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ملخص

 له ز ا بصززنم المسززيرزن يرثززززن ث ي ز ار عل ز جان ز،يتميززز مطززيم المؤسسززة فززي العصززر الطززالي نمنافسززة رسززة

زاالبتكار في المجزا اإلنتزاجي زالتسززيقي للمؤسسزة بهزدق تقزديم خدمزة زسزلعة متميززة للزحززن تسزمم لهز ب المؤسسزة ناالسزتمرار

 زألن مصززدر ثززل إبززدا بز ابتكززار اززز البززرد فوبززد بن يثزززن مطزززر االرتكززاز فززي ثززل مسززار لإلبززدا زاالبتكززار تتبنززاب، زالنقززا
،المؤسسة زال يمثزن للبزرد بن يقزدم عصزارة بفثزارب زجزل لاؤتزة لمؤسسزة مزا إال إ ا زعر ناالنتمزا لهز ب المؤسسزة ز مزن ن فثارازا
.زمن انا يظهر دزر االنتما التنظيمي في تبعيل سيرزرة اإلبدا زاالبتكار في المؤسسة

 ثما،المزيد من المجهزدات لتطقيق بادافها

زؤد تزصلت الدراسة إل بن عزر البرد ناالنتما للمنظمة يساام في ب

 زعلية،يساام االنتما التنظيمي في تطبيز العاملين نالمؤسسة عل اإلبدا زاالبتكار ن ثل يساام في تطسين بدا المؤسسة
. من بجل دفعة الستعما خبرتة زثبا تة ن ثل إبداعي،ترسيخ فثرة انتما البرد إل المنظمة ناعتنارب جز ا منها

يج

. االنتما التنظيمي، االبتكار،  اإلبدا:الكلمات المفتاحية

Z00, O30 : Jel تصنيف

Abstract
The environment of the institution in the current era is characterized by fierce competition,
That is why managers have become so focused on the aspect of creativity and innovation in the
field Productive And the marketing of the institution with the aim of providing a distinguished
service and commodity to the customer that allows this institution to continue and survive, And
because the source of all creativity Or an innovation that is the individual, so it must be the
fulcrum of every path for creativity and innovation adopt it, it is not possible for an individual
to present the juice of his thoughts and all his energy to an institution unless he feels belonging
to this institution and believes in its ideas, Hence the role of organizational affiliation in
activating the process of creativity and innovation in the institution.
The study concluded that the individual’s sense of belonging to the organization contributes
to making more efforts to achieve its goals, and organizational affiliation contributes to
motivating the organization’s employees to innovate and innovate in a way that contributes to
improving the performance of the organization. Push him to use his expertise and competence
creatively.
key words: Creativity, innovation, organizational affiliation.
Jel Classification Codes : O30, Z00
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مقدمة :
لقد ناتت جل الدراسات المهتمة بنجاح تنظيم معين ترثز عل

عاملين األز المزارد الن رية من جهة،

زاإلبدا زاالبتكار من جهة بخرى ،زا ا ثان العديد من الناط ين يتلرؤزن للمزضزعين ن ثل منبصل إال بنهما
متوزمين زمتكاملين فاإلبدا زاالبتكار مصدرب العقل الن ري ،زان ثانت العوؤة في السابق بين البرد زالتنظيم
اي عوؤة عقد عمل زبجر فان التزجهات الطدي ة ترثز عل

العامل النسيثزلزجي زااللتزام الزجداني اتجاب

باداق المؤسسة لتسمم لها نالرفع من مستزى جاازيتها للمنافسة زمن انا نلرح اإل ثالية التالية:

ماهو دور اإلبداع واالبتكار في المؤسسة وكيف يسهم االنتماء التنظيمي في الرفع من حاالت اإلبداع

واالبتكار في المؤسسة؟

أهمية الدراسة :

تننع بامية ا ب الدراسة من زاؤع سعي المؤسسات إل تبني اإلبدا زاإلبتكار من بجل مزاكنة الظرزق

االؤتصادية الراانة التي تلزم عليها بن تكزن مؤسسات مبدعة زمبتكرة للطباظ عل نقائها ،ثما تظهر باميتها من
خو معرفة مدى ت ير االنتما التنظيمي عل

تبعيل القدرات اإلبداعية زاإلبتكارية لأل خاص العاملين في

المؤسسات زمدى سعيهم للزصز إل بادافها زتطسين مستزى بدائها.

أهداف الدراسة:

 -التعرق عل زاؤع اإلبدا زاالبتكار في المؤسسات.

 الرغنة في إيجاد مختلف اآل ار الناجمة عن اإلبدا زاالبتكار عل المؤسسات. -التعرق عل

ليات دعم اإلبدا زاالبتكار في المؤسسات.

 -معرفة درجة ت ير االنتما التنظيمي عل اإلبدا زاالبتكار في المؤسسات.

الدراسات السابقة:

 -دراسة :تزفيق علية تزفيق العجلة ،اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام-دراسة

تطبيقية على و ازرات قطاع غزة ،رسالة مقدمة لنيل هادة الماجستير في إدارة األعما  ،الجامعة اإلسومية
نغزة ،فلسلين .2009 ،زؤد تزصل الناطث إل النتائج التالية:
 -يتزفر لدى المديرين العاملين بز ازرات ؤلا غزة عناصر األدا الجيد م ل :السياسات زاإلج ار ات المطددة،

المهارات المهنية زالمعرفة البنية  ،التباني زالجدية لدى المزظبين زالقدرة عل تطمل المسؤزلية؛

 -يتزفر لدى المديرين العاملين بز ازرات ؤلا غزة مطددات زمعايير لألدا الزظيبي ثالدافعية زالقدرة زالرغنة

لدى المزظبين للقيام ن عمالهم ،القدرة عل

المزظبين عن العمل زالرزات

المناسنة.

طل م ثوت العمل ،إدراك المزظف لدزرب بدؤة ززضزح ،رضا

 -دراسة :الجراح علي صالم ،ببز دزلة داززد جما  ،أثر تطبيق إستراتيجيات إدارة المواهب في تعزيز االنتماء

التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية ،المجلة األردنية في إدارة األعما ،

المجلد  ،11العدد  .2015 ،2زؤد تزصلت ا ب الدراسة إل :
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 -بن المستزى العام لتلبيق إستراتيجيات إدارة المزاا

في الجامعات األردنية الرسمية من زجهة نظر بعضا

ايئة التدريس العاملين في تلك الجامعات جا بدرجة متزسلة ،طيث ال تزجد دزائر داخل تلك الجامعات تعن

نالمزظبين بصطا

المزاا

زالكبا ات ،عل

الرغم من بن إستراتيجيات الجامعات في النطث عن المدرسين

األكبا زاستقلابهم زتنميتهم ضمن طدزد اإلمثانيات تتزافق إل طد ما مع إستراتيجيات إدارة المزاا ؛

 -جا المستزى العام لونتما التنظيمي لدى بعضا ايئة التدريس العاملين في الجامعات األردنية الرسمية

بدرجة متزسلة ،طيث يرى النعض بن الجامعة التي يعمل بها ال تزفر لة المناخ الموئم لتلبية اطتياجاتهم ،إ ا

ما ؤزرنت بنعض الجامعات في النود العرحية المجازرة زيقصدزن ب لك دز الخليج العرحي ،ثما ثان للزضع

المادي األ ر األكبر في مستزى االنتما التنظيمي لديهم ،في طين بن نعضهم اآلخر يرى بن الجامعة تقدم لهم،
ما تستليعة زضمن إمثانياتها المتزاضعة ،زنالتالي فان االنتما متطقق لديهم.
 .1واقع اإلبداع واالبتكار في المؤسسات

ت هد المؤسسات في الزؤت الطالي منافسة ديدة ،نظ ار للتلزرات الطاصلة زالتغيرات السريعة في مختلف

المجاالت زالتي فرضت عل المؤسسات إيجاد ظرزق مزاتية للعمل زاالستمرار ،األمر ال ي دفع ا ب المؤسسات
إل ت جيع اإلبدا ال ي يعتبر بساس نهزض المؤسسات زاستمراراا ،إضافة إل االاتمام ناألفثار زتبني مختلف

االبتكارات التي تساعد المؤسسة في الزصز إل بادافها المتعددة.
 1.1ماهية اإلبداع :

يعتبر اإلبدا من اللرق التي تساعد المؤسسات عل

النجاح زاإلستمرار في العمل ،في بيئة تتلل

التغيير زالتجديد المستمر ز لك لتطسين ظرزق العمل زالتما ي مع التغييرات الطاصلة في الداخل زالخارج.

 1.1.1مفهوم اإلبداع :

أ -الداللة اللغوية لإلبداع :
إن ثلمة إبدا في اللغة العرحية ناجمة من بد ال ي بز ابتدعة ،زمن لك ؤزلة تعال  ﴿ :بديع السمزات
زاألرض ﴾ (اآلية  101من سزرة األنعام) ،زجا في القامزس المطيم بدعة يبدعة بدبب زبن ب زاخترعة عل

م ا  ،زفي لسان العر " فالبديع زالبد از ال ي ال ي يثزن بزال ،زيقا عل مبد ال ي بنة مبدعة بدعا،
زابتدعة بي بن ب ،زحدبب زابدا ال ي بي اخترعة عل غير م ا ( .العبيدي ز خرزن ،2010 ،ص)38

ب -الداللة االصطالحية لإلبداع :

عرق العالم جزان  gowanاإلبدا ن نة" :مزيج من القدرات زاالستعدادات زالخصائص ال خصية التي

إ ا زجدت بيئة مناسنة يمثن بن ترؤ نالعمليات العقلية لتؤدي إل نتائج بصلية للبرد بز المؤسسة بز المجتمع بز
العامل".

زؤد عرق العالم تزرانس  toranceاإلبدا ن نة" :عملية زعي نمزالن الضعف زعدم االنسجام زالنقص

نالمعلزمات زالتنبؤ نالم ثوت زالنطث عن طلز زاضافة فرضيات زاختناراا ،زصياغتها زتعديلها ناستخدام

المعليات الجديدة للزصز ال نتائج جيدة لتقدم لآلخرين".
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زعرق الكسندر رز ثا اإلبدا ن نة" :عنارة عن الزطدة المتكاملة لمجمزعة العزامل ال اتية زالمزضزعية
التي تعزد إل

تطقيق إنتاج جديد زبصيل ز ز ؤيمة من البرد زالجماعة ،زاإلبدا نمعناب الزاسع يعني إيجاد

الطلز الجديدة لألفثار زالم ثوت زالمنااج" ( .خير هللا ،2009 ،ص)06

 2.1.1مراحل اإلبداع

زتمر عملية اإلبدا نالمراطل التالية( :ال ما زخيضر ،2014 ،ص ص)379-377

أ -مرحلة التصور  :Recognitionتبدب الخلزط األساسية لإلبدا الناجم نبثرة جديدة بز تصزر ثامل
لإلمثانات التكنزلزجية زاإلطتياجات المللزنة ،إضافة لدراسة المنافع االؤتصادية زاالجتماعية التي ي خ اا المبد
نعين اإلعتنار ،بز لبيعة اللل

المتزؤع (المطتمل) ،زمقازمة المنافع المتزؤعة نثلبة اإلنتاج المللز .

ب -مرحلة تكوين الفكرة  :Idea Formulationاي العملية األساسية في مرطلة اإلبدا  ،طيث بن تصميم

المطتزى ي مل عل تطديد اللل

المتزؤع زالتكنزلزجيا المطتملة لتكزين التصميم ،زا ب الخلزة اي عمل مبد

زخوق لتزطيد ثل العزامل المللز اعتماداا .ثما بن ا ب المرطلة تم ل عملية تقييم ( )Evaluationتصاط

إدارة اإلبدا

في ثل مراطلة المللزنة ،إ يتقرر في ضزئها ما إ ا ثان األمر ممثنا في االستمرار ،بز ثانت

اناك ضرزرة للتزؤف عن العمل.

ج -مرحلة معالجة المشكلة  :Problem Solvingترافق ا ب الخلزة عملية اإلبدا ن ثل مستمر طيث
يصاط

لك ظهزر نعض الم ثوت بز المعزؤات التي يج

بن تتخ ن نها المعالجات زالطلز الممثنة

لمزاصلة فاعلية اإلبدا  .فإ ا لم تبلم المؤسسة بإج ار المعالجات الممثنة فإن الم رز يتزؤف بز يلغ العمل
نة.

د -مرحلة الحل  : Solutionإ ا ما نجطت ن الات طل الم ثوت ،ت تي ا ب المرطلة التي يثزن فيها ؤد
تطقق نجاح الم رز المستهدق .فإ ا طقق المبد الم رز من خو اإلمثانات التكنزلزجية المتاطة سمي ا ا
النز اإلبدا نالتبني ( .)Innovation Adoptionبما إ ا لم تطقق المزارد التكنزلزجية المتاطة إمثانية التنبي

فإن المنظمة تلج إل إعتماد المرطلة األخرى من مراطل اإلبدا زاي مرطلة التلزير(.)Development

ه -مرحلة التطوير  :Developmentتم ل ا ب المرطلة إطدى صزر الت كد التي تزاجهها المبد  ،طيث إن
إمثانية ؤياس الطاجة إل التكنزلزجيا المتزؤعة إلكما الم رز ؤد تكزن غير معرزفة عادة ل لك يطاز المبد

بن يطل م ثوت عدم الت كد من خو األخ نعين االعتنار طاجة السزق ،زالعقنات اإلنتاجية المرافقة ل لك .زال

يمثن تطقيق اإلبدا إال طينما يتم تقديم السلع زالخدمات (المخرجات) فعو للسزق.

و -مرحلة االستعمال واالنتشار : Utilization & Diffusionتم ل ا ب المرطلة الخلزة النهائية زاألخيرة في
عملية اإلبدا  ،طيث يتم استعما اإلبدا بز انت ار فثرة اإلبدا زالنتائج المطققة منها.

 3.1.1أهمية اإلبداع :

يمثن إجما اإليجابيات التي تزفراا ظاارة اإلبدا في المؤسسات عل النطز التالي (:العجلة،2009 ،
ص ص)15-13
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 القدرة عل االستجانة لمتغيرات البيئة المطيلة ،مما يجعل التنظيم في زضع مستقر إ يثزن لدية االستعدادلمزاجهة ا ب التغيرات ن ثل ال يؤ ر عل سير العمليات التنظيمية؛
 -تطسين خدمات التنظيم نما يعزد نالنبع عل التنظيم زالبرد؛

 -المساامة في تنمية القدرات البثرية زالعقلية للعاملين في التنظيم عن لريق إتاطة البرصة لهم في اختنار تلك

القدرات؛

 -االستغو األم ل للمزارد المالية عن لريق استخدام بسالي

علمية تتزاك

مع التلزرات الطدي ة؛

 -القدرة عل إطداث التزازن بين البرامج اإلنمائية المختلبة زاإلمثانيات المادية زالن رية المتاطة؛

 طسن استغو المزارد الن رية زاالستبادة من ؤدراتهم عن لريق إتاطة البرصة لها في النطث عن الجديد فيمجا العمل زالتطديث المستمر ألنظمة العمل نما يتبق مع التغيرات المطيلة.
 2.1االبتكار في المؤسسات :
يلق

االبتكار في الزؤت الطالي ااتماما متزايدا من لرق المؤسسات ،نظ ار ألاميتة في الطباظ عل

المتعاملين معها زالمطافظة عل مثانتها في السزق.

 1.2.1مفهوم االبتكار :

االبتكار از اخت ار جديد بز لريقة مطسنة في إنتاج سلعة زث لك از بي تغيير في لرق اإلنتاج زالتي

تعلي المنتج بفضلية عن المنافسين في تطقيق اطتكار مؤؤت( .بزنعة ،2012 ،ص )32

االبتكار از مدخل للتجديد في بي مجا زيمثن بن نقز ن ن االبتكار از نقلة بداية للتجديد زمن م التغيير

نطز األفضل ال ي تسع إلية ثل مؤسسة بما مطمد بطمد عبد الجزاد يرى ن ن االبتكار از القدرة عل االخت ار

بي بنة ال يمثن بن يثزن اناك ابتكار بدزن اخت ار زفي ا ا السياق اناك رؤية ل ثل العوؤة بين االبتكار
زاالخت ار زمباداا بن االبتكار از تلبيق ناجم لوخت ار ( .سليماني ،2007 ،ص )24
يعرق االبتكار طس

ثل من " " Draft et Egiعل بنة تعبير زابتكار يمثن بن يطدث في جزان

تقنية (تقنيات جديدة لخلق المنتجات زالخدمات) بز جزان
خلزط المنتج الجديد) بز جزان

إنتاجية" (تعديوت بز إيجاد منتجات بز تلزير

إدارية (تغير في الهياكل التنظيمية ،األاداق ،األنظمة ) ،بز جزان

خصية

(تغيرات في القدرات ،في القيادة لألفراد ،االتصا  ،طل الم ثوت ،المهارات)( .بن يعقز  ،اناش،2014 ،
ص)5

زا ا ثان النعض يخلم بين مصللطي االبتكار زاإلبدا فإن االبتكار يتعلق ناكت اق فثرة جديدة مميزة

بما اإلبدا فيتعلق بزضع ا ب البثرة مزضع التنبي عل

ثل عملية بز سلعة بز خدمة تقدمها المؤسسة لزحائنها

زا ا ثان االبتكار عام متعلق ناأل خاص فإن اإلبدا يتعلق نالمؤسسة زحن الها اإلنتاجي زالتسزيقي( .بزنعة،

مرجع سابق ،ص )29

 2.2.1العوامل المؤثرة في االبتكار
يمثن تلخيص ا ب العزامل في ال ثل المبين بدناب:
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الشكل رقم ( :)1العوامل المؤثرة في االبتكار

المصدر :بزنعة ،مرجع سابق ،ص .41

أ -مجموعة الخصائص الشخصية :زاي تلك المتعلقة نالبرد ال ي يعتبر العنصر األساسي لعملية اإلبتكار
زاناك مجمزعة من السمات التي تظهر عل ال خص المبتكر:

 الميل إلى التعقيد :من خو تبثيرام ن يا غير م لزفة لطل الم اكل الصعنة.

 حالة الشك :فال ك از ال ي يقزد إل لرح بسئلة غير م لزفة عن ثل عن ثل ي زالتي بها إل يصل
بها إل نتيجة.

 الحدس :فاألفراد المبتكرزن ام ال ين يتمتعزن نالقدرة عل االستنلان زالقدرة عل تصطيم المسار.
 اإلنجاز الذاتي :إن المبتكر يتسم ن نة مطبز ناإلنجاز ال اتي.

 النفور من المحددات والقيود :إن البرد المبتكر ينبر من المطددات زالقيزد التي تزاجهة ،طيث يجد في القدرة
ال انية

 المرثزة عمقا زمتسع ما ال يمثن بن يطداا ي .

ب -مجموعة العوامل التنظيمية :إن المؤسسات تم ل إلا ار تنظيميا نالغ الت ير عل الن اط االبتكاري لألفراد،

فاألفراد ال يعملزن في البراغ زال يمثنهم بن يعملزا خارج مطيلهم زسياؤهم التنظيمي ،زا ب العزامل تتضمن
مايلي:

 إستراتيجية المؤسسة :زانا يمثن بن نميز بين نملين من المؤسسات ،مؤسسات تتنع إستراتيجية ابتكارية
زالنمم ال اني يتنع إستراتيجية مزجهة نطز الطالة القائمة بي التكنزلزجيا زالمنتجات زالخدمات الطالية.

 القيادة وأسلوب اإلدارة :ال ك في بن القيادة تلع

دز ار فعاال في تطبيز بز إعاؤة االبتكار داخل المؤسسة،

طيث بن القيادة االبتكارية في المؤسسة اي التي ت يع جز االبتكار زتزجد الطزاق.
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 الفريق :لقد ب بتت الدراسات تبزق بدا البريق ثزطدة لألدا عل

البرد بز عل

تجار المؤسسات الناجطة بن التطز من الهيثل التنظيمي التقليدي إل

اإلدارات ،ثما بزضطت

استخدام فرق العمل يمثن بن

ي ثل المناخ األك ر موئمة لتعزيز زدعم االبتكار.

 ثقافة المؤسسة :نجد بن المؤسسات ات النمم البيرزؤرالي تميل إل المطافظة عل

قافتها الطالية ،مما

يجعلها غير موئمة لوبتكار زما ي تي نة من مباايم زتقاليد زعادات جديدة ،بخوق المؤسسات القائمة عل
االبتكار زالتي يبترض بنها تتسم نقدرة عالية عل االبتكار ال قافي ال ي يدخل تغييرات مهمة عل الهياكل
زالسياسات زالمباايم الطالية لصالم التغيير ال قافي زما يتناس

مع التزجة نطز االبتكار.

 العامل المؤثر :إن االبتكار في المؤسسة يت ر نالعامل المؤ ر ال ي يمثن بن يطبز عل االبتكار بز يعيقة،
زل ا يج

عل المؤسسة مراعاة العامل المؤ ر في ثل ابتكار لضمان الظرزق التنظيمية الموئمة لوبتكار.

 االتصاالت :في المؤسسات القائمة عل

االبتكار تعمل االتصاالت عل

سهزلة تكزين البرق زتقاسم

المعلزمات بين بعضائها ،زا ا ما يمثن بن تقزم نة االتصاالت ال نثية طيث تؤدي إل
المعلزمات زالمعرفة زمن م تعجيل تخصيص المزارد زاتخا الق اررات.

تعجيل طرثية

ج -مجموعة عوامل البيئة العامة في المجتمع :زتطتزي عل :

 -الخصائص والنزعات السائدة في المجتمع :زتتم ل في العزامل االجتماعية زال قافية للبرد المبتكر زالعزامل

السياسية المتم لة في الدعم السياسي لوبتكارات.

 القاعدة المؤسسية للبحث والتطوير في المجتمع :إن المجتمعات المزجهة نطز االبتكار عادة ما تستكملبنيتها التطتية الضرزرية من بجل االبتكارات زتعزيزاا لصالم األفراد المبتكرين زالمؤسسات االبتكارية ،زمن بين

العزامل المؤ رة في ا ب القاعدة مراكز النطث زالجامعات التي تعتبر القاعدة إلنلوق اإلبتكارات( .بزنعة ،مرجع
سابق ،ص ص  ،46-41بتصرق)

 .3.2.1نظريات االبتكار (إدارة االبتكارر):
اناك وث نظريات إلدارة االبتكار زاي( :خيري ،2012 ،ص ص)77-76

أ -النموذج الفائق أو ما وراء النطاق المادي ( :)Transcendental modelزاي النظرية التي تقزم عل

بساس بن االبتكار يعتمد عل نمم خاص من األفراد ام المبتكرزن العناؤرة ،زنالتالي فإن عل المؤسسات بن

تنطث عن األفراد من ا ا النمم العنقري القادرين عل التزصل عل اإلبتكارات الجديدة ن ثل بسر زبفضل من
غيرام ،إ ا تزفرت له ب البئة األخيرة ظرزق زمزارد بفضل ،زطس

ا ا النمز ج فإن اناك عددا ؤليو من األفراد

في المؤسسة مبتكرزن ينط زن زيقدمزن النسنة األكبر من األفثار الجديدة زاالبتكارية.
ب -النموذج اآللي ( :)Mechanistic Modelتقزم ا ب النظرية عل

بساس بن الطاجة اي بم اإلبتكار،

فاالبتكار يمثن بن يظهر بيسر بكبر عندما تكزن اناك م ثلة تزاجة المؤسسة بز األفراد ،زتلم عليهم من بجل
طلها ،زال ك في بن ا ب النظرية تقزم عل بساس زجزد م ثلة ،زالتي تدفع األفراد إل تزجية جهزدام الخاصة

البتكار ما يعالجزن نة من م ثلة.
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زا ا النمز ج يمثن بن يبسر الك ير من االبتكارات ،مما يؤثد اإلفتراض القائل ن ن ا ب االبتكارات بنتجت
لمزاجهة الم ثوت التي تزاجة األفراد زالمؤسسات ،فالجسزر من القدم لم تبتكر إال لمزاجهة م ثلة اإلنتقا من

ضبة النهر إل األخرى ،زنالطات السطا

لم تبتكر إال لمزاجهة نقص األراضي نمراكز المدن زارتبا ب مانها،

زالمصاعد لم تبتكر غو لمزاجهة الطاجة إل الصعزد إل اللزابق المتعددة للبنايات العالية بزال ،زمن مة في

نالطات السطا .

ج -نموذج التركيب التراكمي ( :)Cumulative Synthesis Modelزا ب النظرية تقزم عل جزد التبثير
زالتطليل زالترانم زالتطقق من بجل التزصل إل األفثار ،زمن م إل المنتجات بز الخدمات الجديدة ،زا ب تبسر

التطسينات الك يرة عل المنتجات الطالية من خو التزليبة الجديدة ،بز إضافة مثزن جديد بز سمة جديد ،زغير
لك مما يث ف عن استنارة زتنصر يزصل إل التزليبة الجديدة.

 .4.2.1مراحل عملية االبتكار :

لقد بصنم االبتكار ضرزرة طتمية ،تسع إلية ثل مؤسسة ،مهما ثانت لبيعتها زيتم تتزيج مراطلة عل

النطز التالي ( :لرلار ،طليمي ،بدزن سنة ،ص ص )10-09

أ -توليد األفكار :في ا ب المرطلة يتم تزليد بفثار االبتكار ،من خو االاتمام بتلزير قافة المؤسسة ،زت جيع
انتقا المعلزمات الجديدة بين األفراد عبر االتصاالت ،مما يؤدي إل

المعلزمات نلرق زبسالي

سهزلة طصز المؤسسة عل

اب

مختلبة ثآ ار الزحائن زالممزلين زالمزردين ،بز عن لريق النطث عن التكنزلزجيات

الصناعية الجديدة ،زمن م اختيار األفثار الجديدة المناسنة زالممثن تلبيقها من لرق األفراد زايثل اإلنتاج
المتاح ،زث ا ؤدرة المؤسسة المالية.

ب -تحويل الفكرة إلى مشروع :يتم تطزيل األفثار الجديدة إل م رز  ،ز لك من خو زضع مخلم تلبيقي
يتضمن نز التجديد المستخدم زطدزد تلبيقة ،زنز زسائل العمل المللزنة ،زالتكنزلزجيا الطدي ة المستخدمة ،مع

دراسة مناسنة لكل ا ب الظرزق زفق اطتياجات الزحائن المستهدفين .ناإلضافة إل

لك ،تقزم المؤسسة بتطديد

تكاليف م رز االبتكار من تكاليف النطث زالتلزير ،زث ا التكاليف المتعلقة نانلوق الم رز سزا من الناطية

الصناعية بز التجارية ،ززضع دراسة تتعلق بتزؤع المبيعات زالتلزرات المتعلقة نالسزق زرد فعل المنافسين لنتائج
م رز االبتكار ،بي مزاكنة التغيرات الجديدة الطاصلة في مطيم المؤسسة زالتي يمثن إدخالها في بية لطظة.

ج -تتويج المشروع واقعيا :تت لف ا ب المرطلة من مجمزعة خلزات تقزم بها المؤسسة ،طيث تبدب ا ب األخيرة
بإنتاج منتزج تجريبي ،يسمم لها من الت كد من جاازية زسائل اإلنتاج الجديدة (الهيثل اإلنتاجي) ،زالمزاد

األزلية ،زمدى ثبا ة اليد العاملة المتخصصة في تلبيق التكنزلزجيا الجديدة ...يسمم ا ا المنتزج التجريبي
للمؤسسة المعنية بتطليل ار زردة فعل الزحائن زالمزردين زالمززعين.

نعداا تنتقل المؤسسة إل اإلنتاج البعلي ،طيث البد بن تتصف عملية التصنيع نالمرزنة زالقابلية ،بي بنة يمثن

إضافة بية تعديوت جديدة زفي بية لطظة ب نا اإلنتاج .نعد اكتما عملية التصنيع يصنم المنتزج جاا از للزلزج
إل السزق.
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 .3.1اآلثار الناجمة عن اإلبداع واالبتكار على المؤسسات :
يمثن تزضيم ار اإلبدا زاالبتكار عل المؤسسات من خو ال ثل التالي:
الشكل رقم ( :)2آثار اإلبداع واالبتكار على المؤسسات
بدا المؤسسة

التنظيم

التنافسية

اإلبداع واالبتكار

اإلداري

التلزر
التكنزلزجي
المصدر :من إعداد الناط تين بنا عل ما يتم عرضة.

 .1.3.1تحسين أداء المؤسسة :
يؤدي اإلبدا من خو

تبعيل النطث زالتلزير زاستخدام تقنيات متلزرة إل

زيادة القدرة اإلنتاجية

للمؤسسة ،ثما يعمل عل اإلستعما العقوني لمزارداا المادية ،المالية ،الن رية زالتكنزلزجية ،مما يعمل عل

تطقيق الكبا ة زالبعالية في األدا  .زؤد بينت إطدى الدراسات التي ملت  1300مؤسسة في بزرزنا زاليانان

زبمريثا ال مالية ،بن اناك ارتناط ؤزي بين األدا الطالي زاإلبدا  ،إ ثانت مستزيات بدا تلك المؤسسات عالية
زبرحاطها متميزة نسب

التكنزلزجيا المتلزرة في اإلنتاج زالعمليات.

 .2.3.1تحسين التنظيم اإلداري في المؤسسة :

يعمل اإلبدا عل ترسيخ العمل الجماعي بين بفراد المؤسسة بي تن يم العمل نالبريق ،ثما يعمل عل
ت جيع الديمقرالية زالم ارثة ،مما ي ثل طاف از للرح المنادرات زظهزر القدرات اإلبداعية .ثما يسمم اإلبدا

إل جان

اإلبتكار نالتطز من اإلنتاج الزاسع للمنتجات النملية إل منتجات زفقا لللنات الزحائن ،التي تتلل

اإلعتماد عل نظم اإلنتاج ات مرزنة عالية تساعد في تقديم منتجات متميزة .

 .3.3.1تدعيم تنافسية المؤسسة :
يعمل اإلبدا عل

إكتسا

المؤسسة مزايا تنافسية تعزز مرثزاا التنافسي في السزق ،زا ا من خو

تطسين جزدة المنتجات زتقليص التكاليف بي تخبيض األسعار ،ثما يعمل اإلبدا عل زيادة القدرات التنافسية
للمؤسسة من خو

سرعة تقديمها للمنتجات الجديدة زتغيير العمليات اإلنتاجية .ناإلضافة إل

لطاجات زرغنات المستهلكين من خو تجديد المنتجات زتلزير بسالي

خو تقليل بزؤات التصنيع زالت خيرات في العمل ،زال ي يؤدي إل
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فرص جديدة لزيادة مبيعاتها زبرحاطها ،مما يعمل عل إرتبا الطصة السزؤية ( ،مراد ،ببز مزس  ،2011 ،بدزن
صبطة) ثما بن زيادة االاتمام نالنطث زالتلزير إل ار المعرفة المؤدية إل االبتكار ادفة األساسي رفع القدرات

التنافسية للمؤسسات االؤتصادية طيث بن إنتاج المنتجات الجديدة بز تلزير عمليات اإلنتاج زالتسزيق مبتغااا
األز زاألخير زيادة نصي

ال رثة في األسزاق المطلية زالدزلية.

زا ا ثان االبتكار يعني الميزة التنافسية فإن جزدة ا ب األخيرة ترتنم نقيمة االست مار في النطث

زالتلزير ززيادة خيرة المعرفة زاإلدارة الر يدة للمزارد الن رية .زرغم تبازت المؤسسات االؤتصادية في معدالت
زمستزيات ا ا االست مار يمثن اعتماد نعض المؤ رات الدالة م ل :ؤيمة زعدد األنطاث المنجزة من لرق

المؤسسة االؤتصادية ،نسنة ميزانية النطث زالتلزير إل القيمة المضافة ،ث افة النطث طس

القلا الصناعي،

عدد الهياكل زالمخابر زالكبا ات المخصصة للنطث زالتلزير( .مويثية ،2012 ،ص )12

 .4.3.1مواكبة التطور التكنولوجي :

يؤدي اإلبدا زاالبتكار التكنزلزجي إل ؤدرة المؤسسة عل مزاكنة التلزر التكنزلزجي ،ز لك من خو

تك يف ن الات النطث زالتلزير ،ؤصد التطسين المستمر لمنتجاتها ،زنالتالي تمديد دزرة طياتها .فالمؤسسات
تعمد إل

إدخا التطسينات زالتعديوت عل

منتجاتها بك ر من لجزئها إل

لرح منتجات جديدة ،نظ ار لما

تتللنة ا ب األخيرة من إمثانات ثبيرة ؤد ال تتزفر لدى ثل المؤسسات( .مراد ،ببز مزس  ،مرجع سابق ،ص

)10

 .4.1آليات دعم عملية اإلبداع واالبتكار في المؤسسات :

نظ ار ألامية الرفع من مستزى اإلبدا زاالبتكار في المؤسسة الجزائرية للرفع من مستزى بدائها زتطسين

ؤدرتها التنافسية فوبد للسللات العمزمية من التدخل لدعم ا ا االتجاب من خو الخلزات التالية:
)(Morand et Manceau, avril 2009

 تبني خلا

رسمي يطث عل اإلبدا زاالبتكار بهدق دفع انيات المسؤزلين به ا االتجاب؛

 إن ا معيار (بز زسام) لت مين المؤسسات التي زضعت طيز التلبيق مسا ار لوبتكار؛
 زضع سياسة تعليمية ت جع اإلبدا  ،االبتكار ،ؤبز المخالرة زتلزير الم اريع؛

 زضع إج ار ات منسلة تسمم للمؤسسات من االستبادة من المخابر العلمية العمزمية؛
 إن ا معهد متخصص ناالبتكار.

 .2االنتماء التنظيمي و تأثيره على المقدرة اإلبداعية واالبتكار في المؤسسة

لونتما التنظيمي بامية نالغة نالنسنة للمؤسسات ،نظ ار لتجسيدب زاؤع العوؤة بين البرد زمؤسستة ،زثلما

ثانت ا ب العوؤة ؤزية ثلما ثانت النتائج المطققة جيدة ،فالبرد العامل إ ا تزفرت لة الظرزق المزاتية للعمل،

فإنة يسع جاادا إل تبعيل اإلبدا في عملة زالسعي إليجاد بفثار جديدة زابتكار لرق سزا من ناطية العمل
بز من ناطية تطسين منتجات المؤسسة.

 .2.1االنتماء التنظيمي :

 .1.2.1مفهوم االنتماء التنظيمي :
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إن االنتما بطد األاداق اإلنسانية ال ي تسع جميع المنظمات إل تطقيقة لما لة من ار إيجابية في البرد
زالمنظمة في الزؤت نبسة ،طيث يساعد عل

استقرار العمل فضو عن تنمية الدزافع اإليجابية لدى العاملين
التنظيمي organizational

ززيادة رضاام ،فالعديد من الدراسات العرحية زاألجنبية تنازلت االنتما

 ،commitmentزاز ما ي ير إل مدى اإلخوص زالزال التي يبديها البرد تجاب عملة زانعثاس لك عل تقبل
البرد باداق المنظمة التي يعمل بها زتبانية زرغبتة القزية زجهدب المتزاصل لتطقيق بادافها.
زانا يثزن سلزك المزظبة بز المزظف يبزق السلزك المتزؤع منة من جان

المنظمة ،طيث يثزن لدى البرد

الرغنة في إعلا جز من زؤتة زجهدب من بجل اإلسهام في نجاح المنظمة زاستمراراا زاالستعداد لب

بكبر زالقيام ن عما تلزعية زتطمل مسؤزليات إضافية( .السيد ثردي ،بدزن سنة)
يترت

مجهزد

زنالتالي فإن االنتما التنظيمي يعبر عن است مار متناد بين البرد زالمنظمة ناستمرار العوؤة التعاؤدية،
علية بن يسلك البرد سلزثا يبزق السلزك الرسمي المتزؤع منة زالمرغز فية من جان

البرد في إعلا جز من نبسة من بجل اإلسهام في نجاح زاستم اررية المنظمة ،ثاالستعداد لب

المنظمة ،زرغنة
مجهزد بكبر

زالقيام ن عما تلزعية ،زتطمل مسؤزليات إضافية( .ناصديق)2020 ،

 .2.2.1دوافع االنتماء للمنظمة :

يمثن التمييز بين نزعين مختلبين من الدزافع اما( :ال ما زخيضر ،مرجع سابق ،ص ص)35-34

أ -الدوافع الذاتية لالنتماء :ت ثل الدزافع زالرغنات ال خصية ،بز ال اتية في االنتما بساسا لتكزين ا ب
المؤسسات التي من بينها نقانات العما  ،زالمنظمات المهنية ،زالجمعيات التعازنية ،زيستهدق البرد من خو
انتمائة لها تطقيق باداق اتية ،بز إ نا طاجاتة المادية بز المعنزية ،من خو التباعل بز المعنزية ،من خو

التباعل في اإللار االجتماعي بز النبسي له ب المؤسسات.

ب -الدوافع االجتماعية لالنتماء :ينب ق بنا نعض المؤسسات من الدزافع االجتماعية العامة ،طيث يستهدق
البرد من خولها إسدا الخدمة للمجتمع نصرق النظر عن البائدة ال خصية المراد تطقيقها.

 .3.2.1أهمية االنتماء التنظيمي :
اناك عدة بسنا

ؤد بدت إل

االاتمام المتزايد به ا المبهزم من بينها( :الجراح زببز دزلة،2015 ،

ص)294

 -إن االنتما التنظيمي يم ل إطدى المؤ رات األساسية للتنبؤ نعديد من النزاطي السلزثية ،زخاصة معد دزران

العمل فمن المبترض بن األفراد المنتمين تنظيميا سيثزنزن بلز نقا في المنظمة ،زبك ر عمو نطز تطقيق
بادافها؛

 -إن مجا االنتما التنظيمي ؤد ج

ثو من المديرين ،زعلما السلزك اإلنساني نظ ار لما يم لة من ثزنة

سلزثا مرغزنا فية؛

 -إن االنتما التنظيمي يمثن بن يساعدنا إل طد ما في تبسير ثيبية إيجاد لألفراد ادفا لهم في الطياة.

 .2.2نظريات االنتماء التنظيمي :
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تزجد العديد من الدراسات التي طازلت نطث ظاارة االنتما التنظيمي ،لكن ال تزجد نظرية زاطدة يمثن
القز بنها ؤد بطالت ثلية به ب الظاارة ،زمن انا ت تي بامية عرض النظريات المختلبة عل النطز التالي:
(نطناح ،2009-2008 ،ص ص ،61-57بتصرق)
 .1.2.2نظرية إيتزيوني :1961

تعتبر ثتانات إيتزيزني من الكتانات الرائدة طز مزضز االنتما التنظيمي ،طيث يرى بن السللة التي

تملكها المنظمة عل طسا

البرد اي نانعة من لبيعة انتما البرد إل المنظمة ،زا ا االنتما طس

يمثن بن يتخ ب ثاال و ة ،تقابلها وث بنزا من السللة ز وث بنماط من التنظيمات زاي:

إيتزيزني

أ -االنتماء األخالقي (المعنوي) :زاز يم ل االنتما الطقيقي ال ي ي عر نة البرد نطز منظمتة ،زالنانع من
ؤناعة البرد ن اداق زؤيم زمعايير المنظمة التي يعمل بها مما يجعلة يمت ل زيلتزم به ب األاداق زالمعايير.

ز يقابل ا ا النز من االنتما السللة األخوؤية القائمة عل اإلؤنا زالمثافآت الرمزية زنجداا في التنظيمات
االختيارية ،طيث يلتطق بها األفراد بإرادتهم ثالنزادي زدزر العنادة.
ب -اإلنتماء اآللي :زاز االنتما ال ي يقزم عل

طسا

المزايا المتنادلة زاز يتطدد نمدى تلبية المنظمة

لطاجيات البرد طت يطقق إخوصة لها زتبانية من بجل تجسيد بادافها .فالعوؤة انا اي عوؤة منبعة متنادلة
بين البرد زالتنظيم ،نجداا في التنظيمات النبعية التي تكزن فيها السللة ؤائمة عل

تقديم المثافآت مقابل

االنتما .

ج -اإلنتماء االغترابي :زاز يعثس ارتنالا سلبيا بين المنظمة زالبرد ،ثزن ا ا األخير يخضع لسللة ؤهرية
تبرض علية العضزية نالقزة في ادا النز من التنظيمات التي يتعرض بداخلها للتهديد زالعقا

البيزيقي ،ثما از

الطا في السجزن زمست بيات المجانين .زيرى إيتزيزني بن" االلتقا بين بنماط االنتما زب ثا القزة (السللة)
از ال ي يطدد في النهاية فعالية التنظيم زثبا تة زبن ا ب األنزا منبصلة عن نعضها النعض زتلبق في
تنظيمات مختلبة.

 .2.2.2نظرية ستيرز:

يرى ستيرز بن الخصائص ال خصية زخصائص العمل زخبراتة تتباعل معا ثمدخوت ،لتكزن لدى البرد

ميو لوندماج نمنظمتة زم ارثتة لها زاعتقادب القزي ن ادافها زؤيمها زؤبز ا ب القيم زاألاداق ،ثما يرغ
ب

جهد بكبر لصالطها ،فتن

في

عن لك رغنة ؤزية لدى البرد في عدم ترك التنظيم ال ي يعمل نة زتنخبض

نسنة تغينة عن العمل زيزيد ااتمامة نة ،زاث ا يتطقق االنتما لدية .زؤد بين ستيرز في نظريتة العزامل المؤ رة

في تكزين االنتما التنظيمي زالسلزثات الناتجة عنها زاي ثالتالي:
 -الخصائص ال خصية؛

 الطاجة لإلنجاز ،المستزى التعليمي ،العمر؛ -تطديد الدزر؛

 خصائص العمل؛المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية
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 الرضا عن العمل؛ -التطدي في العمل؛

 فرصة للتباعوت االجتماعية؛ التغ ية االسترجاعية؛ -خبرات العمل؛

 لبيعة نزعية خبرات العمل؛ -اتجااات العاملين نطز التنظيم؛

 بامية ال خص نالنسنة للتنظيم؛ الزال التنظيمي  :بي الرغنة زالميل للنقا في التنظيم ،انخباض نسنة دزران العمل ،الميل للتبر لزاعيةلتطقيق باداق التنظيم ،الميل لب

الجهد لتطقيق إنجاز بكبر.

ستيرز ززموؤب ؤسمزا اإلنتما التنظيمي إل اتجااين نظريين بساسيين:

أ -االتجاه التبادلي :يعتبر ا ا المدخل بن االنتما التنظيمي يعثس ارتناط البرد نالمنظمة زعدم رغبتة في
ترثها نتيجة لزجزد منافع بز فزائد سيبقداا إ ا ترك المنظمة ،زال تقتصر ا ب المنافع زالبزائد عل الناطية المادية

فقم بل تمتد لت مل الناطية المعنزية بيضا م ل مرثز ال خص في المنظمة بز الصداؤات التي يثزنها .زنمزج

لك فإن انتما البرد للمنظمة يزداد بزيادة ما يطصل علية من طزافز زعلايا زينسجم ا ا االتجاب مع نظرية

التزازن التنظيمي لهرحرت سايمزن التي تقزم عل افتراض بن إسهامات البرد في ن الات المنظمة تكزن نقدر

تزؤعاتة للعزائد المترتنة لة زدرجة إ ناعها لطاجاتة زدزافعة ،فدزافع العاملين لإلنضمام للمنظمة زؤبزلهم للسللة

فيها زانتماؤام لها ناجم عن اؤتنا البرد ن ن ا ا االنضمام زالمساامة في إنجاز بادافها سيسهم في تطقيق
بادافة البردية.

ب -االتجاه النفسي :زيعتمد ا ب االتجاب عل المبهزم ال ي ؤدمة بزرتر زسميث طيث بن االنتما نالنسنة لهما
يمثن زصبة من خو

وث عناصر زاي :

 ؤبز البرد لقيم زباداق التنظيم زاالعتقاد بها؛-ب

بؤص جهد لمصلطة التنظيم زالرغنة القزية في استمرار عضزيتة داخل التنظيم؛

زيعتبر ا ا االتجاب بن االنتما التنظيمي از التزافق بين باداق البرد زباداق المنظمة.

زعلية فإن العاملين ال ين يؤمنزن بتلك القيم زاألاداق يظهرزن ن الا زائدا زتزجها إيجابيا زجهدا متمي از يب لة

ثل زاطد منهم لمساعدة المنظمة في تطقيق بادافها زي عر نانتما ؤزي لها ،زا ا االتجاب النبسي از ب مل من
االتجاب التنادلي إ بنة يغلي بنعادا بك ر مزلية.

 .3.2.2نظرية إلين وماير أو المدخل المشترك:
زيجمع ا ا المدخل بين االتجاب التنادلي زاالتجاب النبسي ،طيث يميز بين و ة عناصر لونتما عل

النطز التالي:
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أ -االنتماء االستمراري :زيعثس ميل األفراد لوستمرار في العمل نالمنظمة نسب

الخسائر التي سيتطملها إ ا

ترثها ،فه ا النز من االنتما يعبر عن تراكمات المصالم الم ترثة بين البرد زالمنظمة بك ر ثزنة عملية

عالبية بز التزام بخوؤي .زيثزن تقييم البرد لنقائة في التنظيم ؤائما عل بساس الخبرة الزظيبية زالتقدم في

السن ،فيتبق ا ا التعرق مع االتجاب التنادلي.

ب -االنتماء العاطفي :زيعبر عن االرتناط الزجداني للبرد زتزافقة زاطتزائة مع المنظمة التي يعمل بها .زيت ر
االنتما العالبي نمدى إدراك البرد للخصائص المتميزة لعملة من استقولية زتنز للمهارات زبيضا بدرجة

إطساس المزظف ن ن التنظيم ال ي يعمل نة يسمم لة نالم ارثة البعالة في اتخا الق اررات ،ثما بن الجز السائد
نالمنظمة من تعازن زتضامن زاطترام لة ت ير ثبير في تقزية االنتما التنظيمي.

ج -اإلنتماء المعياري :زال ي يعثس إطساس البرد نااللتزام األدبي نالنقا في المنظمة نسب

القيم التي يعتنقها،

زتننع ا ب القيم من مصدرين اما:

 المصدر األول  :القيم التي اكتسبها ؤبل التطاؤة نالمنظمة من األسرة زال قافة االجتماعية.
 المصدر الثاني  :القيم التي يثتسبها البرد نعد التطاؤة نالتنظيم.

 .3.2مساهمة االنتماء التنظيمي في تعزيز القدرة على اإلبداع واالبتكار في المؤسسة :
لقد زاد ااتمام ثل من الناط ين زالمسيرين نمس لة انتما المزظف للمؤسسة ز لك نظ ار ألاميتها في نجاح

المؤسسة ناعتناراا عامل رئيسي في خلق مناخ زرانم بين المستخدم زالمؤسسة تسمم بدفع عملية اإلبدا

زاالبتكار زنالتالي تعزيز تنافسية المؤسسة .إن االنتما التنظيمي يعزز مجمزعة من العناصر اي نبسها ترفع

من مستزى اإلبدا زاالبتكار في المؤسسة.

 .1.3.2االنتماء التنظيمي وتحسين الحالة النفسية والوجدانية للمستخدم وتأثيره على اإلبداع واالبتكار:
ال ك بن انتما المستخدم للمؤسسة المستخدمة از نالدرجة األزل

ارتناط نسيثزلزجي يرفع من عزر

المستخدم نالطماية ،ال قة في النبس زفي المطيم ،الراطة النبسية زاالنسجام مع فريق العمل زاي ثلها عزامل
ب بتت الدراسات المتعددة باميتها في تطبيز عملية اإلبدا زاالبتكار في المؤسسة:

 بكدت العديد من الدراسات عل.2005

بن المزاج الجيد يسهل من عملية اإلبدا منها دراسة "  "Amabileسنة

 -إن الدراسات النبسية في مللع القرن الع رين بكدت عل

الت انك التام بين المسارين الزجداني زاإلبداعي

للبرد زا ا ما تزصلت إلية دراسة " "Higgins and coauthorsسنة  2002بن اإلنتاج اإلبداعي يتطسس جدا

لتقهقر بز تطسن الطالة الزجدانية للبرد)Rank, 2008, P8( .

 إن ارتناط المستخدم نالمؤسسة سيدفع رغبتة نطز تطسين بدائة زنالتالي سيجر تبني زاستعما تقنيات زلرقجديدة في العمل بهدق تطسين تنافسية مؤسستة)Ben Moussa,2015, P4( .

 -اإلبدا زاالبتكار يمثن زصبة ن نة مسار نسيثزلزجي يسهل التطز نطز زضعية مستقبلية مرغز فيها.

() Rank, Ibid, P8
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 إن االنتما التنظيمي يسهم زلز ن ثل غير منا ر في الرفع من مستزى التطبيز التلقائي فإطساس المستخدمناالنتما للمؤسسة سي عر بتطبيز داخلي للعمل زاإلبدا نغض النظر عن العراؤيل التي يزاجهها ،زلقد بكدت

العديد من الدراسات عل دزر التطبيز التلقائي زاإلبدا  ،فتطبز مستخدم نطز مهمة معينة يطدد البرق بين ما

يمثن بن ينجزب مهندس معين زما يريد بن ينجزب فما يمثن بن يبعلة مرتنم نمستزى خبراتة لكن تطبيزب از ال ي

سيطدد اللريقة التي سيستعمل فيها خبرتة زثبا تة للتبثير ن ثل إبداعي)Mnisri, P5( .

 -إن اإلبدا زاالبتكار يمثن زصبهما ن نهما مسار نسيثزلزجي يسهل التطز نطز زضعية مستقبلية مرغز

فيها) Rank, Ibid, P9( .

 -إن االنتما التنظيمي يعمل عل تعزيز المنادرة البردية التي تعتبر اللبنة األساسية نطز اإلبدا .

 .2.3.2االنتماء التنظيمي واستقرار المستخدمين في مناصبهم ودعم اإلبداع واالبتكار في المؤسسة :
 يمثن بن تتطسن القدرات اإلبداعية للبرد من خو التلقين زتلبيق التقنيات التي ترفع من المرزنة المعرفيةزاالستقولية البثرية للبرد ( )Mnisri, Ibid, P4.زا ا يت ت

لونتما التنظيمي؛

ناستقرار العامل في منصنة ال ي يثزن نتيجة

 -إن األفراد ال ين يظهرزن انتما ثبير للمؤسسة يثزنزن بك ر تقنو زتقيدا ن اداق المؤسسة زنالتالي يثزن من

الضرزري الطباظ عليهم ضمن المؤسسة للمساعدة في انجاز ا ب األاداق.

 .3.3.2االنتماء التنظيمي وتقوية العمل الجماعي وتفعيل عملية االبتكار واإلبداع الجماعي :
إن عزر البرد ناالنتما التنظيمي يعزز لدية االنتما إل فريق العمل زا ا سيسمم لة بتقبل العمل ضمن فريق
زم ارثة اآلخرين األفثار زالطلز زتلقين الخبرات المتناد زاالستبادة من تجار اآلخرين مما يبتم للبرد فاق

بكبر لإلبدا زاالبتكار.

 .4.3.2االنتماء التنظيمي والتقليل من رفض التغيير أحد أهم معوقات عملية االبتكار:

إن االنتما التنظيمي يجعل من البرد مؤمن جدا ن اداق المؤسسة مما يجعلة اؤل اعتراضا عل التغيير ال ي
يطدث في التنظيم زثما از معلزم فإن مقازمة التغيير اي بام المعزؤات التي تزاجهها المؤسسة في زضع مسار

لوبتكار زاإلبدا )Stoeva, 2006, P3( .
الخاتمة:

زيمثن القز في األخير إن لونتما التنظيمي بامية ثبيرة في المؤسسات لمالة من دزر نالغ في تجسيد رزح

التعازن بين األفراد العاملين زترسيخ فثرة االنتما الكلي له ب المؤسسات ،ف عزر البرد براطة نبسية داخل
مؤسستة يدفعة جاادا للعمل بك ر للزصز إل

مستزيات بعل  .ل ا يج

عل

باداق ا ب المؤسسة ،ثما يهدق إل

تلزير مؤسستة إل

المؤسسات االاتمام ناألفراد العاملين بها من بجل است مار ؤدراتهم اإلبداعية

زتبني مختلف األفثار زاآل ار التي يمثن بن تؤ ر عل المؤسسة من طيث تطسين مستزى بدائها زالطباظ عل
النقا في ظل بيئة العمل المتغيرة التي تتلل

النتائج المتوصل إليها :
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زعل ضز ما سبق تم التزصل إل النتائج التالية:
 -يسمم اإلبدا زاالبتكار من تغيير بسلز العمل التي تعتمدب المؤسسة إل بسلز يتمتع نالمرزنة زيساام في

تلبية رغنات الزحائن؛

 يعمل اإلبدا زاالبتكار علزتقزيتها؛

اكتسا

مزايا تنافسية للمؤسسة مما يعزز المطافظة عل

مثانتها في السزق

 يساام اإلبدا زاالبتكار في خلق ؤيمة مضافة للمؤسسة؛ -يساعد عزر البرد ناالنتما للمنظمة في ب

المزيد من المجهزدات لتطقيق بادافها؛

 يساام االنتما التنظيمي في تطبيز العاملين نالمؤسسة عل اإلبدا زاالبتكار ن ثل يساام في تطسين بداالمؤسسة.

التوصيات:
بنا عل النتائج السانقة ،تم الزصز إل التزصيات التالية :

 -زجز

تنمية رزح اإلبدا زاالبتكار لألفراد زترسيخ فثرة العمل ثبريق جماعي نما يساام في تناد الخبرات

فيما بينهم زاإلستبادة منها؛

 -العمل عل

اللرق؛

تبني مختلف األفثار زاآل ار المقدمة من لرق األفراد زمطازلة المؤسسة إستغولها ن طسن

 -ضرزرة تنمية القدرات اإلبداعية للمزظبين من خو تزفير التدعيم الوزم ل لك؛

 العمل عل تزفير التطبيزات الوزمة لألفراد مما ي ثل دافعا ؤزيا لهم لضمان السير الطسن للمؤسسة زالعملن ثل بكبر عل تطقيق بادافها؛

 -ضرزرة ترسيخ فثرة انتما البرد إل

المنظمة ناعتنارب جز ا منها ،من بجل دفعة إلستعما خبرتة زثبا تة

ن ثل إبداعي بي تعزيز المنادرة البردية لإلبدا .
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