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  بحث عن  

  

  )مقوماته و معوقاته ،  أهميته، مفهومه ( 

  إعداد مشرفة االجتماعيات 

  هياء بنت عبد الهادي الحميدي الدوسري

  

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التربية والتعليم

  إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر
  الشؤون التعليمية

  اإلشراف التربويقسم 
  شعبة االجتماعيات
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    : البحث مقدمة

آله احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد بن عيد اهللا وعلى 

  :وصحبه وسلم اما بعد 

تمع الذي  إن ا من ا ا تستمد ماد الرتبية نشاط أو عملية اجتماعية هادفة ، وأ

ا  تمع بكل ما فيه ومن فيه من عوامل ومؤثرات وقوى وأفراد ، وأ ا رهينة ا توجد فيه ؛ إذ إ

فها إعداد اإلنسان تستمر مع اإلنسان منذ أن يولد وحىت ميوت ؛ لذلك فقد كان من أهم وظائ

للحياة ، والعمل على حتقيق تفاعله وتكيفه املطلوب مع جمتمعه الذي يعيش فيه فيؤثر فيه 

   .ويتأثر به

كن أن حيصل إال من خالل املؤسسات االجتماعية  وألن هذا التأثر والتأثري ال ميُ

نسجامه املطلوب مع املتنوعة اليت تتوىل مهمة تنظيم عالقة اإلنسان بغريه ، وتعمل على حتقيق ا

يط به من كائناتٍ ومكونات ؛ فإن العملية الرتبوية مستمرة مع اإلنسان منذ أن يولد وحىت  ما حيُ

ميوت ؛ وتتم من خالل املؤسسات الرتبوية االجتماعية اليت تتوىل مهمة تربية اإلنسان ، وتكيفه 

هذه املؤسسات الرتبوية مبثابة  وتُعد. مع جمتمعه ، وتنمية وعيه اإلجيايب ، وإعداده للحياة فيه 

تمعات إلجيادها تبعًا لظروف املكان والزمان ، حىت تنقُل  األوساط أو التنظيمات اليت تسعى ا

ا الرتبوية  قق أهدافها وغايا ا ، وحتُ ا ، وتطور حضارا   .من خالهلا ثقافا
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 ٍ ، أو كيفيةٍ  وهنا جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسات الرتبوية ال تكون على منطٍ واحد

ا متعددة األشكال ، خمتلفة األمناط ، وختتلف باختالف  ٍ طول حياة اإلنسان ، إذ إ واحدة

مراحل عمر اإلنسان ، وظروف جمتمعه ، وبيئته  املكانية والزمانية واملعيشية ، وما فيها من 

  . كما ختتلف باختالف نوعية النشاط الرتبوي الذي تتم ممارسته فيها .عوامل وقوى 

حيث أن  ، للمنظماتلقد غدا اإلبداع املؤسسي من أهم مقومات التنمية والتطوير 

هام يف بقاء املنظمة وتطورها فاملنظمة اليت ال تسعى اىل االبداع  يف  لإلبداع املؤسسي  دور 

يكون مصريها االضمحالل ومن مث الزاول، فاإلبداع   عملها واليت ال تسعى اىل التطور 

 التغيريات املتعددة وبالتايل مواجهة التحديات املؤسسي يساعد املنظمات على التكيف مع 

   . جبميع أنواعها

فإن املنظمات غري احلكومية  داعباإلوإذا كانت املنظمات جبميع أنواعها حباجة اىل  

ملا تواجهه من حتديات سياسية  ، املؤسسيوبشكل خاص أكثر حاجة اىل االبداع  ) األهلية(

ه تتسارع بشكل هائل ومتالحق، حيث يعد اإلبداع املؤسسي يف مثل هذ وقانونية واقتصادية 

   .الرئيسية القادرة على إحداث التطوير  والتنمية يف هذه املنظمات املنظمات من أهم العناصر 

   أهمية البحث

تمع إن أمهية هذه البحث تكمن يف توضيح بأن  للمؤسسات الرتبوية املختلفة يف ا

مر الذي يفرض على أمهيةً بالغةً ؛ وأثراً بارزاً يف العملية الرتبوية بعامة والتعليمية خباصة ؛ األ
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ا ، واحلرص على أن تكون  املهتمني يف امليدان الرتبوي والتعليمي مزيداً من العناية واالهتمام 

تمع املسلم ينفرد  تمعات اُألخرى ؛ نظراً لكون ا ا يف ا تلفةً عن مثيال تمع ، وخمُ تميـزًة يف ا ُ م

تمعات اُألخرى مبصادره ، وأهدافه ، وغاياته ، وخصائصه اليت تفرض على  عن غريه من ا

تميزًة ، وقادرًة على  ُ تمع أن تكون فريدًة هي اُألخرى ، وم ختلفة يف ا ُ مؤسساته الرتبوية امل

ا هي املسؤولة عن تربية اإلنسان املسلم ، وإعداده ملمارسة أدواره  حتقيق ما هو مرجوٌّ منها ، أل

  .ووظائفه االجتماعية املختلفة يف احلياة 

    شكلة البحثم

 ؟ املؤسسي  واإلبداعاملقصود باإلبداع ما  - ١

 االبداع املؤسسي ؟ انواع االبداع  و مستوياتما  - ٢

 ؟  ما امهية االبداع للمؤسسات الرتبوية - ٣

 ؟قومات اإلبداع املؤسسي يف الرتبيةمما  - ٤

 ؟ما معوقات االبداع املؤسسي يف الرتبية  - ٥

   :البحث أهداف 

  :يهدف هذا البحث إىل التايل 

 .املؤسسيالتعرف على بعض مفهوم اإلبداع واإلبداع  - ١

 .اإلبداعومستويات أنواع التعرف على  - ٢
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 .التعرف على أمهية االبداع املؤسسي  - ٣

 .التعرف على مقومات االبداع املؤسسي يف الرتبية  - ٤

  .التعرف على معوقات االداع املؤسسي يف الرتبية  - ٥

    : البحثمنهج 

من خالل التحليل التحليلي االعتماد على املنهج  البحثاستدعت طبيعة تساؤالت 

  . البحثلألدبيات والوثائق املرتبطة مبوضوع 

  :وقد مت تقسيم البحث على النحو التايل 

 الفصل االول

  املبحث األول مفاهيم متعلقة بالبحث  

  املطلب األول مفهوم االبداع

  املطلب الثاين مفهوم اإلبداع املؤسسي

ة املبحث الثاين    :العالقة بني مفهوم اإلبداع وبعض املفاهيم املتشا

  املطلب األول االبتكار واإلبداع

  املطلب الثاين الذكاء واإلبداع

  املطلب الثالث املوهبة واإلبداع

  املبحث الثالث املداخل املختلفة لدراسة علم االبداع
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  املطلب األول الطريقة االوىل

  املطلب الثاين الطريقة الثانية

  لب الثالث الطريقة الثالثةاملط

 الفصل الثاين 

    املبحث األول أنواع اإلبداع املؤسسي 

  املطلب األول اإلبداع الفين

  املطلب الثاين اإلبداع اإلداري

 الفصل الثاين

  املبحث األول مراحل اإلبداع اإلداري

 .لتفكري اإلبداعي اإلداري عملية ااملبحث الثاين مراحل 

  اإلبداعية لألفراد املبحث الثالث السمات

 الفصل  الرابع

  املبحث األول مستويات االبداع

 :املبحث الثاين أساليب تنمية التفكري االبداعي 

  املبحث الثالث أمهية االبداع املؤسسي 

 الفصل اخلامس
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   االبداع املؤسسي يف الرتبية 

 املبحث األول العوامل التـي تساعد على تنمية اإلبداع اإلداري 

  املطلب األول العوامل الداخلية 

  املطلب الثاين  العوامل اخلارجية

   املبحث الثاين معوقات اإلبداع اإلداري

 :املطلب األول معوقات ترتبط ببيئة العمل السائد وما يرتبط به من انظمة وقوانني

 :املطلب الثاين املعوقات املرتبطة بالفرد 

 :لتنظيمياملطلب الثالث معوقات مرتبطة باملناخ ا

  :املطلب الرابع  املعوقات التنظيمية واإلدارية

   :املطلب اخلامس املعوقات االجتماعية والثقافية 

 املبحث الثالث معوقات االبداع املؤسسي يف النظام السعودي
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  الفصل االول

    مفاهيم متعلقة بالبحثالمبحث األول 

   : االبداعمفهوم المطلب األول 

  عملية انتاج أفكار او أشياء  بأنهعرفت املنظمة االمريكية للتدريب والتطوير االبداع

م ص ٢٠٠٦وحممد حراحشة ، حوامدة (    .حقيقية أو خيالية ووضعها يف طرق جديدة

٤٩٨ (   

  اإلبداع هو مسات استعدادية تضم الطالقة يف التفكري واملرونة " اإلبداع عرفه جيلفورد

سية للمشكالت وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها بالتفصيالت أو واألصالة واحلسا 

 "اإلسهاب  

  )٢١٥ص ٢٠١٠العتييب (  

  تنظيم األفكار وظهورها يف بناء جديد انطالقًا من عناصر موجودة" اإلبداع هو  . 

   ) ١٧ص ،  ١٤٢٨، والعدلون  السويدان (  

ميكن تعريف اإلبداع بأنه أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة حبل مشكالت معينة أو جتميع 

وإعادة تركيب األمناط املعروفة من املعرفة يف أشكال فريدة ،وال يقتصر اإلبداع على اجلانب 

ا وإعداد السوق فحسب بل  التكنيكي ألنه اليشمل تطوير السلع و العمليات املتعلقة 

و املعدات وطرائق التصنيع و التحسينات يف التنظيم نفسه ونتائج  تاآلاليتعدى أيضا 

  اإلنتاجية  ازديادالتدريب و الرضا عن العمل مبا يؤدي إىل 
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فاإلبداع ليس إال رؤية الفرد لظاهرة ما بطريقة جديدة لذلك ميكن القول إن اإلبداع 

لقدرة على التفكري يتطلب القدرة على اإلحساس بوجود مشكلة تتطلب املعاجلة ومن مث ا

    )١٠م ص ٢٠٠٨اجلعريي (  . بشكل خمتلف ومبدع ومن مث إجياد احلل املناسب

  :  املؤسسي اإلبداعمفهوم املطلب الثاين 

العمل على توظيف تسيري دفة العمل بطرق مبتكرة غري " الإلبداع اإلداري املدرسي هو 

بالقوانني وكسر اجلمود والروتني الذي يقلل يف كثري من األحيان  االلتزامتقليدية حبيث جتمع بني 

قدرة " ويقصد باإلبداع اإلداري املدرسي يف هذه الدراسة ، الفوائد العائدة على املؤسسات 

نتقال من دور اإلدارة املدرسية واال واألفكارمدير املدرسة على إجياد واستخدام األساليب 

: العتييب ( التقليدية إىل الالتقليدية والعمل على التغيري والتطوير يف املتغريات العاملية املتسارعة 

  ) ٢١٤ص  ٢٠١٠

هو القدرة على ابتكار "اإلبداع املؤسسي على أنه ) ٢٠٠٣(القريويت  فمثالً يعرف 

م  الستثمارثل من العاملني وحتفزهم التجاوب األم أساليب وأفكار ميكن أن تلقى  قدرا

أن االبداع املؤسسي هو ) ٢٠٠٣(النفيعي  ومواهبهم لتحقيق األهداف التنظيمية، بينما يرى 

عملية أو نشاط يتم داخل  اإلتيان بشيء جديد ومفيد قد تكون فكرة أو خدمة أو سلعة أو "

االبتكار  بين التغيري وتشجيع املنظمة، ومن خالل التصرف املميز الذي ميارسه الفرد كت
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 االنصياعواستخدام طرق وأساليب حديثة يف جمال العمل وحمبة التجريب واملناظرة وعدم 

   . لألوامر اليت حتد من تفكريه، والقدرة على التكيف واملرونة واملسامهة يف حل املشاكل 

نفيذ األفكار أن االبداع يف املؤسسة يكون من خالل ت) ٢٠٠٤(بينما يرى عباس       

حقائق، وأن اإلبداع يكون من خالل منتج جديد أو من خالل  اخلالقة للعاملني اىل 

أن اإلبداع املؤسسي ) ٢٠٠٧(حني يرى العديلي اإلجراءات وعالقة العاملني فيما بينهم، يف 

اكتشاف عالقات مل يسبقك إليها  يتمثل باإلتيان بأفكار او آراء أو حلول أو منتجات  أو 

     .أحد

  المبحث الثاني

   : العالقة بين مفهوم اإلبداع وبعض المفاهيم المتشابهة 

ينبغي التمييز وإيضاح العالقة بني مفهوم االبداع بني مفهوم اإلبداع وبعض املفاهيم 

األخرى الشائعة اليت تستخدمها مرادفات لإلبداع واهلدف من ذكر هذه املصطلحات هو 

الرغبة يف توضيح مفهوم اإلبداع بصورة أدق حبيث ال يتداخل مصطلح االبداع مع غريه من 

  .)٢٢٤ص : ٢٠١٠العتييب ( . املفاهيم 

  : االبتكار واإلبداعالمطلب األول 

أن املعىن اللغوي لكل من االبتكار واإلبداع واحد وهو االنشاء على غري مثال سابق أو 

أن املصطلح االجنليزي لإلبداع هو نفس املصطلح االجنليزي لالبتكار وهو ..االستحداث
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Creativity  ، املتخصصة يف التفكري اإلبداعي أو بالرجوع إىل العديد من املراجع و

ال ال مييزون بني هذين املصطلحني بل رمبا  االبتكاري وجد أن كثري من املتخصصني يف هذا ا

ما يف نفس املوضع وبنفس املعىن    )٢٢٤ص  ٢٠١٠: العتييب (  .يستخدمو

  :  الذكاء واإلبداعالمطلب الثاني 

والذكاء . يكون اإلنسان ذكيًا ولكن غري مبدع الذكاء واإلبداع فقد ال توجد عالقة بني 

ص ، ت . د ،املنجد يف اللغة واإلعالم " ( الفطنة وسرعة الفهم وحدة الفؤاد "يف اللغة يعين 

اما اإلبداع فمظهر من مظاهر الذكاء وإن كان ليس شرط للذكي أن يكون مبدعا وال )  ١٢٢

  .لإلبداع ان يكون اإلنسان مرتفع يف درجة الذكاء 

  : املوهبة واإلبداع املطلب الثالث 

االت واإلبداع  . املوهية قدرة فطرية او استعداد موروث يف جمال او اكثر من ا

، حتتاج إىل الكشف والرعاية  واإلنسانيةواالجتماعية ، واإلبداعية والفنية او الرياضية أو اللغوية 

  ) ٢٠٠٢، سالمة وأبو مغلي  (لتبلغ أقصى حد ممكن 

، ل ماسبق يتضح لنا ان هناك اختالفا بني مصطلحي املوهية واإلبداع ومن خال

وليست مكونًا من مكونات املوهبة وان ، فاإلبداع قدرة مستقلة ضمن عدة جماالت للموهية 

والتقين والفين و بينما املكون إذ تظهر جماالت التفوق االكادميي . بيئي  املكون الرئيسي لإلبداع

  )٢٢٥ص ٢٠١٠: العتييب ( . ي و واملوهبة طاقة كامنة الرئيسي للموهبة وراث
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  المبحث الثالث 

   المداخل المختلفة لدراسة علم االبداع

تعددت الدراسات اليت تناولت اإلبداع بصورة عامة ويتبع هذا التعدد تنوع يف املداخل 

لدراسة هذه الظاهرة ز وفيما يلي استعراض للمداخل املختلفة لدراسة اإلبداع اشار جواد إىل 

  : وجود ثالث طرق لدراسة اإلبداع وهي 

  : الطريقة االولى المطلب األول 

دف إىل التعرف على  واليت تركز على األسلوب املعتمد يف عملية الإلبداع و و

ا املبدع إلنتاج األفكار األصيلة .املهارات واألساليب  ويف معرفة  ، اليت يعتمدها أو يستعني 

: وحممد حراحشة ،  حوامدة ( ؟ ومبا يتعني ؟  واألحداثكيف يتعامل املبدع مع املواقف 

  )٥٠٢م ص ٢٠٠٦

  :  الطريقة الثانيةمطلب الثاني ال

واليت تركز على النتائج و وهي تسعى للوقوف على نوع النتائج املقدم من الشخص 

والغرابة وبعده عن ، وكذلك ملعرفة ما كان الناتج يتصف فعال باألصالة ، الذي نصفه باملبدع 

   )٥٠٢م ص ٢٠٠٦: وحممد حراحشة ،  حوامدة (  . احلالة املألوفة 
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  :  الطريقة الثالثةالمطلب الثالث 

دف على دراسة وتشخيص ، واليت تركز على الشخص القائم بعملية اإلبداع  وهي 

  .الفرد املبدع نفسه و وحتديد مستوى ابداعه 

     أنواع اإلبداع المؤسسي الرابعالمبحث 

وعند احلديث عن اإلبداع املؤسسي البد من اإلشارة اىل أنواعه لكي تصبح هناك 

أوضح عن ما هو املقصود باألبداع املؤسسي، طبعا هناك العديد من الباحثني الذين  صورة 

مسميات متعددة او حىت أكثر من نوع لكن األغلب ميزوا بني  وأعطواانواع االبداع  ميزوا بني 

   : اإلبداع على مستوى املؤسسة ومهارئيسني من  نوعني 

  :اإلبداع الفنيالمطلب األول 

اإلنتاج أي  وهو االبداع املتعلق باملنتج سواء السلع او اخلدمات واملتعلق بتكنولوجيا  

   .بنشاطات املنظمة األساسية اليت ينتج عنها السلع أو اخلدمات

  :اإلبداع اإلداريالمطلب الثاني 

املنظمة ، وبشكل  وهو اإلبداع املتعلق مباشرة باهليكل التنظيمي والعملية اإلدارية يف  

  ) ٩م ص  ٢٠١١الصاحل (  . غري مباشر بنشاطات املنظمة األساسية
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  الثاني الفصل

  : مراحل اإلبداع اإلداريالمبحث األول 

الظاهرة نفسها إن اإلبداع اإلداري وعملية حل املشكالت من حيث اجلوهر يشكالن 

وعلى هذا ، فالتفكري اإلبداعي شكل راق للسلوك يظهر يف حل املشكالت واختاذ القرارات ، 

ومير اإلبداع اإلداري ، فمراحل اإلبداع اإلداري تتشابه مع حل املشكالت واختاذ القرارات 

  ) ٤ص،  ٢٠٠٨يسري مصطفى (من املراحل بالعديد

  :  Preparationمرحلة اإلعداد أو التحضير-١

ا مع املعلومات املتعلقة  دد املشكلة وتُفحص من مجيع جوانبها، وجتُ . يف هذه املرحلة حتُ

ناقشات، ومجع الشواهد وذلك عن طريق تدوين املالحظات، وإلقاء األسئلة، وإدارة احللول وامل

ثابتة أو االرتباط ومما مييز املبدع يف هذه املرحلة قدرته على التحرر من األفكار ال .وتسجيلها

  .بأفكار اآلخرين، يف حركة إبداعية طليقة أصيلة

  ): Incubationالكمون أو االختمار (مرحلة االحتضان -٢

مرحلة ترتيب يتحرر فيها العقل من كثري من الشوائب واألفكار اليت ال صلة           

متصاصًا لكل املعلومات هلا باملشكلة، وهي تتضمن هضمًا عقليًا ـ شعوريًا وال شعوريًا ـ وا

  .واخلربات املكتسبة املالئمة اليت تتعلق باملشكلة
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كما تتميز هذه املرحلة باجلهد الشديد الذي يبذله املتعلم املبدع يف سبيل حل            

ا تعطي العقل فرصة للتخلص من الشوائب واألفكار . املشكلة وترجع أمهية هذه املرحلة إىل أ

  .اخلطأ اليت ميكن أن تعوق أو رمبا تعطل األجزاء اهلامة فيها

  ):Illuminationأو اإللهام (ـ مرحلة اإلشراق  ٣

أي اللحظة اليت تولد فيها ) Creative Flash(وتتضمن انبثاق شرارة اإلبداع  

وهلذا تعترب مرحلة العمل الدقيق واحلاسم . الفكرة اجلديدة اليت تؤدي بدورها إىل حل املشكلة

  .للعقل يف عملية اإلبداع

  ): Verificationأو إعادة النظر (ـ مرحلة التحقيق  ٤

رحلة يتعني على املتعلم املبدع أن خيترب الفكرة املبدعة ويعيد النظر فيها لريى يف هذه امل

وبعبارة أخرى هي مرحلة . هل هي فكرة مكتملة ومفيدة أو تتطلب شيئًا من التهذيب والصقل

  ).املبدعة(للفكرة اجلديدة ) االختبار التجرييب(التجريب 

  . المبحث الثاني مراحل التفكير اإلبداعي اإلداري

  :  هي التفكريثالث مراحل لعملية   بعض الباحثنيوقد أوضح 

وحتليلها إىل عناصرها األولية اليت  املشكلة    ويتم فيها توضيح:  المرحلة األولى  

عرضها على املشاركني الذين يفضل أن ترتاوح    عليها،تبويب هذه العناصر من أجل تنطوي 

منهم على عالقة باملشكلة موضوع التفاكر واآلخرون    فرداً، ثالثة) ١٢-١٠(بني  أعدادهم ما 
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املشاركون رئيسًا للجلسة يدير احلوار ويكون قادراً على    عنها، ويفضل أن خيتار بعيدوا الصلة 

وإثارة األفكار وتقدمي املعلومات ويتسم بالفكاهة، كما يفضل أن    املناسب للحوار خلق اجلو 

  ) .   مقرر اجللسة( ما يعرض يف اجللسة دون ذكر أمساء    لبتسجيل ك   املشاركني يقوم أحد 

ويتم فيها وضع تصور للحلول من خالل إدالء احلاضرين بأكرب :  الثانية   المرحلة    

يتم العمل أوالً بشكل فردي مث يقوم أفراد (األفكار وجتميعها وإعادة بنائها    عدد ممكن من

موعة مجاعي مستفيدين من األفكار الفردية وصوالً إىل أفكار املشكلة بشكل  مبناقشة    ا

  هذه املرحلة بتذكري رئيس اجللسة للمشاركني بقواعد التفاكر وضرورة وتبدأ ) . مشرتكة   مجاعية

ا وأمهية      . جتنب النقد وتقبل أية فكرة ومتابعتها االلتزام 

رجب بن علي (  ٠. ويتم فيها تقدمي احللول واختيار أفضلها:  الثالثة   المرحلة  

  )٦ص، ٢٠٠٦

  

  

  

  : السمات اإلبداعية لألفرادالمبحث الثالث 

ة مظاهر نذكر  د بعض علماء الباحثني الصفات اإلبداعية يف األفراد يف عدّ وقد حدّ

   :منها ما يلي 
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النهم إىل املعرفة واالستطالع الشخصي والفضول اإلجيايب والبحث  .١

 . وعدم الرضا عن األوضاع الراهنة طلبا للتجديد والتطوير  

دف سام والتفاين يف العمل من أجل الوصول إليه .٢  .االلتزام 

  .القدرة على تقدمي األفكار واالقرتاحات املقنعة أو اخلطط البديعة .٣

يف التعامل والثقة يف النفس يف العالقة مع األفراد والتعاطي مع  التلقائية واملرونة. ٤

  .األزمات

 .تشجيع تبادل الرأي واملشاركة فيه والنقد الذايت. ٥     

م املشكالت ومناقشتها بسعة صدر والتعامل  .٦ ّ القدرة العالية على تفه

  )٤ص ، ٢٠٠٥فاضل الصفار ( معها بإجيابية وحكمة 

 .املوقف وثبات القدموضوح الرؤية وصالبة   .٧

: حمسن اخلضريي ( احملافظة التامة على الوقت وحسن استثماره  .٨

 ) ٥٨ص ، ٢٠٠٠

املبدعون لديهم احساس شديد باملسؤولية جتاه  ما يقومون به من  .٩

 .اعمال إبداعية 
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املبدعون جيمعون بني خصائص من االنطواء واالنبساط  .١٠

 الوحدة واالعتزال لكنهم يف الوقت بعبارة أخرى هم على غري العادة مييلون اىل.معا

 .نفسه يتسمون برغبة شديدة يف االلتقاء باآلخرين ومبيول اجتماعية اجيابية

 .املبدعون يتصفون بالتواضع واالعتزاز بالنفس يف اآلن ذاته .١١

املبدعون أكثر قدرة على اجلمع بني اجلدية ولكن دون التخلي  .١٢

 .عن املرح واالنطالق 

وتعلقا مبا يفعلون من نشاطات إبداعية  املبدعون أكثر شغفا  .١٣

 .ومبعايري الدقة فيما يقومون به من أعمال.لكن من دون أن يتخلوا على املوضوعية

  ) ١٣٧ك ص ٢٠٠٣حسن عبد العال ( 

  الفصل  الرابع

  مستويات االبداعاملبحث األول 

  :ويظهر اإلبداع على ثالث مستويات وتضح كالتالي 

  الفردياإلبداع على المستوى  -١

حبيث يكون لدى العاملني إبداعية خالقة لتطوير العمل وذلك من خالل خصائص  

ا كالذكاء و املوهبة أو من خالل خصائص مكتسبة كحل املشاكل مثال  فطرية يتمتعون 

الجعیري ( .  ،وهذه اخلصائص ميكن التدرب عليها وتنميتها ويساعد يف ذلك ذكاء الفرد وموهبته

   ) ١٤م ص  ٢٠٠٨
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  اإلبداع على مستوى الجماعات. ٢

حبيث تكون هناك مجاعات حمددة يف العمل تتعاون فيما بينها لتطبيق األفكار اليت  

ا و تغيري الشيء حنو األفضل كجماعة فنية يف قسم اإلنتاج مثال   . حيملو

وهو اإلبداع الذي يتم تقدميه أو التوصل إليه من قبل اجلماعة، وقد توصلت الدراسات 

  :يتعلق بإبداع اجلماعة إىل النتائج التالية فيما

  تنتج حلوالً أحسن جودة من .. أن اجلماعة املختلفة من حيث اجلنس

   ) ٥٠٠م ص ٢٠٠٦ومحمد حراحشة ، حوامدة (  . اجلماعة أحادية اجلنس.. 

  تنتج حلوالً أفضل، وان احلل اإلبداعي .. أن اجلماعة شديدة التنوع

  .ن أشخاص هلم شخصيات خمتلفةللجماعة يتطلب أن تتكون م

  أكثر استعدادا ومحاسا ونشاطا للعمل من .. أن اجلماعة املتماسكة ..

  .اجلماعة األقل متاسكا

  اجلماعة اليت .. أكثر ميال لإلبداع من .. أن أفراد اجلماعة املنسجمة

  .ليس بني أفراها انسجام

  اجلماعة .. متيل إىل اإلبداع أكثر من .. أن اجلماعة حديثة التكوين

  .القدمية

  اإلبداع على مستوى املنظمات. ٣
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فهناك منظمات متميزة يف مستوى أداءها وعملها وغالبا ما يكون عمل هذه  

املنظمات منوذجي ومثايل للمنظمات األخرى ،وحىت تصل املنظمات إىل اإلبداع البد من 

   ) ٥٠٠م ص ٢٠٠٦ومحمد حراحشة ، حوامدة (  . وجود إبداع فردي و مجاعي

  :أساليب تنمية التفكير االبداعي المبحث الثاني 

ميكن استعراض بعض من اهم االساليب الشائعة يف تنمية اإلبداع وذلك يف سياق ما 

  :يلي 

  اسلوب العصف الذهني  –أ 

يعرف اسلوب العصف الذهين بأنه وسيلة للحصول على عدد كبري من االفكار من 

وهو نشاط مجاعي بالضرورة يتم بصورة رمسية لتوليد  ، خالل جمموعة افراد خالل وقت قصري 

  )٤٤ص : ت . ناهد املوسى د(  .كثري من االفكار بقدر املستطاع 

ة يف توليد األفكار االبتكارية، ويعترب العصف الذهين أحد الوسائل اجليدة املستخدم

حيث يتم خالل . لدى القيادات الشابة الناجحة يف االستخدام األمثل لإلمكانيات الذاتية

يئة املناخ املالئم للتخلص من عدد من معوقات التفكري االبتكاري   . االجتماعات 

مه مدير ويعود ابتكار هذا األسلوب إىل الثالثينيات من القرن املاضي عندما استخد

ومنذ ذلك احلني شاع . مبدينة نيويورك لإلعالناتيف وكالة " اليكس أسبورن"أعمال يدعى 

استخدام هذه األسلوب كأحد أساليب اختاذ القرارات اجلماعية، يف مؤسسة أو بيئة عملية 
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ا عمر الشباب كما يطلق البعض هذه التسمية على أي اجتماع أو إلقاء . يغلب على قياد

ّ لعد ً بصدد مشكلة معينةعفوي   .د من األشخاص يقرتحون آراء

  :اسلوب ملف انجاز القيادات  -ب

ميثل دليل اجناز مدير املدرسة جمموعة من اإلسهامات املعروضة والتصورات أو التأمالت 

االداء املتفق وتقدمه حنو حتقيق االهداف والوصل إىل معايري ، خلرباته وقدراته على القيادة 

ويفيد البورتفوليو كعامل من عوامل توكيد اجلودة خاصة بعد ظهور اجليل احلديث من ، عليها 

  ) ٤٤ص  : ت . د ، ناهد املوسى ( ملفات اإلجناز وهو ما يعرف مبلفات االجناز االلكرتونية 

  :أسلوب التعلم والبحث اإلجرائي  –ج 

ادات الرتبوية بشكل عام و حيث تغريت هناك تغريات يف سياق وأساليب تطوير القي

مما ، االوليات من الرتكيز على املعرفة إىل الرتكيز على التعلم ومن العمل الفردي إىل الشراكة 

والذي يعرب عن عملية تعلم ، يفرد مداخل للتعلم واالبداعية منها اسلوب التعلم اإلجرائي 

د ، ناهد املوسى (  . دف أداء شيء ما مستمرة وتفكري تاملي يتم دعمه من خالل الزمالء  

   ) ٤٤ص  : ت . 
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   أمهية االبداع املؤسسي املبحث الثالث 

يساعد االبداع املؤسسي على استمرار عمل املؤسسة يف ظل   - ١

  )   .األهلية( تواجه املنظمات غري احلكومية  التحديات املعاصرة اليت 

املشكالت الداخلية اليت ميثل اإلبداع املؤسسي مدخل هاما يف حل   - ٢

  .  )االهلية(احلكومية  تواجه املنظمة غري 

ميثل االبداع املؤسسي مدخل هاما يف حل املشكالت مع البئية   - ٣

    )االهلية(املنظمات غري احلكومية  اخلارجية اليت تواجه 

ة   - ٤   . مينح االبداع املؤسسي التميز على املؤسسات املشا

  .نظمة يف جتاوز األزمات اليت تتعرض هلايساعد اإلبداع املؤسسي امل  - ٥

يساعد االبداع املؤسسي يف التعامل بفعالية جتاه ضعف موارد املؤسسة  - ٦

   )١٧ص : م ٢٠١١الصالح ( املالية 
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  الرابعالفصل 

   العوامل التـي تساعد على تنمية اإلبداع اإلدارياملبحث األول 

تعد مبثابة العناصر االساسية ملكوناته ما من املقومات االساسية لإلبداع اإلداري واليت 

  :يلي 

  االنتماء التنظيمي- أ

ويعرب االنتماء التنظيمي عن عالقة الرتابط واحملبة اليت جتمع بني الفرد وبني أفراد املنظمة 

ا    ). ٢٨٤ص  ٢٠٠٦، أمال رمضان ( اليت يعمل 

وعلى اإلداري  الناجح واملبدع أن يبث ويعزز قيم االنتماء والوالء وحب العمل لدى 

فهو يولد لديهم الرغبة يف حتمل املسئوليات اليت يفرضها عليهم التغيري و ، االفراد العاملني معه 

م على تنفيذ وحتقيق  وتدفعهم إىل اإلبداع و مما يساهم يف زيادة ثقتهم يف أنفسهم ويف قدر

مما يدل على أن االنتماء التنظيمي هو أحد املقومات املهمة اليت تساهم يف ، داف املنظمة أه

  )  ٣٩ص ،  ١٩٩٠حممود أبو فارس ( . حتقيق اإلبداع اإلداري داخل أي منظمة 

  حل املشكالت اليت تواجه املنظمة بأسلوب مبدع  -ب

ومن مث التعامل إن حل املشكالت بأسلوب مبدع ال يعين فقط اكتشاف املشكالت 

بل تعين أيضًا ، معها وحماولة إجياد البدائل املبدعة املناسبة حللها متهيداً الختيار البديل ألفضل 

ويتمثل ، ومن ثم االسهام في حلها بأسلوب مبدع ، وبنائها من العدم  املشكالتخلق 
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في ذلك في طرح بعض عالمات االستفهام حول عنصر من عناصر لعمل أو احد أساليبه 

  )٢٨٣ص ٢٠٠٦: رمضان ، أمال ( . مجال ما من مجاالت العمل في المستقبل 

  : العمل كفريق –ج 

وهو يعين قدرة األفراد العاملني داخل املنظمة على التعاون والعمل يف انسجام وتوافق 

حممد القريوين ( ومع اإلدارة من جهة أخرى لتحقيق األهداف املشرتكة ، مع البعض من جهة 

  ).٢٧٨ص  ،١٩٩٣، 

   : ميكن تقسيم العوامل اليت تساعد على تنمية العملية اإلبداعية إىل قسمني رئيسنيو 

  .عوامل داخلية  - ١

  عوامل خارجية  - ٢

    : العوامل الداخلية املطلب األول 

اإلدارية  لكثري من املنبهات اليت تؤثر على العملية  -عند أدائه لعمله-يتعرض املوظف 

ا وتتأثر به  داخل التنظيم، ويتعامل مع عدد من املتغريات اليت فالفرد يقضي ثلث وقته  يتأثر 

والتطوير وقد تكون عامالً  وهذه املتغريات قد تكون إجيابية تساهم يف دفع الفرد إىل اإلبداع 

تكون هيكلية ذات عالقة بأنظمة  وهذه املنبهات تتفاوت من أن . مثبطًا لإلبداع داخل التنظيم

مصدرها العالقات اإلنسانية القائمة بني  ت العمل أو تكون غري هيكلية أي وقواعد وإجراءا

   :هي األفراد وزمالئهم يف العمل وأهم هذه العوامل 
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   : بيئة العمل - ١ 

تعترب بيئة العمل اليومية وما يواجهه الفرد من مؤثرات ذات أثر على العملية اإلبداعية 

اإلجيابية من  ا اإلدارة يف التعامل مع العاملني والنظرة حيث جند أن الفلسفة اجليدة اليت تنتهجه 

وهذا يؤدي إىل درجة  قبل اإلدارة حنوهم تؤدي إىل بناء عالقات جيدة بني اإلدارة والعاملني، 

والعطاء من قبل العاملني ما يؤدي  جيدة من االستقرار الوظيفي ما يؤدي إىل املزيد من البذل 

لديهم كما أن تبسيط إجراءات العمل وقتل  قدرات اإلبداعية إىل خلق وإطالق ال -بالتايل-

   .النتيجة اجلمود والروتني سيؤديان أيضًا إىل هذه 

كما أن دور البيئة التنظيمية ودور األعراف والتقاليد واملمارسات اليومية قد تؤدي إىل 

   :مثل تنظيمية وهناك بعض الركائز اليت تؤدي إىل تفوق البيئة ال. تفوق أو تدهور املنظمة 

   .االستقاللية وروح املغامرة واإلبداع   - ١ 

   .متابعة األفراد داخل التنظيم باحرتام وتقدير   - ٢ 

   .تبسيط املستويات اإلدارية   - ٣ 

   .خلق بيئة تنظيمية تتسم باملرونة   - ٤ 

ا متارس دوراً مؤثراً على نشاطات  وهذه الركائز عندما تسود يف البيئة التنظيمية فإ

   .املتاحة وإجنازات التنظيم، وإذكاء روح اإلبداع بني أفراده بشكل قد يفوق املواد املالية والتقنية  
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   :مجاعة العمل - ٢ 

إن التعامل اليومي بني العاملني والعالقات اليت تنشأ بينهم نتيجة هذا التعامل هلا تأثري 

والتعاون  يقوم على أساس احملبة واملودة كبري على خلق بيئة إبداعية؛ فإذا كان التعامل بينهم  

ال خللق بيئة تنظيمية إبداعية والعكس صحيح دور القائد  وهنا يربز . فإن هذا يفسح ا

   .بني العاملني اإلداري الذي حياول توفري هذه البيئة من خالل خلق التعاون البناء املثمر 

   :االتصاالت اإلدارية - ٣ 

تم عن طريقها نقل املعلومات والبيانات وكذلك نوعية تؤثر قنوات االتصال اليت ي

   .املعلومات وكميتها على تنمية قدرات العاملني على التفكري واإلبداع 

مؤثر  كما أن االتصاالت املباشرة بني الرئيس واملرؤوسني يف مناقشة أمور العمل هلا دور 

اإلبداعي فال بد من  مية الفكر وحىت تكون قنوات االتصال عامالً مساعداً يف تن. على اإلبداع

   :توفر جمموعة من املعايري أمهها ما يلي

   .ضرورة اكتمال املعلومات بني املرسل واملرسل إليه   - ١ 

الذي  جيب أن تكون املعلومات املرسلة إىل املرسل إليه باحلجم املناسب األمر    - ٢ 

   .ميكنه من االستفادة منها وفقًا إلمكاناته وقدراته
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الوقت الذي ترسل فيه تلك املعلومات جيب أن يكون متمشيًا مع األحداث    - ٣ 

طويلة حىت ال  أن املعلومات جيب أن ترسل يف وقت حدوثها وليس بعد مضي الوقت بفرتة  أي 

   .تفقد تلك املعلومات أمهيتها

   :اختاذ القرارات - ٤ 

ا اختاذ القرارات داخل التنظيم هلا أثر يف تنمية اإلبداع لدى  العملية اليت يتم 

ا صنع القرار ودرجة الرضا الذي حيققه القرار   للعاملني ودرجة  املرؤوسني؛ فالطريقة اليت يتم 

تتيح للعاملني استخدام  مشاركتهم يف صنعه، مجيعها عوامل تساعد على خلق بيئة إبداعية 

م اإلبداعية من ناحية، وكذلك تدعيم فاعلية القرار من     .خرىناحية أ قدرا

    :العوامل الخارجية المطلب الثاني 

قد يتعرض الفرد ملؤثرات من خارج بيئة العمل تؤثر على القدرات اإلبداعية لديه 

هناك  وبالتايل فإن توفر القدرات اإلبداعية واستغالهلا ال يقتصر فقط على دور التنظيم وإمنا  

تتحكم وتتصرف يف  ت اخلارجية اليت مجاعات أخرى تشاركه؛ فالفرد حتيط به العديد من املؤثرا

   :سلوكه وأمهها

   :األسرة - ١ 

تعترب األسرة اليت يعيش فيها الفرد منذ والدته من أهم املؤثرات اخلارجية؛ فهي اليت 

سلوكه داخل  فالفرد . تغرس فيه جمموعة من القيم والعادات والتقاليد اليت تعترب املميزة لسلوكه 
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التنظيمات يف تنمية القدرات  لسلوكه وتصرفاته داخل املنزل وجناح العمل هو انعكاس صادق 

األسرة يف تنمية هؤالء األفراد لتلك األدوار  اإلبداعية للعاملني لديها إمنا يعود جزء منه إىل جناح 

   .داخل العمل أو التنظيم

   :التعليم - ٢ 

التعليمية تتكون من عدد للعملية التعليمية دور مؤثر على حياة الفرد العملية؛ فالعملية 

الكتاب، األستاذ، الطالب، األهداف، السياسات التعليمية وهذه : من العناصر تتمثل يف 

شخصية  العناصر جمتمعة البد أن تتكامل مع بعضها بشكل إجيايب حىت تساهم يف بروز  

   .متكاملة

م احلديث يف نقل املعلومات للت الميذ ويتيح هلم فالتعليم الذي يعتمد على أساليب التعّل

االعتبار  فرصة التعبري عن آرائهم والبعد عن أسلوب التلقني يف نقل املعلومات، واألخذ بعني  

معلوماته سيكون  الفروق الفردية بينهم، والكتاب الذي يعتمد على التحليل واالستنتاج يف سرد 

ياس عدد املتخرجني الذين بق تعليمًا مثمراً وستكون نتائجه ذات مردود على الفرد فليس التعليم 

املاضي، أما تعليم اليوم فال بد أن  لديهم القدرة على القراءة والكتابة فهذه مهنة التعليم يف 

   .تساعد على مواجهة حتديات العصر يقوم على بناء الفكر املبدع والعقلية الناضجة اليت 

   :وسائل اإلعالم - ٣ 
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ٌ  املسموعة أو املقروءة أو املرئية دور  لوسائل اإلعالم باختالف أنواعها سواء كانت مهم

تمع الذي تعمل يف خدمته وميكن قياس مدى  . يف خلق بيئة ابتكارية قادرة على اإلبداع يف ا

ا  تعدد جوانب وأوجه اإلبداع وكثافته يف أي جمتمع عرب تقدم وسائل  اإلعالم املختلفة واهتماما

الستكشاف وتوجيه وتبين املواهب  واقعية وطموحة  بالتطور واإلبداع، ومدى تقدميها لربامج

هذه الوسائل املختلفة فحرية إبداء الرأي تقود  ومدى حرية الفرد يف التعبري عن آرائه من خالل 

اإلعالم املختلفة تتيح للفرد تلقي املعلومات من عدة  كما أن وسائل . إىل التفكري واإلبداع

ستنتاج من هذه املعلومات ما يساعد على تنمية قدراته للتحليل واال مصادر ويكون أمامه فرصة 

   .الفكرية واإلبداعية

تمع يف اإلبداع - ٤     :دور ا

ملا كان الفرد عضواً اجتماعيًا فهو يتأثر بشكل مباشر وغري مباشر بالقيم والعادات 

   .والتقاليد ومستوى الطموحات االجتماعية اليت حتيط به 

والقيم االجتماعية عامالً مهمًا يف غرس روح اإلبداع واالبتكار  وتعترب العادات والتقاليد

تمع عندما تكون هذه العادات والتقاليد والقيم مؤيدة ومشجعة لإلبداع   والعكس  لدى أفراد ا

وقيمًا اجتماعية  ومن مث ميكن القول بأن اإلبداع إمنا هو عمل نوعي يتطلب ظروفًا . صحيح

   .وق واإلبداع ورعايتهتقوم على أساس تشجيع التف
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    معوقات اإلبداع اإلدارياملبحث الثاين 

، وحتويل دون تنميته ، يواجه اإلبداع اإلداري العديد من العوامل اليت تعوق ظهوره 

وقد ظهر عدد من الدراسات املتعلقة باإليداع واليت تركز على حماولة ، وحتد من االستفادة منه 

  . حتديد العوامل اليت تعيق العملية اإلبداعية سواء كان ذلك مستوى الفرد أو اجلماعة واملنظمة  

ليت تتعلق مبعوقات اإلبداع وقد مت التوصل من خالل تلك الدراسات إىل النتائج ا

  :ومنها

اخلوف من الفشل الذي يظهر يف سلوك القيادات يف املنظمات من  - ١

 .حيث عدم االهتمام باإلبداع 

 .جتنب املخاطرة  - ٢

 .جتنب تطبيق أية أفكار جديدة  - ٣

 .ت اجلامدةالتمسك باألنظمة واللوائح والقوانني واإلجراءا - ٤

 . عدم تقييم األفكار اإلبداعية اجلديدة  - ٥

  :معوقات ترتبط ببيئة العمل السائد وما يرتبط به من انظمة وقوانينالمطلب األول 

 )سواء مادية إو معنوية ( عدم توفر انظمة حوافز مناسبة  - ١

  غياب الدعم املادي واملعنوي للعاملني - ٢

 .ضعف االتصال والتواصل يف العمل   - ٣
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 .احلرية املتاحة للتصرف يف العمل قلة  - ٤

 )غياب جو احلرية ( عدم االستقاللية  - ٥

 .عدم االهتمام باملتميزين  - ٦

 .عدم وضوح االهداف  - ٧

 .كثرة أعباء العمل الروتينية  - ٨

 .اجلمود وعدم املرونة داخل املنظمة  - ٩

  : المعوقات المرتبطة بالفرد المطلب الثاني

 .جديدة اخلوف من الظهور ومواجهة اآلخرين حبلول  - ١

 .دعم مدخل احلل الوحيد الصحيح  - ٢

 .اخلوف من املخاطر ومن انتقاد اآلخرين  - ٣

 .االلتزام احلريف بالقوانني والتعليمات واإلجراءات  - ٤

 .رفض أي تغيري يف طرائق العمل واإلنتاج ونظمه وأساليبه  - ٥

 .ضعف املثابرة واالعتقاد بعدم القدرة على حتمل املسؤولية  - ٦

 .لتفكري اإلبداعي االجتاه السليب حنو ا - ٧

  .مقاومة األفكار اجلديدة  - ٨

  :معوقات مرتبطة بالمناخ التنظيمي المطلب الثالث
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 .غياب معايري العدالة واملساواة يف منح املكافآت لألفراد  - ١

 .عدم وضوح االهداف التنظيمية  - ٢

 .الوظيفي  االستقرارعدم توفر  - ٣

 .القيادة التسلطية االستبدادية  - ٤

 .اجلماعات الغري رمسية الضغوط اليت متارسها  - ٥

 .ضعف اإلمكانات املادية والبشرية يف بيئة العمل  - ٦

 . واألنظمةااللتزام بتطبيق حريف للقوانني  - ٧

   :المعوقات التنظيمية واإلدارية المطلب الرابع 

بر  جند أن الكثري من التنظيمات اإلدارية غري قادرة على محل برامج وخطط التنمية إىل 

بالتايل إىل  ت اإلدارية والتنظيمية اليت تواجهها تلك األجهزة واليت أدت األمان بسبب املشكال

ا اإلدارية وجند أن كثرياً  من هذه املشكالت  غياب احملاوالت اإلبداعية والتطويرية يف أجهز

   :اإلدارية يعود إىل بعض األسباب ومنها ما يلي

   .عدم وضوح األهداف للمنظمة   - ١ 

   .طاملركزية والتسل   - ٢ 

   .االفتقار إىل معايري واضحة لألداء   - ٣ 

   .اخنفاض الروح املعنوية لدى العاملني   - ٤ 
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   .عدم وجود اتصال فاعل   - ٥ 

  )٦٨: ١٩٩٢النمر، (االفتقار إىل العمل اجلماعي    - ٦ 

املنظمات  هيمنة املديرين املفتقرين للمعرفة واملهارة اإلدارية الالزمة على معظم    - ٧ 

   . )٤٩: ١٩٩٥عساف، (  املعاصر ةاإلدارية 

م   - ٨  كانوا من داخل  سواء  االستهانة بفكر املبدعني وعدم االستماع إىل مقرتحا

  .                              )١٤ /٢٠٠٠عبد المنعم وعبد الحكیم، (  املنظمة أو من خارجها

عبد الوهاب، (   عدم وجود حوافز مادية ومعنوية ألصحاب األفكار اإلبداعية   - ٩ 

٤٧ /١٤٠٠(    .  

عدم وجود الربامج التدريبية اليت تساعد على تنمية املهارات اإلبداعية    -١٠ 

ا التأثري على عقول وأذهان األفراد، واقتصار   واالبتكارية وعدم االهتمام بالربامج اليت من شأ

   .تطوير مواضيع تنظيمية مكررة ليس فيها جتديد وال  الربامج املوجودة على 

املبدع  االلتزام احلريف بالقوانني واألنظمة لدرجة تعارضها مع صفات الشخص    -١١ 

حل ما يواجهه من مشكالت،  حبيث ال جيد املوظف الفرصة الستخدام ما لديه من مواهب يف 

   يقتل روح املبادأة والطموح والتفكري والتطلع لديه فهو يقوم بعمل يشبه العمل اآليل األمر الذي 

    : المعوقات االجتماعية والثقافية الخامسالمطلب 

   هناك الكثري من العوامل االجتماعية والثقافية اليت حتد من تشجيع اإلبداع اإلداري 
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فنجد أن تشجيع اإلبداع اإلداري له تأثري كبري يف تكوين شخصية الفرد ويف تنمية 

حقوق  تعتمد على القهر والتسلط وهضم القدرات اإلبداعية واالبتكارية لديه؛ فاألسرة اليت  

م سيكون هلا دور رئيسي يف  احلد من اإلبداع  األبناء وعدم االستماع ملطالبهم والتقليل من شأ

   . لدى أبنائها

كما أن للعادات والتقاليد دوراً كبرياً يف احلد من اإلبداع حيث إن الكثري من العادات 

تمع حت  ا ا تمعوالتقاليد اليت يؤمن     .د من اإلبداع وتقتل الطموح لدى أبناء هذا ا

كما أن التعليم له دور رئيس يف احلد من اإلبداع عندما تكون املناهج غري مواكبة 

  .للتطور، وغري معتمدة على االحتياجات والتحليالت الضرورية لتطوير مدارك الطالب  

فنجد أن مهشري حدد  وهناك بعض املهتمني الذين قاموا بدراسة معوقات اإلبداع

   :.معوقات رئيسة لإلبداع اإلداري وهي عشرة 

   .مقاومة التغيري   - ١ 

   .غياب احلوافز   - ٢ 

   .تكاليف اإلبداع   - ٣ 

   .مقاييس اإلبداع   - ٤ 

   .القوانني واألنظمة   - ٥ 

   .اإلدارة   - ٦ 
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   .املناخ التنظيمي   - ٧ 

   ).البيئة االجتماعية(الزمالء    - ٨ 

   .العمل البيئيةظروف    - ٩ 

   .عوامل شخصية   -١٠ 

  :بداع المؤسسي في النظام السعودي معوقات االالمبحث الثالث 

    :عدم وضوح الرؤية - ١ 

ويقصد به عدم وجود الصورة الذهنية الواضحة لدى املدير واليت حيدد على أساسها 

 العـــــــنزي(  .املنظمةمستقبل املنظمة، حيث تكون هذه الرؤية أساسًا ألهداف وخطط وإجراءات  

  )٤٥ص : هـ ١٤٢٥

   :اخلوف من الفشل - ٢ 

ويتمثل يف عدم تقدمي األفكار واآلراء اجلديدة واحللول اإلبداعية ملواجهة مشكلة ما، 

 العـــــــنزي(  .خوفًا من العقاب عند ارتكاب األخطاء، وخوفًا من النقد الناتج عن تلك األفكار 

  )٤٥ص : هـ ١٤٢٥

   :سك باألمناط املألوفةالتم - ٣ 

ويشري هذا املعوق إىل رغبة الشخص يف التمسك باألمناط املألوفة وعدم القدرة على 

ة    )٤٥ص : هـ ١٤٢٥ العـــــــنزي(  .اخلروج عليها ظنًا منه أن كل األحداث واملشكالت متشا

   :غياب جو احلرية - ٤ 
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شخصيته، وهذه احلرية ال تعين ويقصد به حمدودية الدرجة املتاحة للفرد للتعبري عن 

تنظيمية  بالضرورة قيام الفرد دائمًا بتنفيذ أفكاره اإلبداعية كيفما شاء؛ ألن هناك قيوداً وضوابط  

  )٤٥ص : هـ ١٤٢٥ العـــــــنزي(  .واجتماعية حتدد املقبول وغري املقبول من سلوك األفراد

   :عدم التشجيع من املنظمة - ٥ 

العاملني  أة املادية أو املعنوية املطلوبة واملالئمة لتشجيع األفراد ويقصد به غياب املكاف

  .اليت تواجه املنظمة فيها على اخلروج عن املألوف وطرح األفكار واحللول اإلبداعية للمشكالت 

  )٤٥ص : هـ ١٤٢٥ العـــــــنزي(

   :اإلفراط يف مكافأة النجاح - ٦ 

أة النجاح يعمل على إعاقة اإلبداع نظراً ويشري هذا املعوق على أن اإلفراط يف مكاف

هذه  خلوف العاملني من ضياع املكافأة العالية ما يسبب هلم القلق واخلوف نتيجة ضياع  

ص : هـ ١٤٢٥ العـــــــنزي(  .املكافأة، األمر الذي حيول دون وصوهلم لألفكار واحللول اإلبداعية

٤٥(  

   :مةعدم مساندة العمل اجلماعي من قبل املنظ - ٧ 

،  من املؤكد أن اإلبداع ليس فرديًا يف كل احلاالت، بل إنه من املمكن أن يكون  مجاعيًا

حبل املشكالت  وهذا بدوره يتطلب وجود نوع من الدعم من املنظمة بالنسبة للجماعات املعنية 

املشكالت بشكل مجاعي  فيها، وإذا مل تعمل تلك املنظمات على تشجيع العاملني على حل 
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  .تقدمي األفكار واحللول اإلبداعية يرتاخى العاملون ويتدىن محاسهم ويرتاجعون عن فسوف 

  )٤٥ص : هـ ١٤٢٥ العـــــــنزي(

   :االعتماد املفرط على اخلرباء - ٨ 

االعتماد املفرط على اخلرباء له أثاره السلبية على العاملني يف املنظمة، وخصوصًا 

أنه لن  مينع العاملني من تقدمي آرائهم اإلبداعية لشعورهم املتميزين منهم حيث إن هذا االعتماد  

م إال إذا كانوا ضمن فئة هؤالء اخلرباء   )٤٥ص : هـ ١٤٢٥ العـــــــنزي(  .تقبل آراؤهم ومقرتحا

   :عدم شيوع جو املرح والتسلية - ٩ 

د تؤكد نظرية العالقات اإلنسانية أن غياب جو املرح والتسلية يف املنظمات يعترب أح

إمكانات  األسباب البارزة اليت قد حتول دون متكني منسويب املنظمات من إظهار ما لديهم من  

  )٤٥ص : هـ ١٤٢٥ العـــــــنزي(  .وقدرات إبداعية
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  خامتة البحث

  :واخريا يبقى لنا ان نوضح دور العوامل اإلدارية يف اإلبداع 

وتكييفها للظروف املوضوعية عمال متهيديا لتهيئة إدخال التقنية اإلدارية احلديثة ، / أ 

  .اإلدارة تنظيميا وأسلوبا وسلوكا لدخول املرحلة الثانية 

االت الوطنية املختلفة ، وذلك انطالقا من دورها األكثر أمهية / ب  إدارة اإلبداع يف ا

  .يف إدارة وتوجيه وتنفيذ السياسات والربامج الوطنية

  .اإلبداع معوقات : احلادي عشر 

فإذا كان اإلبداع يعين بشكل من األشكال التغيري لألفضل فإنه بناء على ذلك 

يصادف مجلة من الصعوبات اليت يواجهها أي تغيري ، وهلذا جند الكثريين من املبدعني منبوذين 

ا يف أول فرصة تتاح هلم إىل بيئات تسع مواهبهم ، وقد يوسع بعض  م ويهجرو من جمتمعا

معوقات اإلبداع فيجعلها إىل ثالثة عشر عامال     أو معوقا ، وقد جيعلها البعض  الباحثني

ا إىل التايل    :مخس معوقات فقط ، وترتاوح هذه املعوقات على اختالف تقديرا

اخلوف من التغيري ومقاومة اجلهات اإلدارية له مع تفضيل حالة االستقرار وقبول /  ١ 

  .الوضع الراهن 

املدراء باألعمال اليومية الروتينية ورفض األفكار اجلديدة ، واعتبارها  انشغال بعض/  ٢

  .مضيعة للوقت 
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  االلتزام احلريف بالقوانني والتعليمات واإلجراءات والتشدد يف الرتكيز على الشكليات/  ٣

مركزية اإلدارة وعدم اإلميان بأمهية املشاركة من قبل العاملني ، وكذلك عدم اإلميان /  ٤

  .التفويض لألعمال الروتينية البسيطة  مببدأ

نبذ الزمالء حيث أن التفوق يشعرهم باخلطر والتهديد مما يدفعهم للنيل من املبدع /  ٥

.  

قلة احلوافز املادية واملعنوية وخاصة املادية مما جيعل العاملني منشغلني باألمور /  ٦

  .احلياتية 

اإلدارة اليت تعترب احلافز األساسي واملوجه عدم وجود قيادة إدارية مؤهلة نظرا ألمهية /  ٧

  .للعاملني وإجياد بيئة مناسبة لإلبداع 

الفواصل الرئاسية أو عدم سهولة االتصال بني العاملني واملسئولني يف اإلدارة العليا /  ٨

.  

معوقات تنظيمية وتتمثل يف حتديد سلوك العاملني ووفق األدوار الرمسية فكلما زاد /  ٩

وار للعاملني قل اإلبداع وصغرت دائرته حيث أن حتديد املدراء خلطوات العمل حتديد األد

  .تفصيليا فإن هذا ال يرتك جماال لإلبداع 

  معوقات مالية حتول دون بذل تكاليف حمتملة لإلبداع ز/  ١٠
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ضعف الوالء التنظيمي إذا أن هذا جيعل الفرد يقوم باحلد األدىن فقط من /  ١١

  . املهمات املوكلة له

التفكري غري العميق حيث أن كثريا ما تشكل العادات يف التفكري عائقا أمام /  ١٢

اإلبداع أو يشوه أية أفكار جديدة إذ أن اعتبار األفكار واألحداث مسلمات غري خاضعة 

  .للنقاش يشكل حاجزا كبريا يف وجه اإلبداع  
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  املراجع

مستوى اإلبداع "، )م٢٠٠٦(و حممد العبود حراحشة ، باسم علي، حوامدة  - ١ 

  .١٨جملد ، جامعة امللك سعودجملة  ، " اإلداري لدى القادة الرتبويني 

دور اإلدارة العليا يف حتقيق اإلبداع "، )م٢٠٠٨(اجلعريي، طارق عبد الفتاح،   - ٢

 فلسطني، املؤسسي يف املنظمات األهلية، رسالة ماجستري ، القدس  

حبث بعنوان اإلبداع املؤسسي وتنمية املورد " ، )م٢٠١١(، أمساء رشاد الصاحل- ٣

االبداع "  ، اىل امللتقى الدويل والذي بعنوان  )األهلية(املنظمات غري احلكومية  البشري يف 

للفرتة  ، حلب  ، " املنظمات احلديثة دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية  والتغيري التنظيمي يف 

  مايو  ١٩-١٨

  .  العريب املدير . اإلبداع اإلداري، دراسة سلوكية). م١٩٩٢. (النمر، سعود حممد- ٤

مقومات اإلبداع اإلداري يف املنظمات ). م١٩٩٥. (عساف، عبد املعطي - ٥

  .  )٦٢(، ع )١٧(جملة اإلداري، س . املعاصرة 

لدى   تنمية اإلبداع اإلبتكاري). م٢٠٠٠. (عبد املنعم، غرة وعبد احلكيم، حممد- ٦

العربية يف مواجهة حتديات  حبوث خمتارة من مؤمتر اإلبداع والتجديد يف اإلدارة . املواطن العريب

  .العربية للتنمية اإلدارية املنظمة : القاهرة. القرن احلادي والعشرين
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العامة،  جملة اإلدارة . القدرات اإلبداعية للعاملني). هـ١٤٠٠. (عبد الوهاب، علي- ٧

 . ).٢٥(ع 
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