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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -مستغانم –عبد الحميد بن باديس جامعة 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 

 ةالمؤسسات الجزائريفي  اإلبداع اإلداريدور 

 -مستغانم– شركة سونلغازدراسة حالة 

 5102 - 5102: السنة الجامعية



 :المقابلة أسئلة

 .املؤسسة؟ مستقبل و حلاضر واضحة رأيه ميلك املدير هل1. 

 .؟(اخلربات أو املؤهالت) العاملني اختيار يتم كيف 2.

 .اإلبداعية؟ أفكار طرح و املسؤولية حتمل يف العاملني تشجيع يتم هل 3.

 .؟،اإلبداع اإلدارياإلبداع كلمة لك تعين ماذا 4.

 .وملاذا؟ اإلبداع؟ سياسة إتباع على جمربة املؤسسة هل 5.

 .املؤسسة؟ تبدع ماذا يف 6.

 . اإلبداع؟ تشجيع على املساعدة العوامل هي ما 7.

 .بشرية؟ إبداعية طاقات على متوفرة املؤسسة أن ترى هل8. 

 .اإلداري؟ اإلبداع مستوى على احلاصلة التطورات مع للتماشي التنظيمي اهليكل يف املؤسسة غريت هل 9.

 .ذلك؟ وكيف البشرية؟ يفة إدارة املواردوظ أداء على ينعكس اإلداري اإلبداع هل. 01

 .املؤسسة؟ يف العاملني لدى اإلداري اإلبداع تنمية و تشجيع وطرق أساليب هي ما. 00

 .التنافسية؟ امليزة حتقيق من زاد اإلداري لإلبداع تطبيقكم هل .01
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 الخاتمة العامة

 

 واردامل بتنمية تعلقةامل واألفكار يمهفاامل يف جديدة فلسفة أوجدت ن،هالرا الوقت يف احلاصلة اتي التغ إن     

 مل والذي والتقنيات، علوماتامل قبل ما عصر يف ساد الذي التقليدي يالتسي وأفكار يمهمفا عن ختتلف البشرية،

 تمامهاال جعل بل احمليطة، البيئية اتي بالتغ للتأثر عرضة اهوأكثر  اإلنتاج عناصر مهأ هأن على البشري للمورد ينظر

 حيض مل البشرية واردامل بتنمية تمامهاال فإن ولذلك ادي،امل باجلانب تمامهلال تاليا يأيت اإلنسانية وبالعالقات اهب

 أوىل يف تضعها وأن كربى عناية توليها أن ؤسساتامل على بد ال اليت البنود من بندا يعترب ومل الكاملة بالرعاية

 .ماماهتاهتا

 البشرية واردامل تنمية أوجدت احلالية، ةالفت  تفرضها اليت التحديات ظل ويف ،يي يالتس الفكر وبتغي لكن     

 اهل حتقق فعالة وسيلة البشرية واردامل تنمية تعترب ةي األخ ذهه فصارت عاصرة،امل ؤسسةامل وظائف ضمن مكانتها

 يضمن الذي بالشكل ومهاراهتم وقدراهتم معارفهم نيوحتس تطوير طريق عن البشرية، اهموارد من التامة االستفادة

 .دافهاهأ حتقيق اهل

 من البشرية واردامل تنمية ودوره يف لإلبداع اإلداري اتيجيةت اإلس األمهية أدركت عاصرةامل ؤسساتامل فإن لذلك     

 ظل يف وبقائها اهمنو  على احلفاظ بغرض ذاهو  للمؤسسة، مث ومن نيللعامل تميزامل األداء مستوى إىل االرتقاء أجل

 ة،ي صغ كانت سواء مؤسسة أي يف هعن ىنغ ال اإلبداع اإلداري أن يتضح نطلقامل ذاه من .يالتغ سريع عامل

 مدربة بشرية موارد رتوف حتمية يف كتشت  أحجامها اختالف على ؤسساتامل ذهه مجيع ألن ة،ي كب أو متوسطة

أساسها  مةحمك اتيجيةإست  ضمن تعمل أن البد   البشرية واردامل تنمية وأن طلوب،امل اإلنتاج حتقيق على قادرة

 نيلتحس ؤسساتامل مساعي يعزز الذي بالشكل نيالعامل أداء نيحتس من تتمكن حىت ومبدؤها اإلبداع اإلداري،

 .والبيئي االجتماعي االقتصادي، أدائها
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 :اختبار صحة الفرضيات

 من األمثل التجاوب تلقي أن ميكن أفكار و ووسائل أساليب ابتكار على القدرة هو اإلداري اإلبداع -

وهذا ما يثبت صحة الفرضية  .التنظيمية األهداف لتحقيق مواهبهم و مهتقدرا الستثمار وحتفزهم لعاملني،ا

 .األولى

وهذا  .تنفيذ األفكار اخلالقة للعاملني اىل حقائق داخل املنظمةأن االبداع يف املؤسسة يكون من خالل  -

  .ما يثبت صحة الفرضية األولى

، وأن  إمهال هذا العنصر وعدم اعدة عن جناح املنظمة ومتيزهاأحد أهم العوامل املس إبداعات األفرادتعترب  -

ؤدي تحتميل املؤسسة خلسائر، كما قد تنميته وحتفيزه وهتميشه وعدم إشراكه يف إدارة وتسيي مؤسسته من شأنه 

 .ثانيةوهذا ما يثبت صحة الفرضية ال .حتسني وتطوير قدرات املنظمة اإلبداعيةإىل 

  تطويرإىل عن طريقه وتسعى باإلبداع اإلداريهتتم  مؤسسة سونلغازأثبت التحليل امليداين للدراسة أن   -

الإلبداعية املناسبة للموظفني واليت تعتمد أساسا على التحفيز  ن خالل توفي البيئةهذا مو ، وتنمية مواردها البشرية

وهذا ما يثبت صحة الفرضية . املسؤول عن قسم املوارد البشريةوهذا ما أكدته أيضا إجابات  .مبختلف أشكاله

  .ثالثةال

 واليت البداية يف طرحت اليت الفرضيات جمملها يف تؤيد عديدة نتائج إىل الدراسة هذه خالل من توصلنا ولقد     

 : هلا وفقا استعراضها سنحاول
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 :نتائج الدراسة

 :أظهرت نتائج الدراسة مايلي

إبداع وتنمية املورد البشري مها عبارة عن كل متكامل، حيث ال ميكن أن يكون هناك  دارياإلبداع اإل .1

وال ميكن ان يكون هنا تنمية للمورد البشري ال تنعكس على حتقيق اإلبداع  بدون تنمية للمورد البشري، دارياإل

 .دارياإل

يف ظل التحديات املعاصرة  هالمنظمات، وأنه يساعد على استمرار عمللميثل أمهية كربى  دارياإلاإلبداع  .2

 .اليت تواجهها ككل وبشكل خاص املنظمات اليت يعملون هبا

 .ل املشكالت الداخلية اليت تواجه املنظماتمدخل هام حل دارياإلأن اإلبداع  .3

القيام بأداء مهامهم بطريقة اجيابية ومتميزة من خالل تشجيعهم على العاملني  اإلدارة معتعامل إن    .4

يف تنميتهم مما ينعكس اجياباً   كبي أثرله ، واهتمامها بأفكارهم اإلبداعية وغيه من االجيابيات، سلوب متجددأب

 .ملنظمتهم وبالتايل تطورها ومنوها واستمرارها دارياإل املسامهة يف حتقيق اإلبداع العلى قدرهتم على 

ليت يعملون هبا، ايف املنظمة  دارياإل دور فعال يف تعزيز اإلبداع للموظفنيللمسامهات اإلبداعية ن إ .5

سباب تساهم يف  أبداعي والتنافس هي كلها اإلوالتفكي  ،فالعمل اجلماعي، واملشاركة يف حتديد أهداف املنظمة

 . دارياإلتطوير االبداع 
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 :توصيات الدراسة

، نقتح جمموعة اإلبداع اإلداري يف تنمية املوارد البشريةيف ضوء عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، دور      

حمتوى ولقد مت التوصل إىل هذه التوصيات بعد القيام بتحليل  ،هذا املوضوعمن التوصيات اليت تزيد من فاعلية 

 :النظري، حيث نوصي بالتايل لنتائج اخلاصة بالدراسة مع اجلانباخلاصة هبذه الدراسة، ومبقارنة ااملقابلة 

، حيث هو املنهج األكثر أمهية يف إعادة هيكلة املؤسسة باإلبداع اإلدارياالهتمام من قبل إدارة  -

كفاءة املوظفني وزيادة مهاراهتم وخرباهتم الوظيفية وسد النقص يف املهارات نمية املوارد البشرية وحتسني  الوظائف وت

 .ذات التخصصات النادرة

، كي تفسح اجملال للموظفني للنمو والتقي اإلبداع اإلداريواضحة ومرنة لعملية  حتديد آليات وإجراءات -

 .إىل وظائف أفضل

من أجل حتسني أداء وقدرات املوظفني وتفرغهم  اإلبداع اإلداريالتطوير املستمر آلليات وإجراءات  -

 .خلدمة املستفيدين

ستثمار يف رأس املال املعريف واملتمثل يف املورد البشري، والعمل االرهتا حنو اهتمام املنظمات وإداضرورة  -

هلا عالقة بكيفية احملافظة عليه، وتنميته من خالل استحداث على احملافظة عليه من خالل تطبيق كل الوسائل اليت 

 .برامج خاصة بتنمية املورد البشري والذي ميثل أحد أصول هذه املنظمات

جبعل أحد  بعملية اإلصالح املؤسسايت، إلدارياربط موضوع تنمية املورد البشري ودوره يف حتقيق اإلبداع  -

 .آليات اإلصالح املؤسسي التنمية يف املورد البشري

مع واالستفادة من جتارهبم مبا يتناسب  جمال اإلبداع اإلدارياإلطالع على جتارب املؤسسات األخرى يف  -

       . املؤسسة
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 :تمهيد

 

 إىل الوصول اجل من ذلك و بقائها و املنظمات تطور و لنمو أساسية و هامة وسيلة و أداة اإلبداع يعترب     

 و النمو درجات أعلى إىل الوصول من املؤسسة متكن تنافسية ميزة حتقيق إىل باإلضافة املرجوة األهداف حتقيق

 .التطور

 ختصيص إىل باإلضافة للعمل املناسب اجلو توفري من البد   هن  إف اإلبداع حيققها اليت البالغة لألمهية ونظرا     

 أعلى إىل الوصول من متكن اسرتاتيجيات و مراحل بإتباع ذلك و اإلبداع تطوير اجل من الالزمة الوسائل

 .اإلداري اإلبداع مستويات

 :التالية املباحث خالل من ذلك و اإلداري لإلبداع العام اإلطار إبراز الفصل هذا يف سنحاول لذلك     

 .اإلبداع عموميات حول: األول املبحث

 اإلداري اإلبداع مدخل إىل: الثاين املبحث

 .اإلداري اإلبداع أساسيات :الثالث املبحث
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 اإلبداععموميات حول  :األول المبحث

 و العلمي التطور مع ظهور خاصة احلايل، العصر يشهدها اليت املتواصلة التغريات و املتسارعة للتطورات نظرا     

 التعرف وبغية التطور، هذا ختدم اليت لإلبداع أساليب و طرق عن البحث و جديدة أفكار توليد على شجع الذي

 باإلضافة وأنواعه، خصائصه وكذا وعناصره، اإلبداع على التعرف املبحث هذا خالل من حاولنا العملية هذه على

 .عليه املرتتبة اآلثار و إليه اللجوء طرق إىل

 هأهميتو  اإلبداع مفهوم: األول المطلب

 عن خارج أو جديد شيء د وجو على الداللة عند يوظف و يستعمل ما غالبا لفظا اإلبداع نأب القول ميكن     

 .اإلبداع ملفهوم التطرق خالل من إبرازه ميكن ما هذا و. العادة

  اإلبداع مفهوم: الفرع األول

 أن ميكن و اخلدمة، أو العملية أو اإلنتاج تطوير بقصد تنفيذها يتم جديدة فكرة " :هأن   على اإلبداع يعرف     

 و هائل، و جوهري تطوير إحداث إىل األداء على طفيفة حتسينات إحداث من املنظمات يف اإلبداع أثر يرتاوح

 األنظمة و التنظيمية اهلياكل و التكنولوجيا يف اجلديدة الطرق و اإلنتاج التحسينات، هذه تتضمن أن ميكن

 1". العاملني باألفراد املتعلقة اجلديدة الربامج و اخلطط و اإلدارية

 خارج من اهتاستعار  متت أو املنظمة، داخل طورت فكرة تطبيق " :هأن   على اإلبداع عرف السياق، نفس يف و     

 هي و اخلدمة، أو الربامج أو السياسة أو العملية أو النظام أو الوسيلة أو باملنتج تتعلق كانت سواء املنظمة،

 2 ." طبقتها حينما للمنظمة بالنسبة جديدة

 

                                                           
  .  242ص ، 2006 ،2 العدد ،اإلدارية العلوم جملة ميدانية، دراسة :اإلبداعي السلوك يف التنظيمي الدعم و اإلداري التمكني أثر آخرون، و احلراحشة حممد -1
 .   52، ص 2002بريوت،  العربية، النهضة دار املؤسسات، إدارة يف احلديثة ،االجتاهات املبادئ بلوط، إبراهيم حسن -2
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 ميكن لذلك الباحثني، مجيع يقبله لإلبداع حمددا تعريفا يوجد ال أنه خنلص أن ميكننا سبق، ما خالل من     

 نفع و األصالة و بالقبول يتصف جديد، إنتاج أو جديدة فكرة" :هأن   على لإلبداع، معينا مفهوما إعطاء

 ."تمعلمجا

 أهمية اإلبداع :الفرع الثاني

 1 :اآلتية اجملاالت يف اإلبداع أمهية تظهر

 بطريقة للمشكلة الناجح للحل الوصول يف يساعده و اجلديدة، األفكار استنباط على الفرد قدرة يطور -

 أصيلة؛

 والتدريب؛ التعلم عملية خالل من تطويرها ميكن و يوميا، الفرد ميارسها حياتية مهارة يعد -

العامل  إدراك و املواهب تنمية يف اإلسهام و اإلبداعية، املنتجات تطوير و اإلبداعية الذات حتقيق يف يسهم -

 أفضل؛ بطريقة

 بنفسه؛ األشياء باكتشاف يستمتع الفرد جيعل -

 إلدارة املسؤوليات و التحديات و للفرص بفاعلية االستجابة و اجلديدة، األفكار على االنفتاح إىل يؤدي -

 املتغريات؛ مع التكيف و املخاطر

 توفري خالل من تنميتها على العمل و املواهب الكتشاف مالئمة بيئة لتكون املنظمات حتفيز يف همايس -

 .برامج متخصصة

 

 

                                                           
، قسنطينة منتوري جامعة ،املؤسسات يف تسيري املاجستري شهادة لنيل مكملة مذكرة ، باجلامعة التعليمية اخلدمة جودة حتسني على التمكني أثر اهلل، رزق حنان -1

    . 44ص  ، 2002/2000
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 وأنواعهاإلبداع خصائص  :الثاني المطلب

 خصائص اإلبداع: الفرع األول

 وفيما اخلصائص من مبجموعة يتمتع أن ه تنمية املوارد البشرية، جند يف خاصة اإلبداع يربزها اليت للمكانة نظرا     

 1 :أمهها يلي نستعرض

 أما، األفراد لدى التفكريية القدرات خالل من اإلبداعية العملية تظهر حيث,إنتاج عملية عن عبارة هو -

 املادية؛ األشياء أو السلوكيات أو األفكار خالل من فيظهر اإلبداعي اإلنتاج

 مراحل؛ بعدة متر إمنا و فجأة حتدث ال اإلبداعية العملية إن -

 هذه متثل حيث املنظمة أو اجلماعة و، دالفر  مستوى على ظهر أنت املمكن من عقلية قدرة اإلبداع إن -

 لإلبداع؛ األساسية احملاور املستويات

، اخلرباء و العلماء على حكرا ليس فاإلبداع ,بأحد خاصة ظاهرة ليست و عامة إنسانية ظاهرة اإلبداع إن   -

 ال؛ أم مبدع كان سوى عاقل إنسان كل هو بل ,اإلحصائيني و

 عدة يوجد و ،جوانبها مجيع من املشكلة يبحث الذي الشمويل املتعمق التفكري على اإلبداع يعتمد ال -

 هلا؛ مكافئة حلول

 املبدعون؛ سوى يراها ال قد خمتلفة زوايا من األمور إىل النظر اإلبداع يتضمن -

 والتجريب؛ التقومي لنتائج وفقا حاليا األمر يتطور مث,صغرية دائما تبدأ الفعالة اإلبداعات -

 الشائع و املألوف إىل ينظر و جديدة مشكالت وجود يدرك بل، فحسب جديد حل يف املبدع يفكر ال -

 جديد؛ منظور خالل من خالل من

                                                           
 .  22، ص 2002دمشق، سوريا،  اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة باإلبداع، اإلدارة احلسنية، إبراهيم سليم -1
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 قد اليوم صواب هو ما فبعض املكان و الزمان باختالف التبديل و للتغيري قابل جترييب نظري علم اإلبداع -

 .صحيح العكس و غدا يلغى

 اإلبداع أنواع: الفرع الثاني

 منظورهم وفق متعددة ألنواع تصنيفه على أعماهلم يف اإلبداع موضوع تناولوا الذين الكتاب و الباحثون عمل     

 يف نورد متعددة، تصنيفات إىل ذلك قاد بالتايل و م،هتدراسا يف تناولوها اليت االتجملا كذلك و مهتاختصاصا و

 1 :يلي كما بعضها الفقرة هذه

 :لبرمجته وفقا اإلبداع تصنيف. 1

( منطي أو روتيين) املربمج اإلبداع يعرب و مربجمة، غري و مربجمة إبداعات :نوعني إىل اإلبداع صنف حيث    

 غري) املربمج غري اإلبداع فهو الثاين النوع أما املنتوج، على الطفيفة كالتحسينات املنظمة هبا متر اليت التغريات عن

 .تواجهها اليت احلرجة املشكالت حلل اإلبداع من النوع هذا إىل املنظمة تلجأ و ،(النمطي

 :للمخرجات وفقا اإلبداع تصنيف. 2

 املدخالت على بناء خمرجات أو نتائج من اإلبداع عملية تفرزه ما أساس على التصنيف، هذا اعتماد يتم    

 .خمرجات إىل التحويل عملية عليها جرت اليت

 :التخصص وفق اإلبداع تصنيف. 3

 اهليكل يف كالتغيري املنظمة داخل التسيري باجلانب يرتبط إداري إبداع إىل التخصص وفق اإلبداع صنف    

 هو و فين إبداع و جديدة، تدريب برامج اح اقرت جديدة، مراقبة نظم اقرتاح العمل، تصميم إعادة التنظيمي،

 استخدام جديدة، خدمات أو منتجات كتطوير املنظمة داخل التكنولوجي أو الفين باجلانب يرتبط الذي اإلبداع

 .اخل...اإلنتاج أساليب يف التغيري جديدة، تقنية

                                                           
  .25، ص 2002، 0 ط عمان، املعرفة، كنوز دار االبتكار، و اإلبداع إدارة منري، زيد عبوي -1
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 املختلفة، املنظمات يف اإلدارية واإلبداعات الفنية اإلبداعات بني العالقة بدراسة والباحثون الكتاب اهتم وقد

 وجود عن الدراسات وكشفت املنظمة، أداء على النوعني كال يف اإلبداع وسرعة مدى يف التفاوت تأثري ومدى

 اليت تقل املنظمات أن الدراسات ووجدت واإلداري، الفين اإلبداع بني الكبري التفاوت عن ناجتة تنظيمية فجوة

 مييل اإلداري اإلبداع أن األحباث كشفت كما أفضل، أداؤها كان الفين واإلبداع اإلداري اإلبداع بني الفجوة فيها

 إبداع إداري تشجيع إىل مييل ال الفين اإلبداع أن أي ،والعكس أكرب باستعداد الحقة فنية إبداعات تشجيع إىل

 .الحق

 :الهدف حيث من اإلبداع تصنيف. 4

 من يتكون و اإلبداع، لتبين املنظمة تنتهجها اليت التغيريات تلك من اهلدف أساس على اإلبداع صنف     

 من الثاين النوع إىل الوصول من لتمكينها املتغريات، بعض خالل من املنظمة تسعى حيث (دائيأ) وسيلي إبداع

 له، تسعى اليت اهلدف إىل الوصول املنظمة تستطيع خالله من الذي (الغاية إبداع) النهائي اإلبداع هو و اإلبداع،

 .الثاين للنوع متهيد أو مقدمة مبثابة األول فالنوع

 :القرار مصدر حيث من اإلبداع تصنيف. 5

 اإلبداع و (سلطة قرارات) العليا اإلدارة من بقرارات يصدر املنظمات يف اإلبداع فإن التصنيف هلذا وفقا    

 اإلدارة يف شخص خالل من السلطة قرارات تتم و ،(مجاعية قرارات) املنظمة أعضاء فيها يشارك بقرارات الصادر

 و التصويت خالل من كافة املنظمة أعضاء فيها فيشارك اجلماعية القرارات أما املنظمة، يف موقعه على بناء العليا،

 1 .العليا اإلدارة خالل من اإلبداع قرارات تكون ما غالبا

 

 

                                                           
 .  24مرجع سبق ذكره، ص   منري، زيد عبوي -1
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 وآثاره اإلبداع إلى اللجوء طرق :الثالث المطلب

 اإلبداع إلى اللجوء طرق: الفرع األول

 اإلبداع إلحداث الوحيدة الوسيلة  املؤسسة مستوى على  والتطوير البحث لنشاطات الداخلية املمارسة تعترب     

 بتكاليف لالستغالل وقابلة عديدة خارجية مصادر هناك الداخلية، املصادر هذه إىل فباإلضافة التكنولوجي،

 والنوادي واجلامعات، واخلاصة العامة، البحث كمراكز ونرية، جديدة وأفكار بإبداعات تزودنا متفاوتة، وخماطر

 اإلبداعات إلنتاج اللجوء طرائق خمتلف حصر وميكن. األخرى االقتصادية املؤسسات إىل إضافة والثقافية العلمية

 1 :يلي فيما

 :والتطوير البحث نشاطات إدماج. 1

 حتقق إبداعية سياسية وتسيري لوضع كبرية استقاللية املؤسسة والتطوير البحث نشاطات إدماج يعطي          

 من وحيد ا،هتلنشاطا والثقة السرية من هاما جانبا هلا يضمن كما النجاح، حالة يف معتربة مكاسب خالهلا من

 اقتصاد أدبيات فحسب اإلجناز، قيد واإلبداعات اجلديدة األفكار على احلصول يف للمقلد املتاحة التطلعات

 .والتطوير البحث وتسيري

 وموضع محاية ومعتربة جيدة لنتائج املؤسسة والتطوير البحث لنشاطات والكامل الفعلي اإلدماج يقود وكما     

 براءات االخرتاع  واالخرتاعات واإلبداعات لألفكار القانونية احلماية أشكال من شكل طريق عن وفعالة عادلة

 األطول املؤسسة الوسيلة مستوى على النشاطات هلذه والكلية الفعلية املمارسة تعترب وباملقابل والنماذج، العالمات

 .وخطرا جمازفة واألعلى املوارد، وختصيص توفري يف تكلفة واألكثر الزمن ناحية من

                                                           
، 5األردن، ط  التوزيع، و للنشر الشروق دار ،ةاملختلف املنظمات يف اجلماعي و الفردي اإلنساين للسلوك دراسة :التنظيمي السلوك حممد، القريويت -1

  .    22، ص 2000
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لنشاطات  الداخلية باملمارسة قيامها عند االعتبار بعني املؤسسة تأخذها اعتبارات عدة إىل باإلضافة هذا     

  :  يف تتمثل اليت والتطوير، البحث

الوسط  وخارجيا وظائفها خمتلف مستوى على داخليا املتاحة العلمية واملعارف واألفكار باملعلومات اإلملام -

الداخلي  للوسط واإلصغاء الرصد أي والسوق األخرى املنظمات مستوى على املتداولة األفكار اخلارجي

 واخلارجي؛

أو  والتطوير البحث مشاريع جناح أسس كلها تشكل اليت لديها، املتاحة واإلمكانيات الطاقات جتنيد ويف -

 والسياسات باخلطط والتقيد للمؤسسة، اإلسرتاتيجية األهداف االعتبار بعني األخذ مع التطبيقي، البحث

 الكتشاف األفكار ملستخدميها (الفعال) الديناميكي والتسيري االستقاللية نوع مع قبلها، من احملددة واملوازنات

 .السوق متطلبات مع وتكيفها وتطويرها والنرية اجلديدة

 :اآلتية األساسية الشروط توافر على والتطوير للبحث الداخلية املشاريع جناح يتوقف كما

 وجعلها العلمية واملعارف والنرية اجلديدة األفكار استغالل على قادر مبدع من صادر وابتكارات اقرتاحات -

 املؤسسة؛ مع متكيفة

 واإلبداع؛ للتجديد ومدعم مشجع وسط -

 1 .والتسويق واإلنتاج وتطوير البحث وظائف بني خاصة الداخلي، التنسيق و عاونالت -

 :التعاون واتفاقيات عقود. 2

والتكنولوجية  العلمية للمعارف واالحتياج املؤسسة، لدى املتاحة واإلمكانيات القدرات يف النقص يدفع    

 بينها تعاون اتفاقيات إبرام أو عليها مصادق بعقود والتطوير املؤسسة للقيام البحث نشاطات تكاليف يف واالرتفاع

                                                           
 . 000حممد، مرجع سبق ذ كره، ص  القريويت -1
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 من مجلة إنشاء إىل دف، هبأخرى اقتصادية قطاعات يف أو القطاع، نفس يف هلا مثيلة أو أخرى مؤسسات وبني

 . املسريين وديناميكية املعينة األطراف جبدية حمددة التطبيقي، وفعاليتها البحث جمال يف واالرتباطات العالقات

واملعارف  املعلومات استغالل يف ميثل والتطوير، البحث جمال يف واالرتباطات العالقات وإنشاء قيام أساس

 البحث والتطوير مشاريع إجناز مدة يف واختصار اإلبداعات ألحدث الرامية اجلهود توحيد و طرف، لكل املكتسبة

 يف دائما وكليا تتواجد ال واملعارف واإلمكانيات الطاقات أن نظر وجهة ومن واألخطار، للتكاليف مشرتك وحتمل

 وحيداوت املؤسسات، بني لالستفادة حقيقيا حمكا تشكل والعالقات االرتباطات فهذه معينني، ومكان جمال

  .والتطوير البحث جمال يف خاصة والقدرات واإلمكانيات للطاقات

بالتكفل  تسمح بكيفية الناشئة العالقات استغالل هو فاألهم املؤسسات، بني االرتباطات كانت فمهما

املكتسبة  واألفكار املعارف باستغالل وذلك التطبيقي، البحث أو والتطوير البحث لنشاطات والفعال الفعلي

على  العمل أي التطبيقي، البحث مشاريع إجناز مدة يف وتقليص واألخطار للتكاليف مشرتك وحتمل واملتاحة،

يف  املؤسسة مكانة تعزز واملنتجات اإلنتاج يف ميزات حتقيق يف اإلسهام و التكنولوجي اإلبداع عمليات دعم

 1. السوق

 : الرخصة اقتناء. 3

شراء  عن عبارة وهي ,اإلبداع على للحصول املباشرة الوسيلة تعترب التكنولوجي، اإلبداع رخصة اقتناء إن    

ناحية  من واألسرع تشرتي، مبا علم على املؤسسة لكون فاعلية األكثر تعترب كما خارجي؛ طرف من معني إبداع

على  بناءا تكلفة واألقل التعاقد، حالة يف اإلبداع موضوع عن واملعلومات للمعارف املباشرة والنقل االستغالل

  .االقتناء طاليب من الكبري العدد

                                                           
1- Joel Broustail et Frederic Frery, Le Management Stratégique De L' innovation, Paris: Dalloz, 1993 
،p148. 
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 صاحب اإلبداع  األصلي اإلبداع ملصدر املعينة الصناعية املؤسسات تتقدم معني، إبداع حول خرب فبانتشار

 و بصفة إدارية، الطرفان عليها يصادق رخصة بواسطة واالستغالل االستعمال حق على احلصول أو لشراء بطلب 

 1.لإلنتاج الفنية الطريقة أو املنتوج عن املعارف و املعلومات نقل و الكشف يتم مباشرة

 اإلبداع آثار: الفرع الثاني

اآلثار  للنشاط، احملتملة القيمة على اآلثار اإلسرتاتيجية، التجزئة على اآلثار إىل اإلبداع أثار تصنيف ميكن     

 2 : التكاليف بنية على اآلثار و اخلمس التنافسية القوى على

   :يف وتتمثل: اإلستراتيجية التجزئة على اآلثار. 1

 األجزاء كل بالتايل و بكامله، نشاط باختفاء إما األمر يتعلق و :إستراتيجية أجزاء عدة أو جزء اختفاء -

 اجلذري؛ اإلبداع إىل ذلك يرجع و ،فقط األجزاء بعض اختفاء إما و له، املشكلة

 وجدت أن يسبق مل اليت و جديدة، أجزاء ظهور إىل اإلبداع يؤدي قد :جديدة إستراتيجية أجزاء ظهور -

 إسرتاتيجية؛ أجزاء لعدة املتضمن و متاما، جديد نشاط إنشاء إىل يؤدي أن بإمكانه كذا و قبل، من

 طرائق يف لإلبداعات بالنسبة صحيحة الظاهرة هذه :مختلفة أجزاء عدة إلى إستراتيجي جزء تشتيت -

 جتزئتها مت اإلبداعات من مجلة بعد و التصوير، آلة فمثال، .املنتج يف لإلبداعات بالنسبة كذلك هي و اإلنتاج،

 لالستهالك القابلة التصوير آلة مثل أخرى، أجزاء إىل بدورها انقسمت األخرية هذه و فرعية، أجزاء عدة إىل

 .االستعمال مبجرد

 ذكر ميكن حيث واحد، جزء يف أجزاء عدة بإدماج األمر يتعلق و :واحد جزء في أجزاء عدة إدماج -

  .املكتب معدات و االتصاالت اإلعالم، أجزاء ضم بعض حالة
                                                           

 اإلبداع تربط اليت العالقة حول الدويل امللتقى األعمال، منظمات يف مستدامة تنافسية ميزة الكتساب كمدخل اإلبداع الزين، منصوري الدين، نصر ندير بن -1
  . 02، ص البليدة حلب، سعد جامعة بالتعقيد، تتصف بيئة ظل يف التنافسية بامليزة

  .  22، ص 2002، األردن األوىل، الطبعة التوزيع، و للنشر أسامة دار ،اإلداري اإلبداع اهلل، خري مجال -2
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 :يف تتمثل و: للنشاط المحتملة القيمة على اآلثار. 2

 ودية مرد على أو منو، معدل على باحلفاظ عادة الطفيفة اإلبداعات تسمح :الطفيفة اإلبداعات أثر -

يسمح  مما اإلنتاج، طرائق على التحسينات بإجراء أو املبيعات، يدعم مما املنتج، على التحسينات النشاط بإجراء

 الربح؛ مضاعفة بالتايل و اإلنتاج، تكاليف بتخفيض

للنشاط،  احملتملة القيمة على إجيابية آثار إىل اجلذرية اإلبداعات تؤدي أن ميكن :الجذرية اإلبداعات أثر -

جتديده  خالل من مفاجئ، بشكل الزوال إىل آيال أو مستقرا كان نشاط بعث بإمكاهنا اإلبداعات فبعض

 تكنولوجيا؛

 حيث يؤدي بديلة، إنتاج طرائق أو بديل، منتج تقدمي يف فيتمثل اجلذرية، لإلبداعات السليب لألثر بالنسبة أما 

 على األقل أو مزدهر، نشاط اختفاء إىل حىت يؤدي قد و قيمة، أو أمهية كل من القدمي النشاط إفراغ إىل ذلك

 .جاذبيته من التقليل

القدامى،  املنافسني تبديل يتم قصري وقت يف و النشاط، بىن يف مفاجئ بشكل و يغري التكنولوجي فاإلبداع  

    1 .جدد بقادمني القدامى املوزعني حىت و القدامى، املوردين

 : التنافس قوى على اآلثار. 3

 تعديل إىل اإلنتاج طرائق أو املنتجات يف اإلبداع يؤدي أن ميكن :الموردين و الزبائن على اإلبداع أثر -

 عملية يف يدخل ال التقليدي التموين من جزء أن درجة إىل الصنع، تام منتج يف أو اإلنتاجية، يف العملية عميق

 ميكن اإلبداع فإن باملقابل، و .التجارية منافذه من منفذ خسارة للمورد بالنسبة يعين مما .املنتج أو تشكيل تصميم

 موردي حال ذكر ميكن حيث احلاليني؛ املوردين قدرات يطور األقل على أو جدد، موردين ظهور يؤدي إىل أن

 .التصوير آلة صناعة أو السيارات، صناعة :مثل عديدة أنشطة يف عنهم يستغين ال الذين القطع اإللكرتونية
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يؤدي  قد حيث التبديل، تكاليف تعديل على اإلبداع قدرة خالل من يكون التأثري فإن للزبائن بالنسبة أما

    .السوق يف املوجودة املنتجات تنميط إىل التكنولوجي التطور

 نادرا و املنتج، يف جذري إلبداع نتاج عموما هي البديلة املنتجات :البديلة المنتجات على اإلبداع أثر -

 إذا ما حال يف ذلك يكون و القدمي، املنتج حمل اجلديد املنتج إحالل إىل اجلذري اإلبداع يؤدي أال ما حيدث

 يقف حيث الدولة، إىل األخرى، باإلضافة األربعة التنافسية القوى يشكلون الذين مبعىن املتعاملني، كل تدخل

 داخلية، إحالالت إىل اإلبداع يؤدي احلاالت، بعض يف أنه إىل اإلشارة جتدر و ،اإلحالل هذا أمام هؤالء كلهم

 النشاط؛ نفس إىل ينتميان بآخر إسرتاتيجي جزء مبعىن إحالل

 املؤسسات حتمي اليت الدخول، حواجز على أساسا األثر يكون :المحتملين الداخلين على األثر -

 الدخول حواجز من حاجز ختطي يف يساهم أن اإلبداع فبإمكان. احملتملني الداخلني سلفا من املتواجدة

 من نفسها املؤسسات حتمي حال هذه ففي اخرتاع، براءة على احليازة أو العمل، كيفية معرفة كالتكنولوجيا،

 حتتمي فهي .املنتج تصميم على قادرة اهن  أ أو اإلنتاج طرائق يف التحكم يف انفرادها خالل من احملتملني، املنافسني

 بني متيز و الدخول، حواجز تشكل اليت هي اإلبداع على املستمرة فالقدرة ,التكنولوجيا يف حتكمها وراء

   السوق؛ يف مكان احتالل اهنبإمكا اليت املؤسسات

 من الرفع أو التقليص خالل من املنافسة، حدة من يعدل أن لإلبداع ميكن :المنافسة حدة على األثر -

 اإلبداع كان إذا خاصة مزدهرا النشاط كان كلما فإنه مثة من و ،منوه على التأثري خباصة و قدرات النشاط،

 أدى فإذا ذلك، خالف على و .كبريا يكون النشاط هذا إىل التقدم يف الراغبة املؤسسات فإن  عدد ،جذريا

 حدة تناقص إىل بدوره يؤدي مما املنافسني، عدد بذلك فيتضاءل بكاملها، للصناعة تقادم مفاجئ إىل اإلبداع

 1 .املنافسة
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 اخلروج، و أو الدخول حواجز تعديل خالل من املنافسة، حدة على يؤثر قد اإلبداع فإن أخرى، جهة من و

إىل  املؤسسات بعض معينة تكنولوجيا تعميم يدفع و .السوق يف املوجودة املؤسسات عدد على التأثري مثة من

   .السوق من اخلروج إىل أخرى و الدخول

 :التكاليف بنية على اآلثار. 4

 ملنتج لة املشك   العاملة اليد تكاليف على بقوة اإلبداع يؤثر :طبيعتها حسب التكاليف توزيع على األثر -

 و املشرتيات حصة من يعدل أن اإلبداع مبقدور أيضا و .اإلنتاج لسالسل اآليل التسيري مثال من خالل، معني

 يؤدي طفيفا أو جذريا درجته كانت أي فاإلبداع .الصنع طرائق ودية مرد حتسني خالل من استهالك الطاقة

 .إجيابيا املردودية على التأثري يعين مما واضح، بشكل الواحدة الوحدة تكلفة إىل تقليص عموما

 املكونات طبيعة من املنتج يف اإلبداع يعدل :المتغيرة التكاليف و الثابتة التكاليف توزيع على األثر -

 الرفع أو التقليص، إىل الطرائق يف اإلبداع يؤدي املتغرية، و تكلفته يف التعديل مثة من و املنتج، يف صنع الداخلة

 إىل الثابتة التكلفة حتويل إىل اإلبداع يؤدي احلاالت بعض يف و .لإلنتاج الضرورية لألصول التكلفة الثابتة من

 1 .والعكس متغرية
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 اإلداري اإلبداع مدخل إلى :الثاني المبحث

 األداء حتسني يف يساهم حبيث للمؤسسة التنظيمي اهليكل يف مباشرة تظهر عملية اإلداري اإلبداع يعترب     

 .، وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املبحثاملؤسسة داخل اإلداري

 خصائصه و اإلداري اإلبداع مفهوم :األول المطلب

 اإلداري اإلبداع مفهوم: الفرع األول

بعض  نستعرض يلي وفيما الباحثني نظر وجهات الختالف ودلك اإلداري اإلبداع تعاريف تعددت لقد     

 .اإلداري اإلبداع تعريفات

 من األمثل التجاوب تلقي أن ميكن أفكار و وسائل و أساليب ابتكار على القدرة : "هو اإلداري اإلبداع     

 1 ." التنظيمية األهداف لتحقيق مواهبهم و قدراهتم الستثمار حتفزهم العاملني، و

يف  األفراد بني التفاعل جديد،نتيجة ناتج عنها ينشأ عملية كل : "هو اإلداري اإلبداع أن روجرز يرى     

 2 ." املنظمة داخل أكرب مرونة يعطي و التفوق و التمييز حيقق جديد أسلوب املنظمة، باستخدام

األساليب  و العمل إجراءات يف التحسني إىل يؤدي حبيث اإلداري العمل يف التغري : "هو اإلداري اإلبداع     

 ." املنتج تسليم و إنتاج إىل تؤدي اليت التنظيمية

 شيء تقدمي يعين و اإلدارة جمال يف املركز اإلبداع من النوع دلك : "بأنه اإلداري اإلبداع تعريف ميكن منه و     

 3 ." التقنيات األساليب أو اإلداري الفكر يف سواء مضافة قيمة أو جديد

 

 

                                                           
  . 598  ص ،سنة نشر بدون ،مصر ، دار النشر والتوزيع،التغيري وحتديات اإلدارة عامر، يس سعيد -1
   .50ص  ،2002 ،2 ط القاهرة، ،مبيك إصدارات سلسلة اإلدارية، املشكالت حلل إبداعية طريقة 100 توفيق، الرمحان عبد ترمجة هبجبز، جيمس -2
  .180  ص ، 2007األوىل،  الطبعة ،األردن للنشر، وائل دار األعمال، و اإلدارة ،وآخرون مهدي، صاحل -3
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 اإلداري خصائص اإلبداع: الثانيالفرع 

 اخلصائص من مجلة تتجلى إن البد تنظيميا ناجحة فيه تكون الذيجملال ا إىل الدخول املؤسسة تتمكن كي     

 1 :وأمهها التميز حنو باملؤسسة دفعت اليت امليزات و

 : الزبون مع الدائم االتصال. 1

 عالية، جودة ذات خدمات و منتجات طريق عن الزبائن رغبات و أوامر تطيع اليت هي الناجحة املنظمة    

 طريق عن زبائنها لرغبات وفقا تطور اليت املؤسسات تلك هي الناجحة املؤسسات أن الدراسات أثبتت لقد و

 .للزبائن االستماع و الدائم االتصال

 :المستخدمين طرف من الذاتية ة اإلدار2. 

 مع اإلبداعية، و القيادية املواهب دوي العمال تتبىن اليت املؤسسات تلك هي الناجحة املؤسسات    

 عن القيادة بروح العمال حتسس إىل ،باإلضافة اإلبتكاريني و اإلبداعية مهتقدرا تشجع مساحات و قرص إعطائهم

 .لألفراد االستقاللية من نوعا منح طريق

 : القيم نشر 3.

 فحسب، اإلدارية املهارات من أو تنظيم من تأت مل الطويلة السنوات استمرت مؤسسة أي صالبة إن    

 القائد دور يتأتى الجملا اذه يف هلا، العمال احرتام و جاذبية مدى و القوانني و باملعتقدات نسميه ما من بل

 .هلم االستماع و احلسنة القدرة و امليدان يف الدائم التواجد طريق عن املعتقدات و القوانني هده لرتسيخ

 :النشاط تركيز. 4

 .العمل يف املطلوب الرتكيز درجة من التحقيق إىل يؤدي سوف األعمال يف التنوع    
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 اإلداري اإلبداع مبادئ :الثاني المطلب

 و االبتكار جمال يف الرائدة اآلراء من جمموعة العاملية املنظمات و الشركات مدراء من الكثري وضع لقد     

 سواء فيها األساسية املبادئ بعض مراعاة وخالقة،ينبغي مبدعة أساليبنا نامية،و مؤسساتنا تكون اإلبداع، وحىت

 1 :التالية النقاط عن عبارة املبادئ هذوه قرار، أصحاب مدراء أو كنا

 خبطئها بعد نقطع مل ومادمنا الصحيح االجتاه يف مادامت تكرب و تنمو و تولد أن فكرة ألي اجملال إفساح -

 موقفية؛ إىل فيها النجاح احتماالت حقائق،وحتولت إىل تبدلت احملتمالت من فكثري.....أو فشلها

 رحبا، و ابتكارا األكثر و األفضل و األكرب جيعلنا رعايتهم و بتنميتهم االعتناء و قوتنا، مصدر األفراد إن -

 اللياقة؛ و اجلدارة أساس على املكافأة ولتكن

 النجاحات حتقيق و القرار يف للمشاركة هلم الفرص بإتاحة تنميتهم و تشجيعهم و األفراد احرتام -

 للمؤسسة؛

سبيل  يف القدم ثبات تساوي اإلبداعية،وهي القدرة تنمي التعامل يف الالمركزية و..... الروتني عن التخلي -

 النجاح؛ و التقدم

عمله،  يف متكامل بأنه الفرد شعر إذا إال يتحقق ال ؛وهذا والطموحات الفكر و للنفس املستمر التجديد -

الطاقة  لتفجري يدفعه احلقيقي الشعور هدا أيضا،فان وشخصيته نفسه يبىن فقط، بل وظيفة ليس إن العمل و

 املنظمة؛ أهداف حتقيق خدمة يف بداخله، وتوظيفها الكامنة اإلبداعية

إىل  املسؤولية مسؤولية،و إىل النشاط حولنا إدا كذلك ؛ويكون فحسب وظيفة ال ممتع بعمل القيام حماولة -

 ؛حطمو 

                                                           
1 - Florence Durieux, Management de l’innovation, une approche évolutionniste, Vuibert édition, 
Paris, France, 2000, p 88. 
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 حتقيق إىل لسعي املزيد بدل و العمل إىل اد ألر ف ا حوافز حيرك أن شأنه من دائما األعلى إىل التطلع -

 و حية و فاعلة ة مسري حىت نضمن األبعد، اهلدف إىل ننظر هدف حتقق وكلما باستمرار األهداف األبعد

 مستمرة ومتكاملة؛

 الفريدة، و الرائدة النسخة نكون أن اإلبداع بل البلد، يف مكررة أو ثانية نسخة تكون أن اإلبداع ليس -

من  جمموعة أعمالنا لتكون الرديء ترك و اجليد أخد و أيضا، وتقوميها اآلخرين جتارب مالحظة لذلك ينبغي

 اإلجيابيات؛

 توسيع النشاطات و الكفاءات لتطوير األفضل الطريق ألنه بالغة أمهية العمل طريق عن التعلم إعطاء جيب -

 1.الوظائف و باملهام األفراد ودمج

 تصنيفاتهو  اإلداري اإلبداع مستويات :الثالث المطلب

 اإلداري اإلبداع مستويات: الفرع األول

 و االستنباط على قدرته و فعاليته و املبدع اإلداري قدرة مدى عن تعرب مستويات مخس اإلداري لإلبداع     

 اإلبداعي تفكريه نضج ومدى املبدع قدرة عن يعرب مستوى فكل العالقات بني الربط و التحليل االستنتاج و

   2 :يلي ما يف املبدعة لألفكار العملي التطبيق استغالله يف وكيفية

 الفن جماالت يف النوع هذا من املبدع يكون ما غالبا و تلقائية صفة عن عبارة هنا اإلبداع :التعبيري إبداع -

 الثقافة؛ أو أو األدب

 الطرز من نتائج إىل التوصل إىل اإلداري قدرة إىل اإلبداع من النوع هذا يشري :التقني أو المنتج إبداع -

 املستوى منو اإلبداع من النوع هدا وينتج .النواتج هده عن املعربة العفوية على قوية شواهد وجود بدون األول

                                                           
1- Florence Durieux, déjà cité, p 89. 

منشورة،  غري ختصص إدارة األعمال، اإلقتصادية، .العلوم  يف ماجيسرتلنيل شهادة  املتوسطة، مذكرة و الصغرية املؤسسات يف اإلبداع سارة، متويل مليك -2
  . 22، ص 2000ورقلة،  مرباح، قاصدي جامعة
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 ما وغالبا تقليدية غري رة متطو بأساليب كاملة ل أعما إنتاج على القدرة عليه يرتتب مما املهارات و التعبريي

 أشكاهلا؛ و األنواع مبختلف كاملة ت منتجا إنتاج جمال يف اإلبداع من النوع هذا يكون

قبل  من منفصلة أجزاء بني مألوفة غري جديدة عالقات إدراك يف املرونة النوع هدا يتطلب :االبتكار إبداع -

 احلصول على هلدف ابطة مرت غري تبدو قد معلومات دمج أو البعض بعضها مع العلم جمال من كأثر ربط وحماولة

 استخدام أساليب و اآللة اخرتاع يف احلال هو كما الرتكيب العملية هذه وتسمى معىن و قيمة ذو جديد شيء

 يف ميكن استخدامه معني رياضي منوذج لتقدمي الرياضي الفكر مع اإلداري فكرة املدير ربط حماولة أو جديدة إدارية

 اإلنتاجية؛ حتسني أو الرقابة

 فكرية مدارس مبادئ و قوانني اخرتاق على املبدع قدرة إىل اإلبداع من النوع هذا يشري :التحدي إبداع -

 لألشياء التجريدي التصوير على قوية بقدرة املبدع متتع كذلك يتطلب و جديدة أفكار و منطلقات ثابتة وتقدمي

نظرية  أو جديدة منتج تقدمي على املبدع قدرة زيادة يف املستوى هذا يسهم حيث تعديلها و حتسينها مما ييسر

 ؛ جديدة إدارية

أو  مبدأ إىل الوصول قيد يتحقق حيث أندرها و اإلبداع مستويات على النوع هذا وميثل :التخيلي إبداع -

 1.جديدة حبثية حركات و مدراس بروز أو ازدهار عليه يرتتب و إلية جديد افرتاض أو نظرية

 اإلداري تصنيفات اإلبداع: الفرع الثاني

 2 :كالتايل وهي جمموعات ثالثة إىل عموما اإلداري اإلبداع يصنف

 إدارية ابتكارات املوقفية اإلنسانية العالقات التقليدية اإلدارية املدارس تتمثل :العام اإلداري االبتكار. 1

 املدارس هذه تدخل أو تعايش التميز هذا من جيد وال ومتميزة عامة إدارية مرحلة طبعت منها كل ن أ عامة حيث

                                                           
 .    22سارة، مرجع سبق ذكره، ص  مليك -1
 السعودية، اململكة ،البشرية، الرياض للتنمية املعرفة اهلادي، دار عبد باهر: اإلبداعي، ترمجة التفكري يف علمي دليل: العمل يف بومان، اإلبداع كارول  -2

   .022، ص 2002
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 املصفويف التنظيم إىل العمودي اهلرمي التنظيم من االنتقال التغريات هذه متثل حيث احلالية، اإلدارية على مسرح

 كانت حيث األفقي، الالهرمي التنظيم إىل االنتقال مث الفنية، الوظائف يف وافقي اإلدارية الوثائق يف لتنظيم هرمي

 .كذلك املعرفية و املرونة و الكفاءة تتزايد

 الزبون، السوق، ، تنظيمي هيكل) اخلارجية البيئية التغريات و املنافسة تزايد إن :الشركة ابتكار إعادة. 2

 تواجه نفسها املؤسسة وجتد.( اجلوهرية قدرهتا و اسرتاتيجياهتا املؤسسة، رسالة) الداخلية البيئة و( املنافسة، اجملتمع

 تعيد بأن ختتار أن عليها فما األساسية اهتافرتاضا يف النظر تعيد أن أو خترج و تتدهور أن إما املصري األصعب

 .جديدة أساليب و مبفاهيم السوق دخلوا الذين اجلدد للمنافسني جتنبا ذلك و لنفسها الشركة ابتكار

 تستهدف اجلديدة املفاهيم الن اإلداري اإلبداع يف األوسع اجملال هدا يعترب :اإلدارية لمفاهيم ابتكار. 3

 اإلنتاجية إدارة جند دلك عن ومثاال اإلدارية املستويات مجيع يف العاملني و الدنيا و العليا اإلدارات حتسني أداء

 و بعد عن العمال و اهلندسة إعادة التسعينيات و الثمانيات يف الشاملة اجلودة وإدارة يف السبعينيات الشاملة

 1 .احلاضر الوقت يف الشركة االفرتاضية
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  اإلداري اإلبداع أساسيات: الثالث المبحث

 اليت، املختلفة اإلدارية الوظائف أداء يف خاصة املؤسسات أداء تفعيل يف مهم دور اإلداري اإلبداع يلعب     

عن ، وعليه سوف نتطرق يف هذا املبحث مستوياته و أنواعه مبختلف اإلبداع إجناح يف األمهية غاية يف تلعب دور

 .واسرتاتيجياته، اضافة إىل خمتف العراقيل اليت تواجه تطبيقه أهم مراحل تسيري اإلبداع اإلداري

 اإلداري اإلبداع تسيير مراحل :األول المطلب

 مرتبة مراحل وفق املنظمة تواجه اليت املشاكل حل كيفية يف اإلداري املستوى على االبتكارية العملية تتمثل     

 1: يلي فيما تلخيصها وميكن تتسم باملرونة

 االبتكارية العملية مراحل أهم من املرحلة هده تعترب : المشكلة تشخيص و تحديد و اكتشاف مرحلة. 1

للمشكلة،  احلقيقية األساليب و الظواهر بني التفريق طريق عن صحيح حنو على حتديدها يتطلب وهذا وحتليلها،

أهنا  على املشكلة إىل ننظر فأحيانا األمور، بني التفرقة فيها يصعب درجة إىل األمور ختتلط احلاالت بعض ففي

هذه  و فيه، ظهر الذي التوقيت ومكانه، و حجمه وما االحنراف، حندد أن جيب عندها اهلدف عن احنراف

 . احلل نصف تعترب دقيقا حتديدا املشكلة حتديد يف املتمثلة العملية

 ،(أولية، ثانوية) ارتباطها درجة كانت مهما باملشكلة، املرتبطة البيانات مجع يتم :البيانات جمع مرحلة. 2

 ... رمسية وغري كمية، رمسية و أ وصفية مستقبلية، أو آنية أو تارخيية أوبيانات

 األسباب دراسة و بينها الربط و البيانات حتليل مرحلة تبدأ اجلمع عملية بعد: البيانات تحليل مرحلة. 3

 يتطلب أم التحليل لعملية كافية املتوفرة البيانات هل و للمشكلة احلقيقي واحلجم املشكلة حدوث إىل اليت أدت

 . دقة بأكثر األمر تفحص األمر زيادة

                                                           
 .   002، ص 2000، 0، الطبعة والتوزيع، األردن للنشر احلامد ،دار األعمال، منظمات يف واالبتكار اإلبداع إدارة خصاونة، لطفي عاكف -1
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الشيء  عالجها، و املشكلة ملواجهة احللول اقرتاح عملية تأيت املشكلة حتديد بعد: البدائل اختيار مرحلة. 4

و  التوقيعية احللول استبعاد عن ناتج ذلك و متناقص منحىن شكل يف يأيت األفكار و احللول إنتاج أن املالحظ

املناسب،  البديل إىل الوصول غاية إىل االختيار عملية وتستمر الحق، وقت إىل وادخارها الوقتية أو مناسبة، الغري

للمشكلة أكرب   املناسب الوضع مع يتفق جديد حل إىل الوصول احتمال كان كلما كثرية البدائل كانت وكلما

على  املوضوع دراسة بصدد حنن و خاصة املسري بعقلية مرتبط البدائل حجم توافر إن إىل اإلشارة جتدر كما

 .املنظمة قدرات و بإمكانيات مرتبط ن هأ املؤسسات، كما مستوى

 من التقومي و النقد لعملية إليها التوصل مت اليت البدائل ختضع  :أفضلها اختيار و البدائل تقييم مرحلة. 5

 املعايري ضوء على بديل كل تقومي يتم و املتوقعة، النتائج و تكاليفها و السلبيات و االجيابيات خالل عرض

 :التالية

 ؛ املؤسسة موارد و سياسة و أهداف مع توافقه -

 البديل؛ وفعالية كفاءة -

 حتملها؛ اليت املخاطرة درجة -

 السرعة؛ و الوقت عامل مع توافقه -

 1. اخلارجية البيئة ظروف مع توافقه -

 كافة ورصد االسرتاتيجي البديل لتطبيق عمل خطة وضع يتم :المختار البديل تطبيق مرحلة. 6

 تؤثر أن هناشأ من اليت العوامل كل االعتبار بعني األخذ مع البديل، لتنفيذ الالزمة البشرية و املادية اإلمكانيات

 يفقد الذي الشيء وهو وقت، أي يف احملتملة البيئية الظروف تغيري لتجنب احملدد الوقت يف اخلطة تنفيذ على

 . البديل فعالية

                                                           
  . 002ص  مرجع سبق ذكره، خصاونة، لطفي عاكف -1
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 اآلثار و النهائية التقارير على احلصول و تنفيذه بعد املختار احلل متابعة عملية هي: التقويم مرحلة. 7

 التنفيذ عملية تساير اليت املشاكل على التعرف إىل باإلضافة املتوقعة، بالنتائج مقارنته و البديل، تنفيذ عن املرتتبة

 .سبقت اليت املراحل قي الحق منها االستفادة جيب حمصلة تعترب التقومي عملية ،و هلا املناسبة وضع احللول و

 اإلداري اإلبداع راتيجياتتاس :الثاني المطلب

إجياد  و اإلبداعية للعملية الرتويج لغاية تصمم اليت التنظيمية السياسات الداري اإلبداع باسرتاتيجيات ويقصد     

 1: االسرتاتيجيات هذه ومن املنظمة داخل اإلبداعي املناخ

 : باألهداف اإلدارة نموذج. 1

 مشاركتهم و العاملني التزام خالل من املنظمة أهداف لتحقيق حماولة أهنا على باألهداف اإلدارة تعرف    

 نظام يساعد كما املرؤوسني، و الرؤساء على باألهداف اإلدارة نظام يركز و .اهتنشاطا و أهدافها حتقيق يف الفعلية

 من التعويضات، دفع و بالرتقية تتعلق سلمية معلومات قاعدة خالل من صحيح بشكل القرارات اختاذ على املدراء

 تتوفر هكذا و االجناز و األداء مستوى حتسني إىل يؤدي ذلك فإن الفردي التحفيز على النظام تركيز خالل

 .لإلبداع الفرصة

 : التنظيمي لتطويرا. 2

 اإلبداع لرتويج مالئمة إسرتاتيجية يعترب التغري و العالقات و األفراد على يركز التنظيمي التطوير إن    

 أيضا يساعد وهو أساسي تنظيمي كمعيار اإلبداع تقبل على املنظمة أفراد تدريب على يساعد انه إذ اإلداري،

  .اإلبداع يف تساهم تنظيمية صفات ترويج على

                                                           
   .   054، ص 2002 مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر الفاروق دار اإلبداع، ،إدارة العامري خالد ترمجة كوك، بيرت -1
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 وترويج تقبل على القدرة و املستمر االلتزام ضمان هبدف ذلك و املنظمة يف التطوير يرسخ إن وجيب

 عامة أهداف لصياغة و املصاحل و باالهتمامات الوعي لزيادة التنظيمي التطوير يستخدم أن وميكن اإلبداع،

 .شاملة

 :الوظيفي التخصص. 3

 تصمم اإلداري اإلبداع فالرتويج املتخصصة، بالنشاطات للقيام وحدات بتصميم املنظمة قيام وهو    

 البحث وحدات إنشاء مثل اإلبداعية، العملية من املختلفة للمراحل مالئمة تشغيلية ذات تنظيمية وحدات

 .التخطيط أو مجاعات والتطوير

 : الدورية. 4

 هو اإلسرتاتيجية هذه على األمثلة فمن متغريه أو ثابتة غري تنظيمية إشكال استخدام على القدرة وهي    

 خاصة و خمتلفة وظيفية مسؤوليات ذات لكنها و ةهبمتشا التشغيلية البيئات يف للعمل العليا اإلدارة أفراد نقل

 تعمل اليت للجماعات املتوازن التطوير و عادية، غري إبداعية إمكانيات متتلك اليت املراكز أو للمناصب بالنسبة

 1 .املتشاهبة املشكالت أو للمشكلة حل على
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 اإلداري اإلبداع معوقات  :الثالث المطلب

 مباشر،كما غري األخر وبعضها مباشر خفي،بعضها وبعضها ظاهر بعضها كثرية، معوقات اإلداري لإلبداع     

أن  ونعتقد اإلنسان، ذات يف داخلية أو خلقية صفات بفعل وبعضها خارجي تأثري لفعل ناتج املعوقات أن بعض

هذه  تشخيص إىل وسعى ذلك أراد لو و حدته من التخفيف أو املعوقات هذه من التخلص على قادر اإلنسان

 1 :وهي املعوقات هده أهم نذكر وسوف إجيابية، و ذكية بطريقة معها التعامل على العمل مث املعوقات،

 :الفردية المعوقات. 1

 املخاطر؛ حتمل على القدرة عدمو  األمان بعدم اإلحساس  •

 الفشل؛ جتنب يف الرغبة و اخلطأ يف الوقوع من اخلوف • 

 الفشل؛ حالة يف السمعة على القلق  •

 الرؤساء؛ من واخلوف القلق • 

 .الغري على االعتماد إىل امليل • 

 :التنظيمية المعوقات. 2

 التفصيلية؛ التنفيذية اإلجراءات، اضافة إىل الشديدة املركزية  •

 العمل؛ ونظم التنظيم هياكل يف النمطية • 

 الضيق؛ بالتخصص ذخاأل على الرتكيز • 

 بالتجديد؛ الرتحيب وعدم بالتقاليد التمسك • 

 .اخلارجي باملناخ االتصاالت وضعف التنظيمي االنغالق  •

                                                           
1 - Mellissa Schilling, François Thérin, Gestion de l’innovation technologique, Maxima, Paris, France, 
2006, p 120.  
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 : خالصة

 

مفهوم  حول الباحثني نظر وجهات يف اختالف هناك أن وجدنا الفصل هذا يف إليه تطرقنا ما خالل من     

 .جديدة أفكار على عبارة هو اإلبداع أن جند حيث اإلبداع،

 و مبادئه على التعرف إىل باإلضافة اخلصوص، وجه على اإلداري اإلبداع موضوع مبعاجلة قمنا كما     

 اليت يف تنمية املوارد البشرية اإلبداع اإلداري يلعبه الذي الدور معرفة أجل من وذلك عليه، املطبقة اسرتاتيجيات

 .الثاين الفصل يف إليه نتطرق سوف ما وهذا إليها، الوصول املؤسسة ترغب
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 :تمهيد

يأيت هذا الفصل امليداين لتدعيم مفهوم اإلبداع اإلداري من خالل إجراء دراسة ميدانية على إحدى      

املؤسسات العامة اجلزائرية، ذلك ألّن الدراسة النظرية وحدها تصبح غري كافية ما مل تدعم بشواهد واقعية من البيئة 

 .  اجملتمعية، اليت نطمح االستفادة منها

وقد مت اختياري ملؤسسة سونلغاز مبستغامن من أجل معرفة مكانة اإلبداع اإلداري يف سياسة تنمية املوارد      

املقابلة اليت أجريناها مع رئيس البشرية املعتمدة من طرف اإلدارة، بواسطة املعلومات املتحصل عليها من خالل 

 :على النقاط التالية مصلحة املوارد البشرية، وبذلك فقد ركزنا يف هذا الفصل

 . تقدمي عام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز: املبحث األول

   .ؤسسةاملب اإلداري اإلبداعواقع  :الثاين املبحث
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 تقديم عام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز: المبحث األول

 الوطنية للكهرباء و الغاز هي الوحيدة املتمركزة يف جمال انتاج و توزيع الكهرباء و الغاز يف اجلزائر تعترب الشركة     

و هلذه العوامل ارتأينا ان نسقط دراستنا النظرية على هذه ، حيث اهنا تقوم بتوظيف عدد كبري من العمال

 .املؤسسة

 نشأة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز :األولالمطلب 

 على الساحة الوطنية منذ امد بعيد من املؤسسات الوطنية املوجودة الوطنية للكهرباء و الغازالشركة تعد        

 :  يلي مالذلك ارتأينا التعريف هبا يف 

   لمحة تاريخية عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز : أوال

 :الوطنية للكهرباء والغاز من خالل املراحل التاليةميكن التعرض إىل التطور التارخيي الذي عرفته الشركة        

 : 2696 -2691مرحلة ما بعد االستقالل  - أ

عشية االستقالل املهام اليت   7491اليت أنشئت سنة ( EGA)الكهرباء والغاز اجلزائر  مؤسسةتولت 

 : كانت موكلة ملؤسسة كهرباء وغاز فرنسا، وبقيت مرتبطة هبا وبشكل وثيق نظرا ملا يلي

طبيعة املعدات والتجهيزات اليت كانت مستعملة، واليت تتطلب تدخل العمال والفنيني الفرنسيني  -

 .للقيام بعمليات صيانتها

  .سهولة االتصال وقرب املسافة بني البلدين -
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 : 2661 -2696مرحلة التوجه االشتراكي  - ب

جويلية  69املؤرخ يف  94/69شهدت هذه املرحلة إنشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز مبوجب األمر            

 . ، وذلك بعد حل مؤسسة كهرباء وغاز اجلزائر 7494

 .وعرفت هذه املرحلة إنشاء جمموعة من الشركات الوطنية لتكون مبثابة احملرك املتغري الذي عرفته البالد

 :وقد أوكلت هلا سونلغاز املهام التالية       

 .احتكار كل عمليات إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء لصاحل الدولة -

باإلضافة إىل مجلة من املهام الفرعية واليت متثلت أساسا يف تسويق غاز البيتان املميع واملنتج من  -

 .طرف سوناطراك، وبيع وصيانة أدوات العد املوجهة للسوق الوطنية

 :ة التسعيناتمرحل -ج

، مما عطل وثرية منو االقتصاد  متيزت هذه املرحلة بظهور مشاكل وصعوبات مالية على املستوى الوطين     

مما  التسعينيات، وبدأت تبعا له تطفو على السطح يف بداية  7499الذي تأثر كثريا باهنيار أسعار البرتول سنة 

د كانت سونلغاز من بني املؤسسات اليت وجدت نفسها وق أالقتصاديةأدى إىل اعتماد سياسة االصالحات 

 .اعتماد خمطط التطهري املايل ملواجهة الصعوبات الناشئة إىلمضطرة 

 : 1111مرحلة ما بعد  -د

 آسهم، حتولت سونلغاز إىل شركة ذات  6226املؤرخ يف الفاتح من جوان  26/746مبوجب القرار       

 الكهربائيةحيث تتكفل سونلغاز بتسيري وتوفري الطاقة  والتنظيموهو األمر الذي أعطى دعما ودفعا لعملييت االنتاج 

  .وتوزيع الغاز عرب كافة الرتاب الوطين، وهي متارس النشاطات واملهام حلساب الدولة
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 تعريف الشركة الوطنية الكهرباء والغاز: ثانيا

تعترب الشركة الوطنية الكهرباء والغاز من أقدم الشركات الوطنية عمرا، مت إنشاؤها يف العهد االستعماري         

بعد اكتشاف آبار للبرتول حتمل كميات كبرية من الغاز  و البرتولية، وذلك تكملة للمنشآت النفطية 7491سنة 

 .حلكومة اجلزائرية اهتمامها لتأميم االقتصاد الوطين، وبعد االستقالل مباشرة ركزت ا الطبيعي يف الصحراء اجلزائرية

أعلن عن أول عملية تأميم خصت املؤسسات االقتصادية وقطاع البنوك، مث انتهت يف  7499ففي سنة         

فرباير أهم تاريخ حيث مت تأميم كل األنابيب  69، وكان تاريخ  بالتأميم الكلي لقطاع النفط 7417سنة 

، فهي عبارة عن  وتتمثل أعمال الشركة يف عملييت توزيع الكهرباء والغاز الطبيعيخلاصة بالغاز ومتعلقات الشركة ا

، وهي مطالبة يف إطار براجمها التنموية بإجناز براجمها القصرية  مؤسسة اقتصادية جتارية تقوم بعملييت البيع والشراء

 .جوطويلة املدى، بغية التكفل بتموين السوق الوطنية هبذا املنتو 

 المديرية الجهوية للتوزيع بوالية مستغانم: المطلب الثاني

 التعريف بالمديرية الجهوية للتوزيع: أوال

تعترب املديرية اجلهوية للتوزيع مبستغامن حاليا من بني املديريات التابعة ملنطقة التوزيع بالبليدة اليت ستندمج        

 .مستقبال مع مناطق أخرى ضمن مشروع الوسط

حيث أصبحت مديرية  7492لتستقل سنة  أملديةوكانت تابعة ملركز  7411تأسست املديرية سنة        

كما أهنا تشرف على ثالثة   واجلنوب، وحتتل موقعا اسرتاتيجيا كوهنا تربط بني الشمال  مستقلة تغطي قطاع الوالية

 :مصاحل جتارية وهي

 .املصلحة التجارية مبستغامن الغربية -

 .تجارية مبستغامن الشرقيةاملصلحة ال -

 .املصلحة التجارية بعني الوسارة -
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ألف زبونا يف شبكة الغاز سواء  96ألف زبون يف شبكة الكهرباء و  762تقوم املديرية بتسيري أكثر من        

موزعني عرب  6277لسنة  فأريلعامال يف شهر  092، بتعداد عمايل بلغ  يف الشدة املنخفضة أو املتوسطة

 .التجارية املصاحل

 :  تقوم املديرية جبملة من الوظائف االعتيادية واملتمثلة أساسا يف       

 .تسيري ومتابعة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية والغازية -

 .ضمان استمرارية توزيع الكهرباء والغاز -

 .تطبيق السياسة التجارية للشركة -

 .ايصال الزبائن اجلدد -

 عرض الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للتوزيع لوالية مستغانم : ثانيا

، واالستقاللية بني األنظمة  اهليكل التنظيمي للمديرية اجلهوية للتوزيع مبستغامن بالتنظيم الوظيفي يتميز       

،   عن نتائجها وطرائق حتقيقها ضمن إطار االسرتاتيجية الكلية الفرعية اليت يكون على رأس كل منها مدير مسؤول

 .كما يتميز بتوفري الوسائل الكافية ملتابعة أداء رؤساء املصاحل وذلك بتوفري نظام معلومات جد منتظم

ا ، وسنقوم فيم تكمن مهمة املديرية اجلهوية للتوزيع مبستغامن بوضع الربامج واملخططات ومتابعة تنفيذها        

 : يلي بعرض عام لألقسام اليت يتشكل منها اهليكل التنظيمي هلذه املديرية اجلهوية

، حيث تستقبل املكاملات اهلاتفية والربيد  وتشرف عليها كاتبة تقوم بعمل السكرتارية : سكرتيرة المدير -

 .، كما تتوىل مهمة الرد على خمتلف الرسائل والربقيات املسجلة اخلاص

  .باجلوانب القانونية وتوفري وإعداد الوثائق الضرورية هلا هتم بتنظيم وتسيري كل ما خيصوي : ملحق قانوني -

 .ويتكفل بتنظيم وتسيري كل ما خيص عمليات االتصال : مكلف باالتصال -
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يعمل على احملافظة على سالمة األشخاص واألمالك داخل املديرية ويتكفل  : مهندس الوقاية واألمن -

 .باحلراسة والوقاية من احلوادث

 .ويتمثل يف شركة أمنية خاصة أبرمت عقدا مع مؤسسة سونلغاز هبدف محايتها : عون األمن الداخلي -

 :تضم عدة أقسام نذكر فيما يليكما 

 :وكذا التقنية وتتدرج حتتها مصلحتني  هلا أمهية بالغة لقيامها باملهام التسيريية : قسم العالقات التجارية -

 وكالة حاسي  مصلحة الزبون وحتتوي على أربعة وكاالت وهي وكالة مستغامن، وكالة عني تادلس ،

 .ماماش، وكالة سيدي علي

 مصلحة تقين جتاري. 

يستقبل طلبات الدراسة برفقة ملف من طرف قسم العالقات  :قسم دراسات االنجاز واألشغال -

  :  التجارية، فيقوم مبعاينة املوقع واجناز الدراسات، مث إنشاء التقومي الالزم للعملية، ويتكون من ثالثة مصاحل

 مصلحة دراسة الغاز. 

 مصلحة دراسة الكهرباء. 

 مصلحة تسيري االستثمارات. 

 :يقوم بدراسات أولية لتوصيل الغاز وصيانة الشبكة ويتكون من  :القسم التقني للغاز -

 مصلحة استغالل الغاز. 

 مصلحة صيانة الشبكة.  
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 :يقوم بدراسات أولية لتوصيل الكهرباء وصيانة الشبكة ويتكون من  :القسم التقني للكهرباء -

 مصلحة استغالل الكهرباء. 

 مصلحة صيانة الشبكة. 

وكذا أجهزة االعالم يقوم بتسيري كل من خيص األنظمة املعلوماتية  : المعلوماتيةقسم تسيير األنظمة  -

 . اآليل باملؤسسة

يقوم مبراقبة الوضعية املالية واحملاسبية بإعداد كل الوثائق اخلاصة بالعمليات  : قسم المالية والمحاسبة -

 :امليزانية ويتكون من ثالثة مصاحل هي اليت تقوم هبا املديرية إضافة إىل تسيري

 مصلحة املالية. 

 مصلحة تسيري ومراقبة امليزانية. 

 مصلحة االستغالل. 

بكل ما خيص العنصر البشري من توظيف وتكوين وتقييم  هو قسم يهتم :البشريةقسم الموارد   -

 :ويتكون من ثالثة مصاحل هي

 تسيري رئيسي للعمال مصلحة تنمية املوارد البشرية وتتضمن عون. 

 تتضمن مكلف بالدراسات مصلحة التكوين و. 

 مصلحة االدارة وتتضمن عون تسيري رئيسي للعمال وعون تسيري للعمال. 

 .تعترب مصلحة مستقلة عن األقسام وهتتم بدراسة الشؤون العامة للمؤسسة :العامةمصلحة الشؤون  -
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 .الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للتوزيع بمستغانم: 12الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Décision n°730/DG du 21 juin 2005 portant organisation de la DGDO: المصدر
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 الوظائف األساسية للشركة :لثالمطلب الثا

 .التموين بالكهرباء والغاز :للمؤسسة وظيفتني أساسيتني مها   

 :التموين بالكهرباء: األولى الوظيفة -2

مع خمطط يوضح فيه املسافة بني نقطة الربط واملنزل  يقوم الزبون بإيداع طلب لدى مصلحة سونلغاز     

باإلضافة إىل وصل الكهرباء والغاز جلاره بعدها تقوم املصلحة بتسجيل الطلب مث تقوم بإرسال تقنيني إىل عني 

  .املكان لدراسته من كل اجلوانب وحتديد التكاليف اليت تقدم للزبون ليقوم بالدفع

مقاول للقيام بالعمل وتبقى املصاحل تراقب األعمال وبعد االنتهاء تقوم توكل الشركة األشغال إىل      

 .بالتأكد من العمل مث تقوم بعملية الوصل

   :غازالتموين بال: الوظيفة الثانية -1

ونفس الشيء بالنسبة للغاز إال إن العملية بالنسبة للغاز تكون مدققة خلطورة هذه املادة حيث تقوم      

األعمال يقوم هبا مقاولون حيث تعرض الشركة حيث أّن هذه  .للتأكد من صحتها قبل التموينبفحص األنابيب 

 . املشروع يف شكل مناقصة مفتوحة ليقوم هؤالء بإيداع عروضهم وتقوم الشركة باختيار أفضل عرض

تقوم الشركة يف كل  الوظيفتني السابقتني، تعطي املؤسسة اهتماما كبريا للموارد البشرية، حيثباإلضافة إىل      

سنة بإشعار مصاحلها بتحديد احتياجاهتا التدريبية بعد حتديد االحتياجات تقوم الشركة بإرساهلم إىل مدارس 

خاصة لتكوينهم حيث يتم إعطاء العامل هناك دروس تطبيقية وكذلك دروس يف شكل أقراص مضغوطة وكتب   

 .أي أن العملية التدريبية موكلة ملؤسسات خاصة

 



 -مستغانم–بشركة سونلغاز  دراسة ميدانية   :                                       الفصل الثالث
 

  65  
  

 مؤسسةالب اإلداري اإلبداعواقع  :الثاني بحثالم

وتنمية املوارد  اإلداري اإلبداع بدراسة نقوم األول املبحث خالل من مبادئها و املؤسسة على التعرف بعد     

 .املوضوع صلب باعتباره املبحث هذا خالل من ذلك و املؤسسة، هذه يفالبشرية 

 املقابلة خالل من ؤسسةامل يف قسم املوارد البشرية مسؤول لنا قدمها اليت اإلجابة على باالعتماد وذلك     

 .الشخصية

 بالمؤسسة تطبيقه ومدى اإلداري اإلبداع :األول المطلب 

 :يلي ما على التعرف ميكن ةاملقابل خالل من عليها احملصل األجوبة من انطالقا   

 :مؤسسةال في اإلبداع. 2

 اليت املبادئ أحد اإلبداع جبعل ذلك و االبتكار و اإلبداع على العمل أجل من كان تطور أي ؤسسةامل تتبىن     

 طرف من تأكيده مت ما اذوه زبائنها، رغبات و متطلبات على البحث دائمة منها جعل ما هذا و عليها، حتث

 .األسئلة على إجابته خالل من املسؤول

   :مؤسسةال في اإلداري اإلبداع. 1

 املؤسسة، وظائف على تأثري من له ملا اإلداري اإلبداع حتقيق إىل دائما تسعى املؤسسة أن سؤولامل أكد لقد    

 .األسئلة على إجابته خالل منوهذا 

 الفرق إنشاء إىل تؤدي اليت العناصر أهم من تعترب اإلبداع عملية خالل من اإلدارية األساليب تطور نأ فبني     

البيئة  مع يتناسب مبا مرنة جعلها و اإلدارة أساليب تطوير إىل املؤسسة تسعى لذلك املؤسسات؛ بني و التمايز

هذه  من ستحققها اليت بالنتائج علم على لذلك، ألهّنا الالزمة التغيريات إدخال على تعمل كما ا،هب احمليطة
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 الوظائف و التنظيمي اهليكل ختص التغريات هذه أن جند كما .األحيان بعض يف مكلفة كانت لو حىت التغريات

  .اإلدارية

 :تكمن يف :المؤسسة في اإلداري اإلبداع خصائص. 3

 ما هذا و اهنيفضلو  اليت بالطريقة تلبيتها على العمل و م،هترغبا و مهتحاجا ملعرفة الزبائن مع الدائم العمل -

 التنظيمي؛ هيكلها يف التغيري إىل باملؤسسة أدى

 املؤسسة؛ مبادئ و قيم ترسيخ على لعملا -

 اخلربة؛ و العلمية املؤهالت أساس على العمال اختيار -

 .إتقانه على احلرص و معني عمل إجناز يف عامل كل ختصيص  -

 تنمية الموارد البشرية بالمؤسسةو  اإلداري اإلبداع العالقة بين: الثاني المطلب 

 على بالتعرف املطلب هذا يف نقوم ،ما سبق خالل من ؤسسةامل يف اإلداري اإلبداع مكانة على التعرف بعد     

 .ه على تنمية املوارد البشريةتطبيق نتائج

 مراحل تشجيع اإلبداع اإلداري في المؤسسة  : أوال

اليت تعتمدها إدارة املؤسسة يف تشجيع اإلبداع اإلداري واليت تتلخص يف  أو املرحلل وفيما يلي أهم اخلطوات    

 :النقاط التالية

 :هادخال سياسة مباشرة تحتوي على احتضان اإلبداع اإلداري والوعي بأهميت -2

من أجل دعم اإلبداع اإلداري وجعله كميزة أساسية لرفع أداء املؤسسة وتنمية املورد البشري، وجب 

 .عليها رسم اسرتاتيجية واضحة وخاصة هبذا النشاط
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فيما خيص االهتمام بتنشيط آالت اإلبداع الكامنة يف  حيث تعددت االقرتاحات يف شركة سونلغاز

املوظف، ومن خالل هذا عملت املؤسسة على تطبيق اسرتاتيجية رغم أهّنا حديثة النشأة لدعم العملية أساسا 

لالهتمام بكل املوظفني لرتسيخ القاعدة األساسية الحتضان اإلبداع اإلداري  لديهم وتبين أهم نتائجه مع األخذ 

بار املوظفون األكثر إبداعا، يف سياسة خاصة وذلك كله ضمن املنهجية العامة لتسيري وتنمية  املوارد البشرية باالعت

 .باملؤسسة

  :العمل على تدريب الموظفين على استخدام األساليب اإلبداعية -1

من أهم املكونات االسرتاتيجية املباشرة لرتسيخ العمل تعد عملية التدريب اليت تتبناها شركة سونلغاز 

حل املشكالت واختاذ القرارات اإلبداعي يف أعمال املوظفني، والذي يعد باملكانة واألمهية اليت تساعدهم على 

 .اإلدارية

 :وضع برامج شاملة تهتم بتهيئة البيئة اإلبداعية -3

رامج هتتم باحمليط واجلانب البيئي الذي يلعب دور  قامت شركة سونلغاز يف اآلونة األخرية على وضع ب

كبري يف تنمية القدرات اإلبداعية للموظفني، والذي يرتكز بالدرجة األوىل على عنصر التحفيز، حيث يساهم هذا 

ومن بني أشكال التحفيز اليت  ،األخري يف تنمي أفكار وقدرات املوظف وجعله أكثر انتاجا لألفكار اجلديدة

 :تستخدمها إدارة مؤسسة سونلغاز ما يلي

  املرؤوسني؛ من املتقدمة االقرتاحات و باألفكار الرؤساء اهتمام -

 املرؤوسني؛ من املقدمة لألفكار اإلصغاء -

 يف املدراء اجناز حتسني كيفية حول املرؤوسني من املقدمة لالقرتاحات كبري بشكل و املدراء انفتاح -

 العمل؛

  اجنازهم؛ على للحكم املدراء قبل من العالية املعايري استخدام -
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  للمجتمع؛ املقدمة حتسني حول املرؤوسني طرف من املقدمة األفكار و لالقرتاحات اإلدارة طلب -

 .باجنازه املرؤوسني يقوم الذي للعمل املدير محاسة -

  الطلب؛ حسب األخرى الوظائف إىل وظيفة من لالجناز اإلمكانية توفر -

  العمل؛ يف للتميز عالية معايري وجود -

 للعمل؛ مناسبة تعليمات و قواعد جود و -

 املرؤوسني؛ بني اآلراء يف التنوع على التشجيع -

  بالعمل؛ للقيام الكافية السلطة منح -

 . عليهم الرقابة إىل احلاجة دون عملهم أداء على مرؤوسيهم بقدرات الرؤساء ثقة -

 تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة على اإلداري اإلبداع تطبيق نتائج: ثانيا

 : بالنسبة للمنظمة. 2

 .ساعد املؤسسة على تقدمي خدماهتا بشكل أفضل -    

يزيد اإلبداع من تقدم املؤسسة، وقابليتها للتكيف مع املتغريات وزيادة املرونة يف عملياهتا اإلدارية والفنية  -    

 .املستمرة

  :للمورد البشري بالنسبة. 1

 .ةؤسسعلى اكتشاف ودعم قدرات األفراد الذاتية وتوجيهها حنو تطوير امل اإلداري ساعد اإلبداع -    

 .ؤسسةيف حتقيق الذات والشعور باإلجناز جلميع العاملني يف امل اإلداري اإلبداع ساهم -    

 .وتنمية معارف ومهارات األفراد والتأثري على اجتاهاهتم وسلوكهم تطوير -    

 .هم يف بناء الثقة لدى األفراد العاملنياس -    

 .ساعد الفرد على التغلب على املعوقات الشخصية اليت حتول دون قدرته على التعبري عن إمكاناته اإلبداعية -    
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 .يف منظماهتميوضح لألفراد مسارات التطوير والتجديد  -    

 . يدفع األفراد إىل الدخول يف منافسات التحدي والتميز مع اآلخرين -    

وبالتايل قدرهتم على الظهور بصور إبداعية  ،يساعد األفراد يف إعادة حتديد أهدافهم وتصوراهتم عن العمل -    

 .متجددة ومستمرة
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  :خالصة

 ملؤسسة بالنسبة تنمية املوارد البشرية يف اإلداري اإلبداع أمهية نربز و نبني أن الفصل هذا يف حاولنا لقد     

 أجل من عظيمة جمهودات تكرس املؤسسة أن لنا تبني الدراسة فرتة خالل من إليها توصلنا اليت والنتائج سونلغاز

  .ةأداء فعال من خالل تطوير مواردها البشري حتقيق من ميكنها حىت اإلداري اإلبداع تطبيق

 وذلك رفع مستوى أدائها إىل تسعى املؤسسة أن األسئلة خمتلف على اإلجابة خالل من لنا اتضح كما     

 بالدرجة مبادئها كأحد اإلداري اإلبداع جعل إىل باإلضافة واملبدعة املؤهلة البشرية الكفاءات على باعتمادها

 .األوىل
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 : تمهيد

، انطالقا من مفهومه، أمهيته (املؤسسي)لقد تناولنا يف الفصل األول نظرة عامة شاملة حول اإلبداع اإلداري      

ومراحل اتباعه يف اإلدارة، وهذا ما سوف يساعدنا الحقا على إمكانية الرتكيز على استخدام هذا املفهوم يف إدارة 

     . وتنمية املوارد البشرية يف اإلدارة كعنصر حيوي فيها

 على رصحت ةخي األ ذهه ن  أ اطامل مؤسسة، ألي حتمية ضرورة أصبحت البشرية واردامل تنمية ن  فإ هوعلي     

 التكنولوجية، اجملاالت وخاصة اجملاالت لفخمت يف واحلاصلة تسارعةامل اتي التغ نتيجة ستقبلامل يف بقائها نضما

   .والثقافية اإلدارية

 :الفصل إىل النقاط التالية ولقد ارتأينا تقسيم هذا     

 .وتطويرها إدارة املوارد البشرية تنمية ماهية: املبحث األول

 . لتطوير املوارد البشرية اإلداريأساسيات مدخل اإلبداع  :املبحث الثاين

 . ة املؤسسية احلديثة لتطوير املوارد البشريةبداعياألساليب اإل :املبحث الثالث
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 تنمية إاداية المواياد البشرية وتطويرهاماهية : المبحث األول

أصبحت تنمية املوارد البشرية على مدى العقدين املاضيني أسرع جماالت التنمية اإلدارية تطوراً، حيث قامت      

املنظمات الكربى بإنشاء إدارات متخصصة لتنمية املوارد البشرية وتدريب العاملني هبا على املناهج و اجلوانب 

كما عمل عدد من املنظمات على االستفادة من طفرة تنمية املوارد البشرية عن . لفة يف هذا اجملالاملهنية املخت

 .طريق تسويق حزم من برامج التنمية البشرية للعمالء الذين يسعون إىل إحراز حتسني ملموس يف هذا اجملال

 وأهميتها البشرية المواياد إادايةمفهوم  :األول المطلب

 العمل أساليب لتطوير امللحة نتيجة للحاجة العشرين القرن مطلع مع وتتطور تظهر البشرية املوارد إدارة بدأت     

 مرورها بعد وذلك للمؤسسة التنظيمي اهليكل يف مكانة أصبحت حتتل حيث املؤسسات، حجم توسع بسبب

 .عديدة مبراحل

  البشرية المواياد إادايةمفهوم : الفرع األول

 بني التمييز ميكننا البشرية، حيث املوارد إلدارة موحد مفهوم حتديد حول النظر وجهات تضاربت لقد     

 .واحلديثة التقليدية  :وجهتني

 وكذلك تنفيذية، على نواحي روتيين نشاط إال هي ما البشرية املوارد إدارة أن التقليدية النظرية أصحاب يرى     

 .للمؤسسة العام التنظيمي يف اهليكل الوظيفة بأداء يقوم الذي التنفيذي للجهاز التنظيمي الوضع

 ألمهية وذلك( التمويل، املالية التسويق، اإلنتاج، )املؤسسة  يف األساسية الوظائف إحدى تعتربها احلديثة أما     

   1 .للمؤسسة اإلنتاجية الكفاية على البشري العنصر

 
                                                           

 43. ص ، 2000األردن، عمان والتوزيع، للنشر صفاء دار البشرية، املوارد إدارة وآخرون، شهادة نظمي - 1
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 :النحو التايل على هبا املهتمني الكتاب نظر وجهة من البشرية املوارد إدارة تعريف وميكن

  :األول التعريف

 املؤسسة حتتاجها اليت البشرية يتعلق باملوارد ما بكل االهتمام عملية أهنا على البشرية املوارد إدارة تعريف ميكن     

 وتوجيهها عليها واحلفاظ وصيانتها استخدامها على املوارد واإلشراف هذه اقتناء يشمل وهذا أهدافها، لتحقيق

  1 .املؤسسة وتطويرها أهداف لتحقيق

  :الثاني التعريف

 وإمكانياهتم، قدراهتم إبراز إرادهتم يف حتقيق ميكنهم حىت العاملني األفراد معاملة تنظيم طرق حيدد قانون هي     

  2 .واجلماعية الفردية الكفاءة حتقيق

  :ثالثال التعريف

 للموارد األمثل حتقيق االستخدام على تعمل املؤسسات يف أساسية ووظيفة إدارة متثل البشرية املوارد إدارة     

 بشكل املتعددة واملمارسات السياسات من على جمموعة تشمل إسرتاتيجية خالل من فيها تعمل اليت البشرية

   3.حتقيقه يف ويسهم ورسالتها املؤسسة مع إسرتاتيجية االستخدام هذا يتوافق

 أهمية إاداية المواياد البشرية :الفرع الثاني

 كمورد سواء للمؤسسة ميزة تنافسية حتقق أهنا باعتبار البشرية، املوارد إدارة أمهية على العاملية املدارس تؤكد     

 وجد فقد اإلسرتاتيجية، األهداف حتقيق على مساعدة أو كإدارة األخرى، للوظائف مساعدة وظيفة أو اسرتاتيجي

 يف بعض التنافسية امليزة حتقيق يف الرئيسي املغزى هي البشرية املوارد إدارة أن بورت مايكل الشهي االسرتاتيجي

  .الصناعات
                                                           

 .   30، ص 2007 -2006حماجي عوينة، إدارة املوارد البشرية وبناء فريق عمل ناجح ، مذكرة لنيل شهادة ماسرت ختصص إدارة أعمال،سنة  - 1
 28. ص ، 2005 والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار البشرية، املوارد إدارة حجازي، حافظ حممد - 2

 3 .ص ، 2004 األردن، عمان زهران، دار البشرية، املوارد إدارة اهلل، نصر حنا - 3
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 1 :مما سبق يتضح أن أمهية إدارة املوارد البشرية تأيت من النقاط التالية

قدرة إدارة املوارد البشرية على استقطاب أفضل العناصر البشرية لشغل الوظائف الشاغرة والذي سينعكس  -

 .والرحبية اإلنتاجيةبدوره على 

 .واإلنتاجيةقدرة املنظمة على توفي املناخ التنظيمي الصاحل للعمل من حيث التحفيز ، ودفعهم للعطاء  -

يف جمال التعيني وتقومي األداء والتدريب والرتقيات ستوفر تكاليف حمتملة  املعاجلة الفورية للمشاكل احملتملة -

 .اإلنتاجيةاخنفاض  ناجتة عن سرعة دوران العمل،أو زيادة معدالت الغياب ، أو

توفي تكاليف باهضة يف قضايا قانونية يلجا إليها املوظف يف حاالت الفصل، عدم منح العالوة،أو  -

 . التجاوز يف الرتقيات

 البشرية ومتطلباتها  المواياد تنمية مفهوم :الثاني المطلب 

 بهفماذا يقصد ، لناساخليارات البشرية مفهوماً ديناميكياً، فهو عملية توسيع وتعظيم  املوارد يعد مفهوم تنمية     

   .هذا ما سنتعرف عليه يف الفقرات التاليةو 

 البشرية المواياد تنمية مفهوم: الفرع األول

كل جهد علمي منظم يبذل من أجل تعظيم االستفادة من املوارد البشرية اليت متتلكها : " عبارة عنهي      

املنشأة، ومبا يضمن االرتقاء باملستوى املهاري و املعريف للعنصر البشري من الوضع احلايل إىل الوضع املستهدف و 

  2 ".بصورة مستمرة

 
                                                           

 55. ص ، مرجع سبق ذكره البشرية، املوارد إدارة وآخرون، شهادة نظمي - 1
 .411 ص ،4991 القاهرة، ،التدريب األصول و املبادئ العلمية، مركز اخلربات املهنية لإلدارية ،الرمحان توفيق عبد -2
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 فيما األفراد هؤالء وخيتلف معني، وقت يف املؤسسة تكون  اليت تواجلماعا األفراد جمموع ": على أهنا هي     

 مستوياهتم وظائفهم، يف خيتلفون كما وطموحهم اجتاهاهتم ، سلوكهم، خرباهتم، تكوينهم، حيث من بينهم

 1."الوظيفية مساراهتم ويف اإلدارية

املوارد البشرية املصممة لتنمية املهارات ، أنشطة إدارة : " وتعرف عملية تنمية املوارد البشرية على أهنا     

وحنو ذلك، اخلاصة بالعاملني باملؤسسة واليت تكوِّن جزءًا من املفهوم الشامل إلدارة املوارد ( املواقف)واإلجتاهات 

 2".البشرية

والقديات زياادة عملية المعرفة والمهايات " : ذا نستنتج مما سبق ان ما يقصد  تنمية املوارد البشرية هوإ     

للقوى العاملة القاادية على العمل في جميع المجاالت، والتي يتم انتقاؤها واختيايها في ضوء ما ُأجر  من 

 3".اختبايات مختلفة بغية يفع مستوى كفاءتهم اإلنتاجية ألقصى حد ممكن

 البشرية  المواياد متطلبات تنمية: الفرع الثاني

 اوهل الكامنة، وطاقاهتم البشرية واردامل قدرات عن قوية مستقبلية رؤية من تنشأ اليت يه البشرية واردامل تنمية ن  إ     

 من البد   البشرية واردامل تنمية ولتحقيق .اهلدف ذاه ازجنال مالئمة اتيجيةإسرت  وكذا الرؤية، هبذه مرتبط واحدهدف 

 4 :التالية تطلباتامل مراعاة

 واحتياجات الفردية اخلصائص بت   الئمةامل قيقحت من كنمي بشكل البشرية واردامل تنمية وظيفة تنظيم. أ

 .ؤسسةامل

                                                           
    .25ص  ،4001قاملة،  النشر، جامعة مديرية البشرية، املوارد إدارة وسيلة،  محداوي -1
   .414، ص 4001عبد املوجود أبو احلسن، اإلدارة املعاصرة يف املنظمات االجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، -2
3

  .444، ص 4001 الثانية، الطبعة ،، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن(أساسيات ومفاهيم حديثة)التطوير التنظيمي  ،اللوزي، موسى -
4

  . 87 ص ،4009 األوىل، الطبعة عمان، والطباعة، عيوالتوز  للنشر رةسيامل دار البشرية، املوارد وتنمية اإلسرتاتيجية اإلدارة أمحد، يمس حممد -
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 :مستويات ثالث على البشرية واردامل تنمية يف خلربةاو  األفراد رتوف. ب

 التام واالقتناع الصادق الفهم :منها وأساسية حيوية خصائص يتطلب والذي العليا اإلدارة مستوى -

 باملوارد

 .للعمل املناسب املناخ هتيئة فيه، االستثمار يف والرغبة االسرتاتيجي املدخل بأمهية الكافية القناعة البشرية،

 يف املباشرين للمساعدة املديرين مع قرب عن العمل من ميكن املستوى هذا :القسم أو الوحدة مستوى - 

 البشرية، تنمية املوارد عناصر أهم هو املباشر املدير أن   اعتبار على البشرية، املوارد تنمية وسياسات خطط وضع

 على وبالتايل القدرة ومشكالته سلوكياته عن والكشف البشري للمورد الفعلي السلوك ملالحظة األقرب لكونه

 .التدريبية احتياجاته حتديد

 معينة وظائف يف فنية خربة البشرية، املوارد بني بالعالقات اخلاصة املهارات حتديد :العمليات مستوى  -

 .والتنمية للتدريب حمددة وعمليات

 خمتصني وجود يتطلب ذاهو  عالية، بكفاءة هبم اخلاصة جناز واملهام واألعمالوا فعالة بشرية موارد إدارة .ج

 .والعملية العلمية اخلربة من عالية درجة على

 اتيجي،االسرت  ستوىامل من كل احتياجات بتحديد وذلك ؤسسة،وامل البشرية واردامل تنمية نيب الربط. د

 1 .االحتياجات تلك قابلةمل اتيجيةاإلسرت  اخلطط رسم وكذا العمليات، ومستوى اإلداري ستوىامل

 البشري وردامل أمهية عن اجيابية قيم توفر طريق عن وذلك ،البشرية واردامل لتنمية وثقافية مستقبلية رؤية. هـــ

 ؤسسة،امل أهداف ازجنا يف اهودور  العمل قوة وتنمية لتدريب ستمرةامل سامهةامل عن مستقبلية ورؤية للمؤسسة،

 القطاع من كل يف ديرينامل خصائص نيب وواضح مباشر يتأث والقيم ستقبليةامل النظرة ؤسسة،امل لثقافة ن  أ حيث

 .هدافواأل ستقبليةامل الرؤية الفلسفة، على ينعكس ما ذاهو  واخلاص، مالعا
                                                           

 .  89البشرية، مرجع سابق، ص  املوارد وتنمية اإلسرتاتيجية اإلدارة أمحد، مسي حممد -1
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 واردامل تنمية أمهية عن العامة ستقبليةامل الرؤية من ع ى التحركمب البشرية، واردامل لتنمية وسياسة هدف ديدحت .و

 .ؤسسةبامل التنمية من اهلدف بوضوح تقرر بسياسات الرؤية تلك عن يالتعب إىل البشرية

 البشرية المواياد تنميةخصائص وأهداف : الثالث المطلب

 1 :يلي فيما اهنذكر  هدافواأل اخلصائص من لةمج على البشرية واردامل تنمية تقو

 البشرية المواياد تنميةخصائص : الفرع األول

 :التايل النحو على ذكرها ميكن البشرية املوارد تنمية هبا تتمتع اليت اخلصائص أهم إن  

  أهنا على هلا النظر ميكن الراهن الوقت يف البشرية املوارد فتنمية :إستراتيجية عملية البشرية المواياد تنمية .أ

 هي أكرب إسرتاتيجية إطار يف وتعمل متكاملة، أجزاء من مكون فرعي نظام شكل تأخذ إسرتاتيجية، مليةع

 .املؤسسة إسرتاتيجية

 املستمرة، والتنمية التدريب برامج من خمططة جمموعة من تتكون البشرية املوارد تنمية إسرتاتيجية فإن   وعليه     

 مساعدهتم مستمر، هبدف بشكل جديد كل وتعليمه املؤسسة يف يعمل من كل أداء وحتسني هتدف لتطوير اليت

 بنية تشكيل إىل اإلسرتاتيجية تسعى هذه الوقت نفس ويف جيد، وظيفي ومستقبل وظيفية مكاسب حتقيق على

 والفعالية اإلنتاجية الكفاءة رفع بغرض واملستقبل، احلاضر يف املؤسسة تاجهاحت اليت البشرية املهارات من حبتية

 وبالتايل البيئة، يف احلاصلة التغيات مع والتكيف التأقلم وكذلك زبائنها، لدى الرضا لتحقيق التنظيمية باستمرار

 البشرية املوارد تعليم إىل حتتاج اليت التغيات هذه والطويل، القصي املدى يف املؤسسة نشاط على أثرها ينعكس

                                                           
  . 458 ص ،4007 األوىل، الطبعة وت،ي ب املنهل، دار ،وممارسات اجتاهات البشرية املوارد إدارة بربر، كامل -1
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 كبي حبد تساهم التنمية اليت حتدثها التغيات هذه فإن   وعليه معها، للتعايش واملتنوعة اجلديدة وإكساهبا املهارات

 .البشرية املوارد على التغيات تشكلها اليت الضغوط ختفيض يف

 منتظمة وعملية اتيجيةإسرت  البشرية املوارد تنمية تعترب :مستمرة تعلم عملية البشرية المواياد تنمية -ب

 البشرية، واردامل لدى اجتاهاتوب وسلوكيات مهارات ،معارف بناء إىل بذلكهتدف  حيث التعلم، على تعتمد

 جادة مساعي عن تعرب فهي وبالتايل البيئية، اتالتغي  مع والتكيف ستقبليوامل احلايل أدائها حتسنيو  تطوير بغرض

 وجعل أخرى، ناحية من احلالية اأعماهل خصائص نيوب ناحية من البشرية واردامل خصائص نيب واءمةامل إلحداث

 .ودائم مستمر برسن يف أدائها

  البشرية المواياد تنميةأهداف : الفرع الثاني

 ووضع باملستقبل البشري للمورد املطلوبة واخلربات املهارات وتنمية حتديد إىل دفالبشرية هت املوارد تنمية إن       

 .إنتاجيته وزيادة أدائه لتحسني والتنمية التدريب بأمهية وتوعيته ذلك، لتحقيق املالئمة االسرتاتيجيات

 املوارد مهارات لتنمية املستقبلية واخلطط الفرص حتليل يتطلب فإن  هذا البشرية، املوارد تنمية تتحقق وحىت     

 1 .البشري للمورد الوظيفي املستقبل فعالية لتدعيم عملية تعترب البشرية املوارد تنمية أن   ومبا البشرية،

 التحديات ظل يف ذاهو  البشرية، واردامل إلدارة الشاغل الشغل أصبحت إليها واحلاجة البشرية واردامل تنمية ن  إ     

 بناء يف سامهت اليت األسباب وأبرز مهأ ن  فإ لذا .بذنبها أو عليها التحايل يدكن ال واليت احلالية والضرورات

 :يلكالتا يه ؤسساتامل يف تهاتنمي إىل احلاجة

 أو ومعقدة خاصة نوعيات ذات وظائف وظهور ومهاراهتا، مكوناهتا حيث من الوظائف تعقد زيادة  -

 فتوحة؛امل الوظائف

                                                           

 1- Jim Grieves, Strategic Human Resource Development, Sage Publications, London, 2003, p 35. 
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 واردامل هوتوجي خططة،امل األداء مستويات على للحفاظ البشرية واردامل ومعارف وقدرات مهاراتحتسني  - 

 بوظائفهم؛ وتعريفهم اجلديدة البشرية

 ونوعا؛ كما إنتاجيتهم حتسنيو  كفاءهتم لزيادة البشرية للموارد الذايت الدافع يتوف  -

 أكرب؛ مسؤوليات ذات وظائف إىل لالرتقاء البشرية للموارد الفرص هتيئة - 

األول  الدفاع خط وجعلها متعددة، التجما يف ؤسسةبامل احمليطة اتي تغامل واجهةمل البشرية واردامل هتيئة - 

 ؤسسة؛امل واستقرار ايةمح يف

 الت،جما عدة يف ؤسسةامل على اخلارجي احمليط يفرضها اليت التحديات واجهةمل البشرية واردامل هتيئة -

 زاياوامل مواألحجا واصفاتامل وذات نتجةامل واخلدمات السلع نيب التنافسية ساحاتامل وانتشار العاملة اليد ةكعومل

 1 .متنوعة وتشغيالت وتركيبات هيزاتجتو  تصاميم من اهل امب ختلفة،امل والنوعيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
  . 418 ص ،4004 وت،ي ب ٌة،يالعرب النهضة دار اسرتاتيجي، منظور من البشرية املوارد إدارة بلوط، يمإبراه حسن -



 البشرية المواياد إاداية لتطوير كمدخل اداي اإل اإلبداع                          : الثاني الفصل

 

  - 37 -  
  

 لتطوير المواياد البشرية  اداي أساسيات مدخل اإلبداع اإل: المبحث الثاني

سنقوم يف هذا املبحث إىل التطرق إىل خمتلف العناصر اليت تساعد أو تساهم بشكل مباشر، أو غي مباشر      

، حيث يأيت اإلبداع بشكل املورد البشرييف إجناح املنظمة عن طريق اإلبداع اإلداري، إضافة إىل دورها يف تنمية 

فردي وبشكل مجاعي، وحتتضنه وتشجعه املنظمة مبا حتتويه من هياكل وقوانني، وتعمل البيئة اخلارجية على إجناحه 

 .أو إعاقته

 العنصر البشر  : المطلب األول

إن  اإلبداع ينشأ على املستويني األساسيني يف املنظومة البشرية للمنظمة ومها األفراد املرؤوسني أصحاب      

األفكار اإلبداعية وحل املشكالت، وكذا القادة الذين يتقبلون تلك األفكار ويشجعون عليها ويكافؤون أصحاهبا، 

ر وقيادة األفراد، وميكن إضافة عنصر آخر يعد غي عالوة على قدرهتم اإلبداعية يف قيادة املنظمة واختاذ القرا

أساسي يف بعض األحيان، وهو عنصر الوسطاء واملستشارين كوسطاء يف عمليات متعددة منها التدريب وتقدمي 

االستشارات التقنية واملعنوية حلل املشكالت، وهم عادة من خارج التنظيم وميكنهم أن يقدموا حلوال مبتكرة 

 . للنهوض بأداء املنظمة واستشارات مبدعة

     (الرؤساء أو المدياء) القاادة: الفرع األول

لقد اختذ أساسا القادة أو الرؤساء أو متخذي القرار الرئيسيون عرب البحوث اإلدارية يف القيادة، أو يف تأثي      

ال األفراد املرؤوسني وبشكل القيادة على اإلبداع اإلداري وصناعته، احملور األكثر تأثيا يف دعم اإلبداع دون إمه

 1.  أقل املستشارين داخل وخارج املنظمة

                                                           
 .     55، ص 4004مجال الدين لعويسات، السلوك التنظيمي والتطوير اإلداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -1
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الناجح بصفة عامة ( القائد)غي أنه وبالنظر إىل الصفات اليت حددها الباحثون يف علم اإلدارة لدى املدير      

 حصرت يف ميكن استخالص جمموعة من الصفات األساسية اليت ميكن أن تدهم اإلبداع  اإلداري من طرفه واليت

 1 :النقاط التالية

وتصحبه إىل الكرب، وتصقل وتتطور ( القائد)وهي السمات اليت تولد مع املدير  :الخصائص التطويية. 1

 :باكتساب املزيد من اخلربة، ومبرور الزمن وهي كاآليت

 .املثابرة على العمل -

 .التعرض لتجارب وخربات متنوعة يف احلياة -

 . التأثر بالقدوة -

 .التميز بإنتاج متميز -

 . تقدمي املبادرات -

 وطريقة فهم األمور وتسييها، وتتمحور يفوهي اخلصائص العقلية والذهنية  :الخصائص المنطقية. 2

 :النقاط التالية

 .االنضباط الذايت واالستقاللية -

 .االنتباه للتفاصيل املتنوعة -

 .امتالك قاعدة معرفية كبية -

                                                           
 .    15-11، ص 4000حممد فتحي، الطريق حنو التميز، دار التوزيع والنشر، مصر،  -1
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 .التفكي املتشعبالقدرة على  -

 .احلاجة إىل بيئة وجمتمع دائم -

وهي اخلصائص ذات البعد اإلستنتاجي واحلدسي يف الرؤية إىل املشكالت وختيل  :الخصائص الحدسية. 3

 :احللول، وتضم مايلي

 .تقدمي أفكار جديدة حلل املشكالت -

 .التفاعل مع أفكار األفراد اجلديدة واألصلية -

 .ألفكار اجلديدة والتعبي عنهاالقدرة على تفهم ا -

 . القدرة على مقاومة االهتام بغرابة األفكار اجلديدة والدفاع عنها -

وهي اخلصائص الوجدانية اليت يتميز هبا املدير يف التعامل مع األفراد اآلخرين : الخصائص العاطفية. 4

 :لدفعهم إىل اإلبداع، وتتمحور فيما يلي

 .وفريدة إدراك األشياء بطريقة خاصة -

 .القدرة على حل  الصراعات الداخلية والتناقضات اجلماعية -

 .الرتكيز القوي يف الوقت العمل -

 1 . التضامن مع األفراد ومعايشة مشاكلهم -

 
                                                           

 .  15املرجع السابق، ص  -1
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مواصفات أخرى تلعب دور أساسي وتساعده على خلق إدارة ( املدير)كما يرى باحثون آخرون، أن  للقائد       

 1 :، حيث ميكن حصرها يف النقاط التاليةأساسها وقوامها اإلبداع أو منظمة متميزة

 .حتديد القيم والتوجهات ومستويات األداء املستهدفة  -

 .تأكيد االهتمام املتوازن بأصحاب املصلحة يف املنظمة  -

 .تأكيد التوجه خلدمة العمالء وإشباع رغباهتم وحتقيق رضاهم  -

 .األداء واستثمار قدراهتم الذهنية وإطالق طاقاهتم اإلبداعيةومتكينها من تنمية املوارد البشرية   -

 .هتيئة مناخ املنظمة وثقافتها لتقبل املعرفة من مصادرها املختلفة  -

 .    تأكيد دور املنظمة يف خدمة اجملتمع وتوثيق عالقاهتا مبناخ وعناصر احمليط  -

سسة وعناصرها األساسية ومكانتها قدرة القائد على تقدمي صورة جيدة وتصور واضح حول أهداف املؤ   -

    .   ونواجتها وثقلها وأمهيتها

يف عملية اإلبداع اإلداري، إال  أن  ( املدير)دراسة مواصفات واخلصائص املختلفة للقائد  لكن بالرغم من أمهية     

ى مجيع أنواع معظم الدراسات اليت قامت إىل حد اآلن للتعرف على هذه الصفات واليت تنبأ بوجود اإلبداع لد

القيادات، مل تصل إىل نتيجة متوازنة وهنائية من جهة، ومن جهة أخرى كان هناك شك  يف تدخل العناصر 

     . ومن ضمنها املوارد األخرى يف املنظمة كاألفراد املبدعنيالتنظيمية األخرى لرفع أو خفض درجة اإلبداع 

 

 

                                                           
 .   474، ص 4004، إدارة التميز، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، علي السلمي -1
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 (المرؤوسين)الفراد المبدع : الفرع الثاني

األفراد املبدعني فما ميكن قوله أن ه يتم الرتكيز الكبي يف البحوث اليت تناولت مدخل اإلبداع لتطوير أما بشأن      

 .إدارة املوارد البشرية على األفراد غي القادة وال األفراد املستشارين من خارج أو بداخل املنظمة

حيث أن ه ال ميكن بشكل من أشكال استثناء األفراد من العملية اإلبداعية من حيث املنطلقـ أو من حيث      

تبين اإلبداع أو من حيث التدريب على أساليبه، فاجلهة األكثر مقاومة للتغي هم األفراد أنفسهم، لسبب من 

داد لتحمل خماطر مواجهته، وقد يكون السبب األسباب قد يكون جمرد اخلوف من اجملهول اجلديد أو عدم االستع

أيضا اعتقاد الفرد بأن  الوضع احلايل أفضل من الوضع املستحدث، وقد يكون أيضا يف نقص املعلومات ونقص 

  .....  .اإلشراك يف عملية اإلبداع

أو أثناء الفرتة  إن  الكشف عن القدرة اإلبداعية للفرد أمر يف غاية الصعوبة والدقة، سواء أثناء توظيفه     

 1.التجريبية، وذلك راجع إىل تعريف هذه القدرة يف األساس

يف ممارسة العمل، ولذلك نالحظ أن  املسابقات كثيا ما تركز فقط  غي أن  الكشف عنها يكون أكثر سهولة     

ت للكشف عنها على حسن السلوك واخلربة والكفاءة العلمية، والذكاء، كمقدمات خلاصية اإلبداع وتبقي الصفا

أثناء العمل من جهة، وإكساهبا لألفراد مع التدريب من جهة أخرى، فمثال أثناء العمل أظهرت الدراسات أن  

 :اخلصائص العامة اليت ميكن أن يتميز هبا العامل املبدع عن اآلخر هي

 .الثقة يف النفس  -

 .الطالقة الفكرية  -

 .الطالقة اللفظية  -
                                                           

 .    44، ص 4004يوسف األقصري، الشخصية املبدعة، دار الطائف للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  -1
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 .اإلطالع الواسع  -

 .القدرة على تقييم األفراد  -

 .املخاطرة واألصالة  -

 .املثابرة والتفاين يف العمل  -

 1 . االستقاللية وعدم التبعية  -

 الوسطاء: الفرع الثالث

سوف نتطرق يف هذا العنصر إىل وسطاء التغيي، حيث يعرف بعد أن تطرقنا إىل القادة واألفراد املبدعني،      

الشخص الذي يتم منحه مسؤولية واضحة لإلشراف على تطبيق تغيي حمدد أو : " أن هبوسيط التغيي أو املستشار ب

وقد يكون ( وسيط داخلي)مبجموعة من التغيات داخل املنظمة وقد يكون هذا الشخص عضوا يف املنظمة 

حيث حتدد مهامه مسبقا قبل نعيينه، واليت عادة ما تكون مهام التدريب . "(وسيط خارجي)مستشار خارجي 

وختطيط املسار املهين، وتصميم األداء، والتطوير التنظيمي، وحيمل االستشاري من أجل أن تكون عالقته باإلبداع 

 2:  التنظيمي واضحة، املواصفات، املعارف والقيم الالزمة وهي

 :وتضم ما يلي :المعايف. 1

 .إلملام بقواعد العلوم السلوكيةا -

 .معرفة اجلوانب العامة والفلسفية لعلم اإلدارة -

 .إدراك املناهج التعليمية والتدريبية -

                                                           
 .       10، ص 4001، 4مدحت أبو النصر، تنمية القدرات اإلبتكارية للفرد واملنظمة، جمموعة النيل العربية، القاهرة، ط  -1
 . 102، ص 4001جممد حسين حسن، دار املريخ للنشر، الرياض، : نيل، إدارة األنشطة االبتكار والتغيي، ترمجة نيجل كينغ، أندرسون -2
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 .القدرة على تصميم عمليات وبرامج التغيي -

 :وتتمثل فيما يلي: المهايات. 2

 .التقاريرمهارت االتصال، االنصات واملالحظة، والقدرة على التشخيص وإعداد  -

 .مهارات التعليم واإلقناع والقدرة على استخالص األفكار والرؤى اجلديدة بصورة فعالة -

 .   القدرة على تصميم التجارب العلمية اليت تسهم يف إحداث الن مو التغيي -

 .القدرة على تكوين فريق عمل قوي ومتنوع األفراد -

 .ار وتنفيذ املخططاتمهارات استشارية قوية تساعد على اختاذ القر  -

 .  مهارة استخدام األساليب اإلبداعية حلل املشاكل اإلدارية -

     :    وهي بدورها تتكون من :اإلتجاهات. 3

 .الكفاءة واألخالقيات والشعور باملسؤولية عند مساعدة العمالء على مواجهة املشكالت وحل ها -

 .غبة يف املخاطرة ومواجهة الرفض والشكالنضج والثقة بالن فس وشجاعة إبداء الرأي والر  -

االنفتاح الفكري واآلفاق املهنية والذكاء واإلميان بأمهية الفرد، واختاذ التكنولوجيا والكفاءة بوصفها من  -

 1.ال الغايات والثقة مع اآلخرينالوسائل 

        

                                                           
 .  404ن نيل، مرجع سبق ذكره، ص نيجل كينغ، أندرسو  -1
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 المنظمة اإلادايية اإلبداعية: المطلب الثاني

إن  عصر املعرفة وأمناط العوملة قد أثرت بشكل كبي على هيكلة املنظمات، حبيث اجتهت إىل انتاج منط      

معاصر للتنظيم مغاير لألمناط التقليدية اليت عرفت على املراحل السابقة، يتسم هذا النمط بأشكال الالمركزية 

اهلياكل التنظيمية، إضافة إىل امليل إىل تصغي اإلدارية واستثمار تقنيات االتصال وإضفاء املرونة الشديدة على 

احلجم وتقليل عدد العاملني باالقتصار على عدد حمدود من أصحاب املعرفة واخلربة، وكذلك مشل التغيي إىل 

مسات اهليكل التنظيمي، الذي يساعد على اإلبداع واالبتكار ويستفيد منه، وهبذا الشكل بدأت البحوث تتناول 

هليكل التنظيمي املناسب لإلدارة اإلبداعية، على أنقاض اهلياكل التنظيمية التقليدية  اليت مكونات وصفات ا

    1. هيمنت إىل عهد قريب

لقد مسحت التوجهات السابقة يف دراسة التنظيمات عموما برتكيز أكرب أربع أخطاء ميكن حتديدها كما      

 2:يلي

اآللية يف تعريف األدوار احملددة واحملدودة باملسؤوليات احملددة امليل إىل تشجيع العملية امليكانيكية أي   . أ

واحملدودة وذلك من خالل اختيار األدوار املناسبة لألفراد مع عدم االهتمام مبا قد يكون لديهم من القدرات 

ملني بشكل األخرى، وعدم ختصيص املوارد لتنمية امكانات العاملني أو ندرهتا، مما يقلل من امكانية استخدام العا

 .مفيد

أن  اهليكل التسلسلي اهلرمي يزيد من عقيدة الفردية، حيث يتم اختيار الرؤساء وإعطائهم رموزا متثل  . ب

درجاهتم وسلطاهتم وهذا ما زاد من الصراع، ويتخلل ذلك أن ميتهن القائد استغالل أقصى للمرؤوسني وبدون 

وال، بينما والنتيجة تصبح وظيفة العامل أن يظهر مبظهر السماح هلم بأن يظهروا يف صورة مهنية مرضية ألنفسهم أ
                                                           

 .  81، ص  4004علي السلمي، إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية، دار غريب للطباعةو املشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  -1
 .     50-19، ص 4004، 4عبد احلكم أمحد اخلزامي، ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: وليام روث، تطور نظرية اإلدارة، ترمجة -2
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هيمنت مشكلة الدفاع عن املواقف الشخصية على املناخ معجب به املدير وبأي طريقة وكفى وبالنتيجة أيضا 

 .التنظيمي، بدل أن تكون الكفاءة هي املعيار الفاصل يف أداء كل عامل

نيا، بسبب فصل القيادة املختصة بصنع بطء تدفق املعلومات بني املستويات العليا و . ج املستويات الد 

القرار عن القاعدة املوكلة بتنفيذ القرار، فاملشاكل التنظيمية حىت تلك العادية جتد صعوبة كبية لتنافس بسبب 

ضرورة مرورها على املستويات التدرجيية املتعددة، وينتج عن ذلك حلول شخصية لتلك املشاكل وبالنتيجة تضعف 

 .املشاكل قوة التنظيمتلك 

تثبيط اإلبداع واملبادرات، وذلك ألن للفرد اتصال حمدود مع من هو أعلى منه سلطة، وال يثق يف مدى . د

تعاونه معه فال بد  أن يأخذ اجلانب اآلمن زيادة على العقبات اليت يتلقاها املبدع املبادر من املدير األعلى منه 

ام مثال، وهي ضرورة املوافقة على األفكار اجلديدة والسلوك العدواين الذي درجة أو درجتني فقط دون املدير الع

قد يؤدي إىل اإلبداع بفعل االمتيازات احملتمل احلصول عليها بفعل اإلبداع، واليت قد تكون الرتقية على حساب 

 .       املدير األوسط

اهلدف العام ة يف العمل إىل املسامهة يف تعزيز وانطالقا مما سبق ليس من الضروري كثيا أن تؤدي فكرة إبداعي     

للمنظمة، وهو األمر الذي تقف وراءه عملية املراقبة واحلث على األعمال اإلبداعية اليت ذكرناها، فهذه العملية ال 

تراقب فقط األفراد على مدى تقدميهم ألفكار جديدة، بل وترافقهم إىل معرفة قيمة تلك األفكار وصب ها يف 

      1. لعام للمؤسسةاهلدف ا
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 البيئة اإلبداعية : المطلب الثالث

إن  العناصر السابقة من إداريت البشر واملنظمة مل تكن كافية يف نظر الباحثني لتفسي قدرة املنظمة على      

اإلبداع، بل إن  الدراسات اإلدارية اختذت من دراسة ببيئة اإلدارة املتغي األساسي يف دراسة اإلبداع اإلداري، ولقد 

 مساعدته أو إعاقته، وسنأيت يف هذه النقطة إىل الرتكيز حول أشرنا يف تعريف اإلبداع اإلداري إىل آثار البيئة يف

 .   العوامل األكثر أمهية يف البيئة واليت تساعد على اإلبداع اإلداري

الوسط املباشر والتأثيات االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية (: "املناخ اإلبداعي)البيئة اإلبداعية      

، وبصفة عامة، ميكن أن يؤدي اعتدال تعامل اآلباء مع أوالدهم وتشجيعهم على "ى اإلبداعوالرتبوية اليت حتفز عل

االعتماد على النفس، وفتح احلوار معهم إىل رفع قدراهتم اإلبداعية، كما ميكن أن يؤدي إىل تشجيع املناقشة 

ينشأ األفراد إلبداع، ويف نفس االجتاه واالختيار يف احلدود املقبولة من طرف املعلمني اجتاه تالميذهم إىل املزيد من ا

يف املنظمة من أصل جمتمع ميدهم بعادات وتقاليد وباجتاهات النظر إىل عملهم، وبالنتيجة ميدهم مبدى قبول 

 1 .تطوير منتجاهتم يف هذا التنظيم أو القبول باحلالة القائمة

يئة على اإلبداع اإلداري من وجهات نظر متعددة وهناك العديد من املداخل اليت ميكن تناوهلا يف دراسة أثر الب    

طبيعة النسق السياسي واملؤسسات السياسية أو احلالة العامة )وسياسية ( وسائل مادية وعالقات جتارية)اقتصادية 

االجتماعي هو الذي مت اعتماده غالبا دون استبعاد تلك  -النفسي -اإلداري -لكن املدخل التنظيمي ( للدولة

  2 .كملة لهاملداخل امل
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ويرى هبذا الصدد أغلبية الباحثني أن  تأثي البيئة العامة على اإلبداع اإلداري حتدد ه ثالثة عوامل أساسية      

 1:هي

 .اخلصائص والنزاعات العامة السائدة يف اجملتمع -

 .القاعدة املؤسسية للبحث والتطوير يف اجملتمع -

 .واملفاهيم العلمية والفنية اجلديدةأجواء احلرية والتحرر من القيود الصارمة  -

ولكي حتقق املنظمات القاعدة العلمية لإلبداع يتعني عليها تعزيز كل من أقسام البحث والتطوير من جهة مث       

         .           حتسني ودعم نظم براءات االخرتاع، أو امللكية الفكرية والصناعية من جهة أخرى
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 ة الحديثة لتطوير المواياد البشريةبداعيألساليب اإلا: المبحث الثالث

لكي تستطيع اإلدارة أن تسي العملية اإلبداعية بنجاح، البد  عليها أن تعترب أن  إبداع األفراد هو أحد املوارد      

لى تشجيع الرئيسية الكامنة يف املوارد البشرية اليت تزخر هبا، لذلك فإن  مهمة إدارة اإلبداع احلقيقية عالوة ع

املبدعني وحتفيزهم، هي أن تسعى إىل جعل العملية اإلبداعية واضحة وسهلة يف متناول مجيع األفراد، وهذا عن 

طريق األساليب العلمية اليت تساعد على تعجيل صناعة األفكار اجلديدة وحتقيق املنتجات والعمليات والطرق 

 .  بحثاإلبداعية اجلديدة، وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا امل

   أسلوب العصف الذهني: المطلب األول

غالبا ما يصنف هذا األسلوب كأشهر أسلوب واألكثر استخداما وتطبيقا من أجل توليد األفكار اإلبداعية      

يف املؤسسات، وترجع تسمية هذا ألسلوب هبذا املصطلح حسب رأي بعض الباحثني، كون أن العقل يعصف 

هبدف التوصل إىل حلول إبداعية مناسبة هلذه املشكلة، ويعد  هذا األسلوب وسيلة ـ وميحصها باملشكلة ويفحصها

للحصول على أفكار كثية من عقول جمموعة من األفراد وذلك يف وقت سريع، فسرعة إصدار األحكام بصدد 

يق مشكلة ما يف املنظمة هو اجلوهر الذي جعل هذا األسلوب من أشهر األساليب يف حتليل املشاكل عن طر 

     1 .اإلبداع
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 1:حلل املشكالت اإلدارية يكون كاآليتويرى الباحثون يف هذا اجملال أن تطبيق هذا األسلوب      

 :المجموعة .1

شخصا إضافة إىل مدير اجللسة وأحد األفراد القائمني بأعمال الكتابة  46إىل  6تكوين جمموعة من 

أفراد على األقل لتوليد األفكار، مع مراعاة عدم زيادة العدد ، حيث جيب أن تتضمن اجملموعة ستة (السكرتارية)

حىت يسهل التفاعل مع األفكار الكثية العدد، وحىت ميكن جتنب ميل السيطرة لألقلية، وال يشرتط يف  46عن 

     .جمال العمل متشاهبا يكون اجلماعة خلفيات معينة أو متشاهبة، أو خمتلفة ولكن من األفضل أن

 :تشمل ما يلي :بيققواعد التط .2

 .عدم تقييم أفكار أو اقرتاحات املشاركني -

 .عدم وضع القيود على األفكار واالقرتاحات فجميعها يتم تسجيلها -

 .اهلدف الرئيسي هم الكم أي أكرب عدد ممكن من األفكار واالقرتاحات -

 .     امكانية جتميع األفكار وإعادة صياغتها والبناء على أفكار اآلخرين -

         :القائدادوي  .3

يتلخص دور القائد جلسة العصف الذهين يف تنشيط اجللسة والتحكم يف جمريات النقاش وتوجيهه، منذ 

البداية عن طريق وضع احلقائق واألسئلة وأهداف اجللسة، وطلب احللول، وأخيا تنظم جلسة تقييم األفكار 

حوهلا نقاش أثناء جلسة العصف، وعادة ما وإخراج الفكرة الصحيحة حلل املشكل، واليت قد يكون قد دار 

يستخدم هذا األسلوب يف حل مشكالت التسويق، واملنتجات االسرتاتيجية والتخطيط والسياسات والتنظيم 

 .    اخل.....والقيادة، واالختيار والتعيني والتحفيز والرقابة واالتصاالت
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 أسلوب القبعات الستة: المطلب الثاني

الباحثني إىل طريقة خمالفة للمزيد من األفكار اإلبداعية، وهي أشبه بأن تكون ستة خطوات، لقد توصل      

وجوهر طريقة القبعات الست هي تقسيم التفكي إىل ست أمناط حيث كل منط يتمثل يف قبعة يلبسها االنسان، 

أنواع من القبعات ترمز إىل  أو ينزعها حسب وظيفته التفكيية يف تلك اللحظة ولذا فقد ميزها الباحثون بني ستة

 1 :وظائف تفكيية، وهي

 :القبعة البيضاء .1

خالل االجتماع يرتدي أحد األفراد القبعة البيضاء، تعبيا عن وظيفة احلصول على املعلومات، احملددة 

النوع والطبيعة، املتعلقة بالنقطة واملسألة العامة اليت يتم البحث عن حلول هلا، فهذا اللون يرمز إىل احلياد لذا 

عن الظاهرة عن طريق تقدمي أرقام وحقائق، ففي حالة  املرحلة حتديد احلاجة إىل املعلومات الناقصةيطلب يف هذه 

ما إذا كانت احلقائق مؤكدة، فهذا يعطي االنطباع بنجاح املرحلة األوىل، التوجه إىل النقطة الثانية بارتداء القبعة 

حلة التالية، لكن إذا مل يتم التأكد من صحة تلك املعلومات وجب إثارة النقاش واملواجهة قبل أن جنعل من املر 

    .        أساسا لقرار املضي إىل مرحلة أخرى

 :القبعة الحمراء .2

اللون األبيض، يعكس اللون األمحر التفكي العاطفي الذي يقوم عكس التفكي احليادي الذي يعكسه 

على العواطف واملشاعر واحلدس، ومن األمهية مبكان عند املرور إىل هذه املرحلة، معرفة وإدراك اخللفية العاطفية 

ف هذه اليت حتدد سلوك األفراد املشاركني كاإلحساس باخلوف، أو الغضب، أو الكراهية، أو احلب، ذلك ألن  هد

القبعة هو إفراغ الشحنة العاطفية للمشاركني حول نقطة االجتماع وتبيان اجلانب االنساين غي العقالين املتميز 
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بالذاتية اليت ال ميكن أن تكون فرضيات، ومن جهة أخرى يكون يف هذه املرحلة متسع للحدس واهلواجس مبع ى 

 .      األمور اليت ميكن اعتبارها عقالنيةاحللول اليت تأيت بصفة مفاجئة، واليت تدخل أيضا يف 

 :القبعة السواداء .3

يرمز ارتداء القبعة السوداء حسب لوهنا إىل النقد املوجه إىل فكرة ما تكون قد طرحت يف املرحلتني 

 السابقتني، وتتلخص هذه املرحلة يف إبراز اجلوانب السلبية يف االجتاه الذي تدور فيه احللول والبدائل املتاحة، من

أجل التخلص من األخطاء اليت ميكن أن تتخلل العملية يف حد  ذاهتا، ورغم أن  هذا األمر ضروري من أجل إتاحة 

الفرصة لألفراد املشاركني للنقد والتقييم، إال  أن  استعماله بشكل مكثف وطويل يؤدي إىل اجلدل العميق والتشاؤم 

 .       يةلذلك فإن ه من املستحسن ارتداءها مع القبعة املوال

 :القبعة الصفراء .4

عادة ما يعكس اللون األصفر التفاؤل واالجيابية، فحىت يتم التحدث عن مزايا األفكار املطروحة من 

طرف اجملتمعني ومنافعها ونتائجها احلسنة، يتم ارتداء القبعة الصفراء، ولكن خوفا من السقوط يف فخ العواطف 

السابقة يطلب من الفرد املتفائل تقدمي احلجج والرباهني حول انطباعاته اليت يتم اخراجها وتعديلها يف املراحل 

 .     املتفائلة، سيما حيث الثلوج له باستخدام القبعة السوداء

 :القبعة الخضراء .5

يعكس اللون األخضر التجدد والنبات واخلضرة، لذا فإن  ارتداء القبعة اخلضراء يعين الوصول إىل 

طرحها، مع التحرر من يطلب من األفراد إخراج البدائل اليت مل يتم التفكي فيها ومل يتم  اإلبداع، ففي هذه املرحلة

األفكار التقليدية وباستعمال القبعتني الصفراء والسوداء معا من أجل التقييم السليب واالجيايب ملعقولية الفكرة 

 1 . اجلديدة اليت تأيت غالبا من عدد حمدود من األفراد املشاركني

                                                           
 .  405املرجع السابق، ص  -1
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 : القبعة الزيقاء .6

إن  اللون األزرق يعين الشمول والتوجيه، نسبة إىل السماء اليت تشمل حتتها كل شيء، لذا فإن  ارتداء 

ماسة إىل توجيه النقاش توجيها معينا عن طريق قائد اجللسة، وميكن أن يقرر هذه القبعة يوحي بأن  هناك حاجة 

ا مت إمهاهلا متاما، أو يقرر ارتداء قبعة معينة مما يعين احلاجة إىل نوع مرتدي هذه القبعة التوجه إىل نقطة يف حد  ذاهت

       .  معني من التفكي

يكمن يف كونه ميكن يف وقت قصي من فعل شيء إن  أمهية تطبيق هذا األسلوب املعرب عنه بالقبعات الست،      

التشاؤم إىل التفاؤل، كما يتيح هذا  واحد متشعب وغي حمدد اخلصائص من تفكي عاطفي وآخر عقالين، ومن

األداء باآلراء مهما كان األسلوب مشاركة مجيع األفراد مشاركة قيمة وحمرتمة حيث يتميز بالصراحة والتعهد يف 

اجتاهها وهدفها، وأن ه يتيح بدرجة كبية تبادل األفكار واحلوار، والنقاش الذي يؤدي إىل تقوية احلوار العلمي البن اء، 

       1.املهارات ولعب األدوار املختلفة اليت تتطلبها العلمية اإلبداعية وتنمية

   2ألشتات  اأسلوب التأليف بين : المطلب الثالث

ويسمى أيضا بأسلوب الرتابطات حيث يقوم على اجلمع بني األفكار واملسائل املختلفة، حيث يتم تكوين      

أفراد مع رئيس اجللسة الذي يتميز باخلربة واملشاركة يف حل املشكلة، ولكن ه وخالف أسلوب  8إىل  5جلسة من 

احللول هلا، وذلك عن طريق اجلمع بني  العصف الذهين فإن  املشكلة تطرح عند بدء اجللسة ويطالب بتقدمي

املسائل املختلفة عن طريق آليتني أساسيتني مها جعل الغريب مألوفا وجعل املألوف غريبا، ففي البداية يتم التعرف 

على اجلديد، أي على املشكلة اليت ينبغي أن تتخذ طابعا مألوفا عرب حتليلها والوقوف على األجواء اليت تشملها 

يدها حتديدا دقيقا، وعلى العكس هناك مشكالت بسيطة أو مألوفة، وعند ذلك ينبغي ادخال اآللية ومن مث  حتد

                                                           
 .   406املرجع السابق، ص  -1
 .   458مدحت أبو النصر، تنمية القدرات اإلبتكارية للفرد واملنظمة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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العكسية، وهي أن تصبح املشكلة املألوفة غريبة وغي عادية، ومن مث  يتم توسيع وجهة النظر فيها ويتم تدريب 

ساعدهم على تقدمي صورة ذهنية عن املشاركني يف اجللسة على آليات إجرائية لتطبيق هذا األسلوب من أجل أن ت

 :املشكلة وهي كاآليت

 :التناظر المباشر .1

يعين اكتشاف مدى التشابه بني شيء ما حمل املشكلة املطروحة وأشياء أخرى مألوفة بالنسبة     

 .للمشاركني

 :التناظر الشخصي .2

مسار هذه احللول اليت أي التفكي باحللول اليت تأخذ عناصر املشكلة املطروحة، والنظر إىل كيفية     

 . تقرتحها من وجهات النظر الشخصية

  :التناظر الرمز  .3

أي وضع تغييات رمزية لتمثيل املشكلة املطروحة، ومن مث  البدء بالتفكي يف عمل هذه الرموز حلل     

 .املشكلة، مث  العودة إىل تطبيق احللول املتوصل إليها عن طريق الرموز إىل املشكلة احلقيقية

وما تزال البحوث اإلدارية، وكذا الساحات البحثية للمؤسسات تطل علينا باألساليب اجلديدة لتنمية املوارد      

البشرية يف املؤسسات من أجل اخراج إبداعاهتم حلل املشكالت ويف املستقبل املنظور سيكون هناك جمال أوسع 

ظرة الغرابة، وتضييع الوقت، رغم أن البحوث األكادميية لتطبيق هذه األساليب اليت مازال البعض منها ينظر عليه بن

النظرية والعلمية أثبتت قدرهتا على حتويل األحوال املسدودة واملشاكل املعوقة إىل آفاق انطالق جديدة للمنتج 

 1. واملؤسسة وأفرادها

 
                                                           

1
  .   457القدرات اإلبتكارية للفرد واملنظمة، مرجع سبق ذكره، ص مدحت أبو النصر، تنمية  -
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 :خالصة

 

ماد على خمتلف العلوم من علم يدرس تطورا تدرجييا لينتقل بفضل االعتلقد تطور علم إدارة املوارد البشرية      

وظيفة إدارية روتينية جوهرها إدارة األفراد إىل علم يشمل عدة فروع هتتم أساسا بكيفيات استغالل املعارف 

املختلفة للفاعلني يف املنظمات اإلدارية، من املوارد البشرية بغىي حتقيق كفاءة التنظيم، وحل املشكالت املستعصية 

 .ورضا األفراد

ومن خالل هذا ركزنا يف هذا الفصل حول سبل تنمية املوارد البشرية من خالل املداخل العلمية اهلامة، حيث      

أبرزت هذه األخية أن  مثة عملية أساسية مطلوبة إلجناح وتطبيق كل تلك املداخل أال وهي كيفية استغالل 

 .ومن مث  التوصل إىل املدخل اإلبداعياملعارف واملواهب الكامنة يف أفراد التنظيم وكيفية تطويرها، 

وأخيا كان البد  من عرض أهم األساليب احلديثة التطبيقية والتقنية جلعل اإلبداع اإلداري حمل التطبيق دون      

االكتفاء باجلانب النظري التجريدي، ولقد كانت هذه األساليب العلمية متنوعة ومتباينة يف آن واحد ومن مث 

التنظيمية، ففي حني تكون املنظمة حمتاجة إىل اإلبداع من تتطابق مع خمتلف املواقف اإلدارية ومشكالهتا البشرية 

    .      أجل التطوير تكون كل األساليب مهمة
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 المقدمة العامة

يتمحور علم إدارة املوارد البشرية حول أمهية املورد أو العنصر البشري يف اإلدارة باملقارنة مع املوارد املالية      

وكذا من  والتنظيمية األخرى، وينصب اهتمامه على طرق االستثمار اجليد هلذه املوارد من أجل رفع أداء املنظمة،

 .أجل أن يبقى هذا األداء أفضل

يف ظل متغريات البيئة احمليطة املتميزة بزيادة املنافسة مع املنظمات األخرى، وزيادة وتنوع طلبات اجلمهور      

هذا االستثمار حنو غايته املنشودة  املتعامل مع هذه املنظمة من خدمات أو منتوجات ملموسة، واملسألة اليت تواجه

ذه املتغريات هي التأثري على قدرات خمتلف األفراد، حبيث ميكن االستفادة من أحسنها عن طريق اتاحة يف ظل ه

الفرصة لظهورها ومن مثة استغالهلا يف أنظمة صحيحة، أو عن طريق جتديد املعارف وصقل املواهب وتكوين 

 .ستفادة منهاأرصدة للكفاءات وتغيريها لتصبح يف األخرية قابلة االستثمار، ومن مثّ اال

إّن الشخص الذي يقوم بعمل خمتلف ومتميز، أو اإلدارة اليت تقوم بعمل خمتلف ومتميز يف العصر احلايل،      

متتاز بقدرة التخيل واخللق واإلبداع يف مناهج عملها، يف منتوجاهتا، يف نظرهتا إىل احمليط هي تلك املنظمة اليت 

حنوه، ومل يعد هذا األمر جمرد وصف أو نصح ملا جيب أن يكون، بل إّن  الذي تعمل فيه وإىل املستقبل الذي تسري

عددا هائال من املؤسسات العامة واخلاصة أصبحت تبذل جهدا كبريا، وماال وفريا جللب األفكار املتميزة، واخلرباء 

 .العامليني املتخصصني يف جماالت عديدة ألجل ادخال خصائص غري مألوفة ومنتوجات خمتلفة

ورغم أّن مصطلح اإلبداع منتشر جدا يف األوساط العلمية والصناعية واإلدارية يف الدول املتقدمة، إال أنّه       

كظاهرة علمية قابلة للدراسة يف جمال علم اإلدارة أساس ما زال على غرار علم املوارد البشرية نفسه حيتاج إىل 

حات العلمية األخرى، بوصفه اإلبداع  اإلداري أو املؤسسي املزيد من الدراسة والتفرقة بينه وبني العديد من املصطل

 .يف احلياة ال بوصفه بكلمة االبتكار وحده أو اإلبداع أو اخرتاع كظواهر عامة تشمل عديد اجملاالت
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ولذلك هنا تكمن أمهية التطرق إىل مدخل اإلبداع اإلداري كأحد املداخل األساسية اليت ينبغي على اإلدارة      

اجلزائرية تفعيله، من أجل إطالق الروح اإلبداعية للموظفني يف املؤسسات العامة، لكي تتوافق اإلصالحات 

جل أن يتكيف القطاع العام املعطيات اجلديدة االقتصادية واإلدارية مع األهداف اليت يرجى الوصول إليها، ومن أ

 .لالقتصاد والتكنولوجيا

تسارع املؤسسات العامة إىل إدخال النظم املعمول هبا يف املؤسسات األجنبية اليت تتلقف  وعليه جيب أن     

 م ألجل ذلك،يوميا االبتكارات واالخرتاعات العلمية املتولدة عن عقول أفراد تدربوا على االخرتاع وخصصوا وقته

وهذا من خالل الدور الذي تلعبه املنظمة اإلدارية ذاهتا يف االستفادة من طاقاهتا الكامنة يف خمتلف مواردها 

 .البشرية، مما يعين أن تدخل اإلدارة هو العامل األساسي يف هذه العملية اجلوهرية واحلساسة يف آن واحد

البريوقراطية يف االنتقاء والتوظيف والرتقية والتكوين هي الغالبة على فاملنظمة اإلدارية اليت مازالت اإلجراءات      

عملياهتا، ومقاومة التحول والتغري يف ظل البيئة املتزايدة التغيري والضغوط، هي الصفة اليت هتيمن على هياكلها، 

خري، بينما املنظمة اليت هي منظمة حمكوم على استغالل مواردها البشرية بالنقص واإلمهال والتضييع والرتاجع يف األ

فهم القائمون على أمورها أن املرونة يف تقسيم الوظائف والتكوين واالستفادة من التطور التكنولوجي واملعلومايت 

األداء احلسن الذي جيب أن تتميز به املذهل، تكون أقرب حنو استغالل طاقات أفرادها بشكل يضمن على األقل 

         . يها املزيد من التغيري والتطوير يف املستقبليف وقتها الراهن، إن مل نقل عل

 العامة اإلشكالية

 وبناءا على كل ما سبق فإّن حمور االشكالية اليت ميكن طرحها يف هذا البحث تتمثل يف أّن تنمية املوارد البشرية،

تعرف عدة مداخل هتدف إىل التأثري على القدرات املختلفة هلذه املوارد بطريقة يتم حتديد أهدافها واسرتاتيجياهتا 

من قبل، بغية زيادة كفاءة املنظمة تتماشى مع زيادة التغيري واملنافسة، لكن أهم تلك املداخل تلك اليت ترتكز على 
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وعليه ميكن صياغة الشكالية . درات اإلبداعية للمنظمة اإلدارية ككلالقدرات املعرفية والعقلية للفرد بوصفها الق

 : التالية

 ."؟ لمؤسسة في اتطوير الموارد البشرية في اإلبداع اإلداري  اهمإلى أي مدى يس"

 الفرعية األسئلة

 الفرعية األسئلة الرئيسي السؤال هذا عن وينبثق أعاله، إليه املشار الرئيسي السؤال على اإلجابة الدراسة حاولت

 :التالية

 ؟املقصود بالقدرات اإلبداعية  ما. 

 ؟الفرق بني إبداعات الفرد وإبداعات اجلماعة  ام. 

  ؟ما هي أساسيات العملية اإلبداعية اليت تساعد على تنمية املوارد البشرية. 

 البحث أهداف

 : التالية فاألهدا حتقيق إىل سةاالدر  هذه تسعى

 العملية اإلبداعية هواجت يتال اتاملعوق أو باتالصعو  نع فالكش. 

 اسينهحت و اطويرهت ىعل عملت اتوصيبت واخلروج، طرق اإلبداع يقتطب سنيحت كيفية يف حثبال . 

 البحث أهمية

 :تتحدد أمهية الدراسة يف النقاط التالية

 البشرية املوارد تنمية يف والباحثني والدارسني للمتخصصني املعريف اجلانب إثراء الدراسة حتاول. 

  للتجربة خاضعا زال ما خصبا ميدانا اإلداري اإلبداع موضوع يعترب . 
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 البحث فرضيات

 : ليةتاال الفرضيات ةاغصي ميكن وأهدافها الدراسة مشكلة ضوء يف

 يعترب اإلبداع اإلداري تلك القدرات اإلبداعية للموارد البشرية من خالل كل فرد. 

 إبداع األفراد يف اإلدارة من أهم العناصر اليت ميكن أن تنمي القدرة اإلبداعية للمنظمة يعد. 

  إذا مل تعمل املؤسسات العامة اجلزائرية على توفري البيئة املناسبة لدعم اإلبداع، فإّن اجملودات اإلصالحية

     .  ليها بنتائج سلبيةاملطبقة من جهة واملفروضة عليها من البيئة العاملية من جهة أخرى، تعود ع

 المتبع المنهج

وألّن الدراسة األكادميية أي موضوع تتطلب االعتماد على مناهج البحث العلين اخلاصة بكل ظاهرة، فإنّنا       

 الدراسة يف الواردة املفاهيم وصف على يعتمد ذيلا "الوصفي املنهج" اعتمادنا حسب مقتضيات املوضوع على

ويف  ،(اإلبداع واإلبداع اإلداري) لتحليلها متهيدا خصائص من به متتاز وما مالحمها حتديد دفهب علميا وصفا

من أجل حتليل خمتلف مكونات وعناصر اإلبداع واإلبداع " املنهج التحليلي"نفس الوقت مت االعتماد على 

 . اإلداري، وحماولة التعرف على العناصر الغالبة تارة والعناصر األقل تأثريا

 ات البحثتقسيم

ولإلجابة على اإلشكالية وحماولة إثبات أو نفي صحة الفرضيات قمنا بتقسيم منهجي لبحثنا يسمح لنا      

 .برتتيب املفاهيم تدرجييا حيث قسمنا البحث إىل ثالثة فصول، ولقد كان لكل فصل متهيد وخالصة

، من اإلبداعوفيه سنتطرق إىل املفاهيم األساسية املرتبطة بسياسة  ثالثة مباحث،يتضمن  :الفصل األول     

و  اسرتاتيجياته، وكذلك مفهوم اإلبداع اإلداريمفاهيم وأمهية وأهداف هذا من جهة ومن جهة أخرى تطرقنا إىل 

 .تلف أنواعه وتصنيفاتهخمإضافة إىل  هالعراقيل اليت تواجه
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مواردها اإلدارية،  الكفاءةالفصل الثاين فتضمن هو أيضا ثالثة مباحث، وسنتطرق فيه إىل حتديد مفهوم  أما     

العالقة بني التدوير الوظيفي هذا من جهة ومن جهة أخرى تطرقنا إىل  طرق ودوافع تنميتهاوأنواعها، وكذلك 

 .والكفاءة اإلدارية

 .  بوالية مستغامن ركة سونلغازلشميدانية أما الفصل الثالث فتضمن دراسة      
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 :الفصل الثالث
  لشركة سونلغازدراسة ميدانية 
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 إهداء وتشكر
 



 إهداء
 
 

 الوجود في شخصين وأغلى أعز إلى جهدي وثمرة نجاحي أهدي

 تقصيري رغم وإحسانا خيرا بهما ربي أوصاني الذين إلى

 وتوفيقي نجاحي سر ودعواتهما وسروري بهجتي سبب هم من إلى

 .آمين عمرهما في وأطال اهلل حفظهما

  .التسييرقسم علوم    إلى كل طلبة
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 إلتمام وفقنا الذي تعالى اهلل نحمد شيء كل وقبل أوال       

 .األخرى األعمال وسائر العمل هذا إلنجاز

 العلوم م   التسييرعلوم   قسم  أساتذة لكل الجزيل بالشكر نتقدم ثانيا            

 المشرف المؤطر األستاذ بالذكر ونخص استثناء بدون        

 .معارفية الطيب

 بنصائحه انا بتعليماته  علي يبخل لم والذي معنا صبورا كان الذي

 .    وإرشاداته

 نهم      نهمتعاو  على مؤسسة سونلغاز عمال نشكر كما    

 .معنا

  من  .بعيدمن    أو قريب من العون يد لنا مد من كل وإلى  
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