كيف تبني القدرة على االبتكار في مؤسستك
إعدإد وتقديم :
د.هالة شعت
المستشار االداري و القانوني لألكاديمية لندن – عضو الجمعية الفرنسية الدولية لألبحاث اإلدارية –
عضو هيئة التحكيم الدولية  -خبيرة أكاديمية في معاهد وكليات العلوم العسكرية والشرطية  -محاضرة
بعدة جامعات فرنسية وامارتياتية
“Change is the law of life. Those who look only to
”the past or present are certain to miss the future.
–John F. Kennedy

3

ّ
ً
َ
يوما البتكار ش َّيء ٌما وشرع في إنجازه بالفعل إال أنه قد تفاجئ بنتائج غير
• هل خطط أحدكم ً
متوقعة ومغايرة تماما ملا كان مخطط له؟ بالتأكيد فإن ال بد من حدوث هكذا حوادث مع
العديد منا وإن كانت في ابتكار أطباق الطعام املنزلية على أقل تقدير.
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التغيير مطلب حيوي للكثير من املنظمات ،وفي ظل بيئة متسارعة األحداث وكثيرة التغيير تبرز حاجة
ّ
املنظمة لالبتكار لتستطيع أن تقدم ما هو جديد ولتتمكن من االستمرار والبقاء في ظل هذه البيئات
ّ
الديناميكية ،فحاجة املنظمات إلى االبتكار حاجة ملحة واالبتكار ال يمكن املنظمة من االستمرار فحسب
ولكنه يمكنها أيضا من املنافسة وتقديم ما هو جديد وبالتالي النمو واالزدهار

5

العديد من هذه الصدف الغير منتظرة قد أنتجت في العصور السابقة مجموعة من أهم االختراعات التي
قد تكون السبب لحياة الكثير هذه األيام ،فإلى جانب البنسلين ،الـ  ،DNAامللونات الصناعية ،ورقائق
بسكويت الكوكيز هنالك املزيد من تلك االبتكارات املفاجئة التي ظهرت على األرض فيما كان بعض من
العلماء واملبتكرين وحتى الطهاة يبحثون عن ش يء ما ال يمس ملا وجدوه ِبصلة.

6

ال يوجد مفرمن مواجهة التغيير

الجيل الجديد من
املوارد البشرية

متطلبات املتعاملين

التقنيات الجديدة

النظريات الحديثة

طول فترة التعلم

التقلبات االقتصادية
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ً
ً
ً
هل يتطلب االبتكار فكرا هندسيا أو حسابيا أو اختراعا لم يسبقه إليه أحد؟.
هل االبتكار واالختراع واالبداع وجوه لعملة واحدة؟
هل يعطيان نفس املعني؟
االبتكار :هو تحسين وتطوير خدمة أو منتج أو ش يء موجود على أرض الواقع
ً
االختراع :فهو خلق ش يء لم يكن في األساس موجودا
اإلبداع :متعلق باألفكار الجديدة في مجال ما وتطوير املنتجات وقيادة فرق العمل وتحسين االداء
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• إن االبتكار ليس اختراعا وليس معناه أن أرتدي املعطف األبيض وأن أتغلغل في
املختبرطيلة اليوم ألبتكر،

• وإنما كل ما يتطلبه األمر هو عقل صاف في مكان هادئ سابحا مع أفكارك للبحث
والتطوير حول خدمة ما أو منتج أو أي أمر آخر ،وهنا أكرر كلمتي (للبحث والتطوير)

ألهميتهما وألنهما صلب موضوع االبتكار.

9

• إن االبتكارليس اختراعا وليس معناه أن أرتدي املعطف األبيض وأن أتغلغل في املختبرطيلة اليوم
ألبتكر،
• وإنما كل ما يتطلبه األمرهو عقل صاف في مكان هادئ سابحا مع أفكارك للبحث والتطوير حول
خدمة ما أو منتج أو أي أمرآخر ،وهنا أكرر كلمتي (للبحث والتطوير) ألهميتهما وألنهما صلب
موضوع االبتكار.

10

من هو املبدع ؟
يعتقد بعض الناس أن اإلنسان املبدع ولد
ً
مبدعا  ،وهذا مفهوم غير صحيح ،والحقيقة كل
شخص يستطيع أن يبدع ويبتكر إال من يأبى !
كان أحد رجال األعمال يقف في طابور طويل في إحدى املطارات ،الحظ الرجل أن أغلفة
تذاكر السفر بيضاء خالية ،ففكر في طباعة إعالنات على هذه املغلفات وتوزيع هذه
ً
األغلفة مجانا على شركات الطيران ،وافقت شركات الطيران على هذا العرض ،وتعاون
رجل األعمال مع مدير إحدى املطابع وتم هذا املشروع ،والنتيجة أرباح بماليين الدوالرات!
الفكرة إبداعية وصغيرة ،لكنها جديدة ولم يفكر فيها أحد من قبل ،وصار لهذا الرجل
زبائن من الشركات الكبرى في الواليات املتحدة.
11

12

أهمية االبتكار:
إن أهمية االبتكار وحاجة املنظمات له ستزداد في ظل التحـوالت العامليـة الجديـدة
املتمثلة في التحول نحو اقتصاديات املعرفة  ،فإذا ما أرادت أي منظمة التميز أو
حتى االستمرار في أدائهـا فـي ظـل املتغيرات العاملية عليها أن تتبنى االبتكارات ضمن
استراتيجياتها وسياساتها التنظيمية
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االختراع

و

االبتكار

االختراع

عمل ش يء
ً
جديد كليا

معارف
جديدة

االبتكار

تحويل
األفكار الخالقة
إلى تطبيقات مفيدة

منتجات،
خدمات،
أو عمليات
14

15

ً
بديع السماوات واألرض وإذا قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون".
oاإلبداع متطلب رئيس ي لعملية االبتكار
oاالبتكار هو عملية إبداع أشياء جديدة ال يوجد لها مثيل
oاالبتكار هو عملية تحويل األفكار اإلبداعية إلى تطبيق مفيد
 oاألفكــار ال تظهر قيمتها إلى أن يتم تحويلها إلى منتجـات،
oخدمات ،أو عمليات مفيدة على أرض الواقع .
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االبتكارنتاج اإلبداع
o

ً
عادة عندما نفكر باالبتكار ،نفكر بالتكنولوجيا أوال .نفكر بمنتجات وخدمات جديدة ،عمليات تكنولوجية ،وأنظمة
كمبيوتر ،برمجيات وتكنولوجيات لها القدرة في بعض األحيان على إعادة تشكيل نظم اإلنتاج وطريقة أداء اإلعمال وإجراء
تغييرات شاملة على طريقة أداء األعمال للمنظمات

o

إن االبتكارات هي املجاالت املتكاملة والطرق املستخدمة للتغيير التي تتبناها وتطبقها املنظمة لتحسين أدائها ولتحقيق
النجاح في تحسين نتائج أعمالها االقتصادية  ،لذلك يشمل مفهوم االبتكارات مدى واسع من االبتكارات أوسع بكثير من
مفهوم ( االبتكارات التكنولوجية واالبتكارات املتعلقة باملنتجات الجديدة )
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االبتكارنتاج اإلبداع
بالتالي هناك عدة أشكال لالبتكارات والتي يمكن إن تكون فكرة جديدة أو منتج جديد أو
خدمة جديدة أو ممارسة إدارية أو تنظيمية جديدة أو عملية جديدة أو طريقة تسويقية
جديدة أو طريقة جديدة لتنظيم مكان العمل أو عالقات خارجية جديدة و هذا التعريف
الواسع لالبتكارات يشمل كل األنواع املحتملة لالبتكارات .

18

االبتكاراإلداري
ال
ي
ي
ت
ظ
ي
"عمليات إتخاد القرإرإت الرشيدة ،وتطوير العقلية البش يرة وتطوير الهيكل مي ،حيت توير كل دلك يف
ل
ل
ا
ن
ن
ف
ف
ف
م
ي
ع
ف
ن
لق
ك
خ
ي
ي
كي
كي
ا
اليصرفات اليي ي يريط بالنوإحي الفعلية إو ا ر إلا اري" .ي ال ر إلايدإ ي رر قدرإت ايد
عل تص اليي ت النعي الق يي ينك الخل ف لق ي المي تعيم عل ال
ل
ا
ل
ق
ن
خ
ا
ل
ل
ب
ج
ل
ي
ي
ي
ي ور ا ج دة و ر ة وإ ار ول ،ا ا د دع لا د ي ول د ة ،ل د ة رإة
ل
ت
ا
ي
ل
ل
ا
ل
ا
ن
ق
ي
ن
س
ح
ح
م
ي
ف
م
ب
ل
ط
ف
ي
ف
ل
ل
ل
ك
خ
ع
كي
ط
ي
ي
ج
والقدرة علي ا ا رة ي ي إ ار و ول د دة ف ن ر ي وإلا وت دي.
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أهمية تبنى وتطبيق االبتكارات
اإلدارية للمنظمات :
 oاالبتكار في املفاهيم واملمارسات اإلدارية والتنظيمية يعطى للمنظمة إطار
شامل يمكنها من القدرة على إجراء التغيرات االيجابية املطلوبة ويعمل على
تحسين نتائج أعمالها وكذلك تحسين فعالية أداؤها " .
 oواالبتكارات اإلدارية management innovationsأكثر أهمية مما تستحق
عادة من االبتكارات األخرى فاالبتكارات اإلدارية هي التي أحدثت أكبر
التأثيرات في الطريقة التي ننجز بها األعمال في يومنا هذا

21

االبتكار باإلدارة العامة
 oتطبيق مدخل اإلدارة االستراتيجية كابتكار إداري :
strategic management as an innovation management o

 oتعتبر اإلدارة االستراتيجية من أهم االبتكارات اإلدارية في مجال إدارة األعمال
في القرن العشرين والتي أثرت على طبيعة األعمال وطريقة اتخاذ القرارات

عند املديرين ونتيجة أداء املنظمات التي تبنتها وطبقتها والتي مازالت تؤثر في
طبيعة ونتائج اإلعمال
22

أنواع االبتكار في اإلدارة العامة
((Types Of Innovation In Public Administration
هناك أنواع مختلفة من االبتكارات في اإلدارة العامة ،ومنها ما يلي:
 .1االبتكارات املؤسسية ،التي تركز على تجديد املؤسسات القائمة و/أو إنشاء مؤسسات جديدة؛

 .2االبتكار التنظيمي ،الذي ينطوي على إدخال إجراءات عمل أو تقنيات إدارية جديدة في اإلدارة العامة؛
 .3االبتكار في العمليات ،الذي يركز على تحسين نوعية تقديم الخدمات العامة؛
ً
 .4االبتكار املفهومي ،الذي يركز على إدخال أشكال جديدة من اإلدارة (مثال ،تقرير السياسات على نحو

تفاعلي ،واإلدارة امللتزمة ،وإصالحات امليزانية التي يقوم بها السكان ،والشبكات األفقية).
ً
وتختلف مجاالت االبتكار أيضا ،فهي تشمل تنمية املوارد البشرية وإدارتها ،وتقديم الخدمات العامة،
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في العمليات الحكومية ،وتحقيق الالمركزية وهلم جرا.
23

إن االبتكار ّ
يحتل مكانة قوية ضمن اقتصادنا العالمي في الوقت الراهن ،وإن  % 70من
ً
الناس يرون أن الهاتف املحمول هو االختراع األكثر فائدة على مر األزمنة وفقا ألحدث
استطالعات الرأي.
ّان االبتكار هو الدافع األساس ي الذي يقودنا إلى األسئلة التالية :هل هذه السلعة أو الخدمة
جديدة ومتطورة بما يكفي لتحسين حياتي وجعلها أفضل أو أسهل؟ وهل هي متفوقة على
املنتجات أو الخدمات املنافسة؟ هل تقدم لي قي
ّ
يمكنك أن تحدد أي قطاع ،مثل السيارات واألجهزة املنزلية واملعلومات والترفيه
واإللكترونيات واملعدات التجارية واملالبس ،وسوف تجد املتنافسين يحاولون ابتكار ش يء
ً
جديد ،وهم  -ضمن مشوارهم هذا  -يواصلون تقديم الجوائز تقديرا ألهمية «االبتكار».مة
أكثر من ثمنها الذي سأدفعه من مالي؟
24

ّ
ال أن بعض أنواع االبتكار تؤثر على حياة اإلنسان أكثر من غيرها .فهي ديناميكية من النادر
أن يفكر فيها املستهلك ،إال ّأن الحكومات يجب أن تنظر إليها على أنها نوع استثنائي من
االبتكار ،وهي ثمرة لإللهام والعمل الدؤوب واالستثمار الكبير في الوقت أو املال أو االثنين
ً
ً
معا .وفي بعض الحاالت ،يمكنها الحصول على اسم أكثر احتراما ،أال وهو «االختراع».

ال يهم ما إذا استعملنا ابداع أو ابتكار أو أي مصطلح آخر اال
أن املهم هو احداث تغيير".
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المتطلبات الرئيسية لإلبتكار المؤسسي

بناء استراتيجي متكامل

رؤية
Vision

رسالة
Mission

أهداف استراتيجية
Strategic
Objectives

القيم
Value

نظام للتخطيط
االستراتيجي
Strategic Planning
System
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المتطلبات الرئيسية لإلبتكار المؤسسي

إدارة املوارد البشرية
تكوين
هيكل
املوارد
البشرية

تمكين
املوارد
البشرية

تنمية
املوارد
البشرية

تعويض
املوارد
البشرية

املحافظة على املوارد البشرية
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تكريم المتميزين وتحفيز
االخرين كمنهجية لالستدامة
-

التفويض

التأهيل

التدريب ضمن خطة واضحة
االبتعاث الستكمال الدراسة
املشاركة في املؤتمرات والندوات
املشاركة في لجان و فرق عمل
توفير املراجع والدوريات
التخطيط االحاللي
-

-

إعـداد تعليمات و دليل تفويض الصالحيات
تفويض اإلشرافيين في املواقع املختلفة
للمؤسسة
تفويض املوظفين ذوي العالقة مع الجمهور
توفير املعلومات.
املتابعة املستمرة ألداء من تم تفويضهم

التقدير

استحداث جائزة أفضل موظف
قياس رضا املوظفين
نظام تقييم املرؤوسين لرؤسائهم
نظام الشكاوى واالقتراحات
نظام الحوافز املرتبط بتقييم األداء
28

سر النجاح السنغافوري

القيادة المتجددة والمحفزة لإلبداع
تكريم المتميزين وتحفيز االخرين
القوانين الداعمة والمرنة
التنفيذ المباشر
29

من هم المؤثرون
االبتكار و اإلختراع

أين تولد االبتكارات

يكون اإلبتكار نابع من:

oالجامعات واملؤسسات األكاديمية

• املبتكرون واملخترعون (أفراد)

oاملؤسسات والهيئات املتخصصة

• املستثمرون

oاملبتكرين املستقلين

• منظمات البحث والتنمية

oاملؤسسات الصناعية

• الشركات
• املستخدمين
30

ماذا ترون بالصورة
• النظرللمألوف من زاوية غيرمألوفة
”ثم“
• تطويرهذا النظرليتحول الى فكرة
• ”ثم“
• الى تصميم
”ثم“
• الى ابداع قابل للتطبيق واالستعمال
ثم ابتكارللمعاني جديدة
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االبتكارات كثيرا ً ما تظل
غائبة ،لماذا؟
oاالبتكارات واالكتشافات التي تتم في املؤسسات الصناعية تكون في الغالب ذات
أهمية للدراسات األكاديمية ،معظم املؤسسات األكاديمية ال تمتلك الوسائل
للوصول إلى تلك االكتشافات
ً
ن
oباملثل ،كثير من املؤسسات األكاديمية تنتج أبحاثا والتي تكو ذات فائدة كبيرة
للصناعة ،ولكنها تبقى حبيسة األدراج

oعدد كبير من االبتكارات املفيدة للمجتمع تبقى غائبة بسبب عدم القدرة أو بذل
الجهد الكافي لتسويقها والتعريف بها
32

تهيئة مناخ عام لالبتكار
التعاون بين الجامعات ومراكز االبحاث وبين
املؤسسات الصناعية

تهيئة مناخ عام لالبتكار
•
•

•
•

•
•
•

إعادة النظر في التشريعات املوجودة وتحديثها
بما يتناسب وإحتياجات التنمية في الدولة.
وجود سياسة وطنية لحماية حقوق امللكية
الفكرية.
رصد ميزانية مناسبة لألبحاث على مستوى
الدولة.
تشجيع املؤسسات الصناعية إلنشاء وحدات
للبحث.
حصر معوقات اإلبتكار والعمل على تذليلها.
اإلستفادة من .Patent information
مكافأة املخترعين.

•

•

•
•

معظم التكنولوجيا تأتي وتنتج من الشركات
التي لديها فكر تقدمي ومن مراكز االبحاث
ومن الجامعات ولذلك يجب الربط والتعاون
بينهم.
ويجب حث الشركات ومراكز األبحاث
والجامعات على إستخدام املعلومات الفنية
املتوفرة في براءات اإلختراع وتدريبهم على
كيفية حماية عناصر امللكية الفكرية التي في
حوزتهم.
عقد إتفاقات لوضع اطار للتعاون.
الهدف من هذا التعاون هو خلق قنوات
إتصال بين الجامعات ومعاهد البحث العلمي
وبين املؤسسات الصناعية.
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تشجيع العاملين باملؤسسات الصناعية على
االختراع
 oهمية إختراعات العاملين
 (1التكنولوجيا تنمو عادة في الشركات ومراكز
األبحاث التي لديها أساس لألبحاث والتنمية
 oمكافئة العاملين على إختراعاتهم
 (1لحث العاملين على اإلبتكار
 (2تفعيل نظام مشاركة الربح من اإلختراعات
بين املؤسسات الصناعية واملخترع
 oعاملين لديهم حافز=ميزة تنافسية.
 oتشجيع ال SMEفي الحصول على براءات اإلختراع
وإحتياز عناصر أخرى من عناصر امللكية الفكرية.
 oمساعدة ال SMEعلى التعرف على عناصر امللكية
الفكرية التي في حوزتهم وكيفية حمايتها وإدارتها.

دور الجامعات
 oاالستعانة باألمثلة الريادية لتوضيح أهمية مفهوم
االبتكار
 oعدد محدود من الطالب الجامعيين يتجهون ملجال
االستثمار ،بينما تمتلك شريحة كبيرة منهم األفكار
اإلبداعية ،لذا فإن توفير املختصين في مجال
االستثمار وخبراء إعداد خطط العمل سوف يعمل
على إخراج العديد من تلك األفكار واإلفادة منها
 oالعمل على توعية الطالب بأهمية دخول مجال
االستثمار ،حتى يمكنهم القيام بتنفيذ أفكارهم

 oيرغب كثير من الطالب العمل في مجال تحقيق
أفكارهم .نقص الخبرة والثقافة في مجال االستثمار
يعتبر املعوق األول القتحامهم ذلك املجال
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معوقات االبتكاربالتعليم
•
•
•
•
•

معوقات تنمية التفكير االبتكاري لدى طلبة
من أربعة أبعادهي-:
معوقات تتعلق باملنهاج الدراس ي
معوقات تتعلق ببيئة التعلم
معوقات تتعلق باملعلم
معوقات تتعلق بالطالب

معوقات االبتكارباملؤسسات
• املعوقات في قنوات التعاون بين مراكز
األبحاث واملؤسسات الصناعية
• ضعف التنسيق بين الجامعات ومراكز األبحاث
والغرف الصناعية لتبادل الخبرات واملعلومات

معوقات تتعلق بالطالب

oزيادة أعداد الطلبة في الفصول الدراسية واكتظاظها بدرجة( 4.6ونسبة
تأثير بلغت.)%92
oاهتمام الطلبة بحفظ املعلومات وتخزينها من أجل االمتحان بدرجة(4.45
ونسبة تأثير بلغت.)%89
oعدم إتاحة الفرصة للطلبة للقيام بأنشطة تنمي قدراتهم االبتكارية
بدرجة( 4.35ونسبة تأثير بلغت.)%87
oخوف الطالب من العقاب عند الوقوع في الخطأ بدرجة( 4.30ونسبة تأثير
بلغت.)%86

معوقات تتعلق بالطالب
• عدم توافر دورات تدريبية لعضو هيئة التدريس تتعلق بكيفية تنمية االبتكار لدى طلبته بدرجة( 4.5ونسبة تأثير

بلغت .)%90عدم إملام عضو هيئة التدريس باستراتيجيات تنمية التفكير االبتكاري بدرجة( 4.45ونسبة تأثير
بلغت.)%89
• عدم اهتمام عضو هيئة التدريس باألسئلة املفتوحة والتي تنمي التفكير التباعدي بدرجة( 4.40ونسبة تأثير
بلغت .)%88اعتماد عضو هيئة التدريس في تدريسه على الطريقة اإللقائية بدرجة( 4.25ونسبة تأثير بلغت.)%85
• عدم إعطاء املعلم لطلبته الوقت الكافي للتفكير في اإلجابة بدرجة( 4.15ونسبة تأثير بلغت.)%83

• تقليل من قيمة املعلم

معوقات تتعلق بالمعلم
oعدم توافر دورات تدريبية لعضو هيئة التدريس تتعلق بكيفية تنمية االبتكار
لدى طلبته بدرجة( 4.5ونسبة تأثير بلغت .)%90عدم إملام عضو هيئة التدريس
باستراتيجيات تنمية التفكير االبتكاري بدرجة( 4.45ونسبة تأثير بلغت.)%89
oعدم اهتمام عضو هيئة التدريس باألسئلة املفتوحة والتي تنمي التفكير
التباعدي بدرجة( 4.40ونسبة تأثير بلغت .)%88اعتماد عضو هيئة التدريس
في تدريسه على الطريقة اإللقائية بدرجة( 4.25ونسبة تأثير بلغت.)%85
oعدم إعطاء املعلم لطلبته الوقت الكافي للتفكير في اإلجابة بدرجة( 4.15ونسبة
تأثير بلغت.)%83
oتقليل من قيمة املعلم

ما سبل الحد من هذه
المعوقات ؟
oإدراك املعلم واملتعلم ألهمية االبتكاروتنميته كهدف رئيس من أهداف العملية
التعليمية.
 oتقديم مناهج تعليمية تركز على التفكيراالبتكاري بكل مقوماته وأهدافه ،والتي من
خاللها تتحول اإلمكانات إلى حقائق تغيرحياة األفراد واملجتمعات ،وتصميم أنشطة
ومواقف تعليمية تتحدى قدرات الطلبة وتحفزهم على القيام بها وانجازها.
oإدراك أن تنمية االبتكاروتطويره لدى طلبة املرحلة الجامعية يتطلب وجود عضو
هيئة تدريس مؤهل مدرب قادرعلى القيام بدوره في اكتشاف املبتكرين من طلبته
وتنمية قدراتهم.
oتوفيرالرعاية التربوية الالزمة واملناسبة للطلبة املبتكرين ،وإثراء بيئتهم التعليمية
بالخبرات التي تساعد على تهيئة أفضل الظروف لتنمية ابتكارهم وقدراتهم إلى
أقص ى حد ممكن.

تشجيع وتنشيط االبتكار
في المؤسسات التعليمية
oإعداد حملة توعية لتعريف القطاعات التعلمية بجدوى حماية عناصر امللكية الفكرية من أجل
رفع القدرة التنافسية ألي مؤسسة.
oتبني كشف أولويات واضحة املعالم مع التركيز على االحتياجات الحالية للمؤسسات التعليمية

oتوفير مصادر للتمويل لبناء نظام قادر على دفع التنمية التكنولوجية للمؤسسات التعلمية .
oتحسين مستوى تسويق املنتج والخدمات
oاألخذ في اإلعتبار اإلدارة والسوق والتمويل والحماية القانونية ...الخ وليس فقط األبحاث العلمية
والتكنولوجيا.

تشجيع وتنشيط االبتكار
في المؤسسات التعليمية
oضرورة توفيربيئة تعليمية مشوقة يسودها األمن النفس ي واالستقرار ،وتعمل على تحقيق االبتكار
وتنميته.
oضرورة إعادة النظرفي األنشطة التعليمية واإلمكانات وتجهيزاتها من أجل زيادة فعالياتها في تنمية االبتكار
لدى طالب وطالبات الجامعة .
oاالهتمام بإعداد عضو هيئة التدريس وتزويده بإستراتيجيات وطرق اكتشاف املبتكرين من الطالب
وتنمية قدراتهم .
 oضرورة إعادة النظرفي املناهج واملقررات الدراسية ومحتواها ،وطريقة عرضها بأسلوب شائق يقوم على
املبادرة والبحث والتجريب واالبتعاد عن التركيزعلى الحفظ واالستظهار

تشجيع وتنشيط االبتكار
في المؤسسات التعليمية

التعليم واالبتكار

oالبدء في تعليم وتشجيع االبتكار في املراحل املدرسية املختلفة كاالبتدائي واإلعدادي والثانوي.
oفيمكن إعداد دروس للتالميذ ملعرفة االختراع واالبتكار

oمكافئة التالميذ املخترعين وتشجيع األخرين على االختراع.
oيجب التوعية ونشر ثقافة االبتكار واالختراع والبعد عن سياسة التلقين في املدارس.

oدعم االختراعات في املدارس والنوادي املتخصصة من شأنه ان يشجع الطلبة الذين لديهم
ميول ابتكارية (.)Potential Inventors

نادي االبتكار
 oإنشاء نوادي االبتكار واالختراع في شتى االقاليم
 oتعليم أساسيات االبتكار والبراءات وسبل التوصل لالختراعات
 oتعليم كيفية التوصل لالختراعات من األفكار
 oتنمية العقول واملساعدة على االختراع
 oتعليم التالميذ كيفية االختراع عن طريق املمارسة وتنمية قدرتهم
االبتكارية واستخدام املعلومات املتوفرة من البراءات والتعريف
بحقوق امللكية الفكرية

إذا تسنى لك ابتكار
شيء فما هو؟

برنامج االبتكار االوروبي

فاإلتحـاد األوربي تبنى برنامج االبتكـار وقطـاع املنشـآت الصغـيرة ( Innovation and SME
)Programبهدف إشاعة ثقافة االبتكار في مجتمع اإلتحاد وتشجيع قطاع األعمال على
االبتكار والتطوير والتسويق وتبني التقنيات الحديثة واملبتكرة .الهند والصين أصبحتا على
رأس الدول التي تتسارع فيها وتيرة التطوير واالبتكار ،فكلتا الدولتين استطاعتا النهوض
واللحاق بركب التقدم والتحضر بطريقة تجاوزت أكثر التوقعات تفاؤال ،حتى غدتا أهم مركز

للصناعات الخفيفة والثقيلة واكبر مصدر للمبرمجين في الحواسيب والشركات التى تقدم
خدمة تكنولوجيا االتصاالت إلى خارج تلك الدول ،ثم هناك كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ
كونغ وغيرها من الدول التي سارت على نفس الطريق.

خلق الجو المناسب لالبتكار
• الحكومات إعداد وتبني سياسة لتنشيط االبتكارات
• األخذ في االعتبار االحتياجات واملعوقات التي تواجه
املؤسسات الصناعية
• التركيز على اإلجراءات الفعالة لدعم االبتكارات والبرامج
البحثية ونقل التكنولوجيا
• تبسيط القوانين والتنسيق بين الوزارات لخلق مناخ
لتشجيع االبتكار
• رصد ميزانية لتقديم املساعدات الفنية واملالية لحث
املؤسسات على االختراع وتسجيل االختراعات
• تخفيض املصروفات عن املؤسسات عند اتخاذهم
الخطوات الالزمة لحماية حقوق امللكية الفكرية

ثالث استراتيجيات ترمي لبناء مجتمع
يشجع على االبتكار
• االستراتيجية األولى :هي لبناء مجتمع منفتح .و لتحرير قدرات الدول االبتكارية يجب هدم العديد من
الجدران التي توجد داخل مجتمعاتنا.
 .ومن أجل القيام بذلك ،يتعين علينا أن نفتح على انفسنا ،
ً
ً
ّ
مثال من خالل إعطاء السياسات التقييدية مزيدا من الليونة ،وفي الوقت نفسه عليها أن تشدد
عالقاتها و روابطها من خالل أغالل املاض ي.
وعالوة على ذلك ،و لتشجيع االبتكار ،يجب أن ترحب الدول العربية بل و أن تكافأ التحديات الجديدة،
و أن توفر فرص متساوية ألولئك الذين يرغبون باالبتكار

ثالث استراتيجيات ترمي لبناء مجتمع
يشجع على االبتكار
• االستراتيجية الثانية  :هي لبناء مجتمع متنوع .على وجه التحديد ،سيكون من الضروري
استيعاب أنواع مختلفة من الناس بشكل فعال ،مثل املرأة واألجانب  ،والذين حتى اآلن
لم تكن لديهم الفرصة للعب دور فعال داخل دولنا.
• اإلقدام على مثل هذه الخطوة يعني أن القيم ،فضال عن الناس ،سوف تختلف و
ً
تتنوع ،لذا سيكون من الضروري إنشاء عقلية و بنية اجتماعية أكثر تسامحا.

• اإلضافة إلى ذلك ،و على املدى البعيد ،سيكون من الضروري إصالح نظام التعليم في
دولنا حتى يتمكن من تطوير أشخاص يمكنهم أن يفكروا بأنفسهم وأن يتواصلوا مع
اآلخرين على نحو سلس.
• و خالل تصليح نظام التعليم سيكون من الضروري تحسين نوعية املعلمين ،ولكن
هذا سيتطلب أيضا نظام تعليمي متعدد األبعاد ،حيث تشارك الشركات واملجتمعات
املحلية وأفراد األسر التعاون في تأمين نظام التعليم الصلب.

ثالث استراتيجيات ترمي لبناء مجتمع
يشجع على االبتكار
• االستراتيجية الثالثة  :هي لبناء مجتمع جذاب يمكن للناس أن يفخروا به .من أجل أن يحدث االبتكار ،
فمن الضروري أن يكون هناك هدف واضح.
• لذلك  ،و كون الدول العربية ال تعرف حتى اآلن في أي اتجاه تذهب  ،سيكون من الضروري للناس
مناقشة ومشاطرة الهدف/الرؤية املشتركة من أجل أن يكونوا قادرين على التغلب على االصالحات
املؤملة التي ال تزال ضرورية.
• قد تهدف الرؤية إلى أن تصبح الدولة يمكنها أن تحقق النمو املستدام املرتكز على قمة من املوارد
البشرية املتنوعة و ذلك من خالل توفير القيادة الفكرية للعالم.

ماذا يتعين علينا كدول
• لتحقيق ذلك  ،يتعين علينا كدول :
• أوال إعادة اكتشاف مواطن القوة وأصولها ،مثل تراثها
في األعمال اليدوية/التصنيع ،وبناء على هذا ،من ثم
خلق صورة جذابة بالنسبة ملستقبل والتي يمكن
تقاسمها مع العالم .تعتبر "الصناعات اليدوية" ،
"الحظ و قضايا املستقبل" و "القوة الناعمة" املفاهيم
األساسية لذلك .أيضا ،عند مناقشة مثل هذه القضايا
 ،سيكون من الضروري الخوض في موضوعات معقدة
مثل "التفاوت" والتوازن بين النمو ونوعية الحياة.
سيكون من الضروري أيضا و على األمد الطويل
صياغة ومتابعة استراتيجيتها في السياسة الخارجية.

المهارة المؤسسية تدعيم االبتكار
oوتكمن املهارة املؤسسية في توفير عوامل الدعم النفس ي أو املعنوي واملادي لكافة املستويات االدارية
وذلك لسببين أولهما االحتفاظ بالكفاءات البشرية املدربة ،وثانيهما تطوير هذه الكفاءات من أجل
تنفيذ استراتيجيات املؤسسة وتحقيق أهدافها.

oإن أهم امليزات التي تتصف بها املؤسسات ً
حاليا هي كونها مؤسسات مبنية على املعارف واملعلومات
التي تتيحها البيئة ،وبالتالي فإن العناية باألفراد والجماعات على أساس اإلبداع تتم بأن تقوم
املؤسسة بعمليات توليد األفكار واملعارف ،التي تسهم في تطوير اآلليات والوسائل املساعدة على

األداء االمثل الذي يوصل إلى تحقيق األهداف املطلوبة

بيئة عمل حديثة
• يبقى أكبر تغيير أحدثه االبتكار في مجتمعاتنا ،تغيير جذري في طريقة العمل .ألن معظم الشركات التي اجتازت
ّ
مستعدة لتغيير خطة أعمالها ،أو تعديل منتجاتها وخدماتها،
موجة االبتكار والتكنولوجيا الحديثة ،هي التي كانت
ّ
أو إجراء ّ
تحول أساس ي في طريقة عملها .الشركات التي نجحت في إحداث ثورة في السوق التنافسية ،هي التي ركزت
ّ
التوسع بأقل كلفة ممكنة".
على تلبية حاجة محددة دون غيرها ،أو إلى
ً
• حيث أنه "قبل سنوات ،قامت العديد من شركات االنترنت مثل Facebookو  WhatsAppفي التوسع عامليا ،إال
ً
أن األمر بات ممكنا اليوم في العالم املادي ،ألننا في اقتصاد تشاركي
ً ً
ً
• سر نجاح هذه الشركات أيضا هو أنها تعتمد سياسة مرنة ،وال تريد أن تجذب عددا كبيرا من املوظفين ،بل تهتم
بمهاراتهم وبالنوعية

• كذلك تستطيع املؤسسات التشجيع على اإلبداع من خالل املديح ومكافأة
القرارات اإلبداعية « فشركة "تويوتا" اليابانية مثال ،تتلقى  1500000اقتراح
سنوي يتم تطبيق  %98منها ،و يكرم املوظف ماديا و معنويا»

االبتكار مصيري
االبتكار مصيري بالنسبة إلى بقاء الشركات ،التي يجب أن تعتمد على بيئة عمل معاصرة .أي بيئة
تخلق شبكات من املوظفين للتعاون في ما بينهم ،وتمنحهم القدرة على االبتكار من أجل إنتاجية أكبر
وتواصل أفضل لتجربة زبائن مثالية ،وتحقيق التوسع العالمي".
ً
هذه البيئة ّ
بأنها "تبني جسرا نحو املستقبل املبتكر بفضل التكنولوجيا ومنح األدوات املناسبة
لتمكين الجميع من التقدم والتطور".
مثال ذلك :كانت سويسرا عبر التاريخ موطنا للعديد من املخترعين الكبار كـ ألفراد إيشر (بنك كريدي
سويس ،الشركة السويسرية لسكك الحديد ،الحياة السويسرية واملعهد التقني الفدرالي) ،وهونري
نيستلي (نيستله) ،وشارل براون )ABB).
وتحتل سويسرا املرتبة األولى عامليا في مجال املنافسة العلمية (املنتدى االقتصادي العالمي ،وحدة
الخبراء االقتصاديون) .لكن رغم ذلك ،هناك مؤشرات على أن مكانة سويسرا في هذا املجال أصبحت
مهددة.
وتحتاج سويسرا حاليا ما يقارب  3000مهندس وعالم لشغل وظائف شاغرة .وتتوقع املجموعة
االستشارية ببوسطن أن يتضاعف هذا العدد بحلول .2016

حلول عملية إلدارة االبتكار
االبتكار اإلداري هو اإلتيان بالجديد اإلداري… وألن اإلدارة نشاط واع هادف فإن هذا الجديد يوجه

نحو تحقيق :االستجابة األفضل لخدمات ومنتجات املنظمة وحاجات عمالئها الداخليين والخارجيين،
وزيادة األداء بشكل جذري أو تدريجي كما في مفاهيم إعادة الهندسة والتحسين املستمر ،وتحسين
ً
طرق العمل (كما في دراسة العمل والحركة) ،وتحسين عالقات العمل في املنظمة داخليا (كما في
ً
ُ
مفاهيم العمل الجماعي والفرق املدارة ذاتيا) ،وتعزيز عالقات املنظمة مع بيئتها الخارجية (كما في
مفاهيم املسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة) ،ومراعاة أفضل ملطالب مصالح أصحاب املصلحة
والصالح العام.

هل يطيل االبتكار من عمر الشركات الناشئة
في سوق تنافسية؟

تحول جذ ًيا في السنوات القليلة األخيرة ،وأنّ
oال يسعنا أن ننكر ّ
ّ
قد
األعمال
عالم
أن
ر
ّ
ّ
ولعل أبرز ابتكار كان انتشار اإلنترنت في
املحرك األساس ّي لهذا كان االبتكار؛
رً
التسعينيات ،ما أحدث ثو ة في طريقة التواصل بين الناس أينما كانوا في العالم.

ّ o
تشديد على ضرورة العمل املشترك بين قسم التسويق وقسم التكنولوجيا في ّ
أي
ّ
التوصل الى تقديم أفضل الخدمات.
شركة ،من أجل

ّ
ّ
oال شك أن اعتماد االبتكار في استراتيجية الشركة يساعدها على التأقلم
َ
مع وضع األسواق ،كما يجب على الكثير من الشركات على تحويل منتجاتها
إلى خدمات.
ّ
ّ
 oفمثال أن شركة "نايكي" Nikeالتي كانت مجرد شركة للمالبس الرياضية،
ً
ّ
تحولت إلى شركة تكنولوجيا أيضا بفضل التكنولوجيا التي أدخلتها على
ّ
األحذية أو املالبس أو حتى األجهزة القابلة لالرتداء التي أطلقتها.

التنوع وتبادل المعرفة
تشجيع
ّ
بين مختلف الوظائف

ً ّ
ّ
oال يكون ذلك ممكنا إال من خالل إيجاد ثقافة االبتكار داخل الشركة ،إنه ال يكفي أن
الشركة بضرورة االبتكار وكيفية القيام بذلك ،بل من
يقول الشخص على رأس هرم
ّ
ّ
املهم وضع إطار يسمح ملختلف املوظفين بطرح أفكارهم املميزة.
كل مكانّ ،
 oاننا نؤمن ّ
بأن االبتكار يبدأ من ّ
أي فرد في الشركة ق ٌ
وأن ّ
ادر على التأثير
على ثقافة االبتكار.
 oعلينا اعتناق االبتكار في استراتيجيتهاّ ،أن األهم هو معرفة مدى نضوج الشركة
ّ
وقدرتها على تسخير طاقة املواهب وتحسين تجربة الزبون وتحديد مؤشرات األداء
ّ
ّ
ّ
ّ
 KPIs.وبالتالي ،شدد على أهمية التركيز على األشخاص الذين يتم توظيفهم ،ألنهم
مفتاح البقاء.

التنوع وتبادل المعرفة
تشجيع
ّ
بين مختلف الوظائف

 oوضع االبتكار في قلب استراتيجيات الشركات ،والدور الذي تلعبه التكنولوجيا
الثورية  disruptive technologyفي احداث التغيير وتمكين االبتكار
oتوفير البيانات لجمعها وتحليلها واالستفادة منها
ً
oال ّ
شك أن ذلك ّ
غير جذريا طريقة القيام باألعمال ،وساعد الشركات على التعاون
فيما بينها.
ً
مثاال بقطاع التجا ة بالتجزئة ،حيث ّأن ال صلة مباشرة لهم بإنترنت األشياءّ ،إال أنّ
o
ر
املتسوقين يسمح ّ
ّ
للتجار بتغيير استراتيج ّياتهم التسويقية
جمع البيانات عن سلوك
ّ
على سبيل املثال .كما اعتبر أن الواجهات البرمجية APIتبقى أفضل أداة لتوفير
البيانات ،في حين َ
سمحت للعديد من الشركات في جني األموال منها.

على سبيل املثال شركة "أمازون" Amazonالتي تمنح املعلومات
ّ
الخاصة بأسعار الكتب املتوفرة لديها ،بفضل الرقم الدولي املعياري
ّ
للكتاب ّ ،ISBN
لكل من يريد بناء تطبيقات مشابهة .حيث أن هذه
ً
ّ
املنصات تمنح األفراد األدوات الالزمة لالبتكار عوضا عن هدر
ّ
الوقت والجهد للتوصل إلى هذه البيانات.

تساؤالت
ً ً
oاكتشفت شيئا هاما في مادة دراسية ،ما العمل؟
ً
oأعمل منذ مدة على ش يء هام ،هل يمكن اعتباره ابتكارا؟
oأنا متشوق لنشر اكتشافي في نشرة أكاديمية ،كيف يمكن أن يؤثر ذلك على براءة االختراع؟

oبراءة االختراع
oهل يتم عمل طلب براءة اختراع لكل اكتشاف؟
oكم تبلغ تكلفة عمل ملف براءة اختراع في اململكة؟
oما هو تعريف املخترع؟ وما أهمية براءات االختراع

الرتخيص
oما مفهوم الترخيص؟
oما تعريف حقوق امللكية؟
oهل تكلفة ترخيص حقوق امللكية أقل من ترخيص حقوق براءات االختراع؟
oهل يحق لي كمخترع إنشاء شركة؟
oهل يحق لي الحصول على ترخيص من جامعة مختصة في مجال التكنولوجيا إلنشاء شركة؟

االستثمارات الناشئة واملبتكرون
ترتكز معظم جهود التنمية االقتصادية في الدول على:

oتشجيع االستثمارات الناشئة
 oدعم روح االبتكار لدى املبتكرين
oتعمل االبتكارات الجديدة على تغذية تنوع االستثمــارات الصغــيرة وبالتالي على توفير
عدد أكبر من الوظائف
oمفهوم العوملة غير وجه االقتصاد العالمي
oتوفير الوظائف يتركز أكثر في االستثمارات الصغيرة
oاالبتكارات الخالقة توفر إمكانية أكبر لبدء استثمارات صغيرة جديدة

شكرا لجميع الحضور

الدكتورة  :هالة شعت

