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This study aims to clarify the relationship between organizational culture and
organizational creativity and the ways in which organizational culture contributes to
achieving organizational creativity in modern business organizations. It is accepted that
the global economy today imposes new concepts and management mechanisms that
business organizations must work within their framework to enhance their presence and
market position. Among these concepts, successful global economic institutions attach
special importance to them: Organizational culture and organizational creativity; This
is because of their impact on the behavior of workers and the results of the economic
organization. It also aims to know the opinion of employees of some administrative
institutions about the reality of organizational culture and organizational creativity in the
institutions to which they belong.

organizational climate
Organizational culture,
creativity,
Organizational creativity.

It has been evident to us through this study that the existence of a positive organizational
culture means the presence of positive energy and power that can contribute to the
existence of organizational creativity that would contribute to improving and enhancing
the competitiveness of the institution. Conditions and mechanisms; Among them is the
nature and features of the prevailing organizational culture.

ملخص

معلومات املقال
:تاريخ املقال
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2021-04-16 : املراجعة
2021-05-25 : القبول

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العالقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع التنظيمي
وسبل مساهمة الثقافة التنظيمية في تحقيق اإلبداع في التنظيمي في منظمات األعمال
 فمن المتعارف عليه أن االقتصاد العالمي اليوم يفرض مفاهيم وآليات،الحديثة
تسييرية جديدة وجب على منظمات األعمال العمل في إطارها لتعزيز تواجدها
ومكانتها السوقية؛ ومن جملة هذه المفاهيم التي أصبحت المؤسسات االقتصادية
:الكلمات املفتاحية
العالمية الناجحة تولي لها أهمية خاصة ؛ الثقافة التنظيمية واإلبداع التنظيمي؛ ذلك
،المؤسسة االقتصادية
 كما تهدف.لما لهما من أثر على سلوكيات العاملين ونتائج المنظمة االقتصادية
المناخ التنظيمي
 إلى معرفة رأي العاملين ببعض المؤسسات اإلدارية حول واقع الثقافة التنظيمية، اإلبداع،الثقافة التنظيمية
.واإلبداع التنظيمي بالمؤسسات التي ينتمون لها
.اإلبداع التنظيمي
ولقد تبين لنا من خالل هذه الدراسة أن وجود ثقافة تنظيمية ايجابية يعني وجود
طاقة وقوة إيجابية يمكنها أن تساهم في وجود إبداع تنظيمي من شأنه أن يساهم
 كما تبين لنا أن مساهمة الثقافة التنظيمية،في تحسين وتعزيز تنافسية المؤسسة
في تحقيق اإلبداع التنظيمي يتوقف على وجود جملة من الشروط و اآلليات؛ و التي
.من بينها طبيعة ومميزات الثقافة التنظيمية السائدة
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 .1مقدمة

التنظيمي.

يف ظل التحوالت والتغريات اجلديدة اليت حتيط باملنظمات ●ضبط شروط ومتطلبات حتقيق العالقة بني الثقافة
االقتصادية ،كالعوملة؛ ثورة املعلومات؛ التكتالت ؛ والتنافسية التنظيمية واإلبداع التنظيمي.
املتزايدة وعوملة املوارد البشرية؛....وما أفرزته هذه التحوالت  .4 .1الدراسات السابقة
والتغريات من قواعد تسيريية جديدة وثقافات متعددة وجب
هناك عدد من الدراسة السابقة اليت تقرتب من املوضوع،
على هذه املنظمات اليوم ضرورة التأقلم مع هذه املتغريات
اخرتنا منها:
وهذا الوضع اجلديد؛ ولتحقيق ذلك أصبحت تولي اهتماما
لوضعها التنافسي كما تعطى اهتماما و أولوية خاصة _ عيساوي وهيبة ( ،)2012أثر الثقافة التنظيمية على
ملواردها البشرية ،فأصبحت تنظر هلذه املوارد البشرية على الرضا الوظيفي  :دراسة حالة فئة األفراد شبع الطبيني
أنها املصدر األول واألخري يف جناحها أو فشلها ،ومن ثم فهي باملؤسسة اإلستشفائية العمومية ترابي بومجعة بشار ،رسالة
تعمل على االعتناء بها ومبتطلباتها ،وقد كان لظهور هذا ماجستري  ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،حاولت التعرف
الوضع اجلديد وخاصة العوملة ،والتوجه حنو اقتصاد املعرفة على الثقافة السائدة باملؤسسة حمل الدراسة و مدى تأثري
وما يعرفه من تنافسية قوية وشرسة؛ ال جمال فيها للركود الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي  ،وتوصلت إىل وجود
والتخلف؛ ظهور جماالت اهتمام تسيريية جديدة بالنسبة عالقة قوية بني الرضا الوظيفي والثقافة التنظيمية ،كما
للمنظمات بصفة عامة واملنظمات االقتصادية بصفة خاصة توصلت الرضا الوظيفي العاملني الشبه الطبيني باملؤسسة
ومن مجلة هذه االهتمامات واليت تعمل على حتقيقها الكثري حمل الدراسة منخفضة.
من املنظمات االقتصادية العاملية املتطورة الثقافة التنظيمية _ عواد أبو جامع  ،أمحد عواد( )2009الثقافة التنظيمية
واإلبداع التنظيمي ،وخاصة بعد أن أدركت هذه املنظمات واإلبداع اإلداري يف املؤسسة الرتبوية األردنية ،مداخلة
العاملية أهمية اإلبداع يف استمرار نشاط املنظمة االقتصادية باملؤمتر الدولي :حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي ،اجلامعة
وترقيتها ومكانة الثقافة التنظيمية يف حتقيق هذا اإلبداع .اهلامشية األردنية  ،حاولت دراسة العالقة بني الثقافة
 .1 .1اإلشكالية :مما سبق ميكن طرح السؤال احملوري التالي :التنظيمية واإلبداع اإلداري ومستوى إدراك العاملني هلذه
الثقافة يف املؤسسة الرتبوية األردنية  ،ودرجة امتالكهم
كيف تساهم الثقافة التنظيمية يف حتقيق اإلبداع التنظيمي؟
هلذا اإلبداع  ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ومنها
 .2 .1أهمية الدراسة
خاصة :وجود مستوى متوسط من الثقافة التنظيمية
تتجلى أهمية هذه الدراسة يف كونها :
واإلبداع اإلداري للعاملني باملؤسسة حمل الدراسة  ،كما
●تتناول موضوع ذا أهمية بالغة يف إدارة األعمال احلديثة و توصلت إىل أن املستويات الوظيفية العليا باملؤسسة أكثر
إدراكا للثقافة التنظيمية وأكثرها قدرة على اإلبداع.
هو الثقافة التنظيمية و عالقتها باإلبداع التنظيمي.
●حتاول الربط بني متغريبني نوعيني هامني يف املنظمات
االقتصادية وهما الثقافة التنظيمية واإلبداع؛ حيث تعمل
الثقافة التنظيمية على حتديد وطبع سلوكيات العاملني
يف إطار تنظيم معني مبا يؤثر على نشاطاتهم ومردوديتهم،
كما يعمل اإلبداع على حل املشكالت والصعوبات اليت تواجه
العاملني يف هذا التنظيم.

_ بن مناور العنزي (  )2004الثقافة التنظيمية واإلبداع
اإلداري  :دراسة استطالعية على العاملني يف املؤسسات
العامة يف مدينة الرياض ،رسالة ماجستري ،جامعة امللك
سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،واستهدفت هذه
الدراسة معرفة أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري
يف املؤسسات العامة وتوصلت الدراسة على وجود معامل
ارتباط إجيابية وقوي بني القيم املكونة للثقافة التنظيمية
و العناصر املكونة لإلبداع اإلداري.

 .3 .1أهداف الدراسة :تتجلى أهداف هذه الدراسة بالدرجة
األوىل إىل التعرف على العالقة بني الثقافة التنظيمية
واإلبداع التنظيمي وكيفية مساهمة الثقافة التنظيمية يف _ علي يونس ميا  ،ربى عزت الكنج )2016 (،مقال بعنوان:
حتقيق اإلبداع يف التنظيمي وسبل حتقيق ذلك ،كما تهدف دور الثقافة التنظيمية يف حتقيق اإلبداع اإلداري للمنظمة:
دراسة ميدانية عن العاملني اإلداريني جبامعة تشرين،
إىل حماولة إبراز:
جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية؛ اجمللد
●أهمية ومكانة الثقافة التنظيمية اإلجيابية يف حتقيق ( ،)38العدد ( ،)4وقد حاولت الدراسة التعرف على مستوى
اإلبداع التنظيمي.
الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري وكذلك العالقة بينهما
●التحسيس بأهمية الثقافة التنظيمية كمدخل هامة يف لدى العاملني اإلداريني باملؤسسة حمل الدراسة ،وقد توصلت
حتقيق اإلبداع التنظيمي.
الدراسة إىل عدد من النتائج ومنها :كل من مستوى الثقافة
●ضبط آليات مساهمة الثقافة التنظيمية يف حتقيق اإلبداع التنظيمية واإلبداع اإلداري لدى العاملني باملؤسسة حمل
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الدراسة مرتفع  ،وأن الثقافة التنظيمية السائدة تساهم يف نظام من القيم واملعتقدات يشرتك فيها العاملون يف املنظمة
حتقيق اإلبداع اإلداري.
حبيث ينمو هذا النظام ضمن املنظمة الواحدة ".
إن حتليل الدراسات السباقة املذكورة ،تشرتك يف معظمها _ كوزن ( )Kossenهي " :جمموعة القيم اليت جيلبها أعضاء
حول أهمية الثقافة التنظيمية واإلبداع يف املؤسسة ،أهمية املنظمة (رؤساء ومرؤوسني) من البيئة اخلارجية إىل البيئة
العالقة بينهما؛ غري أنها مل تظهر كيفية تأثري الثقافة الداخلية لتلك املنظمة ".
التنظيمية على اإلبداع التنظيمي ،وهو ما نستهدف من خالل
_ كريت ليوين ( )Kurt Lewinهي :جمموعة االفرتاضات
دراستنا هذه.
واالعتقادات والقيم والقواعد واملعايري اليت يشرتك فيها أفراد
 .1.5منوذج الدراسة :ميكن توضيحها يف الشكل التالي:
املنظمة من عمال ومسريين وهي مبثابة البيئة اإلنسانية اليت
حيس
يؤدي فيها العامل عمله ،والثقافة شيء ال يشاهد وال ّ
ولكنه حاضر ومتواجد يف كل مكان ،فهي كاهلواء حييط بكل
شيء يف املنظمة (Davis Keith and Newstrom John,
 )1989 p. 460ومن التعاريف األخرى للثقافة التنظيمية
 .5 .1حماور الدراسة :ولتحقيق هذه الدراسة قمنا بتقسيمها إىل نذكر أيضا:
حماور التالية:
_ هي ":جمموعة األيديولوجيات والفلسفات والقيم واملعتقدات
_ ماهية الثقافة التنظيمية :ومن خالله نتطرق إىل مفهوم واالفرتاضات واالجتاهات املشرتكة وأمناط التوقعات اليت
متيز األفراد يف تنظيم ما( .مجال الدين املرسي 2006 ،صفحة )13
الثقافة التنظيمية ،أبعادها وخصائصها وأنواعها.
_ ماهية اإلبداع التنظيمي وهو األخر عبارة عن إطار نظري
لإلبداع التنظيمي ،حناول من خالله التعرف على اإلطار
النظري لإلبداع التنظيمي.
_ مكانة ودور الثقافة التنظيمية يف حتقيق اإلبداع التنظيمي
وشروط حتقيق ذلك وهو احملور الذي حناول من خالله حتديد

العالقة بني الثقافة التنظيمية واإلبداع التنظيمي والشروط
احملققة هلذه العالقة.

_ دراسة حالة لعينة من املؤسسات اإلدارية بوالية بومرداس

 .2ماهية الثقافة التنظيمية
 . 1 .2مفهوم الثقافة التنظيمية؛ أهميتها وخصائصها

_ هي عبارة عن جمموعة القيم واملعتقدات واملفاهيم وطرق
التفكري املشرتكة بني أفراد املنظمة ،واليت قد تكون غري
مكتوبة ،يتم الشعور بها ويشارك كل فرد يف تكوينها ويتم
تعليمها لألفراد اجلدد ،ويظهر ذلك يف اختاذ القرارات ويف
التعامل مع املتغريات البيئية؛ واالستفادة منها لتحقيق ميزة
تنافسية للمنظمة( .مصطفى حممود أبو بكر 2002 ،صفحة
)406

و إن املتمعن يف هذه التعاريف جيدها مجيعا تشرتك يف عنصر
القيم و اليت متثل القاسم املشرتك هلا ،حيث تشري هذه القيم
إىل االجتاهات واملعتقدات واألفكار اليت تسود يف منظمة
معينة؛ ولذلك تعترب القيم املفهوم األساسي لتقييم تصرفات
األفراد ومواقفهم وسلوكياتهم يف املنظمات ،و"تصل هذه القيم
إىل األفراد من خالل العالقات االجتماعية والتفاعل املستمر
بينهم ،فعندما تتبنى املنظمة قيما معينة مثل االنصياع
لألنظمة والقوانني واالهتمام بالعمالء وحتسني الفاعلية
والكفاءة فاملنظمة تتوقع من أعضاءها أن تتبين هذه القيم
لتنعكس على أدائها ومردوديتها( .حممود سلمان العميان2010 ،

 .1 .1 .2مفهوم الثقافة التنظيمية :يف البداية نشري إىل أن العرب
استعملت كلمة الثقافة للداللة على معان متعددة كاحلذق
وسرعة الفهم والتهذيب ،وتقويم املعوج وغريها من املعاني (عز
الدين اخلطيب التميمي 1988 ،صفحة  ،)10واليوم يعترب مفهوم
الثقافة التنظيمية من املفاهيم احلديثة نسبيا يف إدارة األعمال؛
فهو يرجع إىل سنوات الثمانينات من القرن املاضي وهو يعكس
الصفحات .)312- 311
جمموعة من املفاهيم مثل :املعرفة؛ القيم ،واألفكار والعادات
ُ
لدى تنظيم ما يف اجملتمع ما ،وهناك عدة تعاريف تناولت هذا كما نذكر بأن بعض التعريفات اليت جاءت يف الثقافة
املفهوم يف بعده االصطالحي ومنها( :رفعت عبد احلليم الفاعوري ،التنظيمية مشلت منظومة القيم السياسية اليت تتبناها
املنظمة؛ والفلسفة اليت حتكم سياساتها اجتاه املوظفني
 2005الصفحات )152- 151
والعمالء؛ والطريقة اليت يتم بها إجناز املهام ،واالفرتاضات
_ ويلني (" )Wheleenالثقافة التنظيمية عبارة عن جمموعة
واملعتقدات اليت يتشارك يف االلتفاف حوهلا أعضاء املنظمة.
من االعتقادات والتوقعات والقيم اليت يشرتك فيها أعضاء
(حممد قاسم القريوتي 2006 ،صفحة .)379
املنظمة".
ومنه ميكننا القول أنه ال توجد منظمة أو تنظيم دون ثقافة
_ شريمر برون ( ) Shermer Bornالثقافة التنظيمية هي" :
وإمنا هناك ثقافة اجيابية قوية وأخرى غري ذلك ،كما ميكننا
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القول بأن الثقافة التنظيمية هي ذلك الكل املعقد املتداخل من
القيم واالجتاهات والعادات والتقاليد ،...اليت تشكل شخصية
املنظمة ،وجتعل منها تنفرد وتتميز عن غريها من املنظمات
األخرى ،لتكون بذلك هذه الثقافة دستورا أخالقيا و مرجعا
لتصرفات وسلوكيات األفراد العاملني باملنظمة ،فتتولد
قيما عليا مشرتكة ألعضاء املنظمة (التنظيم) يؤمنون
بها وخيضعون هلا وينشطون يف إطارها لتحقيق أهدافها
 ،وتلعب العالقات التفاعلية االجتماعية والتنظيمية دورا
كبريا يف ترسيخ هذه الثقافة وااللتزام بها ،حيث يف الغالب
تنصهر أو ختتفي القيم الفردية ضمن القيم اجلماعية ،وهو
ما جعل البعض يشبه الثقافة التنظيمية للمنظمة باملظلة
اليت حتتضن الثقافات الفردية و ُتظهر القيم العليا املوحدة
لألفراد واجلماعات يف إطار رؤية مشرتكة ختدم اهلدف العام
للتنظيم.
 .2 .1 .2أهمية الثقافة التنظيمية :تشكل الثقافة التنظيمية
مزايا هامة للمنظمة وللعاملني بها ومن هذه املزايا نركز على
املزايا الداخلية للمنظمة ومنها خاصة:

_ تعمل على جعل سلوك األفراد ضمن شروط املنظمة وخصائصها:

فأي اعتداء على أحد بنود الثقافة أو العمل بعكسها سيواجه
بالرفض؛ وبناء على ذلك فإن للثقافة دورا كبريا يف مقاومة
من يهدف إىل تغيري أوضاع األفراد يف املنظمات من وضع إىل
آخر غري مرغوب فيه.

_ تعمل على توسيع أفق ومدارك األفراد العاملني حول أحداث احمليط
الذي يعملون فيه :أي أن ثقافة املنظمة تشكل إطارا مرجعيا

يقوم األفراد بتفسري األحداث واألنشطة على ضوءه.

_ تساعد يف التنبؤ بسلوك األفراد واجلماعات :فمن املعروف
أن الفرد عندما يواجهه موقف معني أو مشكلة معينة فإنه
يتصرف وفقا لثقافته ،فبدون معرفة الثقافة اليت ينتمي إليها
الفرد يصعب التنبؤ بسلوكه.
كما َتظهر أهمية الثقافة التنظيمية اإلجيابية يف انعكاسها
اإلجيابي على مستوى حتقيق الفعالية للمنظمة؛ حيث
يتطلب حتقيق فعالية املنظمة التوافق بني الثقافة التنظيمية
وإسرتاتيجية املنظمة؛ إذ من الضروري أن تكون الثقافة
التنظيمية مالئمة وداعمة إلسرتاتيجية املنظمة يف أبعادها
املختلفة؛ والبد على املنظمة أن تبين إسرتاتيجية مستوحاة
مما تتبناه من قيم ،عادات ومعتقدات( .حسني حريم2003 ،

_ ُتكسب املنظمة هويتها :فهي تطبع هوية املنظمة ،وتلبس
أفرادها هذه اهلوية؛ فتجعلهم يشعرون باالنتماء هلذا التنظيم
ويعتزون به يف حال كونه تنظيما قويا؛ وثقافته ثقافة اجيابية
صفحة )275
وقوية.

.3 .1 .2خصائص الثقافة التنظيمية :تتميز الثقافة التنظيمية
_ ُتكسب املنظمة مسعة خاصة بها :فهي تعطي صورة تسويقية
جبملة من اخلصائص منها( :حممود سلمان العميان ،مرجع سابق
قوية ومميزة للمنظمة عن غريها من املنظمات األخرى مما
الصفحات )311-310
يزيد من قيمتاها اجتاه املتعاملني معهم؛ كما ترغب اآلخرين
_ الثقافة عملية مكتسبة :أي تكتسب من خالل التفاعل
يف التعامل معها؛ و حتفز األفراد للعمل بها.
واالحتكاك بني األفراد يف بيئة معينة ،فقد تكتسب الثقافة من
_ ُتعترب مرجع ومرشد لسلوكيات العاملني :فهي تساعد العاملني
البيت؛ و من املدرسة والعمل ،وعندما يكتسبها الفرد يف املنظمة
على فهم ما يدور باملنظمة؛ وعلى القيام بأدوارهم ومهامهم
تصبح جزءا من سلوكه ،ومن خالل الثقافة نستطيع أن نتنبأ
بطريقة أفضل؛ كما تساعدهم على حتقيق الرقابة الذاتية.
بسلوك األفراد العاملني.
_ ُتسهل ُ
وتساعد على خلق جو عمل تعاوني :فهي تشعر العاملني
_ الثقافة عملية إنسانية :يعترب العنصر اإلنساني املصدر
باألهداف املشرتكة؛ وبأهمية االلتزام بتحقيقها وهو ما يولد
الرئيسي للثقافة وبدونه ال تكون هناك ثقافة.
روح االلتزام عند للفرد وعند مجاعة التنظيم.
_ الثقافة متغرية :الثقافة متغرية بتأثري التغريات البيئية
_ ُتنمي الوالء للمنظمة :فهي تشعر العاملني بأهمية ومكانة
والتكنولوجية ولكن عملية تغيريها يواجه صعوبة يف كثري
املنظمة هلم كفضاء لتحقيق وجودهم و ذواتهم.
من األحيان ألن الفرد تعود على سلوك معني وعلى قوانني
_ُتعترب اإلطار الذي تنظم فيه العالقات واملمارسات :فهي تعرب وأنظمة معينة.
عن حاضنة لألفراد العاملني ومظلة تتحقق فيها العالقات
_ للثقافة دور كبري يف حتديد منط حياة الفرد :ختتلف الثقافة
واملمارسات.
من شخص آلخر ومن مكان آلخر فنجد الثقافة املوجودة يف
_ تساهم يف حتقيق االستقرار التنظيمي :فالثقافة التنظيمية املدينة خمتلفة عن الثقافة املوجودة يف الريف والبادية وحتى
اإلجيابية تعمل كاإلمسنت الذي يربط بني أفراد التنظيم؛ سلوك كل فرد يف املناطق املختلفة خيتلف عن اآلخر حتى
وهو ما يساعد على بقاء هذا التنظيم واستقراره.
هناك اختالف نسيب يف سلوك األفراد الذين يعملون يف بيئة
وباإلضافة إىل هذا حتقق مزايا أخرى نذكر منها( :حممود عمل واحدة.
سلمان العميان مرجع سابق الصفحات .)314-313
_ الثقافة عملية قابلة لالنتقال من جيل آلخر :فالثقافة متوارثة
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يتناقلها األبناء عن اآلباء واألجداد.

(حتية العميل ،نظرة العني ،االبتسامة....اخل) .

_ الثقافة عملية إرضاء نفسي :فهي تشبع حاجات اإلنسان وتريح
النفس وترضي الضمري ،وتشعر الفرد بأنه مقبول يف اجلماعة.

_ التوقعات التنظيمية :تتمثل التوقعات التنظيمية يف جمموعة
التوقعات اليت حيددها أو يتوقعها كل من الفرد أو مجاعة عمل
أو املنظمة ُ
كل من اآلخر خالل فرتة العمل باملنظمة .مثال
ذلك توقعات الرؤساء من املرؤوسني ،واملرؤوسني من الرؤساء،
والزمالء من الزمالء اآلخرين واملتمثلة بالتقدير واالحرتام
املتبادل ،وتوفري بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويدعم
احتياجات الفرد العامل النفسية واالقتصادية.

ويتضح لنا ما سبق أن:

_ السمات الثقافية للتنظيمات(املنظمات) تتباين وتتفاوت :ما جيعل
تأثريها على التنظيم خيتلف ويتباين من منظمة ألخرى،
كما يتنب لنا أنها عملية مكتسبة وقابلة للتطور والتغري يف
نفس الوقت هلا القدرة على التكيف وعلى التأثري يف سلوكات
_ املوروث الثقايف للمنظمة :ويشكل بعد أحداث ومواقف تارخيية
األفراد العاملني باملنظمة.
مرة بها املنظمة؛ وأصبحت عبارة عن مرجع هلا يف سلوكياتها
_ الثقافة التنظيمية هي نسق معقد مركب ومتكامل :فهي جتمع ومواقفها.
بني العنصر املعنوي من قيم ،أخالق ،معتقدات،...والعنصر
السلوكي من عادات ،تقاليد ،آداب ...،والعنصر املادي من _ الرموز :اليت تستخدمها املنظمة واليت تفيد معان وقيم معينة
مباني وتكنولوجيا وأدوات ،..وهلذا النسق دور وأثر كبري على ترمي إليها املنظمة ،مثل شعار املنظمة؛ امسها التجاري...،
املنظمات بصفة عامة واملنظمات االقتصادية بصفة خاصة _ ،الطقوس والعادات :وهي نشاطات متكررة يقوم بها أفراد
فال ميكن هلذه املنظمات أن تنشط أو تقوم بدورها خارج نظام املنظمة لتحقيق أهداف معينة تسعى املنظمة هي األخرى
ثقايف معني؛ على تباين واختالف مساته بالنسبة للتنظيمات لتحقيقها ،وتعرب هذه الطقوس عن أفكار حمددة تعكس قيم
األخرى ،وأن سلوكات العاملني وأدورهم تتأثر بنوع الثقافة رئيسية يف املنظمة ،واليت حتاول تعزيزها بصورة دائمة عن
التنظيمية املميزة للمنظمة .وهو ما يؤثر على أهداف املنظمة طريق هذه العادات التنظيمية ،مثل فرتات االسرتاحة اليومية
لتناول القهوة أو الشاي توفر للمؤسسة فرص كبرية لتقوية
ونتائجها وعلى مسعتها ومكانتها.
الروابط بني العمال.
 .2 .2عناصر الثقافة التنظيمية؛ مصادرها وطرق تقويتها
 .1 .2 .2عناصر الثقافة التنظيمية :تتمثل عناصر الثقافة وميكن إضافة عناصر أخرى ال تقل أهمية يف بناء وتشكيل
التنظيمية يف جمموعة العناصر املكونة هلا واليت ميكن الثقافة التنظيمية وهي:
حصرها فيما يلي( :حممود سلمان العميان ،مرجع سابق الصفحات _القواعد اإلدارية أو التنظيمية :وتتمثل يف التعليمات؛ األوامر
والتوصيات اليت يصدرها التنظيم (اإلدارة) ويلتزم بها اجلميع
)313 -312
_ القيم التنظيمية :تعرب القيم عن اتفاقات مشرتكة بني يف هذا التنظيم؛ فهي قواعد حتدد ما الذي جيب القيام به
أعضاء التنظيم االجتماعي الواحد حول ما هو مرغوب وما وكيف؛ وبذلك فهي تضبط القواعد السلوكية (فرية
هو غري مرغوب ،جيد أو غري جيد ،مهم أو غري مهم....اخل؛ أما ومجاعية) وحتدد أمناطها؛ وبذلك تكون ملزمة لتصرفات
القيم التنظيمية فهي متثل القيم يف مكان أو بيئة العمل أعضاء التنظيم ( العاملني).
حبيث تعمل هذه القيم على توجيه سلوك العاملني ضمن
الظروف التنظيمية املختلفة ،ومن هذه القيم املساواة بني
العاملني ،واالهتمام بإدارة الوقت ،واالهتمام باألداء واحرتام
اآلخرين....اخل.

_ فلسفة التنظيم :وهي عبارة عن اإلطار الفكري العام الذي
يوضح القواعد التسيريية الكربى للتنظيم واألهداف اليت
يهدف الوصول إليها؛ والذي يعكس ويوضح سياسات التنظيم
وطبيعة املمارسات اليت يستوجب على أعضاء التنظيم االلتزام
بها وهو ما يساهم يف تشكيل قواعد سلوكية وثقافة تنظيمية؛
متيز التنظيم عن غريه من التنظيمات األخرى.

_ املعتقدات التنظيمية :وهي عبارة عن أفكار مشرتكة حول
طبيعة العمل واحلياة االجتماعية يف بيئة العمل ،وكيفية
إجناز العمل واملهام التنظيمية .ومن هذه املعتقدات أهمية _ مناخ التنظيم :ويعكس البعد البيئي التنظيمي العام (املادي
املشاركة يف عملية صنع القرارات ،واملساهمة يف العمل واملعنوي) الذي متارس التنظيم به نشاطاته؛ ويظهر يف البعد
املادي للمباني ،املوقع واملناخ اجلغرايف؛ وترتيب وتصميم أماكن
اجلماعي وأثر ذلك يف حتقيق األهداف التنظيمية.
_ األعراف التنظيمية :وهي عبارة عن معايري يلتزم بها العاملون وعالقات العمل؛ وغريها.
يف املنظمة على اعتبار أنها معايري مفيدة للمنظمة .مثال  .2 .2 .2مصادر الثقافة التنظيمية :كثريا ما تطرح التساؤالت
ذلك التزام املنظمة بعدم تعيني األب و االبن يف نفس املنظمة .حول ماهية املصادر اليت ُتغذى وتشكل الثقافة التنظيمية؛
ويفرتض أن تكون هذه األعراف غري مكتوبة وواجبة اإلتباع كما تشري العديد من الدراسات إىل أن العناصر املكونة للثقافة
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التنظيمية هي مصدر هلذه الثقافة وميكن تلخيصها يف ما يلي :الوقت لتصبح ثقافة خاصة باملنظمة.
اجلدول ( )1مصادر احلصول على الثقافة التنظيمي
المصدر

الوصف العام

االحتفاليات

هي مناسبات خاصة حيتفل فيها أعضاء التنظيم
باألساطري والبطوالت والشخصيات الرمزية
ملؤسستهم.

الطقوس والشعائر

هي أنشطة احتفالية تستهدف توصيل أفكار
معينة أو اجناز أغراض حمددة.

التقاليد

هي أنشطة ذات صبغة متكررة واليت تعكس
وتعزز القيم الرئيسية يف التنظيم وجماالت الرتكيز
فيما يتعلق باألهداف ،واألمهية النسبية للمراكز
أو األفراد

القصص
واحلكايات

عرض للوقائع أو األحداث التارخيية يف حياة
املؤسسة واليت تنقل وتدعم القيم والعادات
واألعراف الثقافية.

األساطري

هي قصص من وحي اخليال واليت تساعد يف شرح
وتفسري األنشطة أو األحداث أو املواقف اليت
تتسم بالغموض يف غياب مثل هذا التفسري.

األبطال

الشخصيات املميزة اليت تركت بصمات واضحة
يف حياة املؤسسة وجنحت يف غرس بعض القيم
واألعراف اليت سامهت يف تطورها وشهرهتا.

الرموز

هي األشياء أو التصرفات أو األحداث اليت متتلك
معىن خاص ومتكن أعضاء التنظيم من تبادل
األفكار املعقدة.

اللغة

هي جمموعة من الرموز الكالمية اليت تعكس
الثقافة اخلاصة باملنظمة.

املصدر :مجال الدين املرسي ،مرجع سابق  ،ص 25

_ اهليكلة والنمط أو املناخ التنظيمي :وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
الثقافة التنظيمية هي اليت ينشأ عنها مالمح وطبيعة املناخ
التنظيمي؛ غري أن املمارسات التنظيمية هي األخرى قد تؤثر
يف طبيعة ونوعية الثقافة التنظيمية.
_سلوك القادة باملنظمة :ويعترب من أهم املصادر املؤثرة يف ثقافة
املنظمة؛ وذلك انطالقا من السلطة املعنوية والتنظيمية اليت
ينشأ منها هذا السلوك القيادي؛ ويف نفس الوقت يعترب هذا
السلوك القيادي كمرجع لسلوك املرؤوسني باملنظمة؛ فهم
يتأثرون بسلوكهم وأقواهلم؛ و يعتربونها مبثابة معايري
قيمية ( )Critère de valeurجيب التحلي بها.
_تاريخ املنظمة :والذي هو عبارة عن جمموعة من األحداث
والتجارب البارزة اليت تشكل تراكم معريف و خرباتي تتولد
عنه معايري مرجعية يلتزم بها أفراد التنظيم فهي تؤثر على
سلوكاتهم ومواقفهم داخل املنظمة.
 .2.2 .2 .2املصادر اخلارجية :وترتبط باحمليط الثقايف العام
للمجتمع الذي تنشط فيه املنظمة؛ والذي حيتوي على الثقافة
الوطنية للمجتمع ككل؛ والذي يعترب مصدرا هام يف حتديد
ثقافة املنظمة باعتبارها تنشط فيه و هو مصدر مواردها
البشرية ،اليت حتمل ثقافته من عادات وتقاليد وأفكار وطقوس
وأخالق وقيم وتربية وتعليم  ، ...وتظهرها يف سلوكاتها داخل
املنظمة ،حيث تطبع هذه العناصر املكونة لثقافة اجملتمع و
هوية اجملتمع كما تشكل معايري احلكم على سلوكيات أفراد
اجملتمع وتؤثر فيها.

وميكن أن نظيف إىل ذلك العادات ،التقاليد؛ التجارب،
اخلربة،...كما ُنذكر بأن الواقع يثبت أن هناك تباين يف ثقافات
املنظمات؛ بصفة عامة وحتى تلك املتشابهة النشاط أو املوجودة
يف الرقعة اجلغرافية الواحدة من الوطن الواحد؛ واليت تتأثر
بالثقافة الوطنية كما تتأثر بالثقافة التنظيمية اخلاصة
بها فتتولد لديها ثقافة خاصة بها ومميزة هلا عن غريها من
ثقافات املنظمات األخرى؛ وهو األمر الذي يسمح لنا بالقول بأن
_حسن اختيار العاملني القادرين على التكيف مع قيم ومعايري
مصادر الثقافة التنظيمية هي مصادر داخلية خاصة باملنظمة
الثقافة التنظيمية وااللتزام بها ،وهو ما يتطلب إسرتاتيجية
ومصادر خارجية خاصة بالثقافة احمللية أو الوطنية وحتى
توظيف خاصة.
العاملية يف حال املؤسسات العاملية أو البيئة العاملية؛ حيث أن :
_العمل على النشر املستمر للثقافة التنظيمية املنشودة؛ بنشر
 .1 .2 .2 .2املصادر الداخلية :و تتمثل يف:
احلكايات والقصص املعربة عن القيم والثقافة التنظيمية
_طبيعة النشاط :حيث يُظهر الواقع العملي أن املنظمات ذات املرغوب فيها ،وبتقديم األدلة واإلرشادات املعربة عن هذه
النشاط املتشابه أو الواحد كثري ا ما تتقارب وتتشابه ثقافاتها الثقافة والسهر على االلتزام بها،
التنظيمية.
و إحياء املناسبات اليت من شأنها أن تغرس هذه الثقافة
_شخصية املؤسسني :يف الغالب فإن ثقافة املنظمة األوىل تنبثق التنظيمية كحفالت توديع املتقاعدين أو دعوة العمال
من األعضاء املؤسسني للمنظمة؛ باعتبارهم حيملون فكرة السابقني وإعطاءهم فرص للتبليغ بثقافة املنظمة.
ويعملون على جتسيدها من خالل التنظيم وباعتبارهم حيمون
_ التزام القادة بالسلوكات اليت تتماشى وهذه الثقافة؛ ليكونون
قيم ،عادات ،جتارب وثقافة يكرسونها يف ممارساتهم ويعملون
بذلك موجهني ومرشدين هلا و مثال يقتدى به يف ذلك.
على جعل منها قواعد سلوكية يلتزم بها اآلخرين مع مرور
.3 .2 .2طرق تقوية الثقافة التنظيمية :بعد أن يتم إنشاء الثقافة
التنظيمية ونشرها ،جيب على املنظمة العمل على تعزيزها و
تقويتها؛ إذ جيب أن جتعلها تتماشى واملعطيات البيئة اجلديدة
كما يتوجب عليها أن جتعل من العاملني يتجاوبون ويلتزمون
بهذه الثقافة ؛ وذلك بإكسابهم املعايري السلوكية املناسبة هلا
وهو ما يتطلب منها حتقيق مجلة العناصر وهي:
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_تدريب العاملني على الثقافة التنظيمية املنشودة باختيار
األسلوب التدرييب والشعار املناسب لذلك.

أن بينها عالقات (إبراهيم اخللوف امللكاوي 2007 ،صفحة )204

_ مسبسون :انه العملية القادرة على حتقيق نوع من االنشقاق
_ترغيب وحتفيز العاملني ومكافأتهم على التزامهم بقيم عن مسارات التفكري العادي ،لتقديم تصورات جديدة وخمتلفة
املنظمة واملعاير السلوكية اليت تتماشى والثقافة التنظيمية ( رفعت عبد احلليم الفاعوري ،مرجع سابق الصفحات )7-6
املنشودة.
_ "أندرسون" و"كنج"" :هو قدرة عقلية فردية أو مجاعية متر
_معاقبة العاملني الذين ال يلتزمون بثقافة املنظمة أو يعملون عرب مراحل متعددة يتم من خالهلا اكتشاف عالقات أو
على عرقلة تطبيقها.
مكونات جديدة؛ ينتج عنها فكر وعمل جديدان يتميزان بقدرة
_ترقية العاملني الذي يتمتعون بقدرات أكرب والقادرين من الطالقة واملرونة واألصالة واحلساسية للمشكالت ،وهذه
على االلتزام مبعايري وقيم املنظمة و على نشرها يف صفوف القدرة اإلبداعية من املمكن تنميتها وتطويرها حسب قدرات
وإمكانات األفراد واجلماعات واملؤسسات (رفعت عبد احلليم
العاملني اآلخرين يف املنظمة واملتعاملني معها.
ومما سبق نستنتج أن املنظمات تعيش يف وسط ثقايف عام و
وسط ثقايف خاص ،ينعكس كل منها على سلوكيات وأداء
العاملني بها وعلى نشاطاتها ومردوديتها؛ كما نستنتج بأن
دراسة اإلطار الثقايف للمنظمات االقتصادية يساعد على فهم
سلوك العاملني؛ قيمهم؛ عاداتهم؛ ميوال تهم ؛ اجتاهاتهم وطرق
تفكريهم؛....؛ وهو ما يساعد على حتليل وفهم تصرفاتهم
والتنبؤ بها ،و يساعد يف رسم سياسات لتوجيههم حنو حتقيق
االجناز والتطوير و اإلبداع ،فاملسري الذي ال يعرف ثقافة
عامليه يصعب عليه التحكم فيهم وتوجيهه حنو األفضل.

الفاعوري ،املرجع السابق الصفحات )6-5

_ "جيلفورد"" :هو مسات استعداديه تضم الطالقة يف التفكري
واملرونة واألصالة واحلساسية للمشكالت ،وإعادة تعريف
املشكلة وإيضاحها بالتفصيالت واإلسهاب (حممد الصرييف،
 2008صفحة  )26وهو بذلك يرتبط حبل املشكالت من خالل
اإلنتاج اإلبداعي.

ولقد اعترب املفكر شومبيرت ( )Joseph Schumpeteمؤسس
النظرية االقتصادية التطورية سنة 1912؛ أن اإلبداع يف
املنظمة االقتصادية هو "ابتكار لطريقة أو نظام جديد يف
اإلنتاج يغري يف مكونات اإلنتاج ويف كيفية وطريقة تصميمه
 .3ماهية اإلبداع التنظيمي
أو يف كيفية تقدميه للسوق؛ من خالل فتح سوق جديد،
باعتبار أن اإلبداع التنظيمي ميزة تنافسية هامة ،فقد أصبحت
وربط بذلك اإلبداع باإلنتاج والتسويق (Jean La chman ,
تعول عليه الكثري من املنظمات االقتصادية اليوم يف حتقيق
)112-1993 pp. 110
أهدافها ومواجهة منافسيها ،واحلفاظ على مكانتها السوقية
أو تعزيزها ،وقد ساعد يف ممارسة اإلبداع على مستوى هذه ومنه فاإلبداع كما ذكر ماكينون ما هو إال رؤية الفرد
املنظمات تطور نظم املعلومات بصفة عامة وتكنولوجيا لظاهرة ما بطريقة جديدة ،تتطلب القدرة على التفكري بشكل
املعلومات بصفة خاصة؛ باإلضافة إىل االهتمام املتزايد الذي خمتلف (مبدع) ومن ثم إجياد احلل املناسب (سليم بطرس،
 2003صفحة  ،)31وهو يتعلق بأشخاص موهوبني ومتميزين
أصبحت توليه القيادات اإلدارية له.
ومنه سنحاول من خالل هذا احملور التعرف على مفهوم اإلبداع هلم القدرة على فهم املشكالت وإجياد احللول هلا بطريقة
واإلبداع التنظيمي والفرق بينه وبني املصطلحات املرتبطة أفضل.

به؛ كما سنحاول التعرف على خصائص اإلبداع التنظيمي وبالتالي ميكن النظر لإلبداع يف املنظمات االقتصادية على أنه:
وأنواعه باإلضافة إىل أهميته ومراحل حتقيقه ومعوقاته.
_فكرة أو أفكار تؤدي إىل تغيري اجيابي يف أسلوب أو تقنيات
 .1 .3مفهوم اإلبداع والفرق بينه وبني املصطلحات املرتبطة به
.1 .1 .3مفهوم اإلبداع

أ) لغة" :من (بدع) أبدع َ
وبد َع أو ابتدعه أي أنشاه على غري مثال
سابق؛ وجعله غاية يف صفاته و اإلبداعية يف الفن واألدب هي
استحداث أساليب جديدة بدل األساليب القدمية أو املتعارف
عليه (رفعت عبد احلليم الفاعوري :مرجع سابق ،صفحة  )6وهو ما
ذهب له ابن منظور ،يف لسان العرب (ابن منظور صفحة .)352

العمل أويف التنظيم أويف املنتج؛ أو يف بعض منها أو كلها ،وهو
يهدف إىل تقديم اجلديد الذي يعطي للمنظمة القدرة على
املواجهة والتغلب أو التفوق على املنافس من خالل التفوق
والتغلب على خمرجاته التنافسية؛ وهو بذلك يضمن أو يعزز
بقاء املنظمة واستمرارها يف السوق ،ويسمح هلا بتحقيق منو
وتطور أفضل؛ كما يعطيها القدرة على مواجهة املتغريات
البيئية اليت ميكن أن تواجهها.

_عمل فكري معريف متفرد ،متطور وهادف ،فهو طريقة تفكري
ب) اصطالحا :هناك العديد من املفكرين والكتاب الذين قدموا غري تقليدية تهدف للوصول إىل االكتشاف واالبتكار اجلديد؛
تعريفات لإلبداع ومنهم نذكر:
و إىل إجياد احللول للعقبات والصعوبات واملشاكل و إىل
_ مسيث ":بأنه إجياد العالقة بني األشياء اليت مل يسبق القول جتديد طرق العمل وتقنياتها ،من خالل األفكار اجلديدة
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واملتطورة اليت تسمح بإنتاج شيء جديد أو إدخال حتسني معترب العاملني باملنظمة أو بسلوك الوحدات التنظيمية أو سلوك
على شيء موجود ( .إبراهيم اخللوف امللكاوي ،مرجع سابق صفحة املنظمة كنظام متكامل.
 ،)40ويف الوقت ذاته يعرب عن مقدرة ذهنية وعمل متميز وهناك من مسى هذا اإلبداع باإلبداع اإلداري واعتربه جمموعة
ُيكن من فهم وتطوير ما حييط بالفرد من أفكار أو أشياء أو التغريات والتعديالت اليت حتدث على مستوى اهليكل اإلداري
أساليب حلل املشكالت أو خلق األفكار أو تطويرها ،و هو بذلك و العمليات السلوكية التنظيمية كما ميكن أن تظهر يف
خروج عن املألوف لتحقيق التميز يف اجملالت املختلفة اليت تهم االستثمار يف األفكار اجلديدة والعمل على تطويرها وتطبيقها
األفراد أو اجملتمع بصفة عامة.
على مستوى التنظيم (املنظمة).
.2 .3الفرق بني اإلبداع وبعض املصطلحات املرتبطة به :يرى سليم
بطرس أن( :سليم بطرس ،مرجع سابق صفحة )40

_ االبتكار :يرى البعض أن اإلبداع يتمثل يف التوصل إىل
حل خالق ملشكلة ما أو إىل فكرة جديدة يف حني أن االبتكار
هو التطبيق اخلالق أو املالئم هلا وبهذا فإن اإلبداع هو اجلزء
املرتبط بالفكرة اجلديدة يف حني أن االبتكار هو اجلزء امللموس
املرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إىل املنتج.

ومنه فإن اإلبداع التنظيمي يرتبط بتحقيق أصالة فكرية
تسمح بتنظيم أو إعادة تنظيم الطرائق التسيريية وأساليب
تطبيقها ،وحبساسية حلل املشكالت والعقبات؛ كما يرتبط
بالسلوك أملنظمي يف أبعاده وعناصره املختلفة واليت متكن من
أن جتعل من التنظيم له القدرة على معرفة أو تصور العقبات
اإلدارية والبيئية اليت تواجهه وإجياد احللول اليت متكن من
جتاوزها ،وهو يتطلب قواعد وإجراءات خاصة به؛ كما أنه
ال يقل أهمية عن اإلبداع التكنولوجي أو اإلنتاجي أو الفين أو
التسويقي.

_ االخرتاع :يشري إىل التوصل إىل فكرة جديدة بالكامل ترتبط
بالتكنولوجيا وتؤثر على املنظمات اجملتمعية ،كما أن االخرتاع
يعمل على التأثريات الفنية يف توليد الفكرة اجلديدة ،حيث  .2 .3 .3أهمية اإلبداع التنظيمي :يعترب اإلبداع اإلداري جوهر
تكون املوارد امللموسة مثل النقود واملهندسني أقل أهمية يف املهام والعمليات اإلدارية و وأحد جماالت اهتمامات القادة
اإلداريني يف املنظمة،حيث يسمح تبين إسرتاتيجية اإلبداع
ضمان حتقيقه وتعامله.
التنظيمي من حتقيق مجلة من املزايا للمنظمة منها:
_ التحسني :هو إدخال تعديالت أو تغيريات صغرية أو كبرية
على العمليات أو املنتجات احلالية ،مبا جيعلها أكثر كفاءة أو _إعطاء التميز التنظيمي للمنظمة،
تنوعا يف االستخدام.
_مساعد املنظمة على حتقيق التكيف مع املتغريات التنظيمية
 .3 .3مفهوم اإلبداع التنظيمي ،أهمية اإلبداع التنظيمي ،أنواعه والبيئية وحل املشكالت اليت تعرتضها،

وخصائصه ومعوقاته

_زيادة من القيمة املعنوية للمنظمة،

 1 .3 .3مفهوم اإلبداع التنظيمي :لقد تبني لنا من خالل بعض _حتسني العمل اإلداري والقيادي،
الدراسات أن هناك خلط بني اإلبداع التنظيمي واإلبداعات
_حتقيق التحسني والتطوير التنظيمي،
األخرى يف املؤسسة وخاصة التكنولوجي واملتعلق باملنتج،
وعليه نرى بضرورة التذكري بأن اإلبداع التنظيمي يعترب من _حتسني التنسيق والرقابة الداخلية،
املفاهيم اإلدارية احلديثة و أخذ يعرف اهتماما متزايدة يف _تسهل ويشجع العمل اإلبداعي يف النشاطات الفنية للمنظمة،
املنظمات احلديثة؛ ذلك لقدرته على املساهمة يف إجياد احللول مثل اإلنتاج والتسويق،..
للمشكالت اإلدارية (التنظيمية) اليت أصبحت تعرتض هذه
املنظمات وهي تقوم بنشاطاتها اإلدارية املختلفة ،ولفهم أفضل _دعم القدرات الفردية للعاملني يف حل املشكالت التسيريية،
هلذا املصطلح نرى بضرورة التفرقة بني اإلبداع بصفة عامة _دفع بالعاملني إىل االبتكار والتطوير واملبادرة،
يف املؤسسة واإلبداع التنظيمي فيها؛ حيث يعترب اإلبداع بصفة
_املساهمة يف اكتشاف املواهب؛ املهارات والقدرات ويدفع إىل
عامة هو القدرة على إجياد احللول للمشكالت اليت تعرتض
توظيفها،
املؤسسة أو إجياد األفكار اليت تعمل على تطوير أو حتديث
طرائق وتقنيات العمل أو تطوير وحتسني منتجات املؤسسة_ ،تطوير وتنمية مهارات العاملني.
فهو يتمحور حول فكرة أو ممارسة أو منتج أو خدمة جديدة .4 .3 ،أنواع اإلبداع التنظيمي :وذكر تايلور مخسة أنواع لإلبداع
مبا ميكن من حتقيق وضع أفضل للمؤسسة ،بينما اإلبداع التنظيمي وهي( :سليم بطرس مرجع سابق صفحة ) 54
التنظيمي هو أحد أنواع اإلبداعات يف املؤسسة االقتصادية وهو
"إبداع غري مادي يهتم بتحويل وإعادة تنظيم طرائق التسيري _اإلبداع التعبريي :ويعين الطريقة التلقائية اليت يتميز بها
وأساليبها ،ويهدف إىل تطوير وحتسني السلوك التنظيمي الفرد يف عمله لشيء ما أو مزاولته مهنة أو ممارسة فن من
للمؤسسة وجعله سوكا أكثر فعالية ،سواء تعلق ذلك بسلوك الفنون.
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_اإلبداع الفين :ويتمثل يف الناحية الفنية (اجلمالية) اليت _جند اإلبداع عند كل الناس بدرجات متفاوتة وجماالت
تضاف إىل السلع واخلدمات مثل :مظهر السلعة والوظائف خمتلفة،
اليت تؤديها واحلاجات اليت تشبعها.
_اإلبداع قادر على النظر من زوايا خمتلفة ،كما أنه قابل

_االخرتاع :ويعين استحداث شيء جديد ألول مرة غري عناصره لالنتقال والتطبيق،
واألجزاء اليت يتكون منها موجودة من قبل ولكن مت إدخال _اإلبداع حساس للمشكالت و قادر على إجياد حلول خمتلفة
تعديل عليها فأصبحت تؤدي مهمة مميزة مثل اخرتاع هلا،
الكمبيوتر.
_يعتمد اإلبداع على التفكري اإلحاطي الذي له أكثر من حل
_اإلبداع املركب :ميثل جتميع غري عادي من األشياء فمثال واحد.
يتم أخذ أفكار خمتلفة وتوضع يف منوذج واحد للوصول إىل
ومن اخلصائص األخرى لإلبداع التنظيمي ميكننا أن نظيف بأنه:
معلومات جديدة.
_االستحداث :وهو استخدام شيء موجود فعال ولكنه يطبق _يعتمد بالدرجة على العامل البشري؛ فهو ظاهرة إنسانية،
يف جمال جديد أي أنه يتم فهم املبادئ واألسس اليت وضعها _إبداع ذهين معنوي،
السابقون وإعادة تطويرها والبناء عليها.
_يهتم باملعاجلة والوقاية من املشكالت اإلدارية التنظيمية،

ويف هذا الصدد ميكن التمييز أيضا بني اإلبداع التنظيمي
الفردي واإلبداع التنظيمي اجلماعي؛ حيث أن:
_اإلبداع التنظيمي الفردي :هو ذلك اإلبداع الذي يتحقق "ويتعلق
باجملهودات الشخصية للفرد واليت متكنه من وضع تصورات
حلل مشكالت إدارية قائمة أو منتظرة تواجهه أو تواجه
املؤسسة أو الوصول إىل حلول حقيقية هلذه املشكالت ،كما
يعرف على أنه :أو ذلك اإلبداع الذي يتحقق نتيجة "مقدرة
الفرد العامل على تقديم إنتاج يتميز بأكرب قدر من الطالقة
الفكرية واملرونة واألصالة وبالتداعيات البعيدة كاستجابة
ملشكلة أو موقف مثري( .إبراهيم أمحد أبو جامع ،هاني عبد الرمحن
الطويل  2011صفحة )608

_اإلبداع التنظيمي اجلماعي :هو ذلك اإلبداع الذي يتحقق
كنتيجة جلهد اجلماعة (قسم ،إدارة ،مجاعة عمل ..،أو
املنظمة).
ونشري هنا إىل أهمية املبدعني ذلك أن بعض اجملالت واملمارسات
الوظيفية حتتاج إىل اإلبداع الفردي كما أن بعضها حتتاج إىل
اإلبداع اجلماعي كما هو احلال بالنسبة لإلبداع الذي تتوصل
له املنظمة كنظام عام.
 .5 .3خصائص اإلبداع التنظيمي :تتصف العملية اإلبداعية
مبجموعة من اخلصائص والصفات ميكن حصرها فيما يلي:

(خري اهلل مجال 2015 ،الصفحات )19-18

_القدرة على اكتشاف عالقات جديدة و استنباط العالقات
واإلفصاح عنها،
_الربط بني العالقات اجلديدة والعالقات القدمية اليت سبق
لغريه اكتشافها،
_توظيف العالقات اجلديدة لتحقيق أهداف معينة،
_نظري جترييب ليس نهائي ،فبعض فما يتوصل له اليوم قد
يلغى غدا والعكس صحيح،

_يهدف إىل حتقيق التميز والتفوق اإلداري،
_صعوبة التقييم املادي لنتائجه.
.7 .3معوقات اإلبداع التنظيمي :يعترب موضوع معوقات اإلبداع
من املواضيع اليت تؤرق املبدعني واملهتمني به لكونها تشكل مانعا
أو حتديا لتحقيق اإلبداع؛ حيث يواجه حتقيق اإلبداع العديد
من العقبات والصعوبات واليت تصب يف غالبها يف مقاومة
التغيري باعتبار أن اإلبداع يتمحور يف مضمونه إىل حتقيق
التغري ؛ وهو ما يفسر هجرة العديد من املبدعني الذين جيدون
صعوبات يف حتقيق إبداعاتهم وإظهار مواهبهم؛ ومن بني هذه
املعوقات والصعوبات نذكر( :رفعت عبد احلليم الفاعوري ،مرجع
سابق الصفحات )25-23

أ) املعوقات املادية واملالية :واليت تتعلق بإمكانات أو ممتلكات
املنظمة املادية واملالية ،فمن املتعارف عليه أن حتقيق اإلبداع
حيتاج إىل مثل هذه اإلمكانيات ؛ وخاصة إذا ارتبط بتحقيق
االبتكار بصفة عامة واالبتكار التكنولوجي بصفة خاصة؛
وهو األمر الذي جعل من املنظمات املتطورة ختصص موازنات
مالية لذاك ؛ومنه فإن عدم القدرة على توفري هذه اإلمكانيات
يعد عامال كاحبا لتحقيق اإلبداع.
ب) املعوقات التنظيمية والقانونية :يشكل البعد التنظيمي جماال
هاما يف حتقيق اإلبداع أو احلد منه؛ فاهليكل التنظيمي الذي
يقوم على وضوح املهام ،الواجبات واملسؤوليات؛ وعلى إجراءات
تنظيمية بسيطة وواضحة ينمي أكثر روح العمل ويدفع
باألفراد إىل البحث عن احللول للمشكالت والعقبات وحتقيق
اإلبداع ،إذ أن غموض البعد التنظيمي ،أو تعقده وتشدده يف
اإلجراءات اليت حتكم سلوك العاملني ،كتلك اليت تتعلق
بالبعد التنسيقي يف العمل؛ أو التشديد يف الغيابات ويف
االنضباط وااللتزام باإلجراءات احملددة سالفا وحنوها ،زيادة
على ضغوطات الوقت من شأنها أن تكبت اإلبداع؛ حيث فالعامل
حينما يتحرر من الضغوطات يكون بإمكانه التفكري أحسن يف
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إجياد حلول أفضل للمشكالت اليت تواجهه إذا ما متتع بروح
املسؤولية يف العمل؛ كما أن التشديد يف اإلجراءات والرتكيز
على الشكليات دون املضمون مع قلة احلوافز يعترب هو األخر من
العوائق اليت حتد من اإلبداع وتكبته؛ كما تلعب قنوات االتصال
هي األخرى دورا بارزا يف حتقيق العمل اإلبداعي؛ فالكثري من
اإلبداعات ختفق نتيجة لوجود قنوات اتصال غري فعالة.

بالعادات والتقاليد ( املألوف) وما هو معروف ومألوف ألنه حيقق
هلم أمان نفسي ويبعدهم عن التوتر والقلق الذي يصاحب
التغيري .ويتخوفون من التجديد (اإلبداع)؛ كما يتخوفون من
الفشل أو حتى اخلطأ؛ فيعتربون أن اإلبداع يرتبط باملغامرة
والفشل أكثر مما يرتبط بالنجاح ،وجتدر اإلشارة إىل أن
اخلوف من التغيري ال يقتصر على املرؤوسني فقط بل حتى
بالنسبة للرؤساء وبعض اجلهات اإلدارية اليت تفضل حاالت
االستقرار وقبول الوضع الراهن ،وخاصة أمام انشغال املديرين
باألعمال اليومية الروتينية ورفض األفكار اجلديدة واعتبارها
مضيعة للوقت.

_سوء أو الالعدالة يف التحفيز،

إىل احلد الذي جيعل من املرؤوسني يتخوفون من الفشل أو
اخلطأ أمامهم فيعزفون على حتقيق السلوك اإلبداعي.

ومن املعوقات التنظيمية األخرى ذكر:
_عدم االستقرار الوظيفي للعاملني وللقادة.

_غياب مقاييس األداء اإلبداعي وغياب نظم تقييم األفكار
اإلبداعية؛ وهو ما نالحظه يف الكثري من املؤسسات اجلزائرية_ ،اخلوف من التحدي :وهو األخر عامل نفسي يكبح الفرد يف أن
والذي من شأنه أن يساوي بني العامل املبدع والعامل غري املبدع يعمل على حتقيق التحدي؛ وجيعله يشرع باستحالة ذلك وأنه
فيتشكل بذلك كاحبا لإلبداع،
مغامرة غري مضمونة؛ سواء تعلق هذا التحدي مبجاوزة وضع
_االلتزام والتمسك بالقيم املوجودة داخل املنظمة على حساب ما أو منافسة اآلخر،
التجديد واإلبداع،
_اخلوف من القائد :بعض القادة ميلون إىل التشدد والصرامة
_االعتماد املفرط على اخلرباء اخلارجيني يف أداء الوظائف
الفنية واإلدارية املتخصصة،

ومن املعوقات البشرية األخرى نذكر:

_قلة املعلومات املتوفرة عن األوضاع الداخلية واخلارجية _قلة املهارات والقدرات القيادية وقلة الوعي واإلدراك ملفاهيم
للمنظمة ،وعدم االستفادة من أنظمة املعلومات بالطريقة وأسس إدارة اإلبداع؛ وتقبل احلل الظاهري للمشاكل واحلكم
اليت تضمن احلصول على املعلومات بشكل سريع ومستمر بني السريع على األفكار اإلبداعية ورفضها واالعتقاد بوجود حل
واحد فقط للمشكلة.
األقسام واإلدارات،

_صياغة اسرتاتيجيات املنظمة بعيدا عن األهداف اليت ترمي _غياب الربامج التدريبية اإلبداعية اليت تهدف إىل تزويد
األفراد باملهارات واملعلومات اليت متكنهم من تطبيق األفكار
إىل إدارة اإلبداع وتطوير املهارات والقدرات لألفراد،
واألساليب اإلبداعية.
_غياب النظرة واألهداف املشرتكة يف املنظمة واليت تعمل
على خلق اإلحساس املشرتك بطبيعة املواقف والتحديات اليت ومما سبق ميكن القول أن اإلبداع التنظيمي يعين التحسني
املستمر يف طرق وأدوات التسيري ،كما يعين العمل على
تواجه املنظمة.
حتقيق ديناميكية إجيابية يف املنظمة ،تسمح بإعطاء الدافع
ج) املعوقات البشرية :كسوء تشكيل فرق العمل أو عدم كفاءتها
لتحقيق اإلبداعات األخرى يف املنظمة؛ وقد أصبح هذا اإلبداع
وجناعتها أو عدم فعالية نظام القيادة؛ أو املعوقات الفردية
مالزما للتطور والنمو وحتقيق الريادة وحتى احلفاظ على
(الشخصية والسلوكية) للعامل؛ سواء كان هذا العامل رئيسا
الوجود ،ففي بيئة األعمال احلديثة املنظمة اليت ال تبدع ال
أو مرؤوسا؛ واليت تأصلت فيه بفعل تنشئته (حميطه العائلي؛
ميكنها أن حتقق الريادة وال أن تنافس اآلخر كما ال ميكنها أن
املدرسي؛ االجتماعي )..باإلضافة إىل خربته وجتاربه؛ وتتمثل
تثبت يف السوق ،فهي رهينة لألخر (املبدع).
املعوقات الفردية يف:
وبالرغم من الصعوبات والعقبات اليت قد تواجه املنظمات اليوم
_العجز أو الضعف يف الكفاءة :واليت جتعل من الفرد حمدود يف حتقيق اإلبداع؛ يبقى على هذه املنظمات أن تؤمن بأهمية
العطاء والفكر؛ ويكتفي يف الغالب بتنفيذ العمل الروتيين دون ومكانة اإلبداع و أن تعمل على تذليل هذه الصعوبات والعقبات.
التفكري يف اإلبداع والتطوير واالخرتاع وذلك بسبب قلة املعرفة
.4مكانة الثقافة التنظيمية يف حتقيق اإلبداع التنظيمي
أو اخلربة أو التجربة ؛....
وشروط حتقيق ذلك
_اخلوف من التغيري :وهو عامل نفسي عند الكثري من األفراد
الذين خيافون من اجملهول (التغري) ويرغبون يف التعامل مع ملعرفة مكانة وكيفية مساهمة الثقافة التنظيمية يف حتقيق
ما هو معرف للتقليل من املخاطرة  ،وضمان أحسن للنتائج اإلبداع التنظيمي يتوجب علينا معرفة دور هذه الثقافة
من منظورهم أو لسبب آخر ،فبعض األفراد بطبعهم مييلون يف التنظيمي واخلصائص اليت جتعل منها داعمة لإلبداع
إىل سلوكيات روتينية تنفر من التغيري وتقاومه؛ ويتمسكون باإلضافة إىل معرفة شروط وآليات حتقيق ذلك.
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 .1 .4عالقة ودور الثقافة التنظيمية باإلبداع التنظيمي :إن فهم على حتقيق ذلك.
العالقة بني الثقافة التنظيمية واإلبداع التنظيمي ويسهل _االعتقاد بأن األفراد العاملني باملنظمة هم مصدر التغيري
من توظيف هذه العالقة بطريقة جيدة وفاعلة حتى حتقق واإلبداع؛ والذي ال ميكن أن يتحقق إال بوجود أفراد قادرين على
الغاية منهما ،وإن الدارس املتمعن هلذه العالقة جيدها تتحدد ذلك ،وعلية جيب وضع الثقة فيهم والتعاون معهم لتحقيق
أساسا يف كون خمرجات الثقافة التنظيمية تشكل مدخال ذلك.
هامة لإلبداع التنظيمي وحمددا رئيسيا ملخرجاته ،فالثقافة
التنظيمية اإلبداعية اإلجيابية هي ميزة تنظيمية هامة و _ بعد تنظيمي قوي يقوم على الشفافية؛ العدالة؛ تكافؤ
دافع وموجه قوي لتحقيق ممارسات اإلبداع التنظيمي ولوجد الفرص.
األفكار واملمارسات التطويرية والتجديدية ،ومنه فإن نوع _التسيري احلسن ملواردها البشرية؛ من توظيف؛ تنمية وتطوير؛
وخصائص الثقافة التنظيمية اإلبداعية السائدة يف املنظمة حتفيز؛ فرق عمل متجانسة ومتعاونة؛ نظام اتصال قوي؛ نظام
تلعب دورا كبريا يف حتديد وضبط هذه العالقة؛ ويف نوع قيادة كفئ .
ومستوى املمارسات اإلبداعية يف املنظمة.
ومنه فإن خصائص الثقافة التنظيمية اإلبداعية القوية ميكن

كما جتدر اإلشارة إىل أن الثقافة التنظيمية اإلبداعية
ترتبط ارتباطا قويا بإسرتاتيجية املنظمة و أن أي تغري يف
أي منهما يؤثر حتما على اآلخر؛ لذلك فإن معتقدات وقيم
وتقاليد وفلسفة اإلدارة العليا يف املنظمة جيب أن تكون مرشدة
يف صياغة اإلسرتاتيجية؛ كما جيب على أفراد املنظمة
أن يراعوا يف تصرفاتهم وسلوكياتهم هذه القيم والتقاليد
واملعتقدات ألن يف ذلك تأثري مباشر على جتسيد وحتقيق هذه
اإلسرتاتيجية؛ فكلما استطاعت املؤسسة إقناع العاملني بذلك
كلما سهل عليها بناء ثقافة تنظيمية قوية موجهة للسلوك
وموحدة للجهود.

أن تلعب دورا كبريا يف حتقيق اإلبداع التنظيمي؛ فوجودها
يعرب عن ميزة تنظيمية قوية من شأنها أن تعزز وجود األفكار
واملمارسات التطويرية والتجديدية؛ ويساهم يف إحداث التغيري
والتطوير والتميز

وجتعل منه ممارسات دائمة ،ومنه ال ميكننا أن نتصور وجود
إبداع تنظيمي متميز إال يف ظل ثقافة تنظيمية قوية ومتميزة.
.3 .4آليات وشروط مساهمة الثقافة التنظيمية يف حتقيق اإلبداع
التنظيمي :وتتعلق هذه اآلليات والشروط مبجموعة األدوات

واإلجراءات اليت جيب أن تضعها املنظمة واليت تسمح هلا
من خالل ثقافتها التنظيمية بالتأثري يف السلوك اإلبداعي
ُ
.2 .4خصائص الثقافة التنظيمية الداعمة لإلبداع :تشكل هذه للعاملني وجعله يظهر يف شكل ممارسات عادية ومستمرة
اخلصائص جمموعة من امليز واملواصفات املوجودة يف الثقافة حتقق خمرجات إبداعية اجيابية؛ من مجلة اآلليات والشروط
التنظيمية واليت تعطي قوة تسيريية كبرية يف حالة كون نذكر:
هذه الثقافة تنظيمية اجيابية فتكسب املنظمة قيمة وميزة
معنوية هامة؛ تنعكس على مردوديتها ومكانتها يف السوق _أن تتبنى املنظمة اإلبداع كإسرتاتيجية وتوجه تسيريي:
وكذلك على مسعتها اجتاه املتعاملني معهم؛ ومن مجلة هذه فاملنظمة اليت ال تتبنى اإلبداع ال ميكنها أن تراهن على حتقيقه.
اخلصائص والصفات نذكر:
_أن تؤمن املنظمة بأهمية ودور الثقافة التنظيمية يف حتقيق
اإلبداع التنظيمي :فاملنظمة اليت ال تولي أهمية لدور الثقافة
_تؤمن بأهمية التميز ومكانته وتعمل على حتقيقه؛
التنظيمية يف العملية التسيريية ال ميكنها أن حتقق هذا
_تؤمن بأهمية األفكار اجلديدة وتدعم وتشجع أصحابها؛ على اإلبداع بصفة عامة واإلبداع التنظيمي بصفة خاصة.
التجديد ،التحسني؛ التطوير ،التغيري...،
_أن تعمل املنظمة على توظيف املهارات اإلبداعية املناسبة :إذ
_تقوم على االستعداد املستمر ملواجهة التغري ومعطيات البيئية؛ جيب على املنظمة أن ختتار من بني املوارد البشرية املتقدمة
_تؤمن بأهمية ومكانة اإلبداع يف حتقيق األفضل للمنظمة هلا من تتوفر فيهم املهارات أو امليوالت اإلبداعية؛ بل وجيب أن
تبحث عنها وتعمل على ترغيبها للعمل بها؛ وهو ما حيتم عليها
وتشجع على ذلك؛
_تقوم على التنظيم اإلبداعي؛ الذي يشجع على وجود اإلبداع أن تضبط قواعد توظيف دقيقة؛ تقوم على ثقافة توظيف
من خالل هيكلة تنظيمية هلا القدرة على التأثري يف سلوكات ،تعطي األولوية هلذه املهارات اإلبداعية .وقد أشار عبد الفتاح
اجتاهات وإدراكا ت العاملني مبا حيقق الفلسفة التسيريية نبيل عبد احلفيظ أن مثة جمموعة من صفات جيب أن تتوفر
يف الشخص املبدع وهي( :عبد الفتاح ،نبيل عبد احلافظ1995 ،
القائمة على اإلبداع يف املنظمة.
صفحة .)17
_جتعل العاملني واملسريين يؤمنون بأهمية ومكانة اإلبداع يف
أ) الصفات والقدرات واملهارات اليت تتصف باملرونة والتجديد
املنظمة وأنهم عنصرا هام يف ذلك؛
يف التفكري وعدم التصلب يف الرأي ،والبعد عن املسّلمات أو
_جتعل من اإلبداع ممارسات عادية ودائمة يف املنظمة وتشجع التحمس لفكرة دون سواها.
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ب) صفات الطاقات الدافعة والقدرات الكامنة والطالقة
اإلبداعية يف التعبري والتفكري يف آن واحد ،وهو ما يأتي من
خالل اإلحساس باملشكالت وتفهم أبعادها بشكل أكثر عمقاً
مقارنة باآلخرين.
ومنه ميكن القول أنه حتى تساهم الثقافة التنظيمية يف
ج) الصفات الشخصية اليت ترتبط بقدر كبري من الثقة حتقيق اإلبداع التنظيمي جيب أن تعمل على توفري مجلة
بالنفس والقدرة على املواجهة واخلروج عن املألوف ،حتى لو من اآلليات واألدوات وأن جتعل منها جمال اهتمام اجلميع؛
أدى ذلك إىل إثارة اآلخرين وانتقاداتهم.
كما يتوجب على القادة أن يلتزموا بهذه الثقافة ويعملوا على
د) صفات األصالة والعزمية واإلصرار على التجديد ،وحتدي تبليغها لآلخرين؛ وحيرصوا على أن تكون سلوكاتهم ضمن
اجملهول والقدرة على التفكري املنطقي وحتليل وتفسري الظواهر هذه الثقافة املشجعة واحملفزة على اإلبداع.
_أن تعمل املنظمة على تقوية روح التعاون بني العاملني فيما
بينهم وبني اإلدارة :وهو ما يسمح بنقل اخلربة وتراكمها
ويساعد على حتقيق اإلبداع وخاصة اإلبداع اجلماعي.

والوصول إىل استنتاجات متعددة ومتنوعة يف آن واحد.
 .5دراسة حالة لعينة من املؤسسات اإلدارية بوالية بومرداس
ه) الصفات العقلية واليت منها التمتع بدرجة مناسبة من استهدفت هذه الدارسة حماولة معرفة رأي العاملني بهذه
الذكاء واألملعية ،وحماولة حتقيق التميز يف كل ما يقوم به املؤسسات حول واقع الثقافة التنظيمية واإلبداع التنظيمي
باملؤسسات اليت يعملون بها.
الشخص املبدع.
فقد مست الدراسة  5مؤسسات إدارية مت من خالهلا اختيار
عينة قصدية ضمت  30عامل من ذوي املستوى اجلامعي
(ليسانس فما فوق)  ،قدم هلم استبيان يقوم على حساب النتائج
وفق قاعدة املتوسط احلسابي البسيط ،حيث أفزت النتائج على
ما يلي:

_أن تعمل املنظمة على حتقيق التكوين املستمر للموارد
البشرية وخاصة منها اإلبداعية :فهو يسمح للمنظمة بتطوير
وجتديد وتنمية املعارف واملهارات الفردية واجلماعية للعاملني
بصفة عامة واملبدعني بصفة خاصة؛ لتتماشى واملستجدات
البيئية املهنية والعملية؛ وجتعل من العاملني (املبدعني)
قادرين على القيام باملهام املوكلة هلم باستمرار وبأرحيية؛  .1 .5خصائص الفئة املبحوثة (موظفني إداريني) :مت متثيلها يف
كما جتعل منهم قادرين على حتقيق املزيد من اإلبداعات.
اجلدول التالي:
_ أن تعمل املنظمة على حتقيق الرعاية :ويعترب موضوع اجلدول(  )2يظهر الفئة املبحوثة لعينة الدراسة
الرعاية من املواضيع اليت توليها املؤسسات املتطورة أهمية
التكرار
املتغري
البيان
النسبة %
خاصة بالنسبة ألفرادها املبدعني وذلك ألن املبدعني يولون
ذكر
اجلنس
57,14%
20
أهمية خاصة هلذه الرعاية؛ واليت من شأنها أن جتعل منهم
أنثى
42,86%
15
اجملموع
100%
35
متفرغني أكثر لإلبداع.
ا ملستو ى
العلمي

ليسانس

24

% 68,57

ماسرت

10

28,57%

ماجستري

1

2,86%

_أن تعمل املنظمة على دعم وتشجيع العاملني وحتفيزهم:
حيث يلعب التحفيز بأبعاده املختلفة دورا بارزا يف تشجيع
اجملموع
100%
35
العاملني على اإلبداع والتطوير؛ فهو يسمح بتحرير العاملني
املصدر :الباحثون باالعتماد على حتليل االستبيان
من الضغوطات والقيود النفسية واملادية ويشجعهم على إجياد
احللول وحتقيق التحسني املستمر ،سواء تعلق هذا التحفيز .2 .5أسئلة أولية مباشرة موجهة للفئة املبحوثة  :ومت متثيل نتائج
بالعمل اجلماعي أو الفردي.
هذه األسئلة يف اجلدول التالي:
_ أن تعمل املنظمة على توفري ظروف العمل :فبيئة العمل اجلدول(  )3نتائج األسئلة األولية املباشرة للفئة املبحوثة
تلعب دورا بارزا يف تكريس الثقافة التنظيمية ،ويف وجود
ال أدري
ال
نعم
البيان
اإلبداع حيث أن توفري ظروف وبيئة عمل مناسبة جتعل من
أ) هل تعرف
00
21
14
معنى الثقافة
00%
60%
40%
العاملني يشعرون بأرحيية ورغبة أفضل يف العمل؛ كما تعترب
التنظيمية؟
اجملموع
100%
35
دافعا قويا يف تشجيعهم على توليد األفكار وحتقيق املبادرة
ب) هل تعرف
00
23
12
معنى اإلبداع
اإلجيابية.
_أن تعمل املنظمة على إعداد القيادات اإلبداعية :من املتعارف
عليه أن القائد املبدع هو ذلك القائد الذي حيرص على تهيئة
وتنمية املوارد البشرية التنافسية؛ وهو من تتوفر فيه السمات
القيادة التحويلية اليت تسمح له خبلق وتعزيز بيئة وثقافة
مواتية لالبتداع.
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التنظيمي؟
اجملموع
حسب
ج)
هل
رأيك
تساهم الثقافة
التنظيمية يف
حتقيق اإلبداع
التنظيمي؟
اجملموع

65,71%
6
17,14%

34,29%
29
82,86%

35

املصدر :الباحثون باالعتماد على حتليل االستبيان

00%
00
00%

% 00
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 .3 .5حتليل األسئلة األولية املباشرة املوجهة للفئة املبحوثة

أن العاملني املبحوثني ليسوا على الدراية الكافية للثقافة
التنظيمية املوجودة مبنظمات أعماهلم.

أ) هل تعرف معنى الثقافة التنظيمية؟
ب) تشجع مؤسستكم على اإلبداع التنظيمي وكانت النتائج
_ كانت اإلجابة  14عامل (نعم) أي ما يعادل %40 :يعرفون
موزعة بني موافق جدا مبا يعادل  % 5,71و موافق بـ
معنى الثقافة التنظيمية ،و  21عامل (ال) أي ما يعادل %60
 %14,28و حمايد بـ  % 60وغري موافق بـ  % 20وهو ما
ال يعرفونها.
يعكس أن العاملني املبحوثني ليسوا على الدراية.
ب) هل تعرف معنى اإلبداع التنظيمي؟
ج) هناك ثقافة تنظيمية قوية مبؤسستكم وهلا تأثري على اإلبداع
_كانت اإلجابة  12عامل (نعم) أي ما يعادل  %34,29التنظيمي :وتوزعت النتائج بني موافق جدا مبا يعادل %37,14
يعرفون معنى اإلبداع اإلداري بينما  23عامل (ال) أي ما يعادل و موافق بـ  %5,71وحمايد  % 34,28وغري موافق
 % 65,71ال يعرفون ذلك.
بـ.%22,85
ج) حسب رأيك هل تساهم الثقافة التنظيمية يف حتقيق اإلبداع ما ميكن استنتاجه أن العاملني بهذه املنظمات وبالرغم من
التنظيمي؟
مستواهم التعليم (جامعي) و تأكيدهم على أن الثقافة
_ كانت اإلجابة  29عامل (نعم )أي أن ما يعادل  %82,86التنظيمية تساهم يف حتقيق اإلبداع التنظيمي %82,86
يؤكدون على أن الثقافة التنظيمية تساهم يف حتقيق اإلبداع غري أن معظمهم ال يعرف معنى الثقافة التنظيمية %60
التنظيمي ،و  00عامل (ال أدري) أي ال يعرفون ذلك بينما  6وال يعرف معنى اإلبداع التنظيمي  ، %65.71ويف الوقت ذاته
عمال كانت إجابتهم (ال تساهم) ،وهو ما يعادل  % 17,14فإن معظمهم يرون بأن مؤسساتهم ال تولي أهمية للثقافة
يرون ال أن الثقافة التنظيمية ال تساهم يف حتقيق اإلبداع التنظيمية %82,86( ،عند الذكور و  %55عند اإلناث)،
وهو ما يعين أنه على هذه املنظمات العمل الكثري يف هذا اجملال
التنظيمي.
لتكريس مكانة الثقافة التنظيمية وجتعل منها أداة لتحقيق
 .4 .5أسئلة اختيارية موجهة للفئة املبحوثة :ومت متثيلها يف اجلدول اإلبداع التنظيمي.
أدناه:

 .6خامتة

اجلدول رقم ( )4يظهر نتائج األسئلة االختيارية املوجهة للفئة
مما سبق ميكن القول الثقافة التنظيمية يف منظمات األعمال
املبحوثة
احلديث أصبحت تشكل جمال اهتمام هذه املنظمات وأحد
غير
غير
محايد
موافق
موافق
البيان
جماال نشاطاتها ،وذلك ملا هلا من
مو ا فق
موافق
جدا
األثر على سلوكياتها وسلوكيات
بشدة
00
5
10
00
5
ذكور
العاملني بها ،كما أصبح ميثل
أ)تولي
مؤسستكم
اإلبداع بصفة عامة واإلبداع
00
5
00
3
7
أهمية للثقافة
إناث
التنظيمية
التنظيمي بصفة خاصة طاقة
00
10
10
3
12
35
المجموع
وقوة إجيابية ،تسعى هذه املنظمات
00
5
13
2
00
ذكور
ب)تشجع
للوصول هلا ،وخاصة تلك اليت
مؤسستكم
00
2
8
3
2
إناث
على اإلبداع
ترغب يف حتقيق تنافسية ووجود
التنظيمي
00
7
21
5
2
35
أفضل ،بل وحتى تلك اليت ترغب
المجموع
00
5
10
00
5
ذكور
ج) هناك ثقافة
يف احلفاظ على وجودها واالستمرار
تنظيمية قوية
3
2
2
8
إناث
يف نشاطها ،وقد ازدادت أهمية
بمؤسستكم
ولها تأثير
ومكانة الثقافة التنظيمية واإلبداع
على اإلبداع
التنظيمي
التنظيمي يف املنظمات احلديثة
00
8
12
2
13
35
اجملموع
كنتيجة لزيادة حدة التنافسية
اليت أصبحت تعرفها بيئة األعمال
املصدر :الباحثون باالعتماد على حتليل االستبيان
اليوم؛ فاإلبداع يساعد يف حل املشكالت ويف الوصول إىل حتقيق
.5 .5حتليل نتائج األسئلة االختيارية الوجهة للفئة املبحوثة
التميز االجيابي ويف الوقت ذاته يساعد املنظمات على مواجهة
أ) تولي مؤسستكم أهمية للثقافة التنظيمية :وكانت النتائج متطلباتها التسيريية واستمرارها يف النشاط  ،فهو ُيكن املسري
من اختاذ القرارات الذكية ومن إجياد احللول التسيريية
موزعة بني موافق جدا  %34,28و موافق بـ% 8,57
املناسبة؛ اليت من شأنها أن تدفع باملنضمة إىل وضع أفضل.
وحمايد بـ  % 28,57وغري موافق  ،% 28,57وهو ما يعكس كما أن الثقافة التنظيمية اإلجيابية تضمن وجود مناخ
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تنظيمي وبيئة عمل مشجعة ومساعدة على اإلبداع التنظيمي،
بل وتعترب حمدد ودافع هام لوجوده ؛ فمميزاتها وصفاتها تؤثر
على نوعية اإلبداع التنظيمي وكيفية ممارسته.

الطبعة اخلامسة  .دار وائل للنشر و التوزيع ،عمان  ،األردن.
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ولتساهم الثقافة التنظيمية يف حتقيق اإلبداع التنظيمي جيب  .2باللغة األجنبية
Davis Keith and Newstrom John. 1989. Human Behavior at Work, . 8th ed.
أن تتوفر يف هذه الثقافة مجلة من املتطلبات وهي:
_وجود هيكلة تنظيمية مبنية على ثقافة اإلبداع التنظيمي،
تضمن نشر وتشجيع وترسيخ القيم والسلوكات اإلبداعية يف
أعضاء التنظيم،

New York :, Mc Graw Hill.

Jean La chman . 1993. Le financement des stratégies de l’innovation. :
Economica Paris

_وجود قيادة تؤمن بأهمية اإلبداع وتشجع عليه،
_وجود موارد بشرية قادرة على حتقيق اإلبداع التنظيمي،
_وجود نظام حتفيزي ،قادر على حتريك السلوك اإلبداعي.
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