تقييم واقغ ػملية تطبيق اإلبذاع االسرتاتيجي

يف منظمات األػمال "دراسة استطالػية حتليلية مقارنة يف ػذد
من منظمات االػمال الصناػية الؼراقية"

م  .د  .بشرى هاشم محمد
الكلٌة التقنٌة االدارٌة -بؽداد
املستخلص/

ٌهدؾ البحث الى قٌاس قوة عملٌة تطبٌق االبداع االستراتٌجً بداللة قوة تطبٌق ابعادها اوال ،ثم على
المستوى االجمالً فً عدد من منظمات االعمال الصناعٌة العراقٌة ،ثم تحدٌد مااذا كانت هنالك فروق بٌن تلك
المنظمات فً عملٌة التطبٌق لالبعاد ،وللعملٌة اجماالً  ،.وقد افرز البحث جملة من االستنتاجات من ابرزها ان
عملٌة االبداع االستراتٌجً تطبق بمستواً جٌد ،وٌدلل على توافر الرؼبة لدى قٌادات الشركات الصناعٌة
لالنطالق الى ما وراء المألوؾ ،وتقدٌم المنتجات الجدٌدة التً ترضً الزبائن وتلبً رؼباتهم ،ثم تقدم البحث
بمجموعة توصٌات منها وجوب سعً الشركات لزٌادة مستوى االبداع االستراتٌجً ،وتبنٌه كفلسفة عمل،
والعمل على رعاٌة االفكار والمبادرات الجدٌدة للعاملٌن ،وتبنٌها بهدؾ اثراء المنافسة بٌن الشركات ضمن
ذات القطاع ،ثم التنافس على مستوى شركات القطاع الصناعً عموما ً .
املصطلحات الرئيسية للبحث /االبداع االستراتٌجً

جملة العلوم
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متهيذ :

اضحححى االبححداع  Innovationومححن قبلححه االبتكححار  Creativetyو التطححوٌر  Developmentامححراً
حاسما ً للمنظمات التً تسعى الى التنافس االستراتٌجً  Strategic Competitveفً ظل بٌئحة اعمحال تتجحه
نحو االقتصاد العالمً الجدٌد (االقتصاد المعرفً) .
وفً ظل المنافسحة الشحدٌدة ،والتطحورات التكنولوجٌحة والمعلوماتٌحة المتسحارعة وؼٌرهحا محن التححدٌات
التً تحٌط بتلحك المنظمحات ،فحأن االبحداع اصحبه مهمحا ً للمنظمحات فحً جمٌحت توجهاتهحا ،بحل وركٌحزة اسحاس فحً
تمٌٌزها لسلعها وخدماتها ،باعتمادها اسالٌب تخلق قٌمة جدٌدة للزبون ،ومحن ثحم تكسحب المٌحزة التنافسحٌة ،...
كما وان االبداع ٌحدعم المنظمحات فحً التنفٌحذ النحاجه السحتراتٌجٌاتها علحى مسحتوى االعمحال  ،..فابتكحار منتحو
جدٌد ٌرتبط اساسا ً مت استراتٌجة التماٌز ،كما وان (االبتكار) فً العملٌات وتنفٌذه من خالل (االبداع)ٌ ،عد احد
العوامل المساهمة فً نجاح المنظمات وهً تنفذ اسحتراتٌجٌة قٌحادة الكلفحة ،فضحالً عحن ان االبحداع ٌعحد مصحدراً
اساسحححا ً للتحححأثٌر فحححً الخٌحححارات المسحححتقبلٌة للمنظمحححة ،وذلحححك عبحححر تحححأثٌره علحححى الدٌنامٌكٌحححة التنافسحححٌة للقطحححاع
االقتصادي المعنً ،وتأثٌره فً نجاح المنظمحات ،وبشحكل جعحل االبحداع االسحتراتٌجً ٌطحل بمعالمحه عبحر نمحاذ
واضحة اكدت ان االبداع اصبه من اولوٌات عمل المنظمات ،ومٌزتها التنافسٌة المستدامة ...
فً اطار ما ذكر ،والهمٌة هذا الموضوع وقلة الدراسات التً تناولت موضوع االبداع االستراتٌجً فقد
تم اختٌاره موضوعا ً للبحث ،وذلك بهدؾ تقٌٌم واقت عملٌة تطبٌحق االبحداع االسحتراتٌجً فحً منظمحات االعمحال
العراقٌة  ،...حٌث تبلور البحث فً اربعحة مباححث ،تنحاول االول منهجٌحة البححث والدراسحات السحابقة ،واخحت
الثححانً بالتححاطٌر النظححري للمتؽٌححر المبحححوث ،وصححوالً الححى عححرا النتححائه وتحلٌلهححا مححن خححالل المبحححث الثالححث
(الجانب العملً للبحث) ،وابرز المبحث الرابت استنتاجات البحث وتوصٌاته .

املبحث االول /منهجية البحث والذراسات السابقة
أوال  :منهجٌة البحث
 -9مشكلة البحث
ٌعد االبداع الذي ٌعتمد المدخل االستراتٌجً بمثابة الدم الذي ٌسري فً عروق كحل منظمحة ،وٌسحاعدها
على تطبٌق محداخل االبحداع المفٌحدة فحً اعمالهحا ،كمحا وٌعمحد الحى االقتحراب محن الزبحائن ،وٌكشحؾ عحن مبحدعً
المنظمة من النخبة ،وٌشرك جمٌت العاملٌن فً تطبٌحق المحنهه الجدٌحد فحً االبحداع ،كمحا وٌنشحد تولٌحداً لححاالت
الفوز الصؽٌرة التً تولد بدورها العدٌد من الحاالت ،بدالً من اححداث تؽٌحرات كبٌحرة فحً المنظمحة  ..وبمحا ٌقلحل
المقاومة ازاء االبداع االكبر فً المنظمة ،وٌحقق للمنظمة نمواً سرٌعا ً وبذكاء اكبر محن منافسحٌها ،كمحا وٌحرثر
على اتجاه صناعتها وبمخاطرة أقل ...
فً اطار محا ذكحر فحان نمحط االبحداع االسحتراتٌجً ٌتطلحب بٌئحة اعمحال منظمٌحة مواتٌحة الحتضحان ابعحاده،
وتطبٌقهححا بنجححاح لجنححً ثمححاره التححً تضححمن للمنظمححات البقححاء فححً بٌئححة ٌسححودها التنححافس المسححتمر ،فضحالً عححن
ارتكازها على ررٌة محددة تدفت ادارة تلك المنظمات للقٌام برحلة االبداع بدءاً بالتفكٌر بؽاٌة محددة ،ثم تحدٌحد
ادوات تنفٌذها ،واالستفادة محن المواهحب المتاححة البتكحار نمحاذ اعمحال جدٌحدة تجعحل تلحك الؽاٌحة واقعحا ً ٌتحقحق
بشكل مبدع  ،...كل ذلك زاد من أهمٌة دراسة هذا النمط من االبداع ،مت االخذ بنظر العناٌة قلة الدراسات التً
تناولتححه ،والسححٌما الدراسححات التححً تتقصححى نتححائه تطبٌححق ابعححاده ،ففححً حححدود اطححالع الباحثححة لححم تجححري دراسححة
مٌدانٌة عربٌة او عراقٌة تقٌم نتائه عملٌة تطبٌق هذه االبعاد فً منظمات اعمحال عربٌحة او عراقٌحة ،صحناعٌة
كانت ام خدمٌة ...
مما سبق تتحدد مشكلة البحث فً التسارالت االتٌة -:
أ -ماهً قوة عملٌحة االبحداع االسحتراتٌجً فحً الشحركات محدار البححث بداللحة ابعادهحا فحرادى ثحم علحى المسحتوى
االجمالً ؟
ب -هل هناك فروق معنوٌحة بحٌن الشحركات محدار البححث فحً قحوة االبحداع االسحتراتٌجً علحى مسحتوى االبعحاد و
المستوى االجمالً ؟

 -2اهذاف البحث

ٌسعى البحث الى بلوغ االهداؾ االتً ذكرها -:
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أ) تقدٌم اسهام متواضحت فٌمحا ٌخح المتؽٌحر المبححوث (االبحداع االسحتراتٌجً) ،وتتبحت مسحارات التنظٌحر فٌحه،
وتجذٌر المعرفحة الخاصحة بحه فحً بلحورة منهجٌحة البححث ،ثحم اعتمحاده فحً تقحدٌم دراسحة مٌدانٌحة لرفحد مكتبحة
االدارة والسلوك بواحدة من الدراسات المتواضعة .
ب) تقصً حقائق الدراسات السابقة فٌما ٌتعلق بموضوع البحث .
) قٌاس قوة عملٌة تطبٌق االبداع االستراتٌجً بداللة قحوة تطبٌحق ابعادهحا اوالً ،ثحم علحى المسحتوى االجمحالً
فً عدد من شركات االعمال الصناعٌة العراقٌة .
د) تشخٌ الفروق بٌن الشركات المبحوثة فً قحوة عملٌحة تطبٌقهحا لالبحداع محدار البححث ،بداللحة الفحروق فحً
قوة تطبٌق ابعاده ،ثم فً قوة عملٌة تطبٌق االبداع اجماالً .
هـ) اثارة اهتمام قٌادات المنظمات المبحوثة ،ومنظمات االعمال بشكل عام الى اهمٌة االبحداع محدار البححث فحً
البقاء اوالً ،وفً تحقٌق المٌزة التنافسٌة فً بٌئة توسم بالتؽٌٌر المستمر ،وؼٌاب حالة االستقرار عنها..

 -3اهمية البحث

تتجسد فً :
أ -البعححد النظححري للبحححث والححذي ٌجسححد االهمٌححة العلمٌححة ،والبعححد الوصححفً عححن واقححت عملٌححة تطبٌححق االبححداع
استراتٌجٌا ً فً الشركات المبحوثة ،واالسس التً ٌفرزها البحث فً توجٌحه فكحر قٌحادات المنظمحات بصحدد
اعتمححاد االبححداع االسححتراتٌجً فححً الوصححول الححى نمححاذ وهٌاكححل اعمححال تسححهم فححً خلححق القٌمححة وزٌادتهححا،
وزٌادة االرباح ،وكسب زبائن جدد والمحافظة علٌهم .
ب -البحث ٌسعى الى تقٌٌم النتائه التً تتحقحق عحن عملٌحة تطبٌحق االبحداع االسحتراتٌجً فحً عحدد محن شحركات
االعمال الصناعٌة العراقٌة ،فً اطار دراسة استطالعٌة مقارنة .
 نتائه البحث وما سٌسفر عنه من توصٌات تهًٌء ادوات تساعد المنظمات فً صٌاؼة استراتٌجٌات ابحداعجدٌدة ،واستراتٌجٌات جدٌدة فً خوا المبارٌات مت المنافسٌن وبمحا ٌكسحبها المٌحزة التنافسحٌة والنجحاح
و التمٌز .
د -تالفحححً الحححنق فحححً الدراسحححات المٌدانٌحححة الخاصحححة باالبحححداع االسحححتراتٌجً ،والسحححعً الستشحححراؾ الجحححدوى
المستقبلٌة لتقصحً نتحائه تقٌحٌم واقحت عملٌحة تطبٌحق هحذا الحنمط محن االبحداع فحً تحقٌحق النجحاح لمنظمحات
االعمال ،ثم تكٌٌؾ المتاح فً الفكر السلوكً و االداري فً بٌئة االعمال العراقٌة والعربٌة .

 -4متغري البحث :

ٌتجسد فً االبداع االستراتٌجً الذي ٌشٌر الى " قدرة الشركة على ابتكحار اسحتراتٌجٌات للنمحو ،وأصحناؾ
جدٌدة من (المنتجات ،الخدمات ،نماذ االعمال ،المشروعات )..،والتحً تؽٌحر مبارٌحات المنافسحة ،وتولحد قٌمحة
جوهرٌة جدٌدة للزبائن والمستفٌدٌن والمنظمة ،بداللة تطبٌقها البعاد االبداع االستراتٌجً المتجسد فً (عملٌة
االبداع المدار ،التراصؾ االستراتٌجً ،تبصر الصناعة ،تبصحر الزبحون ،المقحدرات والتكنولوجٌحات الجوهرٌحة،
االستعداد التنظٌمً ،التنفٌذ المنضحبط (االنضحباطً)) ،استرشحاداً بررٌحة عحدد محن البحاحثٌن كحـ ( & Krinsky
 )Kamas,1995و (. )Palmer & Kaplan,2007
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 -5فرضيتي البحث

تم إدعاء فرضٌتٌن بشكل ٌستجٌب الهداؾ البححث ،وٌهٌح اجابحة عحن التسحارالت التحً أثٌحرت فحً مشحكلة
البحث ،وكما ٌأتً -:
أ " -تطبق عملٌة االبداع االستراتٌجً بداللة ابعادها فرادى وعلحى المسحتوى االجمحالً بمسحتوى محنخفا فحً
الشركات عٌنة البحث " .
ب " -توجد فروق ذات داللة معنوٌة بٌن الشركات المبحوثة فً قوة تطبٌق ابعاد االبداع االستراتٌجً فحرادى،
وفً قوة تطبٌق العملٌة المبحوثة اجماالً " .

 -6حذود البحث وخصائص ػينته

أ -الحدود العامة ٌ :جسدها االبداع االستراتٌجً الذي تطبقه الشركات مدار البحث .
ب -الحدود الزمانٌة  :تعبر عن مدة اجراء الزٌارات المٌدانٌة لتشحخٌ المشحكلة ،وجمحت البٌانحات عحن مجتمحت
البحث وعٌنته ،ثم توزٌت اسحتبانة البححث واسحترجاعها للحصحول علحى اسحتجابات افحراد العٌنحة بصحدد قحوة
عملٌة تطبٌق االبداع المبحوث للسنوات(_0292لحد االن).
 الحححدود المكانٌححة و البشحححرٌة  :تححم اختٌحححار( )6مححن شحححركات وزارة الصححناعة و المعحححادن (الشححركة العامحححةللصحححناعات القطنٌحححة /معمحححل خٌاطحححة بؽحححداد ،شحححركة بؽحححداد للمشحححروبات الؽازٌحححة ،الشحححركة العامحححة للصحححناعات
الكهربائٌة ،الشركة العامة لصناعة البطارٌات ،الشركة العامة للزٌوت النباتٌة ،وشركة الصناعات االلكترونٌة)
بوصححفها موقع حا ً للتطبٌححق ،واختٌححر ررسححاء واعضححاء مجححالس االدارة فححً تلححك الشححركات مجتمع حا ً للبحححث ،وبلححػ
عددهم ( )66من محدراء تلحك الشحركات وررسحاء اقسحامها وبقٌحة االعضحاء محن المهندسحٌن ،او ممحن تختحارهم
الوزارة كعضو خارجً فً مجلس االدارة ،وذلك بوصفهم االقدر على تحدٌد معالم تطبٌق االبداع المبححوث فحً
الشركة من ؼٌرهم من العاملٌن ،ثحم وزعحت االسحتبانة علحى افحراد مجتمحت البححث فحً تلحك الشحركات ،واسحتعٌد
منهححا ( )66اسححتبانة ،فححاعتبر هححذا العححدد عٌنححة للبحححث ،وشححكلت ( )%66مححن المجتمححت المبحححوث ،وٌوضححه
الجدول( )3خصائ افراد العٌنة.
جدول ( )3خصائ عٌنة البحث
المتؽٌرات
الجنس
العدد والنسبة اجماالً
العمر
العدد و النسبة اجماالً
سنوات الخدمة
العدد والنسبة اجماالً
الشهادة

الفئات المستهدفة
ذكور
اناث
32-02
32-39
52-39
 -59فأكثر
92-9
02-99
32-09
 -39فأكثر
دبلوم تقنً
بكالورٌوس
دبلوم عالً
ماجستٌر
دكتوراه

العدد والنسبة اجماالً
نعم
هل عملت سابقا ً فً
منظمات اعمال اخرى
ال
العدد والنسبة اجماالً
المصدر  :اعداد الباحثة فً ضوء ما ورد فً استبانة البحث.

 -7منهج البحث

عدد
33
03
66
5
02
02
00
66
93
96
91
96
66
92
36
5
3
66
32
36
66

()%
63
36
922
6
32
32
33
922
09
03
06
06
922
95
60
6
6
922
35
55
922
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اعتحد البححث بمحنهه تكحاملً تجسحد فحً اعتمحاد " المحنهه الوصحفً التحلٌلحً " بحالعودة الحى تنظٌحرات
الباحثٌن و المراجت ،وما نشر فً شحبكة االنترنٌحت عحن الموضحوع المبححوث ،والمحنهه االسحتطالعً المسححً
التحلٌلححً المجنححد لتشححخٌ قححوة المتؽٌححر ،وذلححك بتحلٌححل نتححائه االختبححارات االحصححائٌة المسححتمدة مححن واقححت
الموضوع المبحوث وتفسٌرها ،وتشخٌ الفروق بٌن الشركات المبحوثة فً قوة هذا الموضوع ،ثم الوصول
الى استنتاجات دقٌقة ،وتقدٌم التوصٌات بشأنها .

 -8اساليب مجغ البيانات

تتجسد فً -:
أ  -المراجت و المصادر  :المعتمدة فً بناء االطار المفاهٌمً للبحث .
ب -االستبانة  :تم بناء فقراتها (الملحق  )9بتوظٌؾ الطروحات النظرٌة عن موضوع االبداع االستراتٌجً لـ
)(Krinsky & Kamas,1995و) (Palmer & Kaplan,2007فً تحدٌحد االبعحاد التحً سحتعتمد فحً
قٌحححاس هحححذا النحححوع محححن االبحححداع ،واشحححتملت علحححى (  ) 33فقحححرة ،ثحححم إعتمحححد مقٌحححاس لٌكحححرت الخماسحححً
( )Likert,1961لوصؾ قوة االستجابات بصدد فقرات االستبانة ،ثحم تشحخٌ قحدرة هحذه الفقحرات علحى
قٌاس المتؽٌر المبحوث ،محت االسترشحاد بحاراء عحدد محن المحكمحٌن (ملححق ،)0وذلحك لضحمان موضحوعٌة
القٌححاس ،وحححذؾ الفقححرات التححً قححد تربححك المسححتجٌبٌن ،ثححم اختٌححرت الفقححرات التححً أٌححد صححالحٌتها ( )5مححن
المحكمٌن فأكثر ( ،)%65وإستقر الرأي ان تبقى االستبانة كما اعدت ،مت بعضا ً محن التعحدٌالت المرشحرة
من المحكمٌن ،علما ان جمٌت فقراتهحا قحد حظٌحت بتأٌٌحد ( )6سحتة محنهم ،كمحا تحم اختبحار صحدق المحتحوى
بطرٌقة المقارنحة الطرفٌحة لتحدٌحد قحدرة االسحتبانة فحً التعبٌحر عحن الهحدؾ الحذي صحممت محن اجلحه ،وذلحك
بترتٌب درجات االجابة عن عبارات المقٌاس تنازلٌا ً او تصاعدٌا ً ،وتقسٌمها الحى مجمحوعتٌن متسحاوٌتٌن،
واخذ ( )%06من اعلى الدرجات و( )%06من ادناها ،وقٌاس الفحرق بحٌن المجمحوعتٌن بحسحاب الوسحط
الحسابً واالنحراؾ المعٌاري للمجموعتٌن ،واجحراء اختبحار ( )Tعلٌهحا ،ثحم مقارنحة ( )Tالمحسحوبة محت
المجدولة عند مستوى معنوٌحة مححدد وبحدرجات حرٌحة ( ،)n1 + n2-2ودلحت النتحائه (الجحدول (( ))3علحى
تحقق فروق معنوٌة بٌن المجموعتٌن للمقٌاس ،وهذا ما ٌعد االستبانة صادقة وموضوعٌة .
جدول ( )3
قٌمة ( )Tالمحسوبة لمقٌاس االستبانة (االختبار التحصٌلً) ن=( ) 66

المقٌاس
قٌمة ( )Tالمحسوبة
ابعاد عملٌة االبداع االستراتٌجً
*10.51
0.05
مستوى المعنوٌة
1.645
قٌمة ( )tالجدولٌة
المصدر  :مخرجات الحاسبة
اما اختبار الثبات الذي ٌرشر أن االستبانة تعطً النتائه نفسها فٌما لو اعٌد اعتمادها لنفس االفراد فً اوقحات
متباٌنة ،فاعتمدت طرٌقة جتمان ( )Guttman L.Aالجحراءه ،واشحرت النتحائه ان معامحل الثبحات المسحتخر
. 
قد بلػ ( ،)0.73وبما ٌرشر ثبات مقٌاس االستبانة

 اذا كانت قٌمة ( ) Tالمحسوبة = الجدولٌة او أكبر منها ،دل ذلك على تحقق فروق جوهرٌة بٌن المجموعتٌن تركد على صدق المقٌاس .
 اذا كان معامل الثبات المستخر على وفق الطرٌقة اعاله اكبر من ( ،)0.5فهو ٌعد كافٌا ً للدراسات التً تعتمد االستبانة اداة .
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 -1االدوات االحصائٌة (وصفا ً وتحلٌالً)  -:تجسدت فً -:
 الوسط الحسابً  :لتحدٌد قوة االستجابة بصدد المتؽٌر مدار البحث .
 االنحراؾ المعٌاري  -:لتحدٌد تشتت االجابات عن الوسط الحسابً .
 اختبار ( : )T-testلتحري معنوٌة الفروق بٌن االوساط الحسابٌة .
 اختبححار فرٌححدمان ( Friedmanتحلٌححل التبححاٌن مححن الدرجححة الثانٌححة)  :لتشححخٌ الفححروق بححٌن ابعححاد
منظومة االبداع االستراٌجً .
 اختبار كراوسكل والٌز  : Kruskal-Wallisلتحري الفروق بٌن الشركات المبحوثة فحً قحوة ابعحاد
االبداع االستراتٌجً فراداً ،وفً قوة االبداع المبحوث اجماالً .

ً
ثانيا  :الذراسات السابقة

 )9دراسة (": )Krinsky & Kamas,1995هل تمارس منظمتك االبداع االستراتٌجً ؟"
هححدؾ الدراسححة  :تشححخٌ مححدٌات تطبٌححق الشححركات المبحوثححة لسححلوكٌات االبححداع االسححتراتٌجً ،بداللححة تفسححٌر
نتححائه عمححل شححركة  Idea scope Associatesفححً تقححدٌم االستشححارات فححً مجححال تطبٌححق االبححداع
االسحتراتٌجً للعدٌححد مححن شحركات الححـ) ،(Fortune 100وذلححك بححالتركٌز علححى محدٌات تطبٌقهححا البعححاد هححذا
النوع من االبداع (تبصر الصناعة ،تبصر الزبون ،العملٌة التمكٌنٌة ،الثقافة المساقة بالمسحتقبل ،واالدارة
العلٌا المساقة بالنمو ،وتكٌؾ الشركة).
عٌنة الدراسحة :عٌنحة محن الشحركات كحـ(فورد لصحناعة السحٌارات الرٌاضحٌة ،موتحوروال لصحناعة المصحفحات و
الهواتؾ الالسلكٌة.)Hp , 3M , Hewlett-packard ،
نتائه الدراسة  :ان الشركات الناجحة هحً الملتزمحة بحـ  /و المنفحذة لالبحداع االسحتراتٌجً ،وان هحذا الحنمط محن
االبداع جعلها تحقق وثبات كمٌة وسرٌعة فً االسواق الجدٌدة ،بحدالً محن ان تقطحت خطحوات اضحافٌة داخحل
الصناعات الموجودة .
 )0دراسة ( " / )Markides, 1997االبداع االستراتٌجً "
هدؾ الدراسة  :تحأطٌر موضحوع االبحداع االسحتراتٌجً محن الناحٌحة المفاهٌمٌحة ،وبمحا جعلهحا اساسحا ً لكثٌحر محن
الدراسات التً اجرٌت بصدد االبداع االستراتٌجً .
اسلوب الدراسة  :دراسة الحالة لـ ( )32ثالثٌن من الشركات التً حققت النجاح فحً االبحداع المبححوث ،وذلحك
باعتمادها اسالٌب جدٌد للتنافس ،ثم اعادة تعرٌؾ انموذ اعمالها استراتٌجٌا ً .
نتائه الدراسة  :ان االبداع الجدٌد ( االستراتٌجً ) ٌتٌه ألٌة شحركة ان تهحاجم وبنجحاح قحادة الصحناعة فحً أي
مجال ،والدخول بنجاح الى السوق الجدٌد الذي ٌضم العبون جدد باستمرار .
 )3دراسحة ( / )Berghman , 2006قحدرة االبحداع االسحتراتٌجً  :دراسحة الطرٌقحة المختلطحة ححول االلٌحات
المدروسة للتعلم االستراتٌجً " .
هدؾ الدراسة  :التركٌز على سعً الشركات فً تبنً آلٌات مدروسة ومنها التعلم االستراتٌجً لتعزٌحز قحدرات
االبداع االستراتٌجً فٌها .
اسلوب الدراسة  :االستبانة التً وزعحت علحى المحدراء التنفٌحذٌٌن ومحدراء التسحوٌق فحً ( )0162شحركة محن
( )5قطاعات فً هولندا .
نتائه الدراسة  :ان التعلم المنظمً ٌزٌد من فاعلٌة القدرات الدٌنامٌة ،ثحم القحدرة علحى زٌحادة مبحادرات االبحداع
االستراتٌجً فً الشركات المبحوثة .
 )3دراسة (المسعودي " : )0226 ،العالقحة بحٌن مقحدرات االبحداع االسحتراتٌجً وسحلوكٌات القٌحادة التحوٌلٌحة
واثرهما فً المٌزة التنافسٌة المستدامة " .
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هدؾ الدراسة  :التركٌز على تحفٌز قدرات االبداع وسبل اكتنازهحا فحً سحلوكٌات القحادة التححوٌلٌٌن ،وتصحوٌب
مفاهٌم المٌزة موضوع البحث واستٌعاب مرثراتها بداللة التناؼم بٌن تلك القدرات االبداعٌة .
اسلوب الدراسة  :االستبانة التً وزعت على ( )56عضو هٌئة تدرٌس فً ( )6من الكلٌات االهلٌة فحً بؽحداد
.
نتائه الدراسة  :تأكٌد دور قدرات االبداع المبحوث فً تنظٌم المنافت المتحققة من سلوكٌات القٌادة التحوٌلٌة،
وانعكاس ذلك فً تمٌز المنظمات عن ؼٌرها فً تقدٌم المنته (سلعة كانت ام خدمة) .
 )5دراسة ( العنزي ": ) 2008 ،قدرات تقانة المعلومات واثرها فً االبداع االستراتٌجً".
هدؾ الدراسة  :تشخٌ قدرات تقانة المعلومات فً المنظمات المبحوثة وقابلٌة تلك المنظمحات علحى توظٌحؾ
تلك القدرات فً الوصول الى حالة االبداع االستراتٌجً .
عٌنة الدراسة  )56( :من المدراء و العاملٌن فً اقسام تقانة المعلومات فً شركتً زٌحن العحراق وآسحٌا سحٌل
لالتصاالت المتنقلة فً العراق .
ادوات جمت البٌانات  :االستبانة و المقابالت الشخصٌة و المالحظة المٌدانٌة .
نتائه الدراسة  :ان القدرات الدٌنامٌة لتقانة المعلومات ترتبط بعالقات جوهرٌة مت االبداع االستراتٌجً ،ولهحا
التأثٌر االقوى فٌه ،بالرؼم من ضعؾ تأثٌر قدرات الموارد البشرٌة كاححد ابعحاد تقانحة المعلومحات فحً هحذا
النمط من االبداع ،بسبب ابتعاد العاملٌن عن مراكز اتخاذ القرار .
اما مجاالت االفادة من الدراسات السابقة فً البحث الحالً فٌمكن تحدٌدها على النحو اآلتً-:
 )9تحدٌد اهم المصادر والمواقت االلكترونٌة التً تشتمل على متؽٌر البحث .
 )0بنححاء االطححار المفححاهٌمً للبحححث ،عبححر االطححالع علححى اسححهامات الكتححاب و البححاحثٌن ،وتصححور البنححاء
المنهجً للبحث ،واختٌار األسالٌب اإلحصائٌة المناسبة فً معالجة البٌانات .
 )3تحححوفٌر الحححدلٌل علحححى ان االداة المعتمحححدة لقٌحححاس االبحححداع االسحححتراتٌجً فحححً اؼلحححب الدراسحححات هحححو "
االستبانة" .
اما ما ٌمٌز البحث عن الدراسحات السحابقة فهحو اجحراءه فحً بٌئحة عراقٌحة ،وعلحى شحركات اعمحال صحناعٌة
وذات منتجات مختلفة ،وتركٌزه على متؽٌر االبداع االستراتٌجً منفحرداً ،كونحه موضحوع ٌوسحم بالحداثحة وقلحة
البحث فٌه فً المنظمات العراقٌة والعربٌة على وجه الخصو .

املبحث الثاني /االبذاع االسرتاتيجي  :اطار مفاهيمي
أوالً  :االبداع االستراتٌجً  :المفهوم و االهمٌة و المستوٌات

اضحى االبداع بعحداً حٌوٌحا ً لتنحافس المنظمحات ،وعامحل حسحم فحً تمٌحز سحلعها او خحدماتها ،وتحقٌحق قٌمحة مضحافة
لزبائنها ومٌز ًة تنافسٌة لها ،وبالتالً فانعدام رؼبة المنظمات فً االبداع قد ٌقود الى تدهور اوضاعها .

واالبححداع علححى وفححق ( ٌ ) Kanter & VandeVenعنححً " انتححا او تبنححً االفكححار المفٌححدة وتطبٌقهححا
"(  ،) Scott & Bruce, 1994 : 560وعرفحه (  ) Kotelinko, 2003 : 3بحـ"عملٌة تحوٌحل المعرفحة
الجدٌدة الى منتجات او خدمات جدٌحدة" ،وبمحا ٌجعلحه مصحدراً لزٌحادة االنتاجٌحة وخلحق القٌمحة نححو االعمحال ،..
وبالتركٌز على االبداع العالمً عرؾ دركر ( )Druckerاالبداع بـ " االسلوب او الطرٌقة التً ٌمكن للرٌحادي
العمل بموجبها امحا لخلحق مصحادر جدٌحدة للثحروة ،او دعحم المصحادر الحالٌحة ذات القحدرات العالٌحة لخلحق الثحروة
مسحتقبالً " (  ،... ) Hitt etal ., 2001 : 524وبمحا ٌركحد عمحق العالقحة بحٌن الرٌادٌحة واالبحداع والمٌحزة
التنافسٌة فً بٌئة تمتاز بالسباق التنافسً الدٌنامٌكً الذي تعٌشه المنظمحات الكبٌحرة والصحؽٌرة فحً القطاعحات
الصناعٌة والخدمٌة على السواء  ،..وقد ٌعرؾ االبداع بـ"قدرة المنظمات على االسحتجابة للتؽٌحرات فحً البٌئحة
الخارجٌة و التأثٌر علٌها وصٌاؼتها " (. ) Lawe , 2004 : 4
اما االبداع االستراتٌجً فهو " عملٌة خلق (ابتكار) صناعات ،اصناؾ منتجات جدٌدة ،او فته اسواق جدٌدة " ،او
هحححححو " تصحححححور الشحححححركة لمسحححححتقبلها ،و ابحححححداع طرائحححححق جدٌحححححدة وخاصحححححة بهحححححا لتحقٌحححححق الحححححررى المسحححححتقبلٌة "
(  ،) Krinsky & Kamas , 1995 : 1كمحححا وانحححه " ابتكحححار اسححتراتٌجٌات للنمحححو ،واصحححناؾ جدٌحححدة محححن
(المنتجححات ،الخححدمات ،نمححاذ االعمححال) التححً تؽٌححر المبارٌححات ،وتولححد قٌمححة جوهرٌححة جدٌححدة للزبححائن ،و المسححتفٌدٌن،
والشححركة " ( ،)Palmer&Kaplan,2007:3وبمححا ٌرشححر تركٌححز المنظمححة علححى تبنححً المححدخل االسححتراتٌجً لالبححداع
متجسداً فً استراتٌجٌات االبداع ( )White Paper on the Principles : P 1وهً:
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 .1المداخل الجدٌدة . New Approaches
 .2االبداع النظامً . Systemic Innovation
 .3نظام االبداع . Innovation System
 .4ادارة المعرفة . Knowledge Management
الى جانب ماذكر عحرؾ االبحداع االسحتراتٌجً بحـ " المبحاراة التحً تؽٌحر االبحداع لحٌس فقحط فحً المنتجحات
والخححدمات ،بححل اٌض حا ً فححً عملٌححات االعمححال و نماذجهححا ،وفححً الطرٌقححة التححً تضححت فٌهححا الشححركة نفسححها ازاء
منافسٌها " ( . ) New game strategies … , 2009 : 20
ٌستشؾ من التعرٌفات آنفة الذكر ماٌاتً -:
 )9ان مفهوم االبداع االستراتٌجً ٌحزاو بحٌن االبحداع فحً االدارة االسحتراتٌجٌة ،وبحٌن االدارة االسحتراتٌجٌة
للعملٌححات والممارسححات االبداعٌححة ،وٌتححٌه للمنظمححات تحقٌححق وثبححات كمٌححة فححً االسححواق الجدٌححدة ،وٌوجححب
علٌهححا تقوٌححة عالمتهححا التجارٌححة فححً نظححر زبائنهححا ،ودعححم الحصححة السححوقٌة لمنتجاتهححا ،كونهححا تعتمححد علححى
الصورة الكلٌة للمنظمة وعالمتها التجارٌة ومركزها بٌن بقٌة المنظمات .
ٌ )0حححزاو االبحححداع االسحححتراتٌجً بحححٌن المحححداخل المبتكحححرة البحححداع االعمحححال وبحححٌن النمحححاذ المألوفحححة لتطحححوٌر
االستراتٌجٌة ،كما وٌمز بٌن مداخل االبداع المستقاة من موضوعات عدٌدة (حركة االبتكار فً االعمال،
واستراتٌجٌة االستشارات التقلٌدٌة ،ومنظور تطوٌر المنته الجدٌحد لشحركات التصحمٌم الصحناعً ،وبححوث
المستهلك  /الزبون ذات الجودة ،وممارسات التطوٌر التنظٌمً التً تركز على ثقافحة المنظمحة وعملٌاتهحا
وهٌاكلها) ،وان ظهور هذا النوع من االبحداع ؼٌحر التركٌحز محن ابحداع المنحته ،الحى ابحراز دور االبحداع فحً
نمحاذ االعمححال وهٌاكلهححا فححً خلححق القٌمححة وصححناعة االربححاح ،وكٌححؾ ان اسححتراتٌجٌات المبارٌححات الجدٌححدة
تكسب المنظمة مٌزة تنافسٌة فً ظل التطور التكنولوجً وتحدٌات العولمة .
وتبرز اهمٌة االبداع االستراتٌجً فً كونه مدخالً لالرتقاء باالبتكار واالبداع لفر االعمال المستقبلٌة (
 ،) Madsen, 2001 : 1وتعتمحده قٌحادة المنظمحات فحً انجحاح عملٌحات التححول وتجحاوز االزمحات ،ثحم تحدٌحد
الفر وتقلٌل الكلؾ وزٌادة رأسمالها وعوائدها بطرائق مبتكرة ( )Haden etal ., 2009 : 3من خالل-:
 -9اعالن الررٌة واالهداؾ والرسالة بوضوح ،واعتماد الخطة االستراتٌجٌة فً تحدٌد االسبقٌات .
 -0اشراك العاملٌن والمدٌرٌن واصحاب المصاله فً تطوٌر و تنفٌذ الحلول المبتكرة بما ٌخاطب التححدٌات
الجدٌدة .
 -3تناؼم المنظمة فً رسالتها مت رسالة المنظمة األم .
 -3القٌادة بشجاعة وثقة ،والتفكٌر على نحو خالق لتجاوز المشكالت التً الٌمكن حلها.
وٌشٌر (  ) Markides , 2001 : 2ان هذا النمط من االبداع مهم لمدٌري الشركات فً خوا مبارٌات تحسحٌن
االداء بقواعد جدٌدة ازاء المنافسٌن ،وٌمنحه م القدرة على اداء مبارٌتٌن بنفس القواعد اذا نجحت الشركة فً اكتشحاؾ
مركزها االستراتٌجً ،وتنوعت فحً التفكٌحر للتخطحٌط االسحتراتٌجً ،وان ادارة االبحداع االسحتراتٌجً تضحمن النجحاح فحً
التنافس ،وتعظم انتاجٌة الشركة والقٌمة التً تحققها ( . ) Singh : 1-2

واشححار مٌشححٌل ب حورتر (  ) Smith , 2002 : 8ان الشححركات فححً عححدد مححن الصححناعات تعتمححد االبححداع
االسحتراتٌجً فححً تحدٌححد طرائححق نموهححا ،وفححً اعتمححاد التكنولوجٌححا المتطححورة فححً ابتكححار عملٌححات جدٌححدة لتقححدٌم
المنتجات ،وبما ٌضٌؾ مٌزة لمنتجاتها ازاء منافسٌها ،ثم تحقٌق مٌحزة تنافسحٌة العمالهحا الحالٌحة والمسحتقبلٌة
كصناعة ( االثاث ،ورق التوالٌت ،الكازولٌن ،)...،اما ( )KotelniKov : 1-2فٌرى فً االبداع االسحتراتٌجً
خارطة للطرٌق تقود الى ادارة وتطوٌر محفظة المشحروعات الفاعلحة ،وتتحٌه تطحوٌر وتقٌحٌم المشحروعات علحى
مستوى االقسام فً الشركة ،وتمد الجسور بٌن التكنولوجٌٌن والمجهزٌن والزبحائن ،وبحٌن محدراء االعمحال فحً
المنظمة ،وتضمن جعل المنظمة قائدة للسوق فً صناعتها وبحصة سوقٌة اكبر ،مت تعظٌم القٌمة التً تحققها
للزبون ،فضالً عن تمٌزها فً التنافس .
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وقد زدات اهمٌة االبداع المبحوث فً ظل سرعة دورة حٌحاة المنحته ،والتطحور التكنولحوجً ،وذلحك محن
خالل تحاوره مت معطٌات االبداع التكنولوجً( )Technological Innovationذو االهمٌة فً كسب المٌزة
التنافسححححٌة وادامتهححححا (  ،) Cardinal , 2001والبقححححاء الطوٌححححل االمححححد للمنظمححححة فححححً بٌئححححة اعمالهححححا
(  ،) Cobbenhagen , 2000وتحقٌححق النجححاح التنافسححً لتححأثٌره فححً هٌكلهححا وهٌكححل صححناعتها وزبائنهححا
(  ) Eris & Saatcioglu , 2006 : 1-4لتمكٌنحه الشحركات محن البقحاء والربحٌحة فحً بٌئحة اعمحال متزاٌحدة
التعقٌد ،وفحً اسحواق تطلحب منتجحات جدٌحدة وذات تصحمٌم افضحل وسحرٌت ،وبسحعر اقحل( Wipoworldwide
.)Academy, 2007:2
وبرز (  ) Fine, 2010 : 1-2اهمٌة االبداع االستراتٌجً فً :
 -9تؽٌر تفكٌحر قحادة منظمحات االعمحال ححول اسحتراتٌجٌتً االبحداع والتكنولوجٌحا ،وتحوفٌر خارطحة طرٌحق
اؼنى لصٌاؼة وتنفٌذ التؽٌٌر التكنولوجً االستراتٌجً .
 -0التأثٌر فً ثقافة المنظمات وفً طرٌقة استجابتها لتحدٌات االبداع ،واثراء عالقتها مت الشركاء على
ٌٌسر نقل المعرفة داخل المنظمة وعبر السلسلة.
طول سلسلة القٌمة ،وبما َّ
 -3توظٌؾ سلسلة القٌمة من قبل قادة المنظمات فً االبداع فً دعم العالقات محت الزبحائن والمسحتفٌدٌن
والمجهزٌن ،وفً احتضان المواهب داخل المنظمة ،وتحقٌق االداء المتفوق على المنافسٌن باعتمحاد
االفكار االبداعٌة .
وٌرتكز االبداع االستراتٌجً الى عدد من مستوٌات االبداع فً المنظمة(انظر الشكل())9

شكل ()9
االبداع االستراتٌجً على وفق مستوٌات االبداع
& Source : Krinsky , R ., & JenKins , A . C., (1997),"When Worlds Collide" , Strategy
Leadership , (July & August) , p (19) .
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وفحً اطححار مححا ورد فححً الشححكل ( )9فحأن الخطوتححان الححـ ( )0،9تخح االفححراد وفححرق العمححل ،وتعتمححد فٌهححا
الطرائق االبداعٌة ،اما الخطوتان الـ ( )3،3فتتعلق بوحدات االعمال والشركة ،او حتى الصناعة المعنٌحة ككحل،
وفٌهما تعتمد العقالنٌة فً التفكٌر ،واسالٌب التحلٌل االحصائً .

ثانٌا ً  :خصائ

االبداع االستراتٌجً

ٌوسم هذا النمط من االبداع بخصحائ
ٌنظر الجدول ( )9فً -:

عدٌحدة  ..وٌسحمى باالبحداع المفتحوح ،وٌختلحؾ عحن االبحداع المؽلحق

جدول ( ) 9
التمٌٌز بٌن االبداع المفتوح واالبداع المؽلق
االبداع المؽلق
االبداع المفتوح
Closed Innovation
Open Innovation
* ٌركحححز علحححى تشحححخٌ وتطبٌحححق االفكحححار الداخلٌحححة
* اختٌحححار وممارسحححة اسحححتراتٌجٌة مقصحححودة ،تشحححخ وتطبحححق حصراً ،وٌقدمها للسوق بسٌطرة تامة ،وٌفترا:
وتعمد الى دمه االفكار الداخلٌحة والخارجٌحة فحً محفظحة السحلت
والخدمات الجدٌحدة (خٌحار ٌتحٌه تحدفق االفكحار الخارجٌحة بحرٌحة
فً و /أو خار المنظمة ،وٌفترا -:
أ -إن أٌة فكرة هً جٌدة بعٌداً عن جذورها .
ب -اؼلبٌة االفكار مصدرها خارجً ،وقٌمتها محفزة .

أ -السٌطرة على و /تولٌد ،وتطوٌر ،وبناء،
وتسوٌق ،وتوزٌت االفكار بعٌداً عن الشراكات،
او استجالب االفكار من مصادر خارجٌة .
ب -االحتفاظ بالمت الناس .

 -ضرورة االتجاه نحو الشراكات لزٌادة القٌمة .

 -اكتشاؾ المنتجات وتطوٌرها داخل المرسسة.

د -استهداؾ الربه من اٌة فكرة بعٌداً عن ملكٌتها .

د -االعتقاد ان الشركة التً تحصل على المنتجات
اوالً تربه .
هـ -ضرورة قٌادة السوق فً مجال البحث والتطوٌر،
وخلق القٌمة والسٌطرة على قٌمة االبداع من
خالل السٌطرة الكلٌة للشركة .

هـ -ان العدٌد من المصادر الخارجٌة تولد افكار قٌمة كـ
(الزبائن ،المجهزٌن وشركاء سلسلة القٌمة ،المنافسٌن،
منظمات البحث التعاقدٌة ،بحوث الجامعات ،بنوك
المعلومات. )...،

Source : Strategic Innovation : Open Innovation , (2005) : PP (3-7) .
فححً اطححار المقارنححة اعححاله ٌتضححه ان االبححداع مححدار البحححث ٌتححٌه لالفكححار الخارجٌححة التححدفق الححى المنظمححات،
وتوظٌفها فً خلق القٌمة او زٌادتها .
وفً مقارنة بٌن المداخل التقلٌدٌة لالبحداع ومحدخل االبحداع االسحتراتٌجً (ٌنظحر الجحدول( ))0تتححدد بشحكل
اكبر خصائ هذا النوع من االبداع وكما ٌأتً -:
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جدول ( )0
جوانب تمٌٌز المداخل التقلٌدٌة لالبداع عن مدخل االبداع االستراتٌجً
المداخل التقلٌدٌة لالبداع

مدخل االبداع االستراتٌجً
الفححر

الطوٌلحة االمححد ،ثححم

 -9البحدء مححت تحدٌحد ؼاٌححة ،وتشحخٌ
 -9تبنً اتجاه الحاضر للمستقبل ،واعتماد الٌوم كنقطة بداٌة .
العودة للحاضر .
 -0تفترا الموقؾ (الدفاعً و التابت) لصانت و /أو متخذ القرار ٌ -0 .فترا موقؾ (كاسر القواعد الثابتة) .
ٌ -3سعى لخلق فضاءات مبارٌات تنافسٌة جدٌدة .
 -3تعتمد الحدود الثابتة الصناؾ االعمال والمنتجات .
 -3التركٌز على االبداع التمزٌقً ،واالستمرار ببناء الجوهر .
 -3التركٌز على االبداع االضافً .
 -5المزاوجحححة بحححٌن ضحححبط العملٌحححة وااللهحححام الخحححالق فحححً تخطحححٌط
 -5اتباع النماذ الخطٌة فً تخطٌط االعمال .
االعمال .
 -6السعً وراء االلهام من مصادر ؼٌر مألوفة .
 -6السعً وراء المدخالت المتأتٌة من مصادر تقلٌدٌة واضحة .
 -6التركٌز على الحاجات ؼٌر المعلنة للزبون.
 -6التركٌز على الحاجات المعلنة للزبون .
 -6تلهم الزبون و تسعى لراحته .
 -6مساقة بالتكنولوجٌا (تسعى لرضا المستهلك) .
 -1قد ٌجحرب المشحروعات الرٌادٌحة الجدٌحدة او الهٌاكحل التنظٌمٌحة
 -1تعتمد إنموذ تنظٌمً ثابت لكل الحاالت
االخرى .
Source : The Strategic Innovation . The Art , (2010) : p (1) .

ٌتضححه ممححا تقححدم ان االبححداع االسححتراتٌجً مححدخل استكشححافً ٌركححز علححى تولٌححد االبححداعات مححاوراء
االضحححافٌة  Breakthroughاو المتقطعحححة  ،Discontinuousوٌعبحححر عحححن عملٌحححة مقصحححودة تتكحححرر لتخلحححق
اختالفا ً جوهرٌا ً فً القٌمة المسلمة لـ ( المستفٌد ،والزبون ،والشركاء ،والشركة ) ،وتقدٌم محفظة محن فحر
االعمححال االضححافٌة باعتمححاد العملٌححات المبتكححرة ،كمححا وٌتخححذ اقصححر الطححرق ،وٌجعححل المنظمححة تنظححر الححى مححاوراء
الحدود الثابتة فً عملها او نماذ تفكٌرها .
ومححن خصححائ االبححداع االسححتراتٌجً انححه مسححاق بالررٌححة والخٌححال ،وان الررٌححة التححً تحركححه تجسححد
القححدرة علححى القححراءة المسححبقة لحاجححات الزبححائن المحتملححٌن ،وتكححون محاطححة بالمخححاطرة ،وتتطلححب القححدرة علححى
التفكٌحححر خحححار الصحححندوق ،وكمحححا وان هحححذا االبحححداع نحححاته للتحفٌحححز الحححذاتً للحححررى واالدوات واالسحححتراتٌجٌات
والتكتٌكات ،وتقود االدوات الى ظهور حاجحات جدٌحدة ،والحررى الجدٌحدة تولحد بحدورها ادوات جدٌحدة ،واالدوات
تقود الى ررى اكثر تجدداً( .) Logan , Strategic Innovation & the Autocatalyssis … ; 3-6
وفً تأكٌد شحركة جنحرال الٌكترٌحك (  ) General Electricعلحى االبحداع فحً المشحروعات االسحتراتٌجٌة
خٌر ما ٌركد على ابرز خصائ هذا النمط من االبداع ،فً كونحه ٌبحرز بصحٌؽة مبحادرات تبتكحر طرائحق للنمحو،
وبمححححححا ٌتطلححححححب مححححححن فححححححرق المشححححححروعات ان تطححححححور تححححححدرٌجٌا ً فححححححً السححححححلت ،الخححححححدمات ،العملٌححححححات...،
( . ) Degraff & Bacevice , 2006 : 3
ثالثا ً  :ابعاد االبداع االستراتٌجً
تتفححاوت تأكٌححدات الكتححاب بصححدد هححذه االبعححاد  ..فقححد حححددها( )Krinsky & Kamas, 1995:1-4فححً
(  ) 6ستة ابعاد هً :
 )9تبصر الصناعة . Industry Foresight
 )0تبصر الزبون . Customer Insight
 )3العملٌة التمكٌنٌة . An Enabling Process
 )3الثقافة المتجهة نحو المستقبل (المستقبلٌة) . Future-driven Culture
 )5االدارة العلٌا المدفوعة بالنمو . growth – motivated senior Management

 )6تكٌؾ الشركة Corporate chameleons

 ترجمة (  ) chameleonsهً حرباءات ،وقد حورت الى تكٌؾ الؼراا البحث .
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بٌنما تحددت فً (  ) 6سبعة ابعاد على وفق ( )Palmer & Kaplan , 2007 : 5-6وعلى النحو اآلتً -:

 -9عملٌة االبداع المدار Managed Innovation process :
تشححكل الجححوهر الخححالق لالبححداع  .كونهححا تححدمه بححٌن المححداخل التقلٌدٌححة وؼٌححر التقلٌدٌححة السححتراتٌجٌة
االعمال ،وبٌن المنظورات الخارجٌة و القدرات و الممارسات الداخلٌحة للمنظمحات ،وبمحا ثٌثحري خٌحال
المنظمحححة الكتشحححاؾ طٌحححؾ واسحححت محححن االحتمحححاالت (البحححدائل) الجدٌحححدة ،وٌضحححمن ابتكحححار التراصحححؾ
االسححتراتٌجً مححن اصححححاب المصححاله االساسححٌٌن الحححذٌن ٌنبهححون المنظمححة ححححول الححررى واالهحححداؾ
واالعمال المشتركة ،مت ابتكار فرصا ً اكبر للنمو المستقبلً وعلى نحو استباقً .
 -0التراصؾ االسحتراتٌجً  : Strategic Alignmentهحذا البعحد ٌثحري العالقحة بحٌن اصححاب المصحاله
االساسٌٌن ،وبما ٌثٌر المنظمة باتجحاه (الررٌحة ،االهحداؾ ،االسحتراتٌجٌة،االعمال) المشحتركة ،وٌحقحق
التوافق الجماعً فٌما ٌتعلق بعدد كبٌحر محن القضحاٌا االسحتراتٌجٌة،الن االسحتراتٌجٌات بحدون تراصحؾ
ؼٌر ذات معنحى ،وتعحد هحدراً للمحوارد ،ؼٌحر ان هحذا البعحد ٌتطلحب عحادات جدٌحدة تسحود المنظمحة ،وبمحا
ٌوظؾ الررٌة المنظمٌة كأداة اتصال .
ً
 -3تبصر الصناعة ٌ :وفر منظوراً تنازلٌحا ( )Top-Downلتحدٌحد التؽٌٌحرات التحً تححدث فحً الصحناعة،
والقحححوى المعقحححدة التحححً تححححرك تلحححك التؽٌٌحححرات كحححـ(التكنولوجٌات الجدٌحححدة ،الحححدٌنامٌكٌات التنافسحححٌة،
السٌنارٌوهات البدٌلة ،)...،لٌشخ مامحدى دقحة ادارة المنظمحة السحواقها وصحناعتها ،وهحل ٌجحب ان
تعٌد تحدٌد مفهوم االعمال الخاصة بها؟ ،متجاوزاً ححدود البححث التقلٌحدي التجاهحات السحوق ،ومركحزاً
احٌانا ً على االبتكحار المقصحود فحً الصحناعة بهحدؾ مراقبحة االتجاهحات الجدٌحدة ،وتمكحٌن المنظمحة محن
تجنب التهدٌدات فً اعمالها الحالٌة ،وتشحخٌ فحر السحوق المحتملحة التحً تبحرز تقحارب اتجاهحات
الصناعة .
والبعححد ٌهححًء للمنظمححة فرصحا ً جدٌححدة السححتثمار خبراتهححا وتحرٌححك االجححزاء السححرٌعة النمححو داخححل صححناعاتها ثححم
الهٌمنححة علححى الصححناعات المسححتقبلٌة ،وتعزٌححز نموهححا مسححتقبالً كشححركات (التصححوٌر الرقمححً ،فححورد للسححٌارات
الرٌاضٌة ،موتوروال فً صناعة الهواتؾ الالسلكٌة والمصفحات) .
-3

-5

-6
-6

تبصححر الزبححون ٌ :ححوفر منظححوراً تصححاعدٌا ً ( )Bottom-upلححالدراك (الفهححم) العمٌححق للحاجححات المعلنححة وؼٌححر
المعلنة للزبائن الحالٌٌن والمحتملٌن ،وتطوٌر او ابتكار المنتجات بما ٌتوافق وتلك الحاجات ،واقامحة صحداقات
حمٌمة مت الزبائن فً مجاالت (تطوٌر المنته ،البحث و التطوٌر ،التسحوٌق  ،)...والتححرك بهحم نححو المراتحب
العلٌححا للنمححو ،وتجرٌححب التقنٌححات ؼ ٌححر المألوفححة لمنافسححً الصححناعة فححً كسححب تبصححر اعمححق برؼبححات الزبححائن،
وتشححخٌ افضححل الفححر بمححا ٌتنححاؼم شححعورٌا ً مححت زبائنهححا ،وبمححا ٌجعلهححم واصحححاب المصححاله الخححارجٌٌن
(مجهزٌن ،مستثمرٌن )... ،شركاء حقٌقٌٌن فً تطوٌر استراتٌجٌة الشركة وعملٌة االبداع فٌها .
المقححدرات والتكنولوجٌححات الجوهرٌححة  : Core Technologies & Competenciesترشححر القححدرات
المنظمٌححة الداخلٌححة التححً مححن المحتمححل ان ترتفححت قٌمتهححا المالٌححة الضححافة قٌمححة للزبححائن كححـ(الملكٌة الفكرٌححة،
التكنولوجٌححا ،العالقححات االسححتراتٌجٌة ،العالقححات الممٌححزة مححت الزبححائن والشححركاء ،بححراءات االختححراع ،الححذكاء
التشؽٌلً ،العالمة التجارٌة ،)...،فضالً عن اقتنا الفر المهمة للمنظمة عبر (الشراكة ،التورٌد الخارجً،
اكتساب القدرات التكنولوجٌة. )...،
االستعداد التنظٌمً  : Organizational Readinessالقدرة على البدء بالخطوة االولى لالبداع ،وقد ٌحرك
المنظمححة او ٌحححد مححن قححدرتها علححى تنفٌححذ االفكححار او االسححتراتٌجٌات الجدٌححدة ،وقححدرتها علححى االدارة الناجحححة
للمتطلبات التشؽٌلٌة والسٌاسٌة والثقافٌة والمالٌة التً ستبرز مستقبالً .
التنفٌححذ المنضححبط (االنضححباطً) ٌ : Disciplined Implementationقححود هححذا البعححد الححى منظمححة توسححم
بصداقتها لالبداع ،عبر ادارة المسار من مرحلة االلهام الى التأثٌر فً االعمال ،الن النجحاح فحً النهاٌحة ٌكمحن
فححً قححدرة المنظمححة علححى التنفٌححذ المنضححبط ،فالمنظمححة تتحححرك باتجححاه االبححداع حٌنمححا تبححدأ بتأسححٌس وتطححوٌر
االٌدٌولوجٌحححة الثقافٌحححة ،واعتمحححاد مجموعحححة محححن العملٌحححات التحححً تحححدعم االبحححداع المسحححتدام والقابحححل للتكحححرار،
ثم تحقٌق المٌزة التنافسٌة ،والشكل (ٌ )0وضه هٌكل عمل االبداع االستراتٌجً فً اطار ابعاده آنفة الذكر .
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استراتيجيات النمو الجديدة
New Growth Strategies
المنتجات والخدمات الجديدة
New Products & Services
المشاريع الجديدة
New Ventures
االسواق الجديدة
New Markets
نماذج االعمال الجديدة
New Business Models
الشراكات الجديدة
New Partnerships

تبصر الصناعة
تبصر
المستفيد/
الزبون

التراصف
االستراتيجي

المقدرات
والتكنولوجيات
الجوهرية

عملية االبداع
المدار

االستعداد
التنظيمي

التنفيذ االنضباطي

ممارسات االعمال الجديدة
New Business Practices
االبداع المستدام
Sustainable innovation

شكل ( ) 0
هٌكل عمل االبداع االستراتٌجً

Source : Palmer . D., &Kaplan . S., (2007) , " A Frame Work For Strategic Innovation :
Blending Strategy & Creative Exploration to Discover Future Business Opportunities ",
Managin Principals Innovation Point LLC , P (6) .

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  91العدد74
تقييم واقع عملية تطبيق اإلبداع االستراتيجي في منظمات األعمال

111

"دراسة استطالعية تحليلية مقارنة في عدد من منظمات االعمال الصناعية العراقية"

املبحث الثالث /اجلانب الؼملي للبحث

ٌتم فً اطار هذا المبحث تحدٌد قوة المتؽٌر المبحوث على المستوى االجمالً ،وعلى مسحتوى ابعحاده
فراوى ،وبما ٌرمن اختبار صحة الفرضٌة الرئٌسة االولحى ،ثحم تشحخٌ الفحروق بحٌن الشحركات المبحوثحة فحً
قوة ابعاد االبداع المبحوث اوالً ،ثم فً قوته اجماالً ،فً اطار السحعً الختبحار الفرضحٌة الرئٌسحة الثانٌحة ،وكمحا
ٌأتً -:

أوالً  :قوة االبداع االستراتٌجً

ٌعرا الجدول (  ) 5نتائه االستجابات وٌرشر ما ٌأتً -:
 -9حققححت ابعححاد االبححداع مسححتوى جٌححد (تجححاوز الوسححط) فححً الشححركات المبحوثححة ،وتقاربححت فححً قوتهححا عنححدما
اشرت اوساطا ً تراوحت بٌن( )3.680لعملٌة االبداع المدار ،و( )3.207لالستعداد المنظمً ،وبتشتت قلٌل
فً االجابات على وفق ما اشرته نتائه االنحراؾ المعٌاري الذي تراوحت بٌن ( )0.813للتنفٌذ المنضبط،
و( )0.635للتراصؾ االسحتراتٌجً ،وهحذا محا ٌحدلل علحى الححر الجٌحد للشحركات المبحوثحة علحى دراسحة
افكار المنافسٌن واالستفادة منها فً تحسٌن نموها ،وتسابقها فحً اعتمحاد الجدٌحد محن العملٌحات فحً تقحدٌم
ماتنتجه لزبائنها ،واالستفادة من تقٌٌماتهم فً تقٌٌم جودة منتجاتها وتطابقها مت رؼبات الزبائن ،وسحعً
قٌاداتهححا للتنسححٌق بححٌن افكححار (العححاملٌن ،المسححتثمرٌن ،المجهححزٌن )...فححً صححٌاؼة ثححم فححً تنفٌححذ ررٌتهححا،
وتوجٌه الموارد المختلفة لتجاوز معٌقات التجدٌد فٌها ،ثم سعٌها للمشاركة فً الندوات والمرتمرات التً
من شأنها ان تضٌؾ الجدٌد فحً العمحل واالسحواق التحً تعمحل فٌهحا ،وتفعٌحل بححوث السحوق لتحدٌحد رضحى
زبائنها عن منتجاتها وخدماتها ،ومعاملة الزبون كشرٌك فً تحدٌد رراها ومنتجاتها ،الحى جانحب حرصحها
على استقطاب العحاملٌن ذوي القحدرات االبداعٌحة ،وشحراءها التكنولوجٌحا فحً ححدود قحدراتها وادخالهحا فحً
مجال االنتا  ،ثم رؼبة ادارات تلك الشحركات علحى بنحاء شحراكات اسحتراتٌجٌة محت ؼٌرهحا فحً مجحال(رأس
المححال الفكححري ،العالمححة التجارٌححة ،)...،ودعمهححا لمبححادرات العححاملٌن وتبنٌهححا لهححا ،واشححراكهم فححً صححناعة
القرارات وحل المشكالت للوصول الى حلول ؼٌر مطروحة سابقا ً (وهذا هو دٌدن الصناعة العراقٌحة التحً
ٌشهد لها الزبون بعراقتها وبجودة منتجاتها) ،ثم تركٌزهحا علحى عملٌحة التحدرٌب كوسحٌلة لترصحٌن قحدرات
العاملٌن ،واعتمادها نظام تحفٌحز لحدفت العحاملٌن الحى تقحدٌم الجدٌحد محن االفكحار (محت ان هحذه االفكحار ؼالبحا ً
ماتواجه بعقبة عدم تحوافر تخصٌصحات مالٌحة كافٌحة لتحوٌلهحا الحى منتجحات او عملٌحات مبتكحرة ،ثحم مكافحأة
اصحابها لحثهم على المزٌد).
جدول (  ) 5االوساط الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة
وقٌم ( )tالبعاد االبداع االستراتٌجً واجمالٌه ن = ()67
الوسط الحسابً االنحراؾ المعٌاري
االبعاد
ت
قٌمة  tالمحسوبة *
**42.351
0.711
3.680
 9عملٌة االبداع المدار
**45.560
0.635
3.537
 0التراصؾ االستراتٌجً
**38.710
0.754
3.565
 3تبصر الصناعة
**36.023
0.747
3.288
 3تبصر الزبون
**37.519
0.749
3.433
 5المقدرات والتكنولوجٌات الجوهرٌة
**37.884
0.693
3.207
 6االستعداد المنظمً
**34.407
0.813
3.416
 6التنفٌذ المنضبط(االنضباطً)
الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري وقٌمة
**46.859
0.729
3.447
( )tألجمالً عملٌة االبداع االستراتٌجً
* درجة الحرٌة ()66
 قٌمة ( )tالجدولٌة ( )1.658عند مستوى (. )p≤ 0.05
 قٌمة ( )tالجدولٌة ( )2.358عند مستوى (. )p≤0.01
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 -0اشرت االجابات وجهة نظر عامة تعبر عن تطبٌق عملٌة االبداع المبحوث (اجماال) بمستوى جٌد
(تجاوز الوسط) ،وذلك عندما حققت وسطا ً بلػ ( ،)3.447وبتشتت قلٌل فً هذه االجابات (،)0.729
وهذا ماٌركد اعتماد الشركات المبحوثة لهذا النمط من االبداع فً البقاء فً مجال عملها ،وسعٌها
لقطت خطوات جٌدة تعٌد الحٌاة الى قطاع الصناعة العراقً الذي اصٌب بفترة من التراجت ،وتوقؾ
خطوط االنتا فً العدٌد من الصناعات داخل هذا القطاع الحٌوي ،و االرتكاز الى هذا النمط من
االبداع فً ولو سوق المنافسة الذي ٌضم باستمرار العبون جدد ٌمتلكون الموارد المختلفة،
وٌوظفونها كسالح تنافسً ،فضالً عن حقٌقة ان االدارات فً تلك الشركات ذات قدرات فكرٌة خالقة،
وتمتلك روح المواطنة الذي ٌجعلها حرٌصة دائما على ان تعمل مهما كانت القدرات و الموارد
محدودة ،وتبتكر الجدٌد فً توظٌؾ تلك الموارد الجل االرتقاء باالقتصاد ،وتحقٌق وثبات كمٌة
ونوعٌة سرٌعة فً مختلؾ المجاالت ،وبما ٌتفق مت نتائه دراسة ( Krinsky & Kamas ,
 )1995و (. )Markides , 1997
 -3ان القٌمة المحسوبة الختبار ( )Frفرٌحدمان التحً بلؽحت ( )10.231هحً اصحؽر محن قٌمتهحا الجدولٌحة
( )18.548عنححد مسححتوى معنوٌححة ( ،)p ≤ 0.05وهححذا ماٌجعلهححا ؼٌححر دالححة معنوٌ حا ً ،وترشححر ؼٌححاب
الفروق بٌن ابعاد عملٌة االبداع المبحوث ،وكونها تنتمً الى مجتمت واحد ،وتشكل منظومحة تفاعلٌحة
تكمل بعضها بعضا ً ،وانها مجتمعة ترلحؾ المنظومحة االكبحر (االبحداع االسحتراتٌجً) ،وبالتحالً فحأن أي
تؽٌٌر فً اي منها سٌنسحب بال شك على بقٌة االبعحاد ،وبمحا ٌزٌحد او ٌحنق محن مسحتوى هحذا الحنمط
من االبداع فً الشركات مدار البحث (ٌنظر الجدول ( . )) 6
جدول ()6
نتائه اختبار فرٌدمان لتحري الفروق بٌن ابعاد االبداع االستراتٌجً ن=()67
قٌمة FR
الداللة
مستوى الداللة
الجدولٌة
المحسوبة
ؼٌر دالة
0.05
18.548
10.231
المصدر  :نتائه الحاسوب وجداول ( )x2الستخرا قٌمة ( )Frالجدولٌة .
 -3فححً ضححوء النتحححائه المتحققححة فححً ( ،)0،9واعتمحححاداً علححى نتححائه اختبحححار ( )tالححذي تراوحححت قٌمتحححه
المحسححوبة البعححاد االبححداع المبحححوث واجمالٌححة بححٌن ( )46.859الجمححالً عملٌححة االبححداع ،و()34.407
لبعحححححد التنفٌححححححذ المنضححححححبط ،والتححححححً تجحححححاوزت القححححححٌم الجدولٌححححححة( )2.358,1.658عنححححححد مسححححححتوى
( )p ≤ 0.01 , p ≤ 0.05متوالٌٌن ،والتً كانت دالة معنوٌة سحٌتم رفحا الفرضحٌة الرئٌسحة االولحى
التححً تححذهب الححى " ان عملٌححة االبححداع االسححتراتٌجً بداللححة ابعادهححا فححرادى وعلححى المسححتوى االجمححالً
تطبق بمستوى منخفا  فً الشركات عٌنة البحث ".
ثانٌا ً  :نتائه اختبار الفروق بٌن الشركات المبحوثة فً قوة عملٌة االبداع االستراتٌجً
تعرا هذه الفقرة نتائه اختبار الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة التً تنبري الحى " توجحد فحروق ذات داللحة معنوٌحة
بححٌن الشححركات المبحوثححة فححً قححوة تطبٌححق ابعححاد عملٌححة االبححداع االسححتراتٌجً فححرادى ،وفححً قححوة تطبٌححق العملٌححة
المبحوثة اجماالً "  ،...ومن االطالع على الجدول (ٌ )6تضه ماٌأتً -:
 -9ؼٌاب الفروق المعنوٌة بٌن الشركات المبحوثة فً تطبٌق ابعاد عملٌة االبداع المبحوث ،الن
قٌمة( )X2المحسوبة ( )4.617,10.361,9.239,7.256,7.361,7.515,9.514اصؽر من القٌمة
الجدولٌة( )15.086,11.070عند مستوى ( )p≤0.01 , p≤0.05متوالٌٌن .

ٌ كون المستوى منخفا اذا تراوحت قوة الوسط الحسابً بٌن ( ) 2.99 - 1اي عندما تكون االستجابات محصورة بٌن (الاتفق
بشدة ،الاتفق).
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جدول (  ) 6اختبار كراوسكل والٌز* الختبار الفروق بٌن الشركات
المبحوثة فً قوة تطبٌق عملٌة االبداع االستراتٌجً
المرشرات
الداللة
قٌمة  X2المحسوبة

ت
االبعاد
 9عملٌة االبداع المدار
 0التراصؾ االستراتٌجً
 3تبصر الصناعة
 3تبصر الزبون
 5المقدرات والتكنولوجٌات الجوهرٌة
 6االستعداد المنظمً
 6التنفٌذ المنضبط(االنضباطً)
قٌمة  x2الجمالً عملٌة االبداع االستراتٌجً

9.514
7.515
7.361
7.256
9.239
10.361
4.617
6.839

ؼٌر دالة
ؼٌر دالة
ؼٌر دالة
ؼٌر دالة
ؼٌر دالة
ؼٌر دالة
ؼٌر دالة
ؼٌر دالة

* قٌمة ( )X2الجدولٌة ( )11.070عند مستوى ()p≤0.05
قٌمة ( )X2الجدولٌة ( )15.086عند مستوى ()p≤0.01
** درجة الحرٌة ()6
المصدر  :مخرجات الحاسبة .
 -0لم ترشر النتائه تحقق فروق جوهرٌة بٌن الشركات مدار البحث فً تطبٌق عملٌة االبداع االستراتٌجً
اجماالً ،الن قٌمة ( )X2المحسوبة ( )6.839تدنت عن قٌمتها الجدولٌة عند مسحتوًٌ المعنوٌحة المعحول
علٌهما .
ٌ -3رشر ماورد فً ( ) 2,1أن الشركات المبحوثة وان تباٌنت فً ( نوع المنتجات التً تقدمها ،عدد خطوط االنتا
المستمرة بالعمحل فٌهحا ،سحنة تأسٌسحها ،تقحدٌمها الخحدمات الحى جانحب المنتجحات محن عحدمها )...،اال انهحا تطبحق
االبداع االستراتٌجً ابعاداً واجماالً بمستوا متقارب ،وتعول علٌه فً بقاءها وتكٌفهحا محن خحالل اختٌحار وتطبٌحق
استراتٌجٌة تعمد الى دمه االفكار الداخلٌة والخارجٌة فً محفظة السلت والخدمات ،وبما ٌتٌه لالفكار الخارجٌة
التدفق بهدؾ توظٌفها من قبل اي من تلك الشركات فً خلق القٌمة او زٌادتها ،فضال عن التركٌز على الحاجات
ؼٌر المعلنة للزبائن بهدؾ ارضاءهم واسعادهم ،والمزاوجة بٌن المداخل التقلٌدٌة و ؼٌر التقلٌدٌة الستراتٌجٌة
االعمححال ،واثححراء العالقححة بححٌن اصحححاب المصححاله االساسححٌٌن لتحقٌححق المواءمححة فححً عححدد كبٌححر مححن القضححاٌا
االستراتٌجٌة ،الى جانب سعً ادارات تلك الشركات لتحدٌد التؽٌرات فً مجال الصناعة ،وتشخٌ القوى التً
تحركهحا ،بهحدؾ تسحمٌة البحدائل التححً تجعحل كحل منهحا ناجححة فححً ادارة اسحواقها وصحناعتها ،وتوجٌحه المقححدرات
المنظمٌة الداخلٌة كـ (الملكٌة الفكرٌة ،العالقة الممٌزة مت الزبون ،التكنولوجٌحا ،السحمعة )... ،فحً اضحافة قٌمحة
للزبون ،وبالتالً التحول من مفهوم " المنظمة التقلٌدٌة " الى مفهوم " المنظمة الصدٌقة لالبداع ".

 -3ان عححدم وجححود فححروق جوهرٌححة ٌمكححن ان ٌعححزى الححى ان جمٌححت الشححركات تعمححل فححً بٌئححة متماثلححة فححً
التؽٌٌرات ،وان جمٌعها تتأثر بتلك التؽٌٌرات بمستوى متقارب ،وتحاول جاهدة العمل بما متحاح لهحا محن
المححوارد المالٌححة والبشححرٌة والتكنولوجٌححة والمعلوماتٌححة (والتححً تشححكو نقص حا ً كبٌححراً فٌهححا ) بهححدؾ عححدم
الوقححوؾ عنححد حححدود العمححل التقلٌححدي ،واالنطححالق الححى مححاوراء المححألوؾ ،فض حالً عححن ان جمٌعهححا تجابححه
منتجاتها بمنافسة كبٌرة من المنتجات المستوردة ،والتً هً فحً اؼلحب االحٌحان اقحل محن حٌحث السحعر،
بٌنما منتجات الشركات المبحوثة تقدم بسعر اعلى للزبون بسبب شحة الموارد االولٌة (مت االشارة الى
اعتححراؾ الزبححون العراقححً بجححودة المنتجححات التححً تقححدمها الشححركات المبحوثححة ،فححً حححٌن ان الكثٌححر مححن
المنتجات االجنبٌة التً اؼرقت السوق العراقٌة لٌست بمستوى الجودة المطلوبة (بحرؼم االنخفحاا فحً
السعر ،والناته عن عدم فرا رسوم كمركٌة كبٌرة علحى دخحول تلحك السحلت ،وضحعؾ النظحام الضحرٌبً
الخا باستٌرادها).
 -5النتائه االنفة الذكر تتٌه رفا الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة .

أوالً  /االستنتاجات

املبحث الرابغ /االستنتاجات والتىصيات
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. 1ان االبححححداع االسححححتراتٌجً بححححات ضححححرورة ملحححححة لنمححححو المنظمححححات ونجاحهححححا االسححححتراتٌجً مححححن خححححالل
(ابتكححار صححناعات ونمححاذ اعمححال ،وابححداع منتجححات ،وفححته اسححواق )...،جدٌححدة ،وتؽٌححر مبارٌححات التنححافس بححٌن
المنظمحححححات ،فضحححححالً عحححححن كونحححححه ٌوجحححححه جهحححححود قٌحححححادات المنظمحححححات لتولٌحححححد قٌمحححححة جوهرٌحححححة متفحححححردة لحححححـ
( الزبائن ،المسحتفٌدٌن ،المنظمحة ،).. ،محت اعتمحاده كحاداة رئٌسحٌة فحً تحدٌحد الفحر  ،وتقلٌحل الكلحؾ ،وزٌحادة
الموارد على اختالفها بطرائق ابداعٌة .
ٌ.2تحٌه هحذا الحنمط محن االبحداع لقحادة المنظمحات التنححافس بطرائحق جدٌحدة ،وتحقٌحق اربحاح كبٌحرة وسحمعة جٌححدة
لمنظمححاتهم ،النححه ٌمكححنهم مححن اكتشححاؾ فححر السححوق وفجواتححه ،وتشححكٌل اسححواق جدٌححدة مححن تلححك الفجححوات كححـ
( وجود فئات ؼٌر مكتشفة من الزبائن او المنافسٌن ،او ابتكار طرائق جدٌدة فً االنتا  ،او اٌصال المنته الى
الزبون. ).. ،
ً
ً
.3ان المورد البشحري عمومحا ورأس المحال الفكحري خصوصحا ٌعحد محن ابحرز مرتكحزات هحذا الحنمط محن االبحداع،
وتعول المنظمات كثٌراً على اشراك العاملٌن فً تطوٌر وتنفٌذ الحلول المبتكرة التً تتٌه لها مجابهة التحدٌات
المتسارعة فً بٌئة الٌوم .
. 4ان االبححداع االسححتراتٌجً مسححاق بالررٌححة التححً تتححٌه للمنظمححات القححراءة المسححبقة لحاجححات زبائنهححا الحححالٌٌن
والمحتملححٌن ،بححالرؼم مححن كونححه محححاط بمخححاطرة عالٌححة تجعححل كححل الحلححول المبتكححرة مطروحححة للنقححا و قابلححة
للتطبٌق .
.5ال ٌركز االبداع االستراتٌجً على االفكار الجدٌدة المبتكرة على نحو مفاج  ،وال ٌعتمد على النماذ الخطٌحة
للتخطٌط االستراتٌجً التقلٌدي التً تستنبط الماضحً فحً محاولحة للتنبحر بالمسحتقبل ،كمحا وٌشحخ المتطلبحات
التفصٌلٌة لتنفٌذ المدخل االستراتٌجً فً االبداع ،وبما ٌقود الى التأثٌر فً اعمال الشركات .
.6توافر مستوا جٌد (تجاوز الوسط) من التطبٌق البعاد االبحداع المبححوث فحً الشحركات محدار البححث ،ومسحتوا
مماثل من التطبٌق لعملٌة االبداع االستراتٌجً (اجماالً) ،وبما ٌدلل على حفحاظ الشحركات فحً القطحاع الصحناعً
العراقً على رؼبتها فً ان تكون متجددة ومبدعة فحً العملٌحات التحً تعتمحدها وفٌمحا تقدمحه محن منتجحات ،محت
االعتراؾ بكونها تعمل فً بٌئة ؼٌر مستقرة ،وفً سوق اكتظ بالسلت المستوردة التحً تنحافس المنحته العراقحً
بدرجحة عالٌحة ،وهحذا محا مكحن محن رفحا الفرضحٌة الرئٌسحة االولحى للبححث التحً ارتكحزت الحى ان ابعحاد االبححداع
واجمالٌه مطبقة بمستوى منخفا فً تلك الشركات .
.7ان ابعاد عملٌة االبداع المبحوث تشكل منظومة متكاملة ،وتتفاعل محت بعضحها الحبعا لتظهحر عبحر منظومحة
اكبر تتجسد فً االبداع االستراتٌجً .
. 8رفا الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة ٌدلل على ان الشحركات المبحوثحة تسحابق الوقحت وتتححدى التؽٌحرات ،وتسحعى
الى التكٌؾ مت الظروؾ التحً تعمحل فٌهحا (نقح المحواد االولٌحة ،شححة الطاقحة الكهربائٌحة ،عحزوؾ الكثٌحر محن
الزبائن عن شراء المنته العراقً النبهارهم بالمنته المستورد )..،لتجاوز ما ٌعٌق االبداع فٌها ،والحفاظ علحى
هوٌتهححا التححً عرفححت بهححا فححً (تقححدٌم البححدائل خححالل فتححرة الحصححار االقتصححادي التححً مححر بهححا العححراق فححً نهاٌ حة
التسعٌنات) ،وبمحا جعحل البلحد ٌتجحاوز ازمتحه حٌنهحا ،ورؼبحة اداراتهحا فحً بحذل الطاقحات لتوظٌحؾ سحمعة المنحته
العراقً فحً عملٌحة التسحوٌق ،كمحا وتعمحد الحى تخفحٌا الكلفحة بهحدؾ تقحدٌم المنحته بحنفس الجحودة وبسحعر اقحل
لضمان رضى زبائنها .
 .9ان تطبٌق االبداع االستراتٌجً فً شركات القطاع الصناعً العراقً دلٌل صحة لتلحك الشحركات ،وٌمكحن ان
ٌبعد شبه تحولها الى شركات خاصة عن االذهان ،الن تحولها من عملٌة االبداع التقلٌدي الى االبداع المفتحوح
ٌححدلل علححى وجححود طاقححات خالقححة تعمححل فححً قطححاع الصححناعة العراقححً العححام ،وان تححوفٌر الححدعم بكححل اشححكاله لتلححك
الشركات سٌفسه المجال لالرتقاء بمستوٌات االبداع فً هذا القطاع الهام .
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ثانٌا ً  :التوصٌات
 .9سعً الشركات لتعزٌز مستوٌات االبداع االستراتٌجً فٌها ،وتبنٌه دائما كمنهه وفلسفة وثقافة عمل،
وذلك برعاٌحة افكحار العحاملٌن ومبحادراتهم و دراسحتها وتطبٌقهحا لضحمان تقحدٌم الجدٌحد محن المنتجحات،
وتبنً المبتكر من العملٌات ،وولو اسواق جدٌدة ،واثراء التنافس مت شركات القطاع الخحا التحً
تقدم منتجات مماثلة .
 .0تحول الشركات محن ابحداع المنتجحات الحى ابحداع العملٌحة ونمحاذ االعمحال واالسحتراتٌجٌات ،واسحتبدال
الموارد القدٌمة بالجدٌدة والتنافسٌة كخٌار استراتٌجً ٌحقق قٌمة صعبة االستنساخ لتلك الشركات.
 .3بقاء قادة الشحركات قحرٌبٌن محن البٌئحة الخارجٌحة لحتلمس تؽٌراتها،واسحتنباط الجدٌحد محن االفكحار التحً
تمكن من مواكبة تلك التؽٌرات ومجابهة تحدٌات المنافسة من المنته االجنبً .
 .3جعححل اراء الزبححائن بصححدد ( جححودة ،سححعر ) ... ،المنتجححات المقدمححة قنححاة مهمححة ٌعححول علٌهححا قححادة تلححك
الشركات فً رسم استراتٌجٌات االعمال ،وتحدٌد نمط االنتا المناسب ،ثم تحوفٌر المنحته الحذي ٌلبحً
رؼبات الزبائن اوالً بأول وبسعر مناسب وجودة عالٌة .
 .5حححر الشححركات المبحوثححة علححى اقامححة شححراكات او تحالفححات مححت منظمححات القطححاع الخححا  ،او مححت
الشركات االجنبٌة المستثمرة ممن تقدم منتجات مماثلة او منتجات جدٌحدة ،لضحمان اعحادة الحٌحاة الحى
بعا خطوط االنتا المتوفقة عن االنتا فً الشركات مدار البحث ،ثم تبنً مبادرات ترضً زبائنهحا
وتحقق رؼباتهم .
 .6علححى الشححركات تعزٌححز ثقافححة المشححاركة فححً المعلومححات بححٌن المبححدعٌن فٌهححا ،واحتضححانها االخححتالؾ،
واسحححتٌعابها لوجهحححات النظحححر المختلفحححة ،الن ذلحححك ٌحححوفر فحححر الحححتعلم وبنحححاء القحححدرات فحححً المجحححال
االستراتٌجً .
 .6اعتماد الشركات لنظم حوافز تحث العاملٌن واعضاء الفرق والوحدات على تقدٌم الجدٌد محن االفكحار،
ودفعهححم العتمححاد اسححلوب حححوار مححت الزبححائن قححائم علححى تسححمٌة حاجححاتهم المعلنححة وادراك حاجححاتهم
الضمنٌة ،لضمان إرضاءهم والمحافظحة علحٌهم ،ثحم اسحتقطاب زبحائن جدد،السحٌما وان بنحاء شحراكات
مت الزبائن ٌضمن االبداع السرٌت والشامل فً (االفكار ،المنتجات ،الخدمات.)..،
 .6التركٌححز علححى وظححائؾ ( االختٌححار والتعٌححٌن ،التححدرٌب ،تقٌححٌم االداء ) ،كححأدوات لرفححد الشححركات بححذوي
المهارات المتعددة والنادرة ،واالفراد ذوي الحماس ممن ٌمتلكون افكاراً ابداعٌة وٌوسمون بشحجاعة
التنفٌذ لهذه االفكار ،واستخدام نتحائه تقٌحٌمهم فحً تحفٌحزهم واسحتثارة قحدراتهم ،فضحالً عحن تحدرٌبهم
لالرتقاء بقدراتهم االبداعٌة .
 .1على الشركات ان تشخ اي جزء من اجزاءها فً ازمة ،الن كثٌحر محن االزمحات انتهحت بحالتؽٌٌر ثحم
االبداع االستراتٌجً .
 .92قٌام الجامعات بدورها فً اقامحة المحرتمرات التحً تتحٌه الفرصحة لعلمحاء االسحتراتٌجٌة ومطبقٌهحا فحً
التركٌز على الفحر والتححدٌات التحً تثحري البححث فحً عحالم االبحداع االسحتراتٌجً ،وتجعحل التنحافس
مختلفا ً ومتجدداً .
ً
 .99حر الجهات المعنٌة على رفد منظمات القطاع العام عموما ،والعاملحة منهحا فحً القطحاع الصحناعً
خاصة بمقومحات االبحداع االسحتراتٌجً كحـ(الموارد ،الححوافز ،االسحتقاللٌة فحً العمحل ،)...،كحً ترتقحً
بمستوٌات هذا النمط من االبداع الذي له دور بارز فً نمو االقتصاد الوطنً.
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Assess the Reality of the Process of Applying the strategic Innovation
In Business organizations : A prospective Study of comparative
analysis in anumber of business organizations the Iraqi Industrial
Abstract :
The research aims to Estimate the Strength of Strategic Innovation
application in terms of application strength , and on the overall level in number
of Iraqi Industrial business organizations . After wards determine whether their
is differerences among those organizations in application process for the
dimensions , and for the overall process .
The Research revealed number of conclusions including that the process of
strategic innovation is applied in a good Level , and demonstrates the desier of
the industrial companies Leaders to Launch beyond the familiar products , and
to provide new products that satisfy customers, and meet their favourites .
The Research presents set of recommendations, including that the companies
should seek increasing of the strategic innovation level, and adapt it as a
philosophy of work , furthermore to take care of the new ideas and initiatives of
the employees, and employ theme in order to enrich the competition process
between companies within the same sector, then compete at the level of industrial
sector companies generally .
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