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 ملخص

هتدف ىذه الدراسة إىل إبراز أمهية االبتكار واإلبداع يف ادلؤسسة، ومدى مسامهتو يف ربقيق سبيز ادلنتجات واخلدمات اليت 
 .تقدمها ىذه ادلؤسسة يف ظل ادلنافسة العادلية، ويف ظل ادلتطلبات اجلديدة اليت أصبحت تفرضها متغَتات السوق

وذلك من خالل التعرف على كل من مفهومي اإلبداع واالبتكار، وأىم ادلبادئ اليت جيب توفرىا خللق بيئة عمل 
مشجعة على األفكار اإلبداعية، وعرض ذبارب رلموعة من الشركات الرائدة يف ادلمارسات االبتكارية يف ادلوارد البشرية، اليت 
 .صلحت أساليبها يف تسيَت ادلوارد البشرية من ربقيق مكانة ىامة ذلا يف األسواق، بفضل القدرة االبتكارية اليت يتمتع هبا أفرادىا

 .اإلبداع، االبتكار، ادلمارسات االبتكارية، ادلوارد البشرية: الكلمات ادلفتاحية

Résumé 

La présente étude vise à clarifier l'importance de la création et de l'innovation, son rôle 

crucial en aidant les entreprises à être compétitive dans leurs sorties dans une compétitivité 

mondiale et les nouvelles exigences du marché. 

Dans cet article, les définitions de l'innovation et de la création seront donnés; ce sont 

les conditions de travail des ressources humaines d'être créatif et innovateur; bien sûr avec 

somes cas et des exemples d'entreprises qui ont réalisé le succès dans l'adoption de systèmes 

de ressources humaines fondée sur l'innovation et la création 

Mot clé : créativité, innovation, pratiques innovantes, ressources humains. 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

ن االستثمار يف ادلوارد البشرية ىو االستثمار احلقيقي، فهو األساس لكل عملية اقتصادية، والداعم األول لتحقيق إ
 فإذا ابتكر ، واإلبداع اإلداري ىو إنتاج أفكار جديدة خارجة عن ادلألوف، بشرط أن تكون أفكاراً مفيدة،األىداف اإلسًتاتيجية



وحىت يبدع الفرد دلنشأتو، جيب أن توفر ادلنشأة ، موظف طريقة جديدة لتخفيض التكاليف أو لتعزيز اإلنتاج، فهذا نوع من اإلبداع
 وحىت تصبح بيئة ادلنشأة بيئة إبداعية، جيب ،بيئة تتقبل اإلبداعات على أنواعها، إذ ال ديكن أن يبدع ادلرء يف بيئة ترفض اجلديد

على ادلدير وفريق إدارتو أن يقتنعوا أن إبمكان موظفيهم أن يبدعوا ويبتكروا حلواًل دلشاكل تواجههم، بل وجيب أن يلغوا الكثَت من 
القواعد العقيمة اليت تضع عراقيل تعيق ادلوظفُت عن اإلبداع، فكثَت من ادلدراء والرؤساء يتخوفون من إعطاء صالحيات للموظفُت، 

وجيعلون عملية تسيَت دفة ادلنشأة أتيت عن طريق واحد، من األعلى إىل األسفل، أي األوامر والتخطيط من اإلدارة، والتنفيذ على 
 .ادلوظفُت، وىذا ما يسبب مشكلة تبدو صغَتة، لكنها تتفاقم حىت تؤدي يف بعض األحيان إىل سوء أداء ادلنشأة

فادلوظف يف ميدان العمل يلمس متغَتات ال يراىا ادلدير أو اإلدارة العليا، ومن مث فيجب أن يتصرف وحده، وأن يكون 
 ويكون التحدي عن طريق تعيُت الشخص ،ىناك تواصل مع اإلدارة لتقرير ادلبادرة اليت سُتتخذ إزاء ىذه ادلتغَتات أو الفرص

 كما أن التسكُت الوظيفي يف ،ادلناسب يف الوظيفة ادلناسبة واليت تتصل خبرباتو ومهاراتو، وذلك يؤدي إىل توقد شعلة اإلبداع لديو
 .ت األخرىؤسساة يف سبيزىا عن املمؤسس فاإلبداع يدعم قوة أي ،ادلكان غَت ادلناسب يؤدي إىل اإلحباط والشعور ابلتهديد

 ولإلجابة كيف ميكن تطبيق االبتكار يف ممارسات ادلوارد البشرية؟: وبناء على العرض السابق مت طرح إشكالية الدراسة
 :على ىذا السؤال واإلحاطة بكل جوانب ادلوضوع سيتم التطرق إىل النقاط التالية

 ؛مفهومو، ابعاده واسًتاتيجيات دعمو...اإلبداع -1

 ادلفهوم واخلصائص؛... االبتكار-2

 .ذبارب شركات رائدة يف ادلمارسات االبتكارية يف ادلوارد البشرية-3

 

 

 

 

 

 

 مفهومو، ابعاده واسرتاتيجيات دعمو...اإلبداع -1



من القالئل الذين نظروا إىل مفهوم اإلبداع  ويعترب فورد لقد ظهر االىتمام بدراسة اإلبداع يف هناية القرن التاسع عشر،
ذاتو نظرة سلتلفة وديكن القول إهنا إبداعية، حيث مل يركز على النتائج قدر تركيزه على العملية نفسها واليت ال ديكن تشجيعها أو 

 .، ولإلبداع عدة أبعاد وطرق، ولو مبادئ أساسية واسًتاتيجيات سبكن من دعموتوفَت البيئة ادلناسبة ذلا مع الًتكيز على النتائج

 ادلفهوم العام لإلبداع.1-1

العملية اليت يًتتب عليها ظهور أو اإلتيان بفكرة أو شلارسة أو منتج أو خدمة جديدة ديكن تبنيها من قبل  اإلبداع ىو
العاملُت يف ادلنظمة، حبيث يًتتب عليها إحداث نوع من التغيَت يف بيئة أو عمليات أو سلرجات ادلنظمة، دبا يعود ابدلنفعة الشاملة 

 : مصطلحات متداولة لتعريف اإلبداع ومنها على سبيل ادلثال، كما توجد عدةللمنظمة والعاملُت فيها والبيئة اليت توجد فيها

 ؛أن ترى ما ال يراه اآلخرون-

 ؛أن ترى ادلألوف بطريقة غَت مألوفة-

 ؛القدرة على حل ادلشكالت أبساليب جديدة-

 ؛تنظيم األفكار وظهورىا يف بناء جديد انطالقاً من عناصر موجودة-

 منتجاً جديداً، أو داعاألفكار أو الوسائل أو الطرق أو األشياء ادلادية اجلديدة ابلنسبة إىل األفراد اليت تتبٌت ذلك، وقد يكون االب-
 ؛مرحلة عملية إنتاج جديدة أو تطبيقاً جديداً جملموعة وسائل أو أساليب يف العمل

 . السلوك اإلنساين الذي يؤدي إىل تغيَت يف انتج ادلواد ادلستخدمة، ويتصف التغيَت ابجلدية واألصالة والقيمة والفائدة االجتماعية-

: وابلرغم من أن التعريفات السابقة تعريفات مطلقة وعامة، فإهنا اتفقت وانتهت إىل أن أبرز شروط العمل اإلبداعي ىو
اجلدة واحلداثة، أي أن تكون الفكرة أو الوسيلة أو العمل أو ادلادة ادلصنعة جديدة وغَت مسبوقة، وإن انطلقت أو ذبمعت من 

أفكار أو وسائل أو أعمال أو مواد موجودة فعلياً، فالعربة يف وصف اإلبداع يف نتيجة العمل أو الفكرة ادلقدمة ال يف مكوانهتا اليت 
تعّد أدوات إبداعية ابلرغم من أهنا  (اآلي بود)إن أجهزة الًتفيو اجلديدة والعصرية مثل :  وعلى سبيل ادلثال،قامت عليها فحسب

صنعت من نفس مواد عناصر األجهزة اإللكًتونية األخرى، وال يعيب ذلك أهنا إبداع جديد يضاف إىل عامل التقنيات احلديثة 
ومثال آخر دورة كرة القدم يف الصاالت تعّد عماًل إبداعياً يف الرايضة، حيث تضمنت شروطاً إضافية وطرقاً . ووسائل الًتفيو

 .1جديدة دلزاولة اللعبة ابلرغم من أهنا مشتقة من اللعبة األم

 

 أبعاد اإلبداع.1-2
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بصفة عامة فإن تعريف اإلبداع خيتلف ابختالف اجلوانب وادلداخل اليت يهتمون هبا واألىداف اليت يريدون ربقيقها، 
 :2وتنقسم ىذه اجلوانب إىل أربعة أنواع رئيسية وىي

 أي ادلراحل اليت سبر هبا عملية اإلبداع ويف ىذا اجملال أبنو :(آلية اإلبداع)الرتكيز على العملية اإلبداعية نفسها -
 ؛"عملية ينتج عنها عمل جديد يرضي اجلماعة وتقبلو أنو مفيد"

- أو تنتج عن عملية اإلبداع– أي مقدار اإلنتاجية اليت ربققها :(اإلنتاج اإلبداعي)الرتكيز على الناتج اإلبداعي -
وابلتايل يركز على اإلنتاج " يسعى لتحقيق إنتاج يتميز ابجلدة وادلالئمة وإمكانية التطوير"ويف ىذا اجملال يعرف أبنو 

 ؛اإلبداعي وحل ادلشكالت وتبٍت التغيَت

 كالفضول والبحث ووضوح الرؤاي والقدرة على تفهم ادلشكالت وصلد صفات اإلبداع :الصفات الشخصية للمبدعني-
 ؛ابخلصائص النفسية ادلتمثلة ابدلخاطرة واالستقاللية وادلثابرة واالنفتاح على اخلربة الداخلية واخلارجية

 كاالستقالل والصدق والبحث عن احلقيقة، واحلاجة إىل :(القيم اإلبداعية)اإلمكانيات اإلبداعية عند األفراد -
 وصلد أيضاً من يركز على اإلمكانية اإلبداعية واالستعدادات النفسية الكامنة لإلبداع كما تكشف عنها ؛اإلصلاز

 .االختبارات النفسية، ويعرف اإلبداع على أساسها على أنو االستعداد الكامن للتفوق أو التميز كما يراىا

العملية اإلبداعية ذاهتا، : وعلى ىذا ديكن القول إن أبرز األبعاد ادلكونة لإلبداع يف رلال اإلدارة تتمثل أبربعة عوامل أساسية ىي
الفرد أو اجملموعة ادلبدعة، البيئة التنظيمية ذات ادلواصفات اخلاصة على مستوى إاتحة فرص بروز األفكار اجلديدة وهتيئة األجواء 

ادلناسبة لتطبيقها، والنتائج ادللموسة ذات القيمة والقادرة على إحداث نقلة نوعية سواء على مستوى ادلنظمة ككل أو بعض 
 .أجزائها

طرق اإلبداع -3.1

 :3لإلبداع طرق أساسية، أمهها

 دير؛ضرورة ذبنب النقد للمرؤوسُت، وىذه ادلسؤولية تقع على عاتق امل-

 ؛إطالق حرية التفكَت والًتحيب ابألفكار اليت ربقق اذلدف ادلنشود للمنشأة مهما كان نوعها أو مستواىا-

 ؛البناء على أفكار اآلخرين وتطويرىا-

 ؛الفصل ما بُت استنباط األفكار وبُت تقوديها-
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تشجيع ادلشرفُت، حيث أن معظم ادلديرين مشغولون دائماً، وربت ضغط النتائج يفوهتم تشجيع اجملهودات ادلبدعة الناجحة وغَت -
.  ومن مث فالبد من ربفيز الدافع الذايت حىت يتبٌت ادلوظف ادلهمة وحيرص عليها ويبدع فيها؛الناجحة

مبادئ أساسية لإلبداع  -4.1

لقد وضع الكثَت من مدراء الشركات وادلنظمات العادلية رلموعة من اآلراء الرائدة يف رلال االبتكار واإلبداع، وحىت تكون 
مؤسساتنا انمية، وأساليبنا مبدعة وخالّقة، ينبغي مراعاة بعض ادلبادئ األساسية فيها سواء كنا مدراء أو أصحاب قرار، وىذه 

 :4ادلبادئ عبارة عن النقاط التالية

إفساح اجملال ألية فكرة لكي تولد وتنمو ما دامت يف االذباه الصحيح ويف خدمة الصاحل العام، ومل يُقطع بعد خبطئها -
فاالبتكار قائم على اإلبداع ال تقليد اآلخرين، وجيب أن يُعطى األفراد حرية كبَتة ليبدعوا على أن تًتكز ىذه ، أو فشلها

 ؛احلرية يف اجملاالت الرئيسية للعمل، وتصب يف األىداف األىم

االعتناء بتنمية ورعاية األفراد ألهنم مصدر قوة اقتصادية بشرية لتنمية وتطوير مسار ادلنشأة شلا جيعلها األكرب واألفضل -
 ؛واألكثر ابتكاراً ورحباً، ولتكن ادلكافأة على أساس اجلدارة واللياقة

احًتام وتشجيع وتنمية األفراد إباتحة الفرص ذلم للمشاركة يف القرار، وربقيق النجاحات للمنشأة، وذلك كفيل أبن -
 ؛يبذلوا قصارى جهدىم ألداء العمل على الوجو األكمل، فادلنشأة ما ىي إال رلموعة جهود أبنائها وتضافرىم

التخلي عن الروتُت والالمركزية يف التعامل شلا ينمي القدرة اإلبداعية، وىي تساوي ثبات القدم يف سبيل التقدم والتفوق -
 ؛والنجاح

 ؛ربويل العمل إىل شيء شلتع ال وظيفة فحسب، وذلك أبن يتم ربويل النشاط إىل مسؤولية، وادلسؤولية إىل طموح-

التجديد ادلستمر للنفس والفكر والطموحات، وىذا ال يتحقق إال إذا شعر الفرد أبنو يتكامل يف عملو، وأنو يبٍت نفسو -
 ؛وشخصيتو أيضاً، فهذا الشعور احلقيقي يدفعو لتفجَت الطاقة اإلبداعية الكامنة بداخلو، وتوظيفها يف خدمة األىداف

 ومن مث جيب السعي إىل ربقيق األىداف ؛التطلع إىل األعلى دائماً، ألنو حيرك حوافز األفراد إىل العمل وبذل ادلزيد-
األبعد ابستمرار، وكلما ربقق ىدف جيب النظر إىل اذلدف األبعد لضمان مسَتة فاعلة ومستمرة ومتكاملة للفرد 

 ؛وللمنشأة

 ؛جيب مالحظة ذبارب اآلخرين وتقوديها، وأخذ اجليد وترك الرديء، مع وضع التعديالت الالزمة لألفضل-
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ال ينبغي ترك الفكرة اجليدة اليت تفتقد إىل آليات التنفيذ، بل جيب وضعها يف البال، وتُعرض للمناقشة، فكثَت من -
األفكار اجلديدة تتولد مع مرور الزمن، وادلناقشة ادلتكررة ردبا تعطي مقدرة على تنفيذىا، فردبا مل تصل ادلناقشة األوىل 

 ؛والثانية إىل سبام نضجها، فتكتمل يف احملاوالت األخرى

 ؛جيب إعطاء التعلم عن طريق العمل أمهية كربى، ألنو الطريق األفضل لتطوير الكفاءات وتوسيع النشاطات-

من ادلهم جداً أن يعتقد األفراد أن أعماذلم اإلبداعية ستعود دبنافع أكثر ذلم وللمنشأة، كما أهنا ستجعلهم يف زلّط -
 .الرعاية األكثر واالحًتام األكرب

 اسرتاجتيات دعم اإلبداع-4.1

 :5إذا أرادت ادلنظمة أن تزيد إنتاجها اإلبداعي الذي يقوم بو أعضاؤىا فهناك أربع اسًتاذبيات ديكن انتهاجها

وىي هتدف إىل سبكُت اإلفراد العاملُت يف ادلنضمات إىل توليد فريد من : أساليب استخراج وتوليد األفكار اجلديدة-
االبتكارات اجلديدة حيث تقوم ادلنظمة بتعليم أفرادىا أساليب التفكَت اإلبداعي ويتمثل ىذا القصد يف إمداد ىؤالء 

 ؛الناس أبداة ديكن استخدامها يف مواقف زلددة

لتحقيق األداء اإلبداعي الناجح وذلك من خالل إجياد أتثَت أوسع بقصد جعل : تدريب األفراد على ادلهارات ادلطلوبة-
 ؛أفراد ادلنظمة أكثر إبداعاً يف منهج العمل اخلاص

استخدام عمليات اختيار وتقييم عند توظيف أفراد مبدعُت وتوزيع ىؤالء األفراد على الوظائف ادلالئمة دلستوى اإلبداع -
 ؛الذي يتسمون بو

 .أن تقوم بتغيَت خصائصها مثل اذليكل، ومناخ العمل، والثقافة بطريقة تؤدي إىل تسيَت عمليات اإلبداع-

 :لذا ينبغي على ادلدراء ادلبدعُت، على اختالف أدوارىم ومهامهم، أن يكونوا على إحدى ثالث حاالت ىي

 ؛أن يكونوا مبدعُت ومبتكرين يف أفكارىم وأساليبهم: األوىل    •

 ؛أن تكون لديهم مساحة إدارية ربفيزية يستطيع العاملون معهم القيام بعملية االبتكار واإلبداع: الثانية    •

. السعي ادلتواصل جلذب العناصر ادلبدعة وتعبئة ادلؤّسسة هبا: الثالثة    •
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 ادلفهوم واخلصائص... االبتكار-2

 والوصول ادلنافسة على القدرة االبتكار على القائمة للمؤسسة ويعطي الثروة ينشئ الذي ىو أنو االبتكار إىل ينظر أصبح
 عامل فهو ذلك من أكثر بل منافسيها، من أفضل ىو ودبا أسرع وقت يف اجلديدة واألسواق الزابئن وإىل اجلديدة ادلنتجات إىل

 .ادلؤسسات وبقاء الستمرارية زلدد

 مفهوم االبتكار-1.2

فكرة إبداعية تتضمن التنفيذ وزبتلف عن االخًتاع، وىو عملية تصور وتنفيذ لطريقة جديدة لتحقيق االبتكار ىو خلق 
 وديكن أن يشمل االبتكار إدخال عناصر جديدة أو مزجياً جديداً من العناصر ادلوجودة أو تغيَتاً مهماً يف ،"أو أداء عمل/نتيجة و

، كما  وىو يشَت إىل منتجات جديدة وسياسات وبرامج جديدة وهنج وعمليات جديدة،6 عنوالأسلوب عمل تقليدي أو عدو
 :ــ7ديكن تعريف االبتكار ك

يشمل صبيع جوانب حياة الفرد، حبيث يصبح االبتكار " يشار إىل االبتكار ىنا على أنو :االبتكار كأسلوب من أساليب احلياة-
 ؛"االبتكار ىنا ىو القوة اليت تدفع إىل االكتمالو ،دااًل على نوع أو أسلوب معُت يف احلياة

 ؛ وىو يعتمد على قدرات خاصة تظهر شبراهتا على شكل أعمال عظيمة:ابتكار ادلوىبة-

، "القدرة على التعبَت عن األفكار دون خوف من سخرية اآلخرين وبصورة مستمرة" والذي يعرب عن :ابتكار حتقيق الذات-
 ؛ويكاد يكون ىذا النوع من االبتكار مرادفاً للصحة النفسية السليمة، حيث يصبح صفة شليزة لإلنسان ادلتكامل

ىي اليت ينشأ عنها انتج جديد نتيجة دلا حيدث من تفاعل بُت الفرد أبسلوبو " إن العملية االبتكاريو :االبتكار كناتج جديد-
 ؛"ادلتميز وما يواجهو يف بيئتو

العملية اليت تتضمن اإلحساس ابدلشكالت والثغرات يف رلال ما، مث ذبديد بعض " إن االبتكار ىو :االبتكار كعملية عقلية-
 ".األفكار ووضع الفروض اليت تعاجل ىذه ادلشكالت، واختبار مدى صحة أو خطأ ىذه الفروض، وتوصيل النتائج إىل اآلخرين

 خصائص االبتكار-2.2

ىناك رلموعة من صفات للعمل أو التصرف االبتكاري، وأي عمل إذا توفرت فيو ىذه الصفات يعترب ابتكار من وجهة 
 :8نظر مايكل ويست ورفاقو الذين قامو بوضع ىذه اخلصائص، وىي كاآليت
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دبعٌت صباعة العمل أو إدارة معينة أو )ينبغي أن ديثل االبتكار شيئا جديدا ابلنسبة للمجتمع الذي يتم تطبيقو فيو -
 ، حىت وإن مل يكن جديدا ابلضرورة للفرد أو الذين يقومون بتقدديو؛(مؤسسة ككل

جيب أن يكون االبتكار شيئا مقصودا وليس أمرا عارضا، فإذا قام أحد ادلصانع بتخفيض إنتاجو بسبب األثر الناجم -
عن موجة حر أثرت على العاملُت فال يعترب ىذا العمل ابتكارا، ومن انحية أخرى أخرى إذا قام ادلصنع بنفس الفعل 

هبدف ربسُت جودة السلع اليت ينتجها، أو لتقليل حاالت ادلرض بُت العاملُت، عندئذ ديكن زصف  (زبفيض االنتاج)
 ىذا افعل أبنو ابتكاري؛

ينبغي أن ال يكون االبتكار رلرد تغيَت روتيٍت، فقيام ادلؤسسة بتوظيف شخص جديد ليحل زلل شخص آخر قدم -
اسقالتو أو بلغ سن البقاعد، ال ديكن اعتباره تغيَت ابتكاري خبالف ذلك فإن إنشاء وظيفة جديدة سباما ديكن أن تعترب 

 من قبل االبتكار؛

ينبغي أن يتسم االبتكار بعمومية آاثره، فإذا قام أحد العاملُت إبحداث تغيَت يف عملو ومل يؤثر ذلك على ابقي األفراد -
 .يف ادلؤسسة فال يعترب ىذا ابتكارا

 أشكال االبتكار يف ادلؤسسات-2.3

 :بصفة عامة قد أتخذ االبتكارات ثالث أشكال

 االبتكار اإلداري: أوال

االبتكار اإلداري ىو رلال من اجملاالت اليت يغطيها االبتكار، يهتم ابلعالقات التفاعلية إلصلاز ادلهام وأىداف العمل، 
وتلك القواعد واالجراءات اليت تعمل ابالتصال والتبادل بُت العاملُت والبيئة احمليطة ابدلؤسسة، وابلتايل االبتكار االإداري ىو 

التوصل إىل ادلفاىيم اجلديدة القابلة للتحويل إىل سياسات وتنظيمات زطرق تساىم يف تطور األداء يف ادلؤسسة، ويشمل على 
التغيَتات يف اذليكل التنظيمي، وتصميم األعمال، وعمليات ادلؤسسة، وسياسات واسًتاتيجيات جديدة، ونظم رقابة جديدة 

وغَتىا، وابلتايل ىو اإلتيان ابجلديد بكل ما يتجاوز الطريقة الواحدة إىل الطرق ادلتعددة اليت تعٍت إن الفاعلية اإلدارية ذلا أكثر من 
 .9طريقة لتحقيق األىداف اإلدارية بكفاءة عالية

 االبتكار التقين: اثنيا

االبتكار التقٍت يشَت إىل اخلطوات التجارية والصناعية والفنية اليت تقود لتسويق السلع اجلديدة وادلصنعة، واالستعمال 
التجاري للتجهيزات والعمليات الفنية اجلديدة، واالبتكار التقٍت حيدث تغيَتات إبخال التقنية اجلديدة للمؤسسة ادلتعلقة بنشاط 

العمل الرئيسي، واليت تتضمن العناصر األساسية مثل ادلنتجات اجلديدة واخلدمات وعناصر جديدة يف العمليات، وتتفق ادلؤسسات 
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خللق االبتكار سواء كعملية جديدة أو تسويق منتج جديد، وأغلب االبتكارات التقنية تكون ذلا عالقة ابالبتكار يف ادلؤسسات، 
كخلق وظائف أخرى تتمثل يف خلق رأس ادلال البشري، وخلق ونشر الفرص التقنية وادلنتجات، وربسُت العالقة بُت ادلؤسسات، 

 .10وخلق سوق عمالة

 االبتكار اإلضايف: اثلثا

االبتكار اإلضايف ىو االبتكار الذي يذىب إىل ما وراء الوظائف التقليدية، كأن يقوم زلًتفو التسويق بتطوير برانمج 
تسويقي دبساعدة الزابئن، وتعزيز خدمة عامة فريىدة، يعدان ىذان ابتكاران، فاالبتكار اإلضايف ىو االبتكارات اليت تشكل حدود 

البيئة التنظيمية، واليت تذىب إىل أبعد من الوظائف االبتدائية للعمل ابدلؤسسة، فهي ابتكارات مساعدة هتدف إىل تقدمي ربسينات 
يف ادلنتجات كخدمات إضافية لتلبية حاجات السوق واالستعانة بقدرات ادلؤسسة يف رلال البحث والتطوير والتدريب، وىذا 
االبتكار يتعلق ابلربامج واخلدمات اليت تتجاوز النشاطات الوظيفية االساسية للمؤسسة، مثل برامج تنمية الوظائف التعليمية 

 .11وادلكاتب العامة، وبذلك صلد أن ىذه االبتكارات ربدث تغَتات يف أىداف ادلهام

 الفرق بني االبداع واالبتكار-2.4

عادة ما خيتلط مفهوم اإلبداع مع مفاىيم أخرى كاالبتكار، إال أن اإلبداع يتمثل يف التوصل إىل حل خالق دلشكلة ما 
 أي أن االبتكار ما ىو إال ربويل الفكرة اإلبداعية إىل ،أو إىل فكرة جديدة، يف حُت أن االبتكار ىو التطبيق اخلالق أو ادلالئم ذلا

 فالعمل زلكوم إبمكانية تطبيق األفكار ادلبدعة، فليس من ادلهارة دائماً أن حيمل اإلنسان أفكار مثالية رلردة عن ؛عمل إبداعي
 .الواقع وأكرب من قدرة البشر، بل ادلهارة يف أن حيمل أفكــاراً مبدعة خالقو قابلة للتطبيق

من زوااي سلتلفة تبعاً لتباين فلسفة كل منهم ونظرتو إىل  (Creativity) وقد تطرق الباحثون والدارسون دلفهوم اإلبداع
إن الكثَت منا تراه ال يفرق أحياانً بُت اإلبداع واالبتكار بل يرى  (Innovation) اإلبداع، وميز بعضهم بينو وبُت مفهوم االبتكار

 من ،أهنما كلمتان تدل على معٌت واحد بل ال جيد أن ىناك فرق يذكر بينهما، واحلقيقة أن ىنالك فرق بُت اإلبداع واالبتكار
 :حيث مناقشة مفهومي اإلبداع واالبتكار صلد أن

االبتكار إنتاج اجلديد ال يتصف ابجلمال بدرجة كبَتة، كما ىو احلال يف رلال العلوم ادلختلفة، ففي ىذه اجملاالت ال يهتم 
 بينما اإلبداع يعٍت إجياد اجلديد شريطة أن يتصف ىذا اجلديد ابجلمال، كما ىو احلال يف ؛ادلبتكرون ابجلمال بقدر فائدة ادلنتج

 : صلد تلخيص بُت اإلبداع واالبتكار وأىم ما دييزه يف اجلدول التايل،12الفنون التشكيلية

 الفرق بُت اإلبداع واالبتكار :(1)اجلدول رقم 
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 (Innovation) االبتكار     (Creativity)     اإلبداعالبيان 
صباعية فردية احملاولة     
مستمرة، طويلة متقطعة، حلظية العملية     

قابل للقياس، مؤكــد غَت قابل للقياس، زلتمل  األثر
استعمال األدوات اإلسًتاتيجية استعمال وتعلم طرق التفكَت التكوين 

تسيَت ادلشاريع عصف األفكار نوع االجتماعات 
تقارب األفكار واإلصباع حوذلا تضارب األفكار وتشعبها نوع التفكَت 

التوجو ضلو التطبيق التوجو ضلو التفكَت دور ادلشرف أو ادلسئول 
  (Competence)  كفاءة  (Resource)  مصدر     أمهيتها يف ادلؤسسة    

 .7.اجلريري، مرجع سابق، ص العزيز عبد ماجد الزعيب، فالح علي: ادلصدر

وديكن القول، كتلخيص دلا جاء يف اجلدول السابق، أن اإلبداع تصرف فردي أو شخصي مصدره عقل الفرد نفسو، أما 
وعلى اعتبار أن األوىل ىي عملية إدراكية وعقلية، والثانية عملية . االبتكار ىو عملية صباعية يتدخل فيها عدد من ادلتعاملُت

 .تفاعلية

 جتارب شركات رائدة يف ادلمارسات االبتكارية يف ادلوارد البشرية-3

ادلمارسات االبتكارية يف ادلوارد البشرية أصبحت من أىم العوامل اليت تساىم يف تطور ادلؤسسة وسبيزىا يف عامل األعمال، 
ألن العنصر البشري دبا يقدمو من ابتكارات وابداعات وأفكار ابداعية، من شأنو تطوير اساليب ادلؤسسة ونشاطها دبا يضمن ذلا 

 .التميز واالنفراد يف السوق

 3M شركة-1.3

 موظف على مستوى العامل، تعمل على 667 88توظف  متنوعة، أنشطة ذات عادلية تكنولوجية شركة 3M شركة
 السوق، قواعد تغَت اليت التقنيات من العديد البتكار وذلك موظفوىا هبا يتمتع اليت اإلبداعي التفكَت مهارات االستفادة من

 3M ثقافة أعماذلم، وتدعم يف النجاح على العمالء تساعد متطورة تصنيع عمليات وابتكار سليمة شلارسات تطبيق إىل وتبادر
 .األخرى الشركات تقدير زلل أصبحت اليت وادلثابرة ادلخاطرة روح ىذه

 على استحواًذا شركة 50 أكثر تضم اليت" Most Admired Companies 50 "قائمة يف 23 ادلركز الشركة احتلت
 مينيسوات، والية يف العاملة الشركات قائمة رأس على أتيت 3M شركة جعل الذي األمر ،Fortune رللة تعدىا اليت اإلعجاب

 خالل األرابح يف ادلائة يف 35 بنسبة كبَتة زايدة مع ‘ابلسخاء ’تتميز مسامهة شركة ىي 3M شركة إن Fortune رللة وقالت
 تقليل على تساعد 3M شركة أن أيًضا Fortune رللة ذكرت كما التوايل، على 56 الـ للعام السنوية الزايدة- األول الربع

االبتكار،  عن التقييم درجات أعلى على 3M شركة وحصلت ،2015 عام حبلول ادلائة يف 15 بنسبة اذلواء يف االنبعااثت



. البالد عرب واحملللُت وادلديرين التنفيذيُت ادلسؤولُت آالف ِقبل من ادلقدمة التوصيات إىل استناًدا الشركات Fortune رللة وتصنف
 نوعية االجتماعية؛ ادلسؤولية الشركة؛ أصول استخدام األفراد؛ إدارة االبتكار؛: عوامل تسعة إىل استناًدا للشركات األفراد ويصوت
 أساس وعلى العادلية، ادلنافسة على والقدرة واخلدمات؛ ادلنتجات جودة األجل؛ طويل االستثمار ادلالية؛ السالمة اإلدارة؛

 مليارات 10 إيراداهتا تبلغ اليت األمريكية غَت الشركات وكذلك القائمة، إعداد عند أمريكية شركة 1000 أكرب أخذ مت اإليرادات،
 .أكثر أو دوالر

 اليت عادلية شركة 50 يضم الذي Bluefin Elastic Innovation Index مؤشر يف 14 ادلرتبة 3M شركة واحتلت
 10 بُت من 5 ادلرتبة 3M شركة وربتل هبا، تتمتع اليت االبتكارية القدرة بفضل اإلخبارية اإلعالم وسائل يف حسنة بسمعة تتمتع

 للفرص بذكاء واالستجابة التكيف أي )والتحول االبتكار على الشركات قدرة ادلؤشر يقيس والنقل، التصنيع قطاع يف شركات
 سبنحها اليت EHS Innovation Award جبازة Ceradyne Canada شركة ، وفازت(قصَت وقت يف السوق يف اجلديدة
 اذلندسة مشاكل إحدى حلل ادلوظفُت من ادلستوحاة احللول أحد عن والسالمة والصحة البيئة رلال يف االبتكار يف كيبك حكومة
 ادلعدين ادلسحوق لنقل" The Spider "ابسم ُلقب جهازًا العمل فريق صمم احمللية، ادلوارد ودبساعدة اإلنتاج، رلال يف البشرية

 وشللوكة اتبعة شركة وىي ،Ceradyne شركة وتعمل أفضل، وأداءً  أماانً  أكثر عمل بيئة يضمن الذي األمر اجلاذبية، بفعل كلًيا
 والطاقة والصناعية الدفاعية ابلتطبيقات اخلاصة ادلتقدمة الفنية اخلزفية وادلكوانت ادلنتجات تطوير على ،3M لشركة ابلكامل

 .وتسويقها وتصنيعها التجارية والتطبيقات الديزل/والسيارات

 Campus Job رللة استطالع يف" للموظفُت جاذبة أجنبية شركات "10 أفضل بُت من كوراي 3M شركة وُصنفت

& Joy شركات وحدات ابلقائمة ادلشمولة الشركات وتضمنت وخريج، جامعي طالب 1800 من أكثر مشل الذي Google 
 .13كوراي يف العاملة Starbucksو Appleو

 شركة النورس-2.3

 ما تضم نقال ىاتف كشركة بدأت حيث ،2005 عام يف خطواهتا العمانية أوىل االتصاالت النورس شركة بدأت
 أكثر  وتضم اإلتصاالت خدمات صبيع يقدم إتصاالت مشغل النورس شركة أصبحت فقد اآلن أما فقط، موظف 250 يقارب

 آسيا مؤسبر جوائز حفل يف وذلك ‘البشرية ادلوارد يف االبتكارية ادلمارسات ’جائزة موظف، حصلت الشركة على 1,100 من
 من رلموعة الفائزين بُت من وكان ابذلند، ابصللور مدينة يف ُعقد الذي االتصاالت رلال يف البشرية ادلوارد إلدارة اذلادئ واحمليط

 االستثمارات، والشركة إلدارة جي إن وآي وديلويت، كوال، وكوكا للسيارات، اتات ورلموعة ويونغ، إيرنست  مثل الرائدة الشركات
 مهارات وتنمية الُعمانية الكوادر أفضل استقطاب أجل من ادلبتكرة ادلمارسات تعتمد موظف 1000 عن عائلتها أفراد عدد يزيد
 .النورس عائلة أفراد
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 تستمر حيث ادلميزة، ادلبادرات من لعدد إبتكارىا خالل من وذلك ابحليوية ومفعمة إجيابية عمل بيئة بتوفَت تلتزم النورس
 من التنفيذية اإلدارة ذلك يف دبا  فيها العاملُت جلميع ادلفتوحة ادلكاتب سياسة إبتباع ديناميكية عمل بيئة تطوير يف النورس عائلة
 من جيعل إلكًتونية رسائل بال كيوم أربعاء يوم كل زبصص أن كما ادلختلفة، األقسام يف العائلة أفراد بُت التواصل تعزيز أجل

 اإللكًتونية، وتتبٌت النورس ادلبادرات الرسائل إىل احلاجة دون أسرع بشكل العمل وإهناء ادلختلفة األقسام بُت التواصل السهل
 مستوى على نوعو من األول يعد والذي ادلوظفُت ذبربة فريق قسم تكوين ذلك من ضمن عائلتها، أفراد لتحفيز واإلبداعية ادلبتكرة
 شأهنا من واليت والتوعوية التحفيزية العمل وحلقات الدورات من عدد تنظيم يف القسم مهمة وتتمّثل كيوتل، رلموعة شركات
 الشركة داخل األسبوعية األنشطة من عدد تنظيم على يعمل أن الفريق كما إليهم، تضاف اليت اجلديدة ابدلزااي ادلوظفُت تعريف

. 14(take a break challenge )ب تعرف واليت

 خالل النورس إصلازات على واإلطالع ادلشاركة ذلم يتيح حيث النورس عائلة أفراد صبيع يضم سنواي لقاءً  النورس وتُقيم
 شعار وازباذ الًتفيو اللقاء حيمل كما ادلقبلة، الفًتة يف الشركة تنتهجها سوف اليت اإلسًتاتيجية عرض إىل ابإلضافة ادلنصرمة، السنة

 وتشجيع التعاون روح وبث ادلعنوايت لرفع جديد شعار خبلق النورس تقوم عام كل ففي العام، خالل النورس عائلة دلوظفي ربفيزي
 يف االتصاالت دبستوى والنهوض الشركة تقدمها اليت اخلدمات دبستوى الرقي أجل من العمل يف واالجتهاد اجلد على ادلوظفُت
. العام ذلك خالل الشعار ذلك حول للشركة الداخلية االتصاالت تتمحور حيث السلطنة،

 مت حيث نفسو، على االعتماد على قادر الشباب من جيل وتدريب ُعماين كادر بكلّ  األخذ إىل النورس عمدت وقد
 أن ابلذكر اجلدير اخلرجيُت، من ادلتفّوقُت من لعدد اخلرجيُت برانمج بطرح النورس قامت ، كما%87 إىل تصل تعمُت نسبة ربقيق

 دفعة أول ُمنحت وقد االتصاالت، رلال يف العملّية اخلربة ادلنضّمُت الشباب إكساب إىل يهدف شهرا 18 إىل ديتد الذي الربانمج
. جبدارة التدريب متطّلبات لكافة إكماذلم بعد ادلنصرم مايو يف الدبلوم شهادة للخرجيُت

 ذلا تشجيعا واجملاالت النطاقات سلتلف يف مشاركتها وتفعيل العمانية ادلرأة سبكُت تعمل النورس على آخر، جانب ومن
 متخّصصة شابّة 63 تعمل حيث الثلث إىل النورس يف ادلوظّفات نسبة وتصل والعملية، ادلهنية مساعيها إصلاح يف وإسهاما لإلصلاز

.  مدير مساعد منصب يف 6و مديرتُت بينهن من النورس صاالت سلتلف يف

 جائزة على مسبقا حاز حيث النورس، رصيد إىل يضاف جديدا إصلازا اجلائزة على البشرية ادلوارد قسم حيازة وتعدّ 
 وجائزة بسنغافورة، آسيا يف للتوظيف ذبارية عالمة أفضل جوائز حفل خالل ‘2011 عام البشرية ادلوارد رلال يف إبتكار أفضل’
 فرباير يف أقيم والذي العمالء خلدمة األول ُعمان مؤسبر جوائز ضمن ‘2012 االتصاالت رلال يف العمالء خدمة يف التميز’
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والذاتية،  ادلهنية التطويرية والربامج التدريب خالل من عائلتها أفراد لتحفيز النورس توليها اليت اجلهود اجلوائز ىذه وتعكس ادلاضي،
. 15عالية جودة وذو شليزة خدمات تقدمي على قادرين يكونوا حىت موظفيها وتعزيز تطوير أجل من

  سيستمز سيسكو شركة- 3.3

 موظف 122السعودية، توظف  العربية واالتصاالت ابدلملكة ادلعلومات تنشط شركة سيكسو سيستمز يف رلال تقنية
 وأعلى للتدريب ضخمة ميزانية البشرية حيث زبصص الشركة ادلوارد شلارسات أفضل، تطبق الشركة  حديثي التخرج 27من بينهم 

 خرجيي يف سيسكو ادلملكة، تستثمر وخارج داخل ادلتنوعة التدريب سنواي، إضافة إىل برامج للموظف تدريب أايم عدد متوسط
 ىولندا يف أمسًتدام يف الشركة مقر يف والتدريب للدراسة ابتعاثهم يشمل خاص برانمج خالل من السعودية اجلامعات وخرجيات

 ،NetVersity" للشبكات سيسكو جامعة "برانمج الشركة أطلقت السعودية، كما سيسكو يف للعمل بعدىاً  يعودون سنة ودلدة
 مبيعات مديري ليصبحوا التقنية الشبكات رلال يف كمتخصصُت للعمل السعودية اجلامعات وخرجيات خرجيي يؤىل الذي

" سيسكو "وشركاء عمالء الضخم الربانمج ىذا سلرجات من ويستفيد البيع، بعد ما خدمات يف واستشاريُت نظم ومهندسي
 اإلدارة نظام "الشركة وذلك بتوفَت ادلوظفُت جلميع الوظيفي للتطوير سنوية ادلملكة، وتضع الشركة خطة يف ادلعلومات تقنية وسوق

 التدريبية احتياجاتو مث ومن أدائو يف والضعف القوة نقاط ويبُت ادلالية للسنة العملية أىدافو ادلوظف حيدد حيث ،"لألداء اإللكًتونية
 والًتقيات الراتب يف والزايدات وادلكافآت احلوافز ربديد هبدف ادلوظفُت أداء وتقييم دبراجعة الشركة وتقوم الوظيفي، مساره لتطوير

ادلوظفُت، إضافة  جلميع الشركة أسهم نظام سيكسو الشركة، وسبلك أعمال تطوير يف ومسامهتهم أدائهم على بناءً  يستحقوهنا اليت
 :إىل أهنا

 أوقات يف للموظفُت وانصراف حضور تسجيل نظام تستعمل ال فهي لذا موظفيها، وإنتاجية األداء جودة أبمهية الشركة تؤمن-
 الرمسية؛ الدوام

 إىل احلاجة دون األوقات كل يف عملهم شلارسة من ليتمكنوا منازذلم يف للموظفُت السرعة عالية رلانية DSL خدمة توفَت-
 ادلكتب؛ إىل احلضور

 ادلوظف يستطيع وبذلك الساعة، مدار على ابلشركة اخلاص اإللكًتوين الربيد بنظام متصل جوال ىاتف وجهاز رلاين خط توفَت-
 العامل؛ حول مكان أي ويف وقت كل يف عملو وديارس اإللكًتوين بريده يتابع أن

 البدين نشاطهم ذبديد على مساعدهتم هبدف والبلياردو، الطاولة كتنس الشركة مكاتب يف رايضية ومعدات ترفيو أماكن توفَت-
 العمل؛ ساعات خالل والذىٍت
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 يرغب دلن الرئيسية اإلفطار وجبة الشركة توفر كما الساعة، مدار على وحلوايت ساخنة ومشروابت مرطبات يقدم مطبخ توفَت-
 تناوذلا؛ يف

 موظفي سبكن العامل، حول التمثيلية ومكاتبها وموظفيها مشاريعها عن اإلنًتنت عرب متكاملة وخدمات معلومات الشركة توفر-
 العمل؛ بيئة يف التطور ومناحي أشكال صبيع متابعة مكان كل يف" سيستمز سيسكو"

 ومسابقات ترفيهية نشاطات الرحالت ىذه برامج وتشمل كامالً  يوماً  تدوم لعائالهتم وأخرى الشركة دلوظفي رحالت تنظيم-
 عن وإبعادىم ادلكتب أجواء من ادلوظفُت إخراج هبدف أشهر ستة كل مرة دبعدل الرحالت ىذه تنظيم ويتم وذىنية، رايضية
 أسرىم؛ بصحبة أنفسهم عن والًتويح لالسًتخاء وادلكان والوقت الفرصة وإجياد العمل ضغوط

 ادليزة ىذه وتعطي يومي؛ بشكل ادلكتب إىل احلضور الوظيفية مهامهم تتطلب ال الذين للموظفُت ادلنزل من العمل إمكانية توفَت-
 آخر؛ إىل وقت من عامة ادلوظفون أيضاً  ذلك من ويستفيد العائلية؛ وحياهتم عملهم بُت اجتماعي توازن إلجياد الفرصة ادلوظفُت

 األساسي راتبو إصبايل تساوي مكافأة ادلوظف سبنح حيث واحلوافز، للمكافآت نظامها يف شليزة خبصائص" سيسكو "تنفرد-
 حسب السنوي األساسي الراتب أضعاف ستة إىل ادلكافأة ىذه ترتفع وقد ادلائة، يف 100 تعادل مبيعات نسبة حقق إذا السنوي

 .مبيعاتو يف حيققو الذي النمو

 يف عمل بيئة افضل على للعامل، وحائزة للعمل عادلياً  11 الشبكات، ورقم حلول رلال يف  عادلياً 1 رقم الشركة وتعترب
 .16الشركة يف البشرية للموارد شلارسة افضل بسبب 2007 عام السعودية العربية ادلملكة
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 خامتة

 كاالبتكار، إال أن اإلبداع يتمثل يف التوصل إىل حل خالق دلشكلة ما أو إىل ىومعادة ما خيتلط مفهوم اإلبداع مع مف
 أي أن االبتكار ما ىو إال ربويل الفكرة اإلبداعية إىل عمل ،فكرة جديدة، يف حُت أن االبتكار ىو التطبيق اخلالق أو ادلالئم ذلا

 فالعمل زلكوم إبمكانية تطبيق األفكار ادلبدعة، فليس من ادلهارة دائماً أن حيمل اإلنسان أفكار مثالية رلردة عن الواقع ؛إبداعي
 .وأكرب من قدرة البشر، بل ادلهارة يف أن حيمل أفكــاراً مبدعة خالقو قابلة للتطبيق

وادلؤسسة تستفيد من األفكار االبداعية اليت يقدمها العنصر البشري، لذلك تقوم بتوفَت بيئة العمل االجيابية وادلشجعة 
على خلق االبداع، وذلك ابتباع أساليب تسيَت موارد بشرية فعالة تسمى ادلمارسات االبتكارية يف ادلوارد البشرية،وقد سبكنت 

العديد من الشركات من بناء مسعة ومكانة كبَتة يف بيئة األعمال بفضل ىذه ادلمارسات، مثل شركة النورس األردنية احلائزة على 
، وشركة سيسكو سيستمز السعودية ادلصنفة األوىل كأفضل شركة تطبق 2011جائزة أفضل ابتكار يف رلال ادلوارد البشرية لسنة 

السوق،  قواعد تغَت اليت التقنيات من العديد اببتكار اليت تقوم M3، وشركة 2007ادلمارسات االبتكارية يف السعودية سنة 
فادلمارسات اليت تقوم هبا ىذه الشركات تعطي أفضل التجارب واألساليب اليت ديكن االستفادة منها وتطبيقها من أجل تسيَت 

 .أفضل وأصلح للموارد البشرية يف ادلؤسسات والشركات اليت هتدف إىل التميز واالستمرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ادلراجع ادلعتمدة يف الدراسة

 يتيقاوي العريب، ورقة حبثية مقدمة يف ادللتقى الزطٍت حول التغيَت التنظيمي يف تطوير االبتكار يف ادلؤسسات احلديثة، جامعة البليدة، ما-1
 ؛2011
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، ورقة حبثية مقدمة إىل ادلؤسبر العملي ضلو مناخ استثماري وأعمال مصرفية الكًتونيّة، جامعة فيالدلفيا، عمان، (منظور مستقبلي)األردنية 

 ؛2007األردن، يوليو 

 ؛2003، الطبعة األوىل، دار الصفاء، األردن، اإلدارة الرائدةدمحم عبد الفتاح الصريفي، -4

 ؛2004، رلموعة النيل العربية، مصر، تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد وادلؤسسةمدحت أبو النصر، -5

 ؛2003، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، إدارة االبتكار ادلفاىيم واخلصئص والتجارب احلديثةصلم عبود صلم، -6

، www.elcharq.tv/node/97595، 2012 أكتوبر 03، مقال منشور على موقع الشرق، اإلبداع واالبتكار يف اإلدارة العامة-7
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