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  دور التفكیر اإلبداعي الخالق في جھود اإلصالح اإلداري
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  :المستخلص 

ان جھود االصالح والتطویر االداري بحكم انھا جھود ھادفة لتعظیم القدرات واخصاب النظم وامكانیات النظام  
بناء الدولة الحدیثة والخطط والفعالیات االساسیة للتنمیة  المؤسسي الذي یكتسب اسبقیة متمیزة في استیراتیجیات

  .االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

لذلك فأن جھود وجدوى وفعالیة االصالح والتطویر االداري في تعظیم القدرات والمھارات البشریة واثراء النظام 
یضة للنقل والمحاكاة ، وتمكن من ابتكار النظم المؤسسي تعتمد بشكل اساسي على تبنیھا منھجیة تطویریة ابداعیة ، نق

واالسالیب المؤسسیة النتفاعلة مع مقومات البیئة ومع مستجدات التطور الحضاري وفق معطیات المكان ومتطلبات 
  .الزمان 

 فتنمیة وتطویر مھارات التفكیر االبداعي الخالق لدى افراد القوى العاملة في مختلف التنظیمات االداریة ضروریة
لمساعدة ھذه التنظیمات على مواكبة المستجدات والمتغیرات والتحدیات التي تواجھ العالم الیوم حیث یجري االعتماد 
على القوى العاملة وكفائتھا من خالل رفع كفائتھا االبداعیة في العمل من اجل خلق التوفیق او التوافق بین المثالیة 

  الخ... مدة على قدرات االفراد في مجال التفكیر والتخطیط  والنحلیل والواقعیة باعتماد االسالیب العلمیة المعت

لذلك وتأكید الھمیة ھذا التوجھ في الجھود لالصالح والتطویر االداري برزت مجموعة من االسئلة یحاول الباحث 
ھي القیم والمبادئ  بین االصالح االداري واالبداع مثل ما) العضویة ( التطرق الیھا الثبات الصلة الحیة والموضوعیة 

التي یمكن اتخاذھا اطارًا مرجعیًا للمؤسسات التي تطمح للتمییز واالبداع ؟ ماھي مقومات المناخ التنظیمي للمؤسسات 
  .االبداعیة 
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  : المقدمة

تسارع  أصبحت الكفاءات اإلبداعیة والمواھب الخالقة في المؤسسات من أكبر التحدیات التي تواجھ منظمات الیوم، ألن
طفرات التكنولوجیا واألزمات التي یمر بھا العالم، تدفع المؤسسات الى تغییر نظرتھا إلى مواردھا البشریة بإعتبارھا 

  . أھم األصول والركائز التي یجب إستثمارھا

ؤسسات فأن تمیز المنظمات اإلداریة یأتي من إبداع الموظفین وإدارة مواطن تمیزھم ونقاط قوتھم ومواھبھم، فكل الم
الرائعة والخالقة التي أقتنصت أكبر حصة من السوق، والتي ستتمكن من إجتیاز فترة الركود والكساد العالمي المشھود، 

  . فعلت ذلك من خالل مواھبھا وإستثمارھا المبدع لثروتھا البشریة المتمیزة والمتجددة

المھارات البشریة وأثراء النظام المؤسسي تعتمد لذلك فأن حیویة وفعالیة جھود اإلصالح اإلداري في تنظیم القدرات و
بشكل أساسي على تبنیھا منھجیة تطویریة إبداعیة، نقیضة للنقل والمحاكاة، وتتمكن من إبتكار النظم واألسالیب 

  . المؤسسیة المتفاعلة مع معوقات البیئة ومع مستوجبات التطور ومن معطیات المكان ومتطلبات الزمان

في مختلف التنظیمات اإلداریة ضروریة لمساعدة ھذه  لعاملةرات التفكیر اإلبداعي لدى القوى افتنمیة وتطویر مھا
التنظیمات على مواكبة المستجدات والمتغیرات والتحدیات التي تواجھ العالم الیوم حیث یجري اإلعتماد على كفاءة 

لتوفیق أو التوافق بین المثالیة والواقعیة القوى العاملة من خالل رفع كفائتھا اإلبداعیة في العمل ومن أجل خلق ا
  . ألخ.... بإعتماد األسالیب العلمیة المعتمدة على قدرات األفراد في مجال التفكیر والتخطیط والتحلیل 

  

  اإلطار العام للبحث

  : ھدف البحث

  : یھدف البحث إلى التعریف بـ

  . تثمار وإدارة الموارد البشریةممارسات توظیف مواطن القوة في القوى العاملة كمدخل جدید لإلس -
 . طرح رؤیة جدیدة بأسالیب وأفكار جدیدة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب -
إضافة مدخل جدید للعلوم السلوكیة واإلنسانیة یتمثل في دور الخالیا الدماغیة في تشكیل الممارسات التبادلیة  -

 . في منظمات األعمال العربیة
 

  : مشكلة البحث

مشكلة البحث في كیفیة إكتشاف مواطن القوة لدى األفراد وطرق تقویة وإستثمار ھذه القوة لدى رأس المال  تتركز
  . البشري لتحقیق األھداف والتحول من جید إلى رائع وسط بیئة مبدعة ومنجزة

  

  : فرضیة البحث

قدراتھم االبداعیة كلما امكن تعزیز جھود  ان التفكیر االبداعي من االنماط التعلیمیة وكلما تم تدریب العاملین على زیادة
  . االصالح االداري
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  : أھمیة البحث

  : تبرز أھمیة البحث

من كون التوجھ في جھود اإلصالح والتطویر اإلداري أبرزت مجموعة من اآلراء والخبرات التي تشیر إلى أن تجاوز   
قًال للنماذج األسالیب بل یقتضي إبداعًا متواصًال المشاكل التي تعاني منھا المؤسسات العربیة الیتم بمحاكاة أو ن

  . ومستمرًا لتمكین المؤسسات واألجھزة اإلداریة من العمل بصورة أكثر كفاءة وفعالیة

  مفھوم اإلبداع اإلداري :  المبحث األول

ة والبحث وحاول كل منھم إن اإلبداع كما یراھا البعض ظاھرة متشبعة ومتنوعة لذا فقد تصدى لھا الكثیر من الباحثین بالدراس
إعطاء تعریف أو مفھوم یوضح ماذا نعني باإلبداع وكما جاء لسان العرب، من بدع وبدع الشيء أو أبتدعھ تعني أنشأه وبداه، 

فھو ) إستحداث أبو إبتكار شيء جدید(وكما جاء في المعجم الوسیط، بدعھ بدعًا أي أنشأه على غیر مثال لذلك فأن اإلبداع لغة ھو 
  . ض التقلید والمحاكاة وإضرار المألوفنقی

وأكثر ) New Respone(إستجابة مستحدثة   ( )1(سعد الدین إبراھیم بأنھ/ وفي مجال العلوم اإلجتماعیة فقد عرفھا الدكتور 
  ).  قائم في البیئة اإلجتماعیة أو الطبیعیة) Stimulus(جدوى وفاعلیة لمنبھ 

ن النفس بتلقائیة  التي تخلو من اإلتباعیة للمعاییر السائدة في مجال معین والتغلب على حیث إن ھذه اإلستجابة ھي التعبیر ع[ 

   ]ضغوط األشكال والمحاكاة
  : ومن مضمون ھذا التعریف یمكن أن تتصور ظاھرة اإلبداع بأنھا عملیة مركبة تتضمن

  . اإلحساس بمشكلة تستوجب حًال :أوًال

  . وفي تصورات جدیدة بھدف إبتكار الحل المالئم للمشكلة من بین اإلمكانیات الال متناھیة للحلالقدرة على التفكیر اإلبداعي  :ثانیًا

أن یوضع الحل الذي تم إختیاره موضع التنفیذ فیثبت جدواه وفعالیتھ، لذلك فأن ھذه العناصر الثالثة المكونة لإلبداع ال  :ثالثًا
ا الدكتور عبد الستار إبراھیم في ستة عوامل حیث باستخدام تتحقق إال بتوافر قدرات أساسیة للمبدعین التي وضحھ

التحلیل العاملي في مجال اإلبداع، تبین بان ھناك عوامل أساسیة مستقلة للقدرة اإلبداعیة وبدونھا ال تستطیع أن تتحدث 
   :) 2( عن وجود إبداع وھذه العوامل ھي

األفكار اإلبداعیة فالشخص المبدع متفوق من حیث تنمیة األفكار ویقصد بھا القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من : الطالقة .1
 . التي یقترحھا من موضوع معین في وحدة زمنیة ثابتة بالمقارنة مع غیره

  
  
ویقصد بھا اإلشارة إلى القدرة على تغییر الحالة الذھنیة بتغییر الموقف أي أن المرونة تعتبر عكس ما یسمى : المرونة .2

یحتاجھ الشخص بمقتضاه إلى تبني أنماط فكریة محددة یواجھ بھا مواقف الحیاة مھما تنوعت  بالتصلب العقلي الذي
 . وإختلفت

  
  
 . 168األسرة والمجتمع واإلبداع في الوطن العربي، ص : سعد الدین إبراھیم1 1

 .30-20ص  1978آفاق جدیدة في دراسة اإلبداع، الكویت وكالة المطبوعات، : عبد الستار إبراھیم  2 
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الشخص المبدع یستطیع رؤیة الكثیر من المشكالت في الموقف الواحد، فھو یعي األخطاء، ونواحي : الحساسیة للمشكالت .3
 . القصور، ویحس بالمشكالت إحساسًا مرھفًا

 
ء الشخص المبدع ذو تفكیر أصیل أي أنھ ال یكرر أفكار المحیطین بھ، ویمكن الحكم على الفكرة باألصالة في ضو: األصالة .4

 . عدم خضوعھا لألفكار الشائعة، وخروجھا على التقلید وتمیزھا
  
 
فالشخص المبدع یمتاز بطریقة خاصة في إطالق طاقاتھ تتمثل في قدرتھ على التركیز لفترات : اإلحتفاظ باإلتجاه ومواصلتھ .5

وتخطي أي مشقات طویلة في مجال إھتمامھ، وتظھر ھذه القدرة في إمكانیة الشخص وقدرتھ على متابعة ھدف معین 
 . واإللتفاف حولھا، بأسلوب یتسم بالمرونة

  

وھي القدرة على تكوین عناصر الخبرة وتش كیلھا ف ي بن اء وت رابط     : القدرة على تكوین ترابطات وإكتشاف عالقات .6
 . جدید

  

ف اھیم  أن ھذه القدرات األساس یة للمب دعین، ھ ي نت اج أبح اث ودراس ات ف ي علم ي ال نفس واإلجتم اع، حی ث قوض ت الم            
ووفق ًا لھ ذه المقوم ات أص بح اإلب داع       –لإلبداع التي كانت تجعلھ نتاجًا وقرینًا للومضات الفكریة واإللھام وصور ال ذكاء  

ھ  و اإلحس  اس المرھ  ف بالمش  كالت المماثل  ة أو المتوقع  ة، والرغب  ة المتزای  دة ف  ي إستكش  اف ب  دائل للح  ل والق  درة عل  ى   
  . ث والتقصي والتجریب تحقیقًا للحل تكتمل فیھ الجدوى والفاعلیةالتركیز على الھدف والمثابرة على البح

  : خمس خصائص لإلبداع وھي )1(وعلى ضوء ذلك حدد دركر

اإلبداع یبدأ دائمًا بالتحلیل النظامي للفرص التي ینتجھا التغییر والتفكیر في إستغالل ھذه الفرص وتحویلھا إلى إمكان ات   .1
  . إبداعیة

ل باإلنفع  ال الحس  ي، ف  ي ذات الوق  ت ال  ذي یتص  ل فی  ھ بالتص  ورات والص  یاغات الجدی  دة فأن  ھ      بم  ا أن اإلب  داع جھ  د متص    .2
م ا ھ ي العناص ر الواجب ة ف ي      : یستوجب قدرات متمیزة في المالحظة وفي اإلستماع وفي البحث عن إجابة مقنعة للسؤال

 نتیجة ھذا الجھد إذ یجعل حصیلة اإلبداع مطلوبة ومرغوبة ؟ 
بداع ذات فعالیة، ال بد أن تكون موجھة إلشباع إحتیاجات أو رغبات معینة، كما ینبغ ي أن تك ون ف ي    لكي تكون نتیجة اإل .3

 ھذا أمر نفكر بھ قبًال ؟ : ذات الوقت سھلة، ولعل أكبر إشادة یمكن أن تقال عن إبداع جدید ھو
رحل ة اإلبداعی ة بم  ا تش مل م ن إختی  ار     اإلب داعات الفعال ة تب  دأ دائم ًا ص غیرة، أن التع  دیالت والتغیی رات الواجب ة أثن  اء الم       .4

 . وتجریب وتقویم تستوجب البدایات الصغیرة، على أن یتطور األمر مرحلیًا وفقًا لنتائج التجریب والتقدیم
  

ادة أن المحصلة اإلبداعیة الفعالة تتطلع إلى موقع الصدارة والتمییز والقیادة، إذا لم یطمح الجھد اإلبداعي منذ البدایة إلى موقع القی
  . )2( والتفوق، فأنھ في الغالب ال یصل إلى نتیجة إبداعیة

  

  

  

 

  
1 Peter Drucker: Intervention and Entrpreneurship, (pan books LTD 1986) PP, 49-66.   
2  I bib: P. 156 – 158.      
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  مراحل اإلبداع  : المبحث الثاني

ضوعیة والنضوج الذھني وحیث أن ھذه العملیة تتضمن النضج وألجل إكتمال وإظھار صورة كاملة ومعبرة عن المو
الذھني والعقلي لألفكار وموضوعیة ومنطقیة األحكام التي یقدمھا الشخص المبدع، ولكي یعتمد اإلبداع على الحقیقة ال 

دلة تثبت بد أن یترجم إلى واقع عملي یمكن اآلخرین اإلستفادة منھ بقدر المستطاع، وخاصة في حالة إعتماده على أ
حقیقتھ وواقعیتھ وصحتھ، لذلك فأن الكثیر من الباحثین توصلوا إلى وضع عدد من المراحل التي تمر بھا عملیة اإلبداع 

  : )1(ي وھ

وھي عملیة اإلعداد المسبق لإلبداع من حیث العمل على التنشیط والتحفیز بھدف اإلستعداد : المرحلة التحضیریة: أوًال
اد وحفزھم على تجمیع وتطویر قابلیاتھم ومشاعرھم ذات العالقة بعملیة اإلبداع، وھنا ال بد من قبل الفرد أو األفر

من البدئ بجمع المعلومات والبیانات وإدارة النقاش وتوفیر المصادر التي لھا عالقة والتي قد یحتاج لھا الفرد 
  . للعمل على ممارسة وإفراز نمط جدید من التفكیر اإلبداعي

وھي مرحلة تفاعل المعلومات والبیانات في العقل الباطن للمبدع، ونتیجة لھذا التفاعل تظھر : الحضانة مرحلة: ثانیًا
  . اإلبداعات، ومن ثم یقوم المبدع بإستخدام ما ھو جدید في قرار إبداعي آخر

المبدع مما یجعلھ في حالة وھنا یظھر الفكر الجدید على شكل إنارة ذات لمعان تنبھ الفرد : مرحلة اإلیحاء واإللھام: ثالثًا
إكتشاف بعد إتمام عملیة اإلیحاء، حیث یترك تدریجیًا لیحرك الیقظة واإلنتباه عند الفرد المبدع كي یستطیع تقدیم 

  . شيء بعد مرحلة النضوج

  ختبار لإل) وھنا یخضع الشيء اإلبداعي من الفرد والمتضمن الفكر، سلوك، إستجابة: مرحلة التحقیق والمصداقیة: رابعًا

  .للتأكد من صحتھ ومصداقیتھ وصالحیتھ للتطبیق كفكر جدید        

وینبغي على االنسان الذي یرغب في النجاح ان ینمي مھارات . یحتاج االنسان الى كتساب مھارات التفكیر وتنمیتھا
ون االنسان واثقًا من یك -:التفكیر لدیھ عن طرق تنمیة مھارات االعداد النفسي وللنجاح في ذلك یتطلب اتباع مایلي

  نفسھ وقادرًا على التفكیر والوصول الى حلول 

  محبًا للتغییر ویجعل الذھن متفتحًا ویتصف بالمروئة  -
 . حتى ولو لم یأخذ بھا وأستشر من حولك االخرین االستماع الى وجھات نظر -
 .راالستعداد لتغییر وجھة النظر الخاصة تبعًا لتغیب الھدف واالسلوب اذا لزم االم -
 .التریث في اتخاذ القرار والتحلي بالشفافیة والوضوح -
االستمرار في التواصل مع االخرین بافكار مفھومة ومنطقیة حیث ان على الشخص الراغب في النجاح ان  -

ینمي مھارات التفكیر لدیھ عن طریق تنمیة مھارات  االدراك الحسي وتطویر معلوماتھ وللنجاح في ذلك ینبغي 
 -:اتباع مایلي

 .توجیھ كافة االحاسیس حسب االھداف -
 .االستعداد الواعي والدقیق مقرونًا بالخبرات الذاتیة -
 تحرر النفس من الوھم والتخیل -

  

  

  
  .177، ص 1994سلوكیات اإلنسان وإنعكاساتھا على إدارة األعمال، دار الحكمة، بغداد، : شوقي ناجي جواد 1
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 .ایا عدةتوسیع نطاق الرؤیة، والنظر الى االمور من زو -
تخزین المعلومات بطریقة منتظمة وتذكرھا باستخدام اسالیب التذكر باستخدام االنماط واثارة التساؤوالت واستخدام  -

 .العالمات الدالھ والرموز الممیزة
  )1(: والجل تنمیة مھارات التفكیر عن طریق تنمیة تجنب اخطاء التفكیر اتباع مایلي

  ذاتالحذر من االنغالق والتوقع حول ال -
 .استخدام اسالیب لالستكشاف ولیس الدفع عن اتجاه محدد -
 .الحذر من التعمیم یغییر المعاییر واالسس -
 تجنب الخلط بین الحقائق والفرضیات والتأني في اعطاء النتائج  -
 الحذر من المبالغة واالفراط والتھویل والحذر من التھاون الزائد  -
 .في حالة وجود بدائل اخرىتجنب االجابة بنعم أو ال او ابیض او اسود  -
 :االستعداد الدائم لمعالجة اسباب المشكلة ولیس االعراض ولتطویر مھارات تطویر العقل للموقف وللنجاح في ذلك یجب -
 
 االستعداد لتقبل نتائج تفكیرك -
 تحدید نمط التفكیر المناسب كل موقف ولكل مرحلة -
 رحلةاالستعداد لتغییر نمط تفكیرك اذا تغیر الموقف او الم -
 االستعداد لقبول نتائج تفكیرك اذا وصلت لمبتغاك في الوقت المناسب -

 

 

  التفكیر اإلبداعي في المنظمات اإلداریة:  المبحث الثالث

أن والدة الفكر ھي عملیة ذھنیة تنجم عن تركیز اإلنتباه لفترة طویلة في موضوع معین باإلعتماد على اإللمام الواسع 
ي تقوم بھ خالیا الدماغ التي ھي في قمة نشاطھا بھدف إبعاد المؤثرات السلبیة والبیئیة والعمیق بھ، وھو نشاط عصب

حتى تعطي المجال إلنتشار اإلنتباه والتركیز في جمیع خالیا الدماغ حول موضوع أو فكرة معینة بشكل یساعد على 
ھمة العقل في تقویة وتقویم وتوجیھ إقتناص فكرة جدیدة في بدایة تكوینھا قبل فرارھا وتالشیھا من الدھن، وتظھر م

وتعزیز الحوافز واإلندفاعات التي تستمد مصادرھا من الغریزة، وتؤدي قنواتھا إلى تدفق ما ھو جدید في مملكة 
  . )2(الفكر

إن اإلبداع شيء ممیز إذ ما إعتبرنا أن ھناك نوعین من الفكر اإلبداعي ینتج عنھا أداء وأعمال وتصرفات یقدمان 
  : وائد للمنظمات اإلداریة تتمثل فيخدمات وف

الذي یحقق الفائدة ألكبر عدد ممكن من الناس المعنیین بتناول األفكار اإلبداعیة : التفكیر اإلبداعي األخالقي: أوًال
السلمیة كالصحة، أو إستغالل (وتسخیرھا لخدمتھم، كأستغالل العلماء للطاقة الذریة مثًال في المجاالت اإلنسانیة 

  ). ن لألفكار اإلبداعیة في حل مشكالت المنظمة، وإیجاد طرق أفضل لألداءالمدیری

والذي تستفید منھ فئة قلیلة من الناس فیما یتضرر اآلخرون من تطبیقھ على المدى : التفكیر اإلبداعي الال أخالقي: ثانیًا
  . القریب والبعید، كصناعة القنابل القاتلة

  

  

  

 1  (  http://www.almharat.com /vb/ showthread. Php? 7:31  

  .1978دار الكتاب العربي دمشق ) العالقة المتبادلة بین العبقریة والذكاء(سمیر عبده    2
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لقد تفاوتت وجھات النظر حول مفھوم التفكیر اإلبداعي، فھناك من ینظر إلیھ على أنھ وراثي أو فطري، وھناك من 
نظر إلیھ على أنھ مكتسب أي باإلمكان تنمیتھ وتطویره بالتعلیم والتدریب حیث یرى البعض بأن ھناك عالقة طردیة ی

بین الذكاء واإلستعداد للتفكیر اإلبداعي، ولكن اإلستعداد أو التھیؤ ال یتحول بالضرورة إلى سلوك إبداعي، فقد یظھر 
ستوى الذكاء عال ولكن لیس بالضرورة أن كل من یتمتع بمستوى الشخص المبدع في الشرائح العلیا للمجتمع حیث م

عال من الذكاء ھو مبدع، فھناك عدد قلیل ممن یستطیع مواصلة التفكیر اإلبداعي أو القیام بتحویل الفكر اإلبداعي إلى 
   .)1( سلوك إبداعي

علیمیة وأن العملیة اإلبداعیة لیست في حین یرى كل من جیلفورد وولیم جوردن بأن التفكیر اإلبداعي من األنماط الت[
  ) .2(]أمرًا غامضًا بل یمكن تدریب الناس مباشرة على زیادة قدراتھم اإلبداعیة لو تم تعلیمھم عمل ذلك

بأن اإلبداع یعود للشعور الجمعي الذي یعتبر مصدر األعمال الفنیة العظیمة، وأن أي  )3( بینما یرى عبد المعطي عساف
  ھمیة الجماعة وبتقدیرھا إلنتاجیتھا إنسان لدیھ شعور بأ

كما ان ھناك إختالفًا عمیقًا حول الظاھرة اإلبداعیة، وإنھا لیست عملیة فردیة بالضرورة حیث تم ممارستھا عن طریق 
 .الجماعات والمؤسسات، فھي لیست حكرًا على أحد

ج إلى قاعدة ال بد من وجودھا وھي الصفات یمكن أن نخلص إلى أن عملیة التفكیر اإلبداعي تحتا(ولذلك فأن خالصة القول 
الشخصیة كالذكاء والصبر والفراسة وغیرھا من الصفات، كما تحتاج إلى خبرات عملیة وإطالع واسع وإھتمام بخبرات اآلخرین 

 :  )4(ة وآرائھم، ویمكن تنمیتھا سواء أكان ذلك بواسطة جھود شخصیة أو بمساعدة اآلخرین من خالل الجوانب التالی

 تتبع المنھجیة العلمیة في التفكیر التي ستحقق فوائد كثیرة ولإلبداع  وللتنظیم، وھذه المنھجیة تتطلب تطبیق خطوات   .1
 : البحث العلمي من حیث           

  . جمع المعلومات والبیانات واألفكار . أ
 . القیام بعملیات التحلیل لھذه المعلومات . ب
 .تطبیقیةالتوصیل إلى فكر جدید ثم البحث عن آلیات  . ت
زیادة ثقة األفراد بأنفس ھم م ن حی ث التفكی ر والعم ل، والبح ث ع ن اآللی ات المس اعدة ف ي تنمی ة ھ ذه الثق ة م ن خ الل التعل یم                  .2

 . واإلجتھاد والتجارب والخبرات
 . ضرورة البحث والدراسة لمعرفة مقومات اإلبداع، والعمل على إیجاد الحلول المناسبة لھا .3
  

  

  

  

  

  

  
 . 8عالقة المتبادلة بین العبقریة والذكاء، مرجع سابق، ص سمیر عبده، ال 1

 . 5، ص1987موسى قاقیش وآخرون، اإلبداع وعالقتھ باإلنتاجیة، معھد اإلدارة العامة، عمان  2(

  . 41، ص 1995، 62عبد المعطي عساف، مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصرة، اإلداري، العدد  3

  ھـ 1400، 25القدرات اإلبداعیة للعاملین، أھمیتھا وعناصرھا وسبل تنمیتھا، اإلدارة العامة، العدد : ھابعلي محمد عبد الو 4
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  التفكیر إلبداعي وعالقتھ باالنتاجیة

ف ي كتاب ھ اإلب داع وعالقت ھ باالنتاجی ة إل ى وج ود ع دة عناص ر بحی ث ی ؤثر توافرھ ا عل ى التفكی ر                )1(یشیر موس ى ق اقیش وآخ رون   
  : المنظمات اإلداریة ومنھااإلبداعي في 

  .المبدع سواء األفراد أم الجماعات - أ
 .بیئة المبدع الخاصة من حیث التربیة اإلجتماعیة والتنشئة - ب
 .بیئة التنظیمات من حیث اإلمكانات والقدرات المادیة والمعنویة - ت
 .البیئة العامة وما تتضمنھ من العوامل اإلقتصادیة واإلجتماعیة والسیاسیة - ث
 

التنظیمات االداریة باعتماد ودراسة االبداع، باعتباره من المفاھیم المھمة والتي لھا دور كبیر في حیاة واستمراریة  حیث أن قیام
التنظیمات خاصة في الوقت الحاضر، حیث التنافس الشدید في اكتساب المھارات في اختیار الموارد البشریة المبدعة وادارة 

   : )2(مما یتطلب توفر مجموعة من القیم والمبادئ في تلك التنظیمات ھي. ر عملیة االبداعالمواھب ، باعتبار ان االنسان ھو جوھ

  . توافر الرغبة والمیل لإلنجاز، وإعطاء األولویة ألداء أكثر أعمال التحلیل واللجان - 1
 . العمل على تنمیة الصالت والعالقات مع المستفیدین من الخدمة - 2
 . شكل یشجعھا على التفكیر واإلبداعإعطاء إستقاللیة للوحدات واألقسام ب - 3
 . تنمیة قدرات جمیع المرؤوسین بھدف زیادة اإلنتاجیة - 4
 .تنمیة البیئة التنظیمیة - 5
 . أن تظل القیادة التنفیذیة ذات صلة دائمة مع النشاطات الرئیسیة - 6

  

   : )3(وأوردھا كما یليوعلى ضوء ما ذكر سابقًا، فقد حدد كل من بیتر وترمان ركائز ومقومات اإلبداع في التنظیمات 

 .التعریف بالقیم التنظیمیة وتعمیمھا - 1
 . التركیز على األداء - 2
 .تشجیع روح اإلستقاللیة - 3
 . معاملة األفراد العاملین بكرامة وإحترام - 4
 .تبسیط اإلجراءات - 5
 . خلق بیئة تنظیمیة ذات مرونة عالیة - 6

  

محاور تنمیة التجارب (داریة إال أن حسن أبشیر الطیب في كتابھ إال أنھ على الرغم مما ذكر فیما یتعلق باإلبداع في التنظیمات اإل
  : یشیر إلى ضرورة توفر مجموعة من المقومات في ھذه التنظیمات منھا) اإلبداعیة في إستراتیجیات اإلصالح والتطویر اإلداري

  . إعتماد المنظمة اإلداریة على مبدأ المشاركة في نظامھا المؤسسي: أوًال

  . ون التدریب واجبًا وظیفیًا متصًال ومتجددًا لكل العاملین على إعتبار أن التدریب جھد نظامي متكامل ومستمرأن یك: ثانیًا

  . إعطاء أسبقیة متمیزة للبحث والتطویر: ثالثًا

  . تبني أنظمة موضوعیة لغایات تقییم األداء: رابعًا

  
 6ص 1907دارة، عن االبداع وعالقتھ باالنتاجیة معھد اال: موسى قاقیش وآخرون  1

 . 17، ص 1988، سبتمبر 59، اإلدارة العامة، العدد )محاور لتنمیة التجارب اإلبداعیة في إستراتیجیات اإلصالح والتطویر اإلداري(حسن أبشیر الطیب    2

 .258، ص 1989الجامعة األردنیة، عمان،  السلوك التنظیمي دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات اإلداریة،(محمد قاسم القریوتي   3 
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  . المیل للتنظیم الال مركزي: خامسًا

  .تأمین التكامل والتفاعل بین الكیان المؤسسي من جانب ومختلف الفعالیات البیئیة من جانب آخر: سادسًا

  . دعم القیادة اإلداریة للعمل على تھیئة المناخ التنظیمي المناسب لإلبداع: سابعًا

المحافظة على إستمراریة المنظمات في بیئة تنافسیة والحصول على أداء متمیز أصبحت الحاجة لإلبداع متطلبًا إجباریًا لكل  فألجل
  . المنظمة

وقد تفھمت التنظیمات الحدیثة ھذه الحاجة وقامت بإنشاء الوحدات اإلداریة الخاصة والتي تھدف إلى رعایة اإلبداع وتنمیة وتھیئة 
مي المناسب لھ، وعلیھ فأن التنظیمات اإلداریة الحدیثة تستطیع أن تساھم في تنمیة المھارات اإلبداعیة لألفراد من المناخ التنظی

  :  )1( خالل

  . إعطاء العاملین الوقت والحریة للتعبیر عن آرائھم ومقترحاتھم والعمل بھا بعد دراستھا وتحلیلھا .1
 .یاتھم الوظیفیة وأعمالھم لبقیة األفراد العاملین في التنظیمأن یكون المدیرون والمشرفون مثًال أعلى في سلوك .2
 . تبني اإلدارة لمفھوم التنافس وتنمیة ھذا التوجھ .3
 . إعتماد التدریب كوسیلة مھمة لتنمیة األفكار والمھارات لدى العاملین .4
 . ت األفراد نحو العملتبني أنظمة حوافز ذات كفاءة وفعالیة عالیة، تستطیع المنظمة بموجبھا تحریك مشاعر وحاجا .5
 . ضرورة العمل على خلق تفاعل إیجابي بین المنظمة اإلداریة والبیئة المحیطة .6

  

  

  

  معوقات التفكیر اإلبداعي :المبحث الرابع

ضافة إلى ما ذكر من قیم ومبادئ ضرورة توافرھا في التنظیمات اإلداریة وكذلك مقومات التفكیر اإلبداعي، إال أن ھناك أیضًا ا
المعوقات التنظیمیة المتمثلة باللوائح والتعلیمات، والمعوقات البشریة وھي : ات التفكیر اإلبداعي والتي تأخذ شكلین أساسیینمعوق

ألخ، وكلما إستطاعت المنظمة تحدید المعوقات كلما .... ما یمثلھ العنصر البشري نتیجة للقصور في المھارات والتفكیر والعالقات 
  :  )2(ت لإلبداع والتفكیر اإلبداعي، ومن ھذه المعوقاكانت ھناك فرصة أكبر 

 أن النمط القیادي المتبع یشكل عقبة أمام التفكیر اإلبداعي فالقیادة اإلستبدادیة ال تسمح بظھور اإلبداع في : القیادة .1
  . والمقترحاتالنشاطات اإلداریة نتیجة لعدم إعطاء األفراد فرصة للمشاركة في صنع القرار أو لتبادل اآلراء      

 حیث تشكل ھذه الضغوطات حاجزًا أمام اإلبداع والتفكیر اإلبداعي إذ : الضغوط التي تمارسھا الجماعات غیر الرسمیة .2
 . تحول دون إعطاء أي فرصة لتقدیم حلول وآراء أو مقترحات جدیدة     

 الفتقادة العناصر التنظیمیة الجیدة مثل  وعدم توافر المناخ التنظیمي المناسب نتیجة: ضعف اإلمكانات المادیة والبشریة .3
 .عدم توافر أنظمة حوافز ذات تأثیر على األفراد، أو عدم توافر معاییر عادلة بین األفراد    

 . عدم توافر اإلستقرار الوظیفي یمنع األفراد من التفكیر واإلبداع .4
 وروح اإلبداع، یعتبر عائقًا یمنع قیام األفراد  عدم وضوح األھداف التنظیمیة وما یترتب علیھا من تدني الروح المعنویة .5

 . بممارسة اإلبداع في النشاطات اإلداریة     
  

  
 . 84-46علي محمد عبد الوھاب، مصدر سابق، ص 1   

  .20موسى قاقیش وآخرون، اإلبداع وعالقاتھ باإلنتاجیة، معھد اإلدارة العامة، عمان ص   2
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لمقومات البیئة التنظیمیة الواجبة للمؤسسات اإلبداعیة المتفوقة، یمكن تطبیقھ في كل وعلیھ فأنھ لیس ھناك نموذج مثالي 
الحاالت، أن مقومات البیئة التنظیمیة ینبغي بالضرورة أن تتفاعل مع مقومات البیئة الكلیة ومع مستوجبات التطور الحضاري ومن 

  . معطیات المكان ومتطلبات الزمان

حدث عن نتائجة فالمبدع یتعلم من تجربتھ واالبداع ھو تواصل القلق المشروع، وعصرنا الراھن ھو فالمبدع ھو افضل من یجید الت
عصر القلق والتوتر والقلق شعور بالخوف، والخشیة من المستقبل دون سبب معین یدعو الى الخوف، فالخوف استجابھ لخطر 

  .محدد اما القلق فھو استجابھ لخطر غیر محدد

  :والقلق نوعان

وھو غیر مبرر یستحوذ على الشخصیة فتغدو مسكونھ في تكوین ذاتھا، وحیثما یستبد القلق باالنسان فھو یسیطر علیھ  لبيقلق س
  .وعلى حواسھ فتتضاءل كفاءتھ ویستنزف طاقتھ

ى االنحیاز المتسم فھو عندما تلح الذات المثالیھ في التطلع لالفضل في االداء فالقلق یرتبط بالحاجة المرتفعة ال اما القلق االیجابي
  باالبداع على اال یأخذ القلق بخناق الشخص یكون سلبیًا

والتوتر في اشد حاالتھ ھو عامل من عوامل الكفء للمرونة الفعلیة، وینقسم الى مثبط ومنشط فالتوتر المثبط یضعف 
  .ویثبط ھمة الفرد في القیام بالتفكیر الفعلي ویجعلھ یتوانى عن ذلك

وان القلق . فقد یقدح في فكر صاحبھ ادراكًا لقیمھ ذاتھ وادراك قوتھا في استشفاف وانجاز قیم االبداعاما التوتر المنشط 
ویرى العلماء ان والتوتر كلیھما مشحونان بشحنھ انفعالیة تخدم صاحبھا في الموقف الذي یعبئ تلك الشحنة االنفعالیة 

التوتر والقلق یحدث لدى االنسان عندما ال یكون ھناك توافق بین ما یسعى الیھ الفرد وبین المنیھ الذي یثیر الفكرة او 
الذي یؤدي الى السلوك وان حفضھما یتحقق ھدف التوافق بین الشخص وواقعة، والحیاة العقلیة للفرد وما فیھا من 

بل انھا في كثیر من االحیان تصبح . تر، وتكون في العادة متبادلھ التأثیر في عالقھ دائریةانفعاالت مصاحیة للقلق والتو
وعلماء النفس المعنیون باالبداع اكد توكیدھم على ان القلق والتوتر والحرمان وااللم ھذة كلھا عوامل تدفع  شیئًا واحدًا

رتبط ارتباطًا وثیقًا بالتوتر النفسي والضجیج الوجداني صاحبھا صوب االبداع وتشحن الموھبة الغنیة، فالفعل االبداعي ی
  . والتھیج االنفعالي الذي یكاد یعم كیان المبدع كلھ

  

  المقومات اإلیجابیة للبیئة التنظیمیة الواجبة لمستوجبات تحقیق اإلبداع:  المبحث الخامس

  

حیث یمكن اإلھتداء بھا  –ت جدواھا وفعالیتھا ان باإلمكان التأمل في النظریات والتجارب اإلداریة المعاصرة التي أثبت
لتحقیق المقومات اإلیجابیة األساسیة للبیئة التنظیمیة الواجبة  –بعد تكیفھا لمستوجبات البیئة الكلیة  –واإلفادة منھا 

تبني نظام مؤسسي یقوم على : للمؤسسات اإلبداعیة المتفوقة وحیث تبرز أھمیة ھذه النظم واألسالیب في التالي
المشاركة، یمتاز بدفء العالقات واإلتصاالت اإلنسانیة، یشجع النھج الدیمقراطي في الحوار وتبادل الرأي ویشجع تقبًال 
وإطمئنانًا للنقد البناء، حیث أن ھنا النظام الذي یقوم على المشاركة یحقق تأصیل جماعة مرجعیة متماسكة تؤمن 

الصراع ومن إطار متكامل من الرؤیا الجماعیة وینتج في نفس الوقت برسالة موحدة، من خالل اإلمكانیة إدارة أوجھ 
قدرًا مطلوبًا من اإلستقاللیة والطمأنینة للفرد بما یحفزه على تقصي أسباب المشكالت وتولید األفكار وإبتداع البدائل 

  . العلمیة لحلھا
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والتطویر اإلداري یؤكد على أن تبني النظام المؤسسي  ومن خالل كتابھ إشكالیة اإلصالح  )1(لذلك فأن الدكتور حسن أبشیر الطیب
  : الذي یقوم على تأصیل المشاركة تمثل حسب رأي الكاتب توجھًا منطقیًا وعملیًا إلعتبارین ھامین ھما

إن النظام البشري ھو التنظیم الجوھري في كل المؤسسات وال تعدو النظم األخرى الممثلھ للمكونات المادیة والفنیة أن  .1
ن مجرد أنظمة معاونة للنظام البشري في ممارسة دوره بكفاءة وفعالیة، فانھ كانت ھناك فرضیة أساسیة وھي أن تكو

ثقافة التنظیم الذي یھدف إلى اإلنتاجیة وتحقیق الكفاءة والفعالیة المطلوبة ال بد أن یوفر لھا جانب مناخ الثقة والطمأنینة 
وأن یحقق التكامل والتنسیق بین األھداف وحاجات المؤسسة من جھة وبین  والدعم المتبادل وتبادل المعلومات والرأي

 . أھداف وحاجات األفراد من جھة أخرى، لذلك فأن ھذین العنصرین ال یتحققان إال بتأھیل نظام یقوم على المشاركة
 
ھام والمشاركة في أن أكبر القضایا في عصرنا ھذا ھي قضیة اإلس((قضیة المشاركة في السلطة فكما یشیر ورن بنس  .2

للسلطة وأن السلطة المطلقة مفسدة، ویقینًا أیضًا أن إنعدام السلطة مفسدة أیضًا، فعندما یشعر األفراد أنھم ال یسھمون 
أما أن ینتظموا في وجھ مضاد السلطة أو یفتر شعورھم : بقدر في السلطة فأنھم عادة یختارون واحدًا من إتجاھین

ة، وكال اإلتجاھین ضار، لذلك ینبغي أن نفكر في الكیفیة التي تجعل جمیع األفراد مساھمین ویصلون إلى مرحلة الالمباال
 )2()) ومشاركین في السلطة

  : وعلیھ فأن ھناك العدید من النظم واألسالیب التي یمكن اإلستفادة منھا في تأصیل المشاركة اإلیجابیة ومن أھمھا 

اإلدارة باألھداف تعتبر عملیة إداریة شاملة، ھي أسلوب : ر علي عبد الوھابوھي كما یعرفھا الدكتو: اإلدارة باألھداف .1
شامل للتطویر وطریقة جدیدة للتفكیر ومنھج عضوي متحرك یجمع وظائف اإلدارة، وھي التخطیط والتنظیم والتوجیھ 

ة والمعنویة، والتعاون بین والقیادة والرقابة ویعمل على التنمیة المستمرة للموارد المتاحة، البشریة والمادیة والفنی
  . )3(الرؤساء والمرؤوسین على تحدید أھداف متحركة متطورة، وتحقیق النتائج المطلوبة بناءًا على معاییر موضوعیة

  
ویمثل مدخًال لتنمیة وتطویر قدرة المؤسسة لإلستجابة للمتغیرات وتجدید عملیاتھا وفي إستراتیجیة : التطویر التنظیمي .2

ن العلوم السلوكیة وتقوم على درجة عالیة من التفاعل والمشاركة بین الرؤساء والمرؤوسین، وتھدف تثقیفیة تنبع م
إلى فعالیة المؤسسة ومن التكامل بین أھداف وحاجات المؤسسة وبین أھداف األفراد العاملین من جھة أخرى، ولقد 

تحقیق قیم التعاون وإقتسام السلطة بین : أھمھاأوضح الدكتور عبد الباري دره أن ھناك مزایا متعددة لھذا المدخل من 
الرؤساء والمرؤوسین بدل التنافس وسیطرة طرف واحد، والتركیز على مجموعات العمل فھي تشكل جماعات مرجعیة 
یستمد منھا أفراد التنظیم قیمھم ومعاییرھم، وجعل تنمیة القوى البشریة وتحسین أدائھا الھدف األساسي وإیجاد مناخ 

 .  )4(ستطیع فیھ األفراد أن یحققوا ذواتھم وأن یؤثروا على وظائفھم ومنظماتھم وبیئتھممالئم ی
  

  
یقوم ھذا النموذج على المصفوفة التنظیمیة أو إدارة المشروع على بناء : إدارة المشروع وفق المصفوفة التنظیمیة .3

بدرجة كبیرة من اإلستقاللیة ومن األھداف وحدة عضویة ھي بمثابة فریق عمل إلنجاز مھام محددة، وتتمتع ھذه الوحدة 
المحددة لھا ومیزانیتھا الخاصة والسلطات التنفیذیة والفنیة الممنوحة لھا، أن ھذا النموذج یمثل خروجًا على النھج 
الكالسیكي الذي یبني على وحدة األمر وتدرج السلطات كما یجسدھا التنظیم الھیكلي البیروقراطي، ویتیح درجة عالیة 

المرونة في إسھام العاملین ومشاركتھم الفعلیة في إدارة المشروع إضافة إلى میزة تحقیق المشاركة الفعلیة من 
للعاملین فأن نموذج المصفوفیة التنظیمیة بحكم صغر حجمھ یتیح فرصًا أكبر للعالقات الحمیمة القائمة على األلفة والثقة 

عمل بالحوار الھادف والدعم المتبادل ویؤمن التفاعل والتمازج العضوي بین األفراد مما یتیح ویخصب المناخ اإلیجابي لل
 . بین النشاطات تحقیقًا ألھداف المشروع

 
  
  
  
إشكالیة اإلصالح والتطویر اإلداري، دراسة تحلیلیة لتحدیات البناء المؤسسي في الوطن العربي، منشورات دار السالسل، الكویت، الطبعة سن أبشیر الطیب،  1  

 .1989لى األو

2   Warren Bennis Organization and Development at the Crossroads, Training Development Journal, Vol, 
35 No, 4 April 1981, PP. 21-23.                                                                                                           

 . 21ص ) 1986القاھرة، مكتبة غریب (اإلدارة باألھداف : ي محمد عبد الوھابعل. د 3 

مبادئ وأسالیب التطویر التنظیمي في مؤسسات عربیة، بحث غیر منشور، قدم لندوة التطویر التنظیمي وإلداري، معھد اإلدارة عمان، : عبد الباري دره. د 4 
  .4، ص 1986األردن 
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أن نظام دائرة مراقبة الجودة أو النوعیة یمثل جھدًا إبداعیًا لإلدارة الیابانیة یھدف إلى : ودةدائرة مراقبة النوعیة أو الج .4
تحفز العاملین للمساھمة والمشاركة الفعلیة في رصد وحل مشكالت العمل وإبتكار الحلول لزیادة اإلنتاجیة وتحسین 

 . نوعیتھا
 

عش رة م ن الع املین ف ي ال دائرة بش كل دائ م، وھ ي اإلط ار إال ش مل وتك ون            وحیث تتألف دائرة مراقبة النوعیة عادة من أثن ین إل ى   
الدائرة الفردیة مرتبطة معًا من خالل دائرة المراقبة النوعیة المركزیة التي تمثل فیھا كل المراقبة النوعیة ف ي المؤسس ة، وتت ولى    

م إقت راح الخط وات الت ي ینبغ ي إتخاذھ ا لتص حیح       كل دائرة دراسة مشكالت اإلنت اج أو الخدم ة الت ي تق ع ف ي دائ رة إختصاص اتھا ث         
الوض ع، حی ث الحل ول الت  ي تتص ف باإلبتك ار أو األھمی ة الخاص  ة ویج ري ترش یحھا لنی ل ج  ائزة تقدیری ة م ن المؤسس ة أو القط  اع             

إلنتاجی ة وتحس ین   المعني أو من الدولة في بعض األحیان، لقد أسھمت دوائر مراقبة النوعیة في الیاب ان إس ھامًا مق درًا ف ي زی ادة ا     
نوعیتھ ا األم  ر ال  ذي یق ف ش  اھدًا علی  ھ ری ادة الص  ناعة الیابانی  ة وتمییزھ ا ف  ي كث  ر م ن المج  االت، ولق  د حقق ت للع  املین مس  اھمة         
ومش  اركة ف  ي الس  لطة األم  ر ال  ذي وف  ر مناخ  ًا مطلوب  ًا إلب  راز الق  درات اإلنس  انیة وبالت  الي أمكان  ات ال متناھی  ة م  ن الب  دائل العلمی  ة    

  . ر وزیادة اإلنتاجللتطوی

  : ولقد أكد ھذا المعنى إتحاد العلماء والمھندسین الیابانیین

الیمكن أن یكون ھناك أي عذر إلھمال عنصر شخصیة الفرد في العم ل، أو الح ط م ن الق درات الذاتی ة اإلنس انیة وإعتب اره بمثاب ة         ((
  )). آلة

م جزء من اآللیات، ویطلب منھم القیام بالعمل حسب المعاییر المحددة فالورشة الفاشلة ھي التي ینظر فیھا للعمال والمشرفین كأنھ
  . لألداء

فال ذي یش كل ق وام اإلنس  ان، ھ و قدرت ھ عل  ى التفكی ر، وبالت الي ف  أن ورش ة العم ل ینبغ  ي أن تص بح بمثاب ة المك  ان ال ذي یمك ن فی  ھ               
أھداف أنشطة دائرة مراقبة الجودة والنوعیة تطور ھذا للعاملین ممارسة القدرة على التفكیر وتحكیم العقل اوالمنطق، لھذا فأن من 

  .)1())الجانب من التفكیر اإلبداعي، بدًال من التركیز على ضبط العاملین للقیام بواجباتھم بحزم وحسبما تم تعلیمھم علیھ

ل والمع  اییر حی  ث أن ال  نظم التكاملی  ة ف  ي العم     : تبن  ي نظ  م تكاملی  ة ف  ي العم  ل وت  أمین مع  اییر موض  وعیة لتقی  یم األداء      .5
قنوات : الموضوعیة لتقییم األداء تمثل عوامل وسیطة ضروریة تعین في إستمالة وتشجیع ومكافأة المبدعین ومن أھمھا

اإلتصال المفتوحة التي تحقق اإلتصال والتفاعل العضوي مع اآلخرین بالقدر الذي ی ؤمن ت وفیر المن اخ المناس ب للتعبی ر      
ة الصراعات وف ق منھجی ة تق وم عل ى المواجھ ة والتس اؤل والنق د ال ذاتي، وتحف ز عل ى           عن األفكار، وتبادل الرأي، وإدار

 . المنافسة الموضوعیة بین مجموعات العمل
  : لذلك فأن تطویر المناخ اإلبداعي یقتضي معاییر موضوعیة لتقییم األداء تقوم على

v تأكید الثقة بین العاملین وتمتعھم بھامش أكبر من الحریة في التصرف .  
v وتنمیة الدافعیة للمحاوالت المتكررة إستكشافًا وتقصیًا لألسلوب األفضل .  
v     وضع أسبقیات متمیزة في تقییم األداء واإلبتكار والتجدید، وأن یكون الترفیع من درجة ألخرى مبنی ًا عل ى اإلس ھام

 . في تحقیق األھداف والتمییز في األداء
v عنویة للمبدعین الذین یسھمون بأفكار جدیدة لتطویر األداءووضع نظم للحوافز تؤمن المكافأة المادیة والم . 

  

إضافة إلى ذلك فأن الدعم والتشجیع ولیس الرقابة التفصیلیة والتھدید تعتبر من التوجھات اإلیجابیة التي ینبغي أن تح رص علیھ ا   
 . في التصرف وتنمیة القدراتأنظمة تقییم األداء بإعتبارھا حافزًا على تحمل المسؤولیات ومن ھامش أكبر من الحریة 
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أن النظام المركزي : المیل للتنظیم الالمركزي بالقدر الذي یحقق قدرًا مطلوبًا من اإلستقاللیة والمرونة في التنفیذ .6
بطبیعتھ یمیل إلى تبني السمات البیروقراطیة في التنظیم المتمثلة في السلطة وتعدد المستویات اإلداریة والتقید بالنظم 

 . اءات النمطیة وغیرھا، وھي سمات جعلتھا تقید حریة التصرف وفقًا لطبیعتھا النمطیة من المرونةواإلجر
في حین أن التنظیم الالمركزي یحقق إنتشار السلطة واإلسھام فیھا، ویتیح ھامشًا أكبر لحریة التصرف، ویؤمن تدفق المعلومات، 

الذي یعین على بلورة األفكار وعلى زیادة اإلقتناع بھا واإلنتماء إلیھا، ویحقق التفاعل العضوي بین أفراد مجموعة العمل األمر 
  . والحرص على وضعھا موضع التنفیذ

  :وعلى ضوء ھذه المزایا المتعددة للتنظیم الالمركزي فأن لھ قابلیة لتنمیة العملیات اإلبداعیة في المؤسسة

ي البیئة وأكثر قدرة وسرعة وتولید األفكار اإلبداعیة، أنھ یتمیز بذلك التنظیم الالمركزي أكثر حساسیة إلستكشاف مجاالت التغییر ف
  : لسببین

  . أنھ أكثر إلتصاقًا بفعالیات البیئة األمر الذي یوفر تدفق المعلومات من البیئة إلى داخل التنظیم :أوًال

ل المجموعة وبالتالي التواصل إلى حلول إبداعیة المركزیة السلطة تعین في الحوار المتبادل وتبادل الرأي وبلورة األفكار داخ :ثانیًا
 . )1( ةللمشاكل القائم

تأمین التمازج والتكامل والتفاعل العضوي بین الكیان المؤسسي من جانب ومختلف الفعالیات البیئیة من جانب آخر، أن  .7
دینامیكیھ مع بیئتھا بالقدر  فعالیة المؤسسة في تحقیق أھدافھا تعتمد بدرجة أساسیة على قدرتھا في تنمیة عالقة توازن

الذي یمكنھا من تحویل الفرص التي یتیحھا التغییر في البیئة إلى إمكانات إبداعیة، ومن ھنا تبرز أھمیة العالقات 
: المؤسسیة التي تحقق التمازج والتكامل والتفاعل العضوي بیم المؤسسة وبین الكیانات األساسیة في بیئتھا المتمثلة في

ة السیاسیة والتشریعیة المشرفة على توزیع الموارد وتحدید األمكانات، وأجھزة ومؤسسات التنمیة مؤسسات السلط
والتطویر اإلداري، والمؤسسات التي تقدم عمًال مكمًال أو مماثًال، والمستفیدون من خدماتھا أو منتجاتھا، والمؤسسة 

 . المھنیة واإلجتماعیة والثقافیة الممثلة لقیم المجتمع
  . أن أثر ھذه العالقات المؤسسیة في تعظیم القدرات اإلبداعیة في المؤسسة تتمثل في العناصر التالیةلذلك ف

  . ینمي فیھا اإلحساس المرھف والتفاعل الحي والتجدد مع المتغیرات البیئیة: أوًال

یزید قدرتھا في تحلیل  الفرص التي یعینھا في إستكشاف وتحلیل أبعاد التغییر وفق الظروف المائلة والمحتملة وبالتالي : ثانیًا
  . یتیحھا التغییر إلمكانات إبداعیة

یحقق درجة مطلوبة من التوجیھ الواقعي والعملي في الحلول اإلبداعیة لكي تتفاعل وتتكامل مع مقومات البیئة وفق معطیات : ثالثًا
  . المكان ومتطلبات الزمان

إلبداعیة بما یتیح لھا من إستقطاب وإفادة من الخبرات والقدرات واإلمكانات یوسع ویعظم قدرات المؤسسة وإمكاناتھا ا: رابعًا
المتوفرة في البیئة ومنھا على سبیل المثال ما یمكن أن یتحقق من عالقات تعاقدیة مع المؤسسات التعلیمیة والتنمویة 

  . جدیدة وتنفیذھا ومراكز الخبرة اإلستشاریة واإلفادة من نتائج ھذه العالقات في إبتداع بدائل عملیة

  . تأصیل دور القیادة اإلداریة في تھیئة المناخ التنظیمي لإلبداع: خامسًا

  

 
 1  C.Gresov: Designing Organization to Innovate and Implement: using two Dilemms to creat a 

Solution, The Columbia Journal of World Business, Vol.19 Nov, 4 1984 P.64.  
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حی  ث أن جمی  ع المقوم  ات التنظیمی  ة الواجب  ة لبن  اء وتط  ویر التوجھ  ات اإلبداعی  ة ف  ي المؤسس  ة، والت  ي ذك  رت س  ابقًا، تت  أثر ف  ي      
تشكیلھا لمحاور فكری ة وعملی ة ل ألداء بق در إیم ان القی ادة اإلداری ة باألب داع فلس فة ومنھج ًا س لوكیًا النھ وض بھ ذا ال دور الری ادي                

وھري في تھیئة وتشكیل وتطویر المناخ التنظیمي لألبداع متى ما توفر في إستراتیجیتھا وخططھا ومواقفھا الفكریة والعملی ة  والج
  : العناصر التالیة

الحرص على تبني مجموعة من القیم والمبادئ التي تنمي التوجیھات اإلبداعیة، والعمل عل ى وض عھا موض ع التنفی ذ      - أ
ظم واألسالیب والوسائل، وحفز العاملین وتشجیعھم على إتخاذھا إطار مرجعیًا ی نظم مختل ف   في إطارًا  متكامل من الن

أوجھ العمل، مما یعطي المؤسس ة ق وة دف ع كبی رة لإلنج از والتف وق ف ي حال ة ق درة القی ادة اإلداری ة عل ى تحقی ق ھ ذا               
ء وتحقیقھ ا للنج اح والتمیی ز رھ ین     أن ق درة المنظم ة عل ى البق ا    (العنصر بفعالیة وكما یشیر إلى ذل ك توم اس وات ون    

بتبنیھا  لمجموعة من القیم والمبادئ التي تستند علیھا ف ي ك ل سیاس اتھا وأنظمتھ ا ونش اطھا، ل ذلك فأن ھ یص بح م ن          
الضروري للمنظمات التي تعم ل عل ى مواجھ ة تح دیات التغیی ر أن تك ون مس تعدة للتع دیل وتغیی ر ك ل ش يء بإس تثناء             

بغ ي أن تك  ون حریص  ة علیھ ا دائم  ًا وأن ھ  ذه الق یم المتجس  دة ف  ي الفلس فة األساس  یة للتنظ  یم      قیمھ ا ومبادئھ  ا الت  ي ین 
م ن جان ب آخ ر     ) 1( والروح السائدة فیھ ذات أثر كبیر في تحقیق إنجازاتھ بقدر یفوق أثر موارده اإلقتصادیة والتقنیة

للتف وق التنظیم ي ھ و اإللت زام الص ادق بتل ك       فأن الدكتور حسن أبشر الطیب یعتقد بأن العامل الرئیسي واألكثر أھمی ة  
 . القیم

  
أن تعطى عنایة خاصة وأسبقیة متمیزة لبناء وتنمیة النظام البشري بالقدر الذي یجعلھ النظام الجوھري في التنظ یم،   - ب

 . وما سواه من األنظمة المادیة والفنیة أنظمة فرعیة مساعدة، وھذا یقتضي بالضرورة اإلھتمام
 

  . درجة مطلوبة من التكامل والتناسق بین أھداف وحاجات المؤسسة وأھداف وحاجات العاملینیتحقق : أوًال

  . إخصاب مناخ الثقة وتبادل الرأي وإبتداع النظم التي تحقق معاملة األفراد بموضوعیة: ثانیًا

  . واإلبداعإستمراریة الجھد المتصل في توسیع وتعظیم قدرات العاملین وحفزھم لألداء المتمیز   : ثالثًا

أن تعتم  د ف  ي نفوذھ  ا وفعالیتھ  ا عل  ى التع  اون      : ((أن ھ  ذا التوج  ھ یس  توجب م  ن القی  ادة اإلداری  ة      إل  ى )2(حم  ور ویش  یر میرغن  ي  
والعقالنیة، كبدیل إلصدار األوامر والتفرد بالسلطة، وأن تؤمن كذلك بقیم جدیدة للتنظیم جوھرھا المثل اإلنسانیة الدیمقراطی ة الت ي   

رام اإلنسان، وشحذ كوامنھ، وإطالق طاقاتھ، كبدیل للقیم البیروقراطیة التقلیدیة، وعلى أن تعمل تلك القیادات وعل ى  تنطلق من إحت
التعرف على إحتیاجات وتطلعات وأحاسیس العاملین والعمل على إشباعھا، وذل ك ع ن طری ق ال ربط والموائم ة بینھ ا وب ین أھ داف         

 )).  المنظمة بأسلوب علمي مخطط

ام مفتوح في التنظیم یحقق التفاعل اإلیجابي والتوازن ال دینامیكي م ع مختل ف الفعالی ات البیئی ة بالق در ال ذي        تبني نظ - ت
یمكن المؤسسة من التفاعل الحي والمتجدد مع الفرص التي یتیحھا التغییر ویزید بالت الي م ن ق دراتھا ف ي اإلس تجابة      

 . ةالمبدعة لمتطلبات البیئة اآلتیة وتطلعاتھا المستقبلی
 
أن تعمل بصورة دائمة ومتجددة على تنمیة وتطویر الھیاكل واألنظمة وأسالیب العم ل بم ا ی ؤمن اإلس ھام ف ي الس لطة        - ث

ویحفز على العمل الجماعي، ویشجع البحث العلمي والتجریب والمباداة والتجدی د واإلب داع بالق در ال ذي یجع ل األف راد       
  . ، بحاضره متطلعًا للزیادة، فیھ بكل ما توفر لھ من طاقة وإمكاناتفي المجموعات والمؤسسات كًال موحدًا، معتزًا

 

 

 

 
1    Thomas waton: A B usiness and Its Beliefs; The Ideas That Helped Build IBM. (New York:  
McGraw – Hill 1963) PP. 4-6.                                                                                                         

  .23، ص 1987التطور التنظیمي والخصوصیة العربیة، عمان، المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، : میرغني عبد العال حمور. د2  
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  :المقترحات والتوصیات التي تجعل في مؤسستك بیئة ترعى وتنمي االبداع

ایھ فكرة ابداعیة وان ال تعیق المؤسس ة ع ن اس تغالل الف رص الجدی دة فف ي حال ة         العمل على جعل قواعد العمل ان ال تعیق - 1
 وجود صفقة مربحة للمؤسسة وان ھذه القواعد تعیق انجاز الصفقھ فأنت مبدع لذلك ستكسر ھذه القواعد

 
ھذا النظام فرصتھ للموظف انشاء نظام لتلقي االفكار واالقتراحات مما یوفر ھذا النظام لتلقي االفكار واالقتراحات مما یوفر  - 2

لتجربة فكرتھ بشكل مصغر ثم تنفیذ الفكرة بشكل واسع على المؤسسة بأكملھا والتي یجب ان یحصل الموظف على التكریم 
 المعنوي الذي یستحق 

  
 
 .اقعیةالعمل على غرس الثقة الكاملة في عقول الموظفین بانھ ال مستحیل على االنسان وان ینتبھوا بان ال یفرطوا في الو - 3
 
اعتماد طرق واسالیب عمل رسمیة وغیر رسمیة لتحفیز وتكریم الموظفین فمھما ك ان الموظ ف متمی ز مجتھ د فان ھ یحت اج        - 4

 الى االحساس بان المدیر واالخرین یقدرونھ
  
 
ان  تطبیق اسلوب االدارة على المكشوف، وھذا یعني ان تجعل جمیع المعلومات المتعلقة بالمؤسسة یعلمھا الموظفین حیث - 5

. الموظف المبدع یعمل على اخبار العاملین بالوضع المالي للمؤسسة ویعلمھم كیف یكون مجھودھم مؤثر بالسلب واالیجاب
 وذلك من اجل خلق وعي بوضع المؤسسة في قلب وعقل كل موظف

 
الب داع اب دًا وھ ذا    وھي كلمة یابانی ة تعن ي التط ویر المس تمر یج ب ان ال یتوق ف ا      ) kaisen كایزن (تعلیم الموظفین نظام  - 6

 .النظام یعني ادخال تحسینات صغیرة وبسیطة على الخدمات والمنتجات وبشكل دائم وبھذا لن یستطیع احد اللحاق بك
  
 
كن شخصًا مبدعًا وال تلتفت الى ما یقولھ غیرك من تعلیقات سلبیة ومثبطھ وحاول ان تنمي مھاره االبداع لدیك واعلم انھا  - 7

 . ھامھاره تستطیع ان تكتسب
 
وضع برامج تدریبیة وتطویریة مستمرة ض من خط ط متكامل ة مس تقبلیة واالس تفادة م ن الخب رات والق درات المت وفرة ف ي             - 8

البیئھ وذلك بالتعاقد والتعاون والتنسیق مع المؤسسات التدریبیة التعلیمیة المتوفرة واالستفادة منھا في ایجاد عالقات عمل 
 وذلك باستخدام طرق غیر مألوفة لتطویر االبداع) كالتدریب المبدع للموارد المبدعة(مشتركة واتباع بدائل وطرق جدیدة 
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  .30-20ص    ،1978آفاق جدیدة في دراسة اإلبداع، الكویت، وكالة المطبوعات، : إبراھیم، عبد الستار .2
  .6، ص1987اإلبداع وعالقتھ باإلنتاجیة، معھد اإلدارة العامة، عمان، : آخرون، موسى قاقیش .3
  . 5، ص1994سلوكیات اإلنسان، وإنعكاساتھا على إدارة األعمال، دار الحكمة، بغداد : جواد، شوقي ناجي .4
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  .23ص 
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The Role of Creative Innovative Thinking in the 

 Exert of Managerial Reform   
  

Salih Ahmed Salih 

AlMansour University College  

  

Abstract: 

The exert of reform and management development as it self as objective exert 
develop the capacities of institutional building the strategy of modern states ( 
as well as the essential; planning and activities foe economic, social and 
cultural development ) . 

Therefore the feasibility and exert of the reform and management development 
for u[grading the capabilities and human skills enrichment of the institution 
system is depend on the creation of a development methodology a reverse to 
the transfer simulation which can create also an new ( O&M )  organization and 
methods mutual with environment requirement as well as the modern 
development ( place& time) requirements . 

So, it is necessary to increase and expand the abilities of creative and 
intellectual thinking  skills for manpower within deferent managerial 
organization in order to cope with the new challenging that having faced now a 
days .  

The intellectual thinking is considered the creation of computability between 
methodology and facts by using new techniques depending or personal 
capacities in thinking and planning . 

For such trends in managerial reform end development raising a set of 
questions the rel researcher try to discuses to find the logical relationships 
between managerial reform ( such as , values, principle) which can be used as 
a basis for the institution to reach to the priority and integrity ? what is the 
requirements of the creative institution organization climate . 

 


