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 إستراتيجية اإلبتكار

 تستند إلى

 الرؤية الرسالة األهداف

 سماتها

 الحيوية المرونة التجدد اإلنفتاح

 تحتاج إلى وضع

 تنمية
 عمل الفريق

 األطر 
 المناسبة

 الوسائل
 واألساليب

 الخطط السياسات

 مرونة

  التعامل
 التكنولوجيا األنفتاح قبول التغيير

هاخصائص  
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 خطة شاملة تحدد األساليب أو الوسائل التي يمكن من خاللها جعل الغايات حقيقة واقعة”

 .“أو نتيجة يمكن الوصول

يجب أن نستخدم 
يجب أن نزيد  أكثر من وسيمة

 استثماراتنا
 اخسف الرواتب

يجب أن نزيد 
 المكمفينعدد 

تقميص 
 المصاريف

وسيمة غير  وسيمة مشروعة
 أخالقية

وسيمة غير  وسيمة منطقية
 ممكنة

 وسيمة موضوعية

االفكار الغاية أن يكون هناك فائض في 
 لناء مراحل نجاح جديدة 

 اإلستراتيجيات
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األهدافىكجزءىمنىتنفوذى
 اإلستراتوجوة

 “الهذف هى النخيجت الخي حصبى اإلدارة إلى حذقيقها” 

يجب أن ندتخدم 
أكثر من وسيمة 

 …بحيث 

يجب أن نزيد 
 …استثماراتنا إلى 

اخدف الرواتب 
 …بندبة 

يجب أن نزيد 
عدد المكمفين 

 …إلى 

تقميص 
المصاريف 

 …بندبة 

وسيمة غير 
 أخالقية

وسيمة غير  وسيمة منطقية
 ممكنة

وسيمة 
 موضوعية

هذف مشروع، واضخ، دقيق، مخفق عليه، مذذد 

 ً  كماً ونىعاً وزمنا

مدتوي اعتمادنا عمي التطبيقات الهدف أن يصل 
 م2020في نهاية العام  % 90الذاكية بندبة 
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ثملك املىظمات مجمىعة مً البدائل 
إلاستراثيجية و التي جعبر كل منها عً 

 :مسألحين هامحين
ما ثىاجهه املىظمة مً ثحدًات  –ألاولى 

 في البيئة الخازجية
مقداز ثطىز قدزاتها الداخلية  –الثاهية 

ة منها  .و خاصة إلابحكاٍز

 :ًمكً ثقسيم البدائل الاستراثيجية ألاساسية التي ثملكها املىظمة كما ًخبين في الشكل 

 أهواع إلاستراثيجيات
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ت معدالدة لناجحة تتميز بزياكات ارـلشعلى أن انة زلمقات اسازالدكد اتؤ
 .  الشسكاتن ـمها عن غير %80بنسبة ز فيها البتكادوزات ا

 
 :مثال

 من يةابد ات،سنو 2 -3 مدتها ددةمتج زبتكاإ وزةلد طبقا تعمل هىهدا كةشر 
  إن .لفعليا جإلنتاا ءبد مسحلة لىإ إخحبازها و   ًسلتطوا زفكاأ ظهىز  مسحلة
  في يجعلهاو ليابانيةا لصناعةا يميز ما هي يةزبتكاإلا وزةلدا ذههـ تنفيذ سرعة
  تزيحـف ةلجديدا لتصنيعيةا اهاتالتجا ضتفر مً هي أنها بحيث قلسوا مقدمة

 .زالبتكاا تخطاه يخزتا دمجر نيصبحو لذينا منافسيها
 
 إن مدي الحياة املىحجة لإلستراثيجيات عمىما أصبحد أقصس في عصسها

 .  الحالي باليسبة لحلك إلاسترثيجيات في العصىز املاضية

 



التى ًمكً ثىفيرها (  الاستراثيجات ) ما هي ألادوات و الىسائل 
 م  2030واسحخدمها في الحعليم العالي لعام 
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ة في الابحكاز•  . ٌشير مصطلح إدازة إلابحكاز إلى العمليات إلاداٍز

 باملسحلة ألاولى مً إدازة أفكاز، إلى •
ً
وجشمل إدازة الابحكاز عملية إدازة إلاجساءات الداخلية للمىظمة املحعلقة باإلبحكاز بدءا

 .  املسحلة النهائية مً الحىفير الىاجح   

 . وهى ٌشمل القسازات وألاوشطة واملمازسات لىضع وثىفير استراثيجية لالبحكاز•

 . إن إدازة الابحكاز هى اهضباط أعمال تهدف إلى قيادة عملية الابحكاز املسحدامة أو الثقافة داخل املىظمة•

 إدارة إلابتكار
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 زيادة الكفاءة

 حذقيق النجاح

 حخفيض الخكاليف حلبيت إدخياجاث العمالء

حقصير وقج 

 اإلجراءاث

 البذء بعمليت اإلبخكار

أهداف إدارة 

 اإلبتكار

األهذاف -إدارة اإلبخكار   
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إن إدازة ألافكاز هي عملية مىظمة للحصىل على ألافكاز، و ثقييمها لححدًد الفكسة التي جسمح بخلق قيمة مضافة  
 للمؤسسة و ثؤدي إلى ثحقيق إلابداع و الابحكاز داخل املؤسسة

الكفاءة في الحصىل على الىحائج لححقيق ثأجي إدازة ألافكاز لتربط بين إستراثيجية املىظمة و إستراثيجية إلابحكاز كأساس 

 املحىخاة مً ذلك
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ً و خلق ألافكاز و ًمكً ثقسيم . معظم هماذج عملية الابحكاز جعحمد بشكل أولي على مسحلة ثكٍى

 :  املشسوع الابحكازي إلى خمسة مساحل 

 الفكسة 1.

 الجدوي 2.

 الحىمية 3.

 قبل إلاطالق 4.

 دوزة الحياة5.

 مزاحل و خطوات عملية إدارة ألافكار
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 مزاحل ثنفيذ الفكزة الجديدة 
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 هظزية إدارة ألافكار

 أربعة مصادر رئيسية يمكن إستقاء ألافكار منها هم قدمت هظزية إدارة ألافكار 

 الزبائن 1.

 املوردين 2.

 املوظفين 3.

 املالكين أو القيادة في حال املؤسسات الحكومية 4.
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 الزبائن - هظزية إدارة ألافكار
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 قوى بورتنر الخمسة
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 ديثــــــة للــتـدريبـــركــز اإلدارة الحــــــــــمـ

Modern Management Training Center 

Email   : info@mmtc.edu.sa 

Web    : www.mmtc.edu.sa 

 Tel: +2 011 2340 9443   Hotline: +2 010 9188 2387 

mailto:info@mmtc.edu.sa
http://www.mmtc.edu.sa/

