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ملخص :
تهدف هذه الدراسة اىل ابراز تاثري ادارة املعرفة عىل االبداع التنظيمي  ،فالتغريات
املتسارعة يف البيئة اإلقتصادية يف ميدان العلم و التكنولوجيا  ،وظاهرة العوملة وتحديتها،
وطلبات الزبائن املتغرية والعمل يف أسواق غري مستقرة ،إىل جانب املنافسة الشديدة
املتزايدة من منتوجات وخدمات يف السوق أوجب عىل املنظامت املعارصة أن تحسن
أدائها لغرض التنافس  ،وهذا ما جعل اإلبداع يف املنتج من املفاهيم األساسية يف عامل
اليوم.
إن عملية اإلبداع ال ميكن أن تتم باليشء املرغوب فيه الذي يحقق غاية املؤسسة
وهو النمو واإلستقرار و إكتساب حصة يف السوق ,إذا ما إستثمرت يف مواردها البرشية
وخاصة منها املوهوبني وذوي املهارات والخربات ،ألن اإلبداع ال ميكن أن يتحقق إال من
طرف هذه الرشيحة .
إن التكلم عن اإلستثامر يف املوارد البرشية يعني وجود رأس مال فكري يف املنظمة
يف املستقبل ما يجعله يواكب تغريات عامل اليوم ،يصنع بها هندسة أو مخطط ملواجهتها
دون املساس أو إلحاق رضر باملنظمة ،فكلام إرتفع رأس املال الفكري يف املنظمة كلام
زادت املردودية اإلقتصادية يف املنظمة مع إنخفاض يف املخاطر.
وكل هذا يتحقق إال بإنتاج املعارف ونرشها إىل جميع املهتمني وفق قنوات تضمن
وصول هذه املعارف بأرسع وقت ممكن وبيرس وبصفة آمنة ،وهذا ما يعرف بإدارة
املعرفة .
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Résumé
L›objectif de cette étude est d›élucider l›impact de management du
savoir sur l›innovation organisationnelle
L’accélération des changements dans l’environnement économique
induit par le domaine de la science et de la technologie, le phénomène
de la mondialisation et ses défis, ainsi que la demande forte variable des
clients et le fonctionnement des marchés instables à coté d’une concurrence
intense et croissante des biens et des services dans le marché exigent
l’amélioration de la performance des organisations contemporaines aux
fins de la concurrence, ce qui a fait de l’innovation du producteur l’une
des principales notions dans le monde actuel
L’innovation ne peut être accomplie par une chose voulue afin de
réaliser les objectifs de l’entreprise qui sont la croissance, la stabilité et
l’acquisition d’une part du marché sauf selle investie dans ses ressources
humaines et particulièrement les doués et les compétents car l’innovation
.ne peut être réalisée que par cette tranche d’individus
En parlant d’investissement dan les ressources humaines, cela implique
l’existence d’un capital humain dans l’organisation permettant son
adaptation avec les changements actuels, par l’élaboration d’un plan d’action
pour en faire face sans porter préjudice à l’organisation. L’accroissement
du capital humain dans l’organisation provoque l’accroissement de la
.rentabilité économique avec la diminution des risques
Ceci ne peut être obtenu que par la production du savoir et sa
publication aux différents usagers par des canaux garantissant sa
transmission d’une façon rapide et saine, chose qui peut être défini par la
terminologie : management du savoir
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متهيد :
    لعل ما مييز القرن الحادي والعرشين هو ظهور قوة املعرفة ،وان من ُيحسن
توظيفها وتطويعها ميتلك القوة ،وبناء عىل ذلك أصبحت تنمية املوارد البرشية عامال
مهام يف تعزيز القدرات االنتاجية والتنافسية للمنظامت واملجتمعات ،وعليه تم موضوع
استقطابها وتوظيفها واملحافظة عليها وتدريبها وتحفيزها أمراً يف غاية االهمية ،مام أدت
االولوية التى يحتلها الرأسامل البرشي يف االقتصاد املعريف اىل رصاع عاملي حول املوهوبني،
متاماً كام كانت الشعوب يف املايض تتصارع حول االرض كأحد أصول االنتاج .وبناءا عىل
ان االدارة تستهدف االفادة املثىل من مواردها البرشية (مديرين) فان تشجيعهم ودفعهم
لالجتهاد من خالل تهيئة املناخ املناسب ينمى االبتكار و االبداع وينشطه.
اما عىل املستوى املؤسيس فان املعرفة بفعل التغريات العميقة أصبحت اكرث اهمية
بشكل غري مسبوق مبا يجعلها القدرة الجوهرية االكرث اهمية ومصدرا للميزة التنافسية
املستدامة ،وهذا ما ميثل الداللة السرتاتيجية ادارة املعرفة.
و من العرض السابق يتضح أن هناك العديد من املشكالت التي تعاين منها املنظامت
العامة  ،ومن أبرزها عدم توفر املناخ املالئم لإلبداع وان مل تتم اإلشارة إليه بصورة مبارشة
 ،وحيث أن املنهج اإلبداعي يعترب احد املداخل املهمة والرئيسة لحل املشكالت  ،فان
التعرف عىل العوامل املعيقة لإلبداع ميثل احد الخطوات املهمة يف عالج بعض املشكالت
التي تواجه املنظامت العامة وبالتايل النهوض مبستوى أدائها  ،لتكون أكرث قدرة عىل
املنافسة  ،خاصة يف ظل االتجاه إىل التحول التدريجي نحو العاملية .وعليه و من خالل ما
تقدم ميكن طرح الشكالية التالية :كيف ميكن ان تاثر ادارة املعرفة يف االبداع التنظيمي
؟ و لالجابة عىل هذه االشكالية قمنا بدراسة النقاط التالية :

 Iـ ماهية ادارة املعرفة

تعد إدارة املعرفة من احدث املفاهيم اإلدارية والتي منت األدبيات املتعلقة بهاكماً
ونوعاً .وقد شهدت السنوات املاضية اهتامما متزايداً من جانب قطاع األعامل لتبنى
مفهوم إدارة املعرفة
و قبل التطرق اىل مفهوم ادارة املعرفة ال بد من اعطاء فكرة حول مفهوم املعرفة
التي تتمثل يف حصيلة االمتزاج الخفي بني املعلومة والخربة واملدركات الحسية والقدرة
عىل الحكم
171

كام يعرفها نانوكا عىل أنها «اإلميان املحقق الذي يزيد من قدرة الوحدة أو الكيان
عىل العمل الفعال” .وبهذا التعريف يكون الرتكيز عىل العمل أو األداء الفعال وليس
عىل اكتشاف الحقيقة .وهذا ما يحصل يف الغالب ,حيث إننا نهتم مباذا ميكن أن تعمله
املعرفة وليس بتعريف املعرفة ذاتها .فنحن نستخدم كلمة املعرفة لتعني بأننا منتلك
بعض املعلومات وبذلك نكون قادرين عىل التعبري عنها .ومع ذلك فهنالك حاالت منتلك
فيها املعلومات ولكن ال نعرب عنها».
كام البد لنا من أن منيز بني “املعرفة” و “املعلومات” .فعىل الرغم من عدم وضوح
الحدود الفاصلة بني املصطلحني ،إال أنهام ليسا وجهني لعملة واحدة .فاملعلومات هي ما
ينتج من معالجة البيانات التي تتوالد يف البيئة و هي تزيد مستوى املعرفة ملن يحصل
عليها .و هذا يعني أن املعرفة هي أعىل شأناً من املعلومات .فنحن نسعى للحصول عىل
املعلومات ليك نعرف (أو نزيد معارفنا).
 :مفهوم ادارة املعرفة
 .1.1.1تعريفها:
إلدارة املعرفة عدد كبري من التعاريف التي نحاول من خاللها أن نحدد معاملها بدقة :
حيث عرفت عىل أنها «إدارة توفري املعلومات وإتاحتها لجميع العاملني يف املنظمة و
املستفديني من خارجها «(.)1
كام عرفت بأنها « تشري إىل اإلسرتاتيجيات و الرتاكيب التي تعظم من املوارد الفكرية
و املعلوماتية من خالل قيامها بعمليات شفافة تتعلق بإيجاد وجمع ومشاركة وإعادة
تجميع وإعادة استخدام املعرفة ،بهدف تعظيم قيمة املنظمة من خالل تحسني الكفاءة
الفردية و التعاون يف عمل زيادة اإلبتكار وإتخاذ القرار)2(.
ويرى نجم عبود نجم «أن إدارة املعرفة هي العملية املنهجية لتوجيه رصيد املعرفة
وتحقيق رافعتها يف املنظمة بطريقة كفأة ال تستطيع املنظامت األخرى تقليدها لتكون
املصدر الرئييس للربح)3(.
أما مطريان املطريان فعرفتها عىل أنها « إيجاد ّ
الطرق لإلبداع وأرس معرفة املؤسسة للحصول
عليها لالستفادة منها واملشاركة بها ونقلها إىل املوظفني الذين يف حاجة إليها ألداء أعاملهم
بفعالية وبكفاءة ,وباستخدام اإلمكانيات الحديثة و تكنولوجيا املعلومات بأكرث قدر ممكن)4(.
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و يالحظ من خالل ما سبق انه ال يوجد تعريف متفق عليه ملفهوم ادارة املعرفة .كام
يالحظ ان غالبية التعاريف السابقة تركز عىل العمليات االساسية الدارة املعرفة من حيث
التوليد و التشارك و التعلم .و بناء عىل ذلك فانه ميكن تعريف ادارة املعرفة بانها عملية
تحليل و تركيب و تقييم و تنفيذ التغريات املتعلقة باملعرفة لتحقيق االهداف املوضوعة
بشكل نظمي مقصود و هادف .وهي عملية ادارة املعرفة املنظمة من اجل ايجاد قيمة
لالعامل و توليد امليزة التنافسية.
و عليه يتبني لنا ان مفهوم إدارة املعرفة يتضمن  :تعريف و تحليل موارد املعرفة
املتوفرة و املطلوبة والعمليات املتعلقة بهذه املوارد و التخطيط و السيطرة عىل األفعال
الخاصة بتطوير املوارد و العمليات ،و مبا يسهم يف تحقيق أهداف املنظمة .و موارد
املعرفة يف هذا السياق هي املعرفة التي متتلكها املنظمة أو التي تحتاج إىل امتالكها
واملتعلقة باملنتجات و السوق و التكنولوجيات و املنظامت بحيث تسهم يف زيادة األرباح
أو توفري قيمة مضافة للخدمات و املنتجات.
و ال تتعلق إدارة املعرفة بإدارة هذه املوارد فقط ،بل تتعدى ذلك إىل إدارة العمليات
الخاصة بهذه املوارد .و هذه العمليات تتضمن:
•تطوير املعرفة.

•الحفاظ عىل املعرفة.
•استخدام املعرفة.
•تقاسم املعرفة.

. 2.1.1نشأة إدارة املعرفة.

تعترب إدارة املعرفة قدمية و جديدة يف الوقت نفسه .فقد درج الفالسفة عىل الكتابة
يف هذا املوضوع منذ آالف السنني .و لكن اإلهتامم بعالقة املعرفة بهيكلية أماكن العمل
هي جديدة نسبياً .و من املؤكد أن الكثري قد كتب عن هذه العالقة ،و لكن معظمه
كان خالل السنوات القالئل املاضية ،و منذ مطلع التسعينيات من القرن املنرصم .يف عام
1980م ,ويف املؤمتر األمرييك األول للذكاء االصطناعي ,أشار أدوارد فراينبوم Edward
 Freignebaumإىل عبارته الشهرية “املعرفة قوة  ”Knowledge is Powerومنذ ذلك
الوقت ولد حقل معريف جديد أطلق عليه “هندسة املعرف ة �Knowledge Engineer
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 ”ingومع والدته استحدثت سرية وظيفية جديدة هي مهندس املعرفة .ويف عام 1997م
ظهر حقل جديد آخر ,نتيجة إلدراك أهمية املعرفة يف عرص املعلومات وهو “إدارة املعرفة
 ”Knowledge Managementوقد تبع هذا التطور تغيري يف عناوين الدوريات املتعلقة
باملوضوع من بينها ,كمثال ,تغيري عنوان مجلة تغيري وإعادة هندسة إدارة األعامل إىل
إدارة ومعالجة املعرفة)5( .
ويف النصف األخري من التسعينيات أصبح موضوع إدارة املعرفة من املواضيع الساخنة
واألكثـر ديناميكية يف اإلنتـاج الفكري يف اإلدارة.

 .3.1.1اهمية ادارة املعرفة:

ميكن إجامل اهمية ادارة املعرفة يف النقاط االتية)6( :

•تعد ادارة املعرفة فرصة كبرية للمنظامت لتخفيض التكاليف و رفع موجوداتها
الداخلية لتوليد االيرادات الجديدة.
•تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة املنظمة املختلفة يف اتجاه تحقيق أهدافها.
•تعزز قدرة املنظمة لالحتفاظ باألداء املنظمي املعتمد عىل الخربة و املعرفة ,و تحسينه.

•تتيح إدارة املعرفة للمنظمة تحديد املعرفة املطلوبة,و توثيق املتوافر منها و تطويرها
و املشاركة بها وتطبيقها و تقييمها.
•تعد إدارة املعرفة أداة املنظامت الفاعلة الستثامر رأس مالها الفكري ,من خالل جعل
الوصول إىل املعرفة املتولدة عنها بالنسبة لألشخاص اآلخرين املحتاجني إليها عملية
سهلة و ممكنة.
•تعد أداة تحفيز للمنظامت لتشجيع القدرات اإلبداعية ملواردها البرشية لخلق معرفة
جيدة والكشف املسبق عن العالقات غري املعرفة و الفجوات يف توقعاتهم.
•توفر الفرصة للحصول عىل امليزة التنافسية الدامئة للمنظامت من تبني املزيد من
اإلبداعات املتمثلة يف طرح سلع و خدمات جديدة.

 .4.1.1أهداف إدارة املعرفة

تبني فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية .

•زيادة العائد املايل عن طريق تسويق املنتجات والخدمات بفعالية أكرب .
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•تفعيل املعرفة ورأس املال الفكري لتحسني طرق إيصال الخدمات

•الرتكيز عىل تنمية الجوانب االجتامعية والثقافية والتنظيمية الدارة املعرفة.

•املساهمة يف املناقشات الخاصة بالسياسات الحكومية واالجراءات املتعلقة بادارة
وتطوير البنية التحتية ملجتمع املعرفة.
•التعريف والتوعية بشكل شمويل ملعنى ادارة وتطوير املعرفة ونرشه بني رجال االعامل
العرب بحيث تستخدمون بشكل اكرب مبادئ ادارة املعرفة وتعميم االستفادة عن
طريق بلورة الفرص الخاصة باعامل ادارة املعرفة.
•دراسة االوضاع االجتامعية والثقافية واالقتصادية واالنظمة ذات العالقة يف البلدان
العربية التي تؤثر عىل فاعلية مبادرات ادارة املعرفة.
•العمل عىل تنمية العوامل االجتامعية والثقافية التي يشجع االفراد عىل املشاركة يف
املعرفة ضمن املنطقة.
•العمل عىل زيادة عدد االشخاص الذين ميكنهم الوصول اىل الحاسبات االلية واالنرتنت
والتقنيات.
•تطوير اسس ومعايري تاهيل عربية الدارة املعرفة تساعد يف تطوير الجوانب املهنية
والتعليمية للمهنيني املختصني يف ادارة املعرفة.

 .2.1مجاالت إدارة املعرفة ورضورة اإلنتقال إليها

ان التحول الجديد يف بيئة األعامل الذي يفرض عىل املنظامت التميز بقدرات جديدة
تتلخص يف بعد النظر والتفوق يف األداء واإلبداع والقدرة عىل التكيف  ،بدال من األسلوب
التقليدي الذي كان يركز عىل الفعالية بشكل أسايس .

 .1.2.1مربرات التحول إىل إدارة املعرفة

تتمثل مربرات التحول اىل ادارة املعرفة يف النقاط التالية :

• التطور املطرد يف التقنية وما ينتج عنه من تغري يف املفاهيم وتأثري يف التكلفة.

•التطور املستمر واملتوقع للمفاهيم والناتج عن تطور الخدمات وما سيتبعه من تطور
إحتياجات جديدة.
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•الحاجة إىل ما يربط كل تلك املعارف واملعلومات والخربات مبا ميكن من تطوير
وتنمية املنشأة ككيان تفاعيل.
•تضاعف حجم املعلومات التي تتولد يف أي مجال.

•إمكانية الحصول عىل كميات مهولة من املعلومات يف ظرف أجزاء من الثانية.
•إزدياد صعوبة اإلستفادة من تلك املعلومات .

•كام لخصت مربرارت التحول إىل إدارة املعرفة يف النقاط التالية)7( :

•تعاظم دور املعرفة يف النجاح املنظمي ,لكونها فرصة كبرية لتخفيض التكلفة و رفع
موجودات املنظمة لتوليد اإليرادات الجديدة.
•العوملة التي جعلت املجتمعات العاملية اآلن عىل متاس مبارش بوسائل سهلة قليلة
التكلفة كالفضائيات واالنرتنت و التي أسهمت يف تسهيل خلق و تبادل التقارير
القياسية و توفري نظم االتصال عن بعد ,وتوفري بنى تحتية أخرى لالتصاالت.
•إدراك أسواق املال العاملية ,أن املعلوماتية و املعرفة( التي متثل أهم موجودات رأس
املال الفكري يف املنظامت) هي مصدر امليزة التنافسية ,و هي أهم من املصادر
التقليدية ,مثل األرض و رأس املال والعمل.
•اتساع املجاالت التي نجحت إدارة املعرفة يف معالجتها ,سيام يف مجال التنافس و
اإلبداع و التجديد والتنوع.

 .2.2.1مجاالت إدارة املعرفة :

ميكن القول بشكل أكرث تفصيال أن إدارة املعرفة تركز عىل عدد من املجاالت الهامة
منها)8( :
•مسح و تطوير املوارد الفكرية و املعرفية التي متتلكها املنظمة و تعزيز هذه املوارد
و حاميتها.
•تعزيز توليد املعرفة و اإلبداع لدى كل فرد.

•تحديد املعرفة و الخربة املطلوبتني لتنفيذ مهام العمل و تنظيمها و إتاحة مستلزمات
املعرفة أمام الجميع.
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تغيري و إعادة هيكلة املرشوع من أجل استخدام املعرفة بشكل أكرث فاعلية و اغتنام
الفرص الستغالل موجودات املعرفة و القليل من فجوات املعرفة و اختناقاتها وتنظيم
محتوى معرفة القيمة املضافة الخاصة باملنتجات و الخدمات.
حامية املعرفة التنافسية التي متتلكها املنظمة و مراقبة استخدام املعرفة للتأكد من
أنه يتم استخدام أفضل ما متتلكه املنظمة من املعرفة ,و من أن املعرفة الضمنية غري
أخذة بالتاليش و الضمور ,و انه ال يتم إفشاء هذه املعرفة إىل املنافسني.

 -IIاإلبداع التنظيمي :
اإلبداع يف جوهره تغيري ،والتغيري مطلب حيوي للكثري من املنظامت ،ويف ظل بيئة
متسارعة األحداث وكثرية التغيري تربز حاجة املنظمة لإلبداع لتستطيع أن تقدم ما هو
جديد ولتتم ّكن من االستمرار والبقاء يف ظل هذه البيئات الديناميكية ،واإلبداع ال مي ّكن
املنظمة من االستمرار فحسب ولكنه ميكنها أيضا من املنافسة وتقديم ما هو جديد
وبالتايل النمو واالزدهار.
وتظهر أهمية اإلبداع للمنظامت من خالل التحوالت والتغريات نحو االقتصاد الحر
القائم عىل الوفاء بتوقعات املستقبل ،كام أن قلة املوارد وكرثة االحتياجات وتنوع حاجات
األفراد تفرض استخدام أسلوب إبداعي للوفاء بهذه االحتياجات.
ولإلبداع دور يف توفري حلول للنزاعات والتي بدأت باالنتشار ،باإلضافة إىل أن اإلبداع
مي ّكن املدير من حسن استخدام املوارد البرشية واملادية واملعنوية.

مفهوم اإلبداع :

قد ينرصف الذهن عندما يتم التحدث عن اإلبداع إىل أن اإلبداع أو االبتكار يقترص
عىل ما يخرتعه العلامء والباحثون يف مجال العلوم الطبيعية والهندسة الكيميائية  ،غري أن
الواقع يشري إىل أن هناك أيضا اخرتاعات يف ميدان العلوم االجتامعية واإلنسانية  ،وان مل
يكن بنفس العدد أو التأثري  ،بالرغم من أن هذا امليدان فسيح واسع ميكن أن تبتكر فيه
أشياء كثرية  ،فمثال إذا استطاع قائد إداري التوصل إىل حل مناسب ملشكلة قامئة وتنفيذ
هذا الحل بشكل سليم يؤدي إىل وضع أفضل فان ذلك يعترب إبداعا  ،إذا ما هو اإلبداع
؟ وكيف ميكن تعريفه ؟
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 .1.1.2تعريفه :
اإلبداع لغة  :كام جاء يف لسان العرب (( من بدع وبدع اليشء أو ابتدعه تعني أنشأه
وبدأه )) ( ،)9وجاء يف املعجم الوسيط  (( :بدعه بدعا أي أنشأه عىل غري مثال سابق،
واإلبداع عند الفالسفة إيجاد اليشء من العدم .
إذا نخلص مام سبق إىل أن اإلبداع لغة يعني  :اخرتاع اليشء او إنشاؤه عىل غري مثال
سابق  ،واستحداث أساليب جديدة بدل األساليب القدمية أو املتعارف عليها  ،فهو خروج
عن املألوف ونقيض للتقليد واملحاكاة .
أما يف العلوم االجتامعية فيمكن القول بأنه من الصعب الوصول إىل تعريف محدد
يقبل به جميع او معظم الباحثني يف هذا املجال  ،ويف هذا يقول الكسندر روشكا ( Al-
 )Roscaيف مؤلفه عن اإلبداع العام والخاص (( إن اإلبداع ظاهرة معقدة جدا ذات وجوه
وأبعاد متعددة  ،وقد سارت األبحاث يف مجال اإلبداع عىل جبهة عريضة من التشعب
والتنوع  ،ولهذا يبدو من الصعب أن ننتظر إيجاد تعريف محدد ومتفق عليه  ،فقد نجد
تعريفا يركز عىل بعد محدد  ،بينام نجد تعريفا يركز عىل بعد آخر )) ()10
و لذلك سيتم عرض بعض التعاريف التي أوردها الباحثون لإلبداع ومن ثم محاولة
الخروج بتعريف ميكن االسرتشاد به أو تبني احد هذه التعاريف:
سعد الدين إبراهيم عرف اإلبداع بأنه (( استجابة مستحدثة وأكرث جدوى وفعالية
ملنبه قائم يف البيئة االجتامعية أو الطبيعية  ،ويتجىل يف هذه االستجابة التعبري عن النفس
بتلقائية تخلو من االتباعية للمعايري السائدة يف مجال معني  ،والتغلب عىل ضغوط
االمتثال واملحاكاة ))()11
ويعرفه روشكا ( ) Roscaبأنه (( تقديم منتج جديد عىل شكل سلعة أو خدمة أو
التجديد يف عملية إنتاج وتوزيع هذه السلعة أو الخدمة ))()12
و مام سبق يتضح أن تعاريف اإلبداع وان كانت متعددة الوجوه ومختلفة املحاور
إال أنها التخرج عن اإلطار اللغوي له  ،وهو الوصول إىل يشء جديد سواء كانت فكرة أو
منتج أو خدمة .
لذلك ولكون موضوع هذا البحث يركز عىل اإلبداع داخل املنظمة أو ما يسمى
باإلبداع التنظيمي  ،فسوف يتم تبني التعريف اآليت :
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اإلبداع هو  :العملية التي يرتتب عليها ظهور فكرة أو مامرسة أو منتج أو خدمة
جديدة ميكن تبنيها من قبل العاملني يف املنظمة أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار
 ،بحيث يرتتب عليها إحداث نوع من التغيري يف بيئة أو عمليات أو مخرجات املنظمة )).
و بالنظر إىل هذا التعريف ميكن أن نالحظ أربعة جوانب أساسية يتضمنها وهي :
أنه ميكن النظر إىل اإلبداع باعتباره عملية تتم من قبل املنظمة سواء كانت عىل
مستوى الفرد أو الجامعة .
أن هذه العملية تقود إىل منتج قد يكون فكرة أو سلوكاً أو خدمة برشط أن يتصف
بالجدة .
أن هذا املنتج ميكن تبنيه من قبل العاملني أو فرضه عليهم من قبل أصحاب القرار .
أن هذا املنتج يجب أن يرتتب عليه نوع من التغيري سواء يف بيئة أو عمليات أو
مخرجات املنظمة وإال فال ميكن اعتباره إبداعاً ذا نفع بالنسبة للمنظمة .
القدرات اإلبداعية
يشري العديد من الكتاب والباحثني يف مجال اإلبداع إىل أن هناك عوامل أساسية
مستقلة للقدرة اإلبداعية  ،بدونها ال ميكن التحدث عن وجود إبداع  ،ومن ابرز الباحثني
يف هذا املجال جليفورد ( ) Guilfordالذي حدد مثان قدرات أساسية يرى أنها تقف
وراء التفكري اإلبداعي وهي  :الحساسية للمشكالت  ،إعادة التنظيم أو إعادة التحديد ،
الطالقة  ،املرونة  ،االصالة  ،قدرات تحليلية وتأليفية  ،مدى الرتكيب يف البناء التصوري ،
التقييم  ،وذكر أن من بني هذه القدرات اإلبداعية أربع قدرات ذات وضوح بارز وهي :
الطالقة  ،املرونة  ،االصالة  ،الحساسية للمشكالت ()13
و مام سبق يالحظ أن هناك اتفاق عىل أربع قدرات من مجموع القدرات التي يشري
إليها الباحثني  ،والتي يرون إنها تقف وراء التفكري اإلبداعي وهي  :الطالقة  ،واملرونة ،
والحساسية للمشكالت  ،واالصالة  ،لذلك سيتم عرض هذه القدرات بيشء من التفصيل
عىل النحو التايل :
الطالقة  :وتعني (( القدرة عىل إنتاج عدد كبري من البدائل أو املرتادفات أو األفكار
أو االستعامالت عند االستجابة ملثري معني  ،والرسعة يف توليدها  ،وهي يف جوهرها عملية
تذكر واستدعاء اختيارية ملعلومات او خربات أو مفاهيم سبق تعلمها) ()14
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املرونة  :ويقصد بها تنوع أو اختالف األفكار التي يأيت بها الفرد املبدع وقدرته عىل
تغيري أو تحويل مسار تفكريه أو وجهة نظره تبعا ملتطلبات املوقف  ،فهي عكس الجمود
أو التصلب الذهني والذي يعني تبني أمناط ذهنية محددة سلفا وغري قابلة للتغيري
حسب ما تستدعي الحاجة)15(.
الحساسية للمشكالت  :ويعرفها جيلفورد (  (( ) Guilfordبقدرة الشخص عىل رؤية
املشكالت يف أشياء أو أدوات أو نظم اجتامعية قد ال يراها اآلخرون فيها  ،أو التفكري يف
تحسينات ميكن إدخالها عىل هذه النظم أو هذه األشياء  ،وذلك عىل افرتاض أن إدخال
تحسني معني يعني ضمنيا اإلحساس مبشكلة ما )) ( ،)16فالشخص املبدع يستطيع رؤية
الكثري من املشكالت يف املوقف الواحد  ،فهو يعي األخطاء ونواحي القصور والنقص
ويحس باملشكالت أحساسا مرهفا  ،وهذه هي البداية الرضورية لالبتكار.
االصالة  :ويقصد بها التجديد أو االنفراد باألفكار  ،فالشخص املبدع ذو تفكري أصيل
أي أنه يبتعد عن املألوف أو الشائع  ،فهو ال يكرر أفكار اآلخرين  ،فتكون األفكار التي
ينتجها جديدة إذا ما حكمنا عليها يف ضوء األفكار التي تربز عند األشخاص اآلخرين  ،و
هي من أهم العوامل املكونة للقدرة عىل التفكري اإلبتكاري .
مراحل عملية اإلبداع
ال يوجد اتفاق تام بني الباحثني عىل مراحل العملية اإلبداعية  ، ،غري أن ذلك ال مينع
من عرض أكرث املحاوالت شهرة وقبوال لدى جمهور املفكرين واملتمثل يف املراحل األربعة
التالية :
مرحلة األعداد :ويحصل فيها الفرد عىل املعرفة واملهارات ومكونات الخربة التي متكنه
من وضع املشكلة أمامه واإلحساس بها.
مرحلة االختبار :واالحتضان وهي مرحلة تتميز بالجهد الشديد الذي يبذله املبدع يف
سبيل حل املشكلة.
مرحلة اإلرشاف :وهي مرحلة تتضمن انبثاق ومضة اإلبداع ،أي اللحظة التي تولد فيها
الفكرة الجديدة التي تؤدي إىل حل املشكلة.
مرحلة التحقق :وتضمني االختبار التجريبي للفكرة املبتكرة.
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 .3.2عوائق اإلبداع
يعترب موضوع عوائق اإلبداع من املوضوعات التي نالت اهتامم الكتاب والباحثني ،
حيث حاول العديد منهم تحديد العقبات التي تقف عائقا أمام اإلبداع أو التفكري اإلبداعي
 ،فقد حددها زهري منصور يف كتابه (مقدمة يف منهج اإلبداع ) يف ستة معوقات وذلك عىل
النحو اآليت( : )17عادات التفكري  -العزلة  -األلفة– النظرة الجزئية غري الشمولية  -غياب
الحرية  -الرتكيز عىل النتائج دون األصول  ،أما جروان فقد أوجزها يف مجموعتني )18( :
املجموعة األوىل  :العقبات الشخصية وتتمثل يف اآليت :

• ضعف الثقة بالنفس .
•امليل للمجاراة .

•الحامس املفرط.

•التفكري النمطي .

•عدم الحساسية للمشكالت أو الشعور بالعجز .
•الترسع .

•نقل العادة .

أما املجموعة الثانية فتشتمل عىل العقبات الظرفية وتتمثل يف اآليت :

•مقاومة التغيري .

•عدم التوازن بني الجد والفكاهة .

•عدم التوازن بني التنافس والتعاون.

أما عيل محمد عبد الوهاب فقد صنفها يف أربع فئات وذلك كاآليت )19( :

•املعوقات االداركية ،

•املعوقات االجتامعية والثقافية ،
•املعوقات التنظيمية ،

•املعوقات النفسية أو العاطفية
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•اسرتاتيجيات اإلبداع:

هناك العديد من اسرتاتيجيات اإلبداع التي ميكن أن تتبناها املنظمة .ويقصد
باسرتاتيجيات اإلبداع السياسات التي تصمم للرتويج للعملية اإلبداعية وإيجاد املناخ
اإلبداعي داخل املنظمة الذي يساعد عىل تجاوز العقبات ومن هذه االسرتاتيجيات:
 1التطوير التنظيمي :وهو عبارة عن مجموعة من األساليب أو الطرق املستوحاة
بشكل عام من العلوم السلوكية والتي تصمم لتزيد من قدرة املنظمة عىل تقبل التغيري
وزيادة فاعليتها .ومن األمثلة عىل هذه الطرق جمع البيانات ،تشخيص املنظمة ،تدريب
الحساسية ،وتطوير الفريق ،واستخدام وكالء التغيري وهي بشكل عام موجهة نحو
املحددات السلوكية كقيم األفراد والعالقات بني األفراد .وهناك تركيز كبري ليس فقط
عىل إزالة معوقات التغيري ،ولكن أيضا عىل تسهيل التغيري كعملية مستمرة.أن التطوير
التنظيمي برتكيزه عىل األفراد والعالقات والتغيري يعترب إسرتاتيجية مالمئة لرتويج اإلبداع
التنظيمي ،فهو يساعد عىل تدريب أفراد املنظمة عىل تقبل اإلبداع كمعيار تنظيمي
أسايس ،وعىل ترويح صفات تنظيمية تساعد عىل اإلبداع .ويجب أن يرسخ التطوير
التنظيمي يف املنظمة لضامن االلتزام املستمر والقدرة عىل تقبل وترويج اإلبداع  .ويكمن
أن يستخدم التطوير التنظيمي لزيادة الوعي باالهتامم واملصالح لصياغة أهداف عامة
شاملة.
 2التخصص الوظيفي :وهو قيام املنظمة بتصميم وحدات للقيام بالنشاطات
املتخصصة .فلرتويج اإلبداع التنظيمي تصمم وحدات تنظيمية ذات بيئة تشغيلية
مالمئة للمراحل املختلفة من العملية اإلبداعية ،مثل إنشاء وحدات البحث والتطوير أو
جامعات التخطيط.وميكن أن تكون هذه اإلسرتاتيجية هي األكرث قابلية لالستخدام من
قبل املنظامت التي تسعى إىل إيجاد أعامل إبداعية تغطي مساحات تنظيمية صغرية
نسبيا وال تكون جذرية .ويعترب التخصص الوظيفي اإلسرتاتيجية األكرث شيوعا من بني
اسرتاتيجيات اإلبداع التنظيمي.
 3الدورية :ويقصد بها القدرة عىل استخدام أشكال تنظيمية غري ثابتة أو متغرية.
ومن األمثلة عىل هذه اإلسرتاتيجية استخدام منوذج املصفوفة الذي يتم وفقا له تجميع
مجموعة من املختصني والعاملني لتنفيذ مرشوع معني وإنشاء بناء تنظيمي مؤقت يحل
عن االنتهاء من املرشوع ومن ثم تحري األفراد للعمل يف مشاريع أخرى.
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IIIـ إدارة املعرفة و اإلبداع التنظيمي:
حاول العديد من الكتاب و الباحثني إبراز اثر املعرفة و إدارتها يف مستويات اإلبداع
التنظيمي .ووضعت مسارات متعددة لتشخيص هذا األثر ,او لتسبيب العالقة بني
املتغريين .و لكن الزال هذا املوضوع بحاجة إىل أغناء ,و ليس هناك دراسات كثرية
تناولته بالبحث ,ليس الن موضوع االبتداع حديث ,و لكن لحداثة موضوع إدارة املعرفة
رغم أن جذورها قدمية ,و يف هذا املجال ميكن تشخيص اإلسهامات التي قدمها الباحثني
عىل النحو املؤرش يف أدناه.
فلقد حدد ,Kotelinikoالقوى األساسية التي تحرك االقتصاد اآلن و هي(:)20
املعرفة :عنرص اسرتاتيجي يعتمد التخاذ القرار و انجاز أعامل املنظمة الرضورية,
وإضافة قيمة لها ,و إىل جانب التعلم املستمر تحقق عنارص نجاح حاسمة يف توليد قيمة
للمستفيد ,و هذا يوجب عىل املنظامت خلقها أو إيجادها أو الحصول عليها قبل غريها
من اجل امليزة التنافسية.
التغري الناتج عن تأثري التكنولوجيا املعلوماتية و تكنولوجيا االتصاالت.
العوملة التي صارت اكرب بانفتاح األسواق و عامليتها ,و بشكل انعكس عىل(البحث
والتطوير ,التكنولوجيا ,اإلنتاج ,التمويل ,اإلعامل).
و هذه القوى حولت املنظامت إىل االقتصاد املبني عىل املعرفة الجديدة ,و بشكل
ولد الحاجة إىل اإلبداع لرتجمة املعرفة إىل(سلع ,خدمات ,عمليات) جديدة أو مطورة
تحققها املنظمة قبل منافسيها لتحقيق ميزة تنافسية.
وعىل وفق(العنزي و نعمة ),فان املعرفة املدونة يف السجالت و التقارير األرشيفية,
والتي تدخل يف الحاسوب متثل مصدرا لإلبداع الذي تتاجر به املنظامت(.)21
و يشري( )Druckerأن املنظامت ينبغي أن تسعى لزيادة إنتاجية عملها املعريف ,فهذا
تحدي كبري يف القرن الحايل ,كونه مصدر للميزة التنافسية ,و مجسد لقدرة املوارد البرشية
يف القرن الـ( ,)21فهي قد أصبحت قوى عاملة تبدع و تبتكر اآلالت الجديدة ,و األساليب
املتميزة ,كام تجدد كل ما هو قديم)22(.كام ان املنظامت يف القرن الحايل أصبحت تخلق
املعرفة الجديدة و تنرشها باستمرار.
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و يحدد( ),Alleeالعالقة بني( )KMو اإلبداع املنظمي يف أن القدرات املعرفية
الجوهرية للمنظامت تحولت إىل عمليات أتاحت للمنظامت إبداع منتجات جديدة
برسعة كبرية ,أو تعديل(تطوير) املنتجات الحالية برسعة أيضا ,إىل جانب رسعتها يف
تقدميها إىل السوق قبل منافسيها(.)23
و لتحقيق النجاح يف اإلبداعات املتولدة عن املعرفة ,البد من إدارة لإلبداع تتضمن
تحليل دقيق لألنواع املختلفة من املعرفة ,التي تدخل يف إبداع املنتوج أو الخدمة املتحققة
عن توظيف تلك املعرفة ,فضال عن تحديد احتياجات السوق ,ثم تقديم اإلبداعات التي
تلبي تلك االحتياجات.
كام و بررت( )Albertoالعالقة بني( )KMيف تعزيز اإلبداع و أهميتهام يف نجاح
تنافسية املنظامت ,فضال عن اثر هذه العالقة يف صياغة اسرتاتيجيات املنافسة ,الن تطوير
املعرفة مرتبطة بخصائص اإلفراد و تطويرهم ,و هذا ما يدعم إبداعية املنظمة ثم قدراتها
التنافسية  .فاملنظامت اليابانية تختلف يف أنظمتها املعرفية مقارنة باملنظامت األمريكية
التقليدية ,كام أنها تغري معلوماتها بشكل مستمر(,املعلومات الخاصة بزبائنها و مجهزيها
و املنظامت التي تتعامل معها) ,وهذا ما يجعلها تطور منتجاتها و عملياتها بشكل اكرب
مام تقوم به املنظامت األمريكية.
إن املنظامت املعارصة توظف املعرفة التي تحقق لها منافع مالية ,و تلزم أفرادها
تعلم املعرفة التي تخلف امليزة ,و التي تكون هادفة  ,و مبا يؤمن خلق قاعدة منظمية
ملتزمة باإلبداع ,و قامئة عىل االلتزام بفلسفة املعرفة املوجهة نحو خلق امليزة التنافسية.
فاملنظمة الناجحة هي التي تستثمر ما تعرفه ,و تنقل معرفتها عرب قنوات املنظمة,
و تستخدمها يف تجديد املنظمة ,و مبا يجعلها قادرة عىل الوثوب يف الساحة التنافسية,
و التكيف مع التغريات البيئية من خالل إستغالل مبدعيها (العامل املعرفيون) يف صنع
إبداعات وإبتكارات جديدة مل تكن من قبل أو إعطاء تحسينات جوهرية عىل املنتج
أو الخدمة الحالية لتكون يف األخري املنظمة سباقة يف إعطاء آخر رصخة لهذا املنتوج أو
الخدمة.
يف ضوء ما تقدم يتضح لنا العالقة الوثيقة بني اإلبداع و املوجودات املعرفية املنظمة,
كام أصبح واضحا أن القدرة عىل إدارة الفكر اإلنساين هي مهارة تنفيذية حاسمة عززت
من أهمية املعرفة بالنسبة للمنظامت ,كام أوجبت عليها صقل و تهذيب هذه املعرفة
وتحديثها باستمرار ,و مبا يؤمن توظيفها لتعزيز مستويات اإلبداع املنظمي
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الخامتة :

بناءا عىل التحليل و الدراسة التي قمنا بها فقد أمكن التوصل إىل النتائج اآلتية :

• أظهرت الدراسة انه ال ميكن االستغناء عن ادارة املعرفة يف املنظامت املعارصة الن
اقتصاد اليوم هو اقتصاد املعرفة

•
• أظهرت الدراسة أن عدم توافر املعلومات الالزمة لألفراد يشكل احد العوامل املعيقة
اصبحت ادارة املعرفة من فروع املنظمة مثلها مثل ادارة االنتاج  ،و ادارة التسويق

لإلبداع يف املنظامت

•
• لقد اصبح االبداع التنظيمي هدفا تسعى املنظامت الوصول اليه  ،عكس يف املايض
اصبح االنتقال اىل ادارة املعرفة حتمية فرضتها البيئة الخاريجية اململوءة باملنافسة

اين كان محصورا عىل املنظامت الكربى و الرائدة

• ان توفر ادارة املعرفة يف املنظمة بالشكل االزم ميثل املناخ املالئم و حجر االساس
لوجود ابداع تنظيمي قوي و مستمر
هناك ارتباط طردي و تكاميل بني مستوى ادارة املعرفة و مستوى االبداع التنظيمي
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