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يتحدث التنفيذيون والمديرون في المعتاد عن أهمية االبتكار، إال أن تحويل هذا الحديث إلى 
واقع ملموس ليس باألمر السهل.

أفاد تقريباً كل من شارك في لجنة العمالء المكونة من 500 شخص أن االبتكار أداة أساسية 
في تحقيق النجاح )94%(، و77% من مؤسساتهم سعت إلى تحسين االبتكار. وعلى الرغم 
من ذلك، فإن 14% فقط منهم يشعرون بالثقة في قدرة مؤسساتهم على قيادة االبتكار بفعالية 

)2014 ،Center for Creative Leadership استبيان قيادة االبتكار الذي أجراه(

لماذا تجد الكثير من المؤسسات كل هذه الصعوبة في االبتكار؟

)المصدر: لجنة العمالء المكونة من 500 شخص التابعة 
 ))Center for Creative Leadership( CCL لمؤسسة

ما قيمة االبتكار؟

االبتكار مهم
  مؤسستي فّعالة

في االبتكار

%94
%14

مقدمة
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في كل مجال أو قطاع، يصطدم القادة بالحاجة إلى تحقيق النمو، 
وتحديد منتجات وخدمات جديدة، والدخول إلى أسواق جديدة، 
وإستحداث عمليات داخلية ونماذج جديدة لألعمال، وتطوير 

استراتيجيات شاملة جديدة. وعادًة ما ُيمتدح االبتكار باعتباره 
مفتاح النجاح المستقبلي في شركات اليوم ولكونه المحّرك وراء 

إنشاء أعمال جديدة. يستلزم تلبية هذه االحتياجات جهداً هائالً 
— والعديد من التنفيذيين والمديريين وأخصائي الموارد 

البشرية يترددون بشأن أفضل السبل لقيادة االبتكار في نطاق 
العمليات اليومية. 

يعكس استبيان أجرته ديلويت على 600 من كبار القادة مدى 
جهودنا وحوارتنا التي نقيمها مع عمالئنا:

القادة الذين يسعون إلى االبتكار لكنهم غير واثقين من أفضل 
السبل لتحقيق ذلك قد يتسببون وبسهولة في تقويض أهداف 
االبتكار. في الواقع، يسهم السلوك القيادي بنحو 20% إلى 

67% في توفير المناخ الالزم لالبتكار داخل المؤسسات، وفقاً 
لبحث أجراه باحث االبتكار غروان إكفال )من المعارف 

الشخصيين ألحد المؤلفين(.

نحن ندفع بأن القيادة هي العنصر األهم الالزم لرعاية اإلبداع 
ودفع عجلة االبتكار على مستوى الفرد وفريق العمل 

والمؤسسة. يجب على القادة التصرف بطرق تعزز االبتكار 
وتدعمه في ثقافتهم.

قصور جهود االبتكار

"في بيئة األعمال سريعة التغير في عصرنا الحالي، ال 
شك أن االبتكار يشكل عنصراً رئيسياً في نمو األعمال. 
غير أن كبار القادة في أمريكا يتعذر عليهم تجاوز حدود 

الكلمة وال يمكنهم االتفاق على أفضل السبل لتعزيز 
االبتكار."

 – تقرير ديلويت حول الثقة في األعمال 2014
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تختلف قيادة االبتكار عن تقديم أفكار إبداعية. فنحن نعّرف االبتكار بأنه عملية إبداع وتنفيذ شيء جديد يضيف قيمة. وهناك 
حاجة إلى قيادة ابتكارية للتغلب على التحديات وتحويل األفكار إلى أفعال. دون وجود قيادة، سينعدم السعي وراء تنفيذ 

األفكار، ولن تتحول بالطبع إلى منتجات أو خدمات أو حلول ذات بصمات مؤثرة. 

حتى حين يكون االبتكار مرغوباً فيه، يواجه القادة تحديات تعوق تعزيز التفكير والتصرف بشكل ابتكاري. يركز CCL على 
ثالث مجاالت رئيسية: 

إذن، كيف يتسنى للمؤسسات التصدي للتحديات الفعلية التي تعترض سبيل االبتكار؟ ما هي القدرات والتصرفات القيادية 
الالزمة؟ 

ثالث أسس لقيادة االبتكار 

1. معالجة جوانب التوتر المتأصل بين إدارة 
العمليات اليومية وقيادة االبتكار. يتعين على 

المؤسسات إيجاد التوازن بين إدارة األعمال الحالية 
والسبل التي ال حصر لها التي يمكن من خاللها 

استحداث فرص جديدة. غالباً ما يتم تجاهل أو تأجيل 
الفرص الجديدة الواعدة بسبب وتيرة األعمال اليومية 

والضغوط لبلوغ األهداف قصيرة األجل. إال أن 
االبتكار والعمليات يمكن — بل البد — أن يتالزما.

2. تقبل استمرارية التغيير مع الحفاظ على سرعة 
التصرف. يتسم سياق االبتكار بالصعوبة — 

فالمؤسسات وكل من يعمل بها يواجهون تغيراً تلو 
اآلخر. ويتعين على القادة سرعة التصرف حيال 

االبتكار أيضاً. فمحاولة اإلبقاء على الوضع كما هو 
ليس خياراً مستداماً. وليست هناك وصفة سحرية 

لالبتكار الناجح. ممارسات االبتكار ال يمكن أن تتحول 
إلى روتين ثابت. 

3. اعتماد منظور يشمل المؤسسة برمتها . ربما 
يكون من الصعب التخلي عن فكرة كون االبتكار من 
بنات أفكار شخص واحد خطرت بباله فكرة المعة أو 

اعتمد على قسم واحد لتحقيقها. غير أن الجهود 
المستديمة صوب االبتكار يبذلها أشخاص لهم رؤى 

ووجهات نظر متباينة يعمدون إلى التواصل والتعاون 
واالستفادة من أفكار بعضهم البعض. إن التحديات 

المؤسسية في عالم اليوم باتت بالغة التعقيد والغموض 
بحيث يصعب على شخص واحد أن يحلها بمفرده. 
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لتدشين قيادة االبتكار في مؤسستك، ابدأ بهذه اإلرشادات. 

إن فهم المهارات الالزمة لدفع عجلة االبتكار والتي تختلف بحسب المستوى يساعد القادة على التركيز على 
مسؤولياتهم، كما يساعد في التدريب على تحديد األهداف وبلوغها.

 خمس ممارسات ُيوصى بها لتطوير 
قيادة االبتكار 

يعمل قادة المهام على وضع استراتيجية لالبتكار وإدارة   •
المنتجات والعمليات والخدمات الجديدة المنتظرة.

يحرص القادة التنفيذيون على صياغة الثقافة   •
واالستراتيجية ونقل رؤية المؤسسة لالبتكار إلى 

اآلخرين.

القادة األفراد مسؤولون عن طرح األفكار الجديدة   •
واإلبداع.

يجوز لقادة الفرق العمل كقادة للمشروعات بحيث   •
يكونون مسؤولين عن العمليات وإدارة الموراد.

يدعم المستوى األوسط من المديرين فرق االبتكار   •
من خالل العمل كمنسقين وداعمين.

1. اعرف كيف تختلف األدوار والقدرات الالزمة لالبتكار بحسب المستوى. 

مهارات قيادة االبتكار بحسب مستوى القائد

قيادة المؤسسةقيادة المهمةقيادة المديرين قيادة اآلخرين قيادة الذات 

 طرح األفكار 
الجديدة واإلبداع

 قائد المشروع 
 إدارة حافظة االبتكار التنسيق والتدعيماالبتكاري

وجوهرها
 صياغة الثقافة 
واالستراتيجية

البحث عن حلول   •
وُنُهج جديدة 
واستحداثها

المشاركة ضمن   • 
فرق االبتكار

تجاوز الحدود   •
والُنُظم

قيادة عمليات االبتكار   •
الجماعية

قائد فّعال لفريق العمل   •
ومدير مرن للمشروع

خداع الموارد من   •
خارج وحداتهم

• توفير الدعم والحماية لفريق 
االبتكار من جانب مختلف 

أقسام المؤسسة

• إقامة الحجج لدعم 
االبتكارات على مستوى 

صغار العاملين

• تيسير التعاون البّناء فيما بين 
المجموعات التي تعمل على 

الفرص ذاتها

• المساعدة على وضع 
استراتيجية لالبتكار تساعد 
المتقوقعين داخل صوامعهم 

على التواصل

• البدء في تغييرات استراتيجية 
وهيكلية للتعامل مع 
االبتكارات الواعدة

• إدارة ما ُينتظر من المنتجات 
والعمليات والخدمات لضمان 

اعتماد المزيج السليم من 
عناصر االبتكار التي تنطوي 
على مجازفة — ويشمل ذلك 

إدارة التنافس الطبيعي على 
الموارد.

• وضع استراتيجية ابتكار 
للمؤسسة

• صياغة ثقافة لدعم االبتكار 
حيثما كانت هناك "أفكار 

جديدة ومختلفة ومتعارضة" 
تتلقى دعماً داخل المؤسسة

• العثور على سبل لالطالع 
على المفاهيم التي لم تتدخل 

مختلف مستويات اإلدارة 
لتنقيتها أو "تخليصها من 

عنصر المجازفة".

• وضع النماذج السلوكية

• إيصال الرؤية العامة لالبتكار
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االبتكار داخل أي مؤسسة ليس عملية عشوائية 
أو غير منظمة. فهو يستلزم تعاون األشخاص 
ذوي العقليات االبتكارية سعياً إلى بلوغ هدف 
مشترك لفهم التحدي وتوضيحه، واستحداث 

أفكار جديدة وتهذيبها، ووضع الحلول والخطط، 
وتنفيذ االبتكارات لتحقيق مكاسب قابلة للقياس. 
هذه الخطوات األربع — االستكشاف، وطرح 

األفكار، وصنع الحلول، وتنفيذها — والتي 
تركز على هدف محدد، تشكل في مجملها عملية 

االبتكار الموجهة التي وضعها CCL، والتي 
يمكن تطبيقها عند الحاجة إلى االبتكار. فحين 
يفهم القادة جوهر عملية االبتكار، يتسنى لهم 

تحديد العنصر المفقود، ومن ثم، وعلى غرار 
تحديات القيادة األخرى، صياغة استراتيجية أو 

خطة لحل المشكلة. 

عند النظر إلى االبتكار كعملية، تتألف من مختلف الخطوات والمراحل، يدرك 
القادة حينئٍذ الحاجة إلى مختلف المهارات ووجهات النظر واإلسهامات على 

طول الخط. غالباً ما يلجأ CCL إلى استخدام إطار عمل وأداة تقييم ُتسمى 
FourSight، تعتمد على أبحاث أجراها د. جيرارد بوتشو، مدير المركز 

الدولي لدراسات اإلبداع في جامعة والية نيويورك في بافالو. تسير 
FourSight بالتوازي مع عملية اإلبداع الموجهة في CCL وتحدد أربع نُُهج 
للتفكير للمساعدة على فهم التفضيالت ووجهات النظر التي تسهم في عملية 

اإلبداع. 

• خبراء التوضيح يستكشفون التحدي لفهمه وتحديد أبعاده.

• طارحو األفكار يفضلون استحداث إمكانات ضخمة. 

• المطورون يركزون على وضع حلول ممكنة والتخطيط لها. 

• المنفذون يفضلون وضع الحلول الممكنة موضع التطبيق. 

3. حدد مختلف اإلسهامات في االبتكار واستفد منها. 2. رّكز على عملية االبتكار.
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االبتكار عملية متعددة التخصصات عابرة للحدود. على قائدي االبتكار تعلم كيفية تجاوز الحدود المؤسسية 
بغرض التوصيل بين:

األفكار واألفكار،   
األفكار والبشر،  
البشر والبشر.   

يستلزم االبتكار أيضاً قيام القادة بالتأثير على األشخاص ذوي األساليب االبتكارية أو التفضيالت المختلفة 
والتواصل فيما بينهم والتعاون معهم. فمن دون هذه القدرات، يمكن للحدود أو البيروقراطية أو التدرج 

الهرمي أن تقتل بسهولة جهود االبتكار. 

التناقضات واألولويات المتضاربة البد من التعامل معها كأقطاب مختلفة وليس كمشكالت تستلزم الحل. على 
سبيل المثال، حين يحاول مدير من المستوى األول أن يقرر ما إن كان من األفضل تحقيق نتائج فورية أم 
السعي إلى اعتماد عملية جديدة، لن يجد إجابة واضحة إن أصر على التفكير في المسألة كمشكلة تستلزم 
حالً. وسيتكرر الموقف مع مدير من المستوى األوسط يجد صعوبة في تخصيص الموارد إلى األعمال 

الحالية مع دعم مشروعات ابتكارية ذات عوائد غير مضمونة. أسلوب التفكير المعتمد على األقطاب، والذي 
وضعه باري جونسون، يساعد القادة على تحديد كيفية فهم المشكالت التي ليست لها حلول ثابتة واالستجابة 

لها، وكذلك التعامل مع وجهات النظر والمصالح المتعارضة. 

4. تجاوز الحدود القائمة.

5. تقبل مختلف األقطاب.
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يمكن للمؤسسات تصميم مكان عمل إبداعي وإعالء قيمة االبتكار. . . 

يمكن تعليم أفراد الفريق أساليب استحداث األفكار. . .

يمكن أن يكون لدى الموظفين أفكار بّناءة كما يستطيعون وضع حلول جديدة. . .

يتيعين على المؤسسات دعم القادة على كافة المستويات، من خالل توفير المعرفة والخبرات لمساعدة األفراد 
على تطوير أسلوب التفكير ومجموعة المهارات واألدوات الباعثة على ثقافة القيادة التي تعزز االبتكار. 

الخالصة؟

القيادة تصنع كل الفرق حين يتعلق األمر 
باالبتكار.
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يقدم CCL دورة مدتها يومان بعنوان "تحقيق النتائج من خالل االبتكار" لمساعدة المديرين على تدعيم االبتكار أثناء 
إدارة األعمال اليومية. يتعاون المشاركون مع نظرائهم وخبراء CCL في التعامل مع تحديات االبتكار التي 

يواجهونها، مع التركيز على مساعدة القادة على التواصل وتدعيم الحلول االبتكارية في مؤسساتهم. 

يستطيع CCL مساعدتك على وضع استراتيجية إلنشاء ثقافة القيادة من أجل االبتكار وتحديد أبعاد التطوير الالزم عند 
كل مستوى من مستويات المؤسسة. اتصل بنا لالطالع على التفاصيل. 

هل ترغب في معرفة المزيد عن قيادة االبتكار؟
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نبذة عن المؤلفين

ديفيد كاغيالن هورث هو زميل أول مؤسسة سميث 
ريتشاردسون، ومصمم أول وخبير في مسائل 

 The Center for( CCL® اإلبداع واالبتكار في
Creative Leadership(. وقد شارك في تأليف 

 The Leader’s Edge: Six Creative
 Competencies for Navigating Complex

Challenges )2002( كما شارك أيضاً في تأليف 
سلسلة أدوات ™Leadership Explorer، بما في 
 Leadershipو Leadership Explorer™ ذلك
™Metaphor Explorer: وهو الرئيس السابق 

لمؤسسة التعليم اإلبداعي. 

جوناثن فيهار عضو هيئة تدريس مخضرم، ومدير 
للحافظة العالمية وخبير في مسائل التفكير اإلبداعي 

واإلبداع واالبتكار بمركز القيادة اإلبداعية. له الكثير 
من المقاالت وموارد التدريب المتعلقة باإلبداع 

 More :واالبتكار، كما ألف كتاباً بعنوان
 Lightning, Less Thunder: How to Energize

Innovation Teams. وقد شارك في تأسيس 
شركة نيو أند إمبروفد، شركة ذات مسؤولية 

محدودة، وتولى رئاستها سابقاً، وشغل أيضاً منصب 
مدير التدريب واالستشارات في مؤسسة التعليم 

اإلبداعي يحمل فيهار درجة الماجستير في اإلبداع 
واالبتكار من جامعة والية نيويورك.

ساهم أيضاً في هذه الورقة البحثية كل من دان بوخنر، ليندون ريغو، دافيدا شارب، كاثلين كليركين، 
جورج هالنبيك، وكريستين كولين.



Center for Creative Leadership (CCL®) يعد من أفضل 
المؤسسات العالمية التي تقدم خدمات تنمية القيادة، فمن خالل تعزيز 
قوة القيادة وفعاليتها من أجل التوصل إلى النتائج التي تحظى باهتمام 

كبير من جانب العمالء، يقوم المركز بعملية تحول للقادة األفراد وفرق 
العمل والمؤسسات والمجتمع. أما مجموعة الحلول المتطورة التي 

نقدمها فهي خالصة األبحاث المكثفة والخبرات المكتسبة من التعامل 
مع مئات اآلالف من القادة على كافة األصعدة. يعد المركز واحًدا 

من أفضل عشر مؤسسات عالمية توفر خدمات تعليمية تنفيذية حسب 
تقييمات مجلة بلومبرج بزنس ويك ومجلة الفايننشال تايمز، والمركز له 

فروع في جرينزبورو بوالية نورث كاروالينا، وكولورادو سبرينجز 
بوالية كولورادو، وسان دييجو بوالية كاليفورنيا، وبروكسل ببلجيكا، 
وموسكو بروسيا، وأديس أبابا بإثيوبيا، وجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، 

وسنغافورة، وجورجوان بالهند، وشنغهاي بالصين.

CCL - أمريكا
www.ccl.org

1031 780 800 1+ )الواليات المتحدة أو كندا(
2810 545 336 1+ )في أنحاء العالم(

info@ccl.org

جرينزبورو، نورث كاروالينا
+1 336 545 2810

كولورادو سبرينجز، كولورادو
+1 719 633 3891

سان دييجو، كاليفورنيا
+1 858 638 8000

 

 CCL - أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا
www.ccl.org/emea

بروكسل، بلجيكا
 +32 (0) 2 679 09 10

ccl.emea@ccl.org

أديس أبابا، إثيوبيا
+251 118 957086

LBB.Africa@ccl.org

جوهانسبرج، جنوب إفريقيا
 +27 (11) 783 4963 

southafrica.office@ccl.org

موسكو، روسيا
 +7 495 662 31 39 

ccl.cis@ccl.org

 CCL - آسيا والمحيط الهادي
www.ccl.org/apac

سنغافورة
 +65 6854 6000 
ccl.apac@ccl.org

جورجوان، الهند
 +91 124 676 9200 

cclindia@ccl.org

شنغهاي، الصين
+86 21 5168 8002 
ccl.china@ccl.org
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