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Abstract: 
Administrative innovation is one of the most important tools for the growth and development of 

organizations. However, the existence of creative climate in the organization depends on the extent of adoption 
of management policies and strategies that will support and develop the administrative creativity. 

In this study, we will attempt to determine the contribution and impact of the administrative innovation in 
the organization to achieve competitive advantage  in  Mobilis.   and its awareness of the importance and 
necessity of the existence of administrative innovation, focusing on the availability of creative capabilities and 
To provide the supporting elements of administrative creativity and overcome the shortcomings and obstacles 
that prevent its implementation. 
 Keywords: Administrative Creativity, Competitive Advantage, Mobilis mobile phone. 

  : مقدمة
 لقد أصبح اإلبداع أداة هامة من أدوات التعامل مع التطورات اجلديدة حيث أنه أصبح مفتاح أي ميزة تنافسية، واليت تعترب
بدورها القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها أداء املنظمات، يف الوقت الذي يصعب على منظمات األعمال أن متلك سبقا تنافسيا 

مزايا تنافسية جتعلها  الكتسابعلى كافة األصعدة ويف مجيع ا�االت قياسا باملنافسني اآلخرين، األمر الذي يفرض عليها السعي 
تقودها إىل التطور والنجاح باعتمادها على موارد ذات طبيعة غري مادية يف مقدمتها، اإلبداع اإلداري؛ تتفوق على منافسيها، و 

الذي يعد عامال حامسا يف قدرة املنظمات على حتقيق امليزة التنافسية، كما يعد أداة خاصة يف أيدي املنظمات وحتديدا املنظمات 
باملنتج أو اخلدمة أو اإلسرتاتيجيات  واالنتقالات اليت تعترب فرصة للتحول للتغري  استغالهلااليت تسعى للريادة، من خالل 

  .والسياسات املعمول �ا إىل ما هو أفضل لضمان جودة العمل بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن
  : إشكالية الدراسة .1

لألساليب اإلدارية التي  مؤسسة موبيليساستخدام  مدى ما: يف ضوء ما سبق تتبلور إشكالية هذا املقال على النحو التايل
  تحقق اإلبداع اإلداري؟ وكيف يساهم ذلك في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة؟ 

  : فروض الدراسة .2
  : لإلجابة على االشكالية املطروحة مت صياغة الفرضيات التالية

 املقومات الداعمة؛ و يتطلب جناح اإلبداع اإلداري توفر جمموعة من املقومات، تأيت يف مقدمتها اإلجراءات ونظم العمل  )1
متثل اإلسرتاجتيات التنافسية األساس الذي تستمد منه إدارة املؤسسة أهدافها ويعترب اإلبداع مصدرا متجددا لدعم هذه  )2

 اإلسرتاجتيات وتعزيزها يف املؤسسة؛
 يعترب اإلبداع اإلداري عامال أساسيا لتحقيق امليزة التنافسية؛  )3
 .سة يتوقف على مدى إدراك إدارة املؤسسة ألمهية تبين سياسات تدعم وتنمي اإلبداع اإلداريإن توفر املناخ اإلبداعي باملؤس  )4
  : �دف هذه الدراسة إىل :أهداف الدراسة .3
 حماولة التعرف على ماهية اإلبداع اإلداري، مستوياته وأساليبه؛       -
 لتنافسية؛فهم اجلوانب املتعلقة باإلبداع اإلداري واليت تساعد على حتقيق امليزة ا -
 إبراز واقع اإلبداع اإلداري ومدى مسامهة يف حتقيق ميزة تنافسية ملؤسسة موبيليس؛ -
 الوقوف على مدى إدراك إدارة املؤسسة ألمهية اإلبداع اإلداري؛ -
ر يف تقدمي مقرتحات عملية فيما يتعلق باإلبداع اإلداري ومسامهته يف إكساب املؤسسة ميزة تنافسية تؤهلها للبقاء واالستمرا -

 .ظل املنافسة الشديدة
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  :أهمية الدراسة .4
تتجلى أمهية هذه الدراسة يف التأثري احليوي لإلبداع اإلداري على تطور ومنو إي مؤسسة وتفوقها يف سوق شديد املنافسة؛ كما  

ري من املؤسسات تربز أمهية هذه الدراسة يف كو�ا تتناول موضوعا حديثا مل تتحدد معامله بصورة �ائية، ولقد إعتربته الكث
االقتصادية آلية ناجعة للتوسع والنمو واحلفاظ على مكانتها يف ظل تزايد حدة املنافسة؛ وتظهر أيضا أمهية  هذا املوضوع يف  
الوقوف على مدى وعي مسريي املؤسسة حمل الدراسة للدور الذي يؤديه اإلبداع اإلداري يف حتقيق ميزة تنافسية؛ مما جيعلها 

 .يات متجددة تعمل على تشجيع اإلبداع اإلداري فيهاتكتسب إسرتاجت
   : اإلطار النظري للدراسة -أوال

  :تعريف اإلبداع اإلداري .1
ينطلق مفهوم اإلبداع اإلداري من املفاهيم العامة لإلبداع ذا�ا، فاإلبداع اإلداري يتعلق باألفكار اإلدارية اجلديدة وتطوير 

دمات وكل الوظائف اإلدارية املعروفة، وقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم لإلبداع املنتجات وقيادة فرق العمل وحتسني اخل
  . اإلداري وماهيته

القدرة على ابتكار أساليب ووسائل وأفكار ميكن أن تلقى التجاوب األمثل من العاملني وحتفزهم :"حيث يعرف بأنه
  . 1"الستثمار قدرا�م ومواهبهم لتحقيق أهداف تنظيمية

مزيج من القدرات اليت متكن الفرد من إنتاج فكرة جديدة، متميزة، قابلة للتطبيق، �دف حل مشكلة أو تطوير " :وهو أيضا
ويعرفه  2."نظام قائم أو إجياد مفهوم أو أسلوب عملي لتنفيذ أعمال املنظمة، بشكل يكفل حتقيق األهداف بكفاءة وفاعلية

يجة التفاعل بني األفراد يف املؤسسة، باستخدام أسلوب جديد حيقق التميز كل عملية ينشا عنها ناتج جديد، نت: " هيجز بأنه
وبذلك فهو اإلتيان باجلديد اإلداري، وألن اإلدارة هي نشاط واعي هادف؛ فإن هذا  3"والتفوق ويعطي مرونة أكرب داخلها

زيادة األداء بشكل جذري أو تدرجيي  اجلديد يوجه حنو حتقيق اإلستجابة األفضل ملنتجات وخدمات املؤسسة حلاجات زبائنها، و 
كما يف مفاهيم إعادة اهلندسة والتحسني املستمر؛ حتسني طرق العمل كما يف دراسة العمل واحلركة، وحتسني عالقات العمل كما 

  .4يف مفاهيم العمل اجلماعي والفرق املدارة ذاتيا
ظيف األمثل لإلمكانات املتاحة من أجل الوصول للهدف ابتكار آلية جديدة للعمل عن طريق التو : واإلبداع اإلداري أيضا هو

  . 5بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن
  :6ويظهر اإلبداع اإلداري على مستوى العناصر التالية

  إعادة تصميم اهليكل التنظيمي؛ -
  يساعد على دعم اإلبداع يف كافة الوظائف؛ -
  يدخل بصفة غري مباشرة يف عملية اإلنتاج؛ -
  اح نظم مراقبة جديدة؛يعمل على اقرت  -
  .يساعد على اقرتاح برامج تدريب جديدة -

وعليه فاإلبداع اإلداري هو التوصل إىل املفاهيم اجلديدة القابلة للتحويل إىل سياسات وتنظيمات وطرق جديدة تساهم يف تطوير 
ه اجلديدة، ويتمثل اهلدف النهائي هلذا أداء املؤسسة، وهذه املفاهيم تتعلق بتطوير عملية اإلبداع وتنظيمه وإجراءات نقل أفكار 

  . اإلبداع يف حتسني استخدام املوارد و حتقيق النتائج األفضل مقارنة بالفرتة املاضية أو مقارنة بأفضل املنافسني 
  مبادئ اإلبداع اإلداري  .2
تكار واإلبداع، وأمجعوا على أن الرقي االب جمال يف الرائدة اآلراء من جمموعة العاملية واملنظمات الشركات مدراء من الكثري وضع لقد

 :7األساسية التالية املبادئ مراعاة وخالقة ينبغي مبدعة باملؤسسات وبأساليب إدار�ا لتكون
أو فشلها، فكثرية هي  خبطئها بعد نقطع مل ومادمنا الصحيح االجتاه يف مادامت وتنمو وتكرب تولد أن فكرة ألي ا�ال إفساح -

 حقائق ؛ إىل تحتول االحتماالت اليت
 املكافأة ولتكن ورحبا، ابتكارا واألكثر واألفضل األكرب جيعل منها ورعايتهم بتنميتهم واالعتناء قوة املؤسسة، مصدر األفراد إن  -

 والكفاءة واملالءمة ؛ اجلدارة أساس على
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بأن  كفيل ذلك للمؤسسة؛ فإن اتالنجاح وحتقيق القرار يف للمشاركة هلم الفرص بإتاحة وتنميتهم وتشجيعهم األفراد احرتام  -
 وبأساليب مبتكرة؛ الوجه جهدهم ألداء مهامهم على أكمل قصارى يبذلوا جيعلهم

 والنجاح؛ التقدم سبيل يف القدم ثبات تساوي اإلبداعية، وهي القدرة تنمي التعامل يف الروتني والالمركزية عن التخلي -
فقط،  وظيفة ليس عمله، وإن العمل يف متكامل بأنه الفرد شعر إذا إال يتحقق ال ؛ وهذا والطموحات للفكر املستمر التجديد -

 بداخله، وتوظيفها الكامنة اإلبداعية الطاقة لتفجري يدفعه إذا كان حقيقيا الشعور وهذا أيضا،  وشخصيته نفسه يبىن فيه بل فضاء
 املنظمة؛ أهداف لتحقيق 
  طموح؛ إىل واملسؤولية مسؤولية،  إىل تحويل النشاطويتم ذلك ب فحسب؛ وظيفة ال ممتع بعمل القيام حماولة -
سواء على  باستمرار األبعد األهداف املزيد يف سبيل حتقيق وبذل العمل أن حيفز األفراد على شأنه من دائما األعلى إىل التطلع -

 مستوى األفراد أو املؤسسة؛
 مالحظة ينبغي لذلك والفريدة، الرائدة النسخة تكون أن اإلبداع بل ، مكررة أو ثانية نسخة تكون أن اإلبداع ليس التقليد أو -

 اإلجيابيات اليت متثل نقطة االنطالق حنو التميز والريادة؛ أيضا، وأخد وتقوميها اآلخرين جتارب
 باملهام األفراد ودمج النشاطات وتوسيع  الكفاءات لتطوير األفضل الطريق ألنه بالغة أمهية العمل طريق عن التعلم إعطاء جيب -

 .والوظائف
 :مقومات اإلبداع اإلداري  .3

من خالل تطبيقه يف املنظمة من  ةإجيابيحىت حيقق اإلبداع غايته يف تطوير العمل اإلداري وترقيته إىل األفضل واحلصول على نتائج 
  :الضروري توفر جمموعة من املقومات اإلدارية ولعل أمهها ما يلي

بأن " غال مسان"ا�االت الرئيسية يف إطار نظرية التأثري املوقفية، حيث أكد الباحث  يعد البناء التنظيمي أحد: البناء التنظيمي ·
الكيفية اليت سوف يقضي �ا وقته يف معاجلته املشكالت اليت سوف  تواجهه يف  اختيارهناك عالقة بني اإلبداع وحرية الفرد يف 

فإذا شعر الفرد بعدم وجود تأثري لضغوط الوقت أتاح له ذلك التفكري جيايب على جمال األداء اإلبداعي، ٳأداء عمله واليت هلا تأثري 
يف املشكلة بصورة متأنية والعمل على حتديدها حتديدا دقيقا، وطرح العديد من األفكار والبدائل اليت ميكن استغالهلا يف معاجلتها 

ير من املديرين لألفراد املبدعني إذ تعد التغذية املرتدة وهناك تأكيد على أمهية التغذية املرتدة اليت يوفرها البناء التنظيمي والتقد
 .املالئمة عامال هاما يف تشجيع وتسهيل اإلبداع بني العاملني 

ن تبسيط اإلجراءات التنظيمية عامل مهم يف تنمية الروح اإلبداعية لدى العاملني، ذلك أن تلك ٳ :اإلجراءات ونظم العمل ·
رد وسائل، وال تعترب غايات يف حد ذا�ا، إال أنه يف الكثري من املنظمات تعترب معايري لتقييم اإلجراءات والقوانني والتعليمات جم

املوظفني ومدى انضباطهم والتزامهم بالقواعد واإلجراءات واألنظمة الالزمة لسري العمل، كما أن عدم التشديد يف ذلك يتيح 
 .سن أدائهم ألعماهلم واإلبداع فيهاالفرصة لألفراد لتطوير هذه األنظمة والقواعد مبا خيدم ح

حىت ميكن قبول وتربير األعمال اإلبداعية جيب أن تبلغ صعودا ونزوال وهذا ما يتطلب وجود قنــــــــــــوات اتصال  :االتصاالت ·
رات حتفق نتيجة ضعف فعالة داخل املنظمـــــــــــة تساعد على انتقال املعلومات واألفكار بني األقسام املختلفة إذ أن أكثر املباد

عالم بل وسيلة لتبادل ٳواالتصال ال جيب أن يكون فقط عملية . االتصال وقلة الوقت، فاالتصال املبكر يهيئ اجلميع للتغري
 .8األفكار واملقرتحات واملشاركة يف القرار مما يشجع على العملية اإلبداعية

والقيادة هي جوهر العملية اإلدارية وتنبع أمهية مكانتها من كو�ا  يبدأ اإلبداع من األعلى وصوال حنو األسفل،: نمط القيادة ·
وفعالية ) من كو�ا تقوم بدور أساسي(تقوم بدور أساسي يسري يف كامل جوانب العملية اإلدارية فتجعل اإلدارة أكثر ديناميكية 

هداف املرسومة البد من تطوير القيادة وحتديد بداعي يساعد املنظمة يف حتقيق األٳولكن يتم تطوير العملية اإلدارية وجعلها عمل 
 .9دورها ورسالتها

التجربة وهو أيضا إنسان  فالقائد املبدع هو شخص حمدد يبحث دائما عن وسائل جديدة ويوظف ذكاءه بشكل ال خياف
ائما عن تركيبات ال يكبل نفسه بقيود اإلجراءات العميقة، رافضا أن يكون سحبا للروتني حيدد خطواته املستقبلية ويبحث د

جديدة وترابطات نادرة لألفكار واألشياء، مث هو يف كل ذلك يبين ويريب العالقات بني العاملني فيما بينهم من جانب وبينهم و 
  .اإلدارة من جانب أخر، ويعد ابتكار العمليات اليت حتكم العمل كالتخطيط اإلسرتاتيجي
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ت املبدعة وركيزة أساسية لوجود اإلبداع وتنميته، وال ينبغي فقط وضع احلوافز، تعد احلوافز مقوما رئيسيا من املنظما: الحوافز ·
بل جيب ربطه باألداء واإلبداع حبيث توضع معايري عادلة وحمددة، مع مراعاة أن احلوافز ميكن أن تكون هلا جوانب سلبية إذا 

األفراد اإلبداعية حنو أهداف معينة تسعى املنظمة إىل  استخدمت بطرق شىت فيها العدالة واملوضوعية، فاحلوافز املادية حترك جهود
حتقيقها متمثلة يف حسن استغالل إمكانيات وطاقات األفراد اإلبداعية، ألن الفرد عندما يكافئ على نتيجة جيدة يقدم املزيد 

وافز من خالل وضع نظام منها، وميكن للمنظمة أن تقلص املعوقات اليت تعرتض عملية اإلبداع اإلداري فيما يتعلق بسياسة احل
 . 10استخدام العقاب كأسلوب للتحفيزٳموحد للحوافز، و 

عداد املورد البشري العامل وتأهيله، فاملنظمة اليت تريد أن تتميز عن مثيال�ا عليها أن ٳللتدريب أمهية كبرية يف جمال : التدريب ·
الل عمليات التدريب املالئم الذي يزود املستخدمني بالعصور توفر اليد العاملة املاهرة، وهذا ال ميكن أن يتحقق هلا إال من خ

الكافية حلل املشكالت اليت تعرتضهم يف أعماهلم، والتصرف بطريقة إبداعية وميكن تربير كلفة التدريب مبدى املسامهة اليت تقدمها 
معدالت األداء وتطويره مبا خيدم يف املدى الطويل، فالربامج التدريبية ذات الصفة اإلبداعية �دف بشكل أساسي إىل رفع 

 .توجيهات املنظمة
وعليه ميكن القول أن لإلبداع جمموعة من املقومات اليت جيب أن تتوفر يف اإلدارة لتهيئ ا�ال النطالق األفكار يف حل 

) اهليكل التنظيمي(مي ائها التنظيعادة النظر يف بنٳاملشكالت اليت تعرتض سري العمليات يف املنظمة، وحىت تستطيع هذه األخرية 
وجعله أكثر مرونة ومالئمة وتوفري مناخ مناسب قائم على العالقات اإلنسانية والثقة املتبادلة، وبناء قنوات اتصال فعالة وتطويرها 

العمل لتيسري نقل املعلومات يف املنظمة، إضافة إىل احلد من البريوقراطية بإتباع القادة للنمط احلر يف اإلدارة، والذي يهتم ب
والعاملني يف نفس الوقت، كما جيب على املنظمة توفري الوسائل املناسبة لتدريب عامليها وتشجيعهم على األداء األفضل من 

الذكاء؛ الدافعية؛ التخيل اإلبداعي؛ : 12باإلضافة إىل هذه املقومات نذكر أيضا ما يلي. 11خالل املكافآت واحلواجز العادلة
 .م واملعرفة؛ الناحية االجتماعية؛ الزمن؛ الظروف النفسية واالجتماعيةالناحية االنفعالية؛ التعل

 : تعريف الميزة التنافسية .4
قدرة املنظمة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مراكز أفضل بالنسبة : "يشري مفهوم امليزة التنافسية إىل

  .13"للمنظمات األخرى العاملة يف نفس النشاط 
تنشأ أساسا من القيمة اليت استطاعت مؤسسة ما أن ختلقها لزبائنها، حبيث ميكن أن تأخذ " أن امليزة التنافسيةيرى بورتر 

كل واع الزيادة السعرية شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار املنافسني مبنافع متساوية، أو بتقدمي منافع متفردة يف املنتج تعّوض بش
  .14"املفروضة

القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة والسعر املناسب " اعة الربيطانية فقد عرفتها بأّ�ا أّما هيئة التجارة والصن
  15".ويف الوقت املناسب، وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة من املؤسسات األخرى 

ألمثل لإلمكانيات واملوارد بطريقة جتعلها تضمن مما سبق نستطيع القول أن امليزة التنافسية هي القدرة على االستغالل ا
  .مكانة هلا بني  املنظمات بإنتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية، مبا حيقق رضا العمالء وحتقيق الرحبية يف السوق

  :خصائص وشروط الميزة التنافسية .5
عدد من اخلصائص والشروط اليت نوجزها على نظرا الرتباط امليزة التنافسية باإلدارة اإلسرتاتيجية فإّن حتقيقها يستلزم توفر 

  :16النحو التايل
 .تبىن امليزة التنافسية على أساس االختالف وليس على أساس التشابه -
 .تَؤسس على املدى الطويل باعتبارها ختتص باغتنام الفرص يف املستقبل -
 .تكون غالبا مركزة جغرافيا -

  :ر جمموعة من الشروط نذكرها كاآليتوحىت تكون امليزة التنافسية فّعالة ينبغي تواف    
 .عامل التفوق على املنافس مبعىن أّ�ا تتيح للمؤسسة: حاسمة ·
 .أي أّ�ا حتقق االستمرارية عرب الزمن :الديمومة  ·
 .مبعىن صعوبة تقليدها أو حماكا�ا أو إلغائها من قبل املنافس: إمكانية الدفاع عنها ·
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  :أبعاد الميزة التنافسية .6
يزة التنافسية للمؤسسة باالستغالل األمثل لإلمكانيات املادية واملالية والفنية والتنظيمية، والقدرات والكفاءات واملعرفة تتحقق امل    

  :17اليت تتميز �ا تلك املؤسسة، ويرتبط حتقيقها بتوافر بعدين أساسيني مها
القيمة اليت يدركها العميل للسلع واخلدمات ميكن للمنظمات استغالل إمكانيا�ا يف حتسني :  القيمة المدركة لدى العميل -

مما يساهم يف بناء ميز�ا التنافسية، وفشل أية منظمة يف استغالل تلك اإلمكانيات يُكلفها الكثري من اخلسائر ويضطرها إىل إعادة 
 .النظر يف اسرتاتيجيا�ا وسياسا�ا وهياكلها التنظيمية

فالسعر وحده ال . ّ�م حيصلون على قيمة أعلى بتعاملهم مع املنظمة مقارنة مبنافسيهاتتحقق امليزة التنافسية إذا أدرك العمالء أ
  .حيدد مفهوم القيمة لدى العميل وإّمنا يتضمن السعر واجلودة ومدى االقتناع باملنتج واخلدمة ما بعد البيع

برامج إدارة املوارد البشرية اليت يتم إنشائها يف تساهم إدارة املوارد البشرية يف تدعيم القيمة لدى العميل من خالل تصميم وتطبيق  
  .إطار التوجه باحتياجات العمالء، والعمل على توافر اإلمكانات اليت تفي بتلك االحتياجات

تكتسب امليزة التنافسية من خالل عرض سلعة أو خدمة ال يستطيع املنافسون تقليدها أو عمل نسخة منها، ولذلك : التميز -
  .18للتميز من أمهها املوارد املالية والبشرية والتنظيميةتوجد عّدة مصادر 

يتحقق التميز عن طريق حصوهلا على متويل احتياجها بشروط تتيح هلا إنتاج سلع وخدمات بسعر أرخص : الموارد المالية ·
 .من اآلخرين

 .ات الالزمة لعملية اإلنتاجتتضمن املعدات والتكنولوجيا باإلضافة إىل إمكانية احلصول على اإلمداد: الموارد المادية  ·
 .فالعديد من املنظمات حتقق امليزة التنافسية بفعل ما متلكه من مهارات وقدرات بشرية :الموارد البشرية ·
 .تشري إىل قدرة املنظمة على إدارة عمليا�ا وأفرادها من اجل تغطية احتياجات عمالئها :الموارد التنظيمية ·
األمثل للموارد املتوافرة لدى املؤسسة جيعلها تكتسب ميزة تنافسية تتفوق �ا على املنظمات وفقا ملا سبق فإّن االستغالل     

األخرى املنافسة هلا يف السوق، خاصة وأّن املوارد البشرية تعد من أهم املوارد اليت متّكن املنظمة من إنتاج وتطوير السلع واخلدمات 
  .شرية املؤهلة واملدربة هو يف حد ذاته ميزة تنافسية هلاجبودة عالية، كّما أّن توفرها على الكفاءات الب

  الطريقة : ثانيا
  : منهج الدراسة  .1
صحة  واختبارمن أجل الوصول إىل األهداف املرجوة من الدراسة واإلجابة على التساؤالت اليت طرحت ضمن إشكاليتها  

باملقابالت الشخصية مع مسريي  االستعانةة الدراسة، ومت على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتالءم وطبيع االعتمادفرضيا�ا مت 
مؤسسة موبيليس للهاتف النقال باملديرية العمة باجلزائر العاصمة، وهذا من أجل احلصول على املعلومات الضرورية للوقوف على 

  . أثر تبين املؤسسة حمل الدراسة لإلبداع اإلداري وإسرتاجتيتها يف ذلك
 أساليب جمع المعلومات  .2

وكذا من . تأيت أدوات مجع البيانات تلبية لطبيعة املوضوع وخصوصيته وتبعا ملا تقتضيه احلاجة لإلجابة على التساؤالت املطروحة
. اختيار األداة بعناية ودقةٳأجل مجع البيانات املراد احلصول عليها، و منه فان هذه املرحلة تكتسي أمهية خاصة من حيث 

اختذ أسلوب مجع البيانات منحنيني متكامالن خيدمان اإلجابة على اإلشكالية املطروحة ويتالءمان ولتحقيق اهلدف من الدراسة 
  : مع كل مرحلة من مراحل دراستها  باالعتماد على

 املسح املكتيب لالطالع على خمتلف الدراسات النظرية وامليدانية املتعلقة باإلبداع اإلداري؛  -
تصميم مقابلة شخصية تتضمن أسئلة واستفسارات عن خمتلف متغريات الدراسة وجوانبها موجهة لكل من مدير املوارد  -

وقد مت اختيار هؤالء  ،البشرية ورئيس مصلحة تسيري احلياة املهنية ورئيسة مصلحة التنبؤات، على مستوى الدراسة امليدانية
. سا لنتائج تبين اإلبداع اإلداري كمدخل للتنافس على مستوى مؤسسة موبيليساملسؤولني بوصفهم اجلهة األكثر اطالعا وتلم

وذلك من منطلق الرتكيز على وظيفة املوارد البشرية دون غري ها من الوظائف األخرى كالتسويق واإلنتاج واليت ال تقل أمهية 
  . اإلبداع فيها عن وظيفة املوارد البشرية
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  : أدوات الدراسة .3
يانات املراد احلصول عليها، ولتحقيق اهلدف من الدراسة مت اللجوء إىل املقابلة الشخصية اليت تعتمد على مقابلة من أجل مجع الب

الباحث للمبحوث وجها لوجه بغية طرح جمموعة من األسئلة واالستفسارات واإليضاحات اليت يطلب التعقيب عليها؛ وقد يكون 
 باالستنتاجاتقدات أو اجتاهات، وذلك من أجل مجع البيانات وحتليلها للخروج  حمتوى هذه األسئلة حقائق أو سلوكيات أو معت

  .والتوصيات الالزمة
قمنا بتوجيه املقابلة وفق ثالث اجتاهات، حيث مت توجيه املقابلة األوىل إىل رئيس مصلحة تسيري احلياة املهنية والثانية إىل رئيسة 

  :كما مت تقسيم املقابلة بدورها إىل أربعة أقسام كما يلي.البشريةمصلحة التنبؤات، والثالثة إىل مدير املوارد 
مدى أمهية اإلبداع اإلداري وتوفره والعمل به، باملقابل جند مدى توفر األفراد على الصفات اإلبداعية اليت تساعد  :القسم األول

  على أداء املهام بدرجة عالية من خالل اإلبداع اإلداري؛
  ا القسم بالتحفيزات وأثرها على حتقيق اإلبداع اإلداري؛يتعلق هذ :القسم الثاني
  األساليب املستخدمة من أجل تشجيع اإلبداع اإلداري؛ :القسم الثالث
  .اإلبداع اإلداري على خلق امليزة التنافسية أثر: القسم الرابع

  : ومناقشتها  النتائج:  ثالثا
 2003منذ سنة  ابتكاريهلسوق اجلزائرية  تبنت موبيليس سياسة إبداعية وجازي  إىل ا) أوريدو( دخول املنافسني جنمة  بعد     

  19:وكانت �دف من خالهلا إىل
  املزيد من املشرتكني؛ واستقطابزيادة فرص املنافسة  -
  للتغريات؛  االستجابةسرعة  -
  تنمية الوعي الفين والثقايف لدى العاملني؛ -
  تها؛تطوير عرض اخلدمات اهلاتفية تنويعها وترقي -
  حتسني جودة اخلدمات املقدمة والوصول إىل املناطق الريفية واملعزولة؛ -

  :ولتحقيق األهداف السابقة، كان لزاما على مؤسسة موبيليس العمل على دعم عملية اإلبداع من خالل
  رصد و مواكبة مجيع التطورات يف جمال اهلاتف النقال؛ -
  إلبتكارية؛التنسيق ومتابعة التقدم يف تنفيذ برامج ا -
مهارات ومعارف جديدة تساعدهم على التحكم اجليد يف التغريات احلاصلة يف أساليب  اكتسابتدريب العمال من أجل  -

  .  العمل
  :إنطالقا من األجوبة احملصل عليها من خالل املقابالت وتبعا لتقسيمها ميكن التعرف على ما يلي

  :مدى أهمية اإلبداع اإلداري وتوفره والعمل به .1
لقد أكد كل من املسؤولون املستجوبون أن مؤسسة موبيليس حتاول دائما وتسعى إىل حتقيق اإلبداع اإلداري ملا له من تأثري على 

كما يرون بأن حب العمل وااللتزام به واإلبداع فيه ميثل . وظائف املؤسسة وبالنظر  ألمهيته كوسيلة للتجديد والتغيري املستمر
  . لقدرات العملية وزيادة اإلنتاجيةمدخال  رئيسيا لتحسني ا

  :بناءا على ذلك ميكن إستخالص أهم خصائص اإلبداع اإلداري يف مؤسسة موبيليس كما يلي
 اختيار العمال على أساس املؤهالت العلمية واخلربة مع مراعاة التوجهات اإلبداعية؛ -
 ختصيص كل عامل يف إجناز عمل معني واحلرص على إتقانه؛  -
على توفري بيئة عمل داعمة لإلبداع اإلداري األمر الذي أكسب العمال بعض التوجهات اإلبداعية كاجلرأة،  العمل نوعا ما -

 . القدرة على طرح أفكار جديدة ألساليب العمل، توقع النتائج وتقدمي البدائل
 حتقيق اإلبداع اإلداري واملتمثل يف وملزيد من التفاصيل سنحاول الوقوف على الدور البارز الذي تؤديه مديرية املوارد البشرية يف  

نشر ثقافة تعزز اإلبداع اإلداري داخل املؤسسة وذلك من خالل كل من عملية التوظيف والتدريب وحتفيز املوارد البشرية على 
  :الذين متت مقابلتهم على النحو التايل املسئولنياإلبداع اإلداري ويتجلى ذلك وفقا إلجابات 
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لبناء مؤسسة إبداعية احلصول على " موبيليس"تتبىن مؤسسة موبيليس للهاتف النقال : اع اإلداريعملية التوظيف واإلبد  . أ
لتحديد األشخاص الذين تتوفر فيهم املهارات  االختياراملوارد اخلام ذات أعلى مستوى من اجلودة، ومن مث تقوم بتنظيم عمليات 

هذه القدرة تسعى إدارة املوارد البشرية إىل ضرورة تركيز مقابالت املتنوعة وميتلكون القدرة على اإلبداع، ومن أجل إكتشاف 
  .العاملني وانتقاءالتوظيف يف املؤسسة على جوانب السلوك اإلبداعية للمرتشح للعمل وتوجيه جلان متخصصة لفحص املهارات 

لى اإلبداع باعتماد أساليب متنوعة تقوم إدارة املوارد البشرية بتدريب وإعداد الفرد ع :تدريب الموارد البشرية على اإلبداع  . ب
األفكار وتوليد احللول  واقرتاحيف مقدمتها تقدمي الدورات التدريبية اليت تساعد على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى األفراد 

  .للمشكالت اليت تتعرض هلا املؤسسة
ل احلوافز املادية واملعنوية باإلضافة إىل إتباع جمموعة من الطرق كما تقوم إدارة املوارد البشرية بتوفري املناخ اإلبداعي وتعزيزه من خال

  :واملمارسات املتمثلة يف
جعلها أكثر تنوعا، أما إغناء الوظيفة فيعين حماولة مشول حمتوى الوظيفة  ونعين بتوسيع الوظيفة: إغناء الوظيفة وتوسيعها -

  .إلخراج الطاقات اإلبداعية لدى األفرادملستويات أعلى من عناصر التحدي واإلجناز مما يشكل دافعا 
  تدريب املوظفني؛ -
تدريب املوظفني على عدم قبول احلل األول الظاهري للمشكالت أو الفرص، ويعين ذلك عدم تطبيق أي فكرة حىت يتم تطوير  -

  .وتقييم عشرين فكرة بديلة على األقل
  .بالتحديات اجلديدة االستمتاعحىت يتسىن هلم  االختالفتدريب األفراد على العمل يف مستويات مرتفعة من  -
  .تعيني موظفني يف إدارة املوارد البشرية ممن لديهم خربة سابقة بالعمل يف البيئات اإلبداعية -
من إجابات رؤساء املصاحل املذكورة سابقا نرى بأن التحفيزات  انطالقا: التحفيزات وأثرها على تحقيق اإلبداع اإلداري - ج

يت تتبعها املؤسسة تشجع نوعا ما على التنمية واإلبداع اإلداري، حيث تعتمد املؤسسة على كل من التحفيزات املادية احلالية ال
وسيلة لتسهيل احلياة الشخصية وكذا التحفيزات املعنوية اليت هلا دور يف شحن القدرات وأثر كبري يف إرضاء العامل ودفعه  باعتبارها

  د األكرب من أجل الوصول إىل اهلدف كالشكر، التقدير والعرفان، املدح والتأنيب، إىل العمل املتميز وبذل اجله
، ألن االستحقاقكد هنا على أن إتباع نظام التحفيز املادي واملعنوي معا يساعد بدرجة عالية على العطاء وهذا حسب درجة ؤ ون

حفيز املعنوي الذي يشحن القدرات ويساعد على العمال يف بعض األحيان يتجاوزون مرحلة التحفيزات املادية ويفضلون الت
  .والتطوير وينمي روح االنتماء و الوالء لدى العامل االستمرار

  :         األساليب المستخدمة من أجل تشجيع اإلبداع اإلداري .2
  : من خالل حتليل إجابات رؤساء املصاحل نستخلص أنه

ملؤسسة من أجل تشجيع العاملني على العمل وحتقيق األهداف كل من باإلضافة إىل التحفيزات املادية واملعنوية تستخدم ا -
 الرتغيب، تشجيع أسلوب العمل اجلماعي إلنتاج أفكار جديدة بدرجة مقبولة و مرضية نوعا ما؛

 تعمل املؤسسة على تنمية و ترسيخ ثقافة اإلبداع اإلداري بدرجة مرضية؛ -
 دعم أكثر من أجل التسهيل و املساعدة على أداء املهام؛ كما يرى العمال أن بيئة العمل حتتاج نوعا ما إىل -
 تعتمد املؤسسة على أسلوب التعلم و البحث اإلجرائي مبعىن االعتماد على التعلم أكثر من املعرفة؛ -
من  تعمل املؤسسة نوعا ما على ختصيص برامج تدريب لتنمية املوارد البشرية �ا على اإلبداع وحل املشكالت الداخلية، ملا هلا -

 .دور كبري يف تدعيم وتسهيل أداء املهام
  :اإلبداع اإلداري و الميزة التنافسية .3

من خالل حتليل إجابات األسئلة، الحظنا أن هناك توافق فيما خيص طبيعة العالقة والدور املباشر الذي يلعبه اإلبداع اإلداري يف 
تكاليف منتجات املؤسسة بإستمرار، كما يساهم اإلبداع اإلداري حتقيق امليزة التنافسية، حيث يساهم اإلبداع اإلداري يف ختفيض 

يف كسب والء الزبائن إجتاه املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة بدرجة عالية، أيضا يعمل كل من القائد والعامل معا على 
ن مث التفرد والتميز، لذلك فإن اإلبداع إزالة معوقات اإلبداع اإلداري من أجل تقليل الوقت وختفيض التكلفة لزيادة اإلنتاجية وم

  :ونستشف خصائص امليزة التنافسية يف مؤسسة موبيليس من خالل . هو مركز القوة والبوابة للدخول إىل عامل املنافسة
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الحصة السوقية لمتعاملي الهاتف لنقال سنة 2017

  ÃÁ
   ĹĄAA
   ÁÂ 

 مواكبة التطورات احلاصلة يف سوق اهلاتف النقال ؛ -
 إدخال التكنولوجيا يف عملية اإلنتاج؛ -
 ن امتيازات منافسيها؛منح امتيازات لزبائنها ختتلف ع -
 .إحتالهلا املرتبة الثانية يف سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر  -

  والشكل املوايل يوضح مكانة مؤسسة موبيليس يف سوق اهلاتف النقال مقارنة مبنافسيها  -
  
  
  
  

  

  . 2018جانفي 2: تاريخ التصفح  https://ar.wikipedia.org:  معلومات متاحة على املوقع : رالمصد
موظفا ومستخدما،  20923كما أن األرقام املوالية تعكس املكانة اليت تبوأ�ا مؤسسة موبيليس  حيث توظف أزيد من 

ألف مشرتك يف  650ماليني مشرتك، و 4مليار دينار جزائري، كما يقدر مشرتكي اهلاتف الثابت بـ  106ويقدر رقم أعماهلا بـ 
اإلنرتنيت ذات التدفق العايل، وهذه األرقام تعرب عن العي احلثيث ملؤسسة موبيليس ووقوفها يف وجه منافسيها اللذان يتفوقان 

  .   عليها يف اجلانب التكنولوجي
  : إستراتجية إدارة الموارد البشرية في تحقيق اإلبداع اإلداري .4

عد إدارة املوارد البشرية على حتقيق اإلبداع اإلداري وتنميته يف املنظمة يف سبيل إدارة اإلبداع وتبين اإلسرتاتيجيات اليت تسا
  :20نوردها كما يلي. ولدى العاملني تقوم إدارة املوارد البشرية بوضع مجلة من األساليب واإلسرتاتيجيات

  واألسئلة غري العادية؛ األفكار اجلديدة احرتامالرعاية املبكرة للمبدعني، والتعزيز اإلجيايب للمحاوالت اإلبداعية، و  -
  تشجيع فرص التعلم الذايت؛ - 
  تنمية املهارات الفردية وتدريبهم على املهارات املطلوبة لتحقيق األداء اإلبداعي الناجح؛ - 
  تعزيز الثقة بالنفس لدى العاملني؛ - 
  تشجيع الطرق العلمية يف حل املشكالت؛ - 
  ومناخ العمل والثقافة املهيمنة بطرق تؤدي إىل تيسري عملية اإلبداع اإلداري؛ تغيري خصائص املنظمة مثل اهليكل التنظيمي - 
أفراد مبدعني ووضعهم يف املكان املناسب، ووضع إجراءات وأفكار  الستقطابوتقييم عند التوظيف  اختيارعمليات  استخدام -

  تشجع على توليد األفكار اجلديدة كالعصف الذهين مثال؛
  ت أيضا وجود الدعم والتحفيز للعاملني وإعطاء حرية كافية للموظفني إلنتاج إبداعا�م؛ من بني اإلسرتاجتيا -
على املعرفة والتعامل مع التحديات املختلفة وتوفري  واالنفتاحتوفر الدافع والرغبة يف التعلم، وتوفر بيئة تكافئ العمل والتعلم  - 

  . الدعم والتمويل لألنشطة اإلبداعية
   :ر الفرضياتنتائج اختبا.  5

  : جمموعة من النتائج من خالل اختبار فرضيات البحث على النحو التايل استخالصبناءا على ما سبق ميكن 
يتطلب جناح اإلبداع اإلداري توفر جمموعة من املقومات، تأيت يف مقدمتها اإلجراءات ونظم العمل باإلضافة إىل  :الفرضية األولى

  . مجلة من املقومات الداعمة
احلصول على النتائج  استمرارخالل هذه الفرضية ميكن القول أنه حىت يتحقق اإلبداع اإلداري ويرتقي إىل األفضل مع من 

البناء التنظيمي، : اإلجيابية من الضروري توفر جمموعة من املقومات اإلدارية اليت تساهم بشكل مباشر وفعال يف تعزيزه من بينها
كما ميكن القول أيضا أن توفر هذه املقومات يهيئ ا�ال . التدريب ، منط القيادة، احلوافز،اإلجراءات ونظم العمل، االتصاالت

  . وهذا ما يثبت صحة الفرضية. إلطالق األفكار حلل املشكالت اليت تعرتض سري العمليات يف املنظمة

https://ar.wikipedia.org
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سة أهدافها ويعترب اإلبداع مصدرا متجددا متثل اإلسرتاتيجيات التنافسية األساس الذي تستمد منه إدارة املؤس :الفرضية الثانية
  .لدعم هذه االسرتاتيجيات وتعزيزها يف املؤسسة

  : ما يلي استنتاجمن خالل هذه الفرضية ميكن 
اإلسرتاتيجيات التنافسية عبارة عن إطار حيدد أهداف املؤسسة، يف جمال حتديد األسعار والتكاليف والتميز باملوجودات أو  -

  ات حيث تتمكن اإلدارة من بناء مركزها التنافسي ومواجهة قوى التنافس؛ اخلدمات أو املنتج
ميكن القول أن لإلبداع دور فعال يف تعزيز ودعم إسرتاتيجيات املؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية من خالل تطبيق طرق جديدة  -

ة، أو من خالل الرتكيز على شرحية أو عدة شرائح أقل تكلفة إلنتاج منتجات موجودة أو من خالل اإلنفراد مبيزة املنتجات اجلديد
 .وهذا ما يثبت صحة  الفرضية. معينة بإستخدام أسلوب قيادة التكلفة أو أسلوب التميز يف شرحية واحدة لتعزيز حصتها السوقية

  : رضية ميكن إستنتاج ما يليفمن خالل هذه الف.  يعترب اإلبداع اإلداري العامل األساسي لتحقيق امليزة التنافسية :الفرضية الثالثة
يعترب اإلبداع يف حد ذاته مبدأ تعتمده مؤسسة موبيليس يف نشاطها وهو مبثابة بوابة ووسيلة مهمة للغاية يف دفع املؤسسة إىل  -

  .حتقيق ميزة تنافسية، وهذا ما يثبت صحة الفرضية
ك إدارة املؤسسة ألمهية تبين سياسات لدعم وتنمية إن توفري مناخ إبداعي باملؤسسة يتوقف على مدى إدرا :الفرضية الرابعة
  :ما يلي استنتاجمن خالل هذه الفرضية ميكن . اإلبداع اإلداري

األفراد ذوي  استقطابيتجلى إدراك إدارة املؤسسة ألمهية اإلبداع اإلداري وتبنيه يف توفري جمموعة من املقومات يف مقدما�ا  -
لكفاءة واخلربة؛ الوعي مبدى أمهية اإلبداع اإلداري كوسيلة للتجديد والتغيري؛ تشجيع أسلوب التوجهات اإلبداعية باإلضافة إىل ا

وهذا ما يثبت صحة  ،العمل اجلماعي؛ حماولة توفري بيئة عمل داعمة لإلبداع اإلداري؛ باإلضافة إىل تنمية وترسيخ ثقافة اإلبداع
  . الفرضية

  :جمموعة من التوصيات كالتايل اقرتاحميكننا بناءا على النتائج احملصل عليها : المقترحات
  جيب على املؤسسة وضع وحدة متخصصة �تم باإلبداع وتطويره داخل املؤسسة حىت يكون اإلبداع عنصرا فعاال فيها؛  -
  .باملبدعني والعمل على مساعد�م يف تطبيق أفكارهم اإلبداعية االعتناءزيادة   -
  قوية لنقل األفكار اإلبداعية من املبدعني إىل اإلدارة العليا؛ الاتصالعمل على بناء وتدعيم قنوات  -
  تعزيز برامج التدريب لتنمية املوارد البشرية �ا على اإلبداع اإلداري وحل املشكالت بطرق إبداعية؛ -
لنظر إىل اإلبداع كثقافة منها كتغذية عكسية للمؤسسة وا االستفادةحماولة معرفة العوامل اليت تعيق اإلبداع وتلك اليت تنميه، و  -

  عامة هلا وليس كسياسة ملواجهة املشاكل فقط؛
  .ختصيص أماكن للرتفيه الفكري من أجل شحن العاملني على األداء املتميز والقدرة على العطاء وتنفيذ األوامر -

  :الخالصة
موبيليس ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية حاولنا من خالل هذه الدراسة أن نربز أمهية ومسامهة توفري اإلبداع اإلداري مبؤسسة 

بيليس قد قطعت شوطا كبريا مكنها من اعتالء املرتبة األوىل وطنيا يف اهلاتف الثابت، لكن و والتفرد، وقد اتضح أن مؤسسة م
  . تفوقت عليها شركة جازي يف اهلاتف النقال، مما جعلها حتتل املرتبة الثانية وطنيا

وجب على تاملستهلك اجلزائري، فإن هذا يس بأذواقكثريا   يتأثرمفتوحة كما أنه  وآفاقهل سوقا فتيا ومبا أن سوق اهلاتف النقا
مؤسسة موبيليس استغالل هذه النقطة بتقدمي عروض مبتكرة ومغرية من خالل انتهاج وتطبيق اإلبداع اإلداري و�يئة املناخ املالئم 

على  باعتمادهاب حىت تتمكن من حتقيق امليزة التنافسية يف السوق وذلك له سواء على مستوى االتصال أو التحفيز أو التدري
  . الكفاءات البشرية املؤهلة والقادرة على خلق امليزة اليت متكنها من التفرد والرقي
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