بحث حول :اإلبداع اإلداري
مقدمة:
حٌن تكافح المنظمات من أجل تحقٌق اإلزدهار فً البٌبات المضطربة و التنافسٌة أو
المحافظة علٌه فإن اإلبداع و اإلبتكار ٌببحان أمرٌن فً ااٌة اهأهمٌة ففالمنظمات تيٌ
فً إقتبادٌات اٌر ملموسة فإقتبادٌات الميلوماتٌة التً تيتمد على السرعة والخٌال
والمرونة واإلبتكار واإلبداع.
فال تقتبر قٌمة المشاركة اإلبداعٌة على المنظمة وحدها بل إن القدرة على الوبول إلى
أفكار وحلول فرٌدة مالبمة فً الوقت نفسه ٌمكن أن تيود بفابدة كبرى على اهأفراد أٌضا
(رشٌدف4002فص)442
فاإلبداع ٌدعم قوة أي منظمة فً تمٌزها عن المنظمات اهأخرى فكما أن اإلدارة التقلٌدٌة
تحول اهأفراد
أببحت اٌر ممكنة فً الوقت الحالً لما لها من عواقب وخٌمة ففهً َ
الياملٌن إلى بٌروقراطٌٌن و تسلبهم قدرتهم على اإلبداع و التفكٌر (الزهريف4004ف
ص.)432
أوال  :مفهوم االبداع
ٌمكن تيرٌف اإلبداع بؤنه أفكار جدٌدة ومفٌدة ومتبلة بحل مشكالت ميٌنة أو تجمٌع
وإعادة تركٌب اهأنماط الميروفة من الميرفة فً أشكال فرٌدة فوال ٌقتبر اإلبداع على
الجانب التكنٌكً هأنه الٌشمل تطوٌر السلع و اليملٌات المتيلقة بها وإعداد السوق فحسب
بل ٌتيدى أٌضا اهأالت و الميدات وطرابق التبنٌع و التحسٌنات فً التنظٌم نفسه ونتابج
التدرٌب و الرضا عن اليمل بما ٌإدي إلى إزدٌاد اإلنتاجٌة (البرنف4000فص.)48
فاإلبداع لٌس إال رإٌة الفرد لظاهرة ما بطرٌقة جدٌدة لذلك ٌمكن القول إن اإلبداع ٌتطلب
القدرة على اإلحساس بوجود مشكلة تتطلب الميالجة ومن ثم القدرة على التفكٌر بشكل
مختلف ومبدع ومن ثم إٌجاد الحل المناسب.
ثانٌا :مستوٌات االبداع
ٌظهر اإلبداع فً اليدٌد من المستوٌات ومنها (الفٌاضف2992فص ص:)22-22
 .2اإلبداع على المستوى الفردي :بحٌث ٌكون لدى الياملٌن إبداعٌة خالقة لتطوٌر اليمل
وذلك من خالل خبابص فطرٌة ٌتمتيون بها كالذكاء و الموهبة أو من خالل خبابص
مكتسبة كحل المشاكل مثال فوهذه الخبابص ٌمكن التدرب علٌها وتنمٌتها وٌساعد فً ذلك
ذكاء الفرد وموهبته.
 .4اإلبداع على مستوى الجماعات :بحٌث تكون هناك جماعات محددة فً اليمل تتياون
فٌما بٌنها لتطبٌق اهأفكار التً ٌحملونها و تغٌٌر الشًء نحو اهأفضل كجماعة فنٌة فً قسم
اإلنتاج مثال.
 .3اإلبداع على مستوى المنظمات :فهناك منظمات متمٌزة فً مستوى أداءها وعملها
واالبا ما ٌكون عمل هذه المنظمات نموذجً ومثالً للمنظمات اهأخرى فوحتى تبل
المنظمات إلى اإلبداع البد من وجود إبداع فردي و جماعً.

وإن هناك اليدٌد من الباحثٌن الذٌن مٌزوا بٌن نوعٌن ربٌسٌٌن من اإلبداع على مستوى
المنظمات وهما:
 .2اإلبداع الفنً :بحٌث ٌتيلق بالمنتج سواء السلع أو الخدمات فوٌتيلق بتكنولوجٌا اإلنتاج
أي بنشاطات المنظمة اهأساسٌة التً ٌنتج عنها السلع أو الخدمات.
 .4اإلبداع اإلداري :وٌتيلق بشكل مباشر بالهٌكل التنظٌمً واليملٌة اإلدارٌة فً المنظمة
فوبشكل اٌر مباشر بنشاطات المنظمة اهأساسٌة.
وقد قام (تاٌلور) بتقسٌم اإلبداع إلى مستوٌات مختلفة هً (الزهريف4004فص:)28
 .2اإلبداع التيبٌري ( :)Expressive Creativityوتكون فٌه اهأبالة والكفاءة على قدر
قلٌل من اهأهمٌة.
 .4اإلبداع اإلنتاجً ( :)Creativity Productiveوهو الذي ٌرتبط بتطوٌر آلة أو منتج
أو خدمة.
 .3اإلبداع اإلختراعً ( :)Inventive Creativityوٌتيلق بتقدٌم أسالٌب جدٌدة.
 .2اإلبداع اإلبتكاري (ٌ :)Innovative Creativityشٌر إلى التطوٌر المستمر لألفكار
وٌنجم عنه اكتساب مهارات جدٌدة.
 .2إبداع اإلنبثاق ( :)Emergence Creativityهو نادر الحدوث لما ٌتطلبه من وضع
أفكار و إفتراضات جدٌدة كل الجدة.
ثالثا :أسباب تبنً اإلبداع فً المنظمات
ٌمكن إٌجاز هذه اهأسباب بما ٌلً (الفٌاضف2992فص:)28
 .2الظروف المتغٌرة التً تيٌشها المنظمات الٌوم فسواء أكانت ظروف سٌاسٌة أو ثقافٌة
أو إجتماعٌة أو إقتبادٌة والتً تحتم على المنظمات اإلستجابة لهذه المتغٌرات بؤسلوب
إبداعً ٌضمن بقاء المنظمة وإستمرارها.
ٌ .4حتم اإلبداع الفنً و التكنولوجً فً مجال السلع و الخدمات و طرق إنتاجها وقبر
دورة حٌاتها على المنظمات أن ٌستجٌبوا لهذه الثورة التكنولوجٌة وما ٌستلزمه ذلك من
تغٌٌرات فً هٌكل المنظمة وأسلوب إدارتها بطرق إبداعٌة أٌضا فمما ٌمكنها من زٌادة
أرباحها وزٌادة قدرتها على المنافسة و اإلستمرار فً السوق من خالل ضمانها لحبتها
السوقٌة بٌن المنظمات المنافسة.
رابيا :نظرٌات االبداع
قام عدد من اليلماء وال ُكتاب وعلماء اإلدارة بطرح أفكار أببحت تيرف فٌما بيد نظرٌات
عرفت بؤسمابهم فإذ قدمت هذه النظرٌات ميالجات مختلفة حول اإلبداع فكما إستيرضت
مالمح المنظمات و اليوامل المإثرة وهذه النظرٌات هً(البراٌرةف4003فص ص-403
:)402
 .2نظرٌة(:)Simon;1958 & Marchفسرت هذه النظرٌة اإلبداع من خالل ميالجة
المشكالت التً تيترض المنظمات إذ تواجه بيض المنظمات فجوة بٌن ما تقوم به وما
ٌفترض أن تقوم به ففتحاول من خالل عملٌة البحث خلق بدابل ففيملٌة اإلبداع تمر بيدة
مراحل هً فجوة أداء فعدم رخاء فبحث و وعً فوبدابل فثم إبداع حٌث َ
عزٌا الفجوة
اهأدابٌة إلى عوامل خارجٌة (التغٌر فً الطلب أو تغٌرات فً البٌبة الخارجٌة)أو داخلٌة.
 .4نظرٌة ( :)Stalker;1961 & Burnsوكانا أول من أكدا على أن التراكٌب و الهٌاكل

التنظٌمٌة المختلفة تكون فاعلة فً حاالت مختلفة ففمن خالل ما توبلوا إلٌه من أن الهٌاكل
اهأكثر مالبمة هً التً تسهم فً تطبٌق اإلبداع فً المنظمات من خالل النمط اآللً الذي
ٌالبم بٌبة اليمل المستقرة و النمط اليضوي الذي ٌالبم البٌبات سرٌية التغٌر فكما أن النمط
اليضوي ٌقوم عن طرٌق مشاركة أعضاء التنظٌم باتخاذ القرارات ففهو ٌسهل عملٌة جمع
البٌانات و الميلومات وميالجتها.
 .3نظرٌة (:)Wilson;1966قد بٌن عملٌة اإلبداع من خالل ثالثة مراحل هدفت إلى
إدخال تغٌرات فً المنظمة وهً:إدراك التغٌر فإقتراح التغٌر فوتبنً التغٌر وتطبٌقه
فوٌكون بإدراك الحاجة أو الوعً بالتغٌر المطلوب ثم تولٌد المقترحات وتطبٌقها
ففإفترضت نسبة اإلبداع فً هذه المراحل الثالث متباٌنة بسبب عدة عوامل منها التيقٌد فً
المهام (البٌروقراطٌ ة) وتنوع نظام الحفظ فوكلما زاد عدد المهمات المختلفة كلما إزدادت
المهمات اٌر الروتٌنٌة مما ٌسهل إدراك اإلبداع فببورة جماعٌة وعدم ظهور براعات
فكما أن الحوافز لها تؤثٌر إٌجابً لتولٌد اإلقتراحات وتزٌد من مساهمة أالب أعضاء
المنظمة.
 .2نظرٌة (:)Mill;1970 Harvey ofقد إستفادا مما قدمه كال من (& March
 )Simonو( )Stalker & Burnsففانبب تركٌزهم على فهم اإلبداع من خالل مدى
إستخدام اهأنظمة للحلول الروتٌنٌة-اإلبداعٌة لما ٌيرف (بالحالة و الحلول) ففقد وبفوا
أنواع المشكالت التً تواجهها المنظمات وأنواع الحلول التً قد تطبقها من خالل إدراك
القضٌة(المشكلة) عن طرٌق ما تحتاجه من فيل لمجابهتها أو بلورتها (أي كٌفٌة إستجابة
المنظمة) أو البحث بهدف تقدٌر أي اهأفيال المحتملةالتً قد تتخذها المنظمة أو إختٌار الحل
(إنتقاء البدٌل اهأمثل) أو إعادة التيرٌف بمينى إستالم ميلومات ذات تغذٌة عكسٌة حول
الحل اهأنسب فإذ تسيى المنظمة إلى وضع حلول روتٌنٌة لميالجة حاالت أو مشكالت تم
التبدي لهما سابقا (الخبرات السابقة) بٌنما تسيى إلستحضار حلول إبداعٌة لم ٌتم
إستخدامها من قبل لميالجة المشكالت اٌر الروتٌنٌة أو اإلستثنابٌة بتبنً الهٌاكل التنظٌمٌة
و المٌكانٌكٌة و اليضوٌة.
كما تناولوا اليوامل التً تإثر فً الحلول اإلبداعٌة و الروتٌنٌة مثل حجم المنظمة وعمرها
فدرجة المنافسة فدرجة التغٌر التكنولوجً فدرجة الرسمٌة فً اإلتباالت ففكلما زادت
مثل هذه الضغوطات ٌتطلب اهأمر أسلوب أكثر إبداعا لمواجهتها.
 .2نظرٌة( :)Hage and Aiken;1970تيد من أكثر النظرٌات شمولٌة فإذ أنها تناولت
المراحل المختلفة ليملٌة اإلبداع فضال عن اليوامل المإثرة فٌه فوفسرت اإلبداع على أنه
تغٌر حابل فً برامج المنظمة تتمثل فً إضافة خدمات جدٌدة و حددت مراحل اإلبداع
كاهأتً:
• مرحلة التقٌٌم :أي تقٌٌم النظام ومدى تحقٌقه هأهدافه وهذا ماجاء به (& March
.)Simon
• مرحلة اإلعداد :أي الحبول على المهارات الوظٌفٌة المطلوبة و الدعم المالً.
• مرحلة التطبٌق :البدء بإتمام اإلبداع وإحتمالٌة ظهور المقاومة.
• الروتٌنٌة :سلوكٌات وميتقدات تنظٌمٌة.
أما اليوامل المإثرة فً اإلبداع فمختلفة و بالغة التيقٌد زٌادة التخببات المهنٌة وتنوعها.

• المركزٌة
• الرسمٌة
• اإلنتاج
• الكفاءة و الرضا عن اليمل
 .6نظرٌة( : )Zaltman and others;1973تنظرهذه النظرٌة لإلبداع كيملٌة تتكون من
مرحلتٌن هما :مرحلة البدء و مرحلة التطبٌق ولهما مراحل جزبٌة وٌيتبر على أنه فكرة أو
ممارسة جدٌدة لوحدة التبنً ف ووبفوا اإلبداع على أنه عملٌة جماعٌة ولٌست فردٌة
فوإعتمدوا على نظرٌة ( )Hage and Aikenإال أنهم توسيوا فً شرح المشكلة التنظٌمٌة
وأضافوا متغٌرات أخرى هً :اليالقات الشخبٌة فأسلوب التيامل مع البراع.
وحددوا مراحل تفبٌلٌة لإلبداع هً:
• مرحلة البدء:
 oمرحلة ثانوٌة لوعً الميرفة.
 oمرحلة ثانوٌة حول مراحل اإلبداع.
 oمرحلة ثانوٌة للقرار.
• مرحلة التطبٌق
• تطبٌق تجرٌبً
• تطبٌق متوابل
خامسا:خبابص و سمات الشخبٌة المبدعة
 .2الذكاء.
 .4الثقة بالنفس على تحقٌق أهدافه.
 .3أن تكون لدٌه درجة من التؤهٌل و الثقافة.
 .2القدرة على تنفٌذ اهأفكار اإلبداعٌة التً ٌحملها الشخص المبدع.
 .2القدرة على إستنباط اهأمور فال ٌرى الظواهر على عالتها بل ٌقوم بتحلٌلها وٌثٌر
التساإالت و التشكٌك بشكل مستمر.
 .6لدٌه عالقات إجتماعٌة واسية وٌتيامل مع اهأخرٌن فٌستفٌد من أراءهم.
ٌ .7ركز على اليمل الفردي إلظهار قدراته و قابلٌاته ففهناك درجة من اهأنانٌة.
 .8االبا ما ٌمر بمرحلة طفولة اٌر مستقرة مما ٌيزز اإلندفاع على إثبات الوجود و إثبات
الذات ففقد ٌكون من أسرة مفككة أو أسرة فقٌرة أو من أحٌاء شيبٌة.
 .9الثبات على الرأي والجرأة واإلقدام والمجازفة والمخاطرة ففمرحلة اإلختبار تحتاج إلى
شجاعة عند تقدٌم أفكار لم ٌتم طرحها من قبل.
ٌ .20فضل اليمل بدون وجود قوانٌن وأنظمة.
ٌ .22مٌل المبدعون إلى الفضول و البحث وعدم الرضا عن الوضع الراهن.
سادسا :ميوقات اإلبداع فً المنظمات
بٌنت بيض الدراسات أن اإلبداع على مستوى المنظمة قد ٌيانً من اإلعاقة لألسباب التالٌة
(الفٌاضف2992فص:)67
 .2المحافظة على الوضع اإلجتماعً وعدم الرابة فً خلق براع سلبً ناشا عن
اإلختالفات بٌن الثقافة السابدة فً المنظمة وبٌن الثقافة التً ٌستلزمها التغٌٌر.

 .4الرابة فً المحافظة على أسالٌب وطرق اهأداء الميروفة فحٌث أن اإلبداع فً المنظمة
ٌستلزم فً بداٌته نفقات إضافٌة على المنظمة أن تتحملها.
 .3عدم الرابة فً تخفٌض قٌمة اإلستثمار الرأسمالً فً سلية أو خدمة حالٌة.
 .2عدم الرابة فً تغٌٌر الوضع الحالً بسبب التكالٌف التً ٌفرضها مثل هذا التغٌٌر.
 .2ثبوت الهٌكل البٌروقراطً لمدة طوٌلة وترسخ الثقافة البٌروقراطٌة وما ٌباحب ذلك
من رابة أبحاب السلطة فً المحافظة علٌها وعلى طاعة ووالء المرإوسٌن لهم أو رابة
أبحاب اإلمتٌازات فً المحافظة على إمتٌازاتهم.
وقد أضافت الدكتورة رندة الزهري بيض الميوقات الموجودة فً عالمنا اليربً وهً
(الزهريف4004فص:)429
 .2الخوف من الفشل.
 .4تجنب المخاطر.
 .3اإلعتٌاد على اهأمور.
 .2عدم توافر الحرٌة.
 .2مقاومة التغٌٌر.
 .6جمود القوانٌن.
 .7انخفاض الدعم الجماعً.
 .8فقدان التحفٌز.
 .9التوبٌخ اليلنً.
 .20اليقاب فً حال الفشل.
سابيا :أسالٌب التفكٌر اإلبداعً الجماعً
إن هناك اليدٌد من اهأسالٌب التً ٌمكن للمنظمات إختٌار أحدها بما ٌتالءم مع طبٌية
المشكلة المراد حلها ومن هذه اهأسالٌب (الزهريف4004فص ص:)422-420
 )2اليبف الذهنً( :)Brainstormingوالذي إبتكره (أوسبورن) ومن الشروط اهأساسٌة
الالزم توافرها لنجاح هذا اهأسلوب:
• تجنب نقد أي فكرة.
• تشجٌع إستيراض أكبر قدر من اهأفكار.
• اليمل على تنمٌة اهأفكارهأن كل فكرة تولد فكرة أخرى.
وٌتطلب هذا اهأسلوب أن تجتمع مجموعة ما من اهأفراد وٌطلب ربٌس الجلسة تقدٌم أكبر
عدد ممكن من اهأفكار الغرٌبة و الالواقيٌة مع تجنب النقد ومن ثم تدون اهأفكار فكرة فكرة
لٌختار اهأنسب منها.
 )4أسلوب المجموعات الشكلٌة أو البورٌة( :)Nominal Groupوقد أوجده (دلٌٌك و
فان دوفان) ف وفً هذا اهأسلوب ٌتم اإلبتياد عن تناول اليالقات بٌن أفراد المجموعة وإن
الهدف اهأساسً منه هو التخفٌف من حدة سٌطرة أفكار أحد أفراد المجموعة على أفكار
اهأخرٌن ف ومن أهم الخطوات المتبية:
• أن ٌسجل كل فرد على حدة أفكاره على قبابة من الورق حول المشكلة المراد
ميالجتها.
• ثم ٌتم عرض أفكاره التً ٌدونها ربٌس الجلسة والتناق حتى ٌنتهً أفراد المجموعة

كافة من سرد أفكارهم.
• ثم ٌفتح النقا وٌمنع النقد.
• بيدها ٌقوم كل فرد سرا بتقٌٌم اهأفكار الميروضة ومن ثم ٌستيرض ربٌس الجلسة
اهأفكار التً إستحوذت على اإلهتمام اهأكبر لٌياد التبوٌت مرة ثانٌة للوبول إلى قرار
نهابً.
 )3أسلوب دلفً ()Delphiوقد أوجده (دالكً) وفٌه الٌتطلب أن ٌكون اهأعضاء من مكان
واحد فوهو عبارة عن سلسلة من اهأسبلة ترسل إلى عدد من الخبراء لٌبدوا آراءهم فً
مشكلة ما (كل على حدة) فثم تياد اإلجابات لتبنف وترتب حسب توافق اهأراء واهأفكار
وتياد مرة أخرى إلى المشاركٌن وتكرر الخطوات السابقة حتى ٌتفق الجمٌع على الحلول
المطروحة.
وهناك أسالٌب أخرى تشجع على اإلبداع والتفكٌر الجماعً منها:
• حلقات الجودة( :)Quality Circlesبحٌث ٌتم إجتماع مجموعة من اليمال المتطوعٌن
لٌيالجوا مشكلة ما وٌوبوا بإتخاذ اإلجراءات المناسبة لحلها.
• إدارة الجودة الكلٌة( :)Total Quality Managementهً عبارة عن فلسفة إدارٌة
تهتم بتحسٌن المنتج باستمرار من خالل فحص اإلجراءات التنظٌمٌة لٌكون الهدف اهأساسً
إرضاء المستهلك ولٌببح جمٌع اهأفراد الياملٌن فً المنظمة الواحدة مسإولٌن عن تحقٌقه.
ثامنا :الممارسات اإلدارٌة التً تإثر فً اإلبداع
ومن هذه الممارسات (قاسمف4000فص ص:)404-402
 .2التحدي:عن طرٌق تيٌٌن الشخص المناسب فً الوظٌفة المناسبة والتً تتبل بخبراته
ومهاراته ف وذلك ٌإدي إلى توقد شيلة اإلبداع لدٌه فكما أن التسكٌن فً المكان اٌر
المناسب ٌإدي إلى اإلحباط والشيور بالتهدٌد.
 .4الحرٌة  :وتتمثل فً إعطاء الموظف الفربة لكً ٌقرر بنفسه كٌف ٌنفذ المهمة المسندة
إلٌه ف فذلك ٌنمً الحافز الذاتً وحاسة الملكٌة لدٌه فوفً الواقع نجد بيض المدٌرٌن
ٌغٌرون اهأهداف باستمرار أو أنهم ٌفشلون فً تحدٌد اهأهداف وآخرٌن ٌمنحون الحرٌة
باإلسم فقط وٌدعون أن الموظفٌن لٌس لدٌهم المقدرة على التوبل لحلول إبداعٌة.
 .3الموارد :أهم موردٌن ٌإثران على اإلبداع هما :الوقت والمال ف وتوزٌيهما ٌجب أن
ٌكون بيناٌة فابقة إلطالق شرارة اإلبداع عند الجمٌع فوعلى اليكس فإن توزٌيهما بشكل
اٌرعادل ٌإدي إلً تثبٌط الهمم فكما أن مساحة المكان الذي ٌيمل فٌه الموظف كلما كانت
واسية كلما حركت الخٌال المبدع أكثر.
 .2مالمح فرق اليمل :كلما كان فرٌق اليمل متآلفا ومتكامال كلما أدى ذلك إلى مزٌد من
بقل مهارات التفكٌر اإلبداعً وتبادل الخبرات وٌكون ذلك من خالل :
• الرابة اهأ كٌدة لليضو فً تحقٌق أهداف الفرٌق .
• مبادرة كل عضو إلى مساعدة اآلخرٌن وخابة فً الظروف البيبة .
• ضرورة تيرف كل عضو على الميلومات المتخببة التً ٌحضرها اهأعضاء
اآلخرون للنقا .
 .2تشجٌع المشرفٌن :حٌث أن ميظم المدٌرٌن دابما مشغولون فوتحت ضغط النتابج ٌفوتهم
تشجٌع المجهودات المبدعة الناجحة واٌر الناجحة ففالبد من تحفٌزالدافع الذاتً حتى ٌتبنى

الموظف المهمة وٌحرص علٌها وٌبدع فٌها والمإسسات الناجحة نادرا ما تربط بٌن اإلبداع
وبٌن مكافآت مالٌة محددة والمفترض أن ٌقابل المدٌر أو المشرف اهأفكاراإلبداعٌة بيقل
متفتح ولٌس بالنقد أو بتؤخٌر الرد أو بإظهار رد فيل ٌحطم اإلبداع .
 .6دعم المنظمة :إن تشجٌع المشرفٌن ٌبرز اإلبداع ف ولكن اإلبداع حقٌقة ٌدعم حٌنما ٌهتم
به قادة المنظمة الذٌن علٌهم أن ٌضيوا نظاما أو قٌما مإكدة لتقدٌرالمجهودات اإلبداعٌة
واعتبار أن اليمل المبدع هو قمة اهأولوٌات فكما أن المشاركة فً الميلومات وفً إتخاذ
القرارات والتياون من القٌم التً ترعى اإلبداع.
تاسيا :مبادئ اإلبداع
لقد وضع الكثٌر من مدراء الشركات والمنظمات اليالمٌة مجموعة من اآلراء الرابدة فً
مجال اإلبتكار واإلبداعف وحتى تكون المنظمات نامٌةف وأسالٌبها مبدعة وخالّقةف ٌنبغً
مراعاة بيض المبادئ اهأساسٌة فٌها سواء كانوا مدراء أو أبحاب قرارف وهذه المبادئ
عبارة عن النقاط التالٌة(البفارف:)4002
 .2إفساح المجال هأٌّة فكرة أن تولد وتنمو وتكبر ما دامت فً اإلتجاه البحٌح فوما دام لم
ٌتم القطع بيد بخطبها أو فشلها ففكثٌر من المحتمالت تب ّدلت إلى حقابق وتحوّ لت إحتماالت
النجاح فٌها إلى موفقٌّة ففاإلبتكار قابم على اإلبداع ال تقلٌد اآلخرٌن فلذلك ٌجب أن ٌيطى
اهأفراد حرٌة كبٌرة لٌبدعواف ولكن ٌجب أن تتركز هذه الحرٌّة فً المجاالت الربٌسٌّة لليمل
وتببّ فً اهأهداف اهأهم.
 .4إن اهأفراد مبدر قوة المنظمة فواالعتناء بتنمٌتهم ورعاٌتهم ٌجيلها اهأكبر واهأفضل
واهأكثر إبتكاراً وربحا ً فولتكن المكافؤة على أساس الجدارة واللٌاقة.
 .3احترام اهأفراد وتش ّجٌيهم وتنمٌّتهم إلتاحة الفرص لهم للمشاركة فً القرار وتحقٌق
النجاحات للمنظمة فوذلك كفٌل بؤن ٌبذلوا قبارى جهدهم لفيل اهأشٌاء على الوجه اهأكمل.
 .2التخلًّ عن الروتٌن والالمركزٌّة فً التيامل ٌنمً القدرة اإلبداعٌةف وهً تساوي ثبات
القدم فً سبٌل التقدم والنجاح.
 .2تحوٌل اليمل إلى شًء ممتع ال وظٌفة فحسب ف وٌكون كذلك إذا حوّ لنا النشاط إلى
مسإولٌة فوالمسإولٌة إلى طموح وهم.
 .6التجدٌد المستمر للنفس والفكر والطموحات فوهذا ال ٌتح ّقق إال ّ إذا شير الفرد بؤ ّنه
ٌتكامل فً عمله ففاليمل لٌس وظٌفة للفرد فقط بل ٌستطٌع من خالله أن ٌبنً نفسه
وشخبٌّته أٌضا ً فوإن هذا الشيور الحقٌقً ٌدفيه لتفجٌر الطاقة اإلبداعٌّة الكامنة بداخله
وتوظٌفها فً خدمة اهأهداف ففكل فرد هو مبدع بالقوة فً ذاته وعلى المدٌر أن ٌكتشف
مفاتٌح التحفٌز والتحرٌك لكً ٌبنع أفراد مبدعٌن بالفيل ومن منظمته كتلة خالّقة.
 .7التطلّع إلى اهأعلى دابما ً من شؤنه أن ٌحرّك حوافز اهأفراد إلى اليمل وبذل المزٌد هأن
شيورالرضا بالموجود ٌيود ميكوسا ً على الجمٌع وٌرجع بالمإسسة إلى الوقوف على ما
أنجز وهو بذاته تراجع وخسارة وبمرور الزمن فشل.
 .8لٌس اإلبداع أن نكون نسخة ثانٌة أو مكررة فً البلد ف بل اإلبداع أن تكون النسخة
الرابدة والفرٌدة فلذلك ٌنبغً مالحظة تجارب اآلخرٌن وتقوٌمها أٌضا ً وأخذ الجٌّد وترك
الرديء لتكون أعمالنا مجموعة من اإلٌجابٌّات ففالمنظمات وفق اإلستراتٌجٌة االبتكارٌة إمّا
أن تكون قابدة أو تابية أو نسخة مكررةف والقٌادة مهمة بيبة وعسٌرة ٌنبغً بذل المستحٌل

من أجل الوبول إلٌهاف وإال ّ سنكون من التابيٌن أو المكررٌن ولٌس هذا بالشًء الكثٌر.
 .9ال ٌنبغً ترك الفكرة الجٌدة التً تفتقد إلى آلٌات التنفٌذ فبل نضيها فً البال فوبٌن آونة
وأخرى نيرضها للمناقشةف فكثٌر من اهأفكار الجدٌدة تتولد مع مرور الزمنف والمناقشة
المتكررة ربّما تيطٌنا مقدرة على تنفٌذهاف فربّما لم تبل المناقشة اهأولى والثانٌة إلى تمام
نضجها فتكتمل فً المحاوالت اهأخرى.
ٌ .20جب إعطاء التيلّم عن طرٌق اليمل أهمٌّة بالغة هأنها الطرٌق اهأفضل لتطوٌر
الكفاءات وتوسٌع النشاطات ودمج اهأفراد بالمهام والوظابف.
إنّ المٌل والنزعة الطبٌيٌة فً اهأفراد وخبوبا ً أبحاب القرارف هو الجنوح إلى البقاء
على ما كانف هأنّ اليدٌد منهم ٌرتاح هأكثر اليادات واهأعمال الروتٌنٌة التً جرت علٌها
اهأعمال وبارت مؤلوفة هأن التغٌٌر بحاجة إلى همّة عالٌة و َن َفس جدٌد خبوبا ً وأنّ
الجدٌد مخٌف هأ ّنه مجهول المبٌر فواإلبتكار بطبٌيته حذِر وفٌه الكثٌر من التح ّدي
والشجاعة لذلك فمن المهم جداً أن ٌيتقد اهأفراد أن أعمالهم اإلبداعٌّة ستيود بمنافع أكثر لهم
ّ
محط الرعاٌة اهأكثر واإلحترام اهأكبر.
وللمنظمة فكما أ ّنها ستجيلهم فً
________________________________________
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