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1990)ر اثبت االنسان انه اكثر الكائنات قدرة على التطور واالبتكار حيث حدد الفين توفل ،
:تطور االنسان من خالل ثالث موجات او ثورات من التقدم و التطور هي( 18-17ص 

 (سنة10000بدأت قبل ) الثورة الزراعية . 1

(سنة300بدأت قبل )الثورة الصناعية . 2

(و التي ستكتمل خالل العقود القادمة) الثورة المعلوماتية . 3

 (:134ص1-4الشكل )في حدد بيرنارد بور الثورات الخمس في تطور المجتمع

1 . العصر البدائي(Nomadic Age):قاعدة الثروة  هي القدرة على الصيد

2 . الزراعيالعصر(Agrarian Age): ورمزها المحراث الثروة هي االرض الزراعيةقاعدة

الزراعي

3 . . العصر التجاري(Mercantile Age):تبادل السلع او التجارة من هيقاعدة الثروة

خالل الشركات التجارية

4 . العصر الصناعي(Industrial Age):تتمثل باالرض و العمل و رأس المال و قاعدة الثروة

رمزها المحرك البخاري

5 .  عصر المعلومات(Information Age):تتمثل بالمعلومات و المعرفة  و قاعدة الثروة

التكنولوجيا و القدرة على استخدامها  ورمزها الحاسوب و االنترنت
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ليادوات التنافس بين الشركات في الوقت الحاضر من اجل البقاء والنمو تتمثل بما ي:

1 . الجودة

2 .السعر

3 . لك على تدريب موظفيها على االبتكار و كذعلى حيث تصرف الشركات مبالغ كبيرة )االبتكار
(لتطوير منتجاتها و خدماتها و عملياتها المختلفةR&Dالبحث والتطوير 

4 .التجاوب السريع مع احتياجات الزبائن و المستهلكين المتغيرة

مفهوم االبتكار

1 .االبداع(creativity): القدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد، أو دمج اآلراء القديمة أو

اجيات الجديدة في صورة جديدة، أو استعمال الخيال لتطوير وتكييف اآلراء حتى تشبع الح
بطريقة جديدة أو عمل شيء جديد ملموس أو غير ملموس بطريقة أو أخرى

2 . االبتكار(Innovation):منتجات ذات قيمة )جديدةأي تطوير قيم . التطوير الخالق

مة أو لمتطلبات قديله، للمستهلك من خالل حلول تتجاوب مع متطلبات جديدة ( مضافة
Innovation=creativity+ commercialization. جديدةللمستهلك أو السوق إنما بطرق 

3 .هناك نوعين من االبتكارت للوصول الى اشياء جديدة:

ابتكار جذري او االختراق. أ

ابتكار تدريجي او التحسين. ب
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4 .االختراع(invention): ايجاد شي جديد الول مرة لم يكن موجود من قبل

5.االكتشاف(discovery):  الكشف عن وجود شي مخلوق او موجود اصال

6 .االعتمار)الريادة( ):(entrepreneurship(  منظمات/)منظمةهي عملية إنشاء

أعمال جديدة أو /عملجديدة أو تطوير منظمات قائمة، وهي بالتحديد إنشاء
عامة  األستجابة لفرص جديدة 

بعض التوضيحات

1 . الى كمترادفين مرتبط بشكل اساسي بالتوصل( التجديد)استخدام االبداع واالبتكار
(االختراع)فكرة جديدة و من ثم منتج جديد عادة ما يرتبط بالتكنولوجيا 

2 . يق التوصل الى فكرة جديدة او حل خالق لمشكلة ما بينما االبتكار هو التطباالبداع هو
الخالق او المالئم لتلك الفكرة للوصول الى منتج جديد وادخاله الى السوق

3 .د و بفترات زمنبة متباعدة وبحاجة الى جهوتحدث قليله الحدوت )جذري : االبتكار نوعان
واكبة يقدم التحسين المستمر كبديل فعال عن الجذري لم)و تدريجي ( استثمارات كبيرة

(التطور و المنافسة المستمرة ودخول االسواق بمنتجات محسنة و مالئمة االستخدامات
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Examples of Successful Ideas
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…and not so successful ideas!
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 في مفهوم االبتكاراليابانية مساهمة التجربة:

1.تكار القدرة االب: تقريب االبتكار من السوق باسبقية عالية على االقتراب من المنبع
كل الجديد في السوق الذي يتجاوب بشالشئ )واستغاللها على تمييز الفرصة  

(يافضل او اسرع بالنسبة للزبون و ليس االكثر جدة وتطورا من وجهة البحث العلم

2 . بل هو التدريجي من خالل تحسين ( جذري او اختراق)االبتكار ليس االختراق
صغير او تغير بسيط لكن ضمن استجابة لحاجات الزبائن واالسواق 

 (اضرةتناقش في المح)يوضح التعريفات المختلفة لالبتكار  143ص 4-2الشكل

 يمة قدرة الشركة على التوصل الى ما هو جديد يضيف ق: لالبتكارنقدمه التعريف الذي
145ص 3-4انظر الشكل . اسرع واوفر من المنافسين في السوق
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االبتكار واالستراتيجية

ان التطور في التكنولوجيا و ظروف السوق جعل االبتكار من ابعاد االداء االستراتيجي
:للشركات بحيث اصبحت االبعاد

1 .التكلفة

2 . الجودة

3 .المرونة

4 .الوقت

5 . االبتكار( يساهم بشكل كبير في الميزة التنافسية المستدامةSustainable)

اصبحت استراتيجيات الشركات الناجحة  :

1 . م بتطور في الصناعات التي تتس( التحسين)التوجه نحو االبتكار التدريجي
سريع مثل صناعة االلكترونيات 

2 . تغير دل بمعفي الصناعة التي تتسم ( االختراق)التوجه نحو االبتكار الجذري
متواضع و محدود حيث تحل صناعة مكان صناعة و منتج مكان منتج
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االستراتيجيات التنافسية حسب ميشيل بورتر:

1 . اقل التكلفة قيادةCost Leadership :لفة و فيها تكون استراتيجية الشركة تقليل التك

ينية مثل الكثير من المنتجات الص. بالطبع مع المحافظة على مستوى مقبول من الجودة
في الوقت الحالي

2 .التميزDifferentiation Strategy   :وفيها تكون استراتيجية الشركة أن تقدم منتجات

أن أو خدمات متميزة عن تلك المقدمة من شركات منافسة وبالتالي فإن العميل يقبل
مثال منتجات شركة سوني. يدفع فيها سعر أعلى من المعتاد

3 .التركيزFocus Strategy : في هذه االستراتيجية تركز المؤسسة شريحة معينة من

حقيق السوق وتحاول تلبية طلباتهم وبالتالي فإن المؤسسة في هذه الحالة تهدف إلى ت
األطفالمنتجات مثال . التميز في المنتجات أو السعر أو كالهما
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ترديفيد اكيير اضاف استراتيجيتيين جديدتيين الستراتيجيات بور:

4 . ( التازر)استراتيجية التداؤبSynergy Strategy : مصطلح يستخدم لإلشارة إلى حصول

، و يتميز تأثير أكبر عند تعاضد عاملين مختلفين قياسا  بتأثير كل عامل منهم على حدة
. حدةهذا التأثير بكونه أكبر من حاصل مجموع العاملين إذا ما أخذ كل منهم على 

5. استراتيجية االستباقيةPreemptive Strategy : و على االبتكار والتي تقوم على
في ادخال المنتج الجديد و ايجاد االسواق الجديدة و  First Moveالقائم بالحركة االولى 

كسب الزبون و والئه

لتحقيق فعالية االستراتيجية االستباقية ال بد من:

1 .المحافظة على القدرة االبتكارية لكي تظل الشركة هي االولى في السوق

2 .لمواجهة الشركات المنافسة و التي تمثل التابع السريع ال بد ان تكون الشركة
ميزة يضمن تحقيقاالولى في تحقيق معدل التعلم االسرع بما ايضا االبتكارية هي 

معدل التعلم من المنتج الجديد

3 .ان تكون االولى ايضا في تطوير المنتج الجديد الالحق

وق تستطع الشركات  االبتكارية االمريكية ان تحافظ على حصص مهمة في الس: مثال
و ( مرحلة االدخال و النمو)االسواق صغيرة و السعر غير حساس تكون العالمية عندما 

قدرات لكن مع تحول السوق الصغيرة الى السوق الواسعة و تكنولوجيا التشغيل المرنة و
تتحول الصورة لصالح الشركات( اواخر مرحلة النمو و مرحلة النضوج)تصنيعية عالية 

اليابانية
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ختيار من بشكل عام يمكن تحديد اربع استراتيجيات لالبتكار للمنتج يمكن اال
التصنيف على المستوى )بينها حسب ظروف و امكانات كل شركة وهي 

(:االستراتيجي

1 .د السوق و هي استراتيجية هجومية و تسمى ايضا استراتيجية قائ: االبتكار الجذري
فيما الشركة االولى في ادخال المنتجات الجديدة لالسواق وتكون اة االستباقية بحيث 

و ستور الترانزيمثال شركة تكسس انسترمنت في . بعد تطوير الجيل الجديد من المنتج
قبلها شركة سوني في الترانزيستور بدال من االنابيب المفرغة و كذلك شركة 

ويلكنستون في خمسينيات القرن الماضي عندما غزت االسواق بشفرات الفوالذ 
رن الستانلس و كذلك شركة تكسس انسترمنت عندما غزت االسواق في ستينات الق

. الماضي بالساعات االلكترونية الرخيصة

ة تستلزم تتطلب هذه االستراتيجية جهود كبيرة من البحث والتطوير و التطبيقات الهندسي
موارد كبيرة وتحمل مخاطر كثيرة ال يمكن تحملها اال من الشركات الكبيرة 

 152مناقشة المصادر السبعة لالبتكار ص

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

2 .ستراتيجية استراتيجية دفاعية و تدعى ا: التحسين الجوهري-استراتيجية االبتكار
ة دفاعية وخطرة تفضل بعض الشركات وضعياالولى مكلفة الن االستراتيجية . اتباع القائد

ى و ذلك عندما تكون عندها قدرة على التطوير واللحاق بسرعة بالشركات القائدة االول
كثير من الشركات االوروبية في مجال اشباه الموصالت مثل : مثال. في االسواق

اتبع ا كماالمريكان هذه االستراتيجية ازاء اندادهم تبنت سيمنس و فيلبس وثومبسون 
اليابنيون في الستينات والسبعينات من القرن المنصرم
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3 .و التي موجهه للتطبيقات: التحسين الموجه نحو التميز-استراتيجية االبتكار
يخدم تعتمد على قدرة الشركة الكبيرة ادخال تعديالت على المنتج الحالي و تكييفه ل

. استراتيجية متبعة من الشركات المتوسطة او الصغيرة. قسم محدود في االسواق
.قوي وحثيث في هندسة االنتاججهد تتطلب جهود ضئيلة في البحث والتطوير مع 

4 .يطرة على تعتمد على كفاءة متفوقة في التصنيع و الس: استراتيجية االنتاج الكفء
يرة في تتطلب جهودا كب. المنافسة في السعر والتوريد الفعال اكثر اهمية هنا. التكاليف

و االنتاج و كفاءة عالية في السيطرة على االنتاج و ال تتطلب جهود كبيرة في البحث
.تتبع في مرحلة النضوج للمنتجات في االسواق. التطوير او النشاط الهندسي



 يوضح استراتيجيات  المنتج االربعة155ص 4-4الشكل
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تيجيات حسب التركيز على النظام التشغيلي او السوق يمكن تصنيف استرا
: االبتكار على النحو التالي

1 .غيلي داخل االبتكار يتم بالتركيز على النظام التش: استراتيجية دفع التكنولوجيا
الشركة بحيث يكون موجه نحو تكنولوجيا االنتاج و المنتج بالدرجة االولى و من ثم 

في يكون للجهد الفني والهندسي و االنتاجي الدور االكبر.  االهتمام بالسوق بدرجة اقل
.  توجيه االبتكار واتجاهاته المستقبلية

2 .بحيت .االبتكار يركز على الزبون و احتياجاته و رغباته: استراتيجية سحب السوق
يكون. السوق واالهتمام بالتكنولوجيا ياتي بدرجة اقلحاجة يتم االنتاج بناءا على 

للدراسات السوقية واراء افراد المبيعات دور كبير في توجيه االبتكار واتجاهاته 
.المستقبلية

3 .ي القائم االبتكار يتم تطويره من خالل التفاعل الوظيف: الرؤية الوظيفية المتبادلة
على التعاون والتنسيق و التكامل بين التصميم واالنتاج و الهندسة و التسويق

هي االفضل لكن االصعب بالتنفيذ بسب. والمشتريات و الجودة والعمليات وغيرها
التنافس بين الوظائف المختلفة
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نظريات و نماذج االبتكار
: هناك ثالث نظريات حول االبتكار وهي

1 .يقوم على مبدا اعتماد االبتكار على: النوذج الفائق او ما وراء النطاق المادي
.باقرةوالعالمبتكرين لذلك الشركات تحرص على البحث عن االفراد . عبقرية بعض االفراد

2 .ناك يسهل االبتكار عندما يكون ه. تقوم على مبدا الحاجة ام االبتكار: النموذج االلي
ل الجسور ابتكرت في القدم من اجل ح: مثال. حاجة  يجب تلبيتها او مشكلة يجب حلها

ناطحات السحاب ابتكرت لحل مشكلة . مشكلة التنقل من جهة نهر الى الجهة االخري
المصاعد ابتكرت لتلبية الحاجة الى. نقص االراضي في مراكز المدن و ارتفاع اثمانها

الصعود للطوابق المتعددة في المباني العالية وناطحات السحاب

3 .حقق من على جهود التفكير، التحليل، الترابط والتتقوم : نموذج التركيب التراكمي
.  اجل التوصل الى االفكار و من ثم الى المنتجات او الخدمات الجديدة
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 ار هيتصنيفا يقوم على ست اجيال لنماذج االبتكقدما مارينوفا وفيليمور:

1 .موارد و معلومات ونقود )اهتم هذا النموذج بمدخالت : نموذج الصندوق االسود
كار عملية االبت( خدمات ومنتجات جديدة)ومخرجات ( وبحث وتطوير بالتجربة والخطا احيانا

دون االهتمام بالعملية نفسها

2 . فتح في الستينات والسبعينات من القرن الماضي بدا االهتمام ب: النماذج الخطية
لوجيا الصندوق االسود لالبتكار حيث بدا االهتمام بالعمليات الخاصة التي تولد التكنو

كارية يساعد فهم العملية االبت: الهدف كان. الجديدة و التعلم المرتبط بالتغيير التكنولوجي
need pull model)الشكل االدنى . )على صياغة سياسات البحث والتطوير
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1 .وى على مستاالتصال يقوم على شبكة مسارات من االبتكار : النماذج التفاعلية
القسام الشبكة التنظيمية الداخلية او الخارجية للربط والتفاعل بين مختلف الوظائف و ا

-4ل انظر الشك. في الشركة و الجماعة العلمية والتكنولوجية االوسع و كذلك مع السوق
161ص 7

4 .ت بين الشركات عكس ما كان سابقا حيث ان الشركاالتعاون يشمل : نماذج النظم
ردين حاليا اصبحت اكثر شفافية و تداخل ونفاذية في التعامل مع بعضها وخاصة مع المو

شركات التعاون مع ال(. مثال التجمعات العنقودية للصناعات)في سالسل االمداد و التوريد 
win-win situationكسب -مبني على مبدا تحقيق المجموع االيجلبي وحالة كسب

5 .ي التعامل برزت جراء اخفاق النماذج االقتصادية النيوكالسيكية ف: النماذج التطويرية
ل وفق ان المنافسة تعم. مع التغيرات النوعية التي تترافق مع االبتكارات التكنولوجية

ف مع منطق االنتخاب الطبيعي و البقاء لالصلح من حيث االبتكارات و القدرة على التكي
.االبتكار والدورانية163انظر ص . مع متطلبات السوق

 د تولي: ان المفاهيم االساسية لهذا النموذج تتمثل في( 165-163ص )حسب سافيوتي
مع، ، االنتخاب، اعادة االنتاج و التوارث، المالءمة والتكيف، منظور المجت(الطفرات)التغير 

.التفاعالت االساسية، البيئة الخارجية
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6 .ودي تم تطويره بتاثير دعاة الموقع الجغرافي و المدخل العنق: االوساط االبتكارية
قودي االقليمي من االقتصاديين الذين يرون ان التكنولوجيا تتطور في اطار جغرافي عن

ركة الش: مكونات هذا النموذج هي. االبتكار يرتبط بالجغرافيا والمكان و مواردهما. اقليمي
، (قليميةاالقتصادية االجتماعية اال)االبتكارية، العالقة المكانية الفعالة، االطراف الفاعلة 

.  الثقافة الخاصة الداعمة لالبتكار، عملية التعلم  المحلي الجماعي الداينميكية

لماذا مناطق معينة دون غيرها ولدت عددا كبيرا من : اجاب هذا النموذج عن
م نفس روح النها تقع متقاربة من بعض وتتقاس: الجوابالشركات الصغيرة االبتكارية؟ 

.الثقافة واالعمال

7 .جيا تكنولوالذي يعتمد بشكل اساسي على االنترنت و : نموذج االبتكار الرقمي
شبكات التواصل االلكتروني و التجارة والتسويق .. المعلومات لالغراض التجارية

.االجتماعي
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 العملية االبتكارية

تتسم عملية االبتكار بالغموض و عدم التاكد....

ديد االبتكار يمكن ان يكون حال جديدا لمشكلة قائمة او يكون بمثابة التوصل الى الج
:  المث. يلغي المجال السابق( المنتج الجديد)في الحالة الثانية النجاح الجديد .. اصال

كك السيارة الغت العربات في النقل و السفر، الطائرة غيرت في النقل بالبواخر و الس
.  الحديدية، الفاكس الغى استخدام التلكس و هكذا

وصل الى ان العملية االبتكارية تتطلب تفكيرا خالقا و ابداعيا يكون في االساس في الت
ع او في موضو( ابداع)اتيان بفكرة جديدة : افكار جديدة او حل مشكالت ترتبط بجانبين

مجال جديد او حل مشكالت حالية بطريقة جديدة غير مسبوقة

يتكون التفكير الخالق من المراحل التالية:

1 .تتعلق بمستوى التعليم و التدريب المالئم: االعداد

2 .رحلة فيه يتم تطوير وانضاج االفكار التي تطرح في مو االندماج بالموضوع : االحتضان
االعداد

3 .مرحلة االلتماعية و الفكرة الجديدة : التبصر

4 .العلمية تحديد مصداقية و قيمة الفكرة الجديدة ومدى انسجامها مع المفاهيم: التقييم
و امكانية تحقيقها للنتائج المتوقعة
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العملية االبتكارية ينظر لها من منظورين هما:

او عملية تقديم وتطوير افكار جديدة تاخذ طريقها للتطبيق في منتجات. أ
:لذلك فهي عملية دؤوبة متواصلة تتالف مما يلي. خدمات او عمليات جديدة

1 .ل منتج تقييم و تعديل وتحسين االفكار الجديدة من اجل تحويلها ا: تطوير االبتكار
جديد  او خدمة جديدة

2 .الجديدةتصميم و تصنيع و توريد للمنتجات او الخدمات او العمليات: تطبيق االفكار

3 .ادخال المنتجات او الخدمات الجديدة لالسواق: اطالق التطبيق

4 .مرحلة )د االبتكار الناجح في السوق ينمو عليه الطلب بمعدل متزاي: تنامي التطبيق
(نمو االداء االقتصادي و تحقيق الربحية العالمية مع امكانية ان يفوق الطلب العرض

5 .ت تحسين في الخصائص و التركيب و الحجم و التغليف و مجاال: نضوج االبتكار
االستعمال للمنتج الجديد

6 .منهتطور الجيل الجديد من المنتج يؤدي الى تدهور الجيل السابق:ندهور االبتكار

 8-4انظر الشكل

19



لبدء العملية االبتكارية عملية خالقة لحل المشكالت الحالية و ان نقطة ا. ب
ه تتكون هذذلك وبناءا على . فيها هي المشكلة الحالية التي تتطلب الحل

:  العملية من المراحل التالية

1 .ه او حين يكتشف الفرد ان هناك شيا ما له قيمة يمكن العمل علي: ايجاد المشكلة
انه يسبب له اضطرابا او ازعاجا ال بد من معالجته

2 .االنغنار في التفكير بالمشكلة من خالل جمع المعلومات ذات العالقة و: االنغمار
تكوين الخيارات بدون اي تقييم

3 .معنىبعد تجميع المعلومات يتم ترتيبها في الالوعي في نمط له دالله و: الحضانة..

4 .ير الحدس الذي يومض في العقل بالحل او الجديد غي المتوقع في وقت غ: التبصر
(يوريكا)متوقع قد يكون اثناء المشي او قبل النوم 
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لفكرة يمكن وضع وصف مالئم للعملية االبتكارية المتكاملة كما حددناها من ا
اللى السوق من خالل ثالث مجموعات من العوامل حيث كل مجموعة تمثل 

:مرحلة من مراحل تطور العملية االبتكارية كمايلي

1 .شئ ما في مجال ما، جمع المعلومات لعمل االدراك و التمييز : عوامل التحسس
.  والحقائق، و من ثم ايجاد المشكلة

2 .ل تتضمن عوامل االحتضان للمشكلة، ايجاد الفكرة الجديدة او الح: عوامل االلتماع
ما دون ترتبط ب. او عملية االندهاش( وجدتها يوريكا)الجديد بطريقة مفاجئة وغير متوقعة 

. الوعي و ليس وعيا كامال شبيها بعبقرة الشعراء و التي تاتي دون موعد

هناك توصيات من اجل زيادة فرصة ظهور ومضة االبتكار:

1 .التفكير المستمر في المشكلة

2 .اعادة تحديد المشكلة بطرق جديدة و النظر لها من زوايا مختلفة

3 .عصف ذهني لقائمة من البدائل بدون استبعاد اية امكانات

4 .السماح بالتعبير الحر و بالحل البسط او االصعب

5 .البدء بالتجربة والخطا

6. تكاركثير منها يكبح االبالن التمييز بين العقبات الواقعية والمتصورة

7 .ضرورة مراعاة الوقت المنفق في هذه العملية
21



3 .جديد حصاد المنتج ال)قبول الفكرة الجديدة او الحل الجديد و التطبيق :عوامل الجني
كذلك (.  حصاد عوائد المنتج الجديد في السوق)و التسويق التجاري ( في الشركة

لتعلم ا. تتضمن التحسينات الالحقة على المنتج الجديد حتى يصل الى مرحلة النضوج
.من الفشل شئ اساسي للنجاح في المستقبل

 يوضح تراكم المخاطرة والتكلفة لعوامل العملية االبتكارية 9-4الشكل

 الشرح في ص )  عوامل تحسين فرص االبتكار
177)

1 .الفريق و التداؤب

2 .تعدد فريق البحث والتطوير

3 . االبتكاريةااللعاب التدريب على البرامج و

4 .التحدي

5 .التوليفة

6.مشاركة العاملين

7 .الميل الى الفشل بدال من تجنب المحاولة خوفا من الفشل

8 .االستخدامات الجديدة
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 ص)العالمات الدالة على االبتكار في الشركات
185:)

1 .عالمة المبتكر

2 .عالمة الجديد ليس غريبا

3.عالمة التعلم و التقاسم

4 .عالمة المعايرة او االقتباس

5.عالمة الفريق

6 .عالمة االدارة االبتكارية
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The Innovator’s DNA, 2011

Jeffrey H. Dyer,Hal Gregersen, Clayton M. Christensen
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https://www.youtube.com/watch?v=qDrMAzCHFUU

https://hbr.org/search?term=jeffrey+h.+dyer
https://hbr.org/search?term=hal+gregersen
https://hbr.org/search?term=clayton+m.+christensen


 (:188ص )معوقات االبتكار

 المعوقات المادية

القوانين و االنظمة التي تحد من االبتكار والمبادرة

مقاومة التغيير

المناخ التنظيمي

غياب التشجيع على تجريب االشياء الجديدة في الشركة

االعتماد المفرط على الخبراء الخارجيين

عدم مساندة العمل االجتماعي

قلة المعلومات وصعوبة الحصول عليها

التباعد بين استراتيجية الشركة و اهداف ادارة االبتكار

ضعف المهارات والقدرات القيادية

غياب النظرة واالهداف المشتركة في الشركة

غياب البرامج التدريبية في مهارات االبتكار و تطبيق االفكار الجديدة
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االبتكار والحالة القائمة

 يوضح الحالة القائمة في 4-10الشكل
ان الحالة القائمة ال يمكن: الماضي والحاضر 

تستمر لسنوات طويلة اذا لم يكن هناك 
ا ابتكارات في منتجات و خدمات الشركات مم

اضي يعطيها ميزة تنافسية للبقاء عكس الم
شكل التي كانت ميزتها التنافسية تعتمد ب

اساسي عن زياداة االستثمارات من اجل 
البقاء 

26



Activity

cover all the dots

Using 4 lines and without lifting your pen to

27

:  االبتكاريتضمن التفكير خارج الصندوق
Thinking out of the box.

https://www.youtube.com/watch?v=5xQiuGZHShY



Solution
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Activity

 Remove 3 sticks to leave 4
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Solution

Remove 3 sticks to leave 4
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االبتكار والحالة القائمة

 ي يقدم نمتاذج من االسئلة الت12-4الجدول
يمكن طرحها من اجل تحديد ميل الشركة 

نحو الحالة القائمة لديها او نحو االبتكار

هذا يوضح مقاومة التغيير التي تظهر في
ون الشركات القائمة ضد االبتكار و التي تك
ذات تاثير معوق لالخذ ببرامج االبتكار 

والمبتكرين 
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االخذون باالبتكار والنافرون منه

 رارا نشاط جديد ال يزال غي معروف حتى االن فانه يمثل ق( الجذري)الن االبتكار
uncertaintyفي ظل عدم التاكد 

افراد تاخذ بالمخاطرة : االفراد نوعينrisk takers  و الذين يميلون الى اتخاذ

تفادون في المقابل هناك المحافظون الذي يالجذري و قرارات بما يتعلق باالبتكار 
والذين يفضلون الحالة القائمة و يرفضون االبتكار  risk avertersالمخاطرة 

ون يقبلحاالتهم التحسين الجوهري و في احسن -الجذري و يتجنبون االبتكار
التحسينات الصغيرة فقط

 ارون اما الذين يخت( يختارون بين بديلين يكسبان)المعظم ينفر من المخاطرة
المخاطرة يختارون بين خسارتين

زبون مستهدف و انها تحاول ان تقرر بين 600لو ان شركة س لديها : مثال
زبون 200مشروعين و ان مدير التسويق في الشركة ابلغ االدارة ان هناك 

زبون سيتم كسبهم في 600يكسبون مؤكدا في المشروع االول في حين ان 
.  لن تكسب اي زبون% 67و احتمالية % 33المشروع الثاني باحتمالية تساوي 

ان تختار؟يجب اي المشروعين 
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 عشرة على الشجرة سنختار افضل من اذا كنا نفكر بمبدا عصفور في اليد
زبون سيتم كسبهم بشكل مؤكد مفضل على مخاطرة 200)المشروع االول 

بين و بالتلي انت نافر من المخاطرة وتختار بين مكس( زبوم باحتمال الثلث600
محتملين

 االن افترض ان مدير التسويق عرض الموضوع بشكل مختلف مشيرا ان
زبون من الزبائن المستهدفين للشركة و البلغ 400المشروع االول سيخسر 

600بشكل مؤكد و في المشروع الثاني فان الشركة ستخسر ال600عددهم 
فاي بديل تختار؟%. 67كلهم باحتمال 

نفس احصائيا المشهدين المستقبليين من حيث المنافع متساوية و يعطيان
زبائن عدد ال)المشهد االول يبرر المكاسب . النتائج لكن طريقة الصياغة تختلف

(.  همالزبائن الذين سنكسب)بينما الثاني يبرر الخسائر ( الذين سنكسبهم
فضله المشهد االول يفضله المحافظون الذين ينفرون من المخاطر بينا الثاني ي

..الباحثين عن المخاطر

 15-4انظر الشكل
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الشركة االبتكارية والصناعة

 يجب االخذ بعين االعتبار لالجابة على سؤال من يقود صناعة معينة من
:الشركات مايلي

1 . ة هي القائدة للصناع( االختراق)ان الشركات القائمة على االبتكار الجذري
.وهي من يحدد قواعد اللعبة في االسواق

2 . ضا تؤثر هي اي( التعديالت المستمرة)ان الشركات القائمة على التحسين
ضل كلما زادا عددها كلما كان اف. في البيئة التي تعمل بها و لكن بحدود معينة

.للتحول الى االبتكار الجذري

ا و كلما زاد عدد الشركات المحافظة في صناعة معينة فان االبتكار يكون محدود
وقبوله الحالة القائمة تبقى هي السائدة في تلك الصناعة كما ان تعلم االبتكار

.يكون بطيئا

في الصناعات كثيفة التغير مثل الhi-tec و مع شركات عديدة تتجه نحو التغيير و

ل ادخال تطورات جديدة على الحالة القائمة فانها الحالة المثالية من اجل تفاع
قوي و فعال  وواسع بين الشركات و الصناعات لصالح االبتكارات الجذرية 

والتحسينات
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االبتكار وثقافة الشركة

 ان ثقافة الشركة هي االتجاه السائد في الشركة و التي تعطي تصور عن
ا التي تميز الشركة عن غيرها وتعطي داللة عن ماضي الشركة وتطورهالمزايا 

المستقبلي 

يكل عناصر صلبة مثل اله: هناك نوعان من العناصر المؤثرة في ثقافة الشركات
تمثل و عناصر ناعمة ت. التنظيمي، االنظمة، القواعد واالجراءات الروتينية المحددة

ة و القصص والشعائر الخاصالرموز في االسلوب والمهارات، القيم و المبادئ، 
.بالشركة

بشكل عام الشركات تصنف الى شركات:

ي و فيها تغلب العناصر الصلبة على العناصر الناعمة ف conservativeمحافظة 1.

تكوين ثقافة الشركة

و فيها تتقلص العناصر الصلبةinnovation-basedوشركات قائمة على االبتكار 2.

و تنشط العناصر الناعمة لتكوين ثقافة الشركة

 حسب 2009يوضح االدوات و االتجاهات السائدة في االدارة لعام 16-4الجدول
Bain and Companyدراسة مؤسسة 

IBM, Disneyland, Nordstrom, Google… على الثقافات 203مثال في صفحة

المتصلبة و المرنة
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االبتكار وثقافة الشركة

 السلسلة المتواصلة لثقافة الشركة حول االبتكار17-4الشكل

 قوم بها التغيير من خالل نوعين من التغييرات نلعملية ان ثقافة الشركة تخضع
:الشركة وهي

1 .ادخال : هيتتمثل في اربعة عوامل لتغيير ثقافة الشركة و: التغييرات الداخلية
في الشركة، برامج حوافز مشجعة للمداخل وطرق ( دماء جديدة)افراد جدد 

تغير منتجات او خدمات او عمليات )العمل الجديدة، تبني االفكار الجديدة 
، ترقية االفراد ذوي االتجاهات الثقافية المرنة والمالئمة( الشركة

2 .و تتمثل في الظروف المحيطة و منها انتشار االنترنت: التغيرات الخارجية
باسالبها الجديدة ونماذج اعمالها المبتكرة و dot.comsظهور شركات الدوت 

مرونة اساليبها و سرعتها في سباقها على اساس الزمن و دولية اعمالها في
..ظل العولمة

 يوضح االنترنت وثقافة الشركة واالبتكار4صفحة 4االطار
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 ن اجل التي تواجه الشركة في تكييف و تغيير ثقافتها ماالساسية العقبات
:االستجابة لالبتكار

1 .كيف تتم صناعة الغباء 5انظر االطار : عقبة المفاهيم و الممارسات التقليدية
209ص 

https://www.youtube.com/watch?v=4HXnE8qHKso

2 . كة وادخال االبتكار يعني هز القيم و المعتقدات في الشر: تغيير الثقافةعقبة
قيم وافكار جديدة غير متقاسمة و ال متشاركة بين العاملي مما يؤدي الى

.مقاومة التغيير

3 .فة في ايجاد عقبة المالئمة بين متطلبات االبتكار في التغيير و متطلبات الثقا
ظيفية ارتداء قبعتين للموظف القبعة الو: االنسجام و النظامية و حتى االنضباط

(االبتكار)و القبعة الموجهه للمعالجة الجديدة ( االنضباط)

4 .عقبة رهاب االبتكار :innovation phobia  الخوف من االبتكار السباب تتعلق

ى في المناخ التنظيمي و التقاليد المحافظة في الشركة وجراء عدم القدرة عل
.  االبتكار ومجاراة المنافسين فيه

5 .كار ال ان االبتكار يقوم به البعض وهذا االبت: عقبة تقاسم المعرفة واالبتكار
الى يتحول من معلومات و معرفة لدى البعضبعد ان يحقق منفعته القصوى اال 

.معلومات ومعرفة لدى الجميع في الشركة
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دور القيادة في المنظمة االبتكارية

تغيير القائد له رؤية طويلة االمد والذي يعمل على ابتكارها ل: االدارة غير القيادة
منظمته خالفا للمدير الذي يمتلك رؤية قصيرة االمد

صول القيادة الفعالة االبتكارية هي تقود اكثر مما تدير اي انها تؤثر من اجل الو
ي الى اكثر ما لدى الفرد من قيمة و موارد ذاتية دون التدخل في التفاصيل ف

كيفية اداء االفراد العمالهم و دون قواعد مسبقة لالداء

القائمة ان القيادة االبتكارية هي من المتطلبات االساسية للمنظمة االبتكارية و
على االبتكار و هي االكثر قدرة على الهام و تحريك االفراد من اجل تحويل 

المنظمة كلها الى منظمة ابتكارية

ان القيادة االبتكارية تتميز بخصائص جوهرية تتمثل بمايلي:

1.االيمان بان كل فرد لديه القدرة على االبتكار

2 .سمح السماح لالفراد  و العاملين ان ياخذوا الوقت الكافي للتفكير بطريقة ت
باظهار قدراتهم و ابداعاتهم الذاتية في العمل

3 .تحيلة السماح لالفراد و العاملين ان يتخيلوا حتي بالشياء التي قد تبدو مس
للوهلة االولى

4.تجاوز فكرة ان المبتكرين هم من نوع خاص
38



المهام التي تضطلع بها القيادة الفعالة في المنظمات االبتكارية هي:

1 .تغيير ثقافة المنظمة التقليدية و بناء الثقافة االبتكارية

2 .د ايجاد و تعزيز حس الطوارئ في المنظمة بما يجعل الجميع يعملون بالجه
االستثنائي و ليس الجهد االعتيادي

3 .المحافظة على العاملين االكفاء والفعالين من ذوي المواهب

4 .العمل عللى استقطاب افضل المواهب في مجال عمل المنظمة

5 .ة و العمل على تطوير رؤيته لمستقبل المنظمة بحيث تكون رؤية مشترك
متقاسمة بين الجميع في المنظمة

6 .تبني مقاييس ومعايير تقييم االبتكار والمعايرة 39


