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اإلبتكار مرتبط بأي فعل أو شئ جدٌد من لبل المؤسسة  أو •

 .  المنظمة، ولد ٌكون على شكل حل جدٌد لمشكلة لائمة

 

االبتكار هو عملٌة  تتضمن اإلحساس بالمشكالت  •

والثغرات فً مجال ما، ثم تمدٌم بعض األفكار الجدٌدة و 

 التً تساهم  فً حل المشكلة من ثم ٌتم إختبار مدى صحة 

 .  أو خطأ هذه األفكار، وتوصٌل نتائجها إلى اآلخرٌن

 

وٌشتمل اإلبتكار أٌضا عملٌات إتخاذ المرارات الرشٌدة، •

وتطوٌر العملٌة البشرٌة وتطوٌر الهٌكل التنظٌمً و بحٌث 

ٌؤثر كل ذلن فً التصرفات التً ترتبط بالنواحً الفعلٌة أو 

  التفكٌر االبتكاري
اإلبتكارات على أنها تطبٌك لفكرة أو منتج أو خدمة أو عملٌة أو طرٌمة تسوٌمٌة جدٌدة 

أو ممارسة إدارٌة أو تنظٌمٌة جدٌدة أو طرٌمة جدٌدة لتنظٌم مكان العمل أو عاللات 

خارجٌة جدٌدة و هذا التعرٌف الواسع لإلبتكارات ٌشمل كل األنواع المحتملة 

 .            لإلبتكارات و بالتالً ٌشمل كل أنواع االبتكارات الممكنة

 ممكن تساعدني



  أنواع االبتكارات

 إبتكارات المنتج إبتكارات تتعلك بالعملٌات

 إبتكارات تسوٌمٌة إبتكارات تنظٌمٌة

 منتجات االبتكار الجذري

 منتجات االبتكار التدريجي  

 المنتجات المقلدة

بتطبٌك طرق تسوٌمٌة 

جدٌدة تتعلك بإجراء 

تغٌٌرات فً تصمٌم و 

تعبئة و تغلٌف وتمٌٌز 

المنتج أو الخدمة و 

االبتكارات المتعلمة بطرق 

 توزٌع المنتجات 

عملٌات تخفٌض التكالٌف و 

زٌادة الجودة و ابتكار طرق 

 جدٌدة لتمدٌم المنتج للمستهلن 

عملٌة تبنى وتطبٌك فكرة جدٌدة أو 

ممارسة جدٌدة أو سلون جدٌد أو تبنى 

معدات أو أنظمة أو سٌاسات أو برامج 

أو عملٌات أو منتجات أو خدمات جدٌدة 

أو طرق تنظٌمٌة جدٌدة فً ممارسات 

األعمال و اإلجراءات و مراحل العمل 

وطرق جدٌدة لتحسٌن التعلم و نمل 

 المعارف 
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 إبتكازاث املنتج

 :و ٌتضمن هذا النوع من اإلبتكارات على 

 تصمٌم المنتج1.

 جودة المنتج2.

 العالمة التجارٌة 3.

 التعبئة و التغلٌف . 4

  بطالة عنوان المنتج. 5

   

 :  مستوٌات إبتكار المنتج

 المنفعة الجوهرٌة1.

  الصفات الحمٌمٌة للمنتج 2.

 أنواع إبتكار المنتج 

 تمدٌم منتجات جدٌدة

و ٌمكن أن نصنف ثالثة أنواع من إبتكارات المنتج من حٌث طبٌعة  

 :اإلبتكار

 منتجات االبتكار الجذري .1

 منتجات االبتكار التدرٌجً .2

 :المنتجات المملدة  .3
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لُت   ابخيازاث حظٍى

 أندروٌــد كت كــات فروق ثمافٌة و مجتمعٌة 

 فى ، ولتئــذ لال غوغل تسوٌك مدٌر

 اختٌـار سبب شارحا   ، له مثٌــر تصــرٌح

 : تحدٌدا   االسم هذا

 ألندروٌد أفضل اسما نتصور أن ٌمكن ال

 الشكوالتة غٌر إطالله تم الذي الجدٌد

 األٌام منذ الفرٌك لدى المفضلة اللذٌذة

 وهً .. أندروٌد نظام إلنشاء األولى

 ! كـات كٌت شكوالتة

كٌتو )كٌت كات لرٌبة جدا من كلمة 

حظا )الٌابانٌة والتى تعنً ( كاتسو

 (.سعٌدا

 رجل من نٌوجٌرسً ٌبٌع جسر بروكلٌن
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  إبتكازاث جتعلق بالعملياث -ثاهيا 
س مىخجاث مبخىسة س ػسق مبخىسة لخلدًم مثل هره املىخجاث .  ول مىظمت جدخاج ئلى جؼٍى و هىا جبرش الحاحت ئلى جؼٍى

و ملىاحهت هره الخددًاث  و لهرا جىصب حهىد املىظماث غلى الابخياز في الػملُاث و ٌؼمل ذلً ول غملُاث . والخدماث
ادة الجىدة و ابخياز ػسق حدًدة لخلدًم املىخج للمظتهلً   .جخفُع الخيالُف و ٍش

 
  

  

 :إبتكازاث جنظيميت -زابعا  
 

الابخياز الخىظُمي هى وطائل الخغُير الاًجابي للمىظمت مً خالٌ غملُت جبنى وجؼبُم فىسة حدًدة أو ممازطت حدًدة أو 
طلىن حدًد أو جبنى مػداث أو أهظمت أو طُاطاث أو بسامج أو غملُاث أو مىخجاث أو خدماث حدًدة أو ػسق جىظُمُت 
حدًدة في ممازطاث ألاغماٌ و إلاحساءاث و مساخل الػمل وػسق حدًدة لخدظين الخػلم و هلل املػازف أو جلدًم ػيل 

لت حدًدة للخػامل مؼ  لت حدًدة إلغادة جىظُم أماهً الػمل أو جلدًم ػٍس جىظُمي حدًد للهُيل الخىظُمي أو جلدًم ػٍس
الجهاث الخازحُت مثل الػمالء و املىزدًً و املىافظين غلى املىظمت املخبىاه طىاء جم جىمُتها داخلُا أو جم حلبها مً الخازج 
لخدظين ػسق اجخاذ اللسازاث و بهدف جدظين الىفاءة والفاغلُت وامليزة الخىافظُت بما ًظُف كُمت للمىظمت وألصحاب 

 .املصالح



  مراحل عملية اإلبتكار  

 
ا
لها ئلى مىخج حدًد أو خدمت حدًدة, ًخم بخلُُم وحػدًل وجدظين ألافياز الجدًدةجطوٍس الابتكاز : أول وفي هره املسخلت , مً أحل جدٍى

 .ًخم جللُص غدد ألافياز ئلى أكل غدد مً ألافياز املؼىزة اللابلت للخؼبُم

 
ا
في هره املسخلت حظخخدم الؼسهت ألافياز املؼىزة؛ لخلىم بػملُت الخصمُم والخصيُؼ والخىزٍد للمىخجاث أو جطبيق الابتكاز  : ثاهيا

.الخدماث أو الػملُاث الجدًدة  

 
ا
ئدخاٌ املىخجاث أو  إطالق التطبيق: ثالثا

 .  الخدماث الجدًدة ئلى الظىق 
 
ا
أي همى الؼلب بمػدٌ متزاًد وهرا ٌػني أن الابخياز كد دخل   جنامي التطبيق: زابعا

 مسخلت همى ألاداء الاكخصادي وجدلُم السبدُت الػالُت
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ا
هضوج الابتكاز: خامصا  

هما حػمل الؼسواث , وجؼبله بادخاٌ مىخجاتها أو خدماتها ئلى الظىق بما ًىافع الابخيازألاصلي, وصٌى الؼسواث املىافظت ئلى الابخياز
 املىافظت غلى ئدخاٌ الخػدًالث والخدظِىاث الجصئُت الصغيرة غلُه ختى حظدىفد ول ئمياهاث الخدظين

ادة املبُػاث. شادشا ًحمل كل ابتكاز جدًد هاجح بروز جدهوزه الالحق وغدم جدلُم ميزة , فػىدما جيىن الؼسهت غير كادزة غلى ٍش
 جىافظُت مً الابخياز في أواخس مسخلت الىظىج؛ فان هرا الابخياز ًدخل في مسخلت الخدهىز 



ة   كار أ همي  ت  ب  ء و مصادر ألإ  ادي   و مب 



 إلابتكاز أهميت 

 جحقيق امليزة التنافصيت 

ادة إلاهخاحُت جدظين ألاداء  خفع الىفلاث ٍش

سها ئًجاد أطىاق حدًدة ئًجاد فسص الػمل الجدًدة  ئًجاد املىخجاث الجدًدة وجؼٍى

 الىصٌى ئلى مظخىي امليزة الخىافظُت مً خالٌ إلابخيازاث( الؼسهت)حظخؼُؼ املىظمت 

 :مثال 
جخدلم غملُت خفع الخيالُف مً خالٌ ئبخياز ػسق في إلاهخاج جللل مً همُاث الخلف وئغادة أو 

 جىساز الػمل لصىؼ أو جلدًم خدمت مما ًظُؼ الىكذ و الجهد و املاٌ 



 مباديء إلابتكاز

ٌظدىد إلابخياز ئلى ػسق مىهجُت  
فالجهىد الػؼىائُت ججػل مً 

 الابخياز مخاػسة هبيرة

الابخياز فً ئحخماعي 
وبُئي ًسجبؽ بخفاغل 

ألافساد مؼ بػظهم بػظا 
و بُنهم و بين البِئت 

 املحُؼت بهم

هىان  أهىاع مخخلفت  مً الابخياز 
ًخؼلب ول منها مجمىغت غملُاث 

   .وأدواث وفسق غمل مالئمت
 

الابخياز هى وؼاغ اطتراجُجي ال  
س اطتراجُجُت  ًىفصل غً جؼٍى

   .الؼسهت وجىفُرها
 

البِئت الخاصت املحُؼت 
بالؼسهت و البِئت الػامت 
حؼىالن مصدزان مهمان 

 لإلبخياز

لِع هىان ابخياز دون 
 كُادة 

الابخياز الفػاٌ ًخؼلب اطتهدافا دكُلا 
ليي ًخم ئطخخدام مىازد املىظمت 

 بدىمت

الابخيازاث الػظُمت  جسجبؽ  
باخخُاحاث املجخمؼ و املىظمت 

 للخؼىز 
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  مصادز إلابتكاز

 :املصادز املحيطت بالشسكت مباشسة -أول 

 لظهىز غير مخىكؼا  •

 الخظازب•
 الحاحت لخغُير غملُت إلاهخاج أو جلدًم الخدمت•
 .  الخغيراث في الصىاغت والظىق •

مصادز خازجيت جتعلق بالبيئتها  -ثاهيا 
ت  .الاجتماعيت والفكٍس

 .الخغيراث الدًمىغسافُت•
 الخغيراث في الخصىز و املفاهُم•
 الىصٌى ئلى مػازف حدًدة•



مصادز إلابخياز 

 املحُؼت باملىظمت

مصادز غير 

 مخىكػت

 الخظازب

إلازجياش غلى 

أطاض الحاحت 

ملػالجت غملُت 

 مخخلفت

الخغيراث في 

الصىاغت و 

 هُيل الظىق 



مصادز الابخياز في 

 البِئت الػامت

 

 الخغيراث الظياهُت

الخغير في 

أهماغ 

 الظلىن

الخغير في الػاداث 

 و الخلالُدة

الخغير في 

 إلادزان



اث إلابتكاز  مصتٍو

 إلابخياز إلادازي  إلابخياز الفني

لإلبخياز( جاًلىز )جلظُم   

 إلابخياز غلى مظخىي الجماغاث إلابتكاز على املصتوى الفسدي

 إلابخياز غلى مظخىي املىظماث

 إلابخياز الخػبيري   إلابخياز إلاهخاجي إلابخياز إلاختراعي إلابخيازاملظخمس ئبخياز إلاهبثاق



 هماذج إلابتكاز 



  نماذج اإلبتكار
 :الىمىذج الخؼي -أوال 

س املخخلفت ختى جصل  الىمىذج الخؼي ًلظم غملُت إلابخياز ئلى مساخل مدظلظلت جبدء مً هلؼت جىلُد الفىسة و جمس بمساخل الخؼٍى
لها ئلى مىخج أو خدمت جلدم مىفػت للمظخخدمين أو الػمالء  ئلى مسخلت ئخخبازها و جبىيها و جدٍى

 جصيُف الىماذج الخؼُت لإلبخياز 

 إلابتكاز الري ٌصتند بشكل زئيس ي إلى التكنولوجيا و إشتخداماتها1.

 إلابتكاز الري ٌصتند إلى حاجاث املصتهلكين أو الزبائن2.
  

و هما ًالخظ أن  هال املجمىغخين حػاملذ مؼ غملُت إلابخياز هىظام دًىامُيي و بهرا فىالهما ًفخلسان ئلى الترهيز غلى الػامل السئِس ي 
 .الري بدء به إلابخياز أن هلؼت جىلُد الفىسة

 هموذج إبتكاز منتج حقيقي من خالل إدازة جدفق املعلوماث   
بل جأحي مً خالٌ دوز املدًس الري ًلىم .هره الػملُت لِظذ ئطخخدام املػسفت أو املػلىمت بؼيل مىؼلي أو بخؼىاث مدظلظلت

م ئشالت اللُىد و املػىكاث التي حػترض ذلً طىاء وان ذلً داخل  بخِظير جدفم املػلىماث بصىزة طمىُت وبديهُت وواضحتغً ػٍس
 .  املىظمت أو خازحها



  هماذج إلابتكاز بحصب إلاطاز النظسي  -ثاهيا 

  النموذج آلالي
فاالبخياز ًمىً أن ًظهس بِظس أهبر , أن الحاحت هي أم الابخياز

وجيىن , غىدما جيىن هىان مؼيلت جىاحه املىظمت أو ألافساد
 .ملحت بدُث جدفػهم بلىة للبدث غً خل لها 

 النموذج الفائق أو ما وزاء النطاق املادي 
ٌػخمد البخياز غلى ألافساد املبخىسون الػباكسة وبالخالي فان غلى 

املىظماث أن جبدث غً ألافساد  مً هرا الىمؽ الػبلسي 
ً غلى الخىصل ئلى الابخيازاث الجدًدة بؼيل أطسع  اللادٍز

 .وأفظل مً غيرهم

 هموذج الابتكاز الجرزي  
ٌػمل الابخياز الجرزي غادة غلى جدلُم جلدم غلمي وفني 

وكفصة اطتراجُجُت جإدي ئلى الخغُير في مدي واطؼ مً , هبير
 .  املىخجاث والخىىىلىحُا والصىاغت



والاطدثماز في ألابدار ًلدم , الخلدم الػلمي والابخياز الصىاعي:  التقدم العلمي و إلابتكاز
 للمؼىالث 

ا
 ئن ول الابخيازاث في املىخجاث والػملُاث أطاطها أبدار أطاطُت دؤوبت. خلىال

و ٌظدىد ئلى الىفاءة في ألاداء إلابخيازي مثل املسوهت  التي حظمذ بىؼاق  : إلاقتران إلابتكازي 
  . أوطؼ مً املىخجاث

س : التكامل و التواصل إلاشتراجيجي ٌظدىد الخغُيراث التي جددثها الؼسواث في جؼٍى
س الابخياز  اطتراجُجُاث ابخيازبدُث جخيامل ئلى خد بػُد مؼ ػسوائهاومؼازهيها في جؼٍى

  . ٌظدىد هرا الىمىذج غلى أهمُت الؼلب في الظىق همصدز زئِس ي لإلبخياز : طلب الصوق 

و ٌظدىد هرا الىمىذج ئلى جدلُل الاخخالفاث بين أطلىب : جحليل إلاختالفاث التنظيميت 
. جىظُم الؼسواث الُاباهُت والغسبُت في مجاٌ إلابخياز  

اث : إلابخياز غملُت لها طخت أبػاد جبدء بؼيل متزامً  هره ألابػاد هي: إلابتكاز الدوزي هظٍس
العالقاث الداخليت و  -بداًت عمل ججازي جدًد  -القيادة   –التعلم التنظيمي  -التغيير 

 . الخازجيت للمنظمت
مثل مجمىغت واطػت مً ألاوؼؼت املحددة في أهماغ دًىامُىُت غير الخؼُت و ًسبؽ .. الابخياٍز

الىمىذج بين ئبخياز املىخج و جدٌى الظىق و إلاهدؼافاث الػلمُت و ألابدار الخىىىلىحُت 
 .  بؼسق مدددة

ثالثا هماذج إلابتكاز بحصب إلاطاز 
 التطبيقي



و الػلىم و الخىىىلىحُا ألاطاطُت و ألابدار الػلمُت و التي جخفاغل بؼسق ( الؼلب)ًمثل الؼيل ألاكؼاب ألازبػت للصىاغت و هي الظىق 
مثاٌ ذلً فان جفاغل الصىاغت مؼ الظىق كد ًيخج كُمت ئطافُت للمظتهلً و أًظا فان جفاغل الػلىم ألاطاطُت مؼ الخىىىلىحُا . مخخلفت

كد جيىن طببا للخغير إلاحخماعي) ئن جفاغل الػلم و الظىق ًىلدان الىظسة إلاحخماغُت الثاكبت . ًيش يء اللدزاث الخلىُت و هىرا  

النموذج الصادس إلابتكاز 
  الدوزي



 
 

ؼ الابخياز الداخليهىاطخخدام  وجىطُؼ ألاطىاق , هادف للخدفلاث الداخلت والخازحت مً املػازف و ذلً لدظَس
 .  .لالطخخدام الخازجي لإلبخياز

 
و هرا بػىع الىمىذج املغلم لإلبخياز الري ٌػٌص املىظمت غً بِئتها الخسحُت و ًجػلها حػخمد بؼيل هبير غلى كدزاتها و 

و ًخصف املىىذج املفخىح بمؼازهت وافت أوؼؼت املىظمت و في املساخل املخخلفت مً غملُت . مىازدها الداخلُت فلؽ
 :و الؼيل الخالي ًىضح ذلً. إلابخياز

 إلابخياز املفخىح



 (خدزىا غً الابخياز)   حػٍسف إلابخياز .1
 ما هي مػىكاث إلابخياز .2
 ما هي أهىاع إلابخياز .3
 هُف ًمىً مالخظت .4
ت   وحىد فسصت ئبخياٍز
 

 
 ما هي أهمُت إلابخياز .5
 ما هي الػىامل الداخلُت التي جإزس في إلابخياز .6
ت في  .7  مجخمعيهُف أشجؼ غلى جبني ألافياز إلابخياٍز
م  .8 ًهل ًمىً حؼىُل فٍس  .و ملاذا و هُف للمبخىٍس

 خللاث هلاغ 



 ما هي الػىامل التي حظاغد غلي الابخياز  .1
 .....اطخمساز الابخياز مسهىن بي  .2
ما هي الػىامل البِئت التى حظاغد غلي  .3

 الابخياز 
 

 
 ملاذا هبخىس  .5
 الابخياز غلم ًىدظب ام فؼسة و ملاذا ؟  .6
 

 خللاث هلاغ 
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