة المطمكبة كىي عمى كفؽ

األتي(:المجمع العربي لممحاسبيف)155 :2001 ،

-1تحقيؽ ككسب ميزة نسبية دائمة كمستمرة في خفض تكاليؼ إنتاجيا ،بؿ كبمكغ مكاف الصدارة كالقيادة أك
الريادة في خفض الكمؼ.

-2تحقيؽ ككسب ميزة نسبية دائمة كمستمرة في رفع كتحسيف مستكل جكدة الخدمات.
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م لتحديد الميزة التنافسية.
كفي معظـ الصناعات يعد االبتكار التكنكلكجي الذم ىك كليد المعرفة عامبل ضركر ا
)(Kaplan, et al, 2007:214
كينبغي لمشركة التي تسعى إلى استخداـ ناجح لمزاياىا التنافسية أف تفكر دائما بإدارة ناجحة إلستراتيجيتيا
لجعميا قادرة دكما عمى زيادة قيمة الشركة ،لذلؾ عمييا أف تتبنى إستراتيجية تنافسية محددة .حيث أف مصطمح

"تحميؿ الكمفة " يستخدـ تقميديا في تحقيؽ أغراض تخطيطية كرقابية كفي اتخاذ الق اررات ،إال انو في الكقت

الحاضر كتناغما مع بيئة التصنيع الحديثة كدعـ الميزة التنافسية كنتيجة التطكر في الفكر المحاسبي ظير

مدخؿ جديد يسمى بإدارة الكمفة

 ،Cost Managementإذ يشير ىذا الـ صطمح لمتعبير عف ممارسات

اإلدارة لخفض كرقابة الكمفة بشكؿ مستمر بيدؼ إرضاء زبائنيا .حيث إف إحدل عبلمات قكة الشركة بالنسبة
لمكقعيا االستراتيجي ،ىي مكقؼ الكمفة فييا نسبة إلى منافسييا كتككف الغمبة لمشركات ذات الكمفة األدنى

()Johunson, et al,1993: 92

.

كقد أدت اؿتغيرات التي حدثت في البيئة الحديثة إلى ازدياد حدة المنافسة كارتفاع مستكياتيا مما دفع الشركات
إلى تبني اإلستراتيجيات التي تدعـ القدرات التنافسية كتقكم مراكزىا التنافسية ،لذلؾ كاف التركيز عمى الكمفة

ككيفية إدارتيا كامكانية خفضيا  .إذ ترل أفضؿ الشركات العالمية أف تخفيض الكمفة ىي الطريقة الكحيدة
لتحسيف أدائيا المالي ،لذلؾ فاف ما تحتاجو الشركات فعبل ىك إدارة تكاليفيا(.الدقاؼ)72 :2004 ،

كتمثؿ إدارة الكمفة إحدل المداخؿ الحديثة لممحاسبة اإلدارية إذ يمكف القكؿ بكجكد عبلقة كثيقة بيف

"اإلدارة"ك"الكمفة "أك بمعنى أدؽ بيف القرار اإلدارم المتخذ كالتكمفة المترتبة عمى ىذا القرار (.باسيمي:2001 ،

.)112

كقد زادت الحاجة إلى المعرفة المحاسبية ك المعمكماتية نتيجة الضغكط الشديدة لخفض الكمؼ مف جية

كالمحافظة عمى المكقع التنافسي مف جية أخرل ،فضبل عف النمك التكنكلكجي السريع كالتكسع

الصناعي

كالتطكرات اليامة في طرائؽ اإلنتاج كالدخكؿ في نظاـ التصنيع المتكامؿ باستخداـ الحاسكب Computer
)(.Integrated Manufacturing(CIMجاريسكف كنكريف) 26: 2002 ،

ككذلؾ الدخكؿ في حمبة الجكدة الشاممة التي تدعك إلى خفض عيكب المخرجات كالمراقبة المستمرة لؤلنش طة
باستخداـ الحاسكب ،كالنظر إلى المحاسبة عمى أنيا نظاـ يختص بقياس كتكصيؿ المعمكمات ألجؿ مساعدة
صانعي القرار في صنع ق ارراتيـ اإلستراتيجية منيا كالتشغيمية ؼقد ارتبطت المحاسبة بنظرية المعمكمات

) (Theory of informationكأخذت المحاسبة تؤدم دكرىا كنظاـ معمكمات في عممية مستمرة كمتكاممة

مف خبلؿ حصر العمميات المالية المتعمقة بأنشطة الشركة كتمثيميا بشكؿ بيانات أساسية تتـ معالجتيا كفؽ

مجمكعة مف المفاىيـ كالفركض كالمبادئ المتعارؼ عمييا لتتحكؿ إلى معمكمات يتـ إيصاليا إلى الطرؼ

68

المجلد ( )2العدد (2012 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

المستفيد عف طريؽ التقارير كالكشكفات المالي ة كاف ىذه المعمكمات ىي التي تزيد مف معرفة الشخص

المستخدـ ليا .كفي الخمسينات مف القرف الماضي شرعت الشركات النفطية باستخداـ بحكث العمميات في
أنظمتيا المحاسبية بعد أف تزايد استخداـ الحاسكب في الشركات فتحكلت المحاسبة إلى نظاـ معمكمات

محاسبية تقني ،كخبلؿ العشريف سنة الماضية كنتيجة لمتطكر التقني لممعمكمات أصبح لممعمكمات المحاسبية
أىمية كبيرة نتيجة لما تكفره مف معمكمات مبلئمة كمكضكعية بالكقت المناسب كبالكمية المطمكبة أم أنيا

كفرت جانب معرفي كبير لمستخدـ معمكماتيا السيما صانعي الق اررات باإلضافة إلى أنيا اعتمدت مبدأ

اقتصادية المعمكمات حيث أصبحت ميمة المحاسب تحكيؿ البيانات الخاـ إلى معمكمات
)underdown , 1986:13
كتعتمد كؿ الق اررات عمى المعمكمات كاف جكدة ما يتخذ مف ق اررات يتكقؼ عمى جكدة المعمكمات المحاسبية

& (Glautier

كغير المحاسبية التي تقدـ لئلدارة( .جاريسكف كنكريف)15: 2002 ،

فاتسع نطاؽ استخداـ الحاسكب في التطبيقات المحاسبية بعد أف كانت البيانات تعالج يدكيان فاخذ الحاسكب

يرتبيا كيبكبيا كيعالجيا لتصبح معمكمات تشكؿ تراكـ معرفي  .فباستخداـ الحاسكب أصبح بالمكاف تكفير كـ
ىائؿ مف المعمكمات لكؿ بديؿ مف البدائؿ المتاحة كما انو ـ كف مف استخداـ الطرؽ اإلحصائية كالكمية في
تحميؿ كمعالجة البيانات كبالتالي الخركج بمعمكمات تمبي رغبة مستخدـ المعمكمة

.إذ أف المعرفة ىي نتيجة

المعالجة االدراكية في ذىف اإلنساف التي فجرتيا محفزات معينة لتصبح معمكمة يمكف أف تكضع كتقدـ عمى

شكؿ نص أك رسكمات أك كمـ ات أك أشكاؿ أك رمكز لتمكف اآلخريف مف القدرة عمى الفيـ كالعمؿ ،كعميو تعد
المعرفة مف كجية نظر منيج النظـ بأنيا القدرة عمى التعامؿ مع المعمكمات مف حيث جمعيا كتصنيفيا

كتكظيفيا لتحقيؽ أىداؼ الشركة.

فالحاسكب كفر قاعدة معرفية كبيرة كمنظمة لممعمكمات كاألعماؿ الـ

حاسبية بأسرع كاقؿ جيد فضبلن عف

إيصاؿ تمؾ المعرفة مف خبلؿ شبكات االتصاؿ .فتعد المعرفة المككدة احد مكجكدات الشركة التنافسية إذ أف
امتبلؾ الشركة لمركز أفضؿ مف المنافسيف اآلخريف يتكقؼ عمى مكجكد معيف أك عدد مف المكجكدات أك في

أساسي لتقكيـ كتطكير اإلستراتيجية (Aaker, 2001:71) .
ة
مجاؿ الكفاءة كبالتالي فيي نقطة

كتعد سمسمة القيمة Chain

 Valueإحدل التقنيات التحميمية المحاسبية

الحديثة ،حيث تقكـ بالتجميع

كالتشخيص كالتغذية العكسية لممعمكمات ،ك يتضح دكرىا في إظيار المشاكؿ كالمكاضيع األساسية لجمب انتباه

اتيجي بالشكؿ الرشيد .كقد عرفت سمسمة القيمة عمى أنيا " مجمكعة مف األنشطة
اإلدارة لتكجيو مكاردىا اإلستر ة
المترابطة كالتي تخمؽ القيمة مف منشأ المكاد الخاـ إلى المنتجات النيائية كحتى التسميـ إلى الزبائف

الفضؿ كنكر) 13: 2002 ،

69

"( .

المجلد ( )2العدد (2012 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

أم أف الشركة يمكنيا أف تطكر ميزتيا التنافسية مف خبلؿ التخطيط االستراتيجي القائـ عمى معرفة محاسبية
 .كاف تحقيؽ التكازف بيف

تمكنو مف تحقيؽ الرقابة عمى مكجيات التكمفة أك إعادة ترتيب سمسمة القيمة

استراتيجية الكمفة كاستراتيجية التميز يعتمد عمى كفاءة كجكدة المعمكمات المستقاة مف تحميبلت الكمفة كالكمفة

االستراتيجية.كما أف التقدـ التكنكلكجي في االتصاالت أدل إلى سيكلة انتقاؿ المعمكمة عف المنتجات

كالمجيزيف فأصبح الزبكف أكثر كعيا بخصائص كمكاصفات المنتج كالسكؽ ،كبنفس الكقت تكفر لصانع القرار

كـ ىائؿ مف المعمكمات المبلئمة لصنع القرار الرشيد  .كما انو في ظؿ مجتمع التجارة االلكتركنية يستخدـ

العديد مف المراجعيف باإلضافة لمييئات الحككمية كشبو الحككمية تكنكلكجيا المعمكمات لمتشغيؿ اآلؿم كلمساندة

عممياتيـ .كفى الكقت الذم تقدـ فيو تكنكلكجيا المعمكمات فكائد عممية ال تحصى تقدـ مخاطر جديدة لمتحكـ
كالمسئكلية .كمف ىنا يجب عمى أجيزة اؿ رقابة العميا أف تككف لدييا القدرة في التعرؼ عمى ىذه المخاطر

كالتعامؿ معيا ،كيتطمب ذلؾ معمكمات الكتركنية خاصة متـ جمعيا تحت مظمة نظـ المحاسبة كالمراجعة في
بيئة التشغيؿ المتكاممة لممعامبلت االلكتركنية ،كاليدؼ مف المظمة كصؼ الكفاءات كالميارات األساسية التي

يحتاجيا المراجعكف لتحقيؽ استجابة رقابية مناسبة لزبائنيـ المزكديف بحكاسيب آلية كالذيف يعممكف في مجتمع
التجارة االلكتركنية باإلضافة إلى استحداث منيج ييتـ باالستفادة مف الخبرة المتراكمة لمقائميف عمى النظاـ

الضريبي كالجمركي كمكاتب المحاسبة كالمراجعة ك المراجع اؿداخمي كاكسابيـ الميارات التكنكلكجية المعتمدة
عمى تخصصاتيـ األصمية لمتعامؿ مع مجتمع التجارة االلكتركنية ،مع مراعاة اختبلفات األكضاع اإلقميمية

في المجاالت ؿالختبلؼ في نظـ الحاسبات كتطبيقيا ،ك نظـ المعمكمات ،كالقكانيف كالمكائح التي تؤثر عمى

استخدامات التجارة االلكتركنية  ،ىذا باإلضافة إلى شمكلية المنيج الذم يكفر الميارات في تغطية ميارات
عبر

المراجعة باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
)(www.acc4arab.com/acc/showthread
 .1تكثيؽ كمراجعة إطار العمؿ االستراتيجي كالذم مف خبللو يتـ تطكير كادارة أنظمة تكنكلكجيا المعمكمات
لمزبكف،

كتعريؼ أنظمة

ذات اتجاىات تدقيقية

 .2تكثيؽ كمراجعة ضكابط الحاسب
كتكامؿ

ثبلث مجاالت أساسي

بيانات

في

ة ىي :

ظؿ مجتمع التجارة

االلكتركنية .

مف خبلؿ التطبيقات الرئيسية لمحاسب اآل ؿم كذلؾ لمتأكد مف تكافر
الزبكف

 .3تحديد االستخداـ المحتمؿ لبرنامج الم ارجعة بمساعدة الحاسب اآللي .

الحسابية

عمى المحاسبة اإلدارية
أثرت
المعمكمات
كما أف تقنية
)(www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1162
 .1المركزيةالمعمكمات المحاسبية أدت نظـ المعمكمات المدمجة إلى المركزية المعمكمات حيث أف المعمكمات
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مثؿ المكازنات ا لتخطيطية كالفعمية كاالنحرافات أصبحت في متناكؿ يد جميع المسئكليف

كبسيكلة  ،بعد أف

كانت مركزية لدل المحاسبيف اإلدارييف ،فالتقدـ في تقنية المعمكمات أخذ كثي انر مف المياـ الركتينية التي كاف
يقكـ بيا المحاسب اإلدارم ،حيث أصبح األمر با لنسبة لممحاسبيف مجرد إدخاؿ قيكد اليكمية التي تثبت

األحداث المالية كدكرىـ ال يتعدل المتابعة لمخرجات نظـ المعمكمات بدالن مف دكرىـ السابؽ كىك تشغيؿ ىذه

النظـ ،ـ ف ناحية ثانية نتج عف المركزية المعمكمات المحاسبية تحميؿ المدراء مسئكلية إدارة التكاليؼ التي
كانت مف مسئكليات المحاسبيف ،فإدارة التكاليؼ أصبحت جزءان مف المياـ اإلدارية ،كيعني ذلؾ أف كؿ كحدة
إدارية بحاجة إلى مف يفيـ محاسبة التكاليؼ كتحميؿ االنحرافات كالتقارير المالية ذات العبلقة ،فقد يقكـ بيذا

الدكر المدراء إذا كانت لدييـ خمفية كافية عف المحاسبة .أما في حا لة الحاجة إلى محاسب فإف األمر يتطمب

انتقاؿ المحاسبيف إلى كحدات
انتقاؿ المحاسبيف مف إدارتيـ إلى الكحدات اإلدارية التي تحتاج إلى خدماتيـ .ؼ
إدارية في مختمؼ المستكيات اإلدارية يعني المركزية أقساـ

المحاسبة داخؿ الييكؿ التنظيمي لؿشركات كما

تشير الدراسات إلى أف أه ـ األدكار التي تقكـ بيا اإلدارة الكسطى ىك اإلشراؼ عمى إعداد كتزكيد اإلدارات

ذات اؿعبلقة بالمعمكمات البلزمة كىذا الدكر أصبحت تقكـ بو تقنية المعمكمات
 .2أثر

تقنية المعمكمات

عمى

المتقدمة بشكؿ مباشر .
اإلدارية

مفيكـ المبلئمة في المحاسبة

أف المحاسبة اإلدارية التقميدية فقدت مبلءمتيا لمق اررات اإلدارية ،كذلؾ نتيجة لعدـ مكاكبتيا لمتغيرات

التي حدثت في بيئة األعماؿ كتقنية التصنيع ،كأف أىـ األسباب التي أدت إلى ذلؾ اؿفشؿ ىك عدـ حدكث أم
تطكر يذكر في أساليب المحاسبة اإلدارية منذ بداية القرف

العشريف .كعميو ظيرت في السفكات األخيرة عدة

أساليب حديثة في المحاسبة اإلدارية منيا التكاليؼ عمى أساس النشاط  ،ABCكبطاقة األداء المتكازف ،BSC
كالجكدة الشاممة  ،TQMكالمقاييس المرجعية  ،Benchmarkingكالمحاسبة اإلدارية

اإلستراتيجية  .كعميو

بعثت تقنية المعمكمات المتقدمة آماالن كبيرة لدل كثير ـ ف الباحثيف في أف تقكـ ىذه التقنية بإحداث تغيير في

المحاسبة اإلدارية كذلؾ بتسييؿ استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة .كنظ انر لعدـ كجكد إطار نظرم

يمكف االعتماد عميو في دعـ ىذه الرؤية اعتمد الباحثكف عمى المنافع المرجكة مف استخداـ تقنية المعمكمات

المتقدمة منيا(www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1162):
 .1أف نظـ المعمكمات المدمجة تدعـ

 .2أنيا تعمؿ عمى تغيير الييكؿ التنظيمي كذلؾ بإحداث ترابط

.3

أف الترابط بيف كافة نظـ المعمكمات يعمؿ عمى

التخطيط االستراتيجي
قكم بيف

.

الكظائؼ اإلدارية .

دعـ كحدة البيانات ك

التقارير .

كقد أكدت نتائج الدراسات الميدانية التي كانت تيدؼ إلى معرفة مدل تأثير تقنية المعمكمات عمى انتشار
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أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة عمى أف ىناؾ منافع عامة الستخداـ تقنية المعمكمات مف حيث أنيا تزيد

مف الفاعمية كالكفاءة كالجكدة العالية لممعمكمات إضافة إلى سيكلة الكصكؿ إلييا ،إال أف تأثير تقنية المعمكمات
كاف ضعيفان عمى تحسيف مستكل دعـ القرار بالنسبة لممحاسبة اإلدارية ،كبصفة خاصة تأثير تقنية المعمكمات

كاف ثانكيان عمى استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة مثؿ التكاليؼ عمى أساس النشاط ،تقييـ األداء

سمسؿ القيـ ة كاعادة اليندسة كغيرىا مف األدكات التي تتطمب معالجة معقدة لممعمكمات كليس
ة
المتكازف،تحميؿ
مجرد استخراج التقارير المالية مف البيانات .كقد أشارت بعض الدراسات إلى أف ىناؾ أسبابان لضعؼ تأثير
منيا :

تقنية المعمكمات عمى تبني المحاسبة اإلدارية الحديثة
)(www.acc4arab.com/acc/showthread.
 .1أف نظـ تقنية المعمكمات المتقدمة معقدة كتتطمب بعض الكقت حتى يتسنى الحصكؿ منيا عمى المنافع،
كيحتاج المستخدمكف كقتان لمتعمـ

في حيف تشيد

ىذه النظـ تطك انر مستم انر كسريعان

.

 .2عدـ إمكانية الحصكؿ عمى كافة المنافع المتكقعة مف ىذه النظـ طالما أف تطبيؽ ىذه النظـ ما زاؿ جزئيان
كليس كميا

أنو سكؼ

 .3إف ىناؾ جيبلن جديدان كمكمبلن ليذه النظـ يركز عمى تحميؿ المعمكمات اإلستراتيجية كالمتكقع
يشجع عمى استخداـ األساليب الحديثة لممحاسبة اإلدارية

.

كتجدر اإلشارة إلى أف تقنية المع لكمات ال تمثؿ سكل عامؿ كاحد كىناؾ عكامؿ كثيرة تؤثر عمى نظـ

المحاسبة اإلدارية الحديثة مثؿ حجـ الشركة كنكع القطاع.مف ناحية ثانية لـ يقتصر الكضع حكؿ مفيكـ فقداف

المبلئمة عمى ضركرة استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة بؿ تعدل ذلؾ إلى قضية أخرل ال تقؿ

الجيات

أىمية  ،كه م أف المحاسبة المالية كمتطمباتيا اإللزامية التي تشمؿ إعداد تقارير مالية لمختمؼ

الخارجية قد ىيمنت عمى المحاسبة اإلدارية ،بمعنى أنو في حالة كجكد نظاـ مالي كاحد فإف ىذا النظاـ سكؼ
يخدـ المحاسبة المالية كعمى حساب المحاسبة اإلدارية التي

تأتي في الدرج ة الثانية  .فاىتماـ اإلدارة العميا

بالنظاـ المالي سكؼ يشغؿ المحاسبيف كالنتيجة اعتماد المدراء عمى مخرجات ىذا النظاـ عند اتخاذ الق اررات

رغـ أف مخرجات نظـ المحاسبة المالية تعتبر غير مبلئمة التخاذ الق اررات .كمما تشير إليو الدراسات الميدانية
أنو كاف لتقنية المعؿ كمات أثر إيجابي عمى ىذا

الجانب فقكاعد البيانات المتقدمة تقدـ معمكمات لمختمؼ
.

المحاسبة المالية كالمحاسبة اإلدارية
األغراض كتفصؿ بيف معمكمات
)(www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=1162
ك تحتاج ا لشركات المعاصرة أف يككف العاممكف فييا ك المديركف التنفيذم يف كالمحاسبكف لدييـ الميا رة
الكافية في مجاالت عمؿ الحكاسب كنظـ المعمكمات المحكسبة  .كقد أعمنت العديد مف الجمعيات كالمنظمات
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المينية العالمية المتخصصة في مجاؿ المحاسبة عف حاجتيا إلى

مفاىيـ الحكسبة كتكنكلكجيا المعمكمات

لتككف جزءان مف المعرفة ،كالميارات ،كالقدرات لمميف المحاسبية .كاف مثؿ ىذه الجمعيات كالمنظمات تعمف بأف

مينة المتخصصيف في المجاؿ المحاسبي ينبغي أف يككنكا قادريف عمى تطبيؽ برمجيات التطكير كالتحسيف

المنتجة ،مثؿ صفحات الجداكؿ كبرمجيات محاسبية محددة ،كأف يككنكا قادريف عمى تفسير كتكامؿ كتطبيؽ
تكنكلكجيا المعمكمات ،كامكانية استخداـ التجارة اإللكتركنية ،كاتصاال ت األعماؿ إلى األعماؿ

المباشرة ،

كمعالجة األعماؿ مف دكف استخداـ لمكرؽ  .كمستجدات تكنكلكجية أخرل قد أكجدت تحديات كفرص جديدة

لممحاسبيف الذيف يمتمككف أيضاَ خبرات في نظـ المعمكمات .يتضح اف العديد مف الكظائؼ التقميدية المحاسبية

قد دمجت كشممت في

نظـ تتطمب خميط جديد مف المعرفة التكنكلكجية كالمحاسبية

المعمكمات المحاسبية ىك مصمـ لتزكيد ىذا

 .كاف تخصص نظـ

النكع مف الدمج لممعرفة كمجمكعات الميارات لمكاجية ىذه

التحديات كالفرص الجديدة ؿتكنكلكجيا المعمكمات كالتعامؿ معيا (www.ibtesama.com/vb/showthread- .
)t_28867.htm

مف جية أخرل قد يسيـ نظاـ الكمبيكتر المصمـ بشكؿ جيد في تحسيف مسار المراجعة مف خبلؿ تكفير

جداكؿ أك قكائـ بأرصدة الحسابات قبؿ كبعد تحديث الحسابات بالعمميات التي تمت .ففي ظؿ نظاـ المحاسبة

القائمة عمى أساس الكمبيكتر أصبحت الخطكط تميز بيف نظـ المحاسبة المالية كاإلدارية عمى مستكل الشركة

أك المشركع كما أف مقدرة تكنكلكجيا المعمكمات عمى إنتاج كميات كبيرة مف المعمكمات كبسرعة فائقة يمكف أف

يترتب عميو خمؽ مشكمة ما يسمى بالحمؿ الزائد مف المعمكمات.فضبلن عف استطاعة الشركة أف تقرر عف أم

نكع مف المعمكمات مف خبلؿ مكقعيا عمى شبكة االنترنت كتكفير كسيمة جديدة لئلفصاح عف المعمكمات  .كما

تؤثر تكنكلكجيا المعمكمات في الكقت الحالي عمى عممية تكصيؿ المعمكمات المحاسبية المالية حيث قد يحدث

العديد مف التغيرات في محتكل التقارير المالية كاتاحة المعمكمات المرتبطة بالقكائـ المالية األساسية .

التكنكلكجيا ىي األسمكب المنيجي المنتظـ الذم يعتمد عند استخداـ تراث المعارؼ المختمفة بيدؼ الكصكؿ
ؼ
الحمكؿ المناسبة لبعض المياـ
إلى
)(www.acc4arab.com/acc//showthread.php?t=7797

العممية

األخرل

الخالصة:
أف المعرفة بدأت مع اإلنساف منذ بداية خمقو كبحثو في أسرار الطبيعة  .كىناؾ عدة مدارس تبحث في
أصكؿ المعرفة منيا المدرسة البلىكتية كالمدرسة التجريبية كالمدرسة العقمية كالمدرسة الرياضية كاألخيرة ىي

المعكؿ عمييا مف قبؿ غالبية الباحثيف .كإف المعرفة المحاسبية ق م فف رمزم ارتبطت كتنامت مع المعرفة
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الرياضية كنشأت بنشكئيا فأصبحت عممان بعد أف آخذت تعتمد عمى مبادئ كمفاىيـ خاصة بيا فيي عمـ

حصكلي تصديقي أكمؿ  .كفي ظؿ بيئة األعماؿ االلكتركنية أصبح

ىناؾ تكجو استراتيجي جديد في إدارة

المعرفة المحاسبية باعتبارىا نظاـ معمكمات ؼأخذت تعتمد في تطبيقاتيا عمى الحاسكب مما أدل إلى تكفير
معمكمات مبلئمة بالكـ المطمكب كالنكع المحدد في الزمف المناسب

 .كبدأت تستخدـ التطبيقات الرياضية

كبحكث العمميات كظيرت مفاىيـ سمسمة القيمة كالكمؼ الجكدة كالكمؼ المستيدفة كالكمؼ عمى أساس األنشطة

مما أدل إلى ا ستخداـ المحاسبة االلكتركنية  .جاء ىذا التكجو في إدارة المعرفة تناغما مع التكسع الصناعي

كالتطكر التكنكلكجي كثكرة االتصاالت كالمعمكماتية كتمبية لمضغكط التنافسية.كعميو تعد المعرفة المحاسبية مف

األركاف األساسية كالميمة في دعـ الميزة التنافسية لمشركة.

أوالًال .العربية:

المصــادر

 .1القرآف الكريـ.
 .2السامرائي ،نعماف عبد الرزاؽ ،2003 ،دراسة في المعرفة ،مطبعة أنكار دجمة ،العراؽ.

 .3السعدم ،عبد الممؾ عبد الرحمف ،1996 ،الشرح الكاضح المنسؽ لنظـ السمـ المركنؽ ،الطبعة األكلى ،دار
األنبار لمطباعة كالنشر ،العراؽ.

 .4الشيخ عمي ،ساطع جكاد ،1992 ،النظرية المحاسبية ،مطبعة العاني ،العراؽ.

التكمؼ المعاصرة أسس نظرية كاجراءات تطبيقية ،الطبعة األكلى .
ة
 .5الشعباني ،صاؿح إبراىيـ يكنس،2010 ،
منشكرات دار العابد ،مبنى كمية الحدباء الجامعة ،المكصؿ – العراؽ.

المحاسب اإلدارية ،الطبعة األكلى ،دا ر المسيرة
ة
 .6الفضؿ ،مؤيد محمد كنكر ،عبد الناصر إبراه يـ،2002 ،

لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف.
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 .7المكصمي ،سامي أحمد ،1989 ،األسئمة الخالدة ،طبع بمطابع التعميـ العالي ،العراؽ.

 .8العاني ،صفا ء احمد ك البشتاكم ،سميماف حسيف كالرحاحمة ،محمد  ،2004 ،دكر إدارة المعرفة في تعزيز
أداء المدقؽ الداخمي ،بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الدكلي السنكم الرابع ،جامعة الزيتكنة ،األردف.

 .9العبد اهلل  ،رياض  ،2000 ،نظرية محاسبية ،مترجـ عف ) ،(Vernon Kamدار الكتب لمطباعة كالنشر،

جامعة المكصؿ ،العراؽ.

 .10جاريسكف ،رم أتش ك نكريف ،ارمؾ ،2002 ،المحاسبة اإلدارية ،ترجمة محمد عصاـ الديف زايد ك احمد

حامد حجاج ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،السعكدية.

 .11حمادم بف جاء باهلل ،1986 ،دراسات فمسفية ،العمـ في الفمسفة ،مشركع النشر المشترؾ

بغداد كالدار التكنسية لمنشر) ،طبعة خاصة بالمشرؽ العربي ،بغداد.

(آفاؽ عربية

 .12خالد ،ع دناف ،1990 ،العمـ كالقيـ اإلنسانية ،مترجـ عف ج  .بركنك سكي ،دار المأمكف لمترجمة كالنشر،

دار الحرية لمطباعة ،بغداد.

 .13خبليمي ،كماؿ ،1989 ،العمـ في منظكره الجديد ،مترجـ عف ركبرت ،ـ ،اغركس ك جكرج ،ف ،ستانسيك،

عالـ المعرفة سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.

 .14قاسـ ،محمكد ،1966 ،المنطؽ الحديث كمناىج البحث ،الطبعة الرابعة ،مكتبة االنجمك مصرية ،مصر.

 .15ميدم ،ثامر ،1990 ،مف األسطكرة إلى الفمسفة كالعمـ ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ،
بغداد.
 .16مرعي ،عبد الحي–  – 1985في محاسبة التكاليف ألغراض التخطيط والرقابة – الناشر مؤسسة شباب
الجامعة – اإلسكندرية – مصر.
 .17الدقاف ،عبد ه احمد محمد ،2004 ،مدخل مقترح إلدارة التكالٌف فً المنشات الصناعٌة بهدف دعم
اه غٌر منشورة فً فلسفة
قدراتها التنافسٌة فً ظل البٌئة االقتصادٌة والصناعٌة الحدٌثة ،أطروحة دكتور
المحاسبة ،كلٌة التجارة باالسماعلٌة ،جامعة قناة السوٌس ،مصر.
 .18الرفاعً ،لؤي احمد محمد ، 1999 ،محددات اختٌار إستراتٌجٌة توزٌع المنتجات الدوائٌة دراسة تطبٌقٌة
فً شركات األدوٌة ( المنتجة والموزعة ) األردنٌة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة فً إدارة األعمال ،جامعة
الكوفة.
 .19القطب ،محً الدٌن ٌحٌى توفٌق ،2002 ،الخٌار اإلستراتٌجً وأثره فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة ،أطروحة
دكتوراه غٌر منشورة فً إدارة األعمال ،كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرٌة.
 .20المجمع العربً للمحاسبٌن القانونٌن ،2001 ،إدارة واستراتٌجٌة العملٌات  ،مطابع شمس ،جزء ،5
عمان ،األردن.
 .21باسٌلً ،مكر م عبد المسٌح ،2001 ،المحاسبة اإلدارٌة مدخل معاصر فً التخطٌط والرقابة وتقوٌم
األداء ،ط ،3المكتبة العصرٌة ،مصر.
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