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 مقدمة      
   : مقدمة     
تعرفها الكثَت من الدكؿ يف  يف ظل االزمات الراىنة من كركنة ك ازمات اقتصادية ا١تختلفة  الىت     

العادل ٧تد الكثَت من ا١تؤسسات قدمت  ٖتدايت من خالؿ ٕتميع الطاقات ك االمكانيات  ١تواجهة  
ا١تشاكل ك اٟتاجيات  ٓتلق منتجات ك خدمات قادرة على  ٖتويل  ا٠تياؿ اذل كاقع.  فاالنساف 

ا١تادم ك ا١تعنوم  لو أتثَته اال٬تايب  مبدع بطريقة ما ك كل موضف لو امكانيات ابداعية ك التشجيع  
 يغذم الدكافع الداخلية  لتقدًن اٞتديد.

ساليب  حديثة يف تقييم ا١توضفُت  من حيث  قدراتو أفالكثَت من ا١تؤسسات  صارت تتبع      
الناجحُت يف حياهتم  ك خرباهتم  تلعب دكر مهم   االبداعية ك ليس فقط  الشهدات .فاالشخاص

الشهادات االكادمية. فالتنافسية يف ا١تؤسسات  تقـو على  مستوايت االبداعية بدؿ االعتماد على 
فاالنتاج ّتودة عالية  ك االستدامة ك القدرة على  العالية ك ا١تهارات  الكافية للدفع بنجاح ا١تؤسسة.

اع يف نفوس  ا١توظيفُت من أىل العوامل  االساسية  اذا توفرت  يف بعض توزيع  ك نشر  ك زرع االبد
اك اكثرية العماؿ   فبالتاكيد سيكوف ىنالك ابتكار ك ابداع ك ٧تاح. فالكثَت من ا١تقارابت ك 
النظرايت ركزت على  الدكافع النفسية ك البيئة االبداعية ك لكن لبد من تغذية ىذه الدكافع من خالؿ 

 القابلية على ا٠تيل ك نوعية التقييم.ا١تركنة ك 
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 :سبيهيد 

٨تن اليـو نعيش يف عادل كثَت التغَت ك التحوالت السريعة ك ال شك أف  لالبداع ك االبتكار دكر   
كبَت يف تغَت مسار اٟتياة عرب التاريخ االنساين. فالعادل اليـو  ٦تلوء ابالبتكارات اٞتديدة  الىت غَتت ك 

كيف  كانت حياة البشر فوؽ االرض  يف العصور القدٯتة   تغَت كجو اٟتياة. فمن الضركرم التساءؿ
حيث كاف يعيش يف خوؼ مع الطبيعة القاسية ك كيف استمر يف صنع ادكات بسيطة للتعايش  مع 
تلك الطبيعة حيث صنع ادكات من اٟتجارة ك من عضاـ اٟتيوانت ك من االشجار ك عمل ابستمرار 

االرض . لبد من االعًتاؼ أف االنساف   مر  على تطوير ادكات جديدة تسهل لو حياتو فوؽ
السهم  صناعة بصعوابت  ك مراحل زمنية  لنقل معارفو ك الفضل يعود  لالبداع ك االبتكار. فمن
 غصنك من   ،البسيط  ك السكينة ا١تصنوعة من اٟتجارة اذل صنع السيارات ك الطائرات ك االسلحة 

...اخل  كل ذلك كاف نتيجة  تعمل يف الزراعة الدقيقةتس  ركات ك طائراتٟترث االرض اذل االت ك ٤ت
تراكم مستمر للبحث ك االبداع البشرم كصوال لعصر التكنلوجيا ك ال تزاؿ قدرات البشر غَت ٤تدكدة 

 .(1)ين سياخذان االبداع ك االبتكار يف ا١تستقبلأك ال ندرم اذل 

أكثر.ك لبد  على الدكؿ النامية ك على العمـو فاالبداع مكمل لالبتكار ك عملة  بوجهُت ال  
سوؼ  ك يف حالة العكساالىتماـ ابلعلم ك تطوير ك استغالؿ ا١توارد البشرية  الهنا مفتاح التقدـ 

  أتكل الفتات من على موائد االبداع ك االبتكار للدكؿ ا١تتقدمة. الدكؿ العربيةتبقى 

 

 

 

 

 

 
                                                

(1) Godin, B. (2008). Innovation: the History of a Category, pp07-10. 
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  مفيهوم اإلبداع و االبتكار: ادلبحث االول

 التطور التارخيي دلفيهوم االبداع و االبتكار : األّولادلطلب 

منذ القدـ  حيث كاف ينظر اليو  على أنو  قوة خارقة  ال ٯتكن   ظهر االىتماـ بدراسة اإلبداع  
ك ك كاف يتم ا٠تلط بُت االبداع ك العبقرية  ،السيطرة عليها ك ٯتلكها بعض الناس كتفضيل طبيعي

القدٯتة كاٟتضارة البابلية ك ا١تصرية ك كذا اٟتضارة اليواننية ك الركمانية  ك ا١توىبة .ك عرب اٟتضارات 
ف الوراثة ىي العامل الرئيسي يف ٘تيز بعض االفراد عن غَتىم أ صوال اذل  العصور الوسطى كاف يعتقد

ية ك مع هنا يف االداب ك الفن ا١تعمارم...اخل.  ا٢تندسة ك بصفات خارقة يف بعض العلـو الفلسفية ك
  الذكاء مكوانتبدراسة اإلبداع بصفتو أحد  1 ـ)9896قاـ كل من بٌينيو كىنرم (القرف التاسع عشر 

 . ك ظهرت نظارايت  سيكولوجية ك نفسية  ٥تتلفة  حوؿ ا١تكوانت السلوكية ك السمات العقلية

ك  بُت أنصار أف االبداع من صنع البيئة كبُت من يرل أف االبداع اصلو كراثي. ك ظهر النقاش   
حيث ٧تد  دكات قياس االبداع  يف ميادين التعليم ك الصناعةأمع التطور العلمي  ظهورت  بعض 

ـ) ضيمن ا١تقياس ثالثة من 9925سيموف للذكاء (-عمل الصورة ا١تبدئية ١تقياس بينيو ٤تاكالت
  االختبارات ذات النهاايت ا١تفتوحة للكشف عن مستول اإلبداع ك الذم طوره بعد ذلك جيلفورد

Guilford  2قياس التفكَت اإلبداعيهبدؼ  9967سنة
 . 

التفريق بُت االبداع ك االبتكار ك يف فهم ككاف للتطور التكنولوجي كالعلمي  دكر كبَت يف   
ْتاث ك نظرايت  علم النفس  ك من خالؿ قياس  الذكاء أالدكافع من كراء ضهور العباقرة من خالؿ 

ينظر ١تفهـو اإلبداع على أنو توليفة من العمليات العقلية ك ا١تعرفية لو عالقة متينة ابلتفكَت  بدأحيث 
 .  3كالشخصية كالدافعية ك البيئة

 مصطلحات و مفاىيم اساسية .0

                                                
1 Binet, A., & Henri, V. (1896). La psychologie individuelle, Revue génerale. Année psychologi que, 2, 411-65. 

02، ص 2020االبتكار ، الجامعة االفتراضٌة السورٌة ،رعد الصرن، االبداع و   2  
 .55-50،ص ص5002،عمان،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ،سٌكولوجٌا االبداع  و أسالٌب تنمٌته،ممدوح عبدالمنعم الكنانً 3
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 يستهدؼ إ٬تاد أفكار غَت مألوفة. :  إلبداعا

ك ىو تطوير االخًتاع ك اضافة أشياء ٕتعلو يواكب اٟتضارة.مثل تطوير  ا٢تاتف  السلكي  :  االبتكار
االبتكار يشَت إذل استخداـ فكرة  .يستهدؼ تنفيذ األفكار أبسلوب جديداذل ىاتف غَت سلكي ك 

  .1أك أسلوب متداكلُت بطريقة أفضل ٦تا ىو معتاد

. ك ىو كالتلفاز ك ا٢تاتف..  خلق فكرة أك أسلوب جديدين دل يكوان معركفُت من قبل : االخًتاع
على يد  9879اخًتاع ا١تصباح الكهرابئي يف عاـ  : ا١تثاؿ صياغة فكرة بناء على افكار سابقة.

 األمريكي توماس إديسوف

قدرة عقلية ٯتتلكها اإلنساف ٘تكنو من القياـ ابلعديد من األمور العقلية مثل ٖتليل ا١تواقف  : الذكاء  
ؼ ، كاالستنتاج  كالتفكَت ا١تنطقي ، كالقدرة على التفكَت اجملرد ، كإمكانية حل ا١تشكالت ، كالتصر 

كلمات جديدة    5استخرج لنا  اكثر من  -ْتر –مثاؿ  من كلمة  “.السليم يف ا١تواقف ا١تختلفة 
 .2من نفس اٟتركؼ

شخص الذم  يتمتع بقدرات استثنائية من حيث اإلبداع كالقدرات ال ي ميزة يف ك ى : ةالعبقري  
كيستكشف معرفة ٣تاؿ معُت  حدكد يف. ك حىت األصالة  كما يتفوؽ على  اآلخرين. الفكرية

جديدة. فالعادل الربت انشتُت عبقرم ٔتاجاء بو من نظرايت  يف الفزايء ك تشارلز داركين عبقرم  
 تو يف العلم أبفكار االنتقاء الطبيعي حسب مؤيده فقط.أ٫ت١تس

ىي قدرات خاصة ذات أصل تكويٍت ال ترتبط بذكاء الفرد بل إف بعضها قد يوجد بُت   : ادلوىبة
 ا١تواىب الرقمية ك التحكم يف اٞتشد..اخل.ىي  قدرات  ىف نشطات معينة مثل ا١تتخلفُت عقليان ك 

ىو القدرة على استشعار األحداث قبل كقوعها، ك ىو ذكاء من نوع   : احلدس-احلاسة السادسة  
، أم ليس ٢تا آخر. ف اٟتدس عمليةه غريزيةه كبديهيةه، ٕتعلك ٗتىٍربى ابألشياء من حولك بدكف كعيٌو

 .عالقةه ابلتعٌلم كالتفكَت
                                                

  .25، ص 2011والتوزٌع، الماهرة ،  عاكف لطفً خصاونة ، إدارة اإلبداع واالبتكار فً منظمات األعمال، الطبعة االولى، دار الحامد للنشر1
. ،13، ص 2020، سٌكولوجٌا االبداع اسس نظرٌة و تطبٌمات مؤسسٌة ،كلٌة التجارة، الجزائر، سنة & و أخرونأٌمن عامر   2  
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يعٌرؼ علم الفراسة أنو فن دراسة كاكتشاؼ شخصية الفرد كطباعو من خالؿ مالمح الوجو  : الفراسة
 أك بنية اٞتسم،

على التعبَت ك ثقة عالية ابلنفس  كالربط بُت ا١توقف كما سرعة يف التفكَت، ك قدرة   : سرعة البدييهة
 فقاؿ لػو : رأيتك من بعيد فػظننتك امػرأةن ..أراد رجل إحراج ا١تتنيب-مثاؿ على سرعة البديهة  ٬تب قولو

 ! فقاؿ ا١تتنيب : كأان رأيتك من بعيد فظننتك رجالن  !!

 ابألمور كاٟتيل ك اعلى درجة من كل داىية ذكي، كليس كل ذكي داىية . ك ىو البصَت : الدىاء
مقومات الدىاء ىي القدرة على االقناع كالتخطيط فهو كا١تمثل البارع يستطيع أف  أىمالذكاء. من 

 ٮتدع أم شخص بسهولة.

الفرؽ الوحيد بيٍت كبُت 'قاؿ احد ا١تفكرين  -ك عدـ القدرة على السيطرة على العقل   : اجلنون
أحد ىؤالء العباقرة 1' ٭تتفظ التاريخ بسجل كافر من العباقرة اجملانُت، اجملنوف ىو أين لست ٣تنوانن 

عادل الرايضيات الشهَت، اٟتائز على جائزة "نوبل" يف االقتصاد سنة  ،*جون فوربن انش  اجملانُت
 A Beautiful Mind" ، كالذم خٌلد قصتو فيلم9966

كليس كل اجملانُت  نيوتن -بتهوفُت  –الربت انشتُت   -ا١تبدعُت ٣تانُتكل   -0سبرين و نقاش  
غَت كاقعيُت، االنطواء ك  : غالبا ما ٕتد ا١تبدعُت يتميزكف ٔتايليفمبدعُت. اعطي رايك يف ىذه ا١تقولة. 
اجملتهدين ينظركف للكساذل على أهنم فاشلُت، كابلفعل  غالبان  .حا١تُت، كأحياانن اتفهُت ككسولُت جدان 

ا١تبدعُت كحيدين ك ال يتقبلهم اجملتمع ك اغلب  نسبة كبَتة من الكساذل غَت انجحُت كغَت مبدعُت.
 ا١تبدعُت دل يتم تشجيعهم.

 . جيدا  ١تدة دقيقة  مث قل لنا  ماذا ترل  ابلضبط.  0أك رقم  9انظ ٢تذه الصور رقم  : ٘ترين ك نقاش
                                                

1 Heilman, K. M. (2016). Possible brain mechanisms of creativity. Archives of Clinical Neuropsychology, 31(4), 
285-296. 

أك فصاـ االضطهاد كجنوف العظمة، كبسبب ذلك دخل مرات عدة ا١تصحة  جوف انش منذ بداية شبابو من انفصاـ الشخصية االرتيايب  *

 العقلية.

http://www.imdb.com/title/tt0268978/
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خداع بصرم  حيث أف العقل  قد  يعجز يف تفسَت بعض ا١تعطيات اك يفسرىا تفسَت   : اجلواب
 خاطا.

الشك أبف معظم العباقرة كانوا  ”بُت اإلبداع كاٞتنوف شعرة“مقولة ىنالك مقوؿ  -3سبرين و نقاش
غرييب األطوار لدرجة االعتقاد بوجود عالقة بُت اٞتنوف كالعبقرية.  عرؼ كل من ا١تصطلحُت  كبُت  

 .أبمثلةكيف يكوف ذلك ك دعم افكارؾ 

 سيماتو أىمتعريف الذكاء  و    .0

ومعريف يقوم بو سرعة يف الفيهم والبدييهة، ونشاط فكري  ٯتكن تعريفو ابنو : تعريف الذكاء  .0.2
فمنهم من عٌده مكتسبنا كمنو من عٌده  ك ليس ابلضركرة اف يرتبط ابلتحصيل االكادٯتي . العقل

ك الذكاء كمصطلح .. ك نسبة الذكاء  متباينة بُت البشركراثينا، كمنهم من جعلو بُت الوراثة كاالكتساب
اح ضمن ثقافة معينة, أنو يدؿ يف يعٍت القدرة على التمكن من ا١تعلومات ك ا١تهارات ا١تطلوبة للنج

إطار النموذج ا١تعريف ا١تعلومايت على االسًتاتيجيات اليت تستخدـ يف عملية التفكَت ك اليت تتحوؿ إذل 
 .1مهارات تكتسب ابلتعلم مث ٗتتزف يف الذاكرة 

 مع سرعة الفطنة.  استعداد اتـ إلدراؾ العلم ك ا١تعارؼ "-كما يعرؼ ابنو  -

 

 

 

                                                
1 Wheaton, K. J., & Beerbower, M. T. (2006). Towards a new definition of intelligence. Stan. L. & Pol'y Rev., 
17, 319. 
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 :    Howard Gardnerنواع الذكاء حسب العامل ىاورد غاردنر أ -  80رقم  اجلدول

 الذكاء البصري ادلكاين الذكاء ادلنطقي الذكاء اللغوي
 الذكاء الوجودم الذكاء الطبيعي سيقيو الذكاء ادل

 الذكاء اٞتسدم الداخلي االجتماعيالذكاء  الذكاء الشخصي
Source : Smith, M. K. (2002). Howard Gardner and multiple intelligences. The encyclopedia 

of informal education, 2, 96-132. 

ك احياان    الذكاء الشفهي ىو القدرة على استعماؿ اللغة :Linguistic Intelligence الذكاء اللغوم -أ
 .كاألشخاص األذكياء لغواين ىم الشعراء كا٠تطباء كا١تذيعوفيوجدكف لغتُت أك ثالثة. 

 ٦تيزات اصحاب الذكاء اللغوم  
 .ميتلك ادلقدرة على تعلم اللغات بسرعة

 التعبَت بسيهولة عما يف نفسو و سرعة البدييهة واجلواب حبكمة.
 .يتذوق األدب من قراءة و الغاز و كتب  وتستيهويو قراءة الشعر

 طرؽ تنمية ىذا النوع من الذكاء 
 ادلطالعة و  التشجيع على قراءة القصص

 .تعليم الطفل للقرآن  دلا يف  القرآن من البالغة والفصاحة والدقة يف التعبَت
 حل األلغاز اللغوية أو ادلسابقات و حفض الكثَت من ادلفردات و القوايف.

الفرد على التفكَت كالتعلم ابستخداـ ٯتثل قدرة Logical–Intelligence  : 1 الذكاء ادلنطقي -ب
ليل العالقات بُت األسباب كالنتائج، كيتمٌيز األشخاص الذين ٯتلكوف ىذا الذكاء أبهٌنم  األرقاـ، كٖتى

كاألشخاص األذكياء رايضيان: ىم علماء الرايضيات كا١تهندسوف  منهجيُت كييفكركف بطريقة منطقية.
 كالفيزايئيوف كالباحثوف.

                                                
1 Halil, N. I. (2017). The actualization of literary learning model based on verbal-linguistic intelligence. 
International Journal of Education and Literacy Studies, 5(4), 42-48. 
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 ٝتات صاحب الذكاء ا١تنطقي

 مادة الرايضيات والعلوم والكيمياء واإلحصاء و االستمتاع بدراستيها.حب كل من 

 لقدرة على التفكَت اجملرد و اخليايل.

 .حل ادلسائل الرايضية ذىنًياالقدرة على الربط بُت  االشياء   و  

 .ومييل لأللعاب االسًتاتيجية حل األلغاز الرايضية،زلبة  

 طرؽ تنمية ىذا  النوع من الذكاء

 ويل ادلعلومات إ ى أرقام.العمل على رب

 .*االكثار من حل التمارين و االلغاز الرايضية
أصحاب ىذا النوع لديهم قدرة عقلية كبَتة  Spatial Intelligence : الذكاء البصري ادلكاين - ت

كتكييفها ذىنيان. كجد ىذا النوع من   خلق امثلة ك اشكاؿ فلهم قدرات يف  .على ا٠تياؿ كالتصور
 الذكاء عند  الرسامُت ك ا١تهندسُت ك ا١تتخصصُت يف  فنوف ا٠تط ك  تصميم ا٠ترائط .

 مسات أصحاب ىذا النوع من الذكاء
حب الرسم أو النحت أو التصميم و حىت  القدرة على التعبَت على أفكارىم ومشاعرىم  من 

 خالل الرسم
 و تذكر االماكن و االحداث. القدرة على التخيل 

 خيال جد واسع و امكانية كبَتة يف  تقدمي الرمسات التوضيحية.
                                                

ألخ األكؿ نصفها، كللثاين ثلثها، كللثالث حيث تبُت أف ل ) رأس من اإلبل فيما بينهم،17اختصاـ ثالثة إخوة حوؿ تقسيم ( : مثاؿ *

كي    كـر هللا كجهو فذىب اإلخوة الثالثة لسيدان علي  .أم    1.8 =17/9،    5.6 =17/3،    8,5 = 17/2تسعها. ك لكن  

كالباقي  2 =18/9، 6 =18/3، 9 =18/2: ٭تكم بينهم، فاستأذف منهم أبف يضيف إحدل نوقو قبل تقسيمها. فكاف اٟتل كااليت

 .)، كىي انقة سيدان علي كـر هللا كجهو1(
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 طرؽ تنمية ىذا  النوع من الذكاء
 رسم  كل ما خيطر يف ادلخيلة

 كتابة  القصص اخليالية و تصور االحداث
 ذبميع الصور، واأللعاب ثالثية األبعاد

الذكاء   (Howard Gardner)ىاكارد غاردنريعترب Musical Intelligence  1 :الذكاء ادلوسيقي - ث
ا١توسيقي أبنو  قدرة بعض البسر على  أتليق ا١تقاطع ا١توسيقية ك د٣تو ك  اتقاف   العزؼ  على عدة 
انواع من اآلالت ا١توسيقية  ك كل ما ىو موسيقي ك اٟتاف ٢تم فيو مقاـ ك ذكائهم فيو مرتفع . ك يعترب 

 ىذا النوع من الذكاء من االنواع السامية.

 ١توسيقيٝتات أصحاب  الذكاء ا
 ميول يف تعلم كل انواع ادلوسيقى  و الشغف  بتأليف ادلقاطع ادلوسيقية 
اتقان النواتت ادلوسيقية و  حب  االستماع   القدرة على  العزف على عدة االت و  

 لألصوات ادلختلفة
 قدرة على  التعلم و حفض ادلقاطع  و االغاين بسيهولة  . 

 طرؽ تنمية ىذا النوع من الذكاء
 دراسة ادلوسيقى و العزف على اآلالت ادلوسيقية  
 كتابة بعض  ادلقاطع  ادلوسيقية  والعمل يف تقدمي  برامج موسيقية     
 تعلم و اتقان بعض الربامج اخلاص ابألصوات و طبقات االصوات و كيفية درليها 

ىذا   ا١تالحضات  كاكتشاؼ للعادل ابٟتواس  ك تسجيل  ىو الذكاء الطبيعي  :الذكاء الطبيعي -ج
 التعرؼ  ركيز على ي حب عميق للطبيعة كالبيئة. كالطبيعية   نوع من الذكاء مرتبط اب١تكوانتال

نبتات ك ْتار ك حشرات  ك حيواانت ك ٤تاكلة ٥تتلف الضواىر الطبيعية   من  ٥تلوقات هللا من 
 .2 مثاؿ على ذلكدراستها  ك دراسة خصائصها . ك علماء النبتات  ك علماء الطبيعة   خَت

                                                
،02،2020، العدد  12تلمسانً فاطمة وخطٌب زولٌخة،أشكال الذكاء المتعدد لدى الطلبة الجامعٌٌن..،مجلة االداب و العلوم االجتماعٌة ، المجلد   1  

on 02 july 2021. https://www.almrsal.com/post/1040762.seen 2 

https://www.almrsal.com/post/1040762.seen
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 ٝتات اصحاب الذكاء الطبيعي
 حب االنغماس يف النقاش الطبيعي 

 أكضحالتعرف على البيئة الطبيعية بشكل جيد ، 
 االتصال ابلبيئة و مجع ادلعلومات  عن مكوانهتا و ربليليها 

 طرؽ تنمية الذكاء الطبيعي
 هللا. اخلروج يف رحالت  و االستمتاع جبمال الطبيعة و سللقات 
 تطوير ادلعارف حول الطبيعة و ربط العالقة بُت السبب والنتيجة. 

الذكاء الوجودم أك ما  يسمى ابلذكاء الوجداين كىو قدرة الشخص على  :   الذكاء الوجودي  - ح
حوؿ كجوده كا٢تدؼ من ك احياان غريبة  فهم نفسو كأفكاره كفهم اآلخرين، كطرح األسئلة ا٢تامة 

 ...اخل  ، كْتثو عن الغاية كالرسالة اليت ٬تب أف يوصلها خالؿ رحلتو يف اٟتياة.حياتو 

 ٝتات تنمية الذكاء الوجودم
بطرح رلموعة من االسئلة الوجودية  و الفضولية حول  أصل االشياء و دلاذا  و كيف و الشغف 

 مىت 
 علم النفس، أو الالىوت.التمتع بعلم الفلسفة و  

 تنمية ىذه القدرة كيفية
 التعمق يف طرح االسئلة الوجودية  
 البحث ادلستمر على  النقاشات الوجودية و الفلسفية 
أصحاب ىذا النوع من الذكاء  : Intrapersonal Intelligence العاطفي الذكاء الشخصي - د

يتميزكف  ٔتستول راقي يف االحساس ابلغَت ك ٔتشاعرىم ك دكافعهم كما ٯتلكوف مهارات تواصل مع 
 .1االشخاص  بكل سهولة 

 ٝتات الذكاء الشخص العاطفي

الفروقات بُت  القدرة على تقبل كل الشخصيات و التعامل  مع سلتلف  العقليات و 

                                                
july 2020. :9activities.Seen on -and-examples-intelligence-intrapersonal-is-https://www.mentalup.co/blog/what 1 

https://www.mentalup.co/blog/what-is-intrapersonal-intelligence-examples-and-activities.Seen%20on%20:9
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 األشخاص.

 بكل سيهولة انتباىيهماحساس عايل ابألخرين و  تقبل افكارىم و جلب  

 كأطباء علم النفس و رعاية االطفال.  يصلحوااصحاب الذكاء العاطفي   

 طرؽ تنمية الذكاء العاطفي

 قراءة الكتب و القصص  الدرامية  

  ميهن كميهنة التدريس و التقرب من االطفال. شلارسة  

اذا كنت ٖتًـت نفسك ك ٖتًـت من ىم حولك ك ٭تًتموف شخصك ألنك  : الداخليالذكاء  - ذ
شخص ٦تيز ك لديك مستول كعي ك احساس عارل  فذلك خَت دليل ابنك من بُت  الذين ٯتلكوف 

 ذكاء داخلي.

 ٝتات الذكاء الداخلي
 إرادة قوية والتمتع ابالستقالليةالقدرة العالية يف الوعي ابلذات و سبلك 

 ملكية شخصية نوع ما انطوائية  مع القدرة على االتصال ابألخرين و بعيدة عن النرجسية.
 طرق  تنمية الذكاء الداخلي

 العمل على تقوية  شخصيتيهم   مع مراجعة  سلوكياهتم .  
 العمل كطبيب نفس او مرشد   
ىذا النوع من الذكاء يظهر جليا يف   :Bodily – Kinesthetic Intelligence الذكاء اجلسدي - ر

التحكم بعضالت اٞتسم  ك يتميز هبذا النوع من الذكاء حركات اٟتسم ك القدرة العجيبة يف  
 .1الرايضيوف من خالؿ ا١تهارات العالية يف اداء اٟتركات ك القدرة على القياـ ْتركات  متناسقة

 ٝتات اصحاب الذكاء اٞتسدم
 اليدين او االرجل خبفة و اتقاناتقان احلركات و استعمال 

                                                
1 Seitz, J. A. (1992). The development of bodily-kinesthetic intelligence in children: Implications for education 
and artistry. Holistic Education Review, 5(2), 35-39. 
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 القدرة على تؤدية االعمال اليدوية و بسرعة 
 الشغف ابلرقص و احلركات الرايضية عموما.

 طرؽ تنمية الذكاء اٞتسدم
 التدرب علييها  بشكل دوري.القيام حبركات  جسدية  و 

 تنمية  القدرات اجلسدية   من خالل شلارسة التمارين  او العاب  مساعدة.

 : العوامل ادلؤثرة يف الذكاء .3

 ظركؼ العيش  أتثر على نسبة الذكاء ما بُت ابن ا١تدينة ك ابن البادية.ف : البيئة والظروف ادلُحيطَة -

فمن سسن هللا يف خلق اختالؼ السنتهم ك الواهنم ك  : للبشر دبستوايت ذكاء سلتلفة خلق هللا    -
 اختالؼ مستوايت الذكاء بُت االفراد  لنفس االسرة.

ك ا٠تربات السابقة  ا١تيوالت التعلم يقود االنساف للنجاح ك   :و ادليول  الًتاكم ادلعريف واخلربات -
 كاء االفراد.ذ يف درجة  أىمتس

أتثر  الظركؼ ك االحداث النفسية ك االجتماعية   ا٬تابيا أك    : الظروف النفسية واالجتماعية -
 مستول ذكاء االفراد. يفسلبيا 

حىت نفرؽ بينهم  نعرؼ كل من ق<ق ا١تصطلحات لفهم    : الفرق بُت  الذكاء و التفكَت. 3
 : حجيث ٧تد أف مدلوؿ كل منها ك الفرؽ بينهما

اسًتجاع  مع ىو ما يؤديو العقل الواعي من عمليات حسابية، كذىنية، كإدراكية  : التفكَت  -أ 
 الذكرايت من ا١تاضي كٖتليلها كٗتٌيل ا١تستقبل.

تنٌوعة عرب فن الدمج بُت التجارب فن  ىو : الذكاء  -ب  
ي
 .  إ٬تاد الٌركابط اٞتديدة كابتكار اٟتلوؿ ا١ت
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 أىممن Edward de Bono. Dr : التفكَت القبعات الستةاسًتاتيجية   : اسًتاتيجيات التفكَت .4  
اإلبداعي كتساعد  التفكَت لتنمية اإلبداع يف ٖتسُت   إدكارد دم بونو أساليب كطرؽ من الكاتب

1قدرىا من الوقت كاٞتهد كترتكز العملية اإلبداعية التفكَت قبعات التفكَت الست على منح عملية
. 

عملية ٚتع معلومات  القبعة البيضاء تشَت إذل النمط احملايد، كا١تقصود بو ىنا   القبعة البيضاء - أ
األسعار كالكميات كالتكاليف، معلومات  حوؿ موضوع التفكَت. مكاف إقامة ا١تشركع أك الفكرة،

أف مثل  معلومات حوؿ مشركعات مشاهبة إف كجدت. الحظ حوؿ البيئة احمليطة كالظركؼ احمليطة،
 .٤تايدة ال إ٬تابية كال سلبية كلذلك اخًتان اللوف األبيض ىذه ا١تعلومات معلومات

لوف الشمس رمز  القبعة الصفراء تشَت إذل التفكَت اإل٬تايب كىي مأخوذة من القبعة الصفراء  -ب
ف تزيد ىذه اٞتوانب اإل٬تابية للفكرة، كي النماء كمصدر الطاقة. عند ارتداء القبعة الصفراء نفكر يف

 أك كيف ٖتسن من ظركؼ العمل كاٟتياة الفكرة من دخلنا على سبيل ا١تثاؿ

ككثَتا ما نرتديها  القبعة السوداء تشَت إذل التفكَت التشاؤمي كعند ارتدائها،  القبعة السوداء - ت
 اليت ٯتكن أف نتكبدىا كالصعوابت اليت دكف أف نشعر، نفكر يف اٞتوانب السلبية للمشركع، ا٠تسائر

 .سنوجهها

نفكر يف ا١تشركع بشكل  القبعة اٟتمراء تشَت إذل التفكَت العاطفي كعند ارتدائها لقبعة احلمراءا  - ث
كاال٬تابيات كالسلبيات، ما ىي العواطف اليت تدفعك  عاطفي صرؼ دكف النظر إذل العوامل ا١تنطقية

شاعر فخر أك اعتزاز أك ماىي ا١تتع اليت ستجنيها نتيجة لذلك ىل تشعر ٔت ٠توض غمار ىذا ا١تشركع
 ...عند دخولك أك تبنيك ١تثل ىذا األمر غَتىا

لوف األشجار كما  القبعة ا٠تضراء ترمز إذل التفكَت اإلبداعي كىي مأخوذة من  القبعة اخلضراء - ج
ا٠تضراء نبحث عن أفكار جديدة دل يسبق أف  فيها من معاين اإلبداع كالتجديد، عند ارتداء القبعة

ا١تشركع، ١تاذا ال نبحث عن مشركع ٯتثل فكرة جديدة  طرقت. فمثال نفكر يف أصل ا١توضوع ،

                                                
1 De Bono, Edward (1990) Six Thinking Hats UK: Penguin.Raybould, E. and Minter, A. 

(1971) Problem Solving forManagement. UK: Management Publication Ltd. 
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يف السلبيات كيف ٯتكن أف نتجاكز ىذه السلبيات بشكل إبداعي ك٨تو٢تا  كرائدة؟ مث ٯتكن أف نفكر
ا١تشركع؟ مث نفكر  ابيات اليت ٯتكن أف يضيفهاإ٬تابيات؟ كما ٯتكن أف نفكر يف مزيد من اإل٬ت إذل

ا١تشركع؟ كىكذا تتفتح لنا آفاؽ جديدة  بشكل إبداعي عن دكر العواطف كا١تشاعر يف إ٧تاح ىذا
 .يسبق ٢تا مثيل للتفكَت ٯتكن أف توصلنا إذل أفكار دل

من استعماؿ ٚتيع  للتحقق القبعة الزرقاء ترمز إذل التفكَت الشمورل كأييت دكرىا  القبعة الزرقاء -د
اهناء عملية التفكَت يطرح السؤاؿ ىل استخدمنا ٚتيع  أ٪تاط التفكَت الداخلة يف تعريف التقنية. فقبل

 ٭تتاج إذل مزيد ْتث كتفكَت فيو؟ كبناء على إجابة السؤاؿ يتم إما إيقاؼ األ٪تاط ؟ ىل ىناؾ ٪تط

 .عملية التفكَت أك استكما٢تا

علمية يف ٣تاؿ التدريب على مهارات  التدريبية بناء على معايَت الطريقةكقد مت إعداد ىذه   
إذل إكساب ا١تشاركُت مهارات عالية يف ٣تاؿ إدارة  ك الىت هتدؼاستخداـ القبعات الست للتفكَت ، 

ة يف أ٫تكا١تس القرارات كالقدرة على إدارة فرؽ العمل كا١تشاغل التدريبية كاٗتاذ التفكَت كحل ا١تشكالت
حاالت التفكَت ا١تنهجي ٔتا يؤدم إذل  خصية القيادة القادرة على التوازف الفكرم كإدارةتشكيل الش

 .إدارة السلوؾ كٖتقيق النجاح 

 اسًتاتيجية  التفكَت القبعات الستة :.80 رقم الشكل

 
 https://eyooon.net/view.aspx?id=28611 : ادلصدر                     

https://eyooon.net/view.aspx?id=28611
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 الفرق بُت االبداع و االبتكار   .5

 :   Innovation و االبتكار  Creativity  مفيهوم اإلبداع  -1

جلب انتباه  اليتاٟتديثة ك   ا١تصطلحاتمن  :    (Concept Of Creativity)مفيهوم اإلبداع  -أ - 
 يف  شعب متمصطلح االبداع   ك الكثَت من ا١تفكرين  ك تستحوذ على  افكار الوسط العلمي ،

مصطلح  اإلبداع   كما ٧تد  معانيو  ك تقاطع مفهومو مع  مفهـو الكثَت من ا١تصطلحات االخرل.
) أم خالقها عن غَت 997قرة: (الب) ذكر يف القرآف الكرًن يف قولو تعاذل (بىًديعي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً 

كيعرؼ اإلبداع أبنو  ٣تموعة  اسم من أٝتاء هللا اٟتسٌت، أم ال مثيل لو. ىو مثاؿ سابق. كالبديع
األفكار اٞتديدة، كمفيدة، هتدؼ ٟتل مشكالت تواجو االنساف يف حياتو ، أك ٕتميع، كإعادة تركيب 

ح  اإلبداع تطوير السلع ك اآلالت أل٪تاط ا١تعرفة يف أشكاؿ فريدة. كما يشمل مدلوؿ مصطل
فقد  . (1) كا١تعدات، كطرائق التصنيع، ك ادخاؿ التحسينات يف التنظيم، ك التكوين لرفع اإلنتاجية

ج ٦تيزة ك متقنة ؟ فقاؿ: إنٍت ال أخلق من العدـ كلكٍت ذ سئل أحد النحاتُت كيف ييبدع يف ٨تت ٪تا
 اكتشف ما ىو موجود أصال.

 يف اللغة: أبدعت الشيء: اخًتعتو على غَت مثاؿ سبق.ك   

ٕتعل من االنساف  ىبة إ٢تيةهبا البشر ك  يتميزال شك أف االبداع حالة عقلية  : تعريُف اإلبداع   -
٦تا يراه  ك ىو القدرة على رؤية ما ال يراه اآلخركف بطريقةو غَت مألوفة، ك بشكل  اعمق جوىر اٟتياة.

ىو عبارة عن  عموما فاإلبداع ا١تبدع من  عادل  ا٠تياؿ اذل العادل ا١تلموس ك الواقعي.االخركف ك ٭تولو 
يعتقد  ٖتويل فكرة معينة إذل منتج قابل للتسويق، أك ٖتسُت منتج يف طريق التصنيع، أك التسويق. 

أف العادل ْتاجة اذل علماء  *)9955أبريل  98 – 9879مارس  Albert Einstein،94(العادل  
مبدعُت   يقدموف  االضافات   اذل ا١تعرفة االنسانية  من خالؿ  بصَتهتم الغَت عادية  ك تطويع 

                                                
دار الرضا للنشر كالتوزيع، دمشق،  كيف ٗتلق بيئة ابتكارية يف ا١تنظمات؟ إدارة اإلبداع كاإلبتكار."، ، "رعد  حسُت الصرف     (1)

2001. 
كاضع النسبية ا٠تاصة كالنسبية العامة  سويسرم كأمريكي اٞتنسية، يشتهر أبب النسبية كونو فيزايء أ١تاين ا١تولد،عادل ،  أٍلربٍت أيٍنشتاين  *

 للفيزايء النظرية اٟتديثة. الشهَتتُت اللتُت كانتا اللبنة األكذل
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و من . ا١تعارؼ للتطبيق . اـ  ا١تفكر ارلوند توين فَتل اف  ا١تبدعُت ىم الثركة اٟتقيقية ألم ٣تتمع
يعرؼ االبداع  ٟتل صراعات اجتماعية مثال. ك ىو  ٗتيل لشخصيات  االبداع صلد االبداع االديب 

أبنو ٣تموعة االفكار  اٞتديدة ك ا١تفيدة  اليت هتدؼ  ٟتل مشكالت معينة أك لتطوير افكار هتدؼ 
لتطوير اساليب   جديدة. أك اعادة تركيب يف السلكيات االدارية تغَت ك تعمق  ك تقدـ اشكاؿ 

اذا بقيت االفكار حبيسة الذىن فهذا ليس ابألبداع  جديدة ك ٦تيزة  ٗتدـ الفرد ك اجملتمع ككل. ك
بل االبداع اٟتقيقي ىو ٕتسيد االفكار .ام الفكر اكال مث  نقل االفكار االبداعية  من العادل الذىٍت 
ا١تيتافيزيقي  اذل الواقع من خالؿ العمل. فهو تلك ميزة  الذىنية  اليت تسمح لشخص ما من التفكَت 

 ع أك الصندكؽ.بطرؽ جديدة خارج ا١ترب

يرل ىذا ا١تفكر اف االبداع ىو  طريق ال رجعة فيو يف      Joseph Schumpeter االبداع لـ تعريف -
 انتاج السلع ك ا٠تدمات أبساليب حديثة .

كما أف بعض األشخاص يولدكف ابلفطرة   .تعريف سعاد دمحم السيد: اإلبداع يبدأ منذ التفكَت  -
كالدكرات  % من البشر يكتسبوا أم مهارة يف الدنيا من خالؿ الوًرىش82يف اٟتقيقة  مبدعُت. كلكن

نًٌ كاإلبداع عالقة عكسية،.التدريبية كقراءة الكتب فكلما  ك حسب نفس ا٠تبَتة  فاف العالقة بُت السًٌ
ٜتس سنوات مبدعوف،  % من األطفاؿ يف عمر98زاد السن قلَّ اإلبداع، كىناؾ نظرية تقوؿ: إف 

عامنا تصَت النسبة  95عمر الػ %، كيف02% حىت 98كيف عمر العشر السنوات تقل النسبة من 
% فقط، كمعٌت ذلك أف 0نسبة اإلبداع إذل  عامنا فما فوؽي قلَّت 95% فقط، كمن عمر الػ90

 .% فقط من البشر ىم من يقوموف هبا0العادل  االخًتاعات اليت يتمتع هبا كل

تبٍت فكرة جديدة أك سلوؾ جديد ابلنسبة جملاؿ صناعتها » ىو  (Daft) حسباالبداع  تعريف -
 «كسوقها كبيئتها العامة
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 : االبداع و صور متطلبات  -82الشكل رقم  

 
 https://ar.wikipedia.org/wikiموقع من اعداد الباحث بناء على   : ادلصدر

من  ا١تعٌت اٟتقيقي ٢تذا ا١تصطلح .ك لذلك سوؼ  ٨تاكؿ  أف نقدـ لكم بعض ىذه التعاريف لتقريب 
 : خالؿ  ٣تموعة من التعاريف  نلخصها لكم يف اٞتدكؿ التارل

ربويل األفكار اجلديدة واألفكار اخليالية إ ى  ارض واقع و  ذلك عرب  عمليتُت  يقصد ابإلبداع  -
 . .Producingواإلنتاج  Thinkingأساسيتُت مها: التفكَت 

للة للوصول ايل حلول مبتكرة لبعض ادلشاكل بطريقة غَت تقليدية يف ظل اإلبداع ىو ىبة من عند  -
 ظروف و يف وقت زلدد.

 إذا اليت واخلصائص،  والسمات الشخصية القدرات، واالستعدادات، من مركب و  مزيج مفيهوماالبداع   -

تعود ابلنفع على الفرد و أصيلة  نتاجات العقلية خللق ابلعمليات ترقى أن فيمكن مناسبة؛ بيئة وتوفرت ذلا  ما
 ادلؤسسات و اجملتمع ككل.

خارج الصندوق  : عبارة عن خاصية ذىنية سبكن الفرد من التفكَت بطرق غَت تقليديةCreativityاإلبداع  -
"Thinking outside the box or the square".او ما يسمى 

* 
صورة جديدة مع   ىو القدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد، أو دمج اآلراء القدمية أو اجلديدة يف  -

 استعمال اخليال .
االبداع  ىو إنتاج شيء جديد أو صياغة عناصر موجودة بصورة جديدة يف أحد فروع العلوم ادلختلفة،  -

                                                
*Thinking out of the box  is a metaphor that means to think differently, 
unconventionally, or from a new perspective. This phrase often refers to novel or 

creative thinking. 
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 .ة على إجياد شيء جديد كحل دلشكلة ماأما ادلوسوعة الربيطانية اجلديدة فتعرف اإلبداع على أنو القدر 
اإلبداع ىو قدرة الفرد على أن يرى يف الشيء ما ال يستطيع آخرين رؤيتو، فيهو ينظر للشيء بطريقة ما  -

 ال ينظر هبا غَته، فينظر أبسلوب شليز وجديد وذلك دلا يوجد بو من صفة إبداعية بداخلو.
 "االبداع ىو القدرة على إجياد عالقات بُت أشياء مل يسبق أن قيل أن بينيهما عالقات  -
اإلبداع ىو  تنظيم األفكار وظيهورىا يف بناء جديد أو ميكن أن أيخذ شكل ربط بُت  واقعُت منفصلُت و  - 

 .اخلروج او استنتاج  لفكرة جديدة من خالل  وضع  الواقعُت ادلنفصلُت معا

 : و تتمثل يف مايلي : ية ادلبدعةمسات الشخص .6

 الذكاء. 

 الثقة ابلنفس على ٖتقيق أىدافو. 

 أف تكوف لديو درجة من التأىيل ك الثقافة. 

 القدرة على تنفيذ األفكار اإلبداعية اليت ٭تملها الشخص ا١تبدع. 

 األمور فال يرل الظواىر على عالهتا بل يقـو بتحليلها كيثَت التساؤالت ك  القدرة على إستنباط
 .التشكيك بشكل مستمر

 لديو عالقات إجتماعية كاسعة كيتعامل مع األخرين فيستفيد من أراءىم. 

 يركز على العمل الفردم إلظهار قدراتو ك قابلياتو ،فهناؾ درجة من األاننية. 

 إثبات الوجود ك إثبات الذات  مستقرة ٦تا يعزز اإلندفاع على غالبا ما ٯتر ٔترحلة طفولة غَت
 .أحياء شعبية ،فقد يكوف من أسرة مفككة أك أسرة فقَتة أك من

  الثبات على الرأم كاٞترأة كاإلقداـ كاجملازفة كا١تخاطرة ،فمرحلة اإلختبار ٖتتاج إذل شجاعة عند
 .تقدًن أفكار دل يتم طرحها من قبل

 كجود قوانُت كأنظمة يفضل العمل بدكف. 

 ٯتيل ا١تبدعوف إذل الفضوؿ ك البحث كعدـ الرضا عن الوضع الراىن. 
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 1ىذه الطرؽ  أىممن بُت    : طرق تنمية  التفكَت االبداعي .7     
 ٧تعل اٞتامعة  مثال الطلبة يذىبوف اذل اٞتامعة . ىل ٯتكن أف : ان تفكر بطريقة عكسية

 تذىب للطلبة ك كيف ؟

  كن اف نصنع سيارة على ام دمج  فكرتُت اك شيئُت مع مثل   ىل ٯت : االفكارطريقة دمج
 شكل قارب؟

 ام دراسة امكانية ٕتنب  مرحلة اك  حذؼ الة   لربح الوقت   : طريقة احلذف. 

  تصور انك رئيس للجزائر ماذا ٯتكن  أف تفعل ابالقتصاد  : ابألحالمطريقة االبداع
 اٞتزائرم...

   خرىأطريقة النظر من زاوية. 

 .االبداع و ادلزيج االبداعي   :ادلطلب الثاين 
يشمل االبداع ابلضركرة اربعة ابعاد  تسمى  اب١تزيج االبداعي ك حسب  : ادلزيج االبداعي   .9

Ross Mooney  2 : ىي كااليت 

 .اإلبداعية البيئة  •

 person      ا١تبدع الشخص  •  

      Process اإلبداعية العملية   •

 .    product اإلبداعي ا١تنتج    •
 

 : ميكن لالبداع ان ايخذ  عدة اشكال  نذكر منيها  : نواع االبداعأ .2

 يتمثل يف قدرة الفرد على اإللقاء بُت الناس، كأصحاب ىذا النوع يتميزكف يف  :اإلبداع التعبَتي
1بعض اجملاالت األدبية مثل، الفن كالثقافة كالشعر

. 

                                                
1 Borodina, T., Sibgatullina, A., & Gizatullina, A. (2019). Developing creative thinking in future teachers as a 
topical issue of higher education. Journal of Social Studies Education Research, 10(4), 226-245. 
2 Carnevale, P. J. (2006). Creativity in the outcomes of conflict. Handbook of conflict resolution: theory and 
practice,, 414-435. 
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 يتمثل يف قدرة الفرد على الغناء، أك التميز يف ٣تاؿ ا١توسيقى كالعزؼ على  :الفٍت اإلبداع
 .األدكات ا١توسيقية ا١تختلفة

 يتمثل يف القدرة على إبتكار حلوؿ غَت تقليدية، كمبدعو ىذا اجملاؿ يتميزكف  :اإلبداع اإلنتاجي
 .عادةن يف األنشطة اإلدارية

 ى إ٬تاد حلوؿ للمشاكل بطريقة تثَت تىعجب اآلخرينيتمثل يف القدرة عل :اإلبداع اخلالق. 

 يتمثل يف قدرة الفرد على إبتكار حل مثارل كجزرم ١تختلف ا١تشاكل :اإلبداع ادلتجدد. 

 يتمثل يف قدرة الفرد على إ٬تاد حلوؿ فورية لبعض ا١تشاكل الطارئة، أك اليت  :اإلبداع ادلفاجئ
 .ٖتدث فجاةن 

  3  .هاأ٫تعدة ٪تاذج لإلبداع  ىناؾ : مناذج االبداع :  

 نظرية أك منتج جديد، ك ابلصدفة يكتشف منتج آخر  اخًتاع : منوذج اإلبداع عن طريق الصدفة
 ابلصدفة. غَت ٥تطط لو مثل اكتشاؼ البنسلُت

 نتيجة التفاعل بُت كل من التكنولوجيا ك العلم كا١تعرفة اذل ك يكوف   : النماذج اخلطية يف اإلبداع
١تعلومات ك ا٠تربات بُت اٞتامعات كا١تعاىد العلمية هبدؼ انتاج اك تطوير صناعة جانب تبادؿ ا

 معينة.

 ك ىو االبداع يف تطوير  بعض ا١تنتجات ابدخاؿ .: النموذج ادلوجو من خالل التكنولوجيا
 لعلماء التكنولوجيا . تصاميم ك  أفكار جديدة

 

 

 

                                                                                                                                                   
. 06،2016جامعة ام البوالً ، العدد،مبادئ و تصنٌفات االبداع و االبتكار و أهمٌتها ، مجلة العلوم االنسانٌة، دمحم هلسة  1  



 الفصل األول  اإلطار انىظزي  نمفهىو اإلبذاع و اإلبتكار 
 

 
21 

 ٪تاذج االبداع   20الشكل رقم                               

 

 

 من اعداد الباحث ; ا١تصدر                                     

 -على أساس أف السوؽ لو الدكر ا١تؤثر كاٟتاسم يف  يقـو : النموذج ادلوجو من خالل السوق
يف تطوير ا١تنتج ، يركز ىذا النموذج على أف اٟتاجات  عملية اإلبداع ، كىو السبب الرئيسي

 . تكوف ٤تور تركيز العمالء ىي اليت ٬تب أفكرغبات 

 خالؿ التكنولوجيا مع  ٬تمع ىذا النموذج بُت النموذج ا١توجو من : منوذج التجميع ادلتزامن
 . النموذج ا١توجو من خالؿ السوؽ

  النموذج التفاعلي -

 ٪توذج الشبكة  -

 مستوايت  االبداع ما يلي :  أىممن   -مستواي ت اإلبداع :. 3

 ا١تيل   كيتم من قبل األفراد ذكل القدرات ك يتميزكف ابلذكاء ك : اإلبداع على مستوى الفرد
 ٨تو الفضوؿ كحب اإلطالع ك حبو للتطور ...اخل.

 افضل عموما من ٣تموع اإلبداعات ك ىذا النوع من االبداع  : اإلبداع على مستوى اجلماعة
   .ك التشاكر بُت ٚتاعة  داخل منظمة معينة تبادؿ ا٠تربات ك ا٠تربةالفردم كيعود ذالك نتيجة 

 لبد من اعتماد  منهجية   لتطوير   09للدخوؿ يف القرف   : اإلبداع على مستوى ادلنظمة
االقتصاد  على مستول كل ا١تؤسسات الدكلة االقتصادية ك مؤسسات الدكلة ٠تلق تنمية اقتصادية  ك 

ا١تنتدل االقتصادم العا١تي يف دافوس منهجية من ثالث أسس ،  ىذه ا١تنهجية مت كضعها من طرؼ 
كتشمل : التكنلوجيا ، ا١تهارة ،  Three Tٯتكن اعتمادىا لتطوير اإلبداع كيطلق على ىذه ا١تنهجية 

 التسامح.

 انبحج و انتطىيز

 انتصىيغ

  انتضىيق
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أشارت الدراسات كاألْتاث اف االبداع  يف ا١تنظمات ضركرة ملحة لبقائها ك رفع تنافسيتها 
ا١تهارات ك القدرات اإلبداعية يف إ٬تاد ا١تشكالت ك تعزيزىا من خالؿ أشخاص من خالؿ تنمية 

من  كتلعب اجملموعات دكران كبَتان يف دفع ا١تبدعُت كتشجيع غَتىم على اإل٧تازات ذكم تفكَت علمي.
إذل إبداعاتو، فالرساـ  خالؿ تكرٯتهم، كمن دكف االعًتاؼ اببتكار الشخص كتكرٯتو لن يتعرؼ اجملتمع

إ٬تاد األشخاص يف زمانو ليبيعهم لوحاتو  ولندم الشهَت فينسنت فاف جوخ كاف من الصعب عليوا٢ت
 .  الشهرة إال بعد كفاتو الفنية العظيمة، كدل تنل أعمالو

 ية االبداع .أمه .4

 : رلموعة من العناصر نذكر منيها يفية االبداع أمهتكمن  : ية االبداعأمه

  يسمح االبداع بدفع عجلة التنمية  ك يزيد من دخل الفرد ك يطور ا١تؤسسات االقتصادية
 للمجتمع   لكسب اكرب سوؽ  ك التموقع يف  اسواؽ ا١تنافسة الكبَت.

   توفَت فرص عمل للشباب.يف   أىمك يس  يساعد اإلبداع على تنمية االقتصاد 

 القدرات ا١تهنية للموظفُت كاالستفادة منها يف ٖتقيق األىداؼ اإلبداعية ستغالؿإ. 

  يعمل على خفض التكاليف النفقات ا٠تاصة إبنتاج أم سلعة، كما يستطيع أف يوفر البدائل
 .اليت ٕتعل السلعة منخفضة التكاليف كيف نفس الوقت ذات جودة

 القرارات  عند حدكث أم  طارئ ضع البدائل عند صنع ك  ك إنتاج أفكار مهنية جديدة. 

 ا١تبدع عندما يشارؾ يف أم إنتاج لسلعة ما، يف رفع مستواىا ا٠تاص ابٞتودة كالتميز يساعد. 

 مراحل اإلبداع:.  5

تبدأ ا٠تطوة األساسية لإلبداع الناجح بفكرة جديدة أك تصور كامل لإلمكاانت مرحلة التصور:  - 
إضافة لدراسة ا١تنافع االقتصادية ك االجتماعية اليت أيخذىا  التكنولوجية ك االحتياجات ا١تطلوبة،

 ا١تبدع بنظر االعتبار، أك طبيعة الطلب ا١تتوقع، ك مقارنة ا١تنافع ا١تتوقعة بكلفة اإلنتاج ا١تطلوب.
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مرحلة تكوين الفكرة ىي العملية األساسية الثانية يف مرحلة اإلبداع، حيث مرحلة تكوين الفكرة:  -
تول يشتمل على ٖتديد الطلب ا١تتوقع ك التكنولوجيا احملتملة لتكوين التصميم. ك ىذه أف تصميم احمل

ا٠تطوة ىي عمل مبدع ك خالؽ لتوحيد كل العوامل ا١تطلوب اعتمادىا. كما أهنا ٘تثل عملية تقييم 
تصاحب إدارة اإلبداع يف كل مراحلو ا١تطلوبة، إذ يتقرر يف ضوئها ما إذا كاف األمر ٦تكنا يف 

 .1الستمرار، أك كانت ىناؾ ضركرة للتوقف عن العملا

ترافق ىذه ا٠تطة عملية اإلبداع بشكل مستمر، حيث يصاحب ذلك  مرحلة معاجلة ادلشكلة: -
ظهور بعض ا١تشكالت أك ا١تعوقات اليت ٬تب أف تتخذ بشأهنا ا١تعاٞتات ك اٟتلوؿ ا١تمكنة ١تواصلة 

 راء ا١تعاٞتات ا١تمكنة فإف ا١تشركع يتوقف أك يلغى.فاعلية اإلبداع. فإذا دل تفلح ا١تنظمة إبج

إذا ما ٧تحت نشاطات حل ا١تشكالت، أتيت ىذه ا١ترحلة اليت يكوف فيها اإلبداع  مرحلة احلل: -
قد كجد أف ا١تشركع قد ٖتقق ك ٧تح. فإذا حقق ا١تبدع ا١تشركع من خالؿ اإلمكاانت التكنولوجية 

تبٍت . أما إذا دل ٖتقق ا١توارد التكنولوجية ا١تتاحة إمكانية التنفيذ، ا١تتاحة، ٝتي ىذا النوع اإلبداع ابل
 فإف ا١تنظمة تلجأ إذل اعتماد ا١ترحلة األخرل من مراحل تطوير اإلبداع، ك ىي مرحلة التطوير.

٘تثل ىذه ا١ترحلة إحدل صور عدـ التأكد اليت يواجهها ا١تبدع، حيث أف إمكانية مرحلة التطوير:  -
إذل التكنولوجيا ا١تتوقعة إلكماؿ ا١تشركع تكوف غَت معركفة عادة، لذلك ٭تاكؿ ا١تبدع أف  قياس اٟتاجة

٭تل مشكالت عدـ التأكد من خالؿ األخذ بنظر االعتبار حاجة السوؽ، ك العقبات اإلنتاجية 
 ا١ترافقة لذلك. ك ال ٯتكن ٖتقيق اإلبداع إال حينما يتم تقدًن السلع ك ا٠تدمات فعال للسوؽ.

٘تثل ىذه ا١ترحلة ا٠تطوة النهائية ك األخَتة يف عملية اإلبداع،  مرحلة االستعمال و االنتشار: -
حيث يتم استعماؿ اإلبداع أك انتشار فكرة اإلبداع ك النتائج ا١تتحققة منها. ك غالبا ما تكوف ا١تدة 

رية ك تشغيلية، ك األكذل من تشغيل ا١تشركع عالية الكلفة، بسبب ما تتحملو ا١تنظمة من كلف استشا
 احتماؿ كجود طاقات إنتاجية فائضة، تنتظر االستخداـ األعلى يف ا١تستقبل.

 

                                                
.2016، سنة 01عاطف مام & حضرة حالب، االبداع االٌدارٌو معولاته  و استراتٌجٌات التعامل معه ، مجلة الجامع، العدد   1  
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 االبتكار : ادلطلب الثالث 
تعٍت ال يوجد  اليتك  الالتينية     Kraineinه الكلمة اذل كلمة ذيعود اصل ى  : تعريف االبتكار .0 

تعريف شامل ك متفق عليو  لالبتكار بل  تعددت التعاريف بُت ا١تختصُت ك ا٠ترباء يف ميادين العلم 
لشك أف االبداع ك االبتكار كجهاف لعملة كاحدة  يكمالف بعضهما البعض  ا١تختلفة ك لكن  

ك ىو االستخداـ األكؿ ك ا١تبكر إلحدل األفكار من قبل  فرد اك مؤسسة  .فاالبتكار ىو  فاالبتكار
كينتج االبتكار من خالؿ بذؿ بعض الوقت كبعض اٞتهد يف  التطبيق العملي لألفكار ا١تبدعة.

االبتكار ىو االستعداد الذىٍت  لتغَت الواقع ك البيئة احمليطة  يف فكرة ما.  Researching (R)البحث
 .1 البتكارم فهو قدرة الفرد على انتاج اٞتديدالتفكَت ابنا.

 : الفرق بُت االبداع و االبتكار .2

)  Creativity) كاإلبداع(Innovation) الفرؽ بُت االبتكار(Garandو Carrier( قدـ ا١تفكر  
اإلبداع يتعلق ابستكشاؼ فكرة  جديدة  ك ٦تيزة، أما االبتكار فيتعلق بوضع ىذه » حيث بُت  أف

موضع التنفيذ على شكل عملية، أك سلعة، أك خدمة تقدمها ا١تنظمة لزابئنها، إذا كاف اإلبداع الفكرة 
اإلبداع كما ٧تد أف   «متعلق ابألشخاص فإف االبتكار يتعلق اب١تنظمة كبنشاطها اإلنتاجي كالتسويقي

 بتكار كتطبيقاهتاأسس كمهارات اإلبداع كاال '(1)يعتقد براىيم الديب يف كتابو ابلضركرةيسبق االبتكار 

االبتكار  : 0مناقشة  «.طريق االبتكار ٯتر غالبان عرب ٤تطة اإلبػداع» '، اف كالتعليممنظومة الًتبية  يف
 غالبان ما أييت من خالؿ ا١تؤسسات كا١تنظمات احملتضنة لتلك األفكار اإلبداعية.

 

 

 

 

                                                
.164،ص (. االبتكار: تعرٌفه وتنمٌته1982حسٌن عبد العزٌز الدرٌنً. ) . 1  

داع كاالبتكار كتطبيقاهتا يف منظومة الًتبية كالتعليم، مؤسسة أـ القرل للنشر كالتوزيع، القاىرة، إبراىيم الديب ، أسس كمهارات اإلب  (1)
 .2008مصر، 
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 و ادلقارابت حول االبداع و االبتكار. النظارايت أىم: الثاينادلبحث 

 الطبيعية  الكالسكيةادلقارابت والنظرايت  : ادلطلب االول 

  نظرية افالطون   يعتقد افالطون  ان االبداع  حالة   من االذلام االذلي  و   افالطوننظرية
  .أييت يف ٟتظة معينة كينتهي يف ٟتظة معينة  ك االبداع قوة ٝتاكية تسيطر على بعض البضر فقط ىو 

 يربط الفيلسوؼ ارسطو االبداع ابلطبيعة ك  اٟتظ  . حيث ٯتتلك بعض االفراد   نظرية ارسطو
 مهارات  ك افكار  بتلقائية تسمح ٢تم  بتقدًن اٞتديد .ك االبداع  يف رايو ٮتضع  لقوانُت الطبيعة.

 كاف أكؿ من  اما فرانسيس جالتوف فَتل أف العبقرية (االبداعية) موركثة. : نظرية قالتون
ساليب اإلحصائية يف دراسة االختالفات البشرية كنظرية كراثة الذكاء كغَتىا، كاستخدـ استخدـ األ

االستبياانت كالدراسات اإلحصائية من أجل ٚتع البياانت ا٠تاصة ابجملتمعات البشرية كاليت احتاجها 
 من أجل أعماؿ األنساب

حسب ٕتربتو ا٠تاصة إذ قاؿ:  كجود صلة بُت العبقرية كاٞتنوف من خالؿ أْتاثو اقًتح غالتوف كما 
غالبنا ما يكوف الرجاؿ الذين يًتكوف بصمتهم يف ىذا العادل ىم أكلئك ا١تليئوف اب١توىبة كالقوة »

العصبية، كيكونوف يف نفس الوقت مطارىدين كمسىيطر عليهم من قبل أفكار معينة كابلتارل ىم على 
 1.بعد مسافة ليست بكبَتة عن اٞتنوف

 نظرايت التحليل النفسي الفسيولوجي ادلطلب الثاين   

مصدر اإلبداع يف ىذه النظرية ىو الالشعور الشخصي كما ذىب اذل  : نظرايت  التحليل النفسي 
 ا١تبدعُت اذلاب١تقاـ األكؿ بدراسة الدكافع النفسية أم العوامل اليت تدفع  كهتتم ىذه النظريةذلك فركيد 

يقـو على خياؿ غَت  حيث يرل فركيد أف الفن يف ا١تقاـ األكؿ نشاط ىركيب 2إ٧تاز أعما٢تم اإلبداعية
كعمليات ا٠تلق كاألنتاج الفٍت  كاقعي. لكن التطور العلمي ك احدث الدرسات اثبتت أف األبداع

                                                
https://ar.wikipedia.org/wiki/1 

 
2 Lemire, D. (1998). Individual psychology and innovation: The de-Freuding of creativity. Individual Psychology, 
54(1), 108. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ا ٫تحاالهتم كأف ا١ترض العقلي النفسي كا١ترض البدين كأل كالعلمي الذم قاموا بو قد مت كىم يف أحسن
 : ه ا١تقارابت ٧تدذى أىمكمن  كا٠تلق على عكس ما أدعتو ىذه النظرية. رص األبداعيقلل من ف

 ): Freudنظرية فركيد ( .1

ك اٟتلم، كييسمى  حيث ٧تده يفسر اإلبداع على أساس نفسي، ٭تدث يف فًتة تكوف بُت اليقضة
اٟتالة اليت يتهيأ فيها الفرد ابسم الالشعور، فهو يعتقد أف  الصراع بُت االان ك االان االعلي ك ىو 
اجملتمع يؤدم اذل البحث يف عادل من ا٠تياؿ على حلولفي فًتة من اإل٢تاـ النفسي. فيحدث ما يسمي 

 االنتاج االبداعي.

قدـ أليكس أكزبورف مفهـو العصف الذىٍت يف   :  osbornنظرية  العصف الذىٍت  ألسبورن  .2
ىو أحد أساليب االبداع  ; .(1953) "ا٠تياؿ التطبيقي: مبادئ ك٦تارسات التفكَت اإلبداعي " كتابو

أف أفضل طريقة للتوصل إذل حلوؿ انجحة كىو توليد أكرب   Alex Osborn اعتقد أسبورفك  اٞتماعي
كمن اٞتدير ذكره أف ا١تشكلة اليت نتحدث عنها .دة بعد األخرلعدد من البدائل احملتملة كتقييمها كاح

(1)ىي األسلوب ا١تتبع ٟتل يكمن بًتاتب ىذه ا٠تطوات
. 

مبدأين أساسيُت يسهماف يف "الفعالية  ٢تذه  ا ا١تفكر ذحدد ى : مبادئ العصف الذىٍت.0.2
 :مهاالعملية االبداعية 

 اٟتكم، أم عدـ اٟتكم على القضية أك ا١تشكلة مباشرة أتجيل. 

 الوصوؿ للكمية، أم اٟتصوؿ على عدد كبَت من األفكار. 

العصف الذىٍت ىو كسيلة إلستلهاـ  : قواعد أوسبورن العامة  لتحقيق العصف الذىٍت.2.2
٭تجب اٟتلوؿ اإلبداعية للمشكلة من خالؿ تشجيع أعضاء اجملموعة إلطالؽ األفكار يف حُت 

 .النقد أك اٟتكم

                                                
(1) Osborn, A. F. (1958). Creative thinking. American Association of Industrial Nurses 
Journal, 6(9), 23-25. 
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، هتدؼ ىذه القاعدة للحصوؿ على أكرب قدر ٦تكن من (Go for Quantity) الًتكيز على الكم (0)
 . ك التشجيع  ا١تشاركُت على طرح االسئلة األفكار 

، يف العصف الذىٍت؛ ٬تب التوقف عن انتقاد (Withhold Criticism) حجب االنتقادات (2)
األفكار ا١تتولدة، بدالن من ذلك، ينبغي علی ا١تشارکُت الًتکيز علی توسيع أك إضافة األفکار، كيتم 

 االحتفاظ ابلنقد من أجل "مرحلة حاٝتة" الحقة من العملية (أم مرحلة اٗتاذ القرار.

، أم كلما زاد عدد األفكار ، زادت (Welcome Wild Ideas) الًتحيب ابألفكار اجلريئة (3)
احتمالية ظهور األفكار ا١تفيدة ك يتم تشجيع األفكار اٞتريئة من أجل اٟتصوؿ على عدد جيد من 

 االقًتاحات، كٯتكن توليد ىذه األفكار من خالؿ النظر للموضوع من زكااي جديدة

 "0 = 9+  9"ح شعار ، كما اقًت (Combine and improve ideas) اجلمع بُت األفكار وربسينيها )4(
(ا١تقصود هبذا الشعار أبنو إذا تناقش اثناف يكوف لكل كاحد منهما رأم، كنتيجة النقاش يظهر رأم 

ة أ٫ت"ابإلضافة إذل ا١تس 1اثلث من ىذين الرأيُت ا١تختلفُت.. يتم السعي إذل اٞتمع كالتحسُت.
كن ٖتويل أفكار اآلخرين إذل أفكار ابألفكار ا٠تاصة هبم ، ينبغي على ا١تشاركُت أف يقًتحوا كيف ٯت

 .أفضل ؛ أك كيف ٯتكن دمج فكرتُت أك أكثر يف فكرة أخرل

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .2018، سنة  08، العدد و االنسانٌة مجلة العلوم االجتماعٌةبادي سوهام، العصف الذهنً و تنمٌة التفكٌر االبداعً لدى العاملٌن،  1
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  قواعد أوسبورن العامة  لتحقيق العصف الذىٍت   :   84 رقم الشكل 

 
 :موقع و ابالستعانة بـــــ من اعداد الباحث : ادلصدر

https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm 
 

العصف الذىٍت ٯتر ٔتراحل كثَتة تتمثل فيما  ادلراحل اخلاصة ابسًتاتيجية العصف الذىٍت -ج 
 :أييت

  تيعد ىذه ا١ترحلة من ا١تراحل ا٢تامة جدان يف اسًتاتيجية توضيح ادلشكلة   -مرحلة أو ى
العصف الذىٍت حيث يتم فيها ٖتديد ا١تشكلة، كالقياـ بتحليلها إذل عناصر، مث القياـ بعرضها على 

1عدة أفراد، كىنا البد من إختيار أحد ا١تسئولُت ليدير ىؤالء األفراد كينظم طريقة اٟتوار بينهم
. 

  يف تلك ا١ترحلة يقـو ا١تسئوؿ عن ٣تموعة األفراد بتجميع األفكار  ذبميع  -مرحلة اثنية
أفكارىم كالقياـ إبعادة بناء تلك األفكار، من خالؿ ا١تناقشة مع صاحب الفكرة يف البداية، مث يقـو 

                                                
. 30أمانً امٌن عٌد ، رسالة ماجستٌر ، العصف الذهنً و اثاره فً تنمٌة التفكٌراالبداعً  دراسة حالة  وزارة التعلٌم العالً،االردن ، ص  1

 . 10/03/2015نمشت  بتارٌخ 

 (Go for Quantity) التركيز على الكم

 Withhold Criticism) حجب االنتقادات 

اجلريئةالًتحيب ابألفكار    (Welcome Wild 

 Combine and improve) اجلمع بُت األفكار وربسينيها

   التشجٌع  المشاركٌن على طرح االسئلة 

 عدم نمد االفكار المتولدة 

 الترحٌب باالفكار الجدٌدة  و عدم تكرارها
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بعد ذلك ٔتناقشة الفكرة مع ابقي األفراد حىت يصل إذل ٣تموعة كبَتة من األفكار، كىذا ما يسمى 
.ابلعصف الذىٍت

 1 

  بعد أف يقـو ا١تسئوؿ عن األفراد ٔتناقشة كل فكرة من ربديد الفكرة ادلبدعة    -مرحلة اثلثة
فرد مع بقية اجملموعة، يتم ىنا إختيار الفكرة األفضل بينهم كاليت ٖتمل إبداع من أجل كضع حل 

 .مثارل للمشكلة اليت ييراد حلها

 

 3 تيجية العصف الذىٍت احلديثة.اسًتارت ىذه االسًتاتيجية و  ربولت ا ى . تطو 

 يطلق عليها أيضان اسم اسًتاتيجية عصف ذىٍت   : نظرية العصف الذىٍت االلكًتونية
إلكًتكين، كىى اليت تتبعها اآلف كل الدكؿ الكربل كالشركات متعددة اٞتنسيات، كتتم تلك 

 :االسًتاتيجية من خالؿ ا٠تطوات التالية 

  للشركة االـ بغرفة  كاحدة مرحلة ذبتمع كل مدراء الفرعُت. 

 بضع كمبيوتر صغَتة أماـ كل مدير   مرحلة االعداد لعملية العصف الذىٍت االلكًتوين
 ١تشاركة يف عملية العصف.

 من خالؿ طرح  ا١تشاكل اك ا١تشكلة اليت    مرحلة  بداية العصف الذىٍت االلكًتوين
 ة.كذلك  من خالؿ كتابة كل عضو اقًتاحو بكل سري  يوجهوهنا

 ٟتل ا١تشكلة من خالؿ تصويت يتم يف داخل  االختيار، كيتم مرحلة  التحليل لكل ادلقًتحات
 .الغرفة

   االختيارٚتيع ا١تتخصصُت يف ىذا  استشارةك   القرار و احلل االمثل ازباذمرحلة. 

اإلبداع دكف أف من غَت ا١تقبوؿ أف يكوف ىناؾ كتاب يف قاؿ احد ا١تفكرين  انو      النظرية البيولوجية
 ”يتضمن كصفان لوظائف ا١تخ كعالقتها ابإلبداع

                                                
1 Clapham, M. M. (2003). The development of innovative ideas through creativity training. The international 
handbook on innovation, 366-376. 
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ك ترتكز أعلب ىذه النظارايت على  الًتكيبة :  احلديثة  البيولوجية النظارايت: الثالثادلطلب 
 : ىذه النظارايت نذكر أىمتقسيماتو  كمن  أىمالعقلية للمخ ك 

مبتكرا ٪توذج (بنية العقل) ك الذم ا ا١تفكر ذيعترب ى Joy Paul Guilford  : نظرية البناء العقلي .9
 :1قسمو اذل ثالثة أبعاد ىي

 أ.العمليات    

 ب.  احملتوى 

 ج.النواتج.

يقصد هبا األنشطة العقلية اليت ٘تكن اإلنساف من اكتشاؼ العمليات الذىنية )اإلدراك(:  - أ
  : علىكفهم كاستيعاب ا١تعلومات ْتيث يصبح بعد ذلك كاعيان .ك تعتمد العماليات 

 ك تشمل االحاطة  ا١تسبقة ٔتجموعة من ا١تعارؼ  ك كسب معلومات  ك خربات. ا١تعرفة  )9(

 تسجيل ا١تعلومات كترميزىا ك نقلها للذاكرة.ام طرؽ  : ذاكرة الًتميز )0(

 ك فيها يتم حفض ا١تعلومات ك اسًتجاعها كقت اٟتاجة. : ذاكرة اٟتفاظ )0(

حل مسألة ذىنية ٤تددة ك يكوف  ٢تا حل كاحج فقط ك فيو يتم   : التفكَت االنتاجي التقاريب )4(
 صحيح. 

ىو تفكَت لو عالقة ابلقدرة اإلبداعية ك يكوف فيو البحث على  : التفكَت اإلنتاجي التباعدم )5(
 اٟتلوؿ ا١تتعددة.

 مقارنة شيء جديد بشيء معلـو يف ضوء معايَت منطقية.ك ينم فيو   : التفكَت التقييمي )6(

الذي يعمل فيو العقل( و تتمثل يف رلموع ادلثَتات اليت تؤدي إ ى احملتوايت)و ىو ادلضمون  - ب
 استحثاث العمليات الذىنية . وىي مخسة أنواع:

                                                
1 Srivastava, S. (2019). Evolution Of Concept Of Intelligence. The International Journal Research Publications. 
Research Journal of Social Science and Management, 9, 56-69. 
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 احملتول البصرم ما  تقع عليو العُت من ٤تسوسات مثل اٟتجم كالشكل كاللوف . )9(

 احملتول السمعي ك يتمثل يف كل ما يدركو السمع مثل الكلمات كاألصوات كاإليقاعات. )0(

 احملتول الرمزم ك يتعلق اب١تعلومات اجملردة ، مثل األرقاـ كالرموز كاٟتركؼ. )0(

 احملتول الدالرل   ك ىو إدراؾ  معاين كدالالت ٤تتول ا١تعلومات من كلمات ك افكار . )4(

 احملتول السلوكي ك يتعلق بفهم السلوكيات الذاتية ك سلوكيات الغَت .  )5(

 ( ويقسميها جيلفورد إ ى ستة أنواع:النواتج ) ما ينتج عن النشاط العقلي -جـ

 الوحدات: ىي اٞتزئية النإتة عن أم نوع من أنواع احملتوايت  مثال فكرة معينة. )0(

حركؼ  –الفئات: ىي الوحدات اليت تشًتؾ يف خاصية أك خواص عامة مثل: األرقاـ الزكجية  )0(
 العلة

أك مًتابطة أك متتالية،  العالقات: ىي الركابط اليت بُت ٥تتلف الوحدات سواء كانت متعارضة  )4(
 أكرب من تسعة ك تسعوف.922مثل: حرؼ أ يسبق ب    ك 

 االنساؽ: ىي ٣تموعة من الركابط ا١تتداخلة بُت االجزاء  مثال  تناسق اٟتركؼ لتكوين كلمة. )5(

 التحوالت: ىي التغَتات اليت ٖتدث يف ا١تعلومات ا١توجودة أك ا١تدركة.  )6(

 .قعو الفرد أك يتنبأ بو من خالؿ ا١تعلومات ا١تعطاةالتضمينات (االستنتاجات): ما يتو   )7(

 قدرة  088لدينا  من ما سبق يصبح                          

 نواتج ( 6× زلتوايت  5× عمليات  6) 
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 بنية العقل ك مكوانتو حسب جيلفورد 85الشكل رقم

 
ك  االبتكاري للمشكالتنظرية احلل تعترب :      TRIZنظرية احلل االبتكاري للمشكالت.  2

للمهندس ك الىت تعود  Teoria Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch  1ا١تؤخوذة من االسم الركسي  
يف تنمية التفكَت  ىذه النظرية من احدث النظرايت ك ( Henry Altshuller )الركسي ىنرم التشلر

ات  انتشرت يف الوالايت ك  يف التسعين 9946اإلبداعي كحل ا١تشكالت مت  اكتشافها سنة 
ا١تتحدة االمريكية. بُت ىذا ا١تفكر أف اإلبداع كاالبتكار عملية منتظمة ك ليست عملية  عشوائية  ك 

االسس اذل يقـو عليها . ك بعد  أىممنو ٯتكن التدرب على التفكَت االبداعي  بسهولة اذا تعلمنا  
 . 2دراسة معمقة اكتشف  اف ىنالك على االقل اربعوف مبدأ  للتفكَت االبداعي

 :و ميكن حصرىا يف مايلي  خصائص  نظرية تريلز 

 أ ػ  ىي نظرية يف التكنولوجيا 

 ب ػ  نظرية قائمة على  استخداـ فنية للتخلص من القصور العقلي
                                                

.2017، سنة  05رابحً، أهمٌة نظرٌة ترٌز و تطبماتها فً تنمٌة التفكٌر االبداعً ، مجلة الرواق ، العدد سعاد   1  
-2017فاطمة مخلوفً، أثر برنامج ترٌز الحل االبداعً للمشكالت على التفكٌر االبداعً للتالمٌذ، رسالة دكتوراه ، جامعة ورللة، نمشت سنة   2

2018. 
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 اعد على ٖتليل صياغة ا١تشكلة كاٟتل اإلبداعي للمشكالتجػ ػ قائمة على  فنية تس

د ػ مؤشر ٠ترائط النظم بُت الوظائف النفسية كتصميم حل معُت يف ٣تاؿ التكنولوجيا كالعديد من 
 العلـو 

   مكوانت نظرية تريزTRIZ 

 ىذه ا١تبادئ أىمكمن  : مبدأ  يف اإلبداعية 42أ ـ  

ام عملية  ابداعية نواجو بعض ا١تشاكل ك التناقضات ك اذل  ىف  : Controdictionب ـ  التناقضات  
كإذا ظهر تناقض  ٬تب ازالتها من خالؿ  ٖتسُت كفاءة ك فعالية  اٟتلوؿ ا١تقًتحة.ك ىذا شيئ عادم.

 فمن الضركرم إزالة العناصر اليت تسبب  ىف ام مشكلة.

ول ا١تفاىيم اليت تتضمنها ىذه النظرية ، يعترب اٟتل ا١تثارل النهائي من أق : الناتج النيهائي ادلثايل .-ج
فا١تبدع ٬تب اف يبحث على افضل حل ك ا٠تركج ٔتنتوج  مثارل من كل النواحي ك ىو  ملتـز ابلسَت 

 يف أفضل مسارات حل ىذه ا١تشكلة.

من خالؿ مصفوفة التناقضات  يستطيع ا١تبدع   ( Contradictions Matrix ) مصفوفة ادلتناقضات-د
نقاط الصعوابت  ك نقاط القوة  .ك ىذه  أىما١تراحل الىت يتبعها يف حل ا١تشاكل  ك   أىمٖتديد 

ا١تصفوفة تفتح منهجية تريز قاعدة براءات االخًتاعات يف العادل لتحديد ا١تبادئ اليت ٯتكن أف تقدـ 
 حلوالن ٦تكنة.

1 نذكر  منيها  TRIZيف نظرية Henry Altshuller و من بُت  ادلبادئ  االربعون اليت  قدميها 
: 

 ىذه ادلبادئ أىمومن  : مبدأ  يف اإلبداعية 48أ ـ  

تقسيم (ا١تشكلة) إذل عدة أجزاء مستقلة  ك  تقسيم ما  اي    Segmentationـ مبدأ التقسيم  - أ
 كاف مقسم مثل تقسيم الدكلة إذل مدف ك ا١تدف اذل  بلدايت ك احياء... كىكذا .

                                                
.2007دمحم بكر نوفل، تعلٌم التفكٌر  النظرٌة و التطبٌك ، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، عمان ، االردن،   صالح دمحم أبو جادو&  1  
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ام  ٟتل ام مشكل ٯتكننا  فصل ا١تعوقات ك   : Seperationـ مبدأ الفصل / االستخالص   - ب
ا١تكوانت الضارة ( الغَت مفيدة ) يف النظاـ أك تلك اليت ال تعمل على ٨تو  لكن نقـو اكال بتحديد

جيد كفصلها عن النظاـ. ك على سبيل ا١تثاؿ اذا كاف ىتالك طلبة  يشوشوف على زمالئهم يف الدرس 
 :ية الًتبوية ىف ا١تدرج اٞتامعي.ك يف الرايضيات  مثال فيجب فصلهم  لتحسُت العمل

 )9 (0     =9 )    ،99 (0    =909   ) ،999 (0  =90009. 

ك ىنا نقصد انو ٯتكن حل ام مشكلة من    Combining  / Mergingـ مبدأ الربط / الدمج  ت 
الربط ا١تكاين أك الزماين بُت األنظمة اليت تؤدم عمليات متشاهبة أك متجاكرة. مثال  دمج بُت  خالؿ 

سيارة ك  برشوت لتخفيض السرعة يف السيارة. اك دمج البعض من ا١تواد الدراسية مع بعضها 
 كإحداث ترابط بينها . 

ترتيب األشياء مسبقان ىذا يعٍت      Preliminary Actionـ مبدأ اإلجراءات التميهيدية ) القبلية (  ث
ْتيث ٯتكن استخدامها بطريقة توفر الوقت. مثال   تقدًن دركس  ٘تهدية ك تقدًن دركس قبل الدخوؿ 

 يف ا١تادة اٞتديدة.

ك ّتعل   عن طريق استخداـ إجراءات ك اجزاء  معاكسة  : Inversionـ مبدأ القلب أو العكس  ج
ابتة متحرؾ. ٝتكن فتح ملحقات جامعية يف التجمعات السكنية ك بعض االجزاء  ا١تتحرؾ اثبتة ك الث

منو تقريب اٞتامعة ك جعلها تذىبت إذل الطالب كليس العكس . يف الرايضيات مثال ا١تستقيم 
 العمودم على أحد مستقيمُت متوازيُت يف ا١تستول يكوف عمودم على اآلخر كالعكس صحيح.

جعل أجزاء النظاـ و ادلقصود ىنا    Continuity Of  Useful Actionـ مبدأ استمرار العمل ادلفيد  ح
تعمل بشكل متواصل كدكف توقف مثل جعل اٞتامعات ك ا١تدارس تعمل  ليال ك هنار بكل طاقتها ك 

 دكف توقف.

االستفادة من األخطاء ك معرفة  نقاط القوة ك الضعف من  :    Feedbackمبدأ التغذية الراجعة  -خ
 فديو  لفهم  االخطاء اليت ارتكبناىا مثال.خالؿ استعماؿ 
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استخداـ نسخة بسيطة كرخيصة بدالن من ميكن  ربسُت  منتوج من خالل   :   Copyingـ النسخ  د
استخداـ أشياء ٙتينة. مثال استعماؿ  ٪تاذج من البالستيك بدالن من اٟتديد أك الزجاج. آك تبسيط ام 

 كاؿ .شأمشكلة  من خالؿ ٖتويلها اذل رٝتات ك 

استخداـ األشياء رخيصة اي  Use Cheap Replacement Events. مبدأ استخدام البدائل ادلتاحة ذ
الثمن اليت تستخدـ لفًتات زمنية قصَتة بدال عن اشياء ٙتينة. مثال استعماؿ مواد  رخيصة ك موجودة 

 بكثرة بدال عن اسًتادىا.

ض ا١تشاكل  من خالؿ تغَت استعماؿ االلواف ٯتكن حل بع   Color Changesـ مبدأ تغيَت اللون   ر
 فقط.

، حيث بُت أف لكل من  من طرؼ ركجر سبَتم 9962عاـ اكتشفت  : نظرية روجر سبَتي .3
نصفي الدماغ األٯتن كاأليسر عمل خاص بو كانؿ سبَتم جائزة نوبل على اكتشافو يبدك نفا كرة ا١تخ 

يتميز أصحاب نصف الدماغ : الدماغ األيسرصفات أصحاب نصف متماثالف يف الوظائف اٟتيوية.
أصحاب أبف لديهم مهارات الكلمات الشفهية كالتفكَت ا١تنطقي. بينما   األيسر بشكل رئيسي

الدماغ األٯتن الذين ٯتيلوا إرل معاٞتة األمور عن طريق عرض الوضع من خالؿ الغرائز كالصور 
 .1البصرية

  األيسر من ا١تخ أك  األٯتنسيطرة اٞتزء  86الشكل رقم 

 

 

 

 

                                                
، السنة  1لزرق نوال ،  تشخٌص أنماط التعلم لدى طلبة الجامعة ، مجلة دراسات فً العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة العدد  &بن علو الجاللً    1

 .25،ص 2018

 الجانب االٌمن للمخ

 و هو السؤول عن االبداع

 الجانب االٌسر للمخ

 المنطك
 القوائم
 الكلمات
 األرقام

 الترتيب

 الخيال
 األلوان

 أحالم اليقظة
 األبعاد
 األلحان
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 من اعداد الباحث بناء على ٣تموعة من  ا١تقاالت.  : ادلصدر 

 جانبو االٯتن  من العقل يكوف مشورل ، عاطفي ، ركحاين ، مرح ك ٭تب االلواف. من يفعل -

 من يفعل عقلو االيسر يكوف فاقد لالبداع ، متصلب يف رائو ك يهتم ابلفاصيل -

اعتمد ىذا الفزايئي على نظرية سبَتم ك ٕتاكزىا بتقسيم  : Hermannلـ   اذليمنة الدماغيةنظرية . 4  
ام نظرية سيطرة ا١تخ .قاـ   Hermann Brain Dominanceساـ ك تسمى ىذه النظرية ا١تخ اذل اربعة اق

1 بتجزئة ا١تخ اذل اربعة اجزاء ك ىي كااليت
:  

ٖتليل، حقائق، بياانت، ارقاـ، تركيز، جدكل، .، يقـو ابلوظائف التالية A القسم العلوي االيسر - أ
  .تقييم نتائج

تفكَت اسًتاتيجي، تفكَت ابداعي، نظرة .ابلوظائف التاليةيقـو  : D القسم العلوي االمين   - ب
  .شاملة، تصورات استكشاؼ خيارات متعددة، ٕتارب، ابداع، ابتكار، بديهة

ٗتطيط تشغيلي، تنفيذ، اجراءات، تفاصيل، .يقـو ابلوظائف التالية : B القسم السفلي االيسر - ت
 .، االمن كالسالمةصيانة، ترتيب، طرؽ كاساليب، نظاـ، ادارة الوقت، انضباط

عالقات مع اآلخرين، مشاعر، عواطف،  .يقـو ابلوظائف التالية : C القسم السفلي االمين   -ث
2التعامل مع اآلخرين، معاين انسانية، رعاية، اىتماـ ابلوالدين، البديهة اٟتسية

. 

 

 

 

 

 

                                                
.2019، سنة 21لشوش&سماعٌلً ٌامنة، فاعلٌة برمجة نٌد هرمان للسٌطرة الدٌماغٌة ، مجلة الدراسات االجتماعٌة و االنسانٌة ،العدد  صابر   1  

.2018السنة   01لزرق نوال ، تشخٌص أنماط التعلم لدى  الطالب الجامعً ، مجلة دراسات فً العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة ، العدد    2  
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 نظرية سيطرة ا١تخقساـ ا١تخ حسب أ  27 : الشكل رقم

 
                       Source : https://www.herrmann-europe.com/fr/nos-outils-2/le-hbdi  

 تطبيقات النظرية يف اٟتياة الزكجية : مثال

 طفا٢تمأمع   الزكجُتالعالقة بُت  عالقتهم مع االخرين AA الزوجان موضوعيان
    BB الزوجان تنفيذاين

    CC الزوجان مشاعراين
    DD الزوجان إبداعيان

 

 

 

 

 

 

 

https://www.herrmann-europe.com/fr/nos-outils-2/le-hbdi
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 الرىاانت اإلسًتاتيجية لإلبداع واالبتكار :ادلبحث الثالث

 : رىاانت  االبداع و االبتكار أىم    : ادلطلب االول 

ناصر االساسية عك ٯتكن  حصرىا يف التتعدد الرىاانت االسًتاتيجية  حيث تشمل عدة ابعاد  
 : التالية

تعمل ا١تؤسسات  على ٖتقيق  البقاء ك الرْتية من خالؿ  التوازف بُت : البيئة اخلارجية رىاانت -
 الظركؼ البيئية  يسهم يف ٖتسُتاإلبداع كاالبتكار  البيئة الداخلية ك البيئة ا٠تارجية. كال شك أف

للمؤسسات االقتصادية ك مواجهة الرىاانت ك التحدايت الداخلية من خالؿ تطوير مكوانت االدارة 
 البيئة التنافسية.  ك خطوط االنتاج ك تطويع اساليب االنتاج ك التوزيع  هبدؼ مواجهة

ك ك ذلالقدرة التنافسية، ٖتقيق ك االبتكار يدفع  ا١تؤسسة اذل االبداع: ادلنافسة احلادة رىاانت -
ك تقدًن ا١تنتوجات التنافسية ابلسعار تنافسية ك جودة  من خالؿ  اشراؾ العماؿ ك البحث العلمي .

 عالية.

لك عرب استعماؿ التكنولوجيات اٟتديث ك ذك يتم   : االقتصادية تطور وتنمية ادلؤسسة -
 اثبتت النجاح يف  الدكؿ ا١تتطورة. اٟتديثة الىت عرب إدخاؿ التقنياتاساليب التسَت اٞتديدة  ك عرب 

 : ك يتم ٖتقيق ىذه  الرىاانت من خالؿ  بعض االسًتاتيجيات

 : اسًتاتيجية  التميز - ت

 اسًتاتيجية  ٗتفيض التكاليف - ث

 اسًتاتيجية الًتكيز - ج

 . مصادر اإلبداع واالبتكار يف ادلؤسسةادلطلب الثاين: 

 الفرد ادلبدع .0

ٯتكن أف تصدر األفكار اإلبداعية من الفرد العامل يف ا١تؤسسة، كالدم ٯتلك صفات كقدرات  
 .كمهارات 
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 تؤىلو لإلبداع (مثل الذكاء كا١توىبة، كاإلدراؾ، كمهارة التفكَت، كا١تعرفة، كا٠تربة كا١تواصفات 

 جديدة يعترب دالة ) فاف خلق أفكارROMERالشخصية...). كطبقا لنموذج النمو الداخلي (٪توذج 

 طردية يف رأس ا١تاؿ البشرم. فاالستثمار فيو يؤدم إذل زايدة رأس ا١تاؿ ا١تادم، ٦تا يؤدم إذل 

 ٖتقيق زايدة يف النمو االقتصادم.

 " Boutillierكيؤكد "شومبيًت" أف ا١تسَت ىو مفتاح االبتكار يف ا١تؤسسة االقتصادية، كما يعترب" 

 أنشأ ا١تؤسسة فهو يعترب مبتكرا تلقائيا،  حيث يطبق ما ىو جديد علىأف ا١تسَت ادا كاف ىو الذم 

 مؤسستو.

 :ادلؤسسة ادلبدعة . 0

 غالبا ما أييت االبتكار من خالؿ ا١تؤسسة االقتصادية احملتضنة لألفكار اإلبداعية، فمهما كانت 

 فادة منها ما دل يعمل يفالقدرات االبتكارية كا١تعرفة كا١تهارة ا١تكتسبة من الفرد، لن يتمكن من االست

 بيئة مشجعة لإلبداع كاالبتكار، حيث تعترب اإلمكانيات شرط ضركرم لكي تتم عملية اإلبداع. كقد 

 أثبتت الدراسات العملية، من انحية أخرل، أف اإلبداع ينتج من اإلدارة الواعية لثقافة ا١تؤسسة.

 العملية اإلبداعية النإتة عن التفاعل بُت ا٠تطةكىناؾ العديد من العوامل الداخلية اليت تؤثر على 

 اإلسًتاتيجية كالبناء التنظيمي من جهة، كالثقافة كا١تناخ التنظيمي من جهة أخرل، كىدا ما يسمى 

 ها ما يلي:أ٫تاالبداع التنظيمي. كتتميز ا١تؤسسات ا١تبدعة بعدة ٦تيزات 

 .ا١تيل ٨تو ا١تمارسة كالتجريب 
  تقدًن اقًتاحات للعمل.مشاركة العماؿ يف 
 ،احًتاـ القيم كتطبيقها 

  .تفعيل نظاـ حوافز مشجع كعادؿ 

 .تشجيع ركح ا١تبادرة لدل العاملُت 



 الفصل األول  اإلطار انىظزي  نمفهىو اإلبذاع و اإلبتكار 
 

 
40 

 .خلق بيئة تنظيمية لديها ا١تركنة الكافية لتشجيع األفراد على التغيَت كاإلبداع كاالبتكار 

 :السوق .0

، حيث يكوف اإلبداع كنتيجة مت اعتبار السوؽ كمصدر لإلبداع كاالبتكار مند الثمانينات 
لطلبات الزابئن اليت تتغَت ابستمرار اك ا١تنافسة الشديدة يف السوؽ، ٦تا ٬تعل ا١تؤسسة تتبٌت إبداع 
كابتكار جديد حىت تتمكن من احملافظة على حصتها السوقية كالتوسع يف أسواؽ جديدة. كىدا 

ؤسسة، حيث تستعمل ىده األخَتة خربهتا النموذج ٯتتاز بكونو يقًتب من كاقع عملية اإلبداع يف ا١ت
 كمعرفتها لتحويل الفكرة اإلبداعية إذل منتج أك خدمة جديدة. 

 :البحث والتطوير  .4

 يعترب من الوظائف ا٢تامة اليت ٢تا أتثَت كبَت على العمليات اإلبداعية، حيث تلجأ ا١تؤسسات   

 بداع كاالبتكار نظرا إلمكانياهتا ا١تاديةاالقتصادية الكبَتة يف العادل إذل البحث كالتطوير كمصدر لإل

كالبشرية الكبَتة. كيعترب البحث كالتطوير ا١تغذم األساسي لإلبداعات التكنولوجية، حيث يتم 
الشركات العا١تية اليت تنفق مبالغ طائلة  أىما١تصدر العلمي كالتكنولوجي لإلبداع. كمن  اكتشاؼ 

على البحث كالتطوير: مؤسسة أمازكف، ألفا بت (الشركة األـ لقوقل)، شركة سامسونق، كشركة ىونر 
 مركز للبحث كالتطوير يف العادل. 94للهواتف احملمولة الصينية اليت لديها 

لومات كاٟتقائق كٖتليلها كٯتكن تعريف البحث العلمي على أنو طريق لالستقصاء لكشف ا١تع 
كتعديلها كتطويرىا ابستعماؿ األسلوب العلمي. فهو كسيلة للدراسة ٯتكن من خال٢تا الوصوؿ ٟتل 

ا١تختلفة عن طريق االستقصاء الشامل كالدقيق عن الظاىرة ٤تل الدراسة. كتصنف  ا١تشكالت
 البحوث إذل:

اٟتيازة على ا١تعارؼ، كتتم يف : كىي البحوث العلمية اليت هتدؼ إذل األساسية البحوث -
 ا١تؤسسات اٞتامعية ك٥تابر البحث.

 : هتدؼ إذل اإلنتاج، كٖتسُت ا١تنتج أك الطريقة (البحث التكنولوجي أكالتطبيقية البحوث -
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 أك التطور الصناعي) اليت تتواجد على مستول ا١تؤسسات العمومية. 

 ا١تنظم للمعرفة العلمية لتحسُت كخلق أما التطوير فهو ا١ترحلة اليت تلي البحث كىو االستخداـ

 منتجات جديدة أك طرؽ جديدة. فهو ٮتتص ابٞتانب التطبيقي لألفكار كا١تعارؼ.  

 التكنولوجيا: .5

تؤثر التكنولوجيا على ا١تؤسسات كٕتعلها مبتكرة كدلك للمحافظة على حصتها السوقية كعلى  
أحد احملركات األساسية لإلبداع كاالبتكار يف قدرهتا التنافسية يف السوؽ. كتعترب التكنولوجيا 

ا١تؤسسات االقتصادية حيث تدفعها اذل تغيَت طرؽ عملها، كتنظيمها، كمهامها، كاذل تغيَت منتجاهتا 
 كخدماهتا تبعا لتغيَت متطلبات الزابئن يف السوؽ.

 اكتشاف و انتقاء األفكار اجلديدة : ادلطلب الثالث

دة ىي مهارة ك ىنالك من يعتربىا قدرة ٯتلكها كل شخص ك القدرة على توليد أفكار جدي 
٬تب التمرف عليها  لتطوريها . كما  ٯتكنك اٟتصوؿ على ىذه ا١تهارة من خالؿ ربط عالقات 

 .1جديدة  ك التفكَت خارج الصندكؽ، ككسر أ٪تاط التفكَت القدٯتة

 : يف ىذا اجملال ومن بينيهاو تشمل ىذه العملية  استخدام احد االدوات  أو  الطرق  ادلعروفة 

 .طريقة توليد االفكار   - أ

 طرق توليد األفكار االبداعية    82 ماجلدول رق

 الفكرة  
 القدٯتة

 الفكرة اٞتديدة

   سلعة ا١تراد  ٪تذجتها  ا١تنتوج اك ال شكل م قلبأ طريقة القلب
   من خالؿ دمج منتوجُت أك ٪تاذج معا  طريقة الدمج 

   اضافة خصائص جديدة للنموذج  طريقة التوسيع 

                                                
.2009، بون سٌتً للنشر، الماهرة.مصر، اإلستراتٌجٌات العملٌة لتعلم اإلبداع  ،رمضان الشٌخ، . 1  
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م تقسيم ا١تنتوج اذل اجزاء ك منتوجات صغَتة ك أ طريقة التجزيئة
 كثر  كفاءةأ

  

   ابضافة افكارك استخدمات غَت مستعملة من قبل طريقة االظافة
   شياء  الغَت مفيدة األٯتكن حذؼ بعض   طريقة اٟتذؼ
   جديدم ٖتويل منتوج اذل منتوج أ طريقة التحويل

   دفع ٔتنتوج جديد ابفكار غَت مسبوقة. طريقة الدفع
ideas/538-new-create-generator-idea-https://www.ruoaa.com/development/fast:  Source 

كل حرؼ يرمز إذل اسًتاتيجيات سكامرب  ك ا١تكونة من عشر  : SCAMPERطريقة  .2
: اسًتاتيجيات ىي

1 

Substitute االستبدال Combine اجلمع Adapt التكيف Modifyـ Magnifing ـ 
minify   التعديل 

Put to Other Purpose  
استخدام يف أغراض 

 أخرى

Eliminate اإللغاء Rearrange ػ Reverse 
 القلب

 

 منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت :  .3

 كيتكوف النموذج من أربع مكوانت كٙتانية عناصر:   - أ
ا١تكوف األكؿ : فهم التحدايت ، كيتم يف بدايتو ٖتليل ا١تهمة اٟتالية لتحديد ا١تشكلة كيشمل   - ب

 كٯتر ىذا ا١تكوف اب١تراحل التالية :  التحليل : النواتج ، األفراد ،السياؽ ، كالبدائل ا١تنهجية، 
قارير مرحلة صياغة ( فهم ) ا١تشكلة : كىي مصممة ١تساعدة من ٭تل ا١تشكلة على إعداد ت  - ت

للمشكلة كىي مرحلة ( كضع إطار للمشكالت ) حيث تسمح ابلتعبَت عن التحدايت بطرؽ تشَت 
 الكتشاؼ كتكوين أفكار ابداعية. 

                                                
1 Ozyaprak, M. (2016). The effectiveness of SCAMPER technique on creative thinking 
skills. Journal for the Education of Gifted young scientists, 4(1), 31-40. 

https://www.ruoaa.com/development/fast-idea-generator-create-new-ideas/538
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مرحلة تشكيل ( تكوين)الفرص: كىي تسمح بًتكيز اٞتهد على االٕتاىات اإل٬تابية كالتقدـ   - ث
 لألماـ بثقة كٛتاس. 

تسمح ١تن ٭تل ا١تشكلة ّتمع ا١تعلومات ،التصورات  مرحلة اكتشاؼ البياانت : كىذه ا١ترحلة  - ج
 ،كا١تشاعر يف ٤تاكلة الكتساب فهم أفضل للمشكلة. 

: تػوليد األفكار ، كتستخدـ ىذه ا١ترحلة يف توليد الكثَت من األفكار ا١تختلفة ،  الثاين ادلكون - ح
ذا ا١تكوف يف تكوين اٞتديدة أك غَت ا١تألوفة لتحديد حل ١تشكلة أك موقف ٤تدد مسبقا ، فيستخدـ ى

 احتماالت ٤تددة بوضوح كٖتديد احتماالت مأمولة. 
: التحضَت للتنفػيذ ، كيتضح أف ا١تنتج النهائي ٢تذا ا١تكوف ىو خطة عمل  الثـالث ادلكون - خ

 / بنػاء القبوؿ 0      / تطوير اٟتلوؿ 9لتنفيذ اٟتل ا١تبتكر، كٯتر ا١تكوف ٔترحلتُت ٫تا : 
 اليتجزأ من ىذا ا١تكوف لنموذج اٟتل اإلبداعي للمشكالت.  كا١ترحلتُت ٘تثالف جزء - د
، كمن خالؿ ىذا ا١تكوف يستطيع من ٭تل ا١تشكلة تتبع  ا١تػكوف الػػرابع :التػخطيط ١تػػدخلك  - ذ

تفكَته أثناء حدكثو لتجنب اال٨تراؼ عن نقطة الًتكيز ا٠تاصة اب١توقف ، كيتكوف من مرحلتُت ٫تا : 
 .تصميم العملية  /0   .  / تقييم ا١تهاـ 9

 احلل اإلبداعي للمشكالت   08الشكل رقم 

 
Source: http://vm-webgd.led.ufsc.br/moodledata/webgd_community/954911716_CREATIVE 
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أم تكوين شيء من عناصر موجودة من قبل  ىو أتسيس الشيء عن الشيء ، (Imitation) احملاكاة
 ابلتخيل ، فهناؾ اإلبداع الفٍت، كالعلمي .

 5 .قبعات التفكَت الستة 
 (Brainstorming)العصف الذىٍت . 6
كىو ٯتثل القدرة الذىنية كالعقلية على توليد عدد كبَت  التفكَت ادلتشعب اجلانيب )ادلتباعد(: .7

 من األفكار ا١تبدعة ا١تتنوعة.

كىو ٯتثل القدرة العقلية للتقييم، كالنقد ا١تنطقي، كاختيار أفضل فكرة   ادلركز)ادلتقارب(:التفكَت .8
 من ٣تموع األفكار ا١تولدة.

 القوى التنافسية اخلمس لبورتر . 9

تؤدم قوة ا١توردين ك مدل ٖتكمهم يف اسعار السلع  ك ا١توارد االكلية  اذل خلق  : قوة ادلوردين .9
خفض تدفع مسَتم ا١تؤسسات اذل خفض اسعار سلعهم ك ىذا يؤدم بدكره اذل  حالة من  القلق

 ك يؤدم كثرة عدد ا١توردين اذل ٗتفيض االخطار يف التمويل أما قلتهم فتمنحهم قوة  .رْتية الشركة
 .1ة على السوؽكسيطر 

تلجا بعض ا١تؤسسات اذل  تقدًن سلعها ّتودة عالية ك اسعار خيالية  ك جد  :  . حدة ادلنافسة2
منخفضة  تدفع ابلكثَت من ا١تؤسسات  ا١تنتجة لنفس السلعة من االنسحاب من السوؽ أك االفالس 
ا١تبكر. ففعال ىناؾ حركب إعالانت كأسعار بُت الشركات ا١تنافسة، ٦تا قد يضر ٔتصاحل بعض 

 .ا١تؤسسات الناشئة

كلما كاف عدد العمالء قليل كلما   اصبحت لديهم قوة  هتدد كجود ا١تؤسسة    : .قوة العمالء3
ا١تنتجة، خاصة يف كجود عدد كبَت من ا١تؤسسات  البائعة لنفس السلعة يف السوؽ.  كما تزداد قوة 

 العمالء عندما يكوف من السهل ٖتو٢تم من شركة إذل أخرل .

                                                
1 Grundy, T. (2006). Rethinking and reinventing Michael Porter's five forces model. Strategic change, 15(5), 213-
229 
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الشك أف العمالء يبحثوف على  منتوجات ابسعار تنافسية ك جودة   - :  .هتديد ادلنتجات البديلة4
عالية  ك قد ٘تنح بعض ا١تؤسسات الفرصة للمستهلكُت من التحوؿ من مؤسسة اذل اخرل بكل 

ذل يف حالة عدـ تداركها لزابئنها ك قد ٗتسر سهولة ٦تا يسبب خسارة لبلمؤسسات  ا١تنتجة االك 
  يلة.نصيبها من السوؽ بسبب منتجات بد

تقيس ىذه القوة مدل سهولة أك صعوبة دخوؿ منافسُت جيدد  : . هتديد دخول منافسُت ُجدد5
للسوؽ، فكلما زادت سهولة دخوؿ ا١تنافسُت إذل السوؽ زاد خطر ا٩تفاض اٟتصة السوقية للشركات 

كىناؾ عدة عوائق ٖتوؿ دكف دخوؿ منافسُت جيدد مثل متطلبات رأس  .ا١توجودة كتقليل أرابحها
 .ا١تاؿ، اقتصادات اٟتجم، السياسات اٟتكومية، كا١تيزة ا١تطلقة
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 الفصل    خالصة 

من الواضح أف  العالقة بُت اإلبداع كاالبتكار ىي عالقة تكاملية هتم الفرد ك اجملتمع  ك  
االبداع ىو اٟتجر االساس يف  تطوير ك ترقية  ك تنافسية ا١تؤسسات االقتصادية  ك الىت من الضركرم 

لوفة ، ك٥ترجات أف تكوف مبنية  على أفكار العاملُت ك التمويل اليت تؤدم إذل اإلتياف أبفكار غَت مأ
تشمل على اإلبداع ك النمو كالعائد من االستثمار اليت تؤدم إذل االبتكار من خالؿ التحسينات 

 ا١تستمرة يف اإلنتاج كا٠تدمات، كٖتقيق ا١تكاسب ا١تادية. 

فمن ا١تعلـو أف اإلبداع أييت أبشياء جديدة من عادل غَت مالوؼ  ك دل تكن موجودة من قبل،  
سلع  ك اعادة بلورهتا  على شكل  بينما اإلبتكار ىو ٕتسيد  ك  القدرة على ٖتويل  االفكار

ت تفسَت مفهـو االبداع ك .ك  من خالؿ ما سبق تطرقنا اذل أىم النظرايت الىت حالول كخدمات
االبتكار اذل جانب  بعض ا١تقارابت ك االساليب لتطوير الذكاء  اٞتماعي لدل االفراد ك ا١تؤسسات 

حىت يكوف ٢تا  ٘توقع يف االسواؽ .



 

 

 

 انفصم انثاوي
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 سبيهيد 

االستمرار يف  ٖتقيق االرابح يتطلب  التأقلم مع  ٖتقيق التنافسية كإٌف حاجة ا١تؤسسات إذل      
 ٭تقق ٢تا التميز كالتكنولوجيات كالتقنيات اٟتديثة ك د٣تها يف اسًتاتيجياهتا ٔتا  االىتماـ بكل أنواع

سنتناكؿ  ك من خالؿ ىذا الفصل جديدة كخدمات جديدة يف السوؽ  ك تقدًن منتجات اإلبداع 
 طبيعة العالقة ا١توجودة بُت تكنولوجيا ا١تعلومات ك اإلبداع على مستول مؤسسات.

 

   إدارة ادلوارد التكنولوجية :ادلبحث االول

 مفيهوم التكنولوجيا  :ادلطلب االول

''ىي ٣تموعة ا١تعارؼ كا٠تربات ا١تًتاكمة، اليت يستخدمها اإلنساف يف أداء  : .تعريف التكنولوجيا0
ك كما ىو معلـو فاف   1عمل هبدؼ إشباع اٟتاجات ا١تادية كا١تعنوية على مستول الفرد أك اجملتمع''.

كتعٍت  Techneكاليت ىي مشتقة من الكلمة اليواننية  Technologyكلمة تكنولوجيا ىي تعريب لكلمة 
 .2كتعٍت علما أك دراسة logosفهي مأخوذة من  logyفنا أك مهارة، أما اٞتزء الثاين من الكلمة 

اليها االنساف يف العصر اٟتارل  ك اليت  ''كما يقصد هبا ٣تموعة ا١تعارؼ العلمية كالتقنية اليت توصل 
٬تب أف نتحكم هبا من اجل تشكيل األىداؼ ا١تستقبلية ، فهي تتطور  يسَت كفق العلـو كالتقنيات 

ت التكنولوجيا  يف الكشف السريع على ا١تصابُت بوابء كوركان، أ٫تفمثالن يف الطب، س 3اٟتديثة.
 .اء  يف الكثَت من العمليات ك العمل بكفاءة عاليةفالذكاء الصناعي يف مستشفى يسٌهل على األطب

                                                
 .18، ص1990، دار العريب للنشر كالتوزيع،٤1تمود علم الدين، تكنولوجيا ا١تعلومات كصناعة االتصاؿ اٞتماىَتم، ط1

2 Matthews, P., & Greenspan, S. (2020). Technology Definitions. In Automation and Collaborative Robotics (pp. 
45-67). Apress, Berkeley, CA. 

ة بوخرطـو عبد القادر، دٛتاين خالد، مسا٫تة تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاؿ يف تطوير ا٠تدمة ا١تصرفية: دراسة حالة بنك الفالحة كالتنمي3
 .12، ص2019-2018لية العلـو االقتصادية التجارية كعلـو التسيَت، جامعة ابن خلدكف، تيارت،الريفية ككالة تيارت، مذكرة ماسًت، ك
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اذلواتف ٚتيع نواحي اٟتياة، فهي تشمل تدخل  التكنولوجيا يف   أنواع التكنولوجيا: .3
وسائل النقل ، االسلحة احلديثة و األجيهزة الطبية...اخل . و ىنالك من  واحلواسيب ،

 : قسميها ا ى

 نواع التكنولوجيا احلديثةأ :(2 -1)الشكل رقم

تكنولوجيا الذكاء 
 االصطناعي

تكنولوجيا  تكنولوجيا العلوم تكنولوجيا الفضاء
 ادلالبس

 التكنولوجيا
 الصناعية

 التكنولوجيا ا١تعمارية تكنولوجيا الطاقة تكنولوجيا النقل تكنولوجيا الزراعة التكنولوجيا الطبية
تكنولوجيا  تكنولوجيا إنًتنت

 ا١تعلومات
تكنولوجيا 
 الشبكات

تكنولوجيا 
 االستشعار

 

Source : Grupp, H. (2007). Typology of science and technology indicators. Chapters. 

 و ميكن  تقسيم التكنولوجيا  ا ى رلموعة من االصناف بناء على رلموعة من االسس  نذكر منيها 
 1مايلي:

   :التكنولوجيا:حيث ٧تد ىناؾ نوعُت من على أساس درجة التحكم 
تشمل تكنولوجيا كاسعة االستخداـ، ٘تتلكها ا١تؤسسات  التكنولوجيا األساسية )القاعدية(: -

 الصناعية، كابلتأكيد أف درجة التحكم فيها كبَتة جدا.

كىي عكس النوع األكؿ، حيث تقتصر ملكيتها على عدد ٤تدكد من  تكنولوجيا التمايز: -
 تتميز عن بقية منافسيها ا١تباشرين.ا١تؤسسات، كىي التكنولوجيا اليت 

 :تيز ٜتسة أنواع منها: على أساس موضوعيها٪ 
 كىي التكنولوجيا احملتواة يف ا١تنتج كا١تكونة لو. تكنولوجيا ادلنتج: -

                                                
 . 83عبد اٟتميد هبجت فايد، إدارة اإلنتاج، مكتبة عنب مشس، مصر، ص1
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كتشمل التكنولوجيا ا١تستخدمة يف عمليات الصنع كعمليات الًتكيب  تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج: -
 كا١تراقبة.

كىي ا١تستخدمة يف معاٞتة مشاكل التصميم كالتنظيم، كتسيَت تدفقات ا١توارد،  التسيَت:تكنولوجيا  -
 من أمثلتها ( نظم دعم القرار، نظم دعم ا١تديرين ).

كىي تكنولوجيا تستخدـ يف نشاطات التصميم يف ا١تؤسسة، كالتصميم تكنولوجيا التصميم:  -
 ٔتساعدة اٟتاسوب.

كاليت تستخدـ يف معاٞتة ا١تعلومات كا١تعطيات كنقلها، تتزايد  ادلعلومات واالتصال: تكنولوجيا -
يتها ابستمرار نظرا للدكر الذم تلعبو يف جزء من عملية التسيَت، الذم يعتمد على ٚتع كمعاٞتة أ٫ت

 كبث ا١تعلومات.

  :حل حياهتا كىي حيث ٪تيز بُت ثالث أنواع من التكنولوجيا تبعا ١تراعلى أساس أطوار حياهتا
 بذلك تصنف إذل:

 تكنولوجيا يف مرحلة النضج. -تكنولوجيا يف مرحلة النمو.  -تكنولوجيا كليدة. -

  :1كتنقسم إذل نوعُت ٫تا:على أساس زلل استخداميها 
حيث ٘تتلك فيها ا١تؤسسة درجة عالية من ا٠تربة كالكفاءة،   تكنولوجيا تستخدم داخل ادلؤسسة: -

 ة عن احمليط ا٠تارجي.كبفضلها تكوف مستقل

ىي تكنولوجيا ال تتوفر داخل ا١تؤسسة ألسباب أك ألخرل،  تكنولوجيا تستخدم خارج ادلؤسسة: -
٦تا ٬تعل ا١تؤسسة من اٟتصوؿ عليها من مؤسسة أخرل أك من مورد أك من مقدمي تراخيص 

 استغال٢تا.

                                                
 .84رجع نفسو، صا١ت1
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 :كىنا ٧تد ثالث أنواع تتمثل فيما يلي: على أساس كثافة رأس ادلال 
كىي تلك اليت تؤدم إذل ٗتفيض نسبة رأس ا١تاؿ الوحدة من اإلنتاج  التكنولوجيا ادلكثفة للعمل: -

فيما يتطلب زايدة يف عدد كحدات العمل الالزمة إلنتاج تلك الوحدة، تطبق يف الدكؿ ذات الكثافة 
 السكانية كالفقَتة يف ا١توارد كرؤكس األمواؿ.

تتناسب يف الغالب مع الدكؿ اليت تتوفر على رؤكس أمواؿ كبَتة،  التكنولوجيا ادلكثفة لرأس ادلال: -
 حيث تزيد من رأس ا١تاؿ إلنتاج كحدة من اإلنتاج مقابل ٗتفيض كحدة عمل.

ىي تكنولوجيا يتغَت فيها معامل رأس ا١تاؿ كالعمل بنسبة كاحدة، فإهنا تبقى  التكنولوجيا احملايدة: -
 حدة.على معامل يف اغلب األحياف بنسبة كا

 :على أساس درجة التعقيد 
كىي تكنولوجيا شديدة التعقيد، حيث يصعب على ا١تؤسسات الوطنية  التكنولوجيا عالية الدقة: -

 يف الدكؿ النامية ٖتقيق استغال٢تا إال بطلب من صاحب الرباءة.

ليُت يف تتميز بدرجة بسيطة من التعقيد، حيث ٯتكن للفنيُت كا١تختصُت احمل التكنولوجيا العادية: -
 الدكؿ النامية، استيعاهبا كتطبيقها دكف اٟتاجة للرجوع إذل مالكها أك صانعيها األصليُت.

 : . تعريف االبداع التكنولوجي3

 Josefاب١تعٌت اٟتديث ألكؿ مرة من طرؼ االقتصادم  1أستعمل مصطلح اإلبداع التكنولوجي

Schumpeter  بقولو أف اإلبداع التكنولوجي ىو التغيَت ا١تنشأ أك الضركرم، كقد كرد ىذا 9909سنة ،
، كعرؼ يف (OED : L’Oxford English Dictionary)التعريف يف القاموس اإلنكليزم الكسفورد 

على أف " اإلبداع التكنولوجي ىو إدخاؿ شيء معد من شيء  1992طبعة سنة  Petit Robert قاموس
 ."َت معركؼجديد، كغ

                                                
 .136،ص 2008، سنة 06الدرسات العدددمحم لرٌشً ، االبداع التكنولوجً كمدخل لتعزٌز تنافسٌة المؤسسات الوطنٌة، مجلة البحوث و   1
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عرؼ  اإلبداع التكنولوجي على أنو " التنفيذ أك االستغالؿ تكنولوجيا Morin .J : (1)تعريف     
، ضمن  شركط جديدة هبدؼ   الوصوؿ اذل نتيجة صناعية.ك منو ٧تد أف   ذحيز التنفي  موجودة

اإلنتاج أك استخداـ مرتبطا ابإلنتاج كاإلنتاجية، فهو  يؤدم إذل ٖتسُت عملية االبداع التكنلوجي 
 عناصر اإلنتاج جديدة ، اك توفَت منتجات جديدة أك ٖتسُت ا١تنتجات ا١تتواجدة من اصال.

 كٯتكن تصنيف اإلبداع التكنولوجي حسب طبيعتو إذل ٜتس أنواع: أشكال االبداع التكناوجي 

 ا١تنتجات اٞتديدة. 

 األساليب الفنية اٞتديدة لإلنتاج. 

 األسواؽ اٞتديدة. 

 ا١تصادر اٞتديدة للمواد األكلية. 

 .األشكاؿ اٞتديدة للتنظيم 

 : ك ٯتكن حصر  مصادر االبداع   يف مايلي  : مصادر االبداع التكنلوجي

 .البحث كالتطوير .9

 .اقتناء تكنولوجيات متطورة من ا٠تارج .0

 .التعاكف مع مؤسسات أخرل كمنظمات ْتث .0

 نشاطات أخرل مرتبطة بزايدة ا١تعارؼ. .4

  .غالبا ما نقيس االبداع التكنلوجي من خالؿ ما يلي  اإلبداع التكنولوجيقياس 

 The Global Innovation Index (GII)مثل  مؤشرات   )9

                                                
(1) Bouquet, Valérie. Système de veille stratégique au service de la recherche de 
l'innovation de l'entreprise: principes, outils, applications. Diss. Aix-Marseille 3, 1995. 
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نفقات البحث  العلمي كالتطوير : ففي الوالايت ا١تتحدة األمريكية ٕترب ا١تؤسسات  كل  )0
ٔتدل قدرات ك امكانيات أم   وف يتاثركفأ٫تا١تؤسسات تضهر نفقاهتا على البحث العلمي  ك ا١تس

قيمة  ذلك على مؤسسهة من خالؿ ما تنفقو من رؤكس امواؿ على البحث العلمي. ك ينعكس 
 اسهم أم شركة يف الربصة.

عدد براءات االخًتاع :  فاالبداع التكنولوجي ليس مرتبط  ابالفكار  بل بتطبيق ألفكار مع  )0
 رية . التكنولوجيات اٞتديدة هبدؼ ٖتسُت اٟتياة البش

تعداد اإلبداعات التكنولوجية:  ك ٯتثل  تقدًن  قائمة عن اإلبداعات ا١تتأتية من ٥تتلف    (4
 . ا١تؤسسات كتكوف موثوقة ا١تصادر

إف اإلبداع أييت أبشياء جديدة دل تكن موجودة     :يف ادلؤسسة   اكتشاف و انتقاء األفكار اجلديد
ىو الذم يعمل على قبولو أك تشكيل تللك األشياء اليت تصبح ملموسة   من قبل، بينما اإلبتكار

 (2).كالسلع كا٠تدمات كغَتىا

 : مدخالت وسلرجات ادلؤسسة ادلبدعة(2 -2)الشكل رقم   

 األفكار                                                                          االبتكار

 النمو               البحث كالتطوير                                    العاملوف

 التمويل                                                                          العائد على االستثمار

 تطبيق و ربويلو للواقع       االبتكار  و تقدمي افكار جديدة           تكنولوجيا                     

عاكف لطفي خصاكنة، اإلبداع كاالبتكار يف منظمات إدارة األعماؿ، دار ادلصدر: 
 . 06،ص0299،عماف 29اٟتامد،الطبعة

                                                
ص  ص ، 2011 عماف، ،1 ط كالتوزيع، للنشر اٟتامد دار األعماؿ، منظمات يف كاالبتكار اإلبداع إدارة خصاكنة، لطفي عاكف (2)

36،37. 
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 : . خصائص اإلبداع التكنولوجي4

  يقـو على  استعماؿ أحدث التقنيات ك ا١تعارؼ التكنولوجية .  إف اإلبداع التكنولوجي   .9

اإلبداع لو عالقة ٔتا يتم انتاجو اك ٔتا يتم ادخالو من تغَتات أك ٖتسُت  يف تركيبة  أف يكوف . 0
ا١تنتوج ابستعماؿ موارد جديدة ك تقنيات  حديثة. ك ال يعترب ابداعا تكنولوجيا  اذا دل يتم ادخاؿ  

  التحسينات يف ا١تنتوج  اٞتديد .

اسع يف السوؽ  ك يتأثر اب١تستعملُت ك يتم إف اإلبداع التكنولوجي  ٬تب أف يكوف لو  أتثَت ك  . 0
  ادخاؿ التكنولوجيا لالستجابة ١تتطلبات الزابئن يف السوؽ ك اشبع اذكاقهم.

.  لبد اف  يكوف ا٢تدؼ من االبداع التكنولوجي تدنية التكاليف ك خلق  منافسة  ك التحكم يف 4
 التكلفة  ضركرم الكتساح السوؽ .

 ع ابلتكنولوجيا ادلطلب الثاين  عالقة االبدا 

 :اجلزئي لإلبداع االقتصاد

سلوؾ ا١تؤسسات ك سلوؾ  السوؽ الذم تنشط فيو   يرتكز على ٖتليل  إف االقتصاد اٞتزئي لإلبداع 
األنشطة ا١تتعلقة ابإلبداع كاليت ٯتكن حصرىا يف ما  ا١تؤسسة، كعليو فاف ىذا التحليل ٯتس ٥تتلف

 يلي:  

إف اإلبداع ما ىو إال عبارة عن سلوؾ ٬تب على ا١تؤسسة اتباعو  يف حالة رغبتها لتحقيق  
ا١توارد اٞتالب  أىمأىدافها ا١تسطرة ، كيف حالة ٖتقيق ٘تيز ك حصة  سوقية فهنا يكوف االبداع  من 

تكلفة رأٝتاؿ ٯتثل الفرؽ ما بُت التكلفة اٟتدية ك  لإليرادات ، كما يعترب كأداة لتحفيز ا١تؤسسة كالذم
مصدر للربح ، فاف أغلب ا١تنافسُت تتزايد  الشاملة  للربح ٔتفهـو النظرية االقتصادية ، كما داـ اإلبداع

اٞتدير ابلذكر أف اإلبداع  رغبتهم يف اٟتصوؿ على من خالؿ   االعتماد على االبداع  ،كلكن من
 ٭تمل يف طياتو إيرادات ك نفقات ا١تؤسسة .
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 ي :االبداع التكنولوج 

اختلف الكتاب يف  إف الفرص التكنولوجية تسمح ابلتعرؼ على اإلبداع التكنولوجي، لقد 
ينظر  ٖتديد ا١تعٌت الدقيق كا١تفهـو احملدد للتكنولوجيا كذلك الختالؼ كجهات النظر كالزكااي اليت

خدمة ٔتا فيها إليها. فمنهم من ٭تصر مفهـو التكنلوجيا يف  تطوير العملية اإلنتاجية كاألساليب ا١تست
تكاليف  اإلنتاج  كتطوير  أساليب  العمل ك منهم من  يرل أف االبداع التكنولوجي  ٖتقيق ٗتفيض

تستخدمها  ا١تؤسسة  لتغيَت  ا١تدخالت  كا١تواد  كا١تعرفة  كالطاقة   ٯتثل العمليات  الفنية  اليت
 كا٠تدمات.   كرأٝتاؿ  إذل  ٥ترجات  تتمثل  يف  السلع

 : ية  لالبداع التكنولوجي  نذكر منهاأ٫تك على العمـو ىنالك عدة ٪تاذج   تعطي 

 Techno Pushمنوذج  -0

يعترب ٪توذج   تكنو بوش الفكرة الرائجة حوؿ اإلبداع حيث يعترب اف اإلبداع ما ىو  اال نتيجة   
نتائج جهد ك ٕتارب العلماء كا١تهندسُت يصنعوف ك ٬تربوف افكارىم  يف  أىممن نتائج  ك احدل 

ا١تخابر. مث  تعمل ا١تؤسسة على ٖتويل افكارىم  اذل منتجات كخدمات جديدة ، .ىذا يعٍت أف 
تسويقو ك بيعو للمستهلكُت ك عليو من الضركرم  على   التقدـ التكنولوجي ىو الذم ٭تدد ما سيتم

سة االعتماد ك االستماع اذل افكار ا١تبدعُت  ك العلماء  يف ا١تخابر على كل مسَت أك مدير مؤس
مستول ا١تؤسسة أك  على مستول مؤسسات ك ٥تابر متخصصة أخرل يف البيئة ا٠تارجية للمؤسسة  

 .1ك ٘تويل االْتاث

يف بركز التحوالت ك  التحكم يف تغَتات ك  أىمك من  البديهي أف  االكتشافات ىي اليت  تس 
ٖتوالت  التكنولوجيات اٞتديدة  كاكتساب نوع معُت من التقنيات التكنولوجية . فأم مؤسسة  

                                                
1 http://www.actinnovation.com/innobox/glossaire-innovation/lettre-t/definition-technology-push 
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ٖتصل على منتوج ذك تكنولوجيا عالية  تسيطر على السوؽ ك ٖتاكؿ تقدًن منتجات ابداعية  جديدة 
 بيوتر...اخل .دل تكن معركفة من قبل مثل ا٢تاتف النقاؿ ك الكم

كالذم يبُت  (La courbe de Hype )أداة تسمى ٔتنحٌت ىيب 1995سنة  Gartner ٣تموعة قدمت 
 : مراحل ٜتسة 

 مراحل  التحكم التكنولوجي  و السيطرة على السوق (2 -1)  اجلدول رقم

لكنيها ال تتعلق ابدلنتجات القابلة  التكنولوجيا اجلديدة تدخل السوق ، انطالق التكنولوجية مرحلة  -0
 لالستخدام ، ولكن ادلزيد من النماذج األولية أو التكنولوجيا "الواعدة".

االندفاع اإلعالمي يؤدي إ ى توقعات مبالغ فييها وغَت واقعية. يتم إنشاء  ذروة التوقعات ادلبالغ فييها  -2
الناشئة لتطوير وتسويق ادلنتجات القائمة على التكنولوجيا  ادلؤسسات

 اجلديدة
ادلنتجات ادلتاحة تفشل يف تلبية اآلمال ادلبالغ فييها اليت سبت صياغتيها.  مرحلة الشك  و اخلوف من الفشل  -3

نتيجة لذلك ، تكرس وسائل اإلعالم ما أحبوه من قبل أو أننا نشيهد 
 اهنيارًا يف سوق .

تستمر بعض ادلؤسسات  يف تطوير منتجات اجليل الثاين. نبدأ يف فيهم  الصعود ا ى القمةمرحلة   -4
الفوائد احلقيقية وادلمارسات العملية لتطبيق التكنولوجيا. ضلن نشيهد 

 تطورًا تدرجيًيا وقواًي للسوق.
يتم شحذ التكنولوجيا وتسمح بتطوير منتجات  يف ىذه ادلرحلة األخَتة ، مرحلة   توازانت  السطح  -5

اجليل الثالث. خيتلف نطاق التطبيقات اعتماًدا على ما إذا كانت 
التكنولوجيا قابلة للتطبيق على نطاق واسع أو زبدم فقط سوقًا 

 متخصصة.

Source :https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/06/30327-le-cycle-du-hype-mythe-

ou-realite%E2%80%89/ 
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 مرحلة االنطالق 

 مرحلة ذروة التولعات

 مرحلة الشن و الخوف

الصعود 

مرحلة التوزنات 

 

 منحٌت ىايب للتكنلوجيا  (3-2) : الشكل  رقم

  

 

 

 

 

 من اعداد الباحث : ادلصدر

 : Market Pullمنوذج 

حسب  ىذا النموذج فاف  ىنالك ارتباط  بُت ا١تؤسسة ك السوؽ ، االمر الذم يفرض  على   
ا١تؤسسات  إجبارية خضوعها ١تختلف قواعده ا١تنافسة كالتكنولوجيات ،ابإلضافة إذل رغبات 

لدينا ٪توذج آخر من اإلبداع  Techno Pushكحاجات ا١تستهلكُت .فبعد التطرؽ إذل ما يعرؼ بػنموذج 
 . ما يعرؼ ابإلبداع ا١ترتكز على السوؽكىو 

ك عليو ٬تب  على ا١تسَتين  التدقيق ليس  يف مالحظة مستعملي ا١تنتجات ك ا١تستهلكُت فقط   
 مصادر االبداع يف ضل  منافسة شرسة . أىمبل  التوجو للسوؽ  ابعتباره  أحد 

 ّإف 
*
Market Pull كالذم ٭تلل   ابلزابئن أك ما يعرؼ بتوجو السوؽ يتعلق بوضع تنظيم متعلق

 بشكل دائم تطورات األسواؽ كحاجاهتم  كرغباهتم قبل ٖتديد أىداؼ ا١تؤسسة .  

 

 
                                                

* Market Pull is where the market is need of a product, so designers make a product to meet that need. 
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 التقنيات احلديثة يف التعليم االبداعي : ادلطلب الثالث

 : ادلوارد التكنولوجيا .9

 عماليات للمؤسسات فيما ٮتص العمليات اليومية ا١توارد التكنولوجية على تطوير أىمكما تس    

اإلنتاج إذل التسويق  ك االتصاالت الداخلية كا٠تارجية. ك تكوف موارد التكنولوجيا مفيدة للقياـ ٔتهاـ 
أكادٯتية أك لألشخاص الذين يرغبوف يف العمل يف مكتب افًتاضية ليست ىناؾ حاجة الستثمارات  

 .كبَتة للحصوؿ على موارد تكنولوجية أساسية مثل جهاز كمبيوتر متصل ابإلنًتنت

اٟتديثة فقط  ، فالكمبيوتر نتيجة من  فا١توارد التكنولوجية  ليست استعماؿ الكمبيوتر كاألجهزة 
التكنولوجيا، بينما  موارد التكنولوجيا  كل ا١تعارؼ  ك االخًتاعات  الىت هتدؼ اذل اشباع  نتائج

يوصل الفرد  للٌتفكَت، كحٌل ا١تشكالت، كىي أسلوب الٌتفكَت اٌلذم حاجيات االنساف .فهي طريقة
 ا١ترجٌوة أم إهٌنا كسيلة كليست نتيجة. إذل النتائج

 : عالقة االبداع ابلتكنولوجيا  .2

استخداـ التكنولوجيا يف تنمية القدرات اإلبداعية أصبح أكثر من ضركرم  حيث أصبح  
تشجيع االفراد يف ا١تؤسسات  على االبداع من خالؿ  استخداـ الوسائط الرقمية ا١تختلفة عرب 

 Byod » « Bring Your Own » زهتم الرقمية ا٠تاصة،  ك يف إنتاج ك تكوين مشاريعهم االبداعية .أجه

Device » 
فتعزيز تكنولوجيا اإلبداع كاالبتكار يسهم  يف  تقدـ  االفراد ك اجملتمعات كمن ىذا ا١تنطلق ٧تد  

ك االبتكار يف االنظمة التعليمية  أف الكثَت من الدكؿ ا١تتطورة انتهجت   برامج  تعليمية لتنمية االبداع 
لرفع مستول التالميذ ك الطالب يف اٞتامعات  حىت يتحكموا  يف  التكنولوجيا اٟتديثة ك يطوركا فيها  
بدؿ تقدًن تعليم كالسيكي ال يسمن ك اليغٍت من جوع. ك من بُت ىذه   التقنيات اٟتديثة يف 

 : التعليم ٧تد
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 التعليم االبداعي  بتقنية  ستيم STEM :  

يف حل مشكالت اجملتمع من  أىمظاـ جديد يف التعلم ْتيث يواكب ٖتدايت العصر كيسن 
اجملاالت العلمية ا١تختلفة كالعلـو كالرايضيات كالتكنولوجيا كالتصميم ا٢تندسي ابٟتياة،   خالؿ ربط

ستيم أبنو بديالن للحفظ كالتلقُت. ك يعرؼ نظاـ  STEM Education لذا جاء نظاـ ستيم التعليمي
كالتصميم  Mathematics ، الرايضياتscienceنظاـ تعلم يقـو على الدمج كالتكامل بُت فركع العلـو 

. فهو نظاـ تعليمي  يشجع التفكَت Technology مع تطبيقاهتا التكنولوجية Engineering ا٢تندسي
ابستخداـ  كحل ا١تشكالت من خالؿ  ما يتعلمو الطالب  يف العلـو كالرايضيات كا٢تندسة

 .1التكنولوجيا ك ابلطبع ا٢تدؼ ىو حل مشكالت يف اجملتمع أك البيئة

S  ----------- Science 

T------------- Technology 

E----------- Engineering 

M---------- Mathematics 

ك ال شك أف  ىذا النظاـ التعليمي   ينمي التفكَت االبداعي  ك طالب اٞتامعة  لسوؽ العمل   
 كالتحاقهم بوظائف ا١تستقبل مثل الذكاء االصطناعي كالرب٣تة.

                                                
1 Hong, Oksu& Song, Jinwoong (2016). Analysis of STEM/STEAM teacher education 
in Korea with a case study of two schools from a community of practice perspective, 
Eurasia journal of mathematics, science, technology Education, 12(7),1843-
1862. 
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 تشجيع الطالب على تصميم ألعاب  : كتصميم األلعاب التعليم االبداعي  عن طريق الرب٣تة
 فيديو، كبرامج كمبيوتر، ذات فكر إبداعي تتضمن حلوالن ١تشاكلهم اليومية.

  مساحة الصانع التعليم االبداعي بتقنيةMakerspaces : 

سنوات يف الوالايت ا١تتحدة حيث ظهرت ٕتمعات تضم  92ىي حركة نشأت منذ أكثر من 
ىواة من ٗتصصات متنوعة من مرب٣تُت كمهندسُت كفنانُت كمهتمُت ابإللكًتكنيات، كاف 

أك ما  .الغرض األساسي منها تصميم مشاريع ترفيهية أك تعليمية لذكم اإلىتمامات ا١تشًتكة
لنصنع “ك اليت تطورت الحقان إذل ثقافة  (Do it Yourself – DIY) يسمى بثقافة اصنع بنفسك

ك يعمل القائمُت على ىذا النظاـ على  توفَت ٣تموعة من األدكات الضركرية كاألكثر  ”معان 
 : شيوعان مثل

  أدكات حرفية للعمل على ا٠تشب كا١تعادف 

 قطع إلكًتكنية كلوحات تطوير إلكًتكنية. 

 ابإلنًتنت أجهزة كمبيوتر متصلة. 

 طابعات ثالثية األبعاد. 

 أجهزة ليزر للقص. 

 مكتبة للكتب ك ا١تشاريع 

 على عدة خطوات تتلخص يف أربعة مبادمء أساسية ىي Maker Spaceكتقـو عملية التصميم يف بيئة 

 .أنشئ ك طور – خطط –ٗتيل  –اسأؿ  :
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 ادارة ادلوارد التكنولوجيا :ادلبحث الثاين 

 مفيهوم ادارة ادلوارد التكنولوجية :ادلطلب االول  

ا١توارد التكنولوجية ليست فقط التقنيات كاألدكات كاآلالت : تعريف ادلوارد التكنولوجيا .9
تشمل  فقط ٚتيع ا١تعدات كلكن أيضنا ٚتيع  فهي ال ا١تختلفة ا١تكتسبة إلنتاج السلع كا٠تدمات.

 التقنيات كا٠تربات كاألساليب كالنهج كإجراءات العمل ا١تستخدمة يف ا١تؤسسات.

خاصة خربة ك  فا١توارد التكنولوجيا  ٕتمع بُت األدكات كاآلالت  ا١تستعملة يف العمليات ك ك 
ا١تمارسات التنظيمية  ابإلضافة اذل كل  برباءات اخًتاعاهتم اٟتصوؿ عليها خالؿ حياة ا١تؤسسة من 

 خالؿ  عملية التنظيم كاإلنتاج.

ك من الضركرم  االشارة أف استمرار ا١تؤسسات االنتاجية  ك ٧تاحها يتوقف على مدل تطوير  
دخاؿ أدكات كتقنيات حديثة .الف ٕتديد ا١توارد التكنولوجية األساليب اٞتديدة للتنظيم كاإلنتاج ، ك ا

 يسمح بتحسُت إنتاج كقدرة ا١تؤسسة على اإلنتاج بكفاءة عالية.

 ادارة ادلوارد التكنولوجيا .2

إدارة ا١توارد التكنولوجية "، ىي اٟتصوؿ على ٚتيع ا١توارد التكنولوجية اليت تشمل األنظمة   
نشاء منتج أك خدمة بشكل فعاؿ. كتشمل ىذه أيضنا الطاقة كا١تعلومات كاألدكات الالزمة إلنتاج أك إ

كاألشخاص كاألدكات كاآلالت كرأس ا١تاؿ كالوقت ، مع األخذ يف االعتبار مع األخذ يف االعتبار أف 
 . 1"ا١توارد التكنولوجية" ىي يف الواقع عمليات اإلنتاج الرئيسية كتقدًن ا٠تدمات

                                                
الموارد البشرٌة ، رسالة ماجٌستٌر فً ادارة االعمال، نمولشت   أثر استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال على أداء المواردطوٌهري فاطمة،  1

  .02، جامعة وهران 2015-2014سنة 
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فا١توارد التكنولوجية ىي موارد غَت ملموسة مثل ا١تلكية الفكرية كا١تهارات كا٠تربات ا١تًتاكمة  
كترخيص الرب٣تيات كبراءات االخًتاع ك اآلالت كا١تواد. ىذه ا١تواد ىي موارد غَت ملموسة تستخدـ 

 إلنتاج منتج معُت مثل ا١تالبس أك اٟتقائب.

ة يف ٖتسُت أداء ا١تؤسسات. ال تقتصر ىذه ا١توارد على ك ٯتكن أف تساعد ا١توارد التكنولوجي 
أجهزة الكمبيوتر فقط مثل األجهزة كأجهزة ا١تودـ. ٯتكن اعتبار تلك ا١توارد ا١تادية. تتضمن ا١توارد 
التكنولوجية أشياء مثل موسيقى الربامج أك النصوص. ىذه األنواع من ا١توارد ٦تلوكة ك٬تب إدارهتا 

وارد ا١تادية. على الرغم من أف ا١توارد التكنولوجية أتيت يف أربع فئات رئيسية كىي بنفس طريقة إدارة ا١ت
ا١تلكية الفكرية كا٠تربة كا١تهارات ا١تًتاكمة كترخيص الربامج كبراءات االخًتاع كحقوؽ النشر. مثاؿ 

د على ا١تورد التكنولوجي يف حالة تشغيل اآلالت ، ٯتكن أف يقلل الكثَت من عبء العمل. تساع
نظرة مستقبلية. ٯتكن  -التطورات يف التكنولوجيا على ٖتسُت األداء حيث يتم تقدًن برامج جديدة 

 للموظفُت الوصوؿ إليها ٦تا يسهل عليهم إكماؿ ا١تهاـ.

األمثلة على موارد التكنولوجيا اللوحات البيضاء التفاعلية كالكامَتات الرقمية كا١تاسحات  من 
 الضوئية.

 ١توارد التكنولوجيا  قاعدة اساسية لنجاح ا١تؤسسات الناشئة  ك غَتىا من ا١تؤسسات .ك تعترب ادارة ا 

فتوجو  ا١تؤسسات ٨تول تطوير قدراهتا االبتكارية ك التكنولوجيا  يف بيئة عملها سواء  الداخلية 
 كا٠تارجية ضركرة  لدل رٌكاد األعماؿ ك يف أم ٣تاؿ انتاجي.
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 التكنولوجية  يف ادلؤسسات .ادارة ادلوارد (4-2)الشكل رقم 

 

 من اعداد الباحث : ادلصدر

على التخطيط كالتنفيذ كالتقييم كالرقابة على موارد ا١تؤسسة  إدارة التكنولوجياتنطوم  
 كإمكانياهتا من أجل بناء قيمة كميزة تنافسية.

 :اسًتاتيجيات ادلؤسسات يف  ادارة ادلوارد  التكنولوجيا  : ادلطلب الثاين

 : ك من ا١تفاىيم ا١ترتبطة ابدارة التكنولوجيا  ٧تد ضركرة اىتماـ ا١تؤسسات بػ 

ا١تنطق كراء كيفية استخداـ التكنولوجيا كالدكر  :(Technology strategy) اسًتاتيجية التكنولوجيا .9
الذم ستؤدًٌيو التكنولوجيا يف ا١تؤسسة. على سبيل ا١تثاؿ، ىل سيكوف الًتكيز على ابتكار منتجات 
جديدة تيطرح ألكؿ مرة يف السوؽ (اسًتاتيجية األسبقية)، أـ ىل ترغب الشركة يف تقدًن خدمات 

الستحواذ على حصة كقيمة سوقية أكرب (ترؾ الشركات تكنلوجٌية أفضل من خدمات ا١تنافسُت ل
 األخرل ٕتازؼ كتتحمَّل ا١تخاطر األكلية)؟ 

استخداـ ٣تموعة من األدكات لدراسة بيئة  :(Technology forecasting) التنبؤ ابلتكنولوجيا .0
ات التكنولوجية احملتملة اليت قد تؤثًٌر إ٬تابينا أك سلبينا على القيمة  العمل من أجل التعرُّؼ على التغَتُّ

ا١تقًتحة للشركة. لقد أدَّت رقمنة العديد من ا١تنتجات، مثل الساعات كالكامَتات، إذل توفَت فرص 
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عظيمة لبعض الشركات كإفالس شركات أخرل، كيدؿُّ ذلك على أفَّ التنبؤ (أك على األقل االنتباه إذل 
ات التكنولوجية يف سوؽ ا١تنافسة) مهم جدًّا يف إ   .دارة التكنولوجياالتغَتُّ

عملٌية دراسة االبتكارات أك التقنيات  :(Technology roadmapping) التخطيط للتكنولوجيا .0
تلفة .القائمة ك٤تاكلة تعزيز قيمتها من خالؿ إ٬تاد طرؽ ميبتكرة الستخدامها يف أسواؽ كأماكن ٥تي

1
  

استخداـ تقنيات اٟتافظة إفَّ  :(Technology project portfolio) حافظة مشاريع التكنولوجيا .4
(أك اٟتاضنة) يف تطوير التكنولوجيا كاستغال٢تا ييعٌزًز من القيمة احملتملة للتقنيات قيد التطوير كالتقنيات 
اليت تيشكًٌل جزءنا من حافظة الشركة يف الوقت الراىن. على سبيل ا١تثاؿ، شركة ديزين ىي شركة رائدة 

ها دل تتوقَّف عند ذلك اٟتد؛ إذ أصبحت يف الوقت اٟتارل تيسوًٌؽ يف إنتاج أفالـ الرسـو ا١تتحركة، كلكنَّ 
جملموعة من الشخصيات اليت ظهرت يف أفالمها على ىيئة منتجات كتعرضها أيضنا يف مدف ا١تالىي 
التابعة ٢تا، كٖترص شركة ديزين بشدة على إدارة توفُّر أفالـ الرسـو ا١تتحركة ك٘تنحها االحًتاـ كالتقدير 

  .العمالء يف نفوس

ك ىنالك عالقة كطيدة بُت التكنولوجيا ك االبتكار حيث يعترب االبتكار احد االنشطة  
 االساسية  من االنشطة التكنولوجية هبدؼ تطوير ا١تنتجات ك ٖتسُت اساليب  العمل.

إدارة التغيَت كإدارة العمليات  إدارة االبتكار تشمل وحدات مثل تو لبد أف  يكوف يف كل مؤسسة  
  .التنظيمية اليت تدعم االبتكار، ٗتطط ابستمرار إلطالؽ ا٠تياؿ العلمي كطرح األفكار اإلبداعٌية .

، ٘تنح بعض ا١توظفُت كقتنا معيننا خالؿ أسبوع  0Mفعلى سبيل ا١تثاؿ ٧تد أف شركة  جوجل ك 
إطالؽ أفكار جديدة ذات قيمة إضافية.  ليس للراحة ك لكن لكي يعملوا على تطوير أفكارىم ك 

 : فإدارة عمليات االبتكار ك بنجاح يتطلب  ٣تموعة من  ا٠تطوات االساسية منها

                                                
1 Hussain, M., Tapinos, E., & Knight, L. (2017). Scenario-driven roadmapping for technology foresight. 
Technological Forecasting and Social Change, 124, 160-177. 
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التفكَت يف خيارات عديدة ك استغالؿ ا١تبتكرات اٟتديثة يف كقتها  فالسوؽ كالشركات ا١تنافسة   .9
متؤخرة. ك ىذا ما حدث ال تسمح  بتضييع الفرص  ك قد تفلس بعض الشركات لدخو٢تا السوؽ 

 فعال لشركة  كوداؾ  ك اليت كانت مهيمنة على تصنيع الكامَتات مث افلست.

  إضفاء التجديد  ك تطوير سلسلة ا١تنتجات  يعطي قيمة جديدة ٢تذه ا١تنتجات. .0

بناء ثقافة عمل قائمة على تقبُّل التجديد ك تنمية األفكار اٞتديدة  ك حىت منح ا١توظفُت فرصة  .0
ؤسساهتم ا٠تاصة   بشرط  تطوير منتجات ا١تؤسسة االـ ك البقاء ٖتت تصرؼ ا١تؤسسة االـ تكوين م

  ك خدمة مصاٟتها.

 نشر ا١تعرفة يف ٚتيع أرجاء الشركة . .4

 امتالؾ الشجاعة الكافية للتغيَت كاٟتفاظ على قدرهتا على ا١تنافسة. .5

 : وىي تنقسم ا ى  سبعة أدوات: أدوات ادلوارد التكنولوجية  

يستخدـ كل نظاـ تكنولوجي سبعة أنواع من ا١توارد: األشخاص كا١تعلومات كا١تواد كاألدكات  
 كاآلالت كالطاقة كرأس ا١تاؿ كالوقت.

 األشكال التنظيمية و اإلبداع : ادلطلب الثالث 

 مفيهوم اإلبداع التنظيمي .0

أبنو الطريقة اليت تلجأ Organizational Innovation 1يعرؼ البعض مفهـو اإلبداع التنظيمي  
إليها  ا١تؤسسات  ك منظمات األعماؿ لالستجابة كالتكيف مع ا١تتغَتات البيئية لتحقيق مزااي تنافسية 
على غَتىا، من خالؿ تبٍت أ٪تاط تنظيمية جديدة أك تطوير تكنولوجيا جديدة أك إقامة عالقات مع 

ة ا١تعرفة كل عمليات إدارة ا١توارد منظمات أخرل ٔتا يساعد على خلق شيء جديد. كتتوذل إدار 
                                                

global.com-https://www.igi 1 
 

https://www.igi-global.com/
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كاألصوؿ الفكرية كا١تعرفية يف ا١تؤسسة ، ٦تا يكشف عن قدرات العماؿ كطاقاهتم الكامنة، إتهت  
كثَت من الدراسات كاألْتاث إذل إظهار العالقة الًتابطية كالسببية بُت إدارة ا١تعرفة كاإلبداع التنظيمي، 

األعماؿ اليـو تكوف ا١تعرفة ىي ا١تصدر األكيد للميزة حيث تؤكد ىذه الدراسات أنو يف بيئة 
التنافسية، كعندما تتغَت األسواؽ كتزداد التقنيات كيزداد عدد ا١تنافسُت كتتقادـ ا١تنتجات بسرعة، تولد 
ا١تنظمات الناجحة ا١تعرفة اٞتديدة ابستمرار، مث تنشرىا داخل التنظيم كٕتسدىا على ٨تو سريع يف 

) أف ا١تيزة الرئيسية للمنظمة  Alvessonاٞتديدة كتبدع ابستمرار. كقد أكضح ( ا١تنتجات كا٠تدمات
ا١تكثفة معرفيا، ىي القدرة على حل ا١تشاكل ا١تعقدة عرب اٟتلوؿ االبتكارية كاإلبداعية، كيقوؿ 

)Drucker أف عمل اإلبداعات عرب التاريخ كاف معتمدا على ا١تعرفة اٞتديدة، كعلى الرغم من أف (
اإلبداعات ا١تعتمدة على ا١تعرفة مهمة، إال أهنا كانت ٗتتلف يف معدالت الوقت الذم  ليس كل

أتخذه كيف معدالت ا٠تسارة كيف إمكانية توقعها، كعندما تستخدـ ا١تعرفة كوسيلة لتعزيز اإلبداع يف 
 1اع ىي:إذل أربعة اسًتاتيجيات للمعرفة تسهم يف تعزيز اإلبد Kroghا١تنظمة، كأشارت دراسة قاـ هبا 

اليت تؤكد على نشر ا١تعرفة بُت ٣تاالت ا١تنظمة لتحسُت  Strategy  Leveraging اسًتاتيجية الرفع
 عمليات اإلبداع.

اليت تؤكد على ٖتوؿ ا١تعرفة اٞتديدة من   Appropriation Strategyاالسًتاتيجية التخصصية  
 .1األقساـ لتعزيز اإلبداع مستقبال

اليت تؤكد على ابتكار ا١تعرفة اٞتديدة إلبداع   The Probing Strategyاسًتاتيجية الفحص  
 العملية كا١تنتج اٞتذرم.

                                                
شر كالتوزيع، عماف األردف. ، إثراء للن2008، الطبعة األكذل «اسًتاتيجيات اإلدارة ا١تعرفية يف منظمات األعماؿ» حسُت عجالف حسن  1
 .50ص

1 Denford, J. S., & Chan, Y. E. (2011). Knowledge strategy typologies: defining dimensions and relationships. 
Knowledge Management Research & Practice, 9(2), 102-119. 
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اليت تؤكد على ابتكار إبداعات ا١تنتج كالعملية    The Expanding Strategyاسًتاتيجية التوسع  
 من خالؿ ا١تعرفة.

 : األشكال التنظيمية و اإلبداع

ا١تسئوليات كالتنسيق بُت كافة العاملُت بشكل يضمن ٖتقيق ىو توزيع من ا١تعلـو أف  التنظيم  
أقصى درجة ٦تكنة من الكفاية يف ٖتقيق األىداؼ احملددة. كما ٯتكن أف ينظر للتنظيم على أنو عمليو 

 تنسيق اٞتهود البشرية يف أم منظمة حىت تتمكن من ٖتقق أىادفها أبقل تكاليف ك ٣تهود ك  كقت.

عادل االعماؿ يتطلب اٟترص على  االبداع ك االبتكار  ك  : ادلنظماتقوانُت االبداع يف  .1
الركائز اليت ٬تب أف ال يغفل عليها مدير أك رئيس  مشركع  يف أم مؤسسة    أىمابلتارل فاف من بُت 
 : 1اك منظمة   ما يلي

 :اٟتقيقة أف االبداع  ال أييت  بومضة عُت  ك  : ليس اإلبداع حداثً، بل عملية القاعدة األو ى
من ا٠تياؿ ك الصدفة ك فقط .بل ىو عمل مستمر ك تفكَت ك دراسة ك فرضيات ك ْتث   ك ٖتدم 
للمشاكل  ك سهر ك ٕتارب  احياان تكلل ابلفشل  قبل أف ٕتد النور ك تتحوؿ اذل منتوج  .ك ليس 

جملموعة من ا١تؤسسات ك ا١تنظمات .ك ليس  االبداع عمل شخص كاحد بل  تكاتف  ك احياان عمل
 ا٢تدؼ ىو الربح السريع ك فقط.

 :فاإلبداع يتطلب ا١تزج بُت  : اإلبداع مزيٌج من العلوم وادليهارات ادلتكاملة القاعدة الثانية
العلـو ك خربات ٥تتلفة ك مدة من الوقت للوصوؿ اذل النتائج ا١ترجوة ك خَت مثاؿ على ذلك  مصل  

.حيث ٧تد اف الكثَت من ا١تخابر ك العلماء يف ٗتصصات 0209اصاب  العادل  سنة كركنة  الذم 
 ٥تتلفة  تعمل إل٬تاد اٟتل ك االدكية ا١تضادة.

                                                
.2010، : دار حامد للنشر والتوزٌععمان.األردن ،.إدارة المنظمات: منظور كلً،حرٌم، حسٌن . 1  



أدواث إدارة و تضىيق اإلبذاع و االبتكار و 

 الفصل الثاًي ػالقتهما بانميزة انتىافضيت
 

 68 

 :ك نقصد من ذلك اف االبداع يتطلب تدخل  : ليس اإلبداع نسيجًا واحداً  القاعدة الثالثة
اايدم كثَت  ك قد يتم اٟتل  داخل ا١تؤسسة أك يف الشارع أك يف اٞتامعة...اخل ك ليس كل ا١تشاكل 

 االبداعية من الضركرم أف ٖتل بنفس الطريقة.
 :فاإلبداع ليس حكر على نوع أك حجم   : ال يرتبط اإلبداع حبجم ادلنظمة القاعدة الرابعة

من ا١تنظمات  ك لكن كل  مؤسسة ٢تا  ٦تيزاهتا يف ىذا اجملاؿ. فا١تؤسسات الكبَتة ٘تلك التمويل معُت 
 ك الصغَتة ٘تلك ا١تركنة...

 ك ا١تقصود منو االستفادة من ٕتارب : القاعدة اخلامسة: االستفادة من اخلصوم قبل الشركاء
 ير االفكار ك ا١تنتوجات اٞتديدة.ك انتقادات االخرين ك ا١تنافسُت . مث البدا يف االبداع ك تطو 

 :ام االنتقاؿ السريع لألبداع ك   : تغيَت مناذج العمل دلواكبة اإلبداع القاعدة السادسة
 البحث عن  النماذج االبداعية  اٞتديدة يف العمل قبل فوات الوقت.

 :72كا١تقصود منها اعطاء ك االعتماد بنسبة   : 78/28/08تطبيق قاعدة  القاعدة السابعة 

اب١تائة من االسواؽ اجملاكرة اك  02اب١تائة  على ا١توارد ك التكنولوجيا اٟتالية اليت ٘تلكها ا١تنظمة  ك 
 اب١تائة على  االسواؽ اٞتدية أك ا١تنتجات اٞتديدة.  92ا١تنتجات الثانوية  ك

 ك االبتكار فالتعاكف يف ٣تاؿ االبداع  : التعاون ىو ادليزة التنافسية اجلديدة: القاعدة الثامنة
 يغذم االبداع .

 Structure Organizationaنواع  اذليكل التنظيمي أ .2

  اذليكل التنظيمي البسيطSimple Structure 

  اذليكل التنظيمي الوظيفيFunctional Structure 

  ) اذليكل القطاعي ) على اساس االقسام الكبَتةDivisional Structure 

 وحدات النشاط اذليكل التنظيمي علي أساس (SBU) 
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  اذليكل ادلصفويفMatrix Structure 

  اذليكل الشبكيNetwork Structure 

  اذليكل اخلليطConglomerate Structure
1 

  اذليكل ادلبٍت على اخلالايCellular Structure 

 : ميكن حصرىا يف مايلي : عناصر التنظيم أىم

  لكل مؤسسة  أىداؼ تسعى اذل ٖتقيقها ىذه األىداؼ ربديد األىداف و النشاطات :
 تشمل األعماؿ أك األنشطة الرئيسة اليت ٬تب أف تقـو هبا ا١تؤسسة   مع ٖتديد االنشطة الثانوية . 

 ك ا١تقصود بو  ٕتميع الوظائف  ٖتت  كحدة ادارية رئيسية   تقسيم االنشطة يف ادلؤسسة :
 تبطة هبا هبدؼ تنسيق األعماؿ ك خلق مركنة  . ككضع كافة الوظائف ك ا١تتطلبات  ا١تر 

 أم كضع الرجل ا١تناسب يف  ا١تكاف ربديد مواصفات و مؤىالت و خربات اإلفراد  :
ا١تناسب  ك كضع ا١تؤىالت ك الكفاءات يف ا١تناصب العليا. كما ٬تب  ٖتديد الواجبات اليت تفرضها  

 ة.ا١تؤسسة  على  العاملُت يف كل قسم من أقساـ ا١تؤسس

 :٬تب أف يعكس ا٢تيكل التنظيمي السلطات اإلدارية ك  ربديد السلطات و ادلسؤوليات
 مستوايت كل قسم يف ا١تؤسسة.

  ٖتديد السلطات ك ا١تسؤكليات: ٬تب أف يعكس ا٢تيكل التنظيمي للمنظمة السلطات اإلدارية
  ك تشمل ٖتديد مستوايت السلطة ك ا١تسؤكلية داخل ا١تنظمة

  إجراءات العمل ك القوانُت الىت ٬تب اف  السياسات و إجراءات العمل :وضع و ربديد
 يتبعها ا١توظفُت داخل ا١تؤسسة.

                                                
1 https://www.businessnewsdaily.com/15798-types-of-organizational-structures.html 



أدواث إدارة و تضىيق اإلبذاع و االبتكار و 

 الفصل الثاًي ػالقتهما بانميزة انتىافضيت
 

 70 

ال يوجد ٪تودج  ٤تدد متفق عليها بُت ا١تتخصصُت يف  : خطوات تصميم اذليكل التنظيمي .3
٢تيكل التنظيم اإلدارم ك لكن توجد طرؽ عامو ٯتكن لنا االسًتشاد هبا. ك من ا١تعلـو أف تصميم  ا

التنظيمي  يرتبط اب٢تدؼ الرئيسي إلنشائ ا١تؤسسة .كما أف النشاطات ا١تختلفة يف ا١تؤسسة  ترتبط 
طريقو تصميم  ا١تؤسسة للهيكل التنظيمي  غالبا ما يكوف من أعلى اذل اسفل   ف ابألىداؼ الفرعية .

ت فرعيو مث أنشاء مث يتم كضع  ك ٖتليل األىداؼ الرئيسية لنشاط ا١تؤسسة  اذل أىداؼ ك نشاطا
كحدات أداريو رئيسيو  ك فرعية ك فقا لطبيعة نشاط ا١تؤسسة.ك ىنالك بعض ا١تؤسسات من تقـو 

يتضح لنا أف ىاتُت الطريقُت تكمل يف الواقع بتصميم  ىيكلها التنظيمي من االسفل اذل االعلى..
أعلى اذل اسفل يف  بعضهما البعض حيث تعتمد طريقو ( ٖتليل األىداؼ ) اذل ٘تيم ا١تنضمات من

 .  حُت تركز الطريقة الثانية (طريقو ٕتميع األنشطة) اذل تصميم ا١تنظمات من أسفل اذل أعلى

ا١تبادم اليت ٬تب مراعاهتا لبناء ىيكل تنظيمي   أىممن  : مبادئ أساسية لبناء اذليكل التنظيمي .4
 : ما يلي

 مبػدأ كحػدة ا٢تػدؼ :  حيث أف لكػل تنظيم ىػدؼ يسػعي إلػيو . – 9    

 ػ مبػدأ تقسيم العػمل : جػعل كل فػرد مسئوالن عن جزء من العػمل.0   

 ػ مبػدأ كحػدة الرائسة : لكػل عػامل رئيس كاحػد يتلقػي منو األكامػر كالتعليمات كالتوجيهات .0  

 السػلطة :  كػل مسئولية كظيفية تتبعها سلطة ٘تكن من أدائها  ػ مبػدأ تسػاكم ا١تسئولية مع4  

ػ مبػدأ الوظيفة : التنظيم اإلدارم علي أساس الوظائف كنوع العػمل ا١تطلوب كليس علي أساس 5  
 الشخص .

 ػ مبػدأ قصػر خط السػلطة : تزداد الفعالية اإلدارية كلما قلت ا١تستوايت اإلدارية .6

قابلية التنظيم للتكيف كمقابلة التغَتات الداخلية كا٠تارجية يف كقتو كجيز دكف  ػ مبػدأ ا١تػركنة :7
 اٟتاجة إذل إحػداث تعديالت جوىرية بو.
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  :خطوات تصميم اذليكل التنظيمي

قبل بناء ك تصميم  ا٢تيكل الوظيفي ٬تب  اتباع ٣تموعة من  ا٠تطوات األساسية اليت ينبغي  
 :كىي اعتمادىا

اؿ أك النشاطات ا١تطلوبة لإلسهاـ يف ٖتقيق األىداؼ الرئيسة كالفرعية ك مع كضع ٖتديد األعم -  
 .ا٠تطط اليت تتضمن السياسات كاإلجراءات  اليت ٖتقق ذلك

ٕتميع كافة األعماؿ كاألنشطة الوظيفية ا١تتشاهبة كا١تتقابلة يف تقسيمات كأسناد إدارة كل منها إذل  - 
  لصالحيات .مدير أك رئيس مسؤكؿ، مع ٗتويلو ا

ٖتديد عالقات العمل الوظيفية بُت  – 5.كصف الوظائف بشكل شامل كٖتديد مؤىالت الوظيفة - 
 ٥تتلف  االدارات. 

 حديد ا١تستوايت التنظيمية مع  ٖتديد الوظائف اإلشرافية كالتنفيذية داخل كل تقسيم . -
1 ىنالك رلموعة من الطرق نذكر منيها : طرق تقسيم األنشطة .5

: 
o  على أساس الوظيفةالتنظيم  
o التنظيم على أساس نوع ا١تنتج  
o التنظيم على أساس ا١توقع اٞتغرايف  
o  العمالء–التنظيم على أساس نوع ا١تستفيد 

o التنظيم ا١تصفويف Matrix Structure 

o ا٢تيكل ا١تبٍت على ا٠تالايك   الشبكي التنظيم 

 

 
                                                

.2021، مجلة الرواق، جامعة غلٌزان،إعادة تصمٌم الهٌكل التنظٌمً كمطلب للتغٌٌر التنظٌمً عواج بن عمر & بن أحمد دلٌلة ،    1  
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 تصميم ا٢تياكل التنظمية   (2-2)اجلدول رقم 

 التنظيم على أساس الوظيفة نوع ادلنتج التنظيم على أساس–

 

  

 
 

 التنظيم على أساس ادلوقع اجلغرايف التنظيم على أساس نوع ادلستفيد.

  
 

 التنظيم ادلصفويف لليهيكل التنظيمي أو التنظيم  الشبكي- اذليكل الشبكي

 

 
 من اعداد الباحث : ادلصدر

 المدٌر

مدٌر انتاج 
 العصائر

مدٌر انتاج 
 االجبان

مدٌر انتاج 
 الحلٌب

 المدٌر العام

 مدٌر االنتاج مدٌر التسوٌك مدٌر التوزٌع

مؤسسة المنتجات 
 االلكترونٌة

مشارٌع 
 االفراد

مشارٌع 
 حكومٌة

المؤسسات 
 الخاصة

مؤسسة المنتجات 
 االلكترونٌة

مدٌر فرع 
 المغرب

مدٌر مدٌر 
 فرع  مصر

مدٌر فرع 
 تونس

   

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 المدير العام

 الت وي  ا  تا  والعمليات البح  والت وير التمويل

  م رو  

  م رو  

  م رو  
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أن أي لى إلك ذستند في اع وإنوألى خمسة إ لتنظيماع انوأ " Henry Mintzberg" لقد صنف
 :يليدبا تتمثل ت وخمسة مكوناعلى االكثر  تضم مؤسسة  

 .ا١تؤسسىتشغل قمة ك :لعليادارة اإلا .9

ة لقوكالقمة ابين ف لذين يربطوء اساؤلركالمديرين اتضم مجموعة ك :لوسطىدارة اإلا .0
 .لتشغيليةا

لسلع ج اإلنتاؿ ألعماكف الذين ينجزالمنفذين اتضم ة ا١تنشأة كتشمل قاعدك :لتشغيليةة القوا .0
 .تلخدماكا

ألسس كالمعايير ف الذين يضعوالمهنيين أك االختصاصيين ايضم ك :"لميهنيالتقني"الجانب ا .4
 .لتحليلت كالمعلوماكالرقابة كالتخطيط اختصاصيي امثل ؿ ا١تنشأة عماألتنسيق 

ل، ألخرالتنظيمية ات الوحدالتي تحتاجها ت الخدماابتوفير بعض ـ يقوك :لمساندز الجيهاا .5
 .يةرلسكرتاكالقانونية ت الخدماكالعامة ت العالقاامثل 
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 و أىم اسًتاتيجياتو تسويق اإلبداع و االبتكار  : ادلبحث الثالث

 إدارة ادلوارد التكنولوجيةو  ادلطلب االول  مفيهوم التكنولوجيا

 ىاما ٣تاال يشكل االبداع ك االبتكارتسويق االبداع أك ما يسميو  بعض الباحثُت تسويق  

١تا لو من أتثَت ا٬تايب على ٧تاح ا١تؤسسات تسويقيا ،كما يًتتب  األعماؿ تطوير منظمات يف يساعد
 على ذلك من ٧تاح يف ٖتقيق التميز ك الكفاءة .

 االبتكاري التسويق مفيهوم : األول ادلطلب

 التسويقي االبتكار مفيهوم : أوال

''كضع األفكار اٞتديدة أك  : ؼ نعيم حافظ تسويق االبداع ك االبتكار على أنو: عر التعريف األول
 غَت التقليدية موضع التطبيق الفعلي يف ا١تمارسات التسويقية''

: "االبتكار التسويقي طريقة تسويقية جديدة OCDE تعريف منظمة التعاكف كالتنمية : التعريف الثاين 
تصميم ا١تنتج أك التغليف، كضع ا١تنتج يف السوؽ، كالًتكيج تنطوم على ٣تموعة من االجراءات يف 

 .  "للمنتج أك يف أساليب تسعَته 

كىذا يعٍت أف التسويق االبتكارم ينطلق من فكرة جديدة كال يتوقف عند حد توليد أك ا٬تاد  
 فكرة ،كإ٪تا يتعدل ذلك إذل كضع ىذه الفكرة موضع التطبيق العملي.

 1استغالؿ الناجح لالفكار''لذا يعرؼ كذلك على أنو''

''أم فعل ٦تيز يف اٞتانب التسويقي  : التسويق االبتكارم على أنو johnaxel: كيعرؼ التعريف الثالث
 ٬،2تعل ا١تنظمة ٥تتلفة عن اآلخرين يف السوؽ''

                                                
 .4،ص 2011عة ،التسويق االبتكارم ،الطبعة الثانية ،منشورات ا١تنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاىرة ،مصر ،نعيم حافظ أبو ٚت  1
علي اٟتياشي،حالة االبتكار يف ا١تنظمة كانعكاساهتا على االبتكار التسويقي ،دراسة ميدانية لعينة من شركات تكنولوجيا ا١تعلومات   2

 .11،ص 2003، 2،العدد 6بيقية كاالدارية ،األردف ،اجمللداألردنية ،جامعة العلـو التط
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 أنواع تسويق االبتكار : اثنيا

األسس ،كمن ىذه ٯتكن تقسيم التسويق االبتكارم إذل أنواع ،كذلك ابستخداـ عدد من  
 األسس نوع ا١تنتج كنوع ا١تنظمة اليت تبتكر، كا٢تدؼ منو كالعميل ا١تستهدؼ من ىذا االبتكار.

أم أف االبتكار ينصب على  ا١تنتوج  ك نوعيتو . ك يكوف يف ٣تاؿ  : التصنيف طبقا لنوع ادلنتج-أ
ك يف ٣تاؿ األفكار فهذا السلع أك يف ٣تاؿ ا٠تدمات أك يف ٣تاؿ ا١تنظمات أك يف ٣تاؿ األشخاص أ

 .التصنيف لو عالقة اب١تنتوج

ية االبتكار أ٫تفا٢تدؼ اليت قامت عليو ا١تؤسسة  ىو من ٭تدد   : التصنيف طبقا لنوع ادلنظمة-ب
فيها. فبعض ا١تؤسسات  رْتية ٖتتاج لألبداع  ك تطويره لتحقيق ارابح ك لكن بعض ا١تؤسسات تكوف  

تماـ ابإلبداع جد منخفضة . ٦تا سبق نستنتج أف نشاط ا١تؤسسة لو غَت رْتية  ك تكوف درجة ا االى
 . ية االبداع ك االبتكار يف تلك  مؤسسةأ٫تدكر كبَت يف ٖتديد 

قد يكوف ا٢تدؼ من االبتكار ردة فعل  لتدىور يف ا١تبيعات  ك قد  : التصنيف طبقا لليهدف-ج
كار حل مشاكل تعاين منها ا١تؤسسة  يكوف ا٢تدؼ  التموقع  يف السوؽ ك قد يكوف ا٢تدؼ من االبت

 ك مواجهة ا١تنافسة الشديدة.

فاذا كاف العميل  هنائي فهنا  ٬تب أف يكوف االبتكار  يراعي  ذكؽ   : التصنيف طبقا للعميل-د
العميل  ك اىتمماتو  ك ااثرة دكافعو .فالتسويق االبتكارم  يراعي  يعمل على كسب أكرب عدد من 

 1العمالء ك كسب ثقتهم.

ٯتكن نقل التكنلوجيا من دكؿ  . لوجياو أشكال حصول ادلؤسسات على التكن : ادلطلب الثاين
  : اك مؤسسات الدكؿ االجنبية اذل  ا١تؤسسات  الوطنية عن طريق احدل الطرؽ االتية

                                                
 .5،7نعيم حافظ أبو ٚتعة ،ا١ترجع سبق ذكره ،ص ص   1
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 ك يف  : التطوير  التكنلوجي الداخلي  للمؤسسة من خالل سلابر البحث داخل ادلؤسسة
ذه اٟتالة تقـو ا١تؤسسات بشراء التكنولوجيا   أك فتح ٥تابر على مستول ا١تؤسسة ك ٗتصص ميزانية ى

للبحث العلمي تكوف جد مرتفعة ك ٘تثل تكلفة  كبَتة على اردات ا١تؤسسة خاصة  قبل اطالؽ 
  ا١تنتوج اك ا٠تدمة. ك ٯتكن أف تتعرض ا١تؤسسة ٠تسائر  كبَتة جدا .

 ك تكوف تكلفة اٟتصوؿ على التكنولوجيا  : ادلباشرة  لنقل التكنلوجيا  االستثمارات االجنبية
 .جد مرتفع  ك صعوبة يف التحكم 

 اك   بعقد الًتخيص الصناعيك تكوف  ابلطرؽ التقليدية  أم  : عقود و اتفاقيات التعاون
 ا١تفتاح يف اليد.إقامة ٣تتمع جاىز للتشغيل كىذه العملية يعرب عنها بعقد تسليم بطرؽ حديثة مثل 

 اعتماد البحث كالتطوير ا٠تارجي 
 شراء الًتاخيص 
  .شراء مؤسسات أخرل 

  لوجياو أشكال حصول ادلؤسسات على التكن (5-2 )الشكل رقم

 ء على معطيات سابقة.بنا من اعداد الباحث : ادلصدر

 شزاء مؤصضاث أخزي

 شزاء انتزاخيص

 االصتثماراث االجىبيت  انمباشزة  

 انتطىيز  انتكىهىجي انذاخهي  

 اػتماد انبحج وانتطىيز انخارجي

 ػقىد و اتفاقياث انتؼاون
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  .اسًتاتيجيات تسويق اإلبداع و االبتكار : ادلطلب الثالث  

كسائل التكنولوجيا ك االتصاؿ عرب العادل  ، تعدد االسًتاتيجيات  نظرا  للتطور ا٢تائل ىف 
التسويق لالبداعي ك االبتكارم يف  تقدًن ا١تنتوجات ك ا٠تدمات  هبدؼ ٖتقيق الًتكيج ك خلق صور 
٪تطية ك مباشرة للزابئن  من خالؿ التقرب منهم . فالتسويق اإلبداعي ىو عملية بيع األشياء 

 : نذكر االسًتاتيجيات االتيةبداعية ك على سبيل ا١تثاؿ ابستخداـ ا١تواىب اإل

ترتكز على تكتيكات ك ىي تقنيات حديثة   : تعريف اسًتاذبية التسويق االبداعي و االبتكاري
 افكار  تسويقية منخفضة التكاليف كغَت مألوفة .

 viral marketing تعترب اسًتاجية اتسويق الفَتكسي : اسًتاتيجية التسويق االبداعي الفَتوسي -0
من احدث االساليب  للتعريف ابلعالمات ك ا١تنتوجات اٞتديدة  عرب استخداـ االنًتانت ك بعض 

 .مرة ك ذكيةالفَتكسات الغَت خطَتة لتمرير اشهار ١تنتوجاهتم بطريق 
ع من  ك ىذا النو : Outdoor Guerrilla Marketingاسًتاتيجية التسويق يف اذلواء الطلق  -2

التسويق يهدؼ اذل استغالؿ ا١تناطق ك االماكن اٟتضرية للًتكيج للمنتوجات  ك عرض أعماؿ فنية 
 مؤقتة على األرصفة كالشوارع.

على  التسويق الداخلي   يعتمد  : Indoor Guerilla Marketing اسًتاتيجية التسويق الداخلي  -2
ثل   ا١تتاجر ك ٤تطات ك حىت ا١تدارس ك احمليط تقدًن  ا١تنتوجات للزابئن داخل األماكن ا١تقفلة م

 اٞتامعي اٞتامعي، ك تتطلب ىذه االسًتاتيجية مساحات الكبَتة  ٞتلب اىتماـ .

ك ىذه االسًتاتيجية تستخدـ    Event Ambush Guerilla Marketing التسويق ادلتعلق ابحلدث -3
ية الكبَتة لبعض ا١تشاىَت  ك ابلطبع مبد ابستغالؿ االحداث الوطنية ك الرايضية ك اٟتفاالت ا١توسوق

اخد االذف  القانوين ك من الراعي للحدث . كما تستعمل ىذه االسًتاتيجيات فِت  االحداث  اليت 
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حيث يتم  تقدًن منتوج ابداعي   ٭تضرىا الكثَت من اٞتمهور  على ا١تستول احمللي  للمدينة اك قرية ما.
 ك حديثة. أك خدمة بطريقة ملحوظةجذابة

ذلك ٔتزج اسًتاتيجيتُت اك اكثر ك يتحقق  interactif marketing  اسًتاتيجية التسويق التفاعلي  -4
   ك جعل اٞتمهور يتفاعل مع ا١تنتوج ك  نستمع الفكاره ك انتقداتو.

  : مراحل صياغة إسًتاتيجية االبتكار التكنولوجي

 ................. : اعادة بناء حدكد السوؽ - ب

 الًتكيز على الصور الكبَتة  ال على االرقاـ - ت

 التوسع من الطلب اٟتارل اذل ابعد منو  - ث

 اتباع سياؽ اسًتاتيجي صحيح - ج
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 : مفيهوم االبتكار األول إ ى الفكرة وإ ى ادلنتج مث إ ى السوق .(3-2 )رقم اجلدول

 

 

 

 

 

 00: ٧تم عبود ٧تم، إدارة االبتكار، عماف ، األردف، دار كائل للنشر، ص ادلصدر

 يف إنتاج يتمثل إذل هتدؼ متتابعة فمن خالؿ الشكل نالحظ أف االبداع ك االبتكار مراحل     
 على قائمة تنافسية ميزات ٘تتلك اليت ا١تؤسسة أف بورتو مايكل كدأابلتنوع.  تتسم متعددة حلوؿ إصدار

 طريق عن ذلك كاسًتاتيجياهتا كنشاطاهتا كحداهتا ضمن الواسع ٔتعناه االبتكار تدرج اليت ىي االبتكار
 .(2) الوقت  نفس يف مبتكرة بعمليات كالقياـ جديدة تكنولوجيا إدخاؿ

 

                                                
(2) Joe Todd.john Bessaut ;et Keith Pavitt, Management de l’innovation : integration du 

changement  technologique , commercial et organisationnel (paris : DeBoeck,2006), p : 
96. 

 قابلية التسويق
 

 قابلية اإلنتاج  

 األكؿ إذل السوؽ

 العامل ادلؤشر التحسُت -اجلودة  كفاءة ادلنتج    -اذلندسة   القرب من السوق    

ا٠تربة التسويقية ، التوجو إذل 
الزبوف ، قنوات التوزيع ، 
سياسات التسعَت ، كتركيج 

 كاإلعالف.

، مركنة التكنولوجيا  ا٠تربة ا٢تندسية
دارة ‘، إدارة عمليات كفؤة ، 

 تكاليف كفؤة

ا٠تربة الذاتية للمبتكر أك 
،  الزابئن ا١توردكف الشركة،

 ،  كا١تنافسوف

 

 الوسائل

 ا١تساعدة

 األكؿ اذل منتج األكؿ إذل فكرة
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 خالصة الفصل

أف اداء ا١تؤسسات  يعتمد  كثَت على  االبداع  ك لكن ال ٯتكن ٖتقيق  ٘تيز بدكف    ال شك 
كبَت  على االطار االنتاجي ك التسويقي   االخذ بعُت االعتبار التكنولوجيات اٟتديثة ك الىت ٢تا اتثَت

من حيث خلق كالء للزابئن ك ا١توردين ك توفَت منتجات ذات كثافة تكنولوجية  عالية .فهنالك عالقة 
ك من ىذا ا١تنطلق لبد من التاكيد  طردية بُت االبداع ك االبتكار ك متغَت التكنولوجيا يف أم مؤسسة.

ذكاؽ ا١تستهلكُت من جهة ك استخداـ  أح  ابلتاثَت على على تطبيق اسًتاتيجيات تسويقية تسم
 افكارىم ك انتفداهتم ٠تلق منتوجات تنافسية .

خاصة من الناحية التكنولوجية ،  فأكثر كثرأتزداد  الدكؿ ا١تتقدمة ك الدكؿ الفقَتة الفجوة بُت أف   
االمر الذم يتطلب االسراع يف برامج طموحة  حوؿ  االستثمار يف ا١توارد البشرية ك خلق بيئة ابداعية 
ك تنافسية تسمح من استغالؿ ىذه الطاقة  الهنا اىم بكثَت من الطاقات الزائلة .فا١تستقبل يكمن يف 

لوجية ا١تناسبة ك استغالؿ ا١توارد ا١تالية قبل فوات االكاف  اختيار االسًتاتيجيات االبداعية ك التكنو 
 ٠تلق اقتصاد متنوع ك قادر على مواجهة ك منافسة الدكؿ ا١تتقدمة يف ىذا اجملاؿ.
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 مفيهوم التنافسية  : ادلبحث االول
 ادلطلب االول : مفيهوم التنافسية       
 نواع ادليزة التنافسيةأ : ادلطلب الثاين       
 ادلستدامة  ادليزة التنافسية : ادلطلب الثالث      
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 ادليزة التنافسية قياس : ادلطلب الثاين      
 ادلطلب الثالث : ادليزة التنافسية  ادلستدامة      

 ربسُت ادليزة التنافسيةأىم أساليب  : ادلبحث الثالث
 ادليزة التنافسيةآليات وأسس ربسُت  : ادلطلب االول      
 للمؤسسات ادليزة التنافسية : ادلطلب الثاين      
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 مفيهوم التنافسية   : ادلبحث االول

 تعريف التنافسية  .0

 : مفيهوم التنافسية :ادلطلب االول 

معقد ك لو ابعاد ٥تتلفة .فكل ابحث أك خبَت يعرفو التنافسية من مفهـو التنافسية مفهـو    
الزاكية اليت يدرسها ، ك منو اختلفت التعاريف . ك على العمـو ىنالك ثالثة زكااي لتعريف  التنافسية 

 .1على االقل  منها  التنافسية يف ا١تؤسسات ك مث  التنافسية القطاعية ك أخَتا  تنافسية الدكلة

  : ك من ىذا ا١تنطلق نعرؼ التنافسية كااليت 

ىي قدرة ا١تؤسسة  على تزكيد ا١تستهلك ٔتنتجات كخدمات : أ.  تعريف التنافسية يف ادلؤسسات
بكفاءة عالية  مقارنة اب١تؤسسات ا١تنافسة من خالؿ استغالؿ  ميزهتا التنافسية ك استغالؿ مواردىا ك 

 ليات االنتاجية ك استغالؿ التكنولوجيا اٟتديثة.رفع االنتاج ك ادخاؿ االبداع يف العم

فهي تعٍت قدرة شركات قطاع صناعي معٌُت يف دكلة ما على ٖتقيق ٧تاح  : . التنافسية القطاعيةب
 .مستمر يف األسواؽ الدكلية، دكف االعتماد على الدعم كاٟتماية اٟتكومية

االمكانيات ك القدرات  التنافسية اليت ٯتتلكها االقتصاد  فا١تقصود منها   : ت. تعريف تنافسية الدكلة
الوطٍت  يف تقدًن ك طرح ا١تنتجات  للمؤسسات االقتصادية  التابعة للدكلة  ٔتستول راؽ يتمكن من 

 .خال٢تا إف ينمو كيرفع مستول ا١تعيشة للمواطنُت

أف تنافسية دكلة ما تعكس يف اٟتقيقة  (OECD)ك تعريف ا١تنظمة االقتصادية للتعاكف كالتنمية   -   
الدرجة اليت ٯتكن كفقها إنتاج السلع كا٠تدمات ا١توجهة لألسواؽ الدكلية ْتيث ٖتافظ فيو على 

كتوسع فيها على ا١تدل الطويل ، على أف يكوف ذلك كفق سوؽ حرة ا١تداخيل اٟتقيقية ١تواطنيها 
 كعادلة.

                                                
1 Aiginger, K. (2006). Competitiveness: from a dangerous obsession to a welfare creating ability with positive 
externalities. Journal of industry, competition and trade, 6(2), 161-177. 
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كما عرفها اجمللس األمريكي للسياسة التنافسية أبهنا قدرة الدكؿ على إنتاج سلع كخدمات تنافس   -
 يف األسواؽ العا١تية كيف نفس الوقت ٖتقق مستوايت معيشية ألفرادىا على ا١تدل الطويل

تنشأ ا١تيزة التنافسية ٔتجرد توصل اك حصوؿ مؤسسة ما  على  : M. Porter ربورتتعريف مايكل    -
تكنلوجيا أك  اكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر فعالية من تلك ا١تستعملة من قبل ا١تنافسُت، اك إبدخاؿ  

 عمليات ابداعية يف االنتاج.

أك ا١تورد ا١تتميز  أك التقنية ، تعرؼ أبهنا ا١تهارةCompetitive advantage تعريف ادليزة التنافسية ق. 
للمؤسسة إبنتاج  منتوجات ك خدمات للعمالء تزيد عما يقدمو ٢تم ا١تنافسوف، كيؤكد   الذم يسمح

٘تيزىا كاختالفها عن ىؤالء ا١تنافسُت من كجهة نظر العمالء الذين يتقبلوف ىذا االختالؼ كالتميز، 
 .1حيث ٭تقق ٢تم ا١تزيد من ا١تنافع كالقيم اليت تتفوؽ على ما يقدمو ٢تم ا١تنافسوف اآلخركف

إف فلسفة ا١تيزة التنافسية ىي سياسة ا٠تدمة ا١تقدمة من قبل ا١تؤسسات اليت ال ٯتكن تقليدىا من     
 قبل مؤسسات منافسة اخرل كال نسخها, يف الوقت اٟتارل كا١تستقبلي.

  :Competitors تعريف  ادلنافسُت .2

 كاحملتملُت الذين ينشطوف يف السوؽ. ك ٯتكن تعريفهم بكل ا١تؤسسات ك ا١تنافسُت الفعليُت ، 

ٯتكن  ألم مؤسسة من معرفة منافسيها  من زكااي ٥تتلفة. فا١تنافس يكوف  من زاكية  القطاع الذم   
تعمل فيها مؤسسة ما  مثل القطاع الصناعي، النفط   اك تكنولوجيا ا١تعلومات  أك قطاع االدكية مثال 

صناعة  فو منافس ٢تا   يف صناعتها. ك٬تب أف تفهم ك ،  ك ىنا كل من  ٯتارس ىذا النوع من ال
تعرؼ ا١تؤسسة ا١تنافسُت ٢تا  يف صناعتها إذا كانت أتمل يف أف تكوف  منافس قوم ك فعاؿ يف ىذه 

الذم تنشط فيو  ك ىنا  marketالصناعة. كما ٯتكن للمؤسسة أف تعرؼ ا١تنافسُت من زاكية السوؽ 

                                                
لشت و، ن ةالمسٌل ة، جامعماجستٌر ة،  مذكرداد االستراتٌجٌة التسوٌمٌة بالمؤسسـة االلتصادٌـةالتحلٌل التنافسـً ودوره فً إعـ، أحمد بن مـوٌزة1

  78،ص2005/2006ةسن
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ا١تؤسسات اليت  تسيطر على  السوؽ ك ٖتاكؿ جلب  الزابئن  لبد  للمؤسسة أف تعرؼ ك  ٖتذر من
 ك ا١تستهلكُت   التابعُت للمؤسسة أبساليب الًتكيج ك االسعار .

 : لبناء ا١تيزة التنافسية  لبد من اتباع ٣تموعة من ا١تراحل نذكر منها : .  بناء ادليزة التنافسية3 

 :الشك أف بناء ا١تيزة التنافسية يتطلب  ا١تزج بُت  االستثمارات التكنولوجية  ك   فًتة البناء
مراقبة السوؽ ك ا١تؤسسات ا١تنافسة ك ٮتتلف  فًتة البناء من مؤسسة اذل اخرل ك من سوؽ اذل اخر 
حسب حجم السوؽ ك حجم ا١تؤسسات ك امكانياهتم التمويلية ك الدعم التكنلوجي ا١تتوفر لديهم. 

 ف الفًتة قصَتة ك قد تكوف طويلة.فقد تكو 

  

 (: بناء ادليزة التنافسية0-3الشكل )

 
 995اثمر البكرم، اسًتاتيجيات التسويق، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف، ص ادلصدر:

   :بعد  ٖتقيق  منتوجات ابداعية  تتوجو ا١تؤسسات اذل  مرحلة االنتفاع من االبداع فًتة ادلنافع
تسويقو  مع حفظ القانوين  للحقوؽ االبتكار ك منو ا١تؤسسات ا١تنافسة من تقليده ألطوؿ  من خالؿ
 فًتة ٦تكنة

  :بعد فًتات من الربح  ٭تدث اشباع لدل الزابئن من ا١تنتوج ا١تقدـ من طرؼ فًتة االضلدار
 ك اٞتودةا١تؤسسة ك يبدأ يف فقداف التأثَت التنافسي  من منتجات أخرل  يف السوؽ من حيث السعر 

                                                                     

 

                                                                      حجم 

                                                                      المٌزة

                                                                                 التنافسٌة

 

 

  الولت
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من الضركرم التميز بُت نوعُت من : . الفرؽ بُت تنافسية الدكؿ ا١تتطورة ك تنافسية الدكؿ النامية4
 : التنافسية ك ٫تا تنافسية الدكؿ الضعيفة اقتصاداي ك تنافسية الدكؿ القوية اقتصاداي

إنتاجها يت تعتمد يف  ىذا النوع من التنافسية يكوف يف الدكؿ ال  : تنافسية الدكؿ ا٢تشة اقتصاداي -أ
على القيمة ا١تضافة ا١تتدنية كا١تعدؿ األدىن ٢تامش الربح،  ٦تا يؤدم هبذه الدكؿ لالعتقاد ا٠تاطئ أبهنا 
تنعم بعناصر التنافسية، بسبب ضغطها الدائم كا١تستمر على األجور هبدؼ ٗتفيض تكاليف اإلنتاج 

  .ـكمواكبة التذبذابت يف األسعار العا١تية للمواد ا٠تا

يعتمد  ىذا النوع من التنافسية على  انتاج  القيمة ا١تضافة  : تنافسية الدول القوية اقتصاداي -ب
العالية كا١تعدؿ األعلى ٢تامش الربح ك الذم يسمح بزايدة تنافسيتها كارتفاع دخل أفرادىا كنتيجة 

ا١تزيد من الرخاء  حتمية الرتفاع ا١تستول ا١تطلوب من العاملُت يف منشآهتا، لتحقق ىذه الدكؿ
  .كاالزدىار جملتمعاهتا

  :٪تيز بُت نوعُت من ا١تيزة التنافسية :نواع ادليزة التنافسيةأ : ادلطلب الثاين

ٯتكن ١تؤسسة ما أف ٖتوز ميزة التكلفة األقل إذا كانت تكاليفها ا١تًتاكمة   : ميزة التكلفة األقل
أف التحكم اٞتيد يف ىذه العوامل مقارنة اب١تنافسُت حيث   ابألنشطة ا١تنتجة للقيمة أقل من ا١تنافسُت

ك ال يتم ٖتقيق ذلك فقط بتدنية االجور  بل  بتدنية كافة  يكسب ا١تؤسسة ميزة التكلفة األقل،
التكاليف االخرل سواء ا١تتعلقة ابإلنتاج اك التسويق اك التوزيع  ك إبدخاؿ التجهيزات ك التكنولوجيا 

  اٟتديثة.

تتميز ا١تؤسسة عن منافسيها عندما يكوف ٔتقدكرىا اٟتيازة على خصائص فريدة ٕتعل   : ميزة التميز
 الزبوف يتعلق هباك ذلك من خالؿ عوامل تدعى بعوامل التفرد، كاليت ٪تيز من بينها التعلم .
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 : . أىداف ادليزة التنافسية0

القدرة على إقناع اكرب عدد ٦تكن من ا١تستهلكُت ك الزابئن ٔتا تقدمو ٢تم من منتجات ٖتقيق  -أ
 .مقارنة مع ا١تؤسسات ا١تنافسة أىمرض

 اٟتصوؿ على حصة سوقية أكرب قياسان  اب١تؤسسات ا١تنافسة . -ب

 زايدة العوائد ا١تالية ا١تتحققة كاألرابح الصافية. -ج

 ادلستدامة  ادليزة التنافسية : ادلطلب الثالث 

التطرؽ للميزة التنافسية  مع الًتكيز على  قيمة  الزمن  تقودان اذل  ا١تيزة التنافسية ا١تستدامة     
اليت   تكوف ا٢تدؼ من كرائها ٖتقيق قيمة مضافة يف ا١تستقبل من جهة ك  التفوؽ على  ا١تؤسسات 

فا١تيزة التنافسية ا١تستدامة  يف اغلب  الطويل . ا١تنافسة يف ا١تستقبل  القريب أك على  ا١تدل
ا١تؤسسات  يكوف متبوعة  ٔتجموعة من اإلجراءات  من أجل ٖتقيق النجاح االسًتاتيجي من جهة ك 

 ٖتقيق  التكيف كالبقاء كالنمو ا١تستمر من جهة أخرل.

 : ٫تاٯتكن أف ننظر ااميزة التنافسية  من  ك جهُت ٥تتلفُت :زلددات ادليزة التنافسية

تتحقق ا١تيزة التنافسية يف ا١تؤسسات االقتصادية ك  بوضع  : حجم ادليزة التنافسية-1   
االسًتاتيجيات  ك استغالؿ االمكانيات البشرية ك ا١توارد ا١تتاحة لتحقيق  ميزة التكلفة   االقل  ك 

ال فسية ٘تر بدكرة حياة ا١تيزة التناف.٦تيزات  ك مواصفات اٞتودة للمنتوج ا١تقدـ  مقارنة مع ا١تؤسسات
 دكرة حياة ا١تنتج الشكل التارل:ٗتتلف كثَتا على 
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 دورة حياة الميزة التنافسية.  : (2-3)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

Source: https://almerja.com/reading.php?idm=132283 

 ميزهتا الىت تريد بناء ابلنسبة للمؤسسة  ىي احدل ا١تراحل ا١تهمة ك االساسية :  مرحلة التقدمي -
اذل جانب  ،العنصر البشرم الكفئ  مقوماتإذل ا١تؤسسة  ٖتتاج  .ففي ىذه ا١ترحلة التنافسية 

  .حيث تبدأ ا١تؤسسة يف البحث ك يف تقدًن التصور االكرل حوؿ ا١تنتوج ا١تناسب ا١تارل التمويل

تبدأ ا١ترسسة يف ٕتريب ا١تنتوج  ك الدخوؿ يف التسويق االبداعي لو من  :و االزدىار  التبٍتمرحلة  -
 خالؿ استغالؿ  قوهتا  السوقية ك االنتاج بكميات  ٗتدـ ا١تستهلكُت ك أذكاقهم .

متوج بتقليد  يبدأكف تراجع حجم ا١تيزة التنافسية ، لكوف ا١تنافسُت  تبدأ مرحلة  ة التقليدمرحل -
 ا١تنافس. 

ْتثا ٖتسُت ا١تيزة التنافسية اٟتالية ك تطويرىا  يف ىذه ا١ترحلة تتجو ا١تؤسسة اذل  :  الًتاجعمرحلة  -
ه ذحد ىأبعض التحسينات يكوف  ضافةابٗتتلف على ا١تيزة اٟتالية  تنافسية حديثةميزات  على

، ك إذا دل تتمكن ا١تؤسسة من ٖتسُت أك اٟتصوؿ على ميزة جديدة فإهنا تفقد أسبقيتها  اٟتلوؿ
 التنافسية.

 المراحل

 التمدٌم االزدهار   التملٌد التراجع

حجم الميزة 

 الت اف ية

 المٌزة التنافسٌة

 األولى

المٌزة 

 التنافسٌةالثانٌة
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بغرض ٖتقيق ا١تزااي ك ٯتثل الًتكيز على قطاع  انتاجي أك خدمايت معُت   :نطاق التنافس -2
ما يسمى ٣تاؿ اك  لتحقيق  .ك ىناؾ أربعة أبعادجك التميز يف السوؽ من حيث تكلفة ا١تنتو التنافسية 

 التنافس:نطاؽ 

تنوع ٥ترجات ا١تؤسسات ك العمالء الذين  ٯتكن ٖتقيقو من خالؿ: نطاق القطاع السوقي -2-1  
 .التعامل مهميتم 

ك يكوف ٓتلق تكامل بُت نشطات ا١تؤسسة  يف ا١تؤسسة االـ  ك  :النطاق الرأسي -2-2  
ا١تؤسسات التابعة  من حيث الًتكيز على خلق مركنة  ك تقسيم  للعمل  ك ١تراحل انتاج ا١تنتوج ك 

 .1تسويقو  

تتحقق ا١تيزة التنافسية  ك يكوف بتموقع ا١تؤسسة يف االسواؽ الدكلية ك مع: النطاق اجلغرايف -2-3  
 .مستمرة

 ك استعماؿ  تكنولوجيا . الًتابط بُت الصناعات ك يكوف  ٓتلق: نطاق الصناعة -2-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 https://www.drmtaher.com/2020/09/blog-post_9.html  
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 أبعاد ادليزة التنافسية  : ادلبحث الثاين

ا٠تصائص اليت تركز عليها ا١تؤسسة  ك قد ٗتتار  أىمك ىي  التنافسية خصائص  : ادلطلب االول
ا١تؤسسة  أبعاد  ٤تددة يف تقدًن منتجاهتا هبدؼ ٖتقيق التفوؽ التنافسي على غَتىا من ا١تؤسسات .ك 

  : كىي كااليت االبعاد  أىمعلى العمـو  نذكر 

 أبعاد ادليزة التنافسية.(3-3 )الشكل رقم                   

 

 

 

 

 

 و ابالعتماد على معلومات ادلوقع التايل من اعداد الباحث
https://almohasben.com  :Source  

جيب ان تتميز  االبعاد الىت أىم:  ال شك ان  بعد االبداع  من بُت Innovationبعد اإلبداع  - أ
هبا ادلؤسسات  فال يوجد مؤسسات انجحة بدون استغالل التكنولوجيا و االبداع بكل انواعو.  

)  يف أم مؤسسة  ك لكن يتفقوف Innovationية ك دكر اإلبداع (أ٫تلقد تنوعت آراء الباحثُت حوؿ و 
 على انو  بعد  لبد منو . 

كيقصد هبا االستغالؿ األمثل للموارد، من خالؿ تقليص تكاليف  : بعد  تدنية الكلفة  - ب
اإلنتاج، لكن الكفاءة كعامل اساسي للحصوؿ على حصة سوقية يبقى غَت كايف، على اعتبار أف 

  على اقتناء تلك السلعة. (1)ا٩تفاض سعر السلعة ال يعترب عنصرا ٤تدد لدفع الزبوف

                                                
 .32زغدار أٛتد، ا١تنافسة التنافسية كالبدائل اإلسًتاتيجية، دار جريد للنشر كالتوزيع، عماف،ص(1)

https://almohasben.com/
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لوجيا يف ىذا العصر خصوصا من جذب تسمح التكنو بعد تكنولوجيا ادلعلومات :   - ث
ا١تستهلكُت بكل سهولة ك استغالؿ قواعد البياانت الكبَتة  لفهم اذكاؽ ا١تستهلكُت ك ربط العالقات 
هبم لكسب كالئهم. ك  تصبح التكنولوجيا عامل قوم  خاصة مع مزجها ابإلبداع ك االبتكار ك تدنية 

مالقة. فالتكنلوجيا ٘تنح السرعة ك الدقة ك اٞتودة للتكاليف أماـ ا١تؤسسات ا١تنافسة ك لو كانت ع
 العالية للمنتوجات استجابة للتغَتات السوقية.

تتمثل ٣تموعة من األفكار اليت تسمح للمؤسسة بتحسُت فعاليتها من خالؿ بعد ادلعرفة :   - ث
ٗتفيض تكاليف اإلنتاج ك تتمثل  ا١تعرفة  يف  براءة االخًتاع، حيث أصبحت ا١تعرفة اب١تورد األكثر 

 ية يف خلق ا١تيزة التنافسية ٬تسد ميزة ا١تؤسسات االقتصادية. أ٫ت

ا١تنتوجات ّتودة عالية ك ذات قيمة فنية ك ابداعية  أف تقدًن قيمة بعد القيمة و اجلودة :  - ج
للزبوف يشكل مصدرا مهما إلكساب ا١تنظمة ا١تيزة التنافسية، كأف التفوؽ يف جودة ا١تنتجات أك 

 ا٠تدمات ا١تقارنة ٔتا يقدمو ا١تنافسُت يشَت بوضوح إذل ميزة التميز يف ىذه ا١تنتجات.

ٖتدث يف تصميم ا١تنتجات  استجابة رد الفعل  اليت  ك نعٍت هبا السرعة  ك  بعد ادلرونة: -د
١تتطلبات الزابئن ك ا١تستهلكُت يف بيئة ا١تنافسة اٟتركية كالغَت ا١تؤكدة، كيتطلب ٖتديد عناصر التحليل 

. ك لتحقيق ىذا (1) البيئي ا١تتصلة بعمليات الرصد كا١تراقبة كالتنبؤ كالتقدير ألىداؼ ا١تنافسُت ا١تستقبلية
مركنة ا١تنتج: كىي قدرة ا١تؤسسة  على تقدًن منتجات جديدة أك  :  د اف تتميز ا١تؤسسة بػػالبعد لب

معدلة. مركنة ا١تزيج: كتعٍت قدرة العمليات إلنتاج مزيج من ا١تنتجات. مركنة اٟتجم: كتعٍت القدرة يف 
 انتاج أحجاـ ٥تتلفة من ا١تنتجات.

 

 

                                                
عماف الطاعي دمحم عبد حسُت ا٠تفاجي، نظم ا١تعلومات اإلسًتاتيجي، منظورة ا١تيزة التنافسية، الطبعة األكذل، دار الثقافة للنشر كالتوزيع،  (1)

 .22، ص2009
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 قياس ادليزة التنافسية :    ادلطلب الثاين

قايس ا١تيزة التنافسية متعددة  ك ال ٯتكن  ربطها بقانوف أ ك لذلك فا١تؤسسات ٢تا طرؽ م 
 . ٥تتلفة ١تعرفة  قدراهتا التنفسية من خالؿ

 ( QUALITY MEASUREMENTمقاييس نوعية:) - 0

على ٣تموعة   أىمية  كالء الزابئن  ك على أساس مدل درجة ٖتقيق رضأ٫تىذا ا١تقياس  يركز على   
من ا١تنتوجات ك ا٠تدمات ا١تقدمة من طرؼ ا١تؤسسة  قياسا اب١تنافسُت األخرين. كٯتكن للزابئن أف 
يدركوا جودة ا١تنتجات ا١تقدمة ٢تم من خالؿ التميز بُت عدد من ا١تستوايت ا١تختلفة للتوعية كاليت 

 ٘تثل ا١تيزة التنافسية يف:

 (The expectedQualityالنوعية ادلتوقعة: ) . أ

ك تتمثل يف  بتفرد  ا١تؤسسة يف امتالؾ خصائص  تنافسية يف منتوجات  متشاهبة مع ا١تؤسسات 
 . 1ا١تنافسة  ك لكن  منتوجاهتا أكثر أتثَت على الزابئن من حيث النوعية 

 (The recognition Qualityالنوعية ادلدركة: ) . ب

قبل شراء ا١تنتوج أك بعد شرائو يكتشف ا١تستهلكوف  بعض ا٠تصوصيات يف اٞتودة ك النوعية ك حىت 
متطلبات الزابئن  أىميف سهولة االستعماؿ  اضافة اذل الشكل ا١تنتوج ٦تا ٬تعل ا١تنتوج ا١تقدـ  يعكس 

 ك ٭تقق رغباهتم عند اقتنائو مقارنة مع ا١تنتوجات االخرل من مؤسسات منافسة.  

 (The standard Qualityالنوعية القياسية: ) . ت

قبل طرح ام منتوج ٧تد أف أغلب ا١تؤسسات الرائدة يف ميداف  االعماؿ  ٖتدد مسبقا  موصفات  
قياسية ١تنتوجاهتا  حيث تراعي اٞتانب الصحي  للمواد ا١تستعملة يف ا١تنتوج ك ااثره على االنساف ك 

 موعة من االختبارات  االساسية  قبل طرحو يف السوؽ.على البيئة اذل جانب  مركر ا١تنتوج ٔتج
                                                

.2006، ، باألردن3تطوٌر المنتجات الجدٌدة، دار وائل للنشر، ط  ، عبٌدات، دمحم  1  
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 (Quality Measurementمقاييس كمية: ) -2

 (1): ك تتمثل يف ٣تموعة من ا١تقاييس  ا١تعتمدة من طرؼ ا١تؤسسة  لقياس ا١تيزة التنافسية  نذر منها

 مقياس جودة ادلنتج النسيب : - أ

ىنالك عدة طرؽ لقياس مدل  قوة أم  ا١تنتوج من حيث ميزتو التنافسية ، ك لعلى  التقبل من  
طرؼ الزابئن يكوف جد كاضح من خالؿ رقم ا١تبيعات احملقق  مقارنة منتوجات اخرل يف نفس 
ا١تؤسسة. كما ٯتكن معرفة جودة ا١تنتوج  نسبيا حسب    اراء ا١تستهلكُت  ك  طلبات التعويض يف 

 : ، ك يف حالة طلبات التعويض  ك يتم حساب ذلك كااليت أىمة عدـ رضحال

 

= 

 

 :اجلديدة النسبية ادلنتجات - ب

الشك أف ا١تنتوجات اٞتديدة ىي ٔتثابة  الدرع الواقي للمؤسسات  حيث ٯتكن أف تكوف   
نقطة النجاح  ك ٖتقيق االرابح من خالؿ عرض منتوج جديد  كما يتم توقع خسائر يف حالة  كجود 

 منتوجات  ذات نوعية عالية ك تكاليف منخفضة من ا١تؤسسات ا١تنافسة.

 :التسويق تكاليف - ت

كل مؤسسة  تعد برامج ترك٬تية  ١تنتوجاهتا اٞتديدة  ك اعالانت ظخمة  لكسب  ك جلب  
الزابئن ك كل ىذا يتطلب مصاريف كبَتة تتحملها ا١تؤسسة ك ابلتارل ٯتكن اعتبار تكاليف ا١تؤسسة 

 قوهتا يف السوؽ. سواء ا١تباشرة أك الغَت مباشرة ابحدل  العناصر االساسية يف بناء تنافسية ا١تؤسسة ك

                                                
 202اثمر البكرم، مرجع سابق، ص  (1)

 نسبة الضرر جراء

مستول جودة ا١تنتج    
       

إٚتارل مردكدات ا١تبيعات     
إٚتارل ا١تبيعات                 

     

 إٚتارل قيمة التعويضات ا١تدفوعة      

 إٚتارل قيمة ا١تبيعات
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 احلصة السوقية: - ث

كلما ارتفعت اٟتصة السوقية للمؤسسة كلما دؿ ذلك على ميزهتا التنافسية  ك من ىذا ا١تنطلق   
 : ٯتكن حساب  اٟتصة السوقية كااليت

 اٚتارل قيمة مبيعات الشركة                     

 اٟتصة السوقية =-

 اٚتارل قيمة مبيعات الصناعة                        

 كما ٯتكن  قياس القوة التنافسية للمنظمة من خالؿ قوة مبيعات الشركة 

 إذل أقول ا١تنافسُت يف السوؽ كمايلي:

 اٚتارل قيمة مبيعات الشركة يف السوؽ                            

 القوة التنافسية =    

 بيعات أكثر ا١تنافسُت يف السوؽاٚتارل قيمة م    

) 9ك ٯتكن حساب القوة التنافسية من خالؿ القانوف ا١تقدـ ، فاذا كانت النتيجة تقرب إذل ( 
فإف ذلك يدؿ أف ا١تؤسسة  ذات قوة تنافسية كبَتة يف السوؽ، كالعكس صحيح اما إذا كانت النتيجة 

 ) فإف ذلك يعٍت أبف الشركة ىي .9(

 نسب الرحبية : - ج

قياس ا١تيزة التنافسية من خالؿ  ا١تقاييس ا١تالية اليت تعرب عن نتائج األعماؿ التجارية اليت تقـو ٯتكن 
 ىذه النسب ٧تد: أىمهبا  ك من 
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 صايف الدخل                          

 922ىامش الربح =                                  -

 اٚتارل قيمة ا١تبيعات                    

 صايف الربح                                     

 922العائد على االستثمار   =                               -

 ٣تموع قيمة ا١توجودات                                   

 

 صايف الربح                                   

 922                                 العائد على حق ا١تلكية  = -

 حق ا١تلكية                                      

   Porter's Five Forcesمنوذج بورتر   : ادلطلب الثالث 

 .  متطلبات  ا١تؤسسات   ا١تنافسة  من حيث ا١توارد 9

عليها يف ٦تارسة أنشطتها  فإف مواردىا اليت تعتمد ميزة تنافسية مستمرة ا١تؤسسة كحىت ٖتقق       
 البد أف تتميز بشركط اساسية  منها :

 )Add Valueأف تكوف قادرة على إضافة قيمة (• 

 )Rare or Uniqueأف تكوف اندرة أك فريدة من نوعها (• 

 أف يكوف من الصعب على ا١تنظمات ا١تنافسة أف ٖتاكيها أك تقلدىا• 

 )Non-Substitutableيل (كأف تكوف غَت قابلة ألف ٭تل ٤تلها أم بد• 
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 Porter's Five Forces.  القوى التنافسية اخلمسة  0

القول التنافسية لبورتر ىي عبارة عن اسًتاتيجية قدمها "مايكل بورتر" من كلية ىارفارد  
ك من عيوب القوة . كإطار عمل ١تعرفة القول التنافسية ا٠تاصة اب١تؤسسة  9979لألعماؿ عاـ 

التنافسية ا٠تمسة ١تايكل بورتر أهنا تركز على البيئة ا٠تارجية  خاصة  ك كاف من االفضل لو ادخل  
ا ا١تفكر أدكات أخرل تكميلية تركز على البيئة الداخلية الكتماؿ الصورة األساسية لتحليل تنافسية ذى

ل اليت تؤثر على النشاط أك الصناعة اليت ٪توذج بورتر  ٪توذج لتحليل كدراسة القو كيعترب   ا١تؤسسة.
٪توذج “تعمل فيها ا١تؤسسة . ك ىنا ٧تد أف البورتر كضع  ا٠تصائص  ك العوامل االساسية ك تسمى بػ 

حيث أشار بورتر أستاذ االسًتاتيجية ك اليت أتثر  ٔتستول  (five forces model) ”القول ا٠تمس
: كىي كااليت   ةجاذبية ك تنافسية ا١تؤسس

1 

 القول التنافسية ا٠تمس لبورتر )4-0( الشكل رقم                

 

 

 

 

 

 
 

 

Source: Song, Y., Wang, H., & Zhu, M. (2018). Sustainable strategy for corporate 

governance based on the sentiment analysis of financial reports with CSR. Financial 

Innovation, 4(1), 1-14. 

                                                
1 Bruijl, G. H. T. (2018). The relevance of Porter's five forces in today's innovative and changing business 
environment. Available at SSRN 3192207 
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 :هتديد ادلنتجات البديلة  ( أ
تشكل ا١تنتجات أك ا٠تدمات البديلة هتديدا حقيقا للمؤسسة. حيث يكوف لدل ا١تستهلك أك العميل  

 innovationية االبتكار أ٫تا٠تيار للتخليص عن مؤسسة ك التوجو اذل مؤسسة أخرل ك ىنا تكمن 
للحفاظ على حصتها السوقية ٬تب أف ننوه أف البدائل ىي ليست ا١تنتجات ا١تنافسة ك لكن ىي  

 : ما يلي كذلك نفس القيمة للعميل . ك  ٯتكن  حصر  التهديد يف

 .توفر بدائل قريبة كسهلة ١تنتجات الصناعة

 .مدل سهولة ٖتوؿ ا١تشًتين إذل السلع البديلة

 .أسعار السلع البديلة

 .حويل اليت يتكبدىا ا١تشًتمتكلفة الت

 .مدل اختالؼ ا١تنتجات ابلنسبة ا١تشًتم

 :التيهديد من دخول منافسُت جدد ( ب

ا١تؤسسات  فتنافسية ا١تؤسسات تتأثر بعدد ا١تؤسسات الداخلة للسوؽ ك ىنا   ٖتب  بعض 
العراقيل القانونية ك الشركط اٟتكومية  اليت تعقل دخوؿ مؤسسات منافسة  أك حىت أتخر دخو٢تم  
لكي يبقى ٢تا  التميز ك  السيطرة لفًتة أطوؿ  . ك تكوف االسواؽ مرْتة   كلما قل عدد ا١تؤسسات 

فسُت جدد يف ما ا١تنافسة  ك كلما زاد عددىم قلت العوائد. ك ٯتكن حصر هتديدات  دخوؿ منا
 : يلي

 ).كجود حواجز للدخوؿ (براءات االخًتاع، كاٟتقوؽ، اخل

 .اقتصادايت ٘تييز ا١تنتج

 .قوة العالمة التجارية

 .متطلبات رأس ا١تاؿ
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 .إمكانيات الولوج إذل قنوات التوزيع

 .ا٬تابيات كمنافع التكلفة ا١تطلقة

 .سهولة التعلم كاٟتصوؿ على ا٠تربة

 .ردة الفعل االنتقامي ا١تتوقعة من جانب شاغلي السوؽ اٟتاليُت

 .السياسات اٟتكومية

 :ج( حدة ادلنافسة بُت ادلؤسسات

تعد ا١تنافسة من ا٠تصـو احملدد الرئيسي لقدرة الشركة التنافسية يف الصناعة كاجملاؿ الذم ستنافس فيو. 
ف ا١تنافسة يف ٣تاالت غَت السعر مثل فأحياان تكوف ا١تنافسة سعرية كبشكل عدائي كأحياان تكو 

 ا١تنافسة يف االبداع كالتسويق كغَتىا من اجملاالت. كتتوقف حدة ا١تنافسة على عدد من العوامل

 .عدد ا١تنافسُت

 .معدؿ ٪تو الصناعة

 .عوائق ا٠تركج من السوؽ

 .تنوع ا١تنافسُت

 :د( القوة التفاوضية للعمالء

تسمح ٢تم  بفرض خفض األسعار ك  التهديد الغَت قد ٯتتلك العمالء قوة  تفاكضية    
للتحوؿ اذل مؤسسات منافسة ك ىذا يعتمد على بضع عوامل كعدد الزابئن.  كتعٌت  كذلك   مباشر

 .مدل قدرة العمالء على مساكمة ا١تؤسسة  ك الضغط عليها من أجل ٗتفيض األسعار ك ٖتقيق ارابح

 .درجة االعتماد على قنوات التوزيع القائمة

 .ارتفاع نسبة التكاليف الثابتة ابلنسبة إلٚتارل التكاليف
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 .حجم شر٭تة ا١تشًتين

 .قدرة الشركة على االستغناء عن ا١تشًتين اٟتاليُت

 .مدل توافر ا١تعلومات للمشًتم

 .قدرة الشركة على التكامل ا٠تلفي

 .توافر ا١تنتجات البديلة

 .مدل حساسية ا١تشًتم إذل تغَتات األسعار

 .٘تييز ا١تنتج مدل

 :ىـ( القوة التفاوضية للموردين

قد يشكل  ا١توردكف هتديد دائم  للمؤسسة . فقلة عددىم أك  ندرة ا١توارد ك  ٘تركزىا يف يد  
مورين  بعدد ٤تدكد  ٬تعلهم  يف مركز قوة لفرض شركطهم  ك اسعارىم . ، فكلما قل عددىم  زادت 

ا أذا  كاف عدد ا١توردين كبَت، فهنا  ٕتد ا١تؤسسات  حرية  قوهتم ك زاد اعتماد ا١تؤسسات  عليهم. أم
 .يف االختيار  األفضل ك التنقل بُت مورد ك آخر 

 .درجة ٘تيز مدخالت الصناعة

 .عدـ توافر بدائل ١تنتجات ا١توردين

 .عدد ٤تدكد من ا١توردين أك كجود ٖتالفات كتكتالت بينهم

 .قدرة ا١توردين علي التكامل الرأسي األمامي

 : مزااي منوذج بورتر .3

يف فهم العوامل اليت تؤثر على الرْتية يف قطاع  ا١تؤسسات تساعد القول التنافسية لبورتر  -
 .صناعي اك خدمايت معُت
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يسمح ىذا النموذج للمسَتين من  اٗتاذ قرارات ٤تددة سواء لدخوؿ صناعة اك سوؽ معُت  ، أك  -
 .البقاء ك اٟتفاظ على  صورهتا زايدة اك حىت خفض القدرات  اإلنتاجية  من اجل

يستعمل ٪توذج بورتر عندما يكوف ىنالك  على االقل  ثالثة منافسُت يف السوؽ، مع الوضع يف  - 
  االعتبار أتثَت السياسات اٟتكومية اٟتالية أك احملتملة .

 . عيوب  منوذج بورتر :4

 : تعرض ٪توذج بورتر  جملموعة من االنتقدات  نذكر منها

 .إغفالو التحالفات اإلسًتاتيجية اليت تتم بُت ا١تؤسسات  -

ففي التسعينيات ابتكر "آدـ براندنبورغ" ك"بَت انلبوؼ" مفهـو "القوة السادسة" كذلك ابستخداـ  - 
كفقنا ٢تذا النموذج اٞتديد فإف ا١تنتجات كا٠تدمات التكميلية يتم استخدامها  ."أدكات "نظرية اللعبة

من أمثلة ذلك التعاكف بُت شركة .ؿ د٣تها مع منتجات كخدمات ا١تنافسبشكل أفضل من خال
 ."إنتل" اليت تيصنع ا١تعاٞتات كشركة "آبل" اليت تيصنع اٟتواسيب

 .يفًتض ٪توذج بورتر أف ا١تشًتين كا١توردين كا١تنافسُت ال يتفاعلوف مع بعضهم البعض - 
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 التنافسيةربسُت ادليزة  أساليبىم أ : ادلبحث الثالث

 آليات وأسس ربسُت ادليزة التنافسية.  : ادلطلب االول

 آليات وأسس ربسُت ادليزة التنافسية أىم .0

  :حيث تسمح ابالنتقاؿ السريع من إنتاج إذل إنتاج آخر إذا الًتكيز على تكنولوجيا العمليات
 دعت الضركرة إذل ذلك كمعٌت ذلك الًتكيز على نظم تصنيع مرنة ٥تتلفة

  الًتكيز على نشاطات البحث والتطوير واإلبداع:   الًتكيز على البحث و االبداع من
السبق التكنلوجي يف  تصميم خالل ورشات و سلابر لألبداع يسمح بتحقيق االستمرارية  و ربقيق 

كإنتاج منتجات جديدة ٓتصائص أفضل، كابلتارل تفادم تقادـ منتجاهتا ، كٗتفيض تكاليف اإلنتاج 
 سة يف ٗتفيض السعر.ا١تنعك

 :تعترب األساس الفكرم للتمييز، كىي تطوير مستمر يهدؼ  الًتكيز على إدارة اجلودة الشاملة
اذل اشباع حاجات كتوقعات العميل،  كيشمل نطاؽ اٞتودة الشاملة كافة ا١تراحل ا٠تاصة ابإلنتاج. 
فتحقيق االىداؼ  ا١تسطرة من طرؼ ا١تؤسسة يتطلب ٖتسُت اٞتودة، خفض التكلفة كزايدة اٟتصة 

 السوقية.

 ا١تنافسوف األقوايء رين وادلنافسُت األقوايء: ال شك أن تواجد االستفادة من ذبارب اآلخ
يدفع بطريقة ما  ا١تؤسسة اذل البحث عن التميز ك التطور لاللتحاؽ اب١تؤسسات االخرل ، عن طريق 
ْتثها ا١تستمر عن مزااي تنافسية جديدة، أك احملافظة على ا١تزااي السابقة، ك ال يتحقق ذلك اال 

 دة، كإبداع للتفوؽ على ا١تؤسسات االخرل.ابكتساب مهارات جدي

  االلتزام ابدلواصفات الدولية للجودةiso : إف التزاـ ا١تؤسسة اب١تواصفات الدكلية للجودة
 ك٭تقق ٢تا ٣تموعة من ا٠تصائص ىي:  isoيضمن ٢تا اٟتصوؿ على شهادة 

 : ابلنسبة للمؤسسة isoخصائص امتالؾ شهادة  *  
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 صوؿ على السمعة ا١تشرفة يف السوؽ.ٖتسُت صورة ا١تؤسسة كاٟت _

 تسمح  من كضع  خطة ك متابعة عمليات اإلنتاج كالتحقق من جودهتا. _

 التأثَت على الزابئن ك ٖتقيق رغباهتم إبقناعهم أف السلعة ذات مستول جودة عارل. _

 التفوؽ  _ ملك ميزة تنافسية  سبيز مؤسسة عن ابيف ادلؤسسات  و أخذ الصدارة و

 يعطى أر٭تية ك  مصدقيو للمؤسسة. isoاٟتصوؿ على الشهادة  -

 :ىو تتمثل  استعماؿ أحدث  انواع التكنولوجيا  ك يف كل العمليات    التطور التكنولوجي
 داخل ا١تؤسسة  بداية من اإلنتاج إذل التغليف، التعليب، كالتخزين كاٟتفظ كالنقل. 

  :التوجو ٨تو االسواؽ ا٠تارجية  ك دراسة  ٥تتلف ا٠تيارات ك ا١تخاطر  دراسة األسواق اخلارجية
١تعرفة االسواؽ االكثر  رْتية  ك اليت تسمح للمؤسسة من  االندماج بسهولة ك خلق   كياهنا ك 

 زابئنها. فلبد اف ال تكتفي ا١تؤسسات الطموحة ابلبقاء يف ٤تيطها الداخلي ك اٟتلي  . 

   :شك أف نظم ا١تعلومات  ىو احدل  عوامل ٧تاح الكثَت من ال تطور نظم ادلعلومات
ا١تؤسسات العمالقة يف العادل  ك عليو ٬تب  على كل مؤسسة  اٟتصوؿ على ا١تعلومات  ا٠تاصة 

 خالؿ إنتاج كٗتزينها كتوثيقها كحسن توظيفها. اب١تنتوج  ك ابلزابئن  ك من

   :أف تكوف حسب الطلب ك  فاٞتامعة لبدتكييف نظام التعليم مع احتياجات السوق
حسب احتياجات السوؽ ك من ىذا ا١تنطلق فأحسن  نظاـ تعليمي ألم دكلة ىو النظاـ الذم ٮتدـ  

 متطلبات التوظيف يف ا١تستقبل ْتيث تكوف نظم التعليم متوافقة مع احتياجات سوؽ العمل .

 عالية فقط تطوير كفاءات األفراد: لقد اصبحت الكثَت من ادلؤسسات توظف  الكفاءات ال
 أىماليت تس و لو  تطلب ذلك  استقداميهم من دولة أخرى و عليو جيب توفَت الكفاءات العالية  

 يف  زايدة ا١تردكدية اٟتالية كا١تستقبلية لألفراد كرفع قدراهتم ا٠تاصة يف اداء ا١تهاـ ا١توكلة إليهم.
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  :يعرؼ اليقظة التنافسيةMichel cartier م ٯتكننا من البقاء على علم اليقظة، أبهنا النشاط الذ
 بكل ا١تستجدات يف القطاع الذم نشغلو.

  : ادليزة التنافسية للمؤسسات : ادلطلب الثاين

ا١تيزة فالتنافسية، ىي التفوؽ الذم ٖتققو ا١تؤسسة على منافسيها  يف السوؽ  كما ذكران سابقا  
من خالؿ االبداع التكنلوجي ك ٥تتلف الطرؽ اٟتديثة ك الذم سييمكنها من ٖتقيق النمو كاٟتصوؿ 

 .على حصة سوقية ك ٭تقق ٢تا االستمرارية

للمؤسسات   تتفرع اذل  ثالثة أنواع، فهناؾ من خالؿ ما سبق ٯتكننا أف نالحظ أف  ا١تيزة التنافسية 
 .ا١تيزة النسبية كا١تيزة ا١تطلقة كا١تيزة التنافسية

  ا١تيزة النسبية: ك تتمثل يف قدرة ا١تؤسسة على إنتاج ٣تموعة من ا٠تدمات بكفاءة أعلى نسبينا
 .كبتكلفة أفل نسبينا من تلك ا٠تدمات اليت تقدمها أم مؤسسة أخرل

 نقصد منها قدرة ا١تؤسسة على إنتاج منتج ما ٔتوارد ٤تلية كبتكلفة أقل بكثَت  ا١تيزة ا١تطلقة: ك
 .من ا١تؤسسات األخرل

  ا١تيزة التنافسية: ك ىي  القدرة االبتكارية اليت ٘تتلكها ا١تؤسسة ك اليت تسمح ٢تا من  التموقع يف
 السوؽ ك ٖتيقي  تطور ك ٪تو مستمر. 

 البقاء والرايدة للمؤسسات .9

قيق تنافسية عالية  اال من خالؿ القدرات االبتكارية ك االبداعية  اليت ٘تلكها ال ٯتكن ٖت 
ا١تؤسسة   للبقاء يف ٤تيط متغَت شديد ا١تنافسة، ك ال ٯتكن أف يتحقق ذلك اال من خالؿ الكفػاءات 
التنظيمية، ك التكنولوجية اٟتديثة، اليت ٘تكنها من ٖتقيق أىدافها من جهة، ك تلبية احتياجات 

فالتنوع يف ا١تنتجات ك ٖتقيق رضا ا١تستهلكُت ال يتحقق اال ابإلبداع  .١تستهلكُت من جهة أخرلا
 ا١تستمر ك الدراسات السوقية ك االنية ك من خالؿ  تقدًن منتجات  تنافسية  ترضي الزابئن.
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 ا تبتكره ىنالك الكثَت من  ا١تؤسسات ٖتاكؿ تبٍت اسًتاتيجية االبتكار للتأثَت يف التميز من خالؿ م

 من خدمات ك منتجات ك ىذا ليس ابألمر السهل  يف ضل   بيئة تنافسية عالية .

مصادر  المٌزة التنافسٌة فً المؤسسة )5-0(الشكل رقم  

 

 

 

 

 

            

  ابالعتماد على معطيات سابقة من اعداد الباحث  : ادلصدر                     

 :مصادر ادليزة التنافسية .0

 :ٙتة مصادر أساسية ٯتيكن للمؤسسات ، االعتماد عليها يف ٖتقيق ا١تيزة التنافسية كالتارل 

  ا١تؤسسة  اذل جانب حرصها االبداع ك االبتكار : االبداع ك االبتكار شرطاف اساسياف  داخل
1الدائم على تقدًن منتجات أك خدمات جديدة ابستمرار

. 

   تدنية التكلفة: حيث ٯتيكن للشركات أك ا١تؤسسات التجارية تقدًن منتجاهتا أك خدماهتا
 أبسعار أقل  تنافسية مقارنة  اب١تؤسسات االخرل يف السوؽ . 

                                                
1

 .0227-0228أو انبىافي، ، مذكزة ماجيضتيز،جامؼتدور إصتزاتجيت انمؤصضت في تحقيق انميزة انتىافضيت،بىطالػت دمحم شماو, & ػبذ انىهاب 
 

 

 

مصادر  الميزة الت اف ية في 

 المؤ  ة 

الت ويع  في الم توجات و 

 الخدمات
 ا بتكار و ا بدا 

 تد ية التكاليف توفر الم تو    
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 ركة ابلتنوع يف خدماهتا أك منتجاهتا  من حيث التنويع يف  ا١تنتوجات ا٠تدمات: كىنا تقـو الش
 ا٠تصوصيات ك الشكل  ك اٞتودة.

  توفر ا١تنتج: كٯتيكن أف تتلخص يف إشباع السوؽ اب٠تدمات اليت ٭تتاجها كتقدٯتها للعميل عند
 .الطلب

 ادلؤسسة: تنافسية على اإلبداع آاثر : ادلطلب الثالث

تنشأ ا١تيزة التنافسية ٔتجرد كصوؿ ا١تؤسسة إذل اكتشاؼ كإبتكار طرؽ جديدة أكثر ٧تاعة من تلك 
ا١تستعملة من قبل ا١تنافسُت، حيث يكوف ابستطاعتها ٕتسيد ىذا اإلكتشاؼ ميدانيا كٔتعٌت آخر 

(M.porter)ٔتجرد إحداث عملية إيداع ٔتفهومو الواسع. 
 (1). 

 ادلؤسسة: تنافسية على اإلبداع آاثر .0

 من ا١تنتج اهب ٮترج اليت ائيةهالن التكلفة على اإلبداع آباثر تتعلق: ائيةيهالن التكلفة على اآلاثر 

 اهمن أكثر اب١تنتجات تتعلق: واالستعمال الكيهاالست على اآلاثر بو تبيع الذم السعر أم ا١تؤسسة،
 أك الؾهاالست سالمة ضماف إذل دؼها١تنتجات ي يف كالتجديد كالتحسُت لإلنتاج، الفنية ابألساليب

 ذلك من خالؿ  ما يلي حيث ٯتكن ٖتقيق    السلعة طبيعة حسب االستعماؿ

 لك.هللمست ا١تؤسسة طرؼ من ا١تمنوحة ا١تنتج ضماف فًتة 

 ا١تنتج ٟتياة ا١تقدرة الفًتة. 
 للصيانة ا١تنتج قابلية. 
 منو. ا١تنتظرة للوظائف ا١تنتج أداء 
 لك.ها١تست طرؼ من ا١تنتج استعماؿ ولةهس 

 

                                                
(1) M. porter, Advantage concurrentiel des nation, inter edition, 1993, p48 



 الفصل الثالث اإلبذاع و االبتكار و انميزة انتىافضيت
 

 
105 

 والتصدير: التسويق على اإلبداع أثر .0.0

 اصادرهت زايدة على اقدرهت وى اهتنافسيت ٖتسُت يف ا١تؤسسة ٧تاح عوامل أىم إف    

 ينجر ٦تا اٞتودة ٖتسُت من بداية مًتابطة، سلسلة خالؿ من ذاىك  الصعبة، ابلعملة أكثر عائدات كٖتقيق

 أقول، تنافسية كضعية احتالؿ من ا١تؤسسة ٯتكن ٦تا ائية،iالن كالتكلفة اإلنتاج تكاليف يف ٗتفيض عنو

 . السوؽ من أكرب حصة على ابالستحواذ ا٢ت كيسمح

 :العمل تنظيم على اإلبداع أثر .2.0
 جودة من كالرفع اإلنتاجية الطاقة ٖتسُت إذل فقط يؤدم ال اإلنتاج يف كمبتكر جديد أسلوب استخداـ إف

 أف بد ال اإلنتاج كسائل يف التجديد فإف كابلتارل كأساليبو العمل تنظيم تغيَت إذل أيضا يؤدم بل ا١تنتج،

 ذهى الستخداـ اهيلىكأت اهكتكوين اىبتطوير  ا،هب ا١تشتغلة العاملة اليد ككمية نوعية يف تغيَت يصحبو

 .اٟتديثة يزاتهالتج

 :اجلودة على اإلبداع أثر .3.0

 اإلبداع أف إذ اإلنتاج، يف كالتقنية العلمية ا١تعارؼ ابستخداـ ا١تعايَت كل ٖتقيق ٤تاكلة يف اإلبداع دكر رهيظ

 النمو إذل يؤدم مباشرة التكاليف بنفس االحتفاظ مع السابق ا١تنتج من أعلى جودة ٭تقق الذم

 . (1) العا١تية  األسواؽ يف ا١تنافسة حدة تزايد ظل يف ضركرم أمر وىك  االقتصادم

 و االبتكار و ادليزة التنافسية اإلبداع .2

يف أكقات  ٘تر هبا ا١تؤسسة  بتذبذب  ية االبتكار ك االبداع أ٫ت تظهر :اإلبتكار وتعزيز ادلنافسة    
يف ا١تداخيل  ك فقداف  لصتها يف السوؽ  من جهة ك كذلك عند ارتفاع معدالت النمو االقتصادم 

أك حاالت الركود االقتصادم . فيكوف االبتكار ك االبداع  يف تقدًن ا١تنتجات  ٔتثابة اٟتل السحرم  

                                                
 .216ص: فتاف الطيب، دكر إدارة اإلبداع يف تعزيز تنافسية ا١تؤسسات اٞتزائرية، مرجع سابق،  (1)
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مة مثل أفراد لديهم القدرة كا١توىبة كالصالحية كالبيئة للبقاء . لكن االبداع   ٭تتاج إذل معطيات ىا
ا١تناسبة لالبتكار كمؤسسات لديها ا١تركنة الكاملة  ك القابلية لتحمل ا١تخاطر  بتقدًن تلك 
االبتكارات كاليت من شأهنا إحداث تغيَتات إ٬تابية يف السوؽ سواء من حيث ٖتسُت ا١تنتج أك ا٠تدمة 

ابلنسبة للمستهلكُت. كلعل خَت مثاؿ ا١تؤسسات الناشئة كاليت تعتمد على بتكلفة أقل كمنافع أكثر ،ك 
 . (2)٣تموعة من األفكار اٞتديدة ك الرائدة ٘تنح ميزة تنافسية  لتلك ا١تشاريع اٞتديدة 

أساسيات اإلبتكار: لإلبتكار ٣تموعة أساسيات البد من اإلعتماد عليها من أجل ٖتقيق ا١تيزة 
 .  التنافسية

 . نتجإاتحة ا١ت -

 . التنوع يف تقدًن ا٠تدمة /السلعة  -

 . التكلفة ا١تنخفضة  -

 . قدرة الشركة على اإلبتكار ا١تستداـال -

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(2) Mehta, M., Chandani, A., & Neeraja, B. (2014). Creativity and innovation: assurance for growth. Procedia 
Economics and Finance, 11, 804-811.  
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 خالصة  الفصل

متغَت التنافسية   يف ضل التحوالت االقتصادية األخَتة ، ٧تد أف العالقة بُت االبداع ك االبتكارك    
عالقة تكاملية  تقـو على  التفكَت االسًتاتيجي  ك الًتكيز على خلق ركح  التنافس يف حل ا١تشاكل 
االبداعية ك  تشجيعهم على مواجهة ا١تعوقات . فا١تؤسسات  االقتصادية ْتاجة ماسة  للمزيج 

 للمستهلكُت.االبداعي  ك استغالؿ التكنولوجيا اٟتديثة ٠تلق  منتجات ك تقدٯتها 

التكنولوجيا ضركرة  للبقاء يف الرايدة ك ال ٯتكن الم مدير  ك ادارة  لقد أصبح اٟتديث عن  استغالؿ 
أف ٖتقق اىدافها بدكف ادخاؿ التحسينات ك اضافة  متغَت االبداع على ا١تنتجات  للحصوؿ على 

 كالء ا١توردين ك الزابئن على ا١تستول احمللي ك الدكرل.

ك الثقافة  االبداعية ك االبتكارية يف ا١تؤسسات اٞتزائرية الًتكيد ك غرس  من الضركرم  لقد أصبح  
التنمية ا١تستدامة ك تكوين جيل مبدع  أذا كانت الغاية ىي ٖتقيق  حىت يف اٞتامعات ك ا١تدارس 

خاصة   ميزةا١ت ٭تمل االفكار ك ا١تشاريع االبداعية ٠تلق مؤسساتو االقتصادية ك ٮتلق البيئة التنافسية
 يف زمن  التكنلوجيا ك التنافسية الشديدة يف السوؽ.
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 اخلاسبة  

من خالؿ ىذه ا١تطبوعة، حاكلنا  التطرؽ اذل  ٣تموعة  من ا١تصطلحات ك ا١تفاىيم  ا١تتعلقة       
ابالبداع ك االبتكار من خالؿ ا١تقارابت العلمية  ك النظرايت اٟتديثة الىت ساىم أصحاهبا يف  اعطاء  

لفردم ك تصور ك  معلومات  حوؿ التفكَت االبداعي ك  كيفية  تطوير  االبتكار على ا١تستول ا
ا١تؤسسايت . فهذا ا١توضوع يتشعب  ك لو  ركابط أساسية ببيئة  ا١تبدعيمُت  ك ال شك أف  التعمق يف 
موضوعنا ىذا  تطلب منا  تقسيم ىذا ا١توضوع اذل  ثالثة فصوؿ  العطاء صورة  حوؿ بعض ا١تفاىيم  

 ك شرحها  ابلتفصيل  كلكن  دل نتطرؽ لكل شيئ.

لقد  تناكلنا  دكر التكنولوجيا ك التسويق االبداعي  هبدؼ  ٖتليل ا١تنافسة ك  التطرؽ الىم     
أىداؼ ا١تنافسينو نقاط قوهتم ك ضعفهم  . كما حاكلنا   جلب انتباه الطلبة ٨تو أ٫تية  االبداع ك 

هتدؼ  للبحث  االبتكار يف اجملتمع  ك ضركرة  رسم خريطة  تربوية  من طرؼ السلطات العليا للبالد 
 عن ا١توىبُت ك ا١تبدعُت ك  بناء اٞتامعات ك  الثنوايت ك ا١تدارس خاصة هبم  ٠تدمة البحث العلمي .

توعية ك ٖتسيس أفراد اجملتمع اب٫تية االبداع ك االبتكار ك دكرىا  الفعاؿ يف  الدكؿ  فمن الضركرم  
يخ ثقافة ا١تنافسة ك التنافسية  يف النامية  مثل اٞتزائر ك الىت ىي ْتاجة ماسة اذل  بعث ك ترس

 ا١تؤسسات االقتصادية  ك خلق منتوجات جديدة  ٘تكنها من اقتحاـ االسواؽ الدكلية . 

من خالؿ ما مت تقدٯتو ٧تد أف دكر ا١تدراء يف ا١تؤسسات االقتصادية دكر حيوم الف فاقد الشئ ال 
يعطيو ك ابلتارل من الضركرم أف يكوف ا١تدراء لديهم ثقافة ابداعية ك ٭تثوف العماؿ على البداع  ك ال 

عنصر مشجع يتم توظيف ام شخص اال ٔتحتول افكاره ك قدراتو االبداعية ك ذكائو  حىت يكوف 
بُت زمالئو يف فريق العمل. كما ٬تب كضع ٤تفزات مادية ك معنوية للمبدعُت داخل ا١تؤسسة ك نظاـ 
اجور يعطي لكل ذم حق حقو..فثقافة ا١تؤسسة يف اٞتزائر لبد ٢تا من التحوؿ من ثقافة اتكالية اذل 

يط ا٠تارجي.احملثقافة ا١تصاحل ك ا١تخرجات التكنولوجية ك العمل ا١تستمر للتاثَت على 
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