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   :ملخص
یعتبر االبداع ومداخله أداه أساسیة وضروریة لتطویر المنظمات االقتصادیة وبقائها ونموها، وبأهمیـة  تأصـیل التوجـه  

نظیمــي الهادفــة الــى تحســین كفــاءة االبــداعي والتفكیــر االبتكــاري فــي جهــود االصــالح والتطــویر الصــناعي واالداري والت
وفعالیــة المنظمــات، تســعى الدراســة الــى دور االبــداع مــن حیــث المفــاهیم والنظریــات ومســتویاته ومراحلــه، أي تفســیر 

  .العوامل المؤثرة فیه،  االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة
  .jel: D02, M21 رموز

Abstract: 
 Innovation and its access are considered as a vital and a fundamental device to promate 
the development of the economic entreprises and keep them in creasingly steady. 
   Believing of the necessity of insisting on the reinforcement of the innovation policy 
and the creativity thought for the development sake to organize the economic and 
administrative purpose aiming at bettering the competence and efficiency of the 
entreprises.This study aims at the innovation for the understandings and the theories, 
their levels and their process i.e. their explanation and the factors effecting their 
economic and social policies. 
(JEL) Classification : D02, M21. 
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  مقدمة. 1
إن المنظمات الحدیثة تكافح من أجل تحقیق االزدهار في البیئات المضطربة والتنافسیة أو المحافظة علیه فإن 

األهمیة، فالمنظمات الحدیثة تعیش في اقتصادیات غیر ملموسة، اقتصادیات اإلبداع یصبح أمرا في غایة 
  .السرعة والخیال والمرونة واالبتكار واإلبداع المعلوماتیة التي تعتمد على

القدرة على الوصول إلى أفكار وحلول فریدة  بل إن ،فال تقتصر قیمة المشاركة اإلبداعیة على المنظمة وحدها 
 كبرى على األفراد أیضا فاإلبداع یدعم قوة أي منظمة في تمیزها سه یمكن أن تعود بفائدةمالئمة في الوقت نف

لها من عواقب  عن المنظمات األخرى، كما أن اإلدارة التقلیدیة أصبحت غیر ممكنة في الوقت الحالي لما
ل األفراد العاملین إلى بیروقراطیین وتسلبهم قدرتهم  الذي هو اإلبداع، إذن تفكیرعلى اإلبداع وال وخیمة، فهي تحوَ

أهمیة اإلبداع لما له من میزة  المنظمات الحدیثة تدرك ، ومن هنا أصبحتوالمتمیز العادي العمل بین یفرق
النشاط األكثر أهمیة في  لیصبح األكثر أهمیة في شركات األعمال المتقدمة فهو تنافسیة یمكن تواجـه بها الغیر
المستقبل، وهو الذي ینشىء الثروة، ولتتحول الشركات بشكل  ید الذي ینتمي إلىالبقاء والنمو، وهو النشاط الوح

   . وصفه بالشركات القائمة على التمیز واإلبداع متزاید إلى نمط جدید یمكن
تسعى المؤسسات االقتصادیة الجزائریة إلى التفاعل مع تلك المتغیرات االقتصادیة العالمیة من  ومن هنا   

ى مجموعة من اإلجراءات تهدف إلى تحقیق اندماج فعال في االقتصاد العالمي، وتعزیز خالل اعتمادها عل
تنافسیتها لمواجهة المعطیات المستقبلیة، خاصة بعد االنفتاح على االستثمار األجنبي المباشر وبدأ تطبیق اتفاق 

وهذا ما سیدفعها إلى البحث  الشراكة مع االتحاد األوروبي ومفاوضات االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة،
 . عن اكتساب مزایا تنافسیة تؤهلها لضمان البقاء واالستمراریة أوال، واألسبقیة عن منافسیها ثانیة

  :ومن خالل هذا سوف نحاول اإلجابة على التساؤالت التالیة :التساؤالت الفرعیة. 1.1
  داءها ؟مامدى فعالیة اإلبداع في تطویر المنظمات الحدیثة ورفع من أ -
  ماهو الدور الذي تلعبه المنظمات في عملیة اإلبداع ؟                         -
  ماهي إستراتیجیة اإلبداع في تنمیة وتطویر المنظمات الحدیثة؟ -
  ماهي العوائق والمشاكل تحول دون نهوض الفرد باإلبداع داخل منظمته؟ -
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  ماهي الحلول المقترحة لتحسین أداء المنظمات؟ -
 :محاور أساسیة هي ثالثةیتم عرض ذلك من خالل  الغرض بهذا لإلیفاءو 
  اإلبداع وماهي مستویاته؟  عملیة على المؤثرات هي ماذا نقصد باإلبداع وما -
حاجتها من خالل تفعیل مقومات التطویر و  األسباب التي تجعل من المنظمات الحدیثة تتبني اإلبداع؟ -

  المستمر؟
  قات التي تعاني منها المنظمات لمواجهة المنافسة واالرتفاع إلى مستوى التطلعات ؟ ما هي المشاكل المعو  -
  
  اإلبداع وماهي مستویاته؟ عملیة على المؤثرات هي ماذا نقصد باإلبداع وما. 2

  ماذا نقصد باالبداع  1.2
عادة ترك نقصد باالبداع بأنه أفكار جدیدة ومفیدة ومتصلة بحل مشكالت یب األنماط المعروفة معینة أو تجمیع وإ

یقتصر اإلبداع على الجانب التكنیكي ألنه الیشمل تطویر السلع و العملیات  من المعرفة في أشكال فریدة ،وال
عداد السوق فحسب بل یتعدى أیضا األالت و المعدات وطرائق التصنیع و التحسینات المتعلقة في التنظیم  بها وإ

فاإلبداع لیس إال رؤیة الفرد لظاهرة ما ، بما یؤدي إلى إزدیاد اإلنتاجیة نفسه ونتائج التدریب و الرضا عن العمل
 القول إن اإلبداع یتطلب القدرة على اإلحساس بوجود مشكلة تتطلب المعالجة ومن ثم بطریقة جدیدة لذلك یمكن

  .القدرة على التفكیر بشكل مختلف ومبدع ومن ثم إیجاد الحل المناسب
 أخرى إلى الخاملة المؤسسات وتحول البناءة األفكار وتولد المصاعب تذلل خاصة إنسانیة قدرة هو اإلبداع
 فالمبدع وعموماً  )1(الطویل تساعد المؤسسة على تسییر األخطار وزیادة أرباحها على المدىحیث وحیة،  نشطة

 .فالمألو  عن والخارجة الجدیدة الفنیة واألعمال والنظریات والتصامیم باألفكار یأتینا الذي هو
إذن اإلبداع هو نمط من أنماط التفكیر، ومستوى متقدم في سلم القدرات الذهنیة لإلنسان یتمیز به عن غیره، 

یشیر إلى القدرات الممیزة ألشخاص المبدعین، والقدرة إظهار السلوك اإلبداعي إلى  {وحسب تعریف غیلفورد
  )2(.}صمیم واالستنباط والتألیف والتخطیطدرجة ملحوظة، ویشمل السلوك اإلبداعي فیما یشمل االختراع والت
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هو عملیة تتطلب التعاون والتنسیق بین عدد من األنشطة المتداخلة في المنظمة من : "وعلیه فإن اإلبداع یعني
أجل استخدام وتبني األفكار الجدیدة والتطورات التكنولوجیة باعتماد أسالیب علمیة نظامیة لغرض تقدیم سلعة أو 

نسبة للمنظمة أو تحسینها لغرض تحقیق أهداف المنظمة في البقاء والنمو وجعلها أكثر قدرة على خدمة جدیدة بال
  ).اقتصادیا(وما هو ممكن تجاریا ) تكنولوجیا(فهو في الحقیقة تقاطع بین ما هو ممكن تقنیا  )3(" المنافسة

 اإلبداع عملیة على المؤثرات 2.2
ن من أهم العوامل المؤثرة على عملیة اإل   :)4(بداع هيوإ

  وجود القوة الدافعة أو اإلحساس بالمشكالت؛ -
 الطالقة في تولید واإلنتاج األفكار في وحدة زمنیة ما؛ -
 درجة التجدید في طرح األفكار؛ -
 المرونة في التفكیر والقدرة على التغییر؛ -
 ؛)القدرة التركیبیة والقدرة التحلیلیة( تنظیم األفكار في أنماط أوسع وأشمل  -
 اإلنسان والتي تؤثر على سلوكه وتصرفاته؛ لعوامل التي تعمل على إثارة القوى الحركیة فيمجموعة ا -
 القدرة على إعادة التنظیم والتعریف والتحول األفكار واالستخدام الجدید؛ -
دارتها في وقت واحد؛ -  التعامل مع األفكار وإ
 .ضبط درجة التقویم من أجل االختیار األفضل لألفكار -
ة إلى تحسین كفاءات المستخدمین والعمال عن طریق االستثمار في التكویـن والرفع من إجراءات الهادف -

 .)5(مسؤولیة العمال في العملیة اإلنتاجیة
  مستویاته 3.2

 :) 6(یظهر اإلبداع في العدید من المستویات ومنها 
یر العمل وذلك من خالل إبداعیة خالقة لتطو  بحیث یكون لدى العاملین  :اإلبداع على المستوى الفردي 1.3.2

الموهبة أو من خالل خصائص مكتسبة كحل المشاكل مثال ،وهذه  خصائص فطریة یتمتعون بها كالذكاء و
 .وتنمیتها ویساعد في ذلك ذكاء الفرد وموهبته الخصائص یمكن التدرب علیها
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ن فیما بینها لتطبیق في العمل تتعاو  بحیث تكون هناك جماعات محددة: اإلبداع على مستوى الجماعات 2.3.2
 .كجماعة فنیة في قسم اإلنتاج مثال األفكار التي یحملونها و تغییر الشيء نحو األفضل

أداءها وعملها وغالبا ما یكون عمل  فهناك منظمات متمیزة في مستوى :اإلبداع على مستوى المنظمات 3.3.2
ت إلى اإلبداع البد من وجود إبداع هذه المنظمات نموذجي ومثالي للمنظمات األخرى، وحتى تصل المنظما

  .فردي و جماعي
ن هناك العدید من الباحثین الذین میزوا بین نوعین رئیسیین من  :اإلبداع على مستوى المنظمات وهما وإ

،ویتعلق بتكنولوجیا اإلنتاج أي بنشاطات  بحیث یتعلق بالمنتج سواء السلع أو الخدمات: اإلبداع الفني. أ
 .الخدمات لتي ینتج عنها السلع أوالمنظمة األساسیة ا

والعملیة اإلداریة في المنظمة، وبشكل غیر مباشر  ویتعلق بشكل مباشر بالهیكل التنظیمي :اإلبداع اإلداري. ب
 .األساسیة بنشاطات المنظمة

 :)7(مستویات مختلفة هي  بتقسیم اإلبداع إلى )تایلور (وقد قام 
  .والكفاءة على قدر قلیل من األهمیة وتكون فیه األصالة (Expressive Creativity) :اإلبداع التعبیري -
 .آلة أو منتج أو خدمة وهو الذي یرتبط بتطویر :(Productive Creativity) اإلبداع اإلنتاجي -
  .جدیدة ویتعلق بتقدیم أسالیب :(Inventive Creativity) اإلبداع اإلختراعي -
المستمر لألفكار وینجم عنه اكتساب  یشیر إلى التطویر :(Innovative Creativity) اإلبداع اإلبتكاري -

 .مهارات جدیدة
فتراضات جدیدة هو نادر الحدوث لما :(Emergence Creativity) إبداع اإلنبثاق -   .  یتطلبه من وضع أفكار وإ
لتطویر حاجتها من خالل تفعیل مقومات او  األسباب التي تجعل من المنظمات الحدیثة تتبني اإلبداع؟ .3

  المستمر؟
 : )8(یمكن إیجاز هذه األسباب بما یلي

سیاسیة أو ثقافیة أو إجتماعیة أو  الظروف المتغیرة التي تعیشها المنظمات الیوم، سواء أكانت ظروف -
ستمرارها إقتصادیة والتي تحتم على المنظمات اإلستجابة لهذه  .المتغیرات بأسلوب إبداعي یضمن بقاء المنظمة وإ
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إنتاجها وقصر دورة حیاتها على المنظمات  إلبداع الفني والتكنولوجي في مجال السلع والخدمات وطرقیحتم ا -
یستلزمه ذلك من تغییرات في هیكل المنظمة وأسلوب إدارتها  الحدیثة، أن یستجیبوا لهذه الثورة التكنولوجیة وما

 لى المنافسة واإلستمرار في السوق من خاللیمكنها من زیادة أرباحها وزیادة قدرتها ع بطرق إبداعیة أیضا، مما
ة أو قدرة احتكاریة ولو مؤقتة،  ضمانها لحصتها السوقیة بین المنظمات المنافسة، وهذا یعني حصولها على قوّ

  . )9(بما أنه قد یعمد أحد المنافسین إلى تقلید إبداع المؤسسة، وتطویره في مراحل أخرى
نتاجیتها، وبالتالي تُقدم الخدمات للمنظمات في  أهمیة األشخاص المبدعین - الوقت الحاضر لرفع كفاءتها وإ

 ممیز بشكل
البیئة، وتساعد تلك المنظمات في  أهمیة األسالیب الحدیثة والمبتكرة للمنظمات الحكومیة والتي تتناسب مع -

 .إدارة عملیاتها وحل مشكالتها
بقوة  بالمنجزات الحضاریة یدفعهم إلى اإللحاحالرأي العام المتزایدة، إذ إن وعي المواطنین  تلبیة احتیاجات -

 .للحصول على الخدمات بیسر وسهولة وبتوعیة أفضل مما هي علیه
فلمنظمة  اتجاهات الدولة في الخصصة في ظل اتجاهات العولمة واتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، مسایرة -

 .التطور والمنافسة مسایرة ركب الحكومیة بحاجة إلى تبني المواهب المبدعة التي تمكن المنظمة من
المتزایدة للعنصر البشري داخل المنظمات یفرض التغییر  تزاید المشكالت التنظیمیة واإلنسانیة واالحتیاجات -

 .في إحداثه والتطویر الذي یتطلب اإلبداع
نظم  ومتطلباتنا دون السیر خلف الحاجة المستمرة إلى نظم وأسالیب إداریة مبتكرة نابعة من خصوصیتنا -

  .)10(والتكییف  منقولة من اآلخرین دون اإلضافة واإلبداع
  حاجة المنظمات الحدیثة لإلبداع من خالل تفعیل مقومات التطویر المستمر 1.3

إذا توفرت للمنظمة الحدیثة إمكانیات التطویر المستمر في العملیات " إدارة التمیز" یتحقق ذلك من مستوى 
یات التعامل مع العمالء وأطراف المناخ الخارجي، وال یأتي اإلبداع من فراغ، بل والمنتجات ونظم العمل بها وآل

  : ینبع من المصادر األساسیة التالیة
  المصادر الجوهریة 1.1.3
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التوجهات اإلستراتیجیة للمنظمة الحدیثة متمثلة في رسالتها ورؤیتها المستقبلیة واألهداف اإلستراتیجیة التي  -
 ي تستوعب التطویر والتحدیث باعتبارهما من المقومات األساسیة للمنظمة الحدیثة؛ تسعى إلى تحقیقها والت

البناء التنظیمي المرن الذي یتیح الفرص ألفراد وجماعات العمل بالمنظمة الحدیثة لإلبداع في األداء وابتكار  -
 لمبادرة واالبتكار؛وسائل جدیدة ومنتجات متطورة إلرضاء رغبات العمالء، ویحفز العاملین ویكافئهم على ا

ثقافة المنظمة التي تحابي اإلبداع واالبتكار وتشجع قیم التطویر والتحدیث وقبول التغییر والمبادرة إلى  -
 .التعامل مع المتغیرات وتحمل المخاطر في سبیل تحقیق مستویات األداء األعلى

بتكراتهم وتكافئهم على الجید منها وتضعه أنماط القیادة اإلداریة التي تحفز العاملین على التقدم باقتراحاتهم وم -
 موضع التطبیق؛

توجهات اإلدارة العلیا وقبولها لمفهوم تمكین العاملین ومنحهم حریة الحركة واتخاذ القرارات وتشكیل أنماط  -
طالق طاقاتهم الذهنیة   .األداء بحسب متطلبات الموقف، مما یحفزهم على إعمال الفكر وإ

حتى تتحقق للمنظمة الحدیثة فرص تفعیل ساسیة في نظام اإلبداع والتطویر المستمر ومن هنا جاءت الركائز األ
  عملیاتها اإلبداعیة

  تفعیل عملیاتها اإلبداعیة 2.1.3
نظم فعالة للمعلومات ترصد المتغیرات في األسواق، وتطورات التقنیة ومستحدثات العلم، وممارسات    .أ 

ضًال عن رغبات العمالء وآرائهم وتقویمهم لمستوى خدمات المنظمة المنافسین واتجاهاتهم لإلبداع واالبتكار، ف
 الحدیثة والشكاوى التي تصدر منهم بحق المنظمة أو منتجاتها أو العاملین بها؛

نظام فعال ومتطور إلدارة الموارد البشریة یستطیع التمییز والكشف عن العناصر البشریة المؤهلین لممارسة    .ب 
ر بما یتوفر لهم من القدرات الفكریة والذهنیة والمهارات والخبرات التقنیة والعلمیة، فضًال اإلبداع والتجدید والتطوی

 .عن الحماس والتحفز والمیول المحابیة لإلقدام وحب التغییر وعدم الركون للمعتاد أو الخوف من الجدید
نتاجیة تسمح بمباشرة أعمال البحوث والتطویر    .ج  تراتیجیة وخطط وبرامج وفق توجهات إس R&Dقدرات مالیة وإ

 .مدروسة تخرج بها من نطاق العمل العفوي أو العشوائي إلى مجال اإلبداع المنظم
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نظم للحوافز تشجع األفراد والجماعات على التفكیر واالقتراح واإلبداع وتجعل لهم نصیب فیما یتحقق من    .د 
 .لیةإنجازات تقنیة وعلمیة وما یترتب علیها من أرباح وعوائد اقتصادیة وما

  : )11(التحسب بوعي متكامل لعملیة وسلوكیات اإلبداع للمنظمات الحدیثة 3.1.3
  .الدراسة التشخیصیة   .أ 
  .وضع خطة لإلبداع   .ب 
  .التهیئة لقبول للتطویر واإلبداع ورعایته   .ج 
 .المتابعة التصحیحیة   .د 

إلى النتائج المأمولة ونورد فیما یلي لمحات أساسیة عن طبیعة كل مرحلة واألخذ بأسبابها ومقوماتها وصوًال 
  .منها
  :الدراسة التشخیصیة 2.3

تنطلق عملیة إبداع المنظمات من ثالثة محاور هي اإلنسان ثم نظم العمل ثم معدات وتسهیالت العمل، ومن ثم 
فإن الدراسة التشخیصیة التي تهدف إلى التطویر لهاته المنظمات البد أن تتعرف على هذه المحاور الثالثة 

حداث التغییر المطلوب الكتشاف فرص أول هذه المحاور بطبیعة الحال هو . التطویر ومواجهة التغییرات وإ
واكتشاف فرص اإلبداع في هذا المحور ترتبط بالمحاور األخرى، إال أن هذا ال یبقي تشخیص كل  اإلنسان،

  .محور على حدة وتشخیص المحاور الثالثة مجتمعة ومرتبطة
  :إلنسان یبدأ بطرح األسئلة التالیةعملیة تشخیص المحور الخاص با

  ما هي األدوار والمسؤولیات التي یمارسها األشخاص داخل منظماتهم؟ -
  ما هو ارتباط هذه األدوار والمسؤولیات بالغیر؟ -
  ك الغیر في دور ومسؤولیات الفرد؟اما هي طبیعة اشتر  -
  ما هو الموقع التنظیمي بالنسبة للفرد؟ -
  ؟للمنظمةالنسبة للتنظیم العام ما هو موقع الوحدة التنظیمیة ب -
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جراءات  -  Softwareما هي المعدات والتسهیالت التي یتطلبها القیام بالعمل ونوع هذه التسهیالت، نظم وإ
  . Hardwareومعدات صلبة 

جراءات: ما هي المشاكل المعوقات التي تعترض العمل - أو معوقات  ،معوقات بشریة، ومعوقات نظم وإ
  .تسهیالت ومعدات

  :ع الخطة اإلبداعیةوض 3.3
اكتشاف فرصة اإلبداع ووضع خطة له في ضوء األهداف : تمر عملیة وضع خطة لإلبداع بمرحلتین

واإلمكانیات المتاحة، ویكون ذلك أیضًا بطرح مجموعة من األسئلة واإلجابة علیها، هذه األسئلة تدور حول 
  :األبعاد اآلتیة

  ؟للمنظمة ما هي األهداف المعلنة -
اإلبداع المتاحة العاجل منها واآلجل، الممكن منها وغیر الممكن؟ التكلفة المادیة، الزمن  ما هي فرصة -

المتاح، المكان المتاح، التسهیالت المادیة المتاحة وغیر المتاحة، النظم والتنظیمات التي تحتاج إلى تعدیل 
  .ونطاق الزمن المسموح به

خطة اإلبداعیة ذاتها فیتطلب أیضًا تحدید مكونات  هذه األسئلة تتناول استكشاف فرص اإلبداع أما وضع
ككل . أفراد، معدات وتسهیالت، نظم وتنظیمات، تكلفة، فترة زمنیة، أسالیب المراجعة وفقًا لتوقیت الخطة: الخطة

  :هذا على أساس مبادئ خمسة ال ینبغي تجاوزها وهي
  .أن تكون الخطة محددة ومكتوبة ومعلنة وقابلة للمراجعة  -
  .ن الخطة قابلة للتحقیق في حدود التكالیف واإلمكانیات المتاحةأن تكو   -
  .أن تكون الخطة متماسكة ومترابطة ومتجانسة وتؤدي إلى تحقیق الهدف منها  -
كمیة إنتاج محددة × أن تكون الخطة قابلة للقیاس في ضوء وحدة إنتاج محددة مقارنة بوحدة تكلفة محددة   -

  .ونوعیة محددة أیضاً 
  .ت مساحة زمنیة محددةأن تكون ذا  -

  :التهیئة لقبول اإلبداع ورعایته 4.3
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هذه  ،هذه فرضیة صحیحة، وتواجه الخطط عند التنفیذ مقاومة معلنة أو مكتوبة ،توضع الخطط لتقبل التنفیذ
ن كان یتوقعه، هذه حقیقة أن عملیة وضع الخطط البد أن  فرضیة صحیحة فاإلنسان یقاوم التغییر بطبعه وإ
تضع في اعتبارها التهیئة لهذه الخطة لضمان التنفیذ السلیم، ولعل خطط التطویر التنظیمي أولى بذلك من 

  .لتنظیميغیرها ألن اإلنسان هو أحد األركان األساسیة في عملیات اإلبداع ا
بعض الناس . إن التغییر عملیة ال یمكن تالفیها ومع ذلك فإن معظم الناس یجدوا أن التغییر عملیة مزعجة

هذا من . األفضليء تخشى من التغییر ألنه قد یضر بمصالحها أو أنه ال یعني بالضرورة أنه سیؤدي إلى الش
الطابع العام للمنظمة هو المیل إلى الروتین  وجهة نظر بعض الناس، أما من حیث السلوك العام للمنظمة فإن

والتعقید الجامد ألن التغییر عادة یأتي معه المزید من الجهد والحاجة إلى ممارسة العملیة االبتكاریة والتجدید 
ا یعني أیضًا المزید من الجهد ومع ذلك فإن مقاومة التغییر الذي تأتي به خطط التطویر التنظیمي لیس سیئًا  وهذ

  .اً دیجیكون عند الوعي به ومعالجته شیئًا  بل قد
إن اإلنصات إلى شكاوى وهموم المقاومة یؤدي إلى تصحیح الفهم ویؤدي بالتالي إلى الفعل الصحیح والنتیجة  

الصحیحة كما أن إبراز المشاكل بمعرفة عناصر المقاومة یؤدي إلى معالجتها قبل وقوعها واستفحالها وهذا یؤدي 
  .ق أهداف خطط التطویر التنظیميبالتالي إلى تحقی

وفي ضوء ما تقدم فإن عملیة التهیئة لتنفیذ خطط التطویر التنظیمي ورعایته ینبغي أن تقوم على القواعد 
  :األساسیة التالیة

ال شك أن العنصر الفعال في عملیة التطویر التنظیمي هو مصلحة العمل وهو : التنویر بحكمة التغییر 1.4.3
العامل یرید للمنظمة البقاء والنمو، والمنظمة ترید من العامل . ین العامل والمؤسسة أو المنظمةنقطة االلتقاء ب

الحكمة من التطویر . البد أن یكون ذلك واضحًا في عملیة التطویر التنظیمي. الوالء وااللتزام بمصلحة العمل
  .ومتطلباته وأهدافه هي أساس التهیئة لقبول خطة التطویر ورعایة التنفیذ

إن مبدأ مشاركة أصحاب العالقة وأطراف الفعل في عملیة وضع الخطط هو الضمان األكبر : المشاركة 2.4.3
لتهیئة الجمیع نحو رعایة التنفیذ والمشاركة هنا تعني االشتراك والمساهمة في اكتشاف فرص التطویر التنظیمي 

  .وتحدید األولویات ووضع خطط التنفیذ
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قد . خذ مفهوم االتصال أبعادًا قد تبدوا متنوعة وهي في الحقیقة متشابكة ومتكاملةیأ: االتصال الفعال 3.4.3
 On-line Information، والمعلومات على خطوط العمل Flow of Informationیرمز لها بتدفق المعلومات 

بكة ونظم التقاریر ونظم العرض والتقدیم وش Management Information Systemونظم معلومات اإلدارة 
كل هذه النظم والتسهیالت تؤكد بشدة على عملیة االتصال وأهمیتها، . أو البصریة/ و االتصاالت السمعیة

وتتطلب عملیة تنفیذ ورعایة خطط التطویر الوظیفي األخذ بكافة هذه النظم وتأكید توفیر الحصول على المعلومة 
Accessibility to Informationث تتم بصفة روتینیة وغیر روتینیة، ودینامیة عملیة االتصال بحی.  

عبارة عن إدخال وهو یساعد التدریب على قبول التطویر ورعایة تنفیذ أو متابعة التطویر : التدریب 4.4.3
أو تغییرات في النظم /تغییرات في مفهوم أو مواقف أو معلومات أو مهارات أو سلوك الموارد البشریة و

وكل محور من هذه المحاور الثالثة یعبر عن . معدات وتسهیالت العملأو إدخال تغییرات في / والتنظیمات و
  .احتیاج تدریجي یمهد إلى قبول التغییر ویدرب على التنفیذ

  
  :المتابعة التصحیحیة  4.4

ال تكتمل بنود خطة عمل التطـویر التنظیمـي للمتابعـة ویفضـل أن یشـترك فـي المتابعـة عنصـر مـن داخـل المنظمـة 
وهنــاك طــرق فــي المتابعــة تعتمــد علــى المقابلــة وتقــاریر المتابعــة وأســلوب . خــارج المنظمــةوعنصــر استشــاري مــن 

وكلمـا كانـت األهـداف محـددة بدقـة كلمـا كانـت عملیـة المتابعـة . أو نوعیـًا واكتشـاف األخطـاء/ حصر نتائج كمیـًا و
ابعـة، مثـال ذلـك مـا وفي جمیع األحـوال یفضـل أن تشـتمل خطـة التطـویر علـى أسـس المت. ممكنة وخاضعة للقیاس

  : یلي
وذلــــك مــــن خــــالل معــــدالت األداء ومعــــدالت الغیــــاب ومعــــدالت دوران العمــــل : متابعــــة أداء المــــوارد البشــــریة  -

  .الخ…ومعدالت اإلصابة ومؤشرات الشكاوي 
وذلك من خالل قیـاس حجـم اإلنتـاج ومـا طـرأ علیـه مـن تغییـرات مثـل تكلفـة : متابعة أداء التسهیالت والمعدات  -

  .الخ…ة، معدل التالف والمرتجع، حركة المخزون الراكدالوحد
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وذلـــك مــــن خــــالل كفـــاءة وفعالیــــة وتكلفــــة االتصـــال، تــــدفق المعلومــــات، حــــل : معـــدل أداء الــــنظم والتنظیمــــات  -
 .الخ…المشكالت واتخاذ القرارات

  تطلعاتالمشاكل والمعوقات التي تعاني منها المنظمات لمواجهة المنافسة واالرتفاع إلى مستوى ال. 4
تعاني كثیر من المنظمات الحدیثة من مشكالت ومعوقات داخلیة تقلل من قدراتها على مواجهة المنافسة 

 :)12(واالرتفاع إلى مستوى تطلعات وتوقعات العمالء؛ ومن أبرز مظاهر تلك المشكالت والمعوقات ما یلي
سلوك العاملین، ووضوح التناقض ضعف التناسق بین أهداف وقیم المنظمات الحدیثة وبین مستویات أداء و  -

 بین توقعات اإلدارة وبین أهداف العاملین؛
توزع المسؤولیات وتشتتها بین مستویات وأفراد اإلدارة، وضعف نظم وآلیات المحاسبة والمساءلة عن نتائج  -

 األداء؛
ا ینشأ عنها ضعف القدرة على مالحظة المتغیرات في األسواق وبطء االستجابة لتلك المتغیرات واستثمار م -

  من فرص أو تجنب ما تسببه من مهددات؛
اإلدارة في تخطیط األداء وتوجیه سلوك العاملین، واختالط الرؤى الشخصیة أسس ومعاییر  عدم وضوح -

  للمدیرین بالحقائق والمعلومات الفعلیة؛
موعات الوظیفیة المتباعدة اعتماد أنماط ومعاییر تقلیدیة في التنظیم وبناء الهیاكل التنظیمیة على أساس المج -

 .ولیس على أساس العملیات المترابطة المنتجة للقیم في المنظمات
االنحصار في مشكالت الحاضر والتعامل مع متطلبات الفترة القصیرة دون اعتبار كاف لمتطلبات اإلعداد  -

 للمستقبل؛
نفاذ وقت أطول في العملیات بما تعدد صور إهدار الموارد وخاصة الموارد غیر المتجددة وأهمها الوقت، واست -

 یقلل من فرص الوصول إلى األسواق في توقیت مناسب؛
االستخدام الشكلي والهامشي للتقنیات الجدیدة وأهمها تقنیات المعلومات واالتصاالت والحاسبات اآللیة،  -

 عابها وتفعیلها؛واالكتفاء بالجانب المظهري المتمثل في اقتناء تلك التقنیات دون بذل الجهد الكافي الستی



    مصطفى بورنان. د الحدیثة المنظمات أداء تحسین في اإلبــداع أثر

 

65  

2018 JFBE   

رضاء العمالء، ومن ثم تضاؤل القدرات  - ضعف التوجه التسویقي وافتقاد النظم واآللیات الموجهة لخدمة وإ
 .التنافسیة للمنظمات الحدیثة

ضعف الوعي بالقدرات المحوریة ومصادر القوة التنافسیة للمنظمات الحدیثة، ومن ثم غیاب الرؤیة اإلداریة  -
ر وتفعیل تلك القدرات في تحقیق التفوق على المنافسین و إدارة التمیز  في خدمة الواضحة لكیفیة استثما

  .العمالء
تلك المشكالت وغیرها كان لها تأثیر واضح في فشل كثیر من المنظمات الحدیثة وانهیارها، كما تسببت في    

عن حركة المتغیرات في  ضعف وارتباك منظمات أخرى وعدم قدرتها على المنافسة، ومع تزاید الضغوط الناشئة
السنوات الماضیة من تطورات تقنیة وتحوالت اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة غیرت أوضاع كثیر من المجتمعات 
والدول، وبتأثیر التوجه نحو العولمة وحركة تحریر التجارة الدولیة وتنامي قوة الشركات متعدیة 

رة نفسها في مواجهة مواقف صعبة تتطلب مراجعة شاملة وجدت اإلدا] عابرة القارات [  Transnationalاألممیة
ألوضاعها بغیة إعادة بناء المنظمات على أسس جدیدة تستهدف توفیر المقومات الالزمة للتعامل مع األوضاع 

  .المستجدة في نظام األعمال العالمي الجدید
لحریة ومقاومة التغییر وجمود تجنب المخاطر واالعتیاد على األمور وكذلك عدم توافر او  الخوف من الفشل -

  )13(.فقدان التحفیز والتوبیخ العلنيو  القوانین وانخفاض الدعم الجماعي

  

 :خاتمة. 5
  :نتائج البحث 1.5
  :ومن أهم النتائج التي لها التأثیر في منظمات األعمال الحدیثة ما یلي    

نة ووفرة اإلنتاج وارتفاع الجودة، مما اإلبداع وتطویر في وسائل وآلیات ونظم لإلنتاج یعطي السرعة والمرو  -
مكانیات غیر مسبوقة؛  یتیح لإلدارة فرصًا وإ

ابتداع أسالیب ونظم متطورة عالیة الكفاءة لضبط عملیات اإلنتاج ومراقبة الجودة وتأكیدها لتشمل جمیع  -
 ؛)14(عناصر ومكونات المنتجات ووسائل وأسالیب إنتاجها وحفظها وتداولها
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افذ متجددة لتوزیع المنتجات والوصول بها إلى المستهلكین أینما كانوا وفي كل وقت، حتى ابتكار وسائل ومن -
أن نسبة عالیة من المنتجات من السلع والخدمات أصبحت تنتج فور طلبها في مواقع االستخدام مباشرة وفق 

 .تاج وأسعار البیعودون تأثیر یذكر على تكلفة اإلن) عمیل( الرغبات والمواصفات التي یحددها كل مستهلك 
الوصول بالمنتجات إلى السوق العالمي بالمعنى الحقیقي وابتكار أسالیب لإلنتاج تستثمر اإلمكانیات والموارد  -

المتاحة في بالد العالم المختلفة واختیار أمثلها بحیث تتمتع المنتجات باقتصادیات أفضل تنعكس في شكل 
 .هلكین من أقرب نقاط اإلنتاج لهمتكالیف أقل وسرعة أعلى في الوصول إلى المست

تعاظم الدور الذي تلعبه شبكة اإلنترنت في تیسیر المعامالت االقتصادیة في البیع والشراء وتبادل المعلومات  -
  E-Businessأو نظام األعمـال اإللكتروني  E-Commerceوتكامل الخدمات بحیث أصبحت التجارة اإللكترونیة 

 .من أساسیات العصر الجدید
والتخلص من أعباء التخزین سواء  Just-in-timeلتوسع في نظم الشراء واإلنتاج في الوقت الحقیقيا -

 .للمستلزمات أو المنتجات التامة، وتحقیق االرتباط الوثیق بین نظم اإلنتاج والتداول للمنتجین و الموردین
ن الشركات و بین العدید من اعتماد تقنیة المعلومات و آلیات االتصاالت الحدیثة في تحقیق التواصل بی -

لكثیر من العملیات  Outsourcingوالتوسع في نظام اإلسناد إلى الغیر  Sub-Contractorsمقاولي الباطن
اإلنتاجیة والتسویقیة بل واإلداریة، بحیث أصبحت المنتجات سواء السلع أو الخدمات یتم تصمیمها وتصنیعها 

نتاجها في مواقع مختلفة من العالم بحسب الكفاءة النسبیة وتمیز التكالیف، ثم یصیر تجمیعها وتوفیرها للعمالء  وإ
  . في مواقع االستخدام من خالل شبكات االتصاالت المستندة إلى الحاسبات اآللیة

  التوصیات 2.5
اآلراء الرائدة في مجال اإلبتكار  لقد وضع الكثیر من مدراء الشركات والمنظمات العالمیة الحدیثة مجموعة من

قة، ینبغي مراعاة بعض المبادئ األساسیة فیها  إلبداع، وحتى تكون المنظمات الحدیثة وأسالیبهاوا مبدعة وخّال
 :قرار، وهذه المبادئ عبارة عن النقاط التالیة سواء كانوا مدراء أو أصحاب

ة فكرة أن تولد وتنمو وتكبر ما دامت في اإلتجاه. أ  تم القطع بعد الصحیح، وما دام لم ی إفساح المجال ألیّ
ة، فاإلبتكار  بخطئها أو فشلها، فكثیر من المحتمالت تبّدلت إلى لت إحتماالت النجاح فیها إلى موفقیّ حقائق وتحوّ
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هذه  تقلید اآلخرین، لذلك یجب أن یعطى األفراد حریة كبیرة لیبدعوا، ولكن یجب أن تتركز قائم على اإلبداع ال
ة للعمل  یة في المجاالت الرئیسیّ  .وتصّب في األهداف األهمالحرّ

،  إن األفراد مصدر قوة المنظمة، واالعتناء بتنمیتهم ورعایتهم یجعلها. ب  األكبر واألفضل واألكثر إبتكارًا وربحًا
 .واللیاقة ولتكن المكافأة على أساس الجدارة

یتهما. ج  النجاحات للمنظمة، وذلك إلتاحة الفرص لهم للمشاركة في القرار وتحقیق  حترام األفراد وتشّجیعهم وتنمّ
 .یبذلوا قصارى جهدهم لفعل األشیاء على الوجه األكمل كفیل بأن

ة في التعامل ینمي القدرة. د  ي عن الروتین والالمركزیّ اإلبداعیة، وهي تساوي ثبات القدم في سبیل التقدم  التخّل
 .والنجاح

لناتحویل العمل إلى شيء ممتع ال وظیفة فحسب، ویكون كذلك إذا . ه  النشاط إلى مسؤولیة والمسؤولیة إلى  حوّ
 طموح 

ه یتكامل في عمله، فالعمل  التجدید المستمر للنفس والفكر والطموحات، وهذا ال یتحقّق إّال إذا. ز  شعر الفرد بأنّ
ن هذا الشعور الحقیقي یدفعه  لیس وظیفة للفرد فقط بل یستطیع من خالله أن ،وإ ته أیضًا یبني نفسه وشخصیّ

ة لتفجیر  الكامنة بداخله وتوظیفها في خدمة األهداف فكل فرد هو مبدع بالقوة في ذاته وعلى الطاقة اإلبداعیّ
قة المدیر أن یكتشف مفاتیح التحفیز والتحریك لكي یصنع أفراد مبدعین بالفعل ومن منظمته  .كتلة خّال

ك حوافز األفراد إلى. ح  ع إلى األعلى دائمًا من شأنه أن یحرّ مل وبذل المزید ألن شعور الرضا الع التطّل
إلى الوقوف على ما أنجز وهو بذاته تراجع وخسارة  بالموجود یعود معكوسًا على الجمیع ویرجع بالمؤسسة

 .وبمرور الزمن فشل
أن تكون النسخة الرائدة والفریدة، لذلك  لیس اإلبداع أن نكون نسخة ثانیة أو مكررة في البلد، بل اإلبداع. ط 

ات،  ة تجارب اآلخرین وتقویمها أیضاً ینبغي مالحظ د وترك الرديء لتكون أعمالنا مجموعة من اإلیجابیّ وأخذ الجیّ
ا أن تكون قائدة أو تابعة أو نسخة مكررة، والقیادة مهمة فالمنظمات وفق صعبة  اإلستراتیجیة االبتكاریة إمّ

ّال سنكون من ال المكررین ولیس هذا بالشيء  تابعین أووعسیرة ینبغي بذل المستحیل من أجل الوصول إلیها، وإ
 .الكثیر
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نضعها في البال، وبین آونة وأخرى نعرضها  ال ینبغي ترك الفكرة الجیدة التي تفتقد إلى آلیات التنفیذ، بل. ي 
ما تعطینا مقدرة على تنفیذها،  للمناقشة، فكثیر من األفكار الجدیدة تتولد مع مرور الزمن، والمناقشة المتكررة ربّ

 .المناقشة األولى والثانیة إلى تمام نضجها فتكتمل في المحاوالت األخرى ما لم تصلفربّ 
ة بالغة ألنها الطریق. ك  م عن طریق العمل أهمیّ األفضل لتطویر الكفاءات وتوسیع النشاطات  یجب إعطاء التعّل

 .ودمج األفراد بالمهام والوظائف
ما كان، ألّن  وصًا أصحاب القرار، هو الجنوح إلى البقاء علىالمیل والنزعة الطبیعیة في األفراد وخص إّن     

األعمال وصارت مألوفة ألن التغییر  العدید منهم یرتاح ألكثر العادات واألعمال الروتینیة التي جرت علیها
فَس جدید خصوصًا وأّن  ة عالیة ونَ ه مجهول المصیر، واإلبداع بطبیعته حِذر  بحاجة إلى همّ الجدید مخیف ألنّ

ة ستعود بمنافع فیه الكثیر من التحّديو  أكثر  والشجاعة لذلك فمن المهم جدًا أن یعتقد األفراد أن أعمالهم اإلبداعیّ
ها ستجعلهم في محّط الرعایة األكثر واالحترام األكبر   .لهم وللمنظمة، كما أنّ
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