
 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (060) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 معوقات ومحفزات اإلبداع المحاسبي في منظمات األعمال 

 -آفاق مستقبلية -
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 رداية ــامعة غـــج                                                   
S 

بات واضحا أن منظمات األعمال اليوم تعمل يف ظل بيئة تنافسية عاملية  

، وإزاء هذا الواق  واإلبداعتتسم بالديناميكية )احلركية( وسرعة وحدة التغيري 

، وتبين فلسفة جديدة سرتاتيجيةاالاجلديد اجتهت معظم املنظمات إىل تغيري توجهاتها 

فمن العضروري أن يستجيب رجال الفكر  ؛شأن جماالت أعماهلا املختلفة. وعليهب

احملاسيب وممارسوا املهنة احملاسبية من احملاسبني ومراقيب احلسابات للتطورات سريعة 

اخلطى اليت تعرضت هلا اقتصاديات العامل ومواجهة تلك التعقيدات الشديدة من خالل 

والعمل على تنمية موارد املؤسسة ومواجهة  اإلداريةتوفري احللول املناسبة للقرارات 

حروب األسعار لالستحواذ على حصة سوقية أكرب، باستخدام آلية مرنة تعمل يف 

إطار معايري واملبادئ احملاسبية الدولية وبالتالي تسعى إىل حتسني الوض  املالي  ومن مت 

السيطرة على السوق.

Summary:  
    It is clear that business organizations today operate under a global 
competitive environment are dynamic (kinetic) and the speed of the 
change and innovation, and about this new reality, most organizations 
have tended to change their strategic orientation, and the adoption of a 
new philosophy on its different areas. Therefore it is necessary to 
respond to the men of accounting thought and practitioners profession 
accounting of accountants and auditors for the development of a fast-
paced experienced by the economies of the world and the face of these 
complexities strong through the provision of appropriate solutions to 
administrative decisions and work on developing the resources of the 
institution and the face of price wars to acquire market share, using the 
mechanism flexible working within the framework of standards and 
international accounting principles and thus seek to improve the 
financial situation and the control of the market.  
        Key words: Accounting, creativity and innovation, creative 
accounting, decision-making, accounting system, accounting 
information, accounting, competitive advantage, standards and 
accounting principles, adjust the accounting profession.  
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يف ظل التطور التكنولوجي وبروز املعرفة كعامل أساسي  

وضروري للتنافس بني املؤسسات تطلبت إدارة اإلبداع والتغيري يف الفكر 

اسبني املبدعني، ومن احملاسيب واملالي حتمية حتسني ورف  كفاءة وفاعلية احمل

عتبارها اهنا تعاظمت أهمية املهارات والقدرات الفكرية للطاقة البشرية ب

سرتاتيجي وأساس امليزة التنافسية التخطيط االللتفكري و امصدر

املستدامة، واحملدد األساسي للتقييم وصن  القرارات اإلدارية يف بيئة 

والتها املتقدمة يف وض  ويف ظل الظروف احلالية للمحاسبة وحما، املؤسسة

وإسهاماتها يف التنافسية بني ، التكنولوجيا كعامل أساسي لتطورها

كان التفكري الكبري يف رف  كفاءة وفعالية احملاسبة واحملاسبني ، املؤسسات

 )معوقات وحمفزات(. عن طريق اإلبداع احملاسيب

 مفاهيم وأسس -أوال: مدخل للمحاسبة واإلبداع احملاسيب

 احملاسبة: تعريف -

تتميز العلوم االجتماعية بالتكيف والتطور السري  نسبيا لدائمة  

التغريات واملستجدات البيئية احمليطة خباليا اجملتم ، وبطبيعة احلال تتفق 

هذه املقولة م  احملاسبة كفرع شجرة العلوم االجتماعية واإلنسانية 

ة متفق عليه، وبالرغم من قدم احملاسبة فإنه ال يوجد تعريف للمحاسب

 وتعددت واختلفت التعاريف نذكر منها:

احملاسبة هي علم يبحث عن طرق تسجيل املعامالت املادية 

املختلفة واقرتاح النظم و الدفاتر املالئمة هلا.
()

وميكن تعريف احملاسبة بأنها اصطالح مالي أطلق على حقل  

العتبارات املعرفة موجه لتقديم العديد من املعلومات الرقمية طبقا 

قانونية واقتصادية، من خالل احلسابات اليت تتم على شكل تسجيل 
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وتبويب وتلخيص العمليات واألحداث ذات الطاب  املالي وتتلخص فيما 

يلي
()

 

التسجيل: وهو تسجيل مجي  العمليات املالية يف دفرت أو جمموعة  -

ال.ألننا ال ميكن االعتماد على الذاكرة يف هذا اجمل من الدفاتر،

التبويب: هو ترتيب مجي  البيانات وتصنيفها م  فرز العمليات  -

واملعلومات ذات طبيعة واحدة.

التلخيص: هو تركيز البيانات اليت مت تسجيلها وتبويبها يف صورة  -

معلومات مفيدة على شكل تقارير أو قوائم توضح النتائج 

واحلقائق املالية.

فإننا سنجد أيعضا  أما إذا تطرقنا لتعريف نظرية احملاسبة، 

صعوبة أيعضا يف حتديد تعريف متفق عليه، نظرا ألن جمال البحث يف إطار 

نظرية احملاسبة مازال قابال للتجديد واالبتكار واإلبداع، فريى البعض أن 

نظرية احملاسبة ترتكز على جمموعة من املبادئ واألسس والفروض اليت 

القيمة املالية املتعلقة  تتناول احلقائق وتتمثل يف عمليات ومراكز ذات

بالوحدة احملاسبية، كما تستخدم يف شرح وتفسري النواحي التطبيقية 

للمحاسبة، يف شتى جماالت النشاط االقتصادي.
()

  

كما ميكن أن نعرف احملاسبة بأنها خالصة يف شكل جمموعة املبادئ  

الرئيسية اليت تتصف مبايلي:
()

 

يف تقييم املمارسة احملاسبية. أنها تقدم إطارا ميكن الرجوع إليه -

أنها مرشد لتطوير استخدامات وإجراءات جديدة يف جمال  -

احملاسبة.

وبناء على ما تقدم نستطي  أن نشاطر الكاتب يف تعريفه للمحاسب 

بأنها: هي علم يشمل جمموعة من مبادئ وأحسن القواعد اليت تستعمل 

من واق  مستندات يف حتليل العمليات املالية عند حدوثها وتسجيلها 

مؤيدة هلا، ثم تبويب وتعضييق هذه العمليات وتلخيصها حبيث متكن 

الوحدة االقتصادية من حتديد إيراداتها وتكلفة احلصول على هذه 
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اإليرادات، ومن ثم استخراج نتيجة أعماهلا من ربح أو خسارة عن فرتة 

مالية معينة، وبيان مركزها املالي يف نهاية هذه الفرتة.
()

 

وكمفهوم حديث فإنه مل يعد يف ضوء استخدامات احلاسبات  

االلكرتونية علم هو ذلك العلم الذي يبحث يف عمليات القيد والرتحيل 

وتصوير احلسابات اخلتامية والقوائم املالية، فإن هذه العمليات يقوم بها 

دام يغذي بالربنامج السليم  احلاسب االلكرتوني يف سرعة ودقة فائقني ما

انات اخلام الصحيحة.والبي
()

  

ومن هنا علم احملاسبة أصبح ذلك العلم الذي يبحث يف األخبار  

احملاسبية السليمة والدقيقة وميد األطراف املعنية بكل املعلومات احملاسبية 

اليت تقيدها يف رسم السياسات واختاذ القرارات باستخدام مجي  األساليب 

القوائم املالية والتحليل املالي املمكنة سواء أكانت أساليب تقليدية ك

بالنسب املالية، ومناذج املوازنة التخطيطية التقديرية أو كانت أساليب 

رياضية إحصائية كأسلوب التفاضل والتكامل ونظرية االحتماالت أو 

رسائل علمية مستمدة من علم مثل أسلوب الربجمة اخلطية أو غريها.
()

 

:ول أن نقدم أهم أهدافها التاليةنظرا ألغراض وفرضيات احملاسبة حنا
()

   

توفري املعلومات املالية. -

قياس نتائج األعمال عن فرتة معينة وحتديد نتيجة املؤسسة من  -

ربح وخسارة.

تأمني خمتلف املعلومات املالية املتعلقة بتبيان الوض  املثالي  -

للمؤسسة يف وقت حمدد بشكل ميكن خمتلف األطراف ذوي العالقة 

من التعرف على مركزها املالي إضافة إىل حتديد نتائج باملؤسسة 

أعمال املؤسسة يف فرتة زمنية حمددة.

الوض  االقتصادي للمؤسسة خالل فرتة حمددة  تقياس تطورا -

من الزمن نتيجة ملمارستها للنشاط اليت أنشأت من أجله.

احلفاظ على ممتلكات املؤسسة وذلك ألن احملاسبة تعترب من وسائل  -

ة الداخلية للمؤسسة.املراقب



(000) 

 (30) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

وأيعضا تتمثل أغراض احملاسبة والوظائف اليت تقوم بها يف النقاط 

التالية:
()

 

تسجيل مجي  العمليات التجارية ذات األثر املالي بقيمتها النقدية  -

سواء أكانت نقدية أم آجلة.

تبويب العمليات املسجلة على شكل حسابات. -

كل قوائم وكشوفات.تلخيص العمليات املسجلة واملبوبة على ش -

استخراج نتيجة عمل املشروع لسنة مالية من ربح وخسارة. -

حتديد املركز املالي للمشروع يف نهاية العام املالي ومقارنته  -

بالسنوات السابقة لبيان حتسنه أو بقائه على حالة أو تراجعه.

معرفة ما لدى املشروع من موجودات )أصول( أو ماله من  -

حقيقة.

املشروع من مطلوبات )خصوم( أو ما عليه من  معرفة ما على -

التزامات.

مراقبة مصروفات املشروع وإيراداته، إلجراء الدراسة عليها من  -

أجل حتقيق أكرب قدر ممكن من األرباح، حبيث ال تكون على حساب 

مشروع آخر.

إعداد القوائم املالية ومقارنتها ألغراض الدراسة، وللمساعدة  -

على اختاذ القرارات.

اإلبداع احملاسيب -
()

 

و مفاهيم أو  معايري أو أ: استخدام أساليب أو طرق أو اجراءات مفهومه

نظريات جديدة غري مألوفة ميكن استخدامها لتفسري أو حتليل أو حل 

 .مشكلة حماسبية تواجه االدارة، حيث يتمت  احملاسب املبدع بقدرات مميزة

 : خصائصه

  .تسائلة واخلالقةالعقلية احملاسبية واملالية امل -

  .قدرة احملاسب على التحليل والتجمي  -
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  .قدرة احملاسب على التخيل واحلدس -

  .ن يتمت  احملاسب بالشجاعة والثقة بالنفسأ -

اعتماد احملاسب على التعليمات املبنية على احلقائق العلمية وليس  -

  .داريةلتعليمات املستمدة من املراكز اإلا

 املبدع هو الذى يستطي  تطوير ذاته منالنقد الذاتى، فاحملاسب  -

فكار واملعلومات ووسائل حيث النقد والتهذيب والتقويم لأل

  .التحليل التى يستخدمها

 جماالته:  

  .نظام املعلومات احملاسبى  -

سس والقواعد واملعايري املختلفة املفاهيم والتعاريف والفروض واأل -

  .للمحاسبة واملراجعة

  .ىالقياس احملاسب  -

  .ساليب القيد والعرضأ  -

  .طرق توزي  أو حتميل املصروفات املختلفة  -

  .ساليب املختلفة لعرض التقاريراأل  -

 .ساليب التحليل املاىلأ  -

  .لية احملاسبيةتطوير الربامج اآل  -

 رؤى ومقرتحات –ثانيا: دراسة معوقات وحمفزات اإلبداع احملاسيب 

 معوقات اإلبداع احملاسيب:

يعترب موضوع معوقات اإلبداع واحدا من أكثر املوضوعات اليت  

حظيت باهتمام الباحثني فقد ركزت يف أهدافها على حماولة حتديد العوامل 

اليت من املمكن أن تعيق العملية اإلبداعية سواء كان ذلك على مستوى 

الفرد أو احلاجة أو املنظمة وفيما يلي توضيح معوقات اإلبداع وهي:
()

   

مقاومة اجلهات اإلدارية وعدم رغبتها يف التغيري الذي ترى فيه  

.تغريا لوض  اعتادت عليه

االلتزام احلريف بالقوانني والتعليمات واإلجراءات: حيث ينسى  

الكثري من القائمني على إدارة بعض املؤسسات أن القوانني والتعليمات 
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ن الرقابة اإلدارية يف هي وسائل وال تعترب غاية يف حد ذاتها، لذلك جند أ

بعض األجهزة تقتصر على مراقبة التقييد بالشيكات دون االلتفاف لدى 

مساهمتها بتحقيق اهلدف املوجود منها واملثل على ذلك انعضباطية 

باملواظبة على العمل مبعنى وقت احلعضور واملغادرة ورغم أن ذلك عنصرا 

ن روتينيا أو غري يأتي املوظف ولكن يقعضي يومه دون أداء عمل سواء كا

 .ذلك

عدم الثقة بعض املديرين بأنفسهم مما جيعلهم حيرصون على إبقاء  

األمور مركزية بأيديهم حبيث حيتكرون حق اختاذ القرارات بأيديهم 

ويعطون الفرصة ألي نوع من املشاركة من قبل العاملني بل قد يعتمد 

يكتشفوهم أو  بععضهم إىل حماولة كتم أنفاس األشخاص املبدعني حتى ال

يلفتوا أنظار السلطات األعلى لقدراتهم مما قد يشهر املوظف صاحب 

اآلراء اجليدة، وترى بعض املديرين يف ذلك تهديدا هلم إذ يفعل مثل هؤالء 

 ا.أن تعتمد املؤسسة عليهم اعتمادا مطلق

سوء املناخ التنظيمي: ممثال بالعالقات السائدة يف اجلهاز اإلداري وبنمط 

اف وأسس الرتقية ونظم التقييم واحلوافز، فمن الغريب أن اإلشر

يتواجد اإلبداع يف مناخ تنظيمي غري صحي حيبط طاقات اإلنسان 

 .وحيجمها

عدم وجود قيادة إدارية يف املستوى املطلوب: فالقيادة اإلدارية  

أحد العوامل املهمة يف حياة أي تنظيم إذ أنها صاحبة الدور الرئيسي يف 

عاملني وتعاونهم معها وم  بععضهم البعض لتحقيق األهداف حتفيز ال

املوجودة، فإذا كانت ثقة املرؤوسني بالقيادة اإلدارية مفقودة فإن ذلك 

يعترب عامال سلبيا وحميطا، فمثال إذا أعتقد املرؤوسون أن الرئيس وصل 

نه غري موضوعي يف تقييمه لألداء ألوظيفته العتبارات غري موضوعية و

مؤشر على أن مؤهالت القيادة هي أي شيء إال اإلبداع، فإن ذلك 

فالرئيس الذي ال يعترب جناح موظفيه جناحا للجهاز حيرص دائما على 

التفتيش عما يسيء هلم هو شخص هدام يف التنظيم وال يؤهل التنظيم 

.للبقاء ناهيك عن اإلبداع الذي ال جمال للحديث عنه يف مثل هذا املناخ



  د.عجيلة محمد بن مبروك        ...       معوقات ومحفزات اإلبداع المحاسبي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (008) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ة السائدة فاإلبداع يعين التجريب والتفكري بغري القيم االجتماعي 

املألوف مما يعين أنه قد يتعارض م  القيم االجتماعية السائدة مما يسبب 

الذين ن ون واملنظروأذى ومقاومة لدعاة التغيري، فمعظمهم املخرتع

القوا يف حياتهم مقاومة م  جمتمعاتهم ألنهم خالفوا املألوف فمن املعروف 

كمة تأتي م  التقدم يف السن( أحد القيم األساسية عندنا يف مثال أن )احل

اجملتمعات النامية، مما يعين أن املبدع يعب أن يكون شخصا بالغا ومسنا 

وليس مراهقا، فغالبا ما يكن األشخاص بلقب "أبو فالن" ألن ذلك 

يصغي علهم الوقار، فصغار السن ال حيظون بنفس نظرة االحرتام 

أن إمكانياتهم اإلبداعية ال تكتسب الشرعية إال يف وقت  كالكبار مما يبعين

متأخر إذ ينظر حملاوالتهم للظهور واإلبداع بأنها حماوالت جتاوز احلدود فقلما 

جند شبابا حيتلون املراكز اإلدارية القيادية يف الدول النامية إذ يعترب شرط 

.التقدم يف السن ولو ضمينا أحد املؤهالت القيادة اإلدارية

ن الفقر والعوز أو قلة الرتب معوقات احلقيقة، ذلك إاحلالة االقتصادية: 

ألنها قد تقود اإلنسان على اإلبداع واحملاولة التعويض، ولكن بشكل عام 

فال مسح لإلبداع م  اجلوع والعوز، فعلى مستوى التنظيمات اإلدارية 

، تعترب عدم كفاية األجور واحلوافز املادية أحد معوقات اإلبداع

فالشخص يف مثل تلك الظروف يصرف كل وقته وفكره يف البحث عن 

وسائل ميكن من خالهلا تلبية حاجاته األساسية وقلما يكون اإلبداع هو 

.الطريق ألنه كما سبق وأن ذكرنا طريق شائك يالقي املعارضة

ازدواجية املعايري املتبعة يف التنظيمية فحوافز اإلبداع تتمثل برؤية 

يم لإلبداع عن طريق العمل اجلاد، ولكن يالحظ يف بعض لطرق املستق

خلنوع هي شروط الوصول للمناصب ان مؤهالت االنقياد وأ التنظيمات

الرفيعة فكثريا ما جند طول اللسان والرتدد على املسؤولني واتفاق مهنة 

التزلف هي الطريق األقصر واألسهل واألكثر آمنا من العمل اجلاد ففي 

يصبح اإلبداع لو حصل مرضا يستشري حفيظة  مثل هذه األجواء

املعنني مبقاومته بكل الوسائل وجند من العوائق اليت تقف يف سبيل تنمية 

اإلبداع املالي واحملاسيب وإظهاره كما يلي
()
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

املعوقات الشخصية -

املعوقات التنظيمية -

املعوقات االجتماعية -

املعوقات البيئية -

ع يف املؤسسة وعلى اخلصوص إن احلاجة والعضرورة إىل اإلبدا 

لة تفرضها التغريات االقتصادية واالجتماعية أاإلبداع احملاسيب هي: مس

والبيئية يف املؤسسة واحلقيقة اليوم املؤسسة اليت ال تبدع حتما ستزول 

ألن اإلبداع هو أحد وسائل البقاء والنمو االستمرار وهو أداة بالغة 

نظمة، باإلضافة إىل متكينها يف األهمية يف مواجهة مشكالت وعوائق امل

 .مواجهة منافسة املنظمات األخرى

ونظرا ألهمية اإلبداع، فإن املنظمات بدأت تأخذ بعني االعتبار  

سرتاتيجيات إلبداع وإنشاء وحدات إدارية خاصة اذلك بوض  سياسات و

اإلدارة اإلبداع كمثل أقسام البحوث والتطوير، وعمدت منظمات أخرى 

د بربامج تدريبية العاملني وتأهيل احملاسبني فيها على على االعتما

        .السلوك اإلبداعي

هناك دراسة للمشكالت اليت تواجه احملاسبني القانونيني املمارسني  

يف اململكة العربية السعودية وقد تبني من خالل الدراسة أنهم يواجهون 

مشكالت متعددة مت تقسيمها إىل أربعة حماور
()

 

 املشكالت املتعلقة بالقوانني املنظمة للمهنة كان أهمها: األول: احملور

.إلزام املراجعني واحملاسبني بالتفرع للممارسة املهنية -

اشرتاط القانون لتأهيل احملاسبني واملراجعني وتدريبهم بشكل  -

 .مستمر مما يؤهلهم لالستمرار يف الرتخيص

  .ملتعارف عليهاعدم وجود التزام مبعايري احملاسبة واملراجعة ا -

احملور الثاني: املشكالت املتعلقة بهيئة احملاسبني القانونيني السعودية وكان 

 أهمها:



  د.عجيلة محمد بن مبروك        ...       معوقات ومحفزات اإلبداع المحاسبي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (006) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

عدم إدراك بعض احملاسبني واملراجعني ألهمية الدور الذي تقوم  -

 .به هيئة احملاسبني القانونيني السعودية

 احملور الثالث: املشكالت املتعلقة بالعمالء أهمها:

أتعاب احملاسب واملراج  م  حجم العمل.عدم مالئمة  -

أتعاب احملاسب واملراج  ال تتناسب م  حجم مسؤولياته اليت  -

فرضها القانون.

مماطلة العمالء يف تسديد أتعاب املراج  )مدقق احلسابات(. -

إن نظرة املستفيدين إىل اهلدف من عملية املراجعة هو اكتشاف الغش 

واألخطاء.

 أخرى يتمثل أهمها يف:احملور الراب : مشكالت 

التنافس غري الشريف بني احملاسبني واملراجعني. -

عدم وجود وعي كامل لدى املراجعني والعمالء بأخالقيات املهنة  -

واستقالل املراج .

تدني مستوى كفاءة حماسيب املنشآت. -

والشك أن حتقيق األهداف والغايات من اإلبداع داخل املنظمة قد تعرتضه 

الت )املعوقات( تؤثر على إدارة تنظيم السلوك اإلبداعي العديد من املشك

 للعاملني وخصوصا احملاسبني.

وميكن تصنيف الظروف اليت تقف عائقا أمام اإلبداع وتطويره  

كما يلي
()

 

املعوقات الفردية أو الشخصية:

 من أهم املعوقات الفردية ما يلي:

اخلوف من الفشل. -

عدم الثقة يف النفس. -

ل املسؤولية.اخلوف من حتم -

نقص اخلربة. -
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

قلة املعرفة. -

اعتقاد الفرد بأنه ليس مبدعا. -

شعور الفرد بأن العمل الذي يؤديه ليس ذي قيمة. -

اخلوف من اجلديد. -

همال املشكالت اليت خارج جمال التخصص..إ -

معوقات من قبل املدير:

 إن ممارسات املدراء غري السليمة قد تقف عائقا أمام اإلبداع، حيث يشري

 إىل القواعد اآلتية على أنها من ضمن معوقات اإلبداع: (Karter)الكاتب 

النظر إىل األفكار اجلديدة الصادرة من املستويات الدنيا بنوع من  -

الشك وعدم الثقة ألنها جديدة وألنها صادرة من املستويات 

الدنيا.

إصرار املدير على أن العاملني الذين حيتاجون ملوافقته جيب أن  -

عرب مستويات إدارية أخرى للحصول على موافقتهم أو ال. ميروا

انتقاد اإلدارات واألفراد لبععضهم البعض. -

إشعار العاملني بإمكانية فصلهم من العمل يف أي وقت. -

عتبار معرفة وحتديد املشكالت على أنها عالمة فشل.ا -

السيطرة على كل شيء بعناية. -

نظيم، وإعادتها للعاملني سرية إختاذ القرارات املتعلقة بإعادة الت -

بصورة مفاجئة.

التأكد من وجود مربرات كافية لطلب معلومات من جهة إدارية  -

أخرى.

تكليف املوظفني )احملاسبني( يف املستويات الدنيا، باسم تفويض  -

السلطات واملشاركة مسؤولية البحث عن الطرق لتقليص اليد 

العاملة واالستغناء عن العاملني ونقلهم.

ات التنظيمية ومنها:املعوق



  د.عجيلة محمد بن مبروك        ...       معوقات ومحفزات اإلبداع المحاسبي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (333) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

سيادة منط إداري تقليدي. -

لتزام احلريف بالقوانني والتعليمات واإلجراءات.اال -

عدم وجود قيادة إدارية مؤهلة. -

سوء نظام اإلتصاالت. -

نعدام روح الفريق.ا -

عدم تدفق وانسياب املعلومات. -

عدم تكافؤ السلطة واملسؤولية. -

عدم وضوح الواجبات. -

دم وضوح التوقعات.غياب مفهوم الدور وع -

اجلهل باملداخل السلوكية يف اإلدارة. -

تطبيق مبدأ التخصص العضيق يف التصميم واألعمال.   -

املعوقات االجتماعية والثقافية:
()

قد تقف القيم اإلجتماعية واالجتاهات والتقاليد السائدة يف اجملتم   

األفراد ومن والعضغوط، عائقا أمام تنمية وتقرير القدرات اإلبداعية لدى 

 هذه القيم:

العادات والتقاليد واألعراف. -

طلب السلطة من أجل السلطة. -

نتشار الفساد.ا -

حتكيم البريوقراطية كنمط إداري. -

قلة التكافل اإلجتماعي. -

وضح ) الدالهمة( دراسة إىل دور احملاسبية يف التنمية اإلقتصادية يف 

مية ومل تلعبه يف األردن األردن، حيث توصل إىل أن للمحاسبة دورا يف التن

يف املاضي وقد ال تلعبه مستقبال لألسباب التالية
()

: 
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سيادة ظروف عدم التأكد وصعوبة التنبؤ نتيجة تدخل الدولة  -

يف الشؤون االقتصادية.

سيطرة أفكار التصفية بدال من التأسيس والتوس . -

تقليص سلطة مهنة التدقيق وحتويلها إىل جهات أخرى. -

بدأ الفصل بني امللكية واإلدارة.عدم تطبيق م -

جراءات محايته وحرمانه إزيادة مسؤوليات املدقق وختفيض  -

بعض حقوقه.

قلة العناية احلكومية باملهنة مقارنة م  املهن األخرى. -

إعفاء املنشآت الصغرية من مسك حسابات ودفاتر نظامية  -

ألغراض العضريبة.

ليت متن  احملاسبة من القيام أعاله، متثل املعوقات ا ةروألسباب املذكلإن 

 بدورها بشكل عام ولكن مل حتدد درجة أهمية هذه املعوقات.

وميكن تقسيم هذه املعوقات إىل 
()

، معوقات فردية ومعوقات 

 على مستوى املنظمة:

املعوقات الفردية املتمثلة يف اخلوف من الفشل والتمسك بالعادات 

صص العضيق أو احملدود وعدم والتقاليد املألوفة والبلد الذهين والتخ

الرغبة يف ممارسة التأثري على اآلخرين والتعامل م  األمور واملبالغة يف 

اك الشخصي والعامل مكافأة النجاح والناحية اإلنفعالية واإلدر

لتزام بنمط معني حلل املشكالت وغياب القدرة على االجتماعي واال

ب جو احلرية وغياب التصور التخوف من التحدي ومواجهة اجملهول وغيا

الدواف  الداخلية لإلبداع واخلوف من الظهور ومواجهة اآلخرين حبلول 

 جديدة.

أما املعوقات على مستوى املنظمة املتمثلة يف املعوقات املادية وتتعلق 

بإمكانات أو ممتلكات املنظمة املادية والبشرية، واملعوقات التنظيمية 

عوقات الثقافية وتشري إىل القيم وتتمثل يف بناء عمليات املنظمة، وامل

املوجودة داخل املنظمة املتعلقة بالتشجي ، أو إعاقة اإلبداع مثل 



  د.عجيلة محمد بن مبروك        ...       معوقات ومحفزات اإلبداع المحاسبي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (333) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

التحفيز والعدالة وقبول التغيري وبالتالي قبول احلل الظاهري للمشاكل 

واحلكم السري  على األفكار اإلبداعية ورفعضها واإلعتقاد بوجود حل 

ت اإلبداع يف أي منظمة بعدة واحد فقط للمشكلة وميكن معرفة معوقا

عوامل هي األفراد والبناء التنظيمي وحجم املنظمة ومصادرها 

 سرتاتيجية املنظمة واملناخ التنظيمي وبيئة املنظمة واإلدارة.او

إضافة إىل ما سبق ميكننا سرد أهم املعوقات اليت حتد من اإلبداع اإلداري 

واحملاسيب كما يلي
()

  

.ضعف التشجي  والتحفيز -

ضعف السمات الشخصية النفسية. -

القيادات اإلدارية غريالفعالة. -

عدم املرونة اإلدارية. -

عالقة املوظف )احملاسب( يف العمل. -

وبناء على ما تقدم، واستعرضا لوجهات نظر الباحثني نرى أن معوقات 

 اإلبداع احملاسيب هي:

ال.عدم توفر العدد الكايف من احملاسبني واإلداريني لتنفيذ األعم -

قلة املوارد املالية )اجلانب املالي(. -

التأخر يف تقديم األفكار اإلبداعية احملاسبية املكلفة ماديا. -

تعقد القوانني واألنظمة التشريعات وعدم قابليتها للتغيري. -

تعرض احملاسب املبدع لسخرية وانتقاد اآلخرين. -

قلة املعلومات املتوفرة على األوضاع الداخلية واخلارجية  -

مؤسسات واملكاتب وعدم االستفادة من أنظمة املعلومات لل

وباألخص نظم املعلومات احملاسبية.

قلة املهارات والقدرات القيادية، وباإلضافة إىل قلة الوعي  -

واإلدراك ملفاهيم وأسس إدارة اإلبداع.
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غياب الربامج التدريبية والتكوينية اليت تهدف إىل تزويد احملاسبني  -

 .كنهم من تطبيق األفكار واألساليب اإلبداعيةباملهارات اليت مت

املناخ التنظيمي )البيئة التنظيمية( وطبيعة العالقة بني  -

احملاسبني واملديرين، وكذلك بني احملاسبني أنفسهم.

مقاومة التغيري من قبل اإلدارة واحملاسبني، والتمسك بالعادات  -

والتقاليد املألوفة.

غياب التشجي  من املؤسسة  عدم اخلوف من اخلطأ والفشل، أي -

 واملكاتب على جتريب األشياء اجلديدة.        

 حمفزات اإلبداع احملاسيب: 

إن املؤسسات األفعضل والناجحة هي اليت تكون قادرة على  

االبتكار واإلبداع والتحديد على أساس تام ومتطور واملدراء األفعضل هم 

واالستفادة  (اسبنيالذين يكونون قادرين على مساعدة األفراد )احمل

  .مواهبهم اإلبداعية اخلالقية

على هذا فإنه ينظر إىل االبتكار على أنه عملية إجياد وخلق و 

األفكار اجلديدة وباألقصى يف جمال احملاسبية )الطرق النظريات...( ووضعها 

يف ضعها يف املمارسة الصحيحة أي اجلانب امليداني التطبيقي لألفكار 

  .عيةاحملاسبية اإلبدا

ويرى )حممود رمعضان(
()

أن هناك العديد من االقرتاحات اليت تعترب مهنه  

 يف تنمية اإلبداع املالي واحملاسيب وتطويره وهذه املقرتحات هي:

تشجي  احملاسب على السؤال -

ضرورة الربط بني التعليم النظري والعملي -

وض  هيكل تنظيمي يشج  على حرية التفكري ودميقراطية العمل 

والنقد البناء وتشجي  التفكري نمية روح التعاون واملشاركة وت

.سرتاتيجي مبا يؤدي إىل خلق مناخ تنظيمي صحيحاال

 .االعرتاف بالفروقات الفردية -

وجود قيادة إدارية متفهمة وواعية -
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (331) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

زيادة التوعية حنو بيئة األعمال الشاملة األمر الذي يؤدي إىل  -

.كامل اجملتم  ووحدتهمشولية التفكري وتوسي  الرؤيا يف ت

وتوصل الباحث الدالهمة إىل احللول املقرتحة ملشكالت حملاسبني القانونني 

املمارسني حسب األهمية كالتالي:
()

  

حتديد احلد األعلى من الشركات اليت جيوز للمراج  الواحد  -

 .مراجعتها

الرتكيز على النوعية يف تعليم احملاسبة يف اجلامعات السعودية  -

 .يةوالعرب

تنوير مستخدمي القوائم املالية وتبصريهم بأهداف عملية  -

 .املراجعة

 .املشاركة يف دورات خمتلفة يف جمال احلاسوب -

.نوعية احملاسبني القانونيني بأهمية التحلي بآداب السلوك املهين -

ن تزايد هيئة احملاسبني القانونيني السعودية عدد الدورات إ -

. التدريبية

حة الحتساب أتعاب تتناسب م  مسؤولية تبين معايري واض -

.املراج 

وض  ضوابط تفصيلية حتكم العالقة بني احملاسبني القانونيني  -

.املمارسني

وأيعضا يستخلص )عبد اهلل املهريي(
()

خالصة مفيدة فما هي  

 :اخلطوات واألفكار اليت يف مؤسساتك وبيئة تدعم وتنمي اإلبداع

رة إلبداعية القواعد ال بد أن تعيق أي فكاليت جتعل القواعد  ال -

تكون ناقصة وفيها تغريات، وأيعضا القواعد قد تعيق املؤسسة 

.عن استغالل الفرص اجلديدة

نظام لتلقي األفكار واالقرتاحات، هذا النظام جيب أن يوفر  ئأنش -

فرصة للموظف بتجربة فكرته بشكل مصغر مت تنفيذ الفكرة 
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ب أن حيصل املوظف بشكل واس  على املؤسسة بأكملها، بل جي

على التكريم املعنوي الذي يستحقه ويستحسن أن حيصل على 

فائدة مالية من اقرتاحه وهذا النظام مطبق يف شركة تويونا  

اقرتاحا مليون ونصف   اليابانية، حيث تتلقى اإلدارة

منها، ويكرم املوظف معنويا  اقرتاح سنويا أو يتم تطبيق 

.وماديا

قول وأنفس املوظفني بأن ال مستحيل على اإلنسان أغرس يف ع -

.ونبههم بأن ال يفرطوا يف الواقعية

ض  طرق وأساليب رمسية وغري رمسية لتحفيز وتكريم املوظفني،  -

فمهما كان املوظف متميز وجمتهد فإنه حيتاج إىل اإلحساس بأن 

.املدير واآلخرين يقدونه

 أن جتعل مجي  طبق األسلوب اإلدارة على املكشوف، هذا يعين -

املعلومات املتعلقة باملؤسسة يعلمها املوظفني، وقد يقول املدراء 

ن املوظفني ال حيتاجون إىل معرفة الوض  املالي إالتقليديون 

للمؤسسة لكن املبدع يعمل على أخبارهم بالوض  املالي 

للمؤسسة ويعلمهم كيف يكون جمهودهم مؤثر بالسلب أو اإلجياب 

وأعطى فرصة ملوظفيك ملقابلة اإلدارة على وض  املؤسسة 

واملسؤولني على خمتلف مستوياتهم اإلدارية يعن أن تفتح باب 

االتصال بني مجي  جهات املؤسسة حتى ختلق وعي بوض  

.املؤسسة يف قلب وعقل كل موظف

( وهذه كلمة يابانية تعين kaisenعلم الوظفني نظام )كايزن  -

اإلبداع أبدا هذا النظام يعين التطوير املستمر، جيب أن ال يتوقف 

إدخال حتسينات صغرية وبسيطة على اخلدمات واملنتوجات 

ق بك، وهذا املبدأ اللحاوبشكل دائم، وبهذا لن يستطي  أحد ما 

تعمل به املؤسسة )سوني( حيث سأل مديرها عن جدوى طرح 
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منتجات جديدة بينما القدمية مل تباع فرد قائال: إن مل أبتكر وأبدع 

.تابعا، وأنا أريد أن أكون قائدا ال تابعا فسأصح

قم حبذف وشطب كل ما يعيق اإلبداع، من نظم وقوانني وقواعد،  -

واملوظفني واملدراء السلبيني جيب تغري أفكار ومعتقدهم أو 

فصلهم، ألن هؤالء السلبيني يفيدك يف شيء، بل سيقفون حجر 

 .عثرة أمام تقدم مؤسستك

(west and farr) وقد أورد كال من وسيت وفار
()

العوامل املساعدة  

 لإلبداع وهي:

إذا كن قائدا فهذا يعين أنك  :ببساطة ميكن القول: leadershipالقيادة 

قادر على التأثري يف مرؤوسيك وبالتالي قادر على جعلهم ينفذون ما 

تريد، وكل قائد يعتمد على جمموعة من املؤثرات اليت جتعل أكثر قوة 

 .رؤوسيهوتأثريا يف م

يشج  النمط القيادي التعاوني الدميقراطي اجملموعات على  

اإلبداع وقد دعمت الدراسات يف هذا اجملال بأن الفرق ذات األداء اإلبداعي 

العالي كان هلا درجة عالية من الدعم القيادي والرتكيز على األهداف 

 .وبناء الفريق وتسهيالت العمل

ماسك من العوامل املساعدة لإلبداع يعترب الت cohesivenessالتماسك

واألمان   self actualisationوذلك ألنه يزيد من شعور حتقيق الذات

فعندما يزداد التماسك بني أععضاء اجملموعة  psychologico safetالنفسي 

يشعر أفراد بالرضا عن أعمال اجملموعة ويف نفس الوقت كل أفراد 

 .ألي خطأ ممكن أن ينتجاجملموعة ال يشعر باملسؤولية الفردية 

عندما تزداد الفرتة الزمنية اليت  group longevityعمر )فرتة( اجملموعة 

يقعضيها أفراد اجملموعة م  بععضهم البعض فإن ذلك يؤثر سلبيا على 

اإلبداع ألن بقاء الفرد م  جمموعة واحدة فرتة طويلة يؤثر على أداء 

.الفرد
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كلما كان عدد أفراد اجملموعة  group compositionتكوين اجملموعة 

أععضاء  (-)قليال كان ذلك مساعد على اإلبداع اجملموعة اليت حتتوي من 

ها على إجياد احللول املشكالت أكثر وذلك خوفا من ازدياد اآلراء ؤيكون أدا

وجيب أن يكون من بني هؤالء قائد أو اثنني لتنظيم عمل اجملموعة.  

: يؤثر هيكل اجملموعة على إبداعها group structureهيكل اجملموعة

فعند ما يكون هناك إمكانية االتصال املسري وسهولة تبادل املعلومات 

.واللقاءات يكون هناك إمكانية أكرب لإلبداع يف العمل

بناء على ما سبق، وبعد استعراض وجهات نظر الباحثني املختلفني 

حول حمفزات اإلبداع اخرتنا احملفزات التالية
()

  

األمناط اإلدارية وتشمل:

.اهتمام الرؤساء باألفكار واالقرتاحات املتقدمة من املرؤوسني -

 .اإلصغاء لألفكار املقدمة من املرؤوسني -

 .تعامل اإلدارة بسهولة م  اإلرباك والفوضى والتشويش -

انفتاح املدراء وبشكل كبري لالقرتاحات املقدمة من املرؤوسني  -

.ز املدراء يف العملحول كيفية حتسني إجنا

.استخدام املعايري العالية من قبل املدراء للحكم على إجنازهم -

طلب اإلدارة لالقرتاحات واألفكار املقدمة من املرؤوسني حول  -

.حتسني اخلدمة املقدمة للمواطنني

.محاس املدير للعمل الذي يقوم املرؤوس بإجنازه -

الظروف التنظيمية وتشتمل:

.يف الوحدة اإلدارية عدم وجود احملسوبية -

.توفر اإلمكانية لإلجناز من خالل الوظيفة -

.إمكانية االنتقال من وظيفة إىل وظائف أخرى حسب الطلب -

.وجود معايري عالية للتميز يف العمل -

.وجود قواعد وتعليمات مناسبة للعمل -
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 ج( دعم اإلبداع ويشمل:

 تلقي التشجي  على اإلبداع يف العمل -

 نوع يف اآلراء بني املرؤوسنيالتشجي  على الت

 د( املشرف ويشمل:

 .منح السلطة الكافية للقيام بالعمل -

تقدم الرؤساء بقدرات مرؤوسيهم على أداء عملهم دون احلاجة إىل 

.الرقابة عليهم

 ه( االعرتاف:

 ويعضم وجود مكافآت لألفراد على إبداعاتهم يف الوحدة اإلدارية 

 و( التحدي:

خطاء املرتكبة للتعلم منها وليس للعقاب وإعاقة ويشمل استخدام األ

 العمل 

بعد توضيح مفهوم اإلبداع واالبتكار، تتلخص مقومات اإلبداع واالبتكار 

مبا يلي
()

 

.االنتماء واالرتباط باملنظمة -

.احلسن االقتصادي واالجتماعي -

.العقلية العلمية يف التعامل م  املشاكل -

.االنفتاح على الرأي اآلخر -

.ان مبواهب اآلخريناإلمي -

.البعد اإلنساني يف التعامل واالتصاالت -

.املثالية واملستقبلية -

وبعد استطالعنا على اآلراء السابقة لوجهات النظر حول أهم  

العناصر اليت حتفز اإلبداع وتشجيعه، وهلذا وهلذا اختار الباحث، بعض 

 احملفزات اإلبداع احملاسيب وهي:
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لى التعلم واكتساب تقنيات ومهارات تطوير وتشجي  احملاسبني ع -

 .يف جمال احملاسبة

 .تشجي  احملاسبني باإلبداع واألفكار احملاسبية اإلبداعية -

.دعم وتعليم احملاسب على السؤال -

التأكد على املساندة والتعاون بدال من املنافسة بني احملاسبني  -

.اجلدد

.حتفيز ومكافئة احملاسبني على األداء املهين الفعال -

إعطاء مجي  احملاسبني باحلرص والشعور بأنهم مالكني أثناء أدائهم  -

للمهنة

توضيح وتأكيد على أن الفشل هو أساس النجاح على مستوى  -

.احملاسب

توفري املناخ املناسب للمحاسب املبدع ودعم وتشجي  السلوك  -

.اإلبداعي

التخلص من الروتني املعقد واخلروج عن املألوف الذي حيول دون  -

.ق األفكار  احملاسبية اإلبداعيةانطال

اعتماد وتشجي  استخدام األساليب والطرق العلمية يف جمال  -

احملاسبة اليت تسهم يف إثارة الفكر وخلق روح اإلبداع وباألخص 

.اإلبداع احملاسيب

احملاسبون املبدعون حيتاجون إىل الدعم واملوارد املالية ال جناح  -

 .األفكار احملاسبية اإلبداعية

8 

نظرا ألن اإلبداع أداة أساسية لنمو املؤسسات وبقائها وسيطرتها  

وكسب والء الزبون والسوق الدولية...اخل الظروف والعوامل اليت حتيط 

بالشخصية اإلبداعية واحملاسب املبدع، وأهداف والعوامل املساعدة لإلبداع 

اتيجي، احملاسيب واحملاسبة اإلدارية معتمدا على التخطيط والتفكري االسرت
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وثقافة األفراد واملؤسسة وفق أسس إنسانية رفيعة، مرورا ألبعاد اإلبداع 

عامة واإلبداع احملاسيب خصوصا التطبيق والبيئة التنظيمية، ومعوقات 

وحمفزات اإلبداع احملاسيب، وصفاته خصائصه من خالل الدراسات واألحباث 

وم االقتصادية السابقة ووجهات نظر الباحثني والدارسني يف جمال العل

والتسيري والتجارة، ومن هنا تقدم يف النقاط املوالية بعض التوصيات 

 اليت رمبا تفيد يف اكتساب هذه األخرية:

ضرورة حتسيس املؤسسات االقتصادية ومكاتب احملاسبة خبطورة  

تها اإلبداعية ءالوض  الراهن وذلك بتحفيزها على رف  قدراتها وكفا

تطوير فيها، وإبرام ملتقيات ومؤمترات وتطوير وظيفة البحث وال

 .متخصصة يف جمال احملاسبة واملالية

احملاسيب  عتوجيه البحوث العلمية يف جمال احملاسبة اإلدارية واالبدا 

معوقات وحمفزات حنو دراسة احلاالت العملية يف الواق  عن طريق استقراء 

تقدم هذه  مشكالت وتصرفات وردود أفعال املديرين واملهنيني على أن

البحوث الشرح والتفسري ملا هو موجود وكائن يف الواق .

ضرورة االهتمام مبدخل اختاذ القرارات كأداة حبث معاصرة يف جمال  

اإلبداع احملاسيب واالرتقاء بدوره يف توفري املعلومات املالئمة هلذه القرارات مبا 

حيقق أهداف املؤسسة.

ح وضرورة تطويرها حتى املرونة يف تطبيق األنظمة واللوائ 

تكون مواكبة للمتغريات املعاصرة مما تشج  على اإلبداع عامة، 

وباخلصوص اإلبداع احملاسيب.
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التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر وباألخص رهانات وحتديات 
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