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 ؟ما هو الابتكار 

طمت  هى  و هى هدُجت  و الابخياز هى عملُت 

 الابتكار هو عمليت 

لها إلى خلائم ذاث كُمت س ألافياز وجدٍى  .جددر عملُت الابخياز في معظمها مً خالٌ عملُت جطٍى

وطسق جدًدة , إن الهدف ألاطاس ي مً عملُت الابخياز هى أن جؤدي إلى هخائج مبخىسة في شيل مىخجاث جدًدة:   الابتكار هو هتيجت

  للعمل

 الابتكار سمت

خه ت ًمىً أن حشير إلى جماًص هرا الش يء الجدًد  وأصالخه. وإخدي الصفاث التي جميز الش يء الجدًد هى دزجت إبخياٍز ,  الظمت الابخياٍز

 .  وفائدجه وألاهم مً ذلً أهه ٌعطي كُمت إضافُت



 ملاذا هسي الابخياز صعب املىاٌ 
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 ما هي الثقافت التىظيميت؟

الثلافت هي مجمىعت إلافتراضاث ألاطاطُت التي إبخىستها أو إهدشفتها و طىزتها مجمىعت مً الىاض خالٌ حعلمهم لحل مشىالث 

 .  الخىُف مع البِئت و الخداخالث بين العالكاث الداخلُت للمىظمت

ج مً اللُم و إلاعخلاداث و إلافتراضاث و املعاوي و الخىكعاث التي ٌشترن بها افساد مىظمت  البعض ٌعسف الثلافت الخىظُمُت على أنها مٍص

  و ٌظخخدمىنها في جىجُه طلىهُاتهم و خل مشىالتهم , او وخدة معُىت 

 أهواع الثقافت التىظيميت

 الثلافت الخىظُمُت البيروكساطُت •

 الثلافت الخىظُمُت الابداعُت •

 الثلافت الخىظُمُت املظاعدة •

 زلافت العملُاث  •

 زلافت املهمت •

 زلافت الدوز •
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 إهتشار إلابتكار

 ما هو الاهتشار؟

إلاهدشاز هى العملُت التي ًخم جبلُغ أو جىصُل إلابخياز مً خالٌ كىىاث معُىت على مس الصمً بين أعضاء هظام اجخماعي طىاء وان 

و الاجصاٌ هى عملُت ًلىم . و هى هىع خاص مً الاجصاالث خُث أن السطائل التي ًخم جىاكلها تهخم باألفياز جدًدة. ذلً أو مجخمع

 .فيها املشازوىن بئوشاء وجبادٌ املعلىماث مع بعضهم البعض مً أجل الخىصل إلى جفاهم مخبادٌ
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و . جىدظب فىسة أو مىخج ما  شخما وجىدشس مً خالٌ هظام مددد إجخماعي أو مؤطس ي بين أعضائه, على مس الصمً, وشس الابخياز هى هُف

 :أجىبت لثالزت مظائل هامت و هي ًلدم مفهىم وشس الابخياز

 . ما هي الصفاث ججعل إبخياز ما ًىدشس1.

م الخىاصل عبر اللىىاث املخخلفت2.  .أهمُت الخىاصل بين ألاعضاء في هظام مؤطس ي ملىظمت ما عً طٍس

 .خخُاجاث شسائذ مخخلفت مً املظخخدمين للفىسة املبخىسة أو إلابخيازاهُف هفهم 3.

 ماهو وشر إلابتكار؟
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 :  وهىاك أربعت عىاصر رئيسيت جؤثر في إهتشار فكرة جديدة

 الابخياز ذاجه1.

 كىىاث الاجصا2ٌ.

 الىكذ3.

 الىظام اللائم في املىظمت4.
و لرلً ًجب أن ًيىن الابخياز ملبىال و معخمدا على هطاق واطع مً . هره العملُت حعخمد على زأض املاٌ البشسي  

هلطت  خالٌ مساخل إهدشازه حظمى الىخلت أجل الحفاظ على شخم إهدشازه و ليي ًبلى خُا و مظخمسا ختى ًصل إلى 
 .الحسجت
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ت  :ضمً الفئاث الخالُت. ًخم جصيُف املخبىين لإلبخياز ضمً فئاث للداللت على مدي إهخمامهم و إطلىب حعاملهم مع ألافياز إلابخياٍز

أهفظهم والرًً ًخبىىن إلابخياز في املساخل املبىسة ألاولى ً  فئت املبخىٍس

فئت ألاغلبُت الرًً ًخبىىن  إلابخياز في املساخل ألاولى 

 فئت ألاغلبُت الرًً ًخبىىن إلابخياز في املساخل املخأخسة 

ًهم الرًً ال ًتهمىن بالحصٌى على إلابخياز و ال ًلىمىن بالحد ألادوى مً الجهد في هرا إلاطاز بل كد ٌعخمدون على . فئت املخأخٍس

 .إطلىب الخىاصل الشخص ي

  

 :مً هم متبىون إلابتكار
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   :وألاساليب املستحدثت مراحل جبني ألافكار

ختى , بالفىسة أو الابخياز  مً وكذ طماعه أو علمه, عملُت عللُت ًمس خاللها الفسد  ًمىً حعٍسف عملُت جبني ألافياز الجدًدة على أنها
  :ًيخهي به ألامس إلى أن ًخبىاها وجمس هره العملُت بخمع مساخل هي

 
ٌ  وفي هره املسخلت ٌظمع الفسد أو ٌعلم بالفىسة الجدًدة: مسخلت الىعي بالفىسة1) ا أو  مسة وال ألو ًمىً الجصم أن وان هرا الىعي عفٍى

م إلى طلظلت املساخل الخالُت في عملُت الخبني , ملصىدا  خفم العلماء على أن الهمُت هره املسخلت جترهص في وىنها مفخاح الطٍس  ٍو
د مً املعلىماث عنها لُصبذ الفسد أهثر : مسخلت الاهخمام2) جخىلد في هره املسخلت زغبت لدي الفسد في الخعسف على واكع الفىسة وجمع املٍص

 لهرا ًصبذ طلىهه هادفا بشيل هبير ازجباطا مً الىاخُت الىفظُت بالفىسة والابخياز
 

 مً هم متبىون إلابتكار
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ومطابلت بين ما جمعه مً معلىماث عً الفىسة املبخىسة في ضىء  في هره املسخلت ًجسي الفسد عملُت مىاشهت :مسخلت الخلُُم 1)
الظائدة في الحاضس وما ًخىكعه مظخلبال لُيخهي به ألامس إلى اجخاذ كساز ًسفض الفىسة  وألاخىاٌ مىكفه وطلىهه

ب العملي إخضاعها أو  .للخجٍس
 

وي ًددد فائدتها  وفُما ٌظخخدم الفسد ااملىخج على هطاق ضُم على طبُل الخجسبت :مسخلت الخجٍسب2)
 .أوالعىع في خالت عدم جدواها أوطع بفائدتها فاهه ًلسز جبىيها وجطبُلها على هطاق اكخىع فئذا ,خاصت ظسوف وفم

 
,  بجدواها  إكىاعه فالفسد كد اهخهى إلى كساز جبني الفىسة املظخددزت بعد, جخميز هره املسخلت بالثباث اليظبي  :مسخلت الخبني3)

 غير اهه ًجب جرهس اهه في بعض الحاالث كد ًخملص الفسد مً الخىفُر جازوا الفىسة
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و هي جلاض بعدد ألافساد الرًً جبىىا فىسة جدًدة خالٌ فترة . هى الظسعت اليظبُت و التي ًخم مً خاللها جبني إلابخياز مً كبل املىظمت
 .و بالخالي فئن معدٌ الخبني هى مؤشس عددي على خدة مىدنى إلابخياز. شمىُت مدددة

عصي . الظماث االتي جم  إدزاهها  لالبخياز هي أخد الخفظيراث الهامت ملعدٌ اعخماد الابخياز الفرق في معدل اعتماد السماث إلى َو
 :خمست عىاصر هي

 
 امليزة اليسبيت1.
 التوافق2.
 درجت التعقيد3.
 القابليت للتجربت4.
 القابليت للمالحظت5.

 معدل جبني إلابتكار
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 :هىان خمظت عىامل هي مً جلسز هجاح إلابخياز هي
 امليزة اليسبيت1)

هي الدزجت التي ٌعخبر فيها إلابخياز أفضل مً الفىسة التي طبلتها و التي جم جبىيها مً كبل مجمىعت معُىت مً 
و ولما وان إلادزان للميزة . املظخخدمين وفم ملاًِع املظخخدمين مثل امليزة إلاكخصادًت أو اللُمت املضافت و غير ذلً

 .واهذ طسعت جبني هرا إلابخياز  أهثر أي أن معدٌ إعخماده أهبر االخىافظُت لإلبخياز أهبر ولم
 التوافق مع القيم الحاليت واملمارساث( 2

وال  ًخم  إعخمد  .والاخخُاجاث للمخبىين املحخملين, هي الدزجت التي ٌعخبر الابخياز مخفم مع اللُمى  الخجازب الظابلت 
 .فىسة جدىافى مع اللُم  وألاعساف أو املمازطاث 

 ملاذا جىتشر بعض الابتكاراث بسرعت ألبر مً غيرها؟ و ملاذا جفشل أخر؟ 
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 البساطت وسهولت الاستخدام( 3
ًخم اعخماد ألافياز الجدًدة والتي ٌظهل فهمها  بصىزة أطسع مً جلً . هره هي الدزجت التي ٌعخبر فيها إلابخياز صعب فهمه واطخخدامه
س مهازاث و جهد في فهمها  .إلابخيازاث التي جخطلب مً مخبىيها جطٍى

 إمكاهيت ججربتها( 4
فيلما وان ذلً ممىىا وان طسعت جبني إلابخياز أهبر بظبب كدزة . جساء الخجازب على إلابخياز أي ًمىً إخخبازه‘هي الدزجت التي ًمىً فيها 

 . املخبني علت كُاض دزجت مخاطس جبني إلابخياز
 

 هتائج قابلت للمالحظت( 5
فالىخائج املسئُت لإلبخياز جللل مً عدم . ولما وان مً ألاطهل لألفساد الاطالع على الىخائج لالبخياز ولما وان طسعت جبني إلابخياز أهبر و أطسع

 .الُلين وجدفص املىاكشت بين أفساد املىظمت  للفىسة الجدًدة

 ملاذا جىتشر بعض الابتكاراث بسرعت ألبر مً غيرها؟ و ملاذا جفشل أخر؟ 



 ضع جصىز ابخيازي لسفع مبُعاث حجصاث طبران الظعىدًت •

ت و لِع ) صع جصىزا لسفع  الىعي باللُادة الظلُمت للظُازاث • جصىزا هفىسه ابخياٍز
 (  مبادزة 

 ضع جصىزا لسفع مظخىي اللسأة داخل املميلت •
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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/

