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1 . التدريجي او)االبتكار الجذري والجزئي
(التحسين

 ي التي اتسمت بالعدوانية و التوسع فاليابانية ان المنافسة في الشركات
االسواق بصورة غازية فرضت ضغوطا وا اهتمامات جديدة على الشركات في 

ى اعتمدت بشكل كبير علاليابانية صراعها من اجل البقاء وخاصة ان الشركات 
و التنوع االقصى في المنتجات الجديدة (  Kaizenالكايزن )التحسين المستمر 

..للسيطرة على السوق

مثال:

1 . هذا التنوع اربك !! نوع من التلفزيونات220قامت شركت ماتسوشيتا بتقديم
عملية االختيار وكذلك احتاج الى رفوف طويلة وواسعة للعرضالزبائن في 

2 . اي شئ، اي حجم، اي : أ5شعار 2000شركة نيسان اطلقت في عام
 Massمكان، اي وقت، اي شخص وذلك لتحقيق السمة الزبونية الواسعة

Customization

5A:Anything, any size, any place, any time, any customer (person) 

تتحذث و نتيجية لذلك كان ال بد من الشركات منذ سبيعنات القرن الماضي اال ان
 R&D: Researchعن وظيفة جديدة في الشركات اال و هي البحث والتطوير 

and Development
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و المثال الواضح على تلك .. ان المحرك االساسي لالبتكار هو المنافسة
المنافسة المحمومة هو حروب العولمة التي هي نتاج عالي النطاق لما يسمى

..واالوروبيةواليابانية فهناك حروب السيارات االمريكية ( انا الشركة)

ن بروكتر اند و بينها وبي..حرب المنظفات في اوروبا بين يونيليفير و بقية الشركات
غامبل في الواليات المتحدة

بتكار لهذا كله فان االبتكار لم يعد في المدخل الحديث بالضرورة يعتمد على اال
ل الجذري او االختراق حيث ان االختراق يمثل وثبة استراتيجية كبيرة تنتق

د بالمعرفة على صعيد البحث و المنتجات في السوق الى مستوى نوعي جدي
خارج  بحيث يجعل استثمارات ضخمة و معامل و خطوط انتاج و منتجات كثيرة 

على االختراق هو ابتكار الترانزيزتور الذي حل محل ذلك مثال .. االستخدام
االنابيب المفرغة ليحل الراديو الصغير محل االصناف الكبيرة الحجم

 صغيرة يكون باضافات( االبتكار الجذري او الجزئي)في مقابل ذلك فان التحسين
في و تعديالت جزئية لالستجابة االفضل لحاجات السوق و الزبائن بما يسهم

ايجاد و تحسين الميزة التنافسية

ي بيئة مع ان االبتكار الجذري يعتبر مصدرا عظيما للميزة التنافسية اال ان ذلك ف
ت كما ان مصادر تحقيقه محدودة وال يتحقق اال بفترا!!!!! االعمال يعتبر نادرا

المهارات زمنية طويلة ومتباعدة ويتسم باالنقطاع ويتطلب استثمارات كبيرة في
ات و المعرفة والمختبرات و المصانع الطليعية و البرامج و المشروعات الضخمة ذ

..النتائج الكبيرة في مجالها

 للمقارنة بين النوعين من االبتكار283-282صفحة 1-6انظر الجدول 3



شارت لقد ا: يكون تطور الفكرة والمنتج الجديدين محفوفا بعدم التاكد و الفشل
بعد عملية 12فكرة ابتكارية جديدة بقي 58احدى الدراسات الى ان من بين 

فقط بعد تقييمها في ضوء تحليل االعمال7التقييم االولى والغربلة ليبقى منها 
منها بعد االختبارات ليخرج بعد ذلك منتج واحد فقط 2بعد عملية التطوير و 3و 

..يتسم بالنجاح التجاري في السوق

تكار لهذا فان الشركات في االبتكار الجذري تواجه مخاطر كثيرة في المقابل االب
رة الجزئي الذي جاء به اليابنيون و هو مبني على اسلوب التحسينات الصغي
بير المستمرة التي تتحول بالتراكم مع الوقت في بعض الحالت الى اختراق ك

...يصل الى مستولى االختراق

 يوضح الفرق بين نوعي االبتكار حسب هايس2-6الشكل :strategic leaps 

and improvements

 يوضح التقدم من خالل نوعي االبتكار3-6الشكل

4-6الشكل : في سياق الكايزن ان االدارة لها وظيفتان اساسيتان هما

1 .الصيانة او المحافظة

2 .التحسين
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1 .التحسين الموجه للزبون
ل منتج ابتكار المنتج و الذي يتم من خالل ادخا: ان االبتكار من الناحية الفنية نوعان

ير النظام جديد للسوق و ابتكار العملية و الذي يقوم بتطوير تكنولوجيا جديدة لتطو
(االالت، المواد، العاملين)التشغيلي 

خبرة في النوعين السابقين نقطة البدء تتمثل في خبرة السوق و بالتحديد
مكن فالمنتج الجديد الذي ي..الشركة وقدرتها و خيالها في تحديد رغبات الزبون

عرضا ابتكاره يمكن ان يكون ناجحا من الناحية العملية والفنية و مع ذلك يكون م
...للفشل الذريع في حالة عدم االستجابة لحاجات الزبائن

لناجح لذلك فان االبتكار اصبح يستمد عوامل قوته الجديدة و نجاحه في الوصول ا
الى االسواق و من قدرته على االستجابة الكفؤة و الفعالة لحاجات الزبون و 

..هاالقتراب منه بدرجة اكبر من االستجابة للنظام التشغيلي او االقتراب من

 و هذه السمة المهمة في االقتراب من الزبون في اسواق عالم االعمال اليوم
مناليابانية الشركات ابدعت به هي اقرب الى االبتكار التحسيني و الذي 

لجذرية التفوق على االمريكية و التي كانت و مازالت االكثر تسجيال لالبتكارات ا
..في النظام التشغيلي التي عادة ما تكون بعيدة عن الزبون

علت ومما يزيد من هذا االتجاه هو البيئة الجديدة لتكنولوجيا المعلومات التي ج
ركةقابلة الن تكون فورية وانية من السوق و الزبون الى الشالمرتدة التغذية 
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 ان : او تحليل باريتو20-80يمكن تصوير العالقة بين نوعي االبتكار على قاعدة
شركة كبيرة تستخدم الموارد في مجال تطوير المنتجات الجديدة في مجالي

:االبتكار الجذري و االبتكار التحسيني

يرة و عدد قليل من المشروعات البحوث و التطوير الكب: و بناءا على قاعدة باريتو
من % 80بالتالي عدد قليل من االبتكارات الجذرية سوف تستحوذ على نسبة 

يرا و في المقابل فان عددا كب. مجموع الموارد المخصصة لتطوير منتجات جديدة
من مشروعات التحسين الصغيرة و حتى بعض المشروعات المتوسطة و التي

من % 20من مجموع المشروعات فانها ال تستخدم اكثر من % 80تمثل حوالي 
290صفحة 5-6انظر الشكل .. الموارد المخصصة

 كل هذا جعل التحسين المستمر ناجحا و يحقق نتائج باهرة الى الحد الذي
فقط في يعتبر االن اسلوبا شائعا في الشركات الحديثة بوصفه اداة فعالة ليس

يضا الحصول على سيل ال ينقطع من المقترحات و االفكار لتطوير االعمال و انا ا
..في تحقيق ذلك بتكلفة ادنى

 يوضح دورة التحسين المستمر من خالل تطبيق دورة 291صفحة 6-6الشكل
من اجل تحقيق زيادة في االرباح(: ، ونفذ(افحص)خطط، اعمل، ادرس )ديمينغ 

( ا)من خالل زيادة المبيعات سيكون مطلوبا زيادة كبيرة مقدراها ( ح)مقدارها 
نفس و لتحقيق( رجال بيع،ترويج،اعال،المخزون، الخ)في التكاليف التشغيلية 

قط من خاال الحسين المستمر للجودة سيكون مطلوبا ف( ح)الزيادة في االرباح 
(..أ)اقل من ( ب)فقط بحيث ( ب)من تلك التكاليف التشغيلية  6
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1 . نموذج عملية التحسن((FOCUS-PDCA
 عة و دورة ديمنغ للتحسن المستمر والتي تتمثل باربع مراحل متتاب7-6يمثل الشكل

:هي

1 . خطط:(Plan) المشكلة و التحليل تحديدهو المجال الذي يتم فيه التحسين، ما

ان المنتج الحالي او العملية الحالية او كالهما هو )للمشكلة ولفرص التحسين 
.موضوعه و مجاله: في هذه الخطوة يتم التوصل الى التحسين(. موضوع هذه الخطوة

2.اعمل:(Do) تم التوصل اليه من تحسين و من الضروري ان يهنا يتم تنفيذ ما تم

ما و تسجيل كل. التنفيذ على نطاق ضيق اوال اي مستوى وحدة طليلعية صغيرة
نة او صيغ و في مجالنا يتم تنفيذ المحس. يتعلق بالعمل والتنفيذ االولي للتحسين

.النماذج االولى من المنتج المحسن

3 . ادرس او افحصCheck, Study) :) في هذه المرحلة يتم فحص نتائج التنفيذ اي

يد ان و الهدف من هذة المرحلة هو التاك. دراسة و تقييم البيانات المجمعة عن التنفيذ
ة عملية محسنة مقبولة من الناحي: كان التحسين قد حقق النتائج المرجوة منه

.الفنية واالنتاجية، منتجا محسنا مقبوال من الناحية التسويقية

4 . نفذ:(Act)في هذه المرحلة يتم ادخال التحسين و تحويله الى عملية او طريقة

او جعل ان التقييس. قياسية جديدة او منتج محسن قياسي جديد لنقله الى السوق
.  الطريقة المحسنة قياسية و مدرب عليها و معروفة لتاديته
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ما قامت به شركة المستشفى االمريكي بطرح نموذج : مثالFOCUS  حيث النموذج
، Understand، افهم  Clarify،وضح Organize، نظم  Findاوجد : يتكون من خمس مراحل

Selectو اخيرا اختار 

 لقد تم طرح نموذج متكامل من االثنينPDCA-FOCUS يوضح هذا النموذج 8-6و الشكل
.و وتكامله مع دورةالتحسين المستمر FOCUSمن خالل مراحل نموذج 

 انواع الهدر السبعةhttps://www.youtube.com/watch?v=Txt_l5dKgtk

عملية التحسين الى االعلى و الى االسفل
ل كلمة كايزان تعني التحسين المستمر و كلمة دانتوتسو التي تعني الكفاح من اج

(Best of the Best)االفضل 

https://www.youtube.com/watch?v=McQOuYTe3No

يمكن وضع امكانات التحسين في اتجاهين اساسيين:

1 .من اعلى الى اسفل :From Top to Down : يتمل في ازالة كل اشكال الهدر في
ة فازالة خطوة خطوة زائدة و غير ضرورية في العملي. العملية الحالية او المنتج الحالي

.الحالية او الغاء سمة غير ضرورية في المنتج الحالي يدخل ضمن هذا االتجاه

عبر اذا ما استخدم نظام انتاج تويوتا فان مثل هذه الخطوات الزائدة في عملية التصنيع ت
.  طلقةعن السمات غير الضرورية في المنتج الذي تمثل هدرا النها تتجاوز الموارد الدنيا الم

19912.5ضمن هذا االتجاه ان مصنع هياكل سيارات تويوتا في كاليفورنيا استهلك عام 
ضاعفت االنتاج و   ربحت جوائز للجودة 1996في عام ا. ساعة من الكهرباء-مليون كليووات

و قد تحققت هذه .. ساعة-مليون كبيلووات1.7و مع ذلك انخفض استهالك الكهرباء الى 
النتائج من خالل مجموعة واسعة من التحسينات في المحرك ، االضاءة، مغير السرعة، و

ضاغطات الهواء وغيرها
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و ..االقلهذا يجعل نظام تويوتا معيارا قياسيا دوليا من اجل المعايرة في انتاج االكثر ب
ل هدر لعل المفهوم المثالي هو االكثر تعبيرا عن هذا االتجاه في تويوتا كونه تجاوز لك

في المواد، العمل، الطاقة، و غيرها كالتكاليف المترافقة مع المخزون و الهدر في 
..العالقة مع المورد والزبون والبيئة

2 .من االسفل الى االعلى :From down to top

يتمثل في اضافة مزايا جديدة او محسنة الى العملية الحالية او المنتج الحالي  .
ين فاضافة مكون جديد او تطوير جديد لى العملية يؤدي الى زيادة سرعتها او تحس

ديد معوليتها او درجة الثقة في مخرجاتها او اضافة سمة جديدة او اكثر الى المنتج الج
او تحسين تصميمه، مستوى جودته، سهولة استخدامه، مدى مالئمته للغرض او

يوضح هذين 9-6ان الشكل . استعماله من قبل الزبون كلها تدخل ضمن هذا االتجاه
..االتجاهين للتحسين الى االسفل و الى االعلى

التحسين-عيوب االبتكار
اننا نميل اكثر الى االبتكار الجزئي اكثر من الجذري لسببين اساسيين هما:

1 .والتراكم ان االبتكار الجزئي يمكن البدء فيه فورا و من الصفر حتى من حيث التكلفة
جسد النه يتطلب معرفة الفن التكنولوجي المسيق المت. التكنولوجي في اي مجال

اسية في المنتج الجديد الذي يمكن شراؤه وتفكيكه و معرفة خصائصه و مزاياه االس
من اجل التحسين لوظيفة او خصيصة او اكثر فيه
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2 .ييد النه االكثر مالئمة في هذه المرحلة لدولنا العربية التي هي بحاجة الى التقل
تكاري االستنساخي من اجل التمثل و االستيعاب و االستخدام الكفؤة و التقليد االب

ما و ربالعربية المالئمة للبيئة وللتفوق في السوق ادخال التحسينات من اجل 
..االقليمية والدولية

عيوب هذا النوع من االبتكار:

1 .مة فهو ال يحقق قيادة حاس. ان هذا النوع يمثل اتباع القائد او القادة في السوق
ل في الحصة السوقية اال في بعض الحالت الخاصة عند تراكم التحسينات لتمث

اتحسينات جوهرية او حتى في بعض الحاالت التي يكون فيها هذا التراكم اختراق

2 .من فهو تحسين ض. انه يعمل في ظل الحالة القائمة و الفن التكنولوجي السابق
و داخل الصندوق اي ضمن المجال االقتصادي و ليس خارج الصندوق او Sدورة منحنى

خارج مجال االقتصادي كما في االبتكار الجذري الذي عند نجاحه يوجد انقطاع في 
لينتقل الى مرحلة جديدة بمنحنى جديد تكون اكفأSدورة منحنى 

3 .وق عندما يكون عبارة عن تحسينات صغيرة فانه يمكن ان يكون خطرا في حالة الس
في .. د امام المنافسين الذين ياتون بالجدي( مثل صناعة االكترونيات)سريعة التغير 

ديدية حين ان التحسينات في الصناعات بطيئة التغير كما في النفط و السكك الح
ر يمكن ان تؤدي الى ابطاء التاكل في االبتكار الحالي واضعاف الحاجة الى االبتكا

..الجذري الجديد

4 .و كما ان المبالغة في التحسينات كما فعلت الشركات اليابنية في التسعينات
اال ان هذا . حاليا يمكن ان تؤدي الى التنوع االقصى( الدوت)تفكل شركات النت 

.نالتنوع بقدر ما يرفع من التكلفة و لو بشكل محدود فانه يؤدي الى ارباك الزبو 10



نوع من التلفزيونات و هذا التنوع بقدر 220لقد قامت شركة ماتسوشيتا بتقديم : مثال
لب ما جعل الزبون في حيرة عند االختيار و الى الحاجة الى وقت اطول فيه، فانه يتط

%  10رفوفا طويلة للعرض، و يستنزف قدرة الشركة في تنوعات ال متناهية خاصة وان
منها فقط كان يباع بشكل جيد مما اضطر الشركة في النهاية الى تخفيض عدد

.نواع62االنواع الى 

 ما ق وفمثال اخر ما واجهته شركة تويوتا حيث ان تكاثر وتنوع المنتج جراء التحسين
ارادوا يراه المهندسون في انشاء خصائص انيقة فنية بغض النظر عما اذا كان الزبائن

يا اي انها كانت تحسينات على اساس دفع التكنولوج. هذه االخيارات االضافية ام ال
..اكثر منه على اساس سحب السوق وحاجاته

ة اما شركات الدوت او االنترنت من اجل اقصى التنوع مالت الى الشخصنة في الخدم
زبائن على االنترنت فالموقع الشخصي يتميز بالتنوع في الخدمة المفصلة على ال

يالت استنادا للسلوك السابق للزبون او باالعتماد على برنامج استقرائي لتفض
متوقعة من خالل استخدام برامج الذكاء الصناعي من اجل التنبؤ و ايجاد خيارات 

ت كتاب مثال لو اشتري.. اضافية للزبون كما في مثال الكتاب المشخصن لشركة امازون
ل الى عن الملكية الفكرية وادارة االبداع من النت فيقوم بسؤالك هل نضيف هذا المجا

ك مجاالت اهتمامك االخرى؟ او يتم ذلك من خالل التنبؤ بتحديد اختياراتك و اهتمامت
واقع اظهرت الدراسات ان الزبائي يميلون لللتوجهالى م.. فتنهال بعدها عليك العروض

..الويب و متابعة تفضيالتهم بدال من قيام الشركات بذلك

5 .هي ان التحسينات الكثيرة التي يمكن اقتراحها و العمل على ادخالها عادة ما تنت
ما بين هذه ( الحلول الوسط)من اجل االخذ بها الى تبني تحسينات التسوية 

التحسينات من جوانب متعددة على نفس المكون او على المكونات المتعددة 11



6 .كات ان التحسين المستمر يعتمد على اوسع مشاركة للعاملين و لكن ميل الشر
مقترحات الدخال التكنولوجيا الحديثة كاالتمتة و االنسان االلي و التي بعضها تتم وفق

.  نمتاتية من انشطة التحسين المستمر ستؤدي الى احالل االتمتة محل العاملي
وا الى وهذا يحد من فرص استمرار التحسين المستمر الن العاملين ال يمكن ان يواصل

حد بعيد عملية تميل باستمرار الى االستغناء عنهم

https://www.youtube.com/watch?v=KBMZjX5TLmQ

االبتكار الجذري
كس في االبتكار الجذري يكون هناك انقطاع في التكنولوجيا القديمة كما في التل

ئ وسائل االلكتروني ليحل محله ببطلتحل محلها تكنولجيا الفاكس ليحل محله البريد 
299صفحة 10-6كما في الشكل التواصل االجتماعي 

ان ابرز سمات االبتكار الجذري تتلخص بما يلي:

1 . يؤدي الى ادخال منتجات وتكنولوجيا جديدة تماما وهذا بدوره يلغي او يضعف
.االسواق القديمة

2 .ر التاثير السوقي و من ثم التاثي: يؤدي الى تاثير واضح في نمط المعيشة
ل الشركات تمي(.. نمط المعيشة والحياة االجتماعية مثال الفيس بوك)االجتماعي 

الى تهويل التاثيرات الفنية تهوين التاثيرات االجتماعية

3 .يرة و انه بقدر ما يتطلب استثمارات عظيمة في حاالت كثيرة و بالتالي مخاطرة كب
و .. بيرةفي اغلب االحيان بعيدة االمد فانه يمكن ان يجني موارد كبيرة ويحقق ارباحا ك
ترة في ظل ادارة فعالة للملكية الفكرية يمكن ان يستمر في جني العوائد منها لف

طويلة قد تصل الى عشرين سنة حسب فترة الحماية المحدودة قانونيا

12



ان عادة ما يوجد موجه من االبتكارات المتتابعة و بالتاكيد موجات اوسع لتطوير . 4
.التكنولوجيا والمنتجات على نطاق اوسع

ل ان االبتكارات الجذرية هي محرك النمو االقتصادي و مصدر المنتجات الجديدة االفض. 5
.  وهي التي تعطي الشكل الكلي للصناعة

302صفحة : مخاطر االبتكار الجذري
شركة امريكية وجد انه على 120في دراسة شملت: االحتمال العالي بالفشل1.

من مشروعات البحث والتطوير لم تؤدي الى منتجات و % 60و غالبا % 50االقل 
شركة ظهر فيها 50و في دراسة اخرى اجريت على . عمليات يمكن تسويقها تجاريا

ت من النفقات على تطوير المنتجات الجديدة كانت على منتجات لم تثب% 50ان 
ن كما اشارت دراسة اخرى الى ان االقتصاد االمريكي يطور ما يقرب م. نجاحها تجاريا

.  منها تموت في مهدها او مرحلتها االولى% 80االف منتجا جديدا كل سنة و ان 10
منتجا جديدا 100من المنتجات الجديدة لم يشتمل الى على 2000و ان المتبقي 

.مثلت تقدما تكنولجيا ذا داللة و تلبي طلبا اقتصاديا في السوق

مليون جنيه استرليني 150لقد انفقت شركة تيل و اليل بحدود : التكلفة العالية2.
150الى 100و ان الشركات الصيدالنية تنفق ما بين . لتطوير بديل السكر الجديد

كلف باليين بينما مشروع الجامبو الفائقة ي. مليون جنيه استرليني لتطوير عقار جديد
.  الجنيهات
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نوات و تستمر دورة االبتكار و تطوير المنتج الجديد عدة س: لفترة الزمنية الطويلةا.3
ائرتها ان شركة بيونج تقوم باصدار نسخة معدلة من ط. احيانا تصل الى عقدين من الزمن

ة ان شركة انتل تصدر نسخة جديدة من معالجاتها المصغرة كل سن. كل خمسة سنوات
واخيرا 3، بنتيوم 2، بنتيوم، بنتيوم برو، بنتيوم 486، 386، 286وبضعة اشهر اشهرها 

..4بنتيوم 

رة ان نفق سكك حديد سويكان الذي يربط جزي: مثال: التاخيرات غير المتوقعة. 4
متاخرا الكثر من سنة و مكلفا عشرة 1994عام 14هوكايدو باالرض اليابانية اكمل في 

بليون باوند( 4.8)باليين باوند و هذا يمثل ضعف المبلغ المتوقع 

يد يجعل ان العدد الكبير للمقلدين و قدرتهم الفائقة على التقل: مشكلة التقليد. 5
تقليد فاذا كان ال. االبتكاري-التابع مصدر تهديد حقيقي الن يحتل مركز القائد-المقلد

قليد يمكن ان يتقاسم الحصة السوقية فان الت( المرخص او غير المرخص)االستنساخي 
قادم من االبتكاري قد يستولي على الحصة السوقية مما يعرض المنتج الجديد للخطر ال

.المقلدين الخالقين

الوحيد كثيرا من الشركات تميل الى االعتماد على االبتكار الناجح: االبتكار الوحيد. 6
دال من ان و ب. و تكسب ارباحا كثيرة( على المنافسين)الذي تحقق فيه نتائج استباقية 

يكون ذلك دافعا قويا و اشارة واضحة على اهمية االبتكار ومواصلته فان هذه الشركات
البتكار تميل الى االعتياش من ابتكارها السابق من خالل نقل مركز الثقل من االهتمام با

يئة شركة ابل ابتكرت نظام و ب: مثال ذلك. الى االهتمام بالتسويق البتكارها السابق
IBMام ماكنتوش سهلة االستخدام و الفهم و التي اعتبرت سبقا تكنولوجيا مقارنة بنظ

اكبر ما سرعان ما ارتدت عن مواصلة االبتكار الى التفكير التسويقي للتركيز على بيع
14يمكن و تحقيق اعلى ربح ممكن



ت ولكن سرعان ما طورت انتل رقائق جديدة تفوقت بها على ابل و تمكنت مايكروسوف
الى IBMببرنامج ويندوز من تجاوز التطبيقات التي اقتصر عليها برنامج ماكينتوش وعادت

..احتالل الصدارة بعد ان انتجت اجهزة اصغر حجما وبرمجيات اسرع واكثر كفاءة

ثري ان االبتكار يمكن ان يكون مصدر تدمير للجدارة او م: خطر استسهال االبتكار. 7
ات و انه يمكن ان يكون مدمرا عند احالل تكنولوجيا جديدة محل تكنولوجيات و نطاق. لها

و الشركات تكنولوجية حالية لم تستنفذ بعد و تم استثمار موارد كبيرة فيها في الشركة ا
تكون المنافسة االخرى مما يوجد مقبرة اعمال لكل االمال السايقة لالبتكار في مجاله ف
 زالت الجديدة قد اوجدت انقطاعا في المعرفة والخبرة والممارسة الفنية السابقة التي ال
.قادرة وبكفاءة على ان تكون البقرة الحلوب المدرة للنقد و الدخل المالئم للشركات

يوضح ان فاعلية النشاط تكزن عالية في البداية و مع االستمرار في 11-6الشكل 
عين تبدا االنفاق على النشاط االبتكاري تتزايد فاعلية النشاط حتى تصل الى مستوى م

فاعلية النشاط باالرتفاع بمعدل اقل من معدل الزيادة في التكاليف
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