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الملخص
 وقد،هتدف هذه الدراسة إىل حماولة التعرف على اإلبداع وعلى العوامل املعيقة لإلبداع يف املنظمات
 ومن أبرزها عدم توفر،متثلت مشكلة الدراسة يف أن هناك العديد من املشكالت اليت تعاين منها املنظمات
املناخ املالئم لإلبداع بسبب وجود العديد من العوامل اليت تقف عائقا أمام إظهار األفراد لقدراهتم اإلبداعية
 وذلك باعتبار أن املنهج اإلبداعي أحد املداخل املهمة والرئيسة،وتوظيفها يف خدمة املنظمات اليت يعملون هبا
.حلل املشكالت اليت تعرتض املنظمات
ولذلك فقد وضع الباحث تساؤالً رئيسياً يدرس من خالله معـوقات اإلبـداع فـي املنظمـات وأبرز
 إضافة إىل املمارسات اإلدارية اليت تؤثر يف اإلبداع،األساليـب اليت تنتهجها املنظمات للتفكيـر اإلبداعـي
.بشكل يسمح للمنظمات التميز يف األداء
Abstract

Keywords

This study aims to try to identify creativity and factors that hinder creativity in
organizations, Where she represented the problem of the study in that there are many
problems experienced by organizations, Most notably there is no climate suitable for
creativity Because there are many factors that stand in the way of showing individuals
their creativity And employ them in the service of the organizations in which they
work, This is because the creative approach is one of the important and main
approaches to solving the problems facing organizations.
Therefore, the researcher has put a major question through which to study Obstacles
to creativity in organizations and the most prominent methods used by organizations
for creative thinking, In addition to management practices that affect creativity to allow
organizations to excellence in performance.

Creativity;
Innovation;
Creation;
Creativity
levels;
Creativity
Theories;
Creativity
Obstacles.

meddah2009@yahoo.fr : اإليميل، مداح خلضر:المؤلف المرسل
1

( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)

اإلبـداع أسـاس التميـز فـي أداء المنظمات

ص200 -220 :

 .1مقدمـة:
جل املنظمات بغض النظر عن طبيعة نشاطاهتا صناعية كانت أم إنتاجية أم خدمية إىل مواكبة التقدم
تسعى َّ
والنمو من خالل إتباع األساليب اإلدارية احلديثة اليت حتقق هلا ما تصبو إليه ،حيث َّ
أن ذلك لن يتحقق إالَّ بتفجري
جهود إبداعية تعرب عن فكر وإرادة املنظمة يف السعي وراء تبين وإجياد املناخ املالئم الذي حيقق هلا ذلك ،قصد إظهار
القدرات اإلبداعية للعاملني فيها بشكل عام وللمديرين وصناع القرار بشكل خاص ،حيث أصبح أحد مقاييس جناح
املنظمات هو ما يتوفر ألفرادها من قدرات ابتكارية ملموسة تساعدها على حتسني أدائها بشكل مييزها عن منافسيها
وبالتايل حتقيق أهدافها ،لذا جند َّ
أن املنهج اإلبداعي أصبح أحد املداخل املهمة والرئيسة حلل مشكالت هذه
املنظمات اليت تكافح من أجل حتقيق االزدهار يف البيئات املضطربة واملتغرية بشكل مذهل نتيجة للتغريات املعلوماتية
املستمرة اليت تعتمد على السرعة واخليال واملرونة واالبتكار واإلبداع.
أن اإلبداع يدعم قوة أي منظمة يف متيزها عن املنظمات األخرى ،كما َّ
لذا جند َّ
أن اإلدارة التقليدية أصبحت غري
ممكنة يف الوقت احلايل ملاهلا من عواقب وخيمة ،فهي حتول األفراد العاملني إىل بريوقراطيني وتسلبهم قدرهتم على
اإلبداع والتفكري ،فال تقتصر قيمة املشاركة اإلبداعية على املنظمة وحدها ،بل َّ
إن القدرة على الوصول إىل أفكار
وحلول فريدة مالئمة يف الوقت نفسه ميكن أن تعود بفائدة كربى على األفراد أيضا.
ويف ظل هذه الظروف أصبحت املنظمات ال تتنافس يف كسب حصص سوقية جديدة لرتويج منتجاهتا فحسب،
بل أضحت تتنافس يف خلق املناخ املالئم لتشجيع العمل اإلبداعي لدى العاملني لديها إمياناً منها بأمهية تأصيل
ال توجه اإلبداعي هذا املدخل اهلادف إىل حتسني كفاءة وفعالية املنظمات والذي يقودها بدوره إىل رفع وحتسني أدائها
بشكل مييزها على املنظمات املنافسة هلا.
ويف خضم هذه البيئة املضطربة اليت متتاز مبستقبل ال ميكن التنبؤ به ،مما يستدعي من املنظمات احلديثة السعي
وراء التميز يف األداء الذي يعكسه التميز الفكري لدى أفراد املنظمة ،وهذا لن يتحقق إالَّ بدعم اإلدارة العليا وفهمها
اجليد لكل ما يتعلق باإلبداع ،حىت تقتنع وتقوم برتك العنان ودعم األفكار اجلديدة من العاملني وتبنيها حىت تتخطى
العوائق اليت قد تضيق اخلناق عليهم .ولذلك نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل توضيح املفاهيم النظرية املتعلقة
باإلبداع حتت ستة حماور نعاجل فيها اإلشكالية الرئيسة" :فيما تتمثل معـوقات اإلبـداع فـي المنظمـات؟ وما هي أبرز
األساليـب التي تنتهجها المنظمات للتفكيـر اإلبداعـي؟ وما هي الممارسات اإلدارية التي تؤثر في اإلبداع
بشكل يسمح للمنظمات التميز في األداء؟"
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 .2مفاهيـم حول اإلبـداع والمصطلحات المشابهة وأهميتـه فـي المنظمـات
.0.2مفاهيم حول اإلبداع والمصطلحات المشابهة:

اإلبداع لغة :جاء يف لسان العرب (البن منظور) أن البدع :أي"الشيء الذي يكون أوال والبديع من أمساء اهلل
1
تعاىل إلبداعه األشياء وإحداثه إياها وهو البديع األول قبل كل شيء فهو سبحانه وتعاىل اخلالق املصور املبدع".

واإلبداع كما جاء يف املعجم الوسيط هو من بدعه بدعا ،أي أنشأه على غري مثال ،وبدع صار غاية يف صفته
خريا كان أم شراً ،واالبتداعية تتسم باخلروج عن أساليب القدماء باستحداث أساليب جديدة.
أما االبتكار لغة :ابتكر ،تكلف البكور أي مبعىن الباكورة وهي أخذ أول الشيء ،وأكل باكورة الفاكهة أي أكل
2
أوهلا ،والبكر الشيء الذي مل ميسسه أحد أو الفعل الذي مل يتقدم مثله.
وقد اتفقت معاجم اللغة على َّ
أن اإلبداع يعين إنشاء الشيء على غري مثال سابق ،وأن اإلبداعية يف الفن واألدب
هي استحداث أساليب جديدة بدل األساليب القدمية أو املتعارف عليها ،3.وقد قام العديد من الكتاب والباحثني

للتطرق إىل تعريف مصطلح اإلبداع غري أنَّه ورد يف تعاريفهم خلط كبري بني مصطلحات اإلبداع ()Creativity
واالبتكار ( )Innovationوالخلق (.)Création

وللتمييز بني هذه املصطلحات فقد مجعنا تعريفات من قبل كتاب وباحثني يف هذه اجملاالت أمثال االقتصادي
األمريكي النمساوي األصل جوزيف شومبيرت ( ،)Josephe Schumpterالذي كان أول من اهتم مبفهوم اإلبداع وما

يتعلق به يف كتابه الصادر عام  9191حتت عنوان " ،"thetheory of developmentوالذي عرف فيه اإلبداع بأنه
"استخدام املوارد املتاحة بطريقة جديدة هتدف خللق سلعة وخدمات جديدة" ،4والذي حدد مخسة أشكال لإلبداع
وهي:تصنيع منتج جديد ،فتح فرص جديدة يف اإلنتاج أو التسويق ،احلصول على مصادر جديدة للمواد األولية ،فتح
وغزو أسواق جديدة أو حتقيق تنظيم جديد للصناعة.
عرف الباحث ( )aynesعلى َّ
أن اإلبداع ( )Creativityهو":عملية جلب االبتكارات حنو االستخدام
يف حني َّ

العملي" أما االبتكار( )Innovationفهو "عملية جلب تكنولوجيا جديدة للوجود أو اإلشارة إليها".

وقد ذهب كل من ( ) Erdman& Chainإىل نفس االجتاه يف حتديد مفهومي اإلبداع واالبتكار من قاموس
( ) Webesterيف كون االبتكار "شيء يتم التفكري فيه أو التوصل إليه بواسطة التجارب واالختبارات ،كونه وسيلة أو
اخرتاع جديد" يف حني َّ
أن اإلبداع يتمثل يف "شيء يقدم بشكل جديد أو أنَّه تغيري يف طريقة عمل األشياء" وأوضح
هذا التعريف َّ
أن اإلبداع يأخذ شكلني مها اإلبداع يف املنتوج واإلبداع يف العمليات.
أما مفهوم مصطلح الخلق ( )Créationفهو "استخدام الرباعة واخليال لتوليد مدخل أو طريقة جديدة غري مألوفة
5

تتصف باألصالة" ،والشيء األصيل هو الشيء اجلديد الذي ال مثيل له من قبل.
ومما سبق يتضح أن تعاريف اإلبداع وإن كانت متعددة الوجوه وخمتلفة احملاور إالَّ أهنا ال خترج عن اإلطار اللغوي
له ،وهو الوصول إىل شيء جديد سواء كانت فكرة أو منتج أو خدمة.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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لذلك ولكون موضوع هذا البحث يركز على اإلبداع داخل املنظمة أو ما يسمى باإلبداع التنظيمي ،فسوف يتم
تبين التعريف اآليت:
اإلبداع هو" :العملية اليت يرتتب عليها ظهور فكرة أو ممارسة أو منتج أو خدمة جديدة ميكن تبنيها من قبل
العاملني يف املنظمة أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار ،حبيث يرتتب عليها إحداث نوع من التغيري يف بيئة أو
6
عمليات أو خمرجات املنظمة".
وبالنظر إىل هذا التعريف ميكن أن نالحظ أربعة جوانب أساسية يتضمنها وهي:
 أنَّه ميكن النظر إىل اإلبداع باعتباره عملية تتم من قبل املنظمة سواء كانت على مستوى الفرد أو اجلماعة.
َّ 
أن هذه العملية تقود إىل منتج قد يكون فكرة أو سلوكاً أو خدمة بشرط أن يتصف باجلدية.

َّ 
أن هذا املنتج ميكن تبنيه من قبل العاملني أو فرضه عليهم من قبل أصحاب القرار.
َّ 
أن هذا املنتج جيب أن يرتتب عليه نوع من التغيري سواء يف بيئة أو عمليات أو خمرجات املنظمة وإال فال
ميكن اعتباره إبداعاً ذا نفع بالنسبة للمنظمة.
من خالل هذه التعاريف نستنتج َّ
أن االبتكار يتعلق بتوليد األفكار أما اإلبداع فهو يستوجب التطبيق العملي
لالبتكار ،وبالتايل نستطيع التنويه إىل َّ
أن هناك العديد من االبتكارات اليت مل تعرف بعد نتيجة لعدم حتوهلا إىل إبداع
وهذا راجع إىل كوهنا غري نافعة أو ال تتطابق واحلاجات املنفعية احلقيقية للزبائن.
يف كثري من األحباث والكتابات املتعلقة مبجال علم اإلبداع والسلوك التنظيمي كعلوم التسيري أو اإلدارة أو
االجتماع ،يظهر مصطلح التغيري التنظيمي كشكل من أشكال اإلبداع ،لكن ال بد من التمييز بينهما ،فالتغيري
التنظيمي نقصد به التغيريات اإلدارية املخططة بشكل رمسي ومتس املؤسسة ككل أو بعض أقسامها ،فاملالحظ َّ
أن
التغيري على عكس اإلبداع ال يهتم بالفرد أو فرق العمل ،كما أنه اليقتصر اإلبداع على اجلانب التقين فقط ألنَّه
اليشمل تطوير السلع والعمليات املتعلقة هبا فحسب ،بل يتعدى أيضا اآلالت واملعدات وخطط التصنيع
والتحسينات يف التنظيم نفسه ونتائج التدريب والرضا عن العمل مبا يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية 7والرفع من أداء املنظمة
ككل ،لذلك نالحظ َّ
أن هناك أمهية كبرية لإلبداع يف املنظمات احلديثة.
.2.2أهميــة اإلبـداع في المنظمـات :يعترب اإلبداع أحد املقومات األساسية يف عملية التغيري ،فالتطورات احمليطة بنا
والناجتة عن ثورة املعلومات واالنفجار التكنولوجي ،وزيادة حدة املنافسة بني الشركات وتنوع حاجات األفراد ،وقلة
املوارد وزيادة طموح األفراد ،وزيادة فعالية االتصاالت ،وكرب حجم منظمات األعمال ،والتغري يف القيم واملبادئ ،قد
أحدثت وأوجدت مشكالت عديدة ،لذلك جيب على املنظمات أن تستجيب هلذه التطورات بإحداث التغيريات
والتعديالت اليت تتواكب مع هذه التطورات وال ميكن حتقيق ذلك إال بوجود األفكار اجلديدة واألساليب احلديثة اليت
8

تستجيب هلذه التغيريات املستمرة.
ولكي تستطيع املنظمات االستجابة هلذه التطورات جيب عليها أن تعمل على إنتاج وتوفري عدد كبري من املبدعني
9
ألن هذه االستجابة تتطلب خياال خصبا وقدرات إبداعية فائقة وحلول إدارية سريعة.
4
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وينظر الكثريون إىل إدارة اإلبداع على أهنا عامل منافسة بالغ األمهية واحليوية وذلك ألمهية اإلبداع بالنسبة
للمنظمات وبقدر ما تويل املنظمات اهتمامها وعنايتها إلدارة اإلبداع بقدر ما يكون لذلك تأثري بالغ على بنائها
10
واستمرارها وازدهارها.
فأي منظمة ال تضع اإلبداع هدفاً رئيساً من أهدافها وال تعمل على تشجيع العاملني على اإلبداع بتوفري اجلو
والبيئة املناسبة لذلك ،سيكون مصريها الرتدي واالهنيار لعدم قدرهتا على مواجهة التغريات والتطورات اليت تظهر
باستمرار على بيئتها الداخلية واخلارجية ،كما َّ
أن املوظفني يف أي منظمة وعلى اختالف مراتبهم الوظيفية إذا مل جيعلوا
اإل بداع جزء من حياهتم الوظيفية فسوف يكون مصريهم التخلف وعدم القدرة على املسامهة يف تنمية وتطوير أنفسهم
11
ومنظماهتم.
فاإلبداع يف املنظمات ترتبط أمهيته مبا يشكله اإلبداع من حتديد املسار وتشكيل وإعادة تشكيل الواقع ،فالثورات
والتقدم اهلائل يف مجيع اجملاالت مبا فيه ا من خلق أهداف جديدة وطرق وأساليب جديدة للعمل يؤكد أن املديرين
والعاملني أمامهم حتديا كبريا ليصبحوا مبدعني ،وذلك من أجل التغلب على املنافسات القوية يف عامل األعمال،
12
وقبول التحدي حنو التغيري يف االجتاه األفضل والصاحل العام.
13

وميكن إمجال أهم االجيابيات من توافر ظاهرة اإلبداع يف املنظمات على النحو التايل:
 القدرة على االستجابة ملتغريات البيئة احمليطة ،مما جيعل التنظيم يف وضع مستقر ،حيث يكون لديه االستعدادملواجهة هذه التغريات بشكل ال يؤثر على سري العمليات التنظيمية.
 إن توافر البيئة اإلبداعية يف التنظيم يساعد على تطور وحتسني اخلدمات مبا يعود بالنفع على التنظيم واألفراد. املسامهة يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملني يف التنظيم عن طريق إتاحة الفرصة هلم يف اختيار تلكالقدرات.
 االستغالل األمثل للموارد املالية عن طريق استخدام أساليب عملية تتواكب مع التطورات احلديثة. القدرة على إحداث التوازن بني الربامج اإلمنائية املختلفة واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة. حسن استغالل املوارد البشرية واالستفادة من قدراهتا عن طريق إتاحة الفرصة هلا يف البحث عن اجلديد يف جمالالعمل والتحديث املستمر ألنظمة العمل مبا يتفق مع التغريات احمليطة.
ومن خالل العرض السابق والبحث يف أدبيات اإلبداع وأمهيته ،يرى الباحث َّ
أن اإلبداع يف كافة املنظمات وعلى
كافة املستويات اإلدارية يعترب أهم مقوم أساسي يساعد املنظمات يف التغلب على مشكالهتا اليت تواجهها خاصة يف
هذا العصر الذي يشهد الكثري من التغريات والتحوالت يف كافة اجملاالت وخاصة جماالت االنفجار املعريف
واالتصاالت ،واليت أوجدت كثريا من املشكالت ال ميكن حلها بالطرق التقليدية ،بل يتم حلها يف كثري من األحيان
باستخدام طرق إبداعية جديدة تستطيع التعامل مع هذه املشكالت وحلها ،وال يتم ذلك إال بإجياد األشخاص
14
املبدعني وتوفري املناخ الذي يساعدهم على اإلبداع كونه أساس التميز يف األداء.
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 .3أنـواع ،أسباب ومستويات اإلبداع
.0.3أنـواع اإلبـداع:اختلف الباحثون حول أنواع اإلبداع ،حيث يأخذ اإلبداع صوراً خمتلفة كما حدده تايلور إىل
15
مخسة أنواع من اإلبداع هي:
أ.اإلبداع التعبيري) :(Expressive Creativityوهو الطريقة التلقائية اليت يتميز هبا شخص معني يف عمل شيء
ما أو مزاولة مهنة أو ممارسة فن من الفنون.
ب.اإلبداع اإلنتاجي) :(Productive Creativityوميثل الناحية اجلمالية اليت تضاف إىل السلع واخلدمات مثل
مظهر السلعة والوظائف اليت تؤديها واحلاجات اليت تشبعها.

ج.اإلبداع االبتكاري) :(Innovative Creativityوهو استحداث شيء جديد ألول مرة غري َّ
أن عناصره واألجزاء
اليت يتكون منها موجودة من قبل ولكن مت إدخال تعديل عليها جيعلها تأخذ شكال جديدا وتؤدي مهمة مميزه .

د.اإلبداع المركب) :(composite Creativityوهو ميثل جتميع غري عادي بني األشياء مثل أن يتم أخذ أفكار
خمتلفة وتوضع يف منوذج واحد للوصول إىل معلومة جديدة.
ه.اإلبداع االنبثاقي أو االستحداثي) : (Emergent Creativityوهو استخدام شيء موجود فعال ولكنه يطبق
يف جمال جديد أي انه يتم فهم املبادئ واألسس اليت وضعها السابقون وإعادة تطويرها والبناء عليها.

ويصنف بعض الكتاب اإلبداع إىل نوعني :إبداع إداري ،وإبداع تنظيمي:
عرف اإلبداع اإلداري بأنه" :القدرة على إجياد أشياء جديدة قد تكون أفكاراً أو حلوالً أو منتجات أو
 حيث ِّ
خدمات أو طرق وأساليب عمل مفيدة ،مع اإلشارة إىل أنَّه البد وأن يبىن على متيز الفرد يف رؤيته للمشكالت
وحلها ،وعلى قدراته العقلية وطاقته الفكرية ومعارفه اليت ميكن تنميتها وتطويرها بوجود املناخ املناسب والقيادة
الفعالة وعالقات العمل املتفاعلة اليت تنمي القدرة يف الوصول إىل األفكار واحللول اجلديدة بطريقة مبتكرة".
عرف اإلبداع تنظيمي بأنَّه" :تقدمي منتج جديد على شكل سلعة أو خدمة أو التجديد يف عملية إنتاج
 يف حني ِّ
وتوزيع هذه السلعة أو اخلدمة ،أو تغيري التقنيات اليت تستخدمها املنظمة".
.2.3أسبـاب تبـني اإلبـداع فـي المنظمـات:ميكن إجياز هذه األسباب فيما يلي:

16

أ.الظروف املتغرية اليت تعيشها املنظمات اليوم،سواء أكانت ظروف سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية واليت
حتتم على املنظمات االستجابة هلذه املتغريات بأسلوب إبداعي يضمن بقاء املنظمة واستمرارها.

ب.حتمية اإلبداع الفين والتكنولوجي يف جمال السلع واخلدمات وطرق إنتاجها وقصر دورة حياهتا،فرضت على
املنظمات أن تستجيب هلذه الثورة التكنولوجية وما يستلزمها ذلك من تغيريات يف هيكل املنظمة وأسلوب إدارهتا
بطرق إبداعية أيضا،مما ميكنها من زيادة أرباحها وزيادة قدرهتا على املنافسة واالستمرارية يف السوق من خالل ضماهنا
حلصتها السوقية بني املنظمات املنافسة.
ج.اإلدراك الفعلي للمنظمة َّ
أن هناك تفاوت بني أداء املنظمة الفعلي واألداء املرغوب فيه.
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د.ظهور فجوة بني السلوك احلايل والسلوك املرغوب فيه من قبل الزبائن يدفع املنظمة احلديثة إىل السعي وراء اإلبداع
واالبتكار من أجل تقليص الفجوة.
.3.3مستويات اإلبداع في المنظمات:يظهر اإلبداع يف العديد من املستويات ومنها:
أ.اإلبداع على المستوى الفردي:حبيث يكون لدى العاملني إبداعية خالقة لتطوير العمل وذلك من خالل
خصائص فطرية يتمتعون هبا كالذكاء ،املوهبة  ،حب االستطالع ،املثابرة ،الثقة بالنفس ،الطموح ،القدرة على
التحليل ،وهذه اخلصائص ميكن التدرب عليها وتنميتها ويساعد يف ذلك ذكاء الفرد وموهبته.
ب.اإلبداع على مستوى الجماعات:حبيث تكون هناك مجاعات حمددة يف العمل تتعاون فيما بينها لتطبيق األفكار
اليت حيملوهنا وتغيري الشيء حنو األفضل كجماعة فنية يف قسم اإلنتاج مثال ،وقد توصلت الدراسات إىل نتائج تتعلق
17
باإلبداع اجلماعي أمهها:
* َّ
أن اجلماعة املختلفة من حيث اجلنس تنتج حلوالً أحسن جودة من اجلماعة أحادية اجلنس.
* َّ
أن اجلماعة املنسجمة أكثر استعداداً أو محاساً ونشاطاً للعمل من اجلماعة األقل متاسكاً.
* َّ
أن اجلماعة حديثة التكوين متيل إىل اإلبداع أكثر من اجلماعات قدمية التكوين.
* َّ
أن اإلبداع يزداد بزيادة عدد أعضاء اجلماعة حيث تتوسع القدرات واملعرفة واملهارات ،لكن شريطة عدم
االتكال على الغري.
ج.اإلبداع على مستوى المنظمات:فهناك منظمات متميزة يف مستوى أداءها وعملها وغالبا ما يكون عمل هذه
املنظمات منوذجي ومثايل للمنظمات األخرى ،وحىت تصل املنظمات إىل اإلبداع البد من وجود إبداع فردي
ومجاعي يقود إىل اإلبداع املنظمايت ،18وقد توصلت الدراسات إىل نتائج تتعلق باإلبداع اجلماعي أمهها:

* االتصال القوي مع حاجات ورغبات الزبائن.
* وجود تبين من قبل اإلدارة العليا للمؤسسة لألفراد املبدعني بتشجيعهم وتوجيههم.
* البساطة وعدم التعقيد يف اهليكل التنظيمي من حيث عدد املستويات والوحدات اإلدارية.
* توافر الشدة واللني معا.
 .4مبـادئ اإلب ـداع ونظرياته:
.0.4مبادئ اإلبداع:لقد وضع الكثري من مدراء الشركات واملنظمات العاملية جمموعة من اآلراء الرائدة يف جمال
االبتكار واإلبداع ،وحىت تكون املنظمات نامية ،وأساليبها مبدعة وخالّقة ،ينبغي مراعاة بعض املبادئ األساسية فيها
سواء كانوا مدراء أو أصحاب قرار ،وهذه املبادئ عبارة عن النقاط التالية:

19

أ.إفساح اجملال أليّة فكرة أن تولد وتنمو وتكرب ما دامت يف االجتاه الصحيح ،وما دام مل يتم القطع بعد خبطئها أو
وحتولت احتماالت النجاح فيها إىل وقائع ملموسة ،فاالبتكار قائم
فشلها ،فكثري من احملتمالت تب ّدلت إىل حقائق ّ

احلرية يف
على اإلبداع التقليد اآلخرين ،لذلك جيب أن يعطى األفراد حرية كبرية ليبدعوا ،ولكن جيب أن ترتكز هذه ّ
وتصب يف األهداف األهم.
اجملاالت الرئيسيّة للعمل
ّ
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بَّ .
إن األفراد مصدر قوة املنظمة ،واالعتناء بتنميتهم ورعايتهم جيعلها األكرب واألفضل واألكثر ابتكاراً ورحباً ،ولتكن
املكافأة على أساس اجلدارة واللياقة.

وتنميتهم إلتاحة الفرص هلم للمشاركة يف القرار وحتقيق النجاحات للمنظمة ،وذلك
ج.احرتام األفراد
ّ
وتشجيعهم ّ
كفيل بأن يبذلوا قصارى جهدهم لفعل األشياء على الوجه األكمل.
د.التخلّي عن الروتني والالمركزيّة يف التعامل ينمي القدرة اإلبداعية ،وهي تساوي ثبات القدم يف سبيل التقدم
والنجاح.
حولنا النشاط إىل مسؤولية ،واملسؤولية إىل
ه.حتويل العمل إىل شيء ممتع ال وظيفة فحسب ،ويكون كذلك إذا ّ
طموح.
و.التجديد املستمر للنفس والفكر والطموحات ،وهذا ال يتح ّقق إالّ إذا شعر الفرد بأنّه يتكامل يف عمله ،فالعمل
ليس وظيفة للفرد فقط بل يستطيع من خالله أنيبين نفسه وشخصيّته أيضاً ،وإن هذا الشعور احلقيقي يدفعه لتفجري
الطاقة اإلبداعيّة الكامنة بداخله وتوظيفها يف خدمة األهداف ،فكل فرد هو مبدع بالقوة يف ذاته وعلى املدير أن
يكتشف مفاتيح التحفيز والتحريك لكي يصنع أفراد مبدعني بالفعل ومن منظمته كتلة خالّقة.

حيرك حوافز األفراد إلىالعمل وبذل املزيد ألن شعور الرضا باملوجود يعود
ز.التطلّع إىل األعلى دائماً من شأنه أن ّ
معكوساً على اجلميع ويرجع باملؤسسة إىل الوقوف على ما أجنز وهو بذاته تراجع وخسارة ومبرور الزمن فشل.

ح.ليس اإلبداع أن نكون نسخة ثانية أو مكررة يف البلد ،بل اإلبداع أن تكون النسخة الرائدة والفريدة ،لذلك ينبغي

مالحظة جتارب اآلخرين وتقوميها أيضاً وأخذ اجليّد وترك الرديء لتكون أعمالنا جمموعة من اإلجيابيّات ،فاملنظمات
وفق اإلسرتاتيجية االبتكارية ّإما أن تكون قائدة أو تابعة أو نسخة مكررة ،والقيادة مهمة صعبة وعسرية ينبغي بذل
املستحيل من أجل الوصول إليها ،وإالّ سنكون من التابعني أو املكررين وليس هذا بالشيء الكثري.

ط.ال ينبغي ترك الفكرة اجليدة اليت تفتقد إىل آليات التنفيذ ،بل نضعها يف البال ،وبني آونة وأخرى نعرضها
للمناقشة ،فكثري من األفكار اجلديدة تتولدمع مرور الزمن ،واملناقشة املتكررة رّمبا تعطينا مقدرة على تنفيذها ،فرّمبا مل

تصل املناقشة األوىل والثانية إىل متام نضجها فتكتمل يف احملاوالت األخرى.

ي.جيب إعطاء التعلّم عن طريق العمل أمهيّة بالغة ألهنا الطريق األفضل لتطوير الكفاءات وتوسيع النشاطات ودمج
األفراد باملهام والوظائف.

إ ّن امليل والنزعة الطبيعية يف األفراد وخصوصاً أصحاب القرار ،هو العمل على البقاء على نفس املستوى ،أل ّن
العديد منهم يرتاح ألكثر العادات واألعمال الروتينية اليت جرت عليها األعمال وصارت مألوفة َّ
ألن التغيري حباجة إىل
مهة عالية ونـَ َفس جديد خصوصاً وأ ّن اجلديد خميف ألنّه جمهول املصري ،واالبتكار بطبيعته ِ
حذر وفيه الكثري من
ّ
التح ّدي والشجاعة لذلك فمن املهم جداً أن يعتقد األفراد أن أعماهلم اإلبداعيّة ستعود مبنافع أكثر هلم وللمنظمة،

ط الرعاية األكثر واالحرتام األكرب.
كما أ ّهنا ستجعلهم يف حم ّ
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تتعرف
.2.4نظريـات اإلبـداع:قـام عدد من الباحثني وال ُكتاب وعلماء اإلدارة بطرح أفكار يف جمال اإلبداع أصبح َّ
فيما بعد نظريات عرفت بأمسائهم ،إذ قدمت هذه النظريات معاجلات خمتلفة حول اإلبداع،كما استعرضت مالمح
20
املنظمات والعوامل املؤثرة وتتمثل أبرز هذه النظريات يف:
أ.نظرية) :(March & Simon,1958فسرت هذه النظرية اإلبداع من خالل معاجلة املشكالت اليت تعرتض
املنظمات إذ تواجه بعض املنظمات فجوة بني ما تقوم هبوما يفرتض أن تقوم به ،فتحاول من خالل عملية البحث
عزيا الفجوة
خلق بدائل ،فعملية اإلبداع متر بعدة مراحل هي فجوة أداء،عدم رخاء،حبث ووعي،بدائل،مث إبداع حيث َ
األدائية إىل عوامل خارجية (التغري يف الطلب أو تغريات يف البيئة اخلارجية) أو داخلية.
ب.نظرية):(Burns & Stalker,1961كانا أول من أكدا على َّ
أن الرتاكيب واهلياكل التنظيمية املختلفة تكون
فاعلة يف حاالت خمتلفة ،فمن خالل ما توصلوا إليه من َّ
أن اهلياكل األكثر مالئمة هي اليت تسهم يف تطبيق اإلبداع
يف املنظمات من خالل النمط اآليل الذي يالءم بيئة العمل املستقرة والنمط العضوي الذي يالءم البيئات سريعة
التغري،كما َّ
أن النمط العضوي يقوم عن طريق مشاركة أعضاء التنظيم باختاذ القرارات ،فهو يسهل عملية مجع
البيانات واملعلومات ومعاجلتها.
ج.نظرية) :(Wilson,1966قد بينت هذه النظرية عملية اإلبداع من خالل ثالثة مراحل هدفت إىل إدخال
تغريات يف املنظمة وهي:إدراك التغري ،اقرتاح التغري،وتبين التغري وتطبيقه ،ويكون بإدراك احلاجة أو الوعي بالتغري
املطلوب مث توليد املقرتحات وتطبيقها ،فافرتضت نسبة اإلبداع يف هذه املراحل الثالث متباينة بسبب عدة عوامل منها
التعقيد يف املهام (البريوقراطية) وتنوع نظام احلفظ ،وكلما زاد عدد املهمات املختلفة كلما ازدادت املهمات غري
الروتينية مما يسهل إدراك اإلبداع ،بصورة مجاعية وعدم ظهور صراعات،كما أ َّن احلوافز هلا تأثري إجيايب لتوليد
االقرتاحات وتزيد من مسامهة أغلب أعضاء املنظمة.
د.نظرية) :(Harvey of Mill,1970قد استفادا مما قدمه كالً من) (March & Simonو)،(Burns &Stalker

فانصب تركيزهم على فهم اإلبداع من خالل مدى استخدام األنظمة للحلول الروتينية اإلبداعية ملا يعرف (باحلالة
واحللول)،فقد وصفوا أنواع املشكالت اليت تواجهها املنظمات وأنواع احللول اليت قد تطبقها من خالل إدراك القضية

(املشكلة) عن طريق ما حتتاجه من فعل جملاهبتها أو بلورهتا (أي كيفية استجابة املنظمة) أو البحث هبدف تقدير أي
األفعال احملتملة اليت قد تتخذها املنظمة أو اختيار احلل (انتقاء البديل األمثل) أو إعادة التعريف مبعىن استالم
معلومات ذات تغذية عكسية حول احلل األنسب،إذ تسعى املنظمة إىل وضع حلول روتينية ملعاجلة حاالت أو
مشكالت مت التصدي هلما سابقا (اخلربات السابقة) بينما تسعى الستحضار حلول إبداعية مل يتم استخدامها من
قبل ملعاجلة املشكالت غري الروتينية أو االستثنائية بتبين اهلياكل التنظيمية وامليكانيكية والعضوية.
كما تناولوا العوامل اليت تؤثر يف احللول اإلبداعية والروتينية مثل حجم املنظمة وعمرها ،درجة املنافسة ،درجة التغري
التكنولوجي ،درجة الرمسية يف اإلتصاالت ،فكلما زادت مثل هذه الضغوطات يتطلب األمر أسلوب أكثر إبداع
املواجهتها.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ه.نظرية ) :(Hage and Aiken,1970تعد من أكثر النظريات مشولية ،إذ أهنا تناولت املراحل املختلفة لعملية
اإلبداع فضال عن العوامل املؤثرة فيه ،وفسرت اإلبداع على أنه تغري حاصل يف برامج املنظمة تتمثل يف إضافة
خدمات جديدة وحددت مراحل اإلبداع كاأليت:
 مرحلة التقييم :أي تقييم النظام ومدى حتقيقه ألهدافه ،وهذا ماجاءبه).(March & Simon
 مرحلة اإلعداد :أي احلصول على املهارات الوظيفية املطلوبة والدعم املايل.
 مرحلة التطبيق :البدء بإمتام اإلبداع واحتمالية ظهور مقاومة التغيري.
 الروتينية :سلوكيات ومعتقدات تنظيمية.
أما بالنسبة للعوامل املؤثرة يف اإلبداع فمختلفة وبالغة التعقيد حيث متثلت يف:
(املركزية ،الرمسية ،اإلنتاج ،الكفاءة والرضا عن العمل)
و.نظرية) :(Zaltman and others,1973تنظر هذه النظرية لإلبداع كعملية تتكون من مرحلتني مها:مرحلة البدء
ومرحلة التطبيق وهلما مراحل جزئية ويعترب على أنَّه فكرة أو ممارسة جديدة لوحدة التبين ،ووصفوا اإلبداع على أنـَّه
عملية مجاعية وليست فردية ،واعتمدوا على نظرية) (Hage and Aikenإالَّ أهنم توسعوا يف شرح املشكلة التنظيمية
وأضافوا متغريات أخرى هي :العالقات الشخصية ،أسلوب التعامل مع الصراع .وحددوا مراحل تفصيلية لإلبداع
متثلت يف:
 مرحلة البدء وتضم (مرحلة ثانوية لوعي املعرفة ،مرحلة ثانوية حول مراحل اإلبداع ،مرحلة ثانوية للقرار)
مرحلـة التطبيـق وتضـم (تطبيـق جتريـيب وتطبيـق متواصـل).



 .5مـراحل العملية اإلبداعية وسمات الشخصيـة المبدعـة:

21

.0.5مراحل العملية اإلبـداعية فـي المنظمـات :هناك العديد من النماذج اليت مت اقرتاحها لوصف مراحل العملية
اإلبداعية ،فقد صنف بعض الباحثني مراحل العملية اإلبداعية إىل:
أ.مرحلة اإلعداد  :وحيصل فيها الفرد على املعرفة واملهارات ومكونات اخلربة اليت متكنه من وضع املشكلة أمامه
واإلحساس هبا.
ب.مرحلة االختبار واالحتضان :وهي مرحلة تتميز باجلهد الشديد الذي يبذله املبدع يف سبيل حل املشكلة.
ج.مرحلةاإلشراف :وهي تتضمن انبثاق وبؤرة اإلبداع ،أي اللحظة اليت تولد فيها الفكرة اجلديدة اليت تؤدي إىل حل
املشكلة.

د.مرحلة التحقيق :وتتضمن االختبار التجرييب للفكرة املبتكرة.

ومن احملاوالت اليت سعت إىل حتديد مراحل اإلبداع حماولة ( )Harrisالذي حدده بستة مراحل متثلت يف:
 وجود احلاجة إىل حل مشكلة ما.
مجع املعومات حول املشكلة.
التفكري اجليد يف املشكلة.
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تصور احللول للمشكلة

 إثبات وجتريب هذه احللول.
 تقييم وتنفيذ احللول الناجعة.
أما حماولة ( )Stienفتمثلت يف رؤيتها َّ
أن العملية اإلبداعية ال حتدث بطريقة منظمة ومرتبة فهي تتداخل ومتتزج
معاً خالل فرتة زمنية معينة ،لذا فهو يقرتح ثالث مراحل للعملية اإلبداعية هي:
 تكوين الفرضية :وتبدأ باإلعداد وتنتهي بتكوين فكرة خمتارة من عدد كبري من األفكار.
 اختبار الفرضية :وذلك لتحديد صالحية الفكرة وعدم صالحيتها.
 االتصال باآلخرين لتقدمي اإلنتاج اإلبداعي.

.2.5خصائـص وسمـات الشخصيـة المبدعـة:
أ.الذكـاء.
ب.الثقة بالنفس على حتقيق أهدافه وتقدير أموره.
ج.أن تكون لديه درجة من التأهيل والثقافة.
د.القدرة على تنفيذ األفكار اإلبداعية اليت حيملها الشخص املبدع.
ه.القدرة على استنباط األمور فال يرى الظواهر على حالتها بل يقوم بتحليلها ويثري التساؤالت والتشكيك بشكل
مستمر.
و.لديه عالقات اجتماعية واسعة ويتعامل مع اآلخرين فيستفيد من أرائهم.
ز.يركز على العمل الفردي إلظهار قدراته ،فهناك درجة من األنانية.
ح.غالبا ما مير مبرحلة طفولة غري مستقرة مما يعزز االندفاع على إثبات الوجود وإثبات الذات ،فقد يكون من أسرة
مفككة أو أسرة فقرية أو من أحياء شعبية.

ط.الثبات على الرأي واجلرأة واإلقدام واجملازفة واملخاطرة ،فمرحلة االختبار حتتاج إىل شجاعة عند تقدمي أفكار مل
يتم طرحها من قبل.
ي.يفضل العمل بدون وجود قوانني وأنظمة.
ك.مييل املبدعون إىل الفضول والبحث وعدم الرضا عن الوضع الراهن.
 .0معـوقات اإلبـداع فـي المنظمـات وأساليـب التفكيـر اإلبداعـي فيهـا
.0.0معوقـات اإلبـداع فـي المنظمـات :بينت بعض الدراسات أن اإلبداع على مستوى املنظمة قد يعاين من بعض
املعوقات اليت قد يصافها الكثري من األشخاص املبدعني الذين ال يتسع هلم اجملال يف جمتمعاهتم ،وجندهم جد

متعطشني للفرصة اليت متكنهم من حتقيق ذاهتم ومواهبهم ،وهذا ما حيدث للعديد من املنظمات اليت تؤدي مبا يسمى
هبجرة األدمغة ( ،)Brain drainومن هذه املعوقات:
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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أ.احملافظة على الوضع االجتماعي وعدم الرغبة يف خلق صراع سليب ناشئ عن االختالفات بني الثقافة السائدة يف
املنظمة وبني الثقافة اليت يستلزمها التغيري.
ب.الرغبة يف احملافظة على أساليب وطرق األداء املعروفة ،حيث أن اإلبداع يف املنظمة يستلزم يف بدايته نفقات إضافية
على املنظمة أن تتحملها.

ج .ضعف الوالء التنظيمي ،مما جيعل غياب النتماء الفرد للمنظمة اليت يعمل فيها ،وبالتايل العمل على إجناز احلد
بنوع من الالمباالة.
األدىن من املهام املوكلة إليه ٍ

د.عدم الرغبة يف ختفيض قيمة االستثمار الرأمسايل يف سلعة أو خدمة حالية.
ه.عدم الرغبة يف تغيري الوضع احلايل بسبب التكاليف اليت يفرضها مثل هذا التغيري.
و.ثبوت اهليكل البريوقراطي ملدة طويلة وترسخ الثقافة البريوقراطية وما يصاحب ذلك من رغبة أصحاب السلطة يف
احملافظة عليها وعلى طاعة ووالء املرؤوسني هلم أو رغبة أصحاب االمتيازات يف احملافظة على امتيازاهتم.

ونضيف:

22

ز .االلتزام احلريف بالقوانني والتعليمات واإلجراءات واخلوف من الفشل ،حيث جند الرقابة اإلدارية يف بعض األجهزة
تقتصر على مراقبة التقيد بالشكليات دون االهتمام مبدى مسامهتها بتحقيق اهلدف املرجو منها.

ح .عدم الثقة لبعض املدراء بأنفسهم ،مما جيعلهم حيرصون على إتباع أسلوب مركزي يف اإلدارة ،وحيتكرون حق اختاذ

القرارات وال يعطون الفرصة ألي نوع من املشاركة من قبل العاملني ،بل قد يعمل بعضهم على كتم أفواه املبدعني منعاً
الكتشافهم أو لفت االنتباه حول قدراهتم ومهاراهتم وهذا ما يرى فيه بعض املدراء هتديداً ملراكزهم.
ط.غياب اجلدية يف التحفيز اإلبداعي مما جيعل املبدع يرى َّ
أن العمل اجلاد ال يقود إىل التحفيز واملكافأة ،على غرار
الكسل واخلمول الذهين ،وهناك الكثري من املنظمات هتمل املبدع لعدم تبنيه وجعله كغريه من العاملني.
وقد أضافت الدكتورة رندة الزهري بعض املعوقات املوجودة يف عاملنا العريب وهي :اخلوف من الفشل ،جتنب
املخاطر ،االعتياد على األمور ،عدم توافر احلرية ،مقاومة التغيري ،مجود القوانني ،اخنفاض الدعم اجلماعي ،فقدان
التحفيز ،التوبيخ العلين والعقاب يف حال الفشل.

.2.0أساليب التفكير اإلبداعي الجماعي في المنظماتَّ :
إن هناك العديد من األساليب اليت ميكن للمنظمات

اختيار أحدها مبا يتالءم مع طبيعة املشكلة املراد حلها ومن هذه األساليب:

23

أ.أسلوب العصف الذهني):(Brainstormingوالذي ابتكره (أوسبورن) ومـن الشروط األساسية الالزم توافرها

لنجاح هذا األسلوب:
 جتنب نقد أي فكرة.



تشجيع استعراض أكرب قدر من األفكار.
العمل على تنمية األفكار ألن كل فكرة تولد فكرة أخرى.
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ويتطلب هذا األسلوب أن جتتمع جمموعة ما من األفراد ويطلب رئيس اجللسة تقدمي أكرب عدد ممكن من األفكار
الغريبة والالواقعية مع جتنب النقد ومن مث تدون األفكار فكرة بفكرة ليختار األنسب منها.
ب.أسلوب المجموعات الشكليةأو الصورية):(Nomina Groupوقد أوجده (دلييك وفان دوفان) ،ويف هذا
األسلوب يتم االبتعاد عن تناول العالقات بني أفراد اجملموعة ،وإن اهلدف األساسي منه هو التخفيف من حدة

سيطرة أفكار أحد أفراد اجملموعة على أفكار اآلخرين ،ومن أهم اخلطوات املتبعة يف هذا األسلوب:
 أن يسجل كل فرد على حدة أفكاره على قصاصة من الورق حول املشكلة املراد معاجلتها.
 مث يتم عرض أفكاره اليت يدوهنا رئيس اجللسة والتناقش حىت ينتهي أفراد اجملموعة كافة من سرد أفكارهم.
 مث يفتح النقاش ومينع النقد.
 بعدها يقوم كل فرد سرا بتقييم األفكار املعروضة ومن مث يستعرض رئيس اجللسة األفكار اليت استحوذت على
االهتمام األكرب ليعاد التصويت مرة ثانية للوصول إىل قرار هنائي.
ج.أسلوب دلفي) :(Delphiوقد أوجده (دالكي) ويف هذا األسلوب ال يتطلب أن يكون األعضاء من مكان
واحد ،وهو عبارة عن سلسلة من األسئلة ترسل إىل عدد من اخلرباء ليبدوا آراءهم يف مشكلة ما (كل على حدا) ،مث
تعاد اإلجابات لتصنف وترتب حسب توافق اآلراء واألفكار وتعاد مرة أخرى إىل املشاركني وتكرر اخلطوات السابقة
حىت يتفق اجلميع على احللول املطروحة.
د.وهنـاك أساليـب أخـرى تشجـع علـى اإلبـداع والتفكيـر الجماعـي منـها:


حلقات الجودة) :(Quality Circlesحبيث يتم اجتماع جمموعة من العمال املتطوعني ليعاجلوا مشكلة ما



إدارة الجودة الشاملة ) :(Total Quality Managementهي عبارة عن فلسفة إدارية هتتم بتحسني املنتج

ويقرتحوا احللول املناسبة هلا ويوصوا باختاذ اإلجراءات املناسبة حللها بعد موافقة اإلدارة العليا عليها.

باستمرار من خالل فحص اإلجراءات التنظيمية ليكون اهلدف األساسي إرضاء الزبون وليصبح مجيع األفراد العاملني
يف املنظمة الواحدة مسؤولني عن حتقيقه.
 .7الممارسـات اإلداريـة الـتي تؤثـر فـي اإلبـداع:من املمارسات اإلدارية اليت تؤثر يف اإلبداع داخل املنظمات ما
يلي:

24

أ.التحـدي:عن طريـق تعييـن الشخـص املناسـب يف الوظيفة املناسبة واليت تتصل خبرباتـه ومهاراتـه ،وذلك يؤدي إىل إثارة
شعلة اإلبداع لديه ،كما َّ
أن التسكني يف املكان غري املناسب يؤدي إىل اإلحباط والشعور بالتهديد.
ب.الحريـة :وتتمثل يف إعطاء املوظف الفرصة لكي يقرر بنفسه كيف ينفذ املهمة املسندة إليه ،فذلك ينمي احلافز
الذايت وحاسة امللكية لديه ،ويف الواقع جند بعض املديرين يغريون األهداف باستمرار أو أهنم يفشلون يف حتديد
األهداف وآخرين مينحون احلرية باالسم فقط ،ويدعون َّ
أن املوظفني ليس لديهم املقدرة على التوصل حللول إبداعية.

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ج.المـوارد :أهم موردين يؤثران على اإلبداع مها :الوقت واملال ،وتوزيعهما جيب أن يكون بعناية فائقة إلطالق شرارة
فإن توزيعهما بشكل غري عادل يؤدي إيل تثبيط اهلمم ،كما َّ
اإلبداع عند اجلميع ،وعلى العكس َّ
أن مساحة املكان
الذي يعمل فيه املوظف كلما كانت واسعة كلما حركت اخليال املبدع أكثر.
د.مالمـح فـرق العمـل :كلما كان فريق العمل متآلفا ومتكامال كلما أدى ذلك إىل مزيد من صقل مهارات التفكري
اإلبداعي وتبادل اخلربات ويكون ذلك من خالل:
 الرغبة األكيدة للعضو يف حتقيق أهداف الفريق.
 مبادرة كل عضو إىل مساعدة اآلخرين وخاصة يف الظروف الصعبة.
 ضرورة تعرف كل عضو على املعلومات املتخصصة اليت حيضرها األعضاء اآلخرون للنقاش.
ه.تشجيـع المشرفيـن :حيث َّ
أن معظم املديرين دائما مشغولون ،وحتت ضغط النتائج يفوهتم تشجيع اجملهودات

املبدعة الناجحة وغري الناجحة ،فالبد من حتفيز الدافع الذايت حىت يتبىن املوظف املهمة وحيرص عليها ويبدع فيها
واملؤسسات الناجحة نادرا ما تربط بني اإلبداع وبني مكافآت مالية حمددة واملفرتض أن يقابل املدير أو املشرف

األفكار اإلبداعية بعقل متفتح وليس بالنقد أو بتأخري الرد أو بإظهار رد فعل حيطم اإلبداع.
و.دعـم المنظمـةَّ :
إن تشجيع املشرفني يربز اإلبداع ،ولكن اإلبداع حقيقة يدعم حينما يهتم به قادة املنظمة الذين
أن العمل املبدع هو قمة األولويات ،كما َّ
عليهم أن يضعوا نظاما أو قيما مؤكدة لتقدير اجملهودات اإلبداعية واعتبار َّ
أن

املشاركة يف املعلومات ويف اختاذ القرارات والتعاون من القيم اليت ترعى اإلبداع.
.8الخاتمة:

من خالل ما مت التطرق إليه يف هذه الورقة البحثية خلصنا إىل أنَّه لإلبداع مفاهيم متعددة نتيجة لتنوع النظريات
اليت تطرقت إليه ،غري َّ
أن اإلبداع من األمور اهلامة بالنسبة املنظمات احلديثة اليت تواجه بيئة تنافسية متغرية ،وقد أصبح
تشجيع اإلبداع واحلث عليه يف مقدمة األهداف اليت تسعى العديد من املنظمات إىل حتقيقها خاصة و َّ
أن اإلبداع

يظهر يف العديد من املستويات الفردية أو اجلماعية أو املنظمات ،وقد ازدادت أمهية اإلبداع يف ظل ازدياد حدة
املنافسة بني املنظمات احمللية وخاصة الدولية اليت زادت من حاجة املنظمات إىل اإلبداع جتنباً خلطر التقهقر والزوال،

األمر الذي جعل فكرة تبين اإلبداع أمر ال مناص منه كونه يؤدي إىل التحسني والرفع الدائم لألداء مبا حيقق التميز
فيه.
ومن أبرز النتائج التي تحصلنا عليها:
 يساعد التحفيز على اإلبداع يف املنظمات االستغالل األمثل للموارد املالية عن طريق استخدام أساليب عمليةتتواكب مع التطورات احلديثة ،كما حيسن من استغالل املوارد البشرية واالستفادة من قدراهتا عن طريق إتاحة
الفرصة هلا يف البحث عن اجلديد يف جمال العمل والتحديث املستمر ألنظمة العمل مبا يتفق مع التغريات احمليطة.
 اإلبداع يف كافة املنظمات مهما كان نشاطها وعلى كافة املستويات اإلدارية يعترب أهم مقوم أساسي يساعداملنظمات يف التغلب على مشكالهتا اليت تواجهها.
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 جتد املنظمات نفسها أمام حتمية تبين اإلبداع عندما تدرك فعلياً َّأن هناك تفاوت بني أدائها الفعلي وأدائها
املرغوب فيه ،إضافة إىل ظهور فجوة بني السلوك احلايل والسلوك املرغوب فيه من قبل الزبائن يدفع املنظمة احلديثة
إىل السعي وراء اإلبداع واالبتكار من أجل تقليص الفجوة.
وتنميتهم إلتاحة الفرص هلم للمشاركة يف القرار وحتقيق النجاحات
 من مبادئ اإلبداع احرتام األفرادّ
وتشجيعهم ّ
للمنظمة ،وذلك كفيل بأن يبذلوا قصارى جهدهم لفعل األشياء على الوجه األكمل.
 من خصائص الشخصية املبدعة الثقة بالنفس على حتقيق أهدافه وتقدير أموره ،الرتكيز على العمل الفردي إلظهارقدراته.
 من معوقات اإلبداع يف املنظمات ضعف الوالء التنظيمي مما جيعل الفرد يعمل على إجناز احلد األدىن من املهامبنوع من الالمباالة ،إضافة إىل عدم الرغبة يف تغيري الوضع احلايل بسبب التكاليف اليت يفرضها مثل
املوكلة إليه ٍ
هذا التغيري.
 أبرز أساليب التفكري اإلبداعي اجلماعي داخل املنظمات ،أسلوب العصف الذهين ،أسلوب اجملموعات الشكلية،أسلوب دلفي.
 هناك ممارسات إدارية تؤثر يف اإلبداع إجياباً داخل املنظمات منها :التحدي ،احلرية ،املوارد املتاحة كاملال والوقت،فرق العمل ،تشجيع املسؤولني ،الدعم التنظيمي.
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