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 االداري هو الذي يمد االدارة بقوة بكل ما هةو االبتكار
و مع ان ..جديد في فاعلية االهداف وكفاءة الوسائل

االبتكار االداري كان جزءا اساسيا من حركة االبتكارات 
ة منذ القدم ال انه لم يحظى اال باالهتمام الثانوي مقارن

..مع االبتكار التكنولوجي

االهرامات المصرية اعتبرت انجازا للتكنولوجيا : مثال
طن الى 2.5اليدوية المثيرة التي نقلت حجارة كبيرة تزن 

مسافات طويلة و من ثم رفعها على ارتفاعات شاهقة 
نه لم اال ا..في مقاييس العصر الفرعوني الذي بنيت فيه

تتم االشارة اال مؤخرا الى االنجاز االداري المرافق لذلك 
الف من العبيد الذين استخدموا 100في تنظيم اكثر من 

فيه من حيث تقسيمهم الى مجموعات و السيطرة 
عليهم و توفير احتياجاتهم من الغذاء والماء و المأوى و 

..غيرها من العمليات اللوجستية
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لترا الثورة الصناعية حيث ان مصانع النسيج في يوركشاير في انج: مثال اخر
شار تمثل نموذجا لالبتكار التكنولوجي الذي زاد الكفاءة بشكل كبير دون ان ي

ية بنفس االهمية و االهتمام الى االبتكار االداري الذي ترافق معه و زاد االنتاج
لك باسليب ادارية علمية ال تقل اهمية عن كفاءة االت النسيج الجديدة في ذ

..الوقت

https://www.youtube.com/watch?v=biRSP2PHoAI

 ان مفهوم تقسيم العمل الذي ادخل منذ بداية الثورة الصناعية و تحدث عن
ر مزاياه ادم سميث في كتابه ثورة االمم ادى الى زيادة االنتاجية بمعدالت غي

..مسبوقة وكان ابتكارا اداريا عظيما ال زال يمثل قاعدة التفكير االداري

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

دراتنا كما ان تطور المفاهيم االدارية منذ بداية القرن العشرين ساهم في تطور ق
على استغالل الموارد بطريقة تفوق تاثير اي ابتكار اخر في اي مجال من 

تزامن لذلك فان االهتمام باالبتكار االداري الذي ي..المجاالت التي نعفها لالبتكار
جة لذلك هناك حا..مع االبتكار التكنولوجي مهم و بحاجة للداراسة واالهتمام اكثر

كبيرة لدراسة وتحليل االبتكار االداري و ابعاده المختلفة في عالم االعمال
..المختلفة
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االهمية المتزايدة لالبتكار

 100من كل الشركات االمريكية التي تستخدم اكثر من % 25في مسح واسع وجد ان
في % 540وهذه تمثل زيادة بمقدار ..عامال تقدم تدريبا في مجال االبتكار لعامليها

..السنوات االربع االخيرة

 حسب مجلة البزنس ويك فان اكثر من نصف شركاتFortune-500  ترسل مديرها

تدريب في التنفيذيين و بقية العاملين في المستويات االدارية المختلفة الى برامج ال
يست مجال االبتكار مما بات يعكس ان االبتكار يمكن تعلمه وان القدرة على االبتكار ل

البحث هذا جعل دراكر يشير انه منذ الحرب العالمية الثانية اصبح..مقيدة باختيار القلة
ات كانت والتطوير موضة سارية و تبذل عليها مبالغ طائلة اال ان النتائج في معظم الشرك

.مجرد تحسينات وليست ابتكارات

 ان االبتكار االتكنولوجي واالداري هو الذي ينشأ الثروة و هو الذي يعطي للشركة
بائن القائمة على االبتكار القدرة على المنافسة والوصول الى المنتجات الجديدة والز

واالسواق الجديدة اسرع وبما هو افضل من منافسيها و هذا هو قانون التنافس الذي
..يسود عالم االعمال في الوقت الحالي
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االبتكار االداري واالنتاجية

 هو االتيان بالجديد االداري، والن االدارة هي نشاط واعي وهادف فان هذا الجديد يوجه
نحو تحقيق االستحابة االفضل لمنتجات وخدمات الشركات لحاجات زبائنها كما في

الزبونية وزيادة االداء بشكل جذري او تدريجي كما في مفاهيم اعادة الهندسة 
والتحسين المستمر وتحسين طرق العمل كما في دراسة العمل والحركة وتحسين
عالقات العمل في الشركة كما في مفاهيم العمل الجماعي و الفرق المدارة ذاتيا و 

اعية و تحسين عالقات الشركة مع بيئتها الخارجية كما في مفاهيم المسؤولية االجتم
..اخالقيات االدارة  وغيرها

نقوال ان االبتكار االداري هو التوصل الى المفاهيم الجديدة القابلة للتحويل الى
سياسات و تنظيمات وطرق جديدة تساهم في تطوير االداء في الشركة

ل افكاره بل ان بعض هذه المفاهيم يتعلق بتطوير عملية االبتكار و تنظيمه و اجراءات نق
..الجديدة الى منتجات جديدة و من ثم االسراع في انشائه السواق جديدة

ابتكار االنتاجية=االبتكار االداري
 351صفحة 1-8الشكل
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االبتكار التكنولوجي واالبتكار االداري

ومات ان االنترنت التي وفرت امكانات تكنولوجية عظيمة في الوصول االسرع الى المعل
قدم لهذا فان الخبرة االدارية منذ فريدريك تايلور و حتى الن ت. بحاجة ال خبرة توظيفها

ت فمع االنترن. امكانات عظيمة ايضا في كيفية نقل هذه المعلومات الى مجال العمل
فان المطلوب هو نقل الخبرة االدارية الى مجال المعلومات و تكنولوجيا المعلومات

كاتفي االقتصادر الرقمي القائم على االنترنت فان القيمة يتم انشاؤها عبر الشب  .
ى ولكن اذا نظرنا الى االنترنت على انها تدفق سريع و شامل للمعلومات المتاحة عل

تميز فاين ال..الشبكة فان جميع الشركات واالفراد يتمتعون بهذه الميزة على حد سواء
ك في انشاء القيمة؟ ان هذا التميز يكون في الخبرة االدارية و كيفية استخدام تل

المعلومات بشكل افضل من االخرين على المستويين االستراتيجي و المستوى
..الفني

 االداري و ابعادهاالبتكار

االبتكار االداري العام: اوال

مجموعة من االبتكارات التي تمثل المنعطفات االدارية الكبرى في تطور االدارة  ..
مثل التقليدية، العالقات االنسانية، الموقفية، النظم و غيرها ت: فالمدارس االدارية

ابتكارات ادارية عامة، حيث كل منها طبعت مرحلة ادارية عامة ومتميزة و ال يحد من 
هذا التميز تعايش او تداخل هذه المدارس على مسرح االدارة الحالي بنفس 

الشاكلةالتي يتعايش فيها االبتكار الجذري والتدريجي 6



دي التنظيم االداري يتثمل في ان االنتقال من التنظيم الهرمي العمو
نظيم الى التنظيم االفقي المصفوفي الذي يمثل تنظيما مزدوجا فهو ت

ثم هرمي في الوظائف االدارية و تنظيم افقي في الوظائف الفنية و من
..االنتقال الى التنظيم الالهرمي االفقي كما في التنظيم الشبكي

في هذا التطولر كانت الكفاءة تتزايد كما كانت المرونة المطلوبة في
354ص 2-8الشكل .. االعمال المهنية و الكثيفة المعرفة في تنامي

ابتكار المفاهيم االدارية:ثانيا

 ان المفاهيم االدارية الحديثة كانت دائما مصدرا لتحسين الكفاءة
واالنتاجية سواء في تحسين فهم االدارة لحاجات العاملين او في 

ليل تحسين طرق االمثلة في قرارات االدارة او في قياس و تحسين التح
..واالداء المالي للشركة و غيرها

 الحقيقة ان هذا المجال هو االوسع في االبتكار االداري النه حافل
باستمرار في المفاهيم الجديدة التي تستهدف تحسين اداء االدارات

..ركةالعليا و الوسطى والدنيا و العاملين في جميع المستويات في الش

 يقدم مجموعة مهمة من االبتكارات االدارية االكثر 355ص 3-8الجدول
تاثيرا في الفترة االخيرة
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اعادة ابتكار الشركة: ثالثا

ان اكبر االبتكارات الي شركة يتمثل في قدرتها على البقاء في السوق

 و لتحقيق ذلك ال بد من المراجعة الدائمة و بشكل عميق في افتراضات الشركة
ئتها و بي( رسالتها و استراتيجيتها و قدراتها الجوهرية)الخاصة في بيئتها الداخلية 

(هيكل السوق، الزبون، الموردين،المنافسة، الحكومة، المجتمع)الخارجية 

رات بطرك بما ان البيئة الداخلية والخارجية متغيرة فان الشركة التي ال تزاكب تلك التغي
..ابتكارية لن تصمد طويال وسيكون مصيرها التدهور والخروج من االسواق

التغيرات االبتكارية تكون في:

1 .افتراضات حول بيئة الشركة

2 .افتراضات حول رسالة الشركة

3 .افتراضات حول قدرات الشركة لتحقيق رسالتها

عالهالشركات اليابانية هزت الشركات االمريكية من خالل االفتراضات الثالثه ا: مثال..

ات جون براون يقول ان البتكار االكثر اهمية الذي سياتي الى مختبرات بحوث الشرك
و سيتمثل في اعادة ابتكار الشركة نفسها الذي هو اكثر اهمية من ابتكار المنتجات

الخدمات

 يمثل الدورة المستمرة العادة االبتكار في الشركات4-8الشكل 8



االبتكار االداري و انتاجية العمل المعرفي

 ان ادارة المعرفة هي االبتكار االداري الجدبد الذي نقل مركز الثقل في االهتمام و
مية الفاعلية من الموارد المادية الى المعرفة بوصفها المورد او االصل الجديد االكثر اه
..في صنع الثروة كما نقل التركيز في الشركات من ادارة االشياء الى ادارة المعرفة

بة واحدة اال ان تكنولجيا المعلومات واالتصاالت الشبكية و الخلوية تلخصها تكنولوجيا مرك
كال و هي االنترنت التي جعلت المعلومات متاحة بكميات عظيمة و بسرعة فائقة و باش

..قياسية لجميع المستفيدين وفي مقدمتهم شركات االعمال

 مما يالحظ ان المعلومات المتاحة يمكن ان ترشد القرار االداري لكنها من منظور
جميع ال و السبب يعود الى ان المعلومات المتاحة لل..تنافسي ال تنشئ ميزة تنافسية

تستطيع ان تنشئ تميزا مادام الجميع لديهم نفس الفرصة في الوصول لنفس
لذلك ال بد من تحويل المعلومات الى معرفة .المعلومات و بنفس الكمية والسرعة

.بطريقة ادارية ابتكارية من اجل استغاللها لتحقيق ميزات تنافسية للشركة

ما هو تعريف المعرفة:

1 .ن المعرفة تتكون م: تعريف قائم على المعرفة الصريحة و تكنولوجيا المعلومات
لم البيانات او المعلومات التي يتم تنظيمها ومعالجتها لنقل الفهم والخبرة و التع

..المتراكم والتي تطبق في المشكلة الحالية او النشاط الرهن

2.والتي تركز على خصائص: تعريف قائم على المعرفة الضمنية في رؤوس االفراد
عنها او المعرفة الضمنية التي يمكن التشارك فيها وتعلمها و لكن من الصعب التعبير

:  نقلها لالخرين حيث تعرف المعرفة على انها
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ما يبقى في رأس الفرد. ا

تقدم المزيج السائل من الخبرة والقيم و المعلومات السباقة و الرؤى الخبيرة التي. ب
..اطارا لتقييم وتقرير الخبرات والمعلومات الجديدة

 بينا (االنترنت)ان التعريفات الولى اقرب الى تكنولوجيا المعلومات و شكلها االلرقى
..التعريفات الثانية اقرب الى التفكير االداري المرتكز على العامل االنساني

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

فهي ..ركةالعملية المنهجية لتوجيه رصيد المعرفة و تحقيق رافعتها في الش: ادارة المعرفة
عة تشير الى المعرفة الخاصة بعمل االشياء بففعالية و بطريقة كفؤة و عن طريق راف

ربحتستطيع الشركة ان تحولها لمصدر رئيسي لل( استخدامها في مرات عديدة)المعرفة 

:ابعاد ادارة المعرفة كابتكار ادار يمكن تحديدها من خالل التالي

361ص : الحاجة المتزايدة الدارة المعرفة1.

االسباب لالخفاق تتمثل في362ص : مشكالت واخفاقات ادارة المعرفة. 2

يق مشروعات ادارة المعرفة كانت تعول كثيرا على التكنولوجيا دون ان تهتم بشكل عم. ا
ان كان النظام المقترح الدارة معرفة الشركة مالئما لحاجاتها واهدافها من منظور اداري

نقص دعم والتزام االدارة العليا بادارة المعرفة. ب

10عدم تقديم الحوافز لالفراد المستخدمين في ادارة المعرفة.ج

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


ب اكدت دراسة قام بها مركز ارنست اند يونغ على الشركات االمريكية واالوروبية حس
رأي المدراء التنفيذيين ان الصعوبات االساسية الدارة المعرفة هي حسب االهمية

تغيير سلوك االفراد.أ

قياس قيمة واداء اصول المعرفة.ب

تحيدي ماهي المعرفة التي يجب اداراتها.ج

تبرير استخدام الموارد النادرة ي مشروعات المعرفة الجديدة.د

خرطنة المعرفة الحالية للشركة.ه

3 .365ص 5-8الشكل : استراتيجيات المعرفة

 366ص6-8الشكل
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االبتكار االداراي واكتشاف الزبون

ما انتاج اقصى: الشعار الذي ساد منذ الثورة الصناعية حتى منتصف القرن الماضي
يمكن انتاجه وال صوت للسوق وال للزبون الصوت فقط لالالت و االنتاج

 تغير هذا الشعار الحقا مع ظهور المنافسة الكبيرة والشرسة في الستينيات
ي والسبعينات من القرن الماضي ليشمل الزبون كمحور اساسي يلعب دور كبير ف

..كاتتغيير قواعد اللعبة والمنافسة واالولويات اتي تقاد بها االعمال والصناعة والشر

 اصبحت المهمة الكبرى والتحدي االكبر للشركات ومدراءها هو خلق االسواق الجديدة
واكتساف الزبائن الجدد سواءا على اسس تقليدية او على اساس الحاجات الجديدة

طويرهاو والمتجددة للزبائن والتي تضطلع ادارة المعرفة بشكل كبير في البحث عنها وت
هكذا اصبح صوت الزبون يعلو على صوت االالت واالنتاج

 اصبحث بحوث السوق مهمة جدا ومصدرا ملهما لالفكار و الحجات الجديدة التي على
..اساسها يتم تطوير المنتجات والخدمات الجديدة

اصبح لدينا زبون داخلي وزبون خارجي

الزبون اصبح هناك نوع من االبتكار اسمه االبتكار االستراتيجي وهو االبتكار المتعلق ب
ضافة والذي يتمثل بكل االشياء التي تتخذ من قبل الشركة حول المنتج وتؤدي الى ا

قيمة لخبرة الزبون
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ات التسويق والعرض واالعالن والمبيع: و يتضمن ابتكار الزبون الطرق الجديدة في
..  ائنوالتسعير خدمات ما بعد البيع تغييرات في الشرائح السوقية او مجموعات الزب

369ص 7-8الشكل 

يمكن تقسيم الزبائن الى اربع فئات من حيث الربحية:

1 .فئة البالتين

2 .ذين تمثل القسم االعلى من الهرم و تضم الزبائن االكثر ربحية ال: الفئة الذهبية
ليهمينفقون اكثر مع الشركة وال يكلفونها اال القليل في خدمتهم اة في المحافظة ع

3.فئة الحديد

4 .و في قاعدة الهرم والتي تضم الزبائن االقل ربحية وهم الزبائن ذو: فئة الرصاص
..المشاكل والشكاوى ويجعلون الشركة تنفق عليهم وال تربح منهم شيئا

370ص8-8الرضا الشكل /ان نموذج الوالء

 371ص 9-8الشكل
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 ما بعد»االبتكار بصيغة»

يما ان االفكار والمفاهيم والنظريات تكون جديدة عند اول ظهور لها ولكنها ال تظل كذلك ف
..بعد

ات ان تايلور جاء بحزمة اقترنت بما يسمى باالدارة العلمية التي انطلقت من افتراض
ورية اساسية كانت في جانب منها جديدة وتمثل ابتكارا اداريا عرف فيما بعد بالتايل

:وهذه االفتراضات هي

1 .ان االنسان كائن اقتصادي رشيد يهتم بتحقيق اقصى المكاسب في العمل

2 . ليس لهذا فان االدارة تتعامل مع الفرد و)ان الناس يستجيبون كافراد وليس كجماعات
(الجماعة

3 .االفراد يمكن التعامل معهم بطلرق قياسية تشبة االالت..

https://www.youtube.com/watch?v=vNfy_AHG-MU

ورة ان الحكمة االدارية تشير الى ان المفاهيم شانها شان المنتجات والتكنولجيا لها د
ي حياة، وان كل مفهوم جديد منها يقدم مساهمته الكبيرة في معالجة المشكالت الت

يساهم في حلها ولكن سرعان ما بصبح هذا المفهوم مصدرا لمشكالت جديدة 
..تستدعي جهودا جديدة البتكار مفاهيم تكثر مالئمة و تمس الحاجة اليها
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 للتعبير عن التطور في المفاهيم و الممارسات ما عبر عنه بصيغة ما بعدBeyond كما

:هو الحال في طرح المساهمات الجديدة في تطوير المفاهيم و تخطيها ايضا

ما بعد التايلورية

ما بعد اعادة الهندسة

ما بعد بطاقة الدرجات التوانية

ما بعد ادارة المعرفة

ما بعد راس المل الفكري

ما بعد الحيود الستة

ما بعد ادرة الجودة الشاملة

يين ان مجال ادارة المعرفة كان يشهد تجاذبا قويا ومقلقا الى حد ما بين مدخلين اساس
:هما

1 .القائم على تكنولجيا المعلومات وفيه المعرفة تكون : مدخل الترميز
اعد و مرمزة،صريحة،رسمية وقابلة للتكميم و بالتالي يمكن تحويلها الى مجموعة قو

اءة نماذج يمكن معالجتها وتنظيمها واستخدامها عن طلريق تكنولجيا المعلومات بكف
عالية وسرعة فائقة 15



تركز على المعرفة الضمنية وهي المعرفة غير القابلة للترميز: مدخل الشخصنة. 2
قابلة القياسي،غير الرمية النها تكون حوارية تفاعلية في عالقات االفراد وجها لوحه وغير

ايشة للوصوف والنقل والتعليم والتدريب وانا قابلة للتعلم بالمالحظة المباشرة والمع
المشتركة والتشارك في العمل والفريق

كتاب جارفاي ووليماسون يقوم على بعدين فيما يعنيه ما بعد هما:

1 . ان ما بعد ادارة المعرفة يعني تجاوز مدخل الترميز او مدخل ادارة المعرفة القائم
راد على تكنولوجيا المعلومات بكل ما يعنييه ذلك من اعادة االهتمام بالعاملين كاف

معرفة

2 .ان هذا الكتاب منحاز الى ادارة المعرفة كما يمارسخا االفراد وتمارسها الشركات في
كار و بالتلي فان ادارة المعرفة كما تطرح في االدبيات تبدو انها اف.الممارسة اليومية

تالي جاهزة اكثر اناقة و تبسيطا مما نجده في الخبرات العملية الخاصة للمديرين وبال
هناك حاجة الدارة المعرفة وفق حصائص و ممارسات جديدة تمس الحاجة اليها في 

..الشركات القائمة على المعرفة

16



االستنتاجات

1.ي يمثل االبتكار التكنولوجي كان  هو االسرع في التحقق ليعقبه االبتكار االداري والذ
ي في كل مرة عملية توازن في الرؤية والكشف عن مزايا اضافية وابعاد اكثر اهمية ف

التوظيف واالستخدام لالبتكار التكنولوجي

2 .كثر ان االبتكار االداري ياتي بافكار و مفاهيم و اساليب جديدة تجعل التكنولوجي ا
مة االنترنت والمصنع االفتراضي وسلسلة القي: مثال..جدوى وكفاءة في االستخدام

االفتراضية

3 .والصدمة  االبتكار التكنولوجي كان يمثل دائما االستثمارات االكبر على الصعيد المالي
على صعيد االفراد خاصة في ظل الخبرة المرتبطة باالحالل التكنولجي لاللة محل

يعمل في حين كان االبتكار االداري اقل حاجة لالستثمارات المالية الكبيرة و انه.االفراد
بر في على ادخال المزيد من الفاعلية التنظيمية على االبتكار التكنولوجي مع قدرة اك

بهااالبتكار االداري على االستجابة لخصوصية البيئة والثقافة والقيم المرتبطة

4 .  ان االبتكار التكنولوجي كان دائما في منحنياتS ذات سمة انقطاعية متجاورة لما

ي يسبقه و محطما العمال واستثمارات كثيرة بما يشير الى ان كل ابتكار تكنولوج
االبتكار في حين ان. جذري يؤدي الى مقبرة اعمال كثيرة تستخدم التكنولوجيا السايقة

طويلة االداري يمثل سلسلة متواصلة طويلة االمد و في بعض االحيان سلسلة متصلة
غير منقطعة 17



5.كانت ان ادارة المعرفة التي بدات مشروعات تبنيها في التسعينات من القرن الماضي
ي في مجال تمثل ابتكارا اداريا جذريا جديدا في مقابل االبتكارات التكنولوجية الكبيرة الت

رنتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن بعد والتي تجسدها اليوم تكنولوجيا االنت

6 .تكار ضرورة التاكيد على الرؤية المتوازنة لالبتكار باشكاله المختلفة و خاصة االب
وجي التكنولوجي واالداري من اجل اضفاء بعد انساني و هدفيه واضحة للتطولر التكنول

الذي اصبح يثير قلق مؤيدي التكنولوجيا تطرفا ومغاالة
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