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 : الملخص

كانت المعرفة تمثل المرتكز الحضاري لألمم والشعوب عبر التاريخ البشري وتداخلها في جميع المجاالت، حيث شهد العصر الحالي  
العدید من التغيرات والتحديات الكبيرة والمتنوعة في بيئة األعمال، حيث أصبحت المعرفة اليوم من المكونات والعناصر األساسية لقيام 

وجهة نظر الفكر اإلداري المعاصر، إذ تستدعي المنظمات واألعمال إلى تحدید المعلومات ذات القيمة والتقاطها   منظمات األعمال من
واستخدامها في العمليات، فليست كل معلومة تمثل معرفة وليس كل المعارف ذات قيمة، مما يحتم على اإلدارة التقاط المعرفة المفيدة 

منظمة، أو هو األمر الذي فرض على هذه المنظمات إيجاد طرق إبداعية من خالل توفير المناخ واستخدامها في النشاطات وعمليات ال
والوسائل المناسبة لتعزيز وتأكيد األداء االبداعي، حيث تمثل االهتمام باإلبداع في حرص المنظمات على إضافة قيمة عالية ألعمالها 

 لعنصر الهام واألساسي في نجاح أي منظمة. من خالل الحصول على مخرجات مختلفة، ومنه أصبح يمثل ا

  :المقدمة

حيث تتغير األسواق وتتطور التكنولوجيات،   هدفت هذه الد ارسة إلى إبراز  العالقة بين إدارة المعرفة واالبداع التنظيمي، وفي عالمنا الحدیث
إدارة المعرفة في بقاء ونمو المؤسسات ومحاولة الرفع من الدور الذي تلعبه    یزداد الطلب على المنتجات األكثر تطورا ، مما یؤدي إلى

 حد ذاتها هي أساس القد ارت االبداعية، وعليه فإن اإلبداع التنظيمي في جانب كبير منه یرتبط ويتأثر  آدائها وفعاليتها، والمعرفة في
حدث المفاهيم التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات  بمتغی ارت بيئية عدیدة يكون لإلدارة المعرفية دور كبير فيه تعد إدارة المعرفة من أ

المناهج التي   عامال مهما من عوامل نجاح المؤسسات في القطاعين العام والخاص، حيث تعتبر إدارة المعرفة من بين  األخيرة، باعتبارها
للمعلومة في المجتمع، لذا فإن تطبيق   حاولت إلقاء الضوء على الجانب المتعلق بالمعرفة وكيفية استغاللها من ظل هذا الزخم الكبير

طرق إبداعية لمواجهة البيئة التنافسية، وذهبت المنظمات إلى    إدارة المعرفة في المؤسسات المعاصرة قد فتح لها آفاق واسعة في زيادة
يشكل المطلة الرئيسية    المنظمات الساعية للتميز عن غيرها، وكما أن اإلبداع التنظيمي  أبعد من ذلك بجعل اإلبداع هدف تصبوا إليه

ويالحظ أن اإلبداع   تفعيل قدرات المنظمة من خالل أنشطتها المختلفة للوصول إلى حالة تقديم ما هو جدید بشكل مستمر  التي تحث على
القيمي التكنولوجي بل يمتد ليشمل الجانب  في  والثقافي، ومختلف الجوانب االنسانية    له مجاالت عدیدة فهو ال يقتصر على الجانب 

 .المنظمة

 إدارة المعرفة 

المعرفة ضمن مؤسسة ما، ینظر إلى إدارة المعرفة    يقصد بها التقنيات واألدوات والموارد البشرية المستخدمة لجمع ٕوادارة ونشر واستثمار 
المؤسسة والهدف منها یرتبط بعملية  المعرفة وليس فقط ما هو موثق في مستندات  على أنها إدارة ما يمتلكه الفرد من مهارات تستند إلى

المؤسسات وعرفت انها مجموعة من العمليات التي تتحكم وتخلق وتنشر وتستخدم المعرفة وتعيد استخدامها ونشرها   اتخاذ القرارات في
يف إدارة المعرفة على  من قبل الممارسين لتزويدهم بخلفية النظرية المعرفية الالزمة لتحسين نوعية القرا رات وتنفيذها وعليه يمكن تعر 

إيجاد المعرفة وتوليدها واستخدمها وتنظميها ثم المقدرة على نشرها لتحسين  أنها مجوع األدوات والتقنيات وموارد بشرية التي تساعد على 
 تعزيز قيمة المنظمة.   األداء التنظيمي مما یؤدي إلى

لهيكل التنظيمي، وأساليب العمل والعمل، والمدیر والموظف، وفي حياة أدى التطور السريع لتقنيات المعلومات واالتصاالت إلى تغيير ا
اإلدارية  الوظيفة  بأنها  المعرفة  إدارة  ُتعرَّف  المنظمة.  داخل وخارج  االتصاالت  في  نماذج جدیدة خاصة  تم طرح  كما  العامة،  العمل 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

642 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

المعرفة التي تركز على خلق بيئة لدعم العمل بالمعرفة داخل  المسؤولة عن االختيار واإلدارة والتقييم المنهجيين والفعالين الستراتيجيات  
 وخارج المنظمة لتعزيز األداء التنظيمي(. في أنشطة إدارة المعرفة، یتم استخدام طرق وتقنيات وقنوات االتصال بكثافة ولهذا السبب، یتم 

، مما يعني أن تطبيقات إدارة المعرفة خاصة من خالل  التأكيد على أن جانب االتصال له تأثير أقوى من الجانب اإلداري إلدارة المعرفة
تأثيرات االتصال النتائج. نتيجة لذلك، من أجل مشاركة المعلومات في المؤسسات، هناك حاجة إلى مدراء يفهمون أهمية التفاعالت 

حليل تأثير إدارة المعرفة على ريادة االجتماعية والتواصل مع الموظفين واإلدارة المؤسسية. في الدراسة، تم العثور على عالقة مهمة لت
،  األعمال التنظيمية. باستثناء تطبيقات المعرفة، فإن العناصر األخرى، وهي اكتساب المعرفة، وتحويل المعرفة، وحماية المعرفة، والثقافة 

المع إدارة  آثار  التنظيمية. تنعكس  للغاية مع ريادة األعمال  لها عالقة كبيرة  البيئية والهيكل، والتكنولوجيا  الذاتي والرسوم  رفة والتنظيم 
 وتصميم المعلومات على االبتكار المؤسسي والتواصل التنظيمي على اإلبداع التنظيمي بشكل إيجابي.

 مكونات إدارة المعرفة 

دام المعرفة،  تضمنت جوانب إدارة المعرفة تحدید الهدف، وتحدید المعرفة، واكتساب المعرفة، وتطوير المعرفة، وتبادل المعرفة، واستخ
مكونات إدارة المعرفة في البحث مثل تحدید المعرفة، وتوزيع المعرفة، وتطوير  والحفاظ على المعرفة. وتقييم المعرفة وإدارة المعرفة. قدم

دارة المعرفة  المعرفة ووظيفة المعرفة. قدم مكونات إدارة المعرفة كتخزين المعرفة وتبادل المعرفة واستخدام المعرفة والتعلم. في جوانب إ
ما بما في ذلك إنتاج المعرفة، والحفاظ على تخزين المعرفة، ونقل ونشر المعرفة ووظيفة المعرفة. قدم مكونات إدارة المعرفة أثناء دراسة ب

 في ذلك تخزين المعرفة ونقل المعرفة ووظيفة المعرفة وخلق المعرفة. 

 أهمية المعرفة 

عليها آخرون بأن المعرفة تعد   في مجاالت اإلدارة واالقتصاد، ومن هذه االشارات ما أكد  قد وردت في اشارات متعددة لعلماء وخبراء
 .منافسة الشركة المصدر اإلستراتيجي األكثر أهمية في بناء الميزة التنافسية التي تعزز من

ي ميزة اقتصادية لمستخدميها، تعط  في حين رأى آخرون أن المعرفة هي مجموعة من الحقائق التي تتمتع بمصداقية وقواعد استكشافية
والعشرين باعتبارها المورد األكثر أهمية في ظل ثورة المعلومات   فالمعرفة قوة وثروة في آن واحد، تعتبر قوة هي التي تميز القرن الحادي

وتمكن اهميتها في كونها    من مورد رأس المال وقوة العمل، وأنها أداة إليجاد القيمة المضافة،  وعصر المعلوماتية، فالمعرفة أكثر أهمية
یبنى بالتراكم وال   الذي ال يخضع لقانون تناقض الغلة، وأنها ال تعاني من مشكلة الندرة باعتبارها المورد الوحيد األوفر الذي  المورد الوحيد

إضافية من أجل    أرخص أو بدون تكلفة  یتناقص باالستخدام، بل على العكس يمكن استخدامها في توليد وتطوير أفكار جدیدة بتكلفة
 النقاط التالية: تحقيق أغرا ضها وغاياتها التي وجدت من أجلها، ومن أجل إبراز أهمية المعرفة نجملها في

: اذ تتخذ القرارات  بشكل أسرع خاصة في المستويات اإلدارية الوسطي والدنيا باستخدام موارد أقل، وبشكل تحسين عملية اتخاذ القرارات
 .تخذت من قبل المستويات اإلدارية العلياأفضل، كما لو أنها ا

 : إذ أنه ليس هناك حاجة ماسة لشرح وتوضيح تلك القرارات تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها بطريقة أفضل

 وألن حلقات االتصال بين المستويات اإلدارية المختلفة تكون أقصر.
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المعرفة قدرة على  أكثر  الموظفون  یتعلق  یصبح  فيما  القريبة من وظائفهم،:  األخرى  لذلك يصبح هؤالء   بوظائفهم والوظائف  ونتيجة 
إجراءات  جدیدة أسرع وأكثر فاعلية تتعلق بالعمليات   الموظفين قادرين على طرح مبادرات إلجراء  تحسينات أفضل، إضافة إلى تعلم

 المساعدة في تحسين العمل بخبرة وعقالنية. 

: ومحتوى وطبيعة المنتجات والخدمات وحاجات العمالء والزبائن وسياسات تعلق بعمليات التشغيلیصبح الموظفون أكثر وعيا فيما ی
ويعملون على تصحيح الخطاء دون الحاج إلى تدخل   الشركة اجرءاتها، وبالتالي يصبحون قادرين على إنجاز أعمالهم بجودة أفضلن  

 المشرفين العمالء والزبائن. 

 أنواع المعرفة 

زاوية معالجتها لطبيعة المعرفة ونوعية  تصنيفات عدیدة للمعرفة، كل منها یتناول مظهر من مظاهر المعرفة أو تنظر للمعرفة منهناك 
 النتائج المتوخاة، غير أن التصنيف األكثر شيوعا واستخداما هو الذي يصنف المعرفة إلى األنواع التالية:

الشخصية التي تتكون من خبرا تهم    د بعيد، حيث تمثل القيم واالتجاهات والمدركات : وهي المعرفة الشخصية إلى ح المعرفة الضمنية
لذلك فإنها تمكن المنظمة من استكشاف هذه المعرفة والحصول   وتجاربهم الشخصية ومها ارتهم، وهي تكمن في عقل وقلب كل فرد منا

 عليها وادارتها  

الرسمية، ويمكن تحدیدها وتجميعها  لمحفوظة للمعرفة الموجودة في الكتب والوثائق: هي الخبرات والتجارب االمعرفة الظاهرة أو المعلنة
الجميع، وتبادلها وتوصيلها ألشخاص العاملين في المؤسسة وغيرها،   وترميزها بمساعدة تقنية المعلومات والتعبير عنها بلغة رسمية لدى

العقلية الفنية،  العلمية،  البيانات والبرمجيات واألهداف والنظم أو الموجودة في الكتب وال  مثل المعرفة  معادالت الرياضية، وكذا قواعد 
خدمة تدر منافع وأرباح   الخاصة بمؤسسة ما، أو هي المعرفة التي صرح بها ووجدت طريقها إلى التطبيق او تحولت إلى سلعة او   اللوائح

آخرين بسهولة والمشاركة من قبل الجميع بوصفها خبرة    أشخاصلمالكها، وهي بذلك يمكن توثيقها أو حفظها والتعبير عنها أو نقلها إلى  
وتتكون المعرفة المعلنة من النظريات والمفاهيم واالستراتيجيات والسياسيات والبرامج   مشتركة، ثم الوصول إليها والتشارك فيها وت اركمها،

 .ا وأسس التقويمالعمليات الوظيفية ومن نظم المعلومات واالتصاالت، ومعایيره والموازنات، ومن

جعلها معرفة حقيقية فعلية قابلة للتطبيق،   والمعرفة المعلنة قد تصبح معرفة ساكنة لذا يجب تفسيرها ومزجها مع المعرفة الشخصية بقصد
الموجهة ألفعال مجاالت النشاط اإلنساني كافة، وقد یتولد من المعرفة   وبذلك فالمعرفة المعلنة توجه السلوك البشري فرديا ومؤسسات في

الحسية الممزوجة بالمدركات العقلية وتوثيق العالقة بين نوعي المعرفة يحقق االستفادة من المعرفة    معرفة جدیدة عبر تحاليل االنطباعات
معرفة  توسيع نطاق ال  قواعد اقتصاد المعرفة، وذلك بتوجيه المعرفة الضمنية نحو ابتكار معرفة جدیدة بتطبيقات عدیدة من خالل   ويؤسس

الظاهرة، كما تعمل المعرفة الظاهرة على تطوير المعرفة أنماط المعرفة حتى تكون المؤسسة قادرة على مواجهة احتياجاتها تتمكن من  
ادرك كيفية تطبيقها في السياق المالئم بها إلنتاج السلع والخدمات ذات العوائد المرتفعة تقسم المعرفة إلى خمس انماط   اختيار المعرفة

 وهي: 
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 معرفة ماذا؟ وهي معرفة أي نوع من المعرفة مطلوب .1
 معرفة كيف: وهي معرفة كيف يجب التعامل مع المعرفة .2
 معرفة لماذا؟ وهي معرفة لماذا هناك حاجة إلى نوع معين من المعرفة  .3
 .معرفة أین؟ وهي معرفة أي يمكن العثور على معرفة محددة بعينها  .4
 إلى معرفة معينة.معرفة متى؟ وهي معرفة متى تكون الحاجة  .5

 خصائص المعرفة

وجهات الباحثين في هذا المجال من   للمعرفة خصائص وسمات تميزها عن األنشطة األخرى، وقد تشبعت خصائصها تبعا إلختالف
 أهمها:   

اهم بدرجة كبيرة  والتركيب، مما يس : ويتم ذلك من خالل عمليات البحث العلمي عن طريق االستنباط، االستقراء، التحليل،توليد المعرفة
 في توليد المعرفة.  

كما قد تأتي المعرفة وتنسخ    : بعض المعارف تتقادم ويقل استخدامها لدرجة متدنية جدا، التي يمكن وصفها بالميتة نسبيا،موت المعرفة 
 .معرفة قائمة تحل محلها

مرحلة قادمة، وهذا يعني أن    تبقى كذلك في  : فالمعرفة تظل صحيحة وتنافسية في اللحظة االراهنة، لكن ليس بالضرورة أنتراكمية 
 القديمة.  المعرفة متغيرة ولكن بصيغة إضافة المعرفة الجدیدة إلى المعرفة

االمساك بها، الشركة تمارس   : بفعل معدالت التعليم العالي فإن المعارف ذات القيمة من أجل زيادة ثروة الشركات یتمامتالك المعرفة
 رفة التي تمتلكها إلى براءة اختراع  وأسرار تجارية تتمتع بالحماية القانونية بشأن الملكية المادية. دورا كبيرا  في تحويل المع

السابق أو تقوم بتخزينه، وقد كان    : إن ما تم تخزينه خالل السنة الماضية هو أكثر مما استطاعت البشرية خالل تاريخهاتخزين المعرفة
 ى وسائل الخزن اإللكترونية إمكانية التنظيم.على الورق، األفالم واألشرطة، واآلن عل

الجزء المقصود منها، فإلى جانب المعرفة الضمنية   : المعرفة المتولدة ترتب بطريقة يسمح للمستفيد الوصول إليها وانتقاءتصنيف المعرفة
األدلة، معرفة العمليات ومعرفة المها رات التصنيفات، كما هو الحال في معرفة    والمعرفة الخارجية الصريحة هناك أنماط أخرى من

األشياء بطريقة ذات قيمة للمنظمة معرفة األ فراد، وهي معرفة متعلقة بالرؤية، الحدس، العالقات التي تستعمل   تتعلق بمعرفة كيفية عمل
الوسائل والسبل   بر العالم إذا توافرتفي العمل إمكانية تقاسم المعرفة والخبرات  العلمية: وتشير إلى إمكانية نشر المعرفة واالنتقال ع

 الالزمة لذلك. 
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 مجاالت إدارة المعرفة 

 .مسح وتطوير الموارد الفكرية والمعرفية التي تمتلكها المنظمة وتعزيز هذه الموارد وحمایتها •
 .تعزيز وتوليد المعرفة واإلبداع لدى كل فرد •
 .العمل، وتنظيمها واتاحة مستلزمات المعرفة أمام الجميعتحدید المعرفة والخبرة المطلوبتين لتنفيذ مهام  •
والبحوث • عليها،  والسيطرة  قبتها  المتسلسلة ومرا  المعرفة  إلى  المستندة  واالستراتيجيات  النشاطات  والتحالفات    توليد  والتطوير 

 .االسترا تيجية وغير ذلك
ا • استخدام  قبة  المنظمة ومرا  تمتلكها  التي  التنافسية  المعرفة  تمتلكهحماية  أفضل ما  یتم  أنه  للتأكد من  المنظمة من   لمعرفة 

 .المعرفة
البعض اآلخر، في   قياس أداء موجودات المعرفة الشاملة یتطلب العدید من الوظائف التي يمكن أن يكون بعظها مندمجا مع •

 حين أن هناك وظائف أخرى يمكن أن تعمل ككينونات منفصلة.
ق مبادرة إدارة المعرفة، إذ أن إدارة المعرفة الشاملة تمس العدید من أنحاء المنظمة، ضرورة مشاركة اإلدارة العليا في تطبي  •

ولذلك فإن اإلدارة العليا تمس العدید من انحاء المنظمة ولذلك فإن اإلدارة العليا يجب أال تدعم إدارة المعرفة فقط، بل أيضا أن  
هناك خطوات فاعلة يجب عليها القيام بها بهدف إحداث األرستقرار تكون مقنعة بأن مثل هذه المبادرة مرغوب فيها تماما، وأن  

 اإليجابي الفاعل إلدارة المعرفة  

 ومن هذه الخطوات

 .ترتيب األولويات وتقديم النظرة الشمولية للمنظمة .1
 .توليد وتوجيه استرا تيجية الشركة لتسهيل توليد المعرفة الفاعلة .2
 .معرفةاستغالل واستخدام القد ارت المرتبطة بال .3
 تخصيص الموارد وتوزيعه   .4

النشاطات والموجودات داخل  المعرفة تتطلب وجود تنسيق فاعل بين مختلف  المنظمة، وبحيث تصبح هناك أربع   وبالتالي فإن إدارة 
 مجاالت رئيسية يجب إدارتها معا بصورة جيدة، علما أن هذه المجاالت متداخلة ويؤثر كل منها في اآلخر  

 .مجال موجودات المعرفة .1
 .مجال النشاطات المعرفية .2
 .مجال القدرات والميول .3
 مجال المنظمة. .4
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 أهداف إدارة المعرفة 

 يق اآلتي:تهدف إدارة المعرفة إلى تحق

 .جذب رأس المال الفكري أكبر لوضع الحلول للمشكالت التي تواجه المؤسسة •
 .تحدید المعرفة لجوهرية وكيفية الحصول عليها وحمایتها •
 .بناء إمكانية التعلم واشاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطوريا والتنافس من خالل الذكاء البشري  •
 .التقليدي إلى االقتصاد العالمي الجدید )اقتصاد المعرفة( الواسعة والتجارة اإللكترونيةتحويل المؤسسات من االقتصاد  •
 .تهدف إلى جمع األفكار الذكية في الميدان، وتسهم في نشر أفضل الممارسة في الداخل •
 كاءتهدف إلى اإلبداع والوعي والتصميم الهادف والتكيف لالضط ارب والتعقيد البيئي والتنظيم الذاتي والذ •
 والتعلم.  •

 االبداع التنظيمي 

 .العملية التي یترتب عليها إيجاد وخلق أفكار جدیدة قابلة للتطبيق في المنظمة، سواء كانت منتج جدید أو طريقة إنتاج

خالل تبني أنماط الطريقة التي تلجأ إليها منظمات األعمال لالستجابة والتكيف مع المتغيرات البيئية لتحقيق مزيا تنافسية على غيرها من  
 .تنظيمية  جدیدة مما يساعد على خلق شيء جدید

ا  تسببت عوامل اليوم مثل التغيرات البيئية والتقدم التكنولوجي وزيادة المنافسين في خلق صراع ال نهاية له ومنافسة بين المنظمات. بينم
الستجابة للتغيرات البيئية وأيًضا توسيع القدرات الجدیدة التي  المنظمات التي تميل إلى قبول المزيد من االبداع ، ستكون أكثر نجاًحا في ا

المزايا الرئيسية لبقاء المؤسسة. تتطلب جميع   المتزایدة ، يعتبر االبداع أحد  التعقيد والمنافسة  تساعدها على تحقيق أداء أعلى بسبب 
ق ميزة تنافسية فحسب ، بل يقترح أيًضا أدوات مناسبة المنظمات أفكاًرا جدیدة للبقاء. إن ظهور االبتكار ال يمّكن المنظمة من تحقي

يئة لتعزيز األداء التنظيمي. تواجه العدید من المنظمات الكثير من المشاكل التنافسية وهذه المشاكل بسبب السرعة العالية للتغيرات في الب 
وة اإلبداع واالبتكار للتكيف السريع مع التغييرات وخاصة التغيرات التكنولوجية. نتيجة لذلك ، يجب على المدیرين والموظفين استخدام ق

يجب اعتبار االبتكار كعملية فكرة جدیدة ، واكتساب المعرفة الالزمة من  وخطوط اإلنتاج وأساليب اإلدارة وعمليات اإلنتاج وما إلى ذلك
على البازار أو العميل وقبول ذلك من قبل طرق مختلفة ، والتحويل أو المعرفة أو التكنولوجيا إلى منتج أو خدمة جدیدة واقتراح ذلك  

 العميل. وقد عّرف االبداع على أنه القبول ووظيفة األساليب والمعرفة الجدیدة التي تشمل قدرة المنظمة على قبول أو إنشاء أفكار جدیدة 
ا كمصدر غير ملموس وغير ووظيفة هذه األفكار في تطوير ومراجعة المنتجات والخدمات وعمليات العمل الجدیدة واالبداع هو أيًض 

 ظهرت بعض االبتكارات في المنتجات والخدمات والتكنولوجيا وأساليب اإلدارة الجدیدة. مقلد
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 أنواع اإلبداع 

 يصنف إلى اإلبداع إلى نوعين هما: إبداع منتج وابداع العملية. 

فهو تصميم عملية جدیدة أو تحسين   ئن أما إبداع العمليةفاإلبداع المنتج هو تقديم أو تحسين منتج أو خدمة جدیدة إلشباع حاجات الزبا
 .على المنافسة في األسواق عملية حالية للتأثير في كمية اإلنتاج وجودته بما یزيد من قدرة المنظمة

م الوظائف : إبداع إداري ٕوابداع فني يشتمل اإلبداع اإلداري على تغيرات  في الهيكل التنظيمي، وتصميكما یصنف اإلبداع إلى نوعين
أو   أن يشمل تطوير منتجات  فيمكن  الفني  اإلبداع  أما  المنظمة وسياسات واستراتيجيات جدیدة، ونظم رقابة جدیدة وغيرها،  وعمليات 
 .خدمات جدیدة أو تغيرا ت في التقنيات التي تستخدمها المنظمة، وتغيرات في فنون وأساليب االنتاج واالدخال الحاسوب في العمل وغيرها

بين متغيرات موجودة والعمل   : وهذا یركز على ضرورة توفر عناصر المرونة في إدراك عالقات جدیدة غير مألوفةاع االحترافياإلبد
 .والخروج بشيء جدید على ربط العالقة بين هذه المتغيرات واكتشافها، ومن ثم العمل على تغيرها

 .جدیدا ة أو خدمة جدیدة أو مفهوما نظريا: ويأخذ شكل تصميم شيء جدید سواء كانت سلعاإلبداع التجدیدي

 .: ويقتصر على األدب والفناإلبداع التعبيري 

 .: أي العمل على تصور مبدأ جدید، وفتح آفاق جدید لم تعرف من قبلاإلبداع االنبثاقي

 : هو إنتاج أعمال جدیدة وبأساليب متطورة غير مأخوذة عن اآلخرين. اإلبداع اإلنتاجي

 استراتيجيات اإلبداع التنظيمي وخصائصه 

 :أواًل: استراتيجيات اإلبداع التنظيمي

المنظمة، ويقصد باسترا تيجيات اإلبداع يجاد المناخ اإلبداعي داخل السياسات   هناك العدید من االستراتيجيات التي يمكن أن تتبانها 
 المنظمة، ومن هذه االستراتيجيات: التنظيمية التي تصمم لتروج للعملية اإلبداعية وا 

السلوكية والتي تصمم   : والتطوير التنظيمي عبارة عن مجموعة من األساليب أو الطرق المستوحاة بشكل عام من العلومالتطوير التنظيمي
منظمة تدريب الحساسية، جميع البيانات تشخيص ل  لتزويد من قدرة المنظمة على تقبل التغيير وزيادة فعاليتها من األمثلة على هذه الطرق 

موجهة نحو المحددات السلوكية كقيم األ فراد ومعایير الجماعة والعالقات بين   تطوير الفري، استخدام وكالء التغيير، وهي بشكل عام
 األ فراد، وهناك تركيز كبير ليس فقط على إزالة معوقات التغيير ولكن أيضا على تسهيل التغيير كعملية مستمرة. 

التنظيمي، فهو يساعد على تدريب    ر التنظيمي بتركيزه على األفراد والعلقات والتغيير يعتبر استراتيجية مالئمة لترويج اإلبداعإن التطوي
صفات تنظيمية تساعد على اإلبداع، ويجب أن یرسخ التطوير   أفراد المنظمة على تقبل اإلبداع كمعيار تنظيمي أساسي، وعلى ترويج

المستمر والقدرة على تقبل وترويج اإلبداع، ويمكن أن يستخدم التطوير التنظيمي لزيادة الوعي    مان اإللتزامالتنظيمي في المنظمة لض
 والمصالح ولصياغة أهداف عامة شاملة.  باالهتمامات
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ظيمية وحدات تن  : هو قيام المنظمة بتصميم وحدات للقيام بالنشاطات المتخصصة، فترويج اإلبداع التنظيمي يصممالتخصص الوظيفي
والتطوير أو جماعات التخطيط ويمكن أن   ذات بيئة تشغيلية مالئمة للمرا حل المختلفة من العملية اإلبداعية، مثل إنشاء وحدات البحث

تكون هذه االسترا تيجية هي األكثر قابلية لالستخدام من قبل المنظمات التي تسعى إلى إيجاد أعمال إبداعية تغطي مساحات تنظيمية 
 بيا وال تكون جذرية، ويعتبر التخصص الوظيفي االستراتيجية األكثر شيوعا من بين إسترا تيجيات اإلبداع التنظيمي.صغيرة نس 

استخدام نموذج المصفوفة    الدورية: ويقصد بها القدرة على إستخدام أشكال تنظيمية غير ثابتة أو متغيرة، ومن األمثلة على االسترا تيجية
او انشاء بناء تنظيمي مؤقت يحل عند االنتهاء من   جموعة من المختصين والعاملين لتنفيذ مشروع معينالذي یتم وفقا له تجميع م

 .المشروع ومن ثم یتم تحريك األفراد في مشاريع أخرى 

 ثانيًا: خصائص اإلبداع التنظيمي:

 لإلبداع التنظيمي عدة خصائص من أهمها ما یلي: 

 .سواء كان منتجات أو عمليات توليد أفكاراإلبداع يمثل شيء ملموس أو محسوس  .1
 .اإلبداع يجب أن يكون مستهدفا، رغم وجود إمكانية لحصول تغيرات طائرة غير مخطط لها .2
 المنظمة يفترض أن یهدف اإلبداع لتحقيق منافع المنظمة، مأخوذة في اإلطار العام كميزة للمجتمع الذي تعمل فيه .3

 تنمية ومعوقات اإلبداع التنظيمي:

 ية االبداع التنظيميتنم

 تنمية اإلبداع التنظيمي في المنظمات تتوجب امرعاة متطلبات السلوك اإلبداعي وهي: 

منظمته یتفانى في خدمتها وتتوافر    : يعد االنتهاء والوالء من أهم ركائز اإلبداع التنظيمي، فالفرد الذي يحب اإلنتماء والوالء التنظيمي
 .لديه دوافع اإلبداع أكثر من غيره

حسن استثمار الموارد المتاحة من   : يعتمد تحقيق الكفاءة والفعالية علىإدراك العالقات االقتصادیة واالجتماعية بين األشياء واألشخاص
 توجيهها لتحسين نوعية المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمات.   خالل إد رام العالقات االقتصادية واالجتماعية بين هذه الموارد وحسن

لألسلوب العشوائي أو أسلوب المحاولة    : والذي يعتبر من الركائز األساسية التي تعتمد فيها اإلدارة المبدعة، تجنباع المنهج العلميإتبا
 والخطأ الذي یبدد الوقت والجهد. 

حسين أساليب العمل وتطويرها  ت  : يسهم توفر المناخ التنظيمي القائم التشاور والمشاركة في إتخاذ القرارات فياإلیمان بالراي والراي اآلخر
 بما ینعكس إيجابيا على أنماط العمل اإلداري.

الروح المعنوية والرضا الوظيفي،   : مما یزيد من معدالت الوالء واالنتماء بالمنظمة، وبالتالي یرفعاإلهتمام بالعنصر اإلنساني في اإلدارة
 على ذلك.  التنظيمي المشجعويقبل العاملون العمل وتظهر إبداعاتهم في ظل المناخ 
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بضرورة التطوير والتحسين المستمر   : من أهم عوامل نجاح المنظمات اإلبداعية إيمانهم اإلیمان بضرورة التغيير وأهمية التطوير المستمر
 والتحسين.  للمنتجات والخدمات التي تقدمها فليس هناك حد للتطوير

 معوقات اإلبداع التنظيمي

 يةالمعوقات الفردیة الشخص .1
تكتمل لديه الصورة وتصبح  البحث باستمرا ر عن الجوانب الصحيح، فمهمة الشخص المبدع هي البحث عن إجابة لتساؤالت حتى •

 .اإلبداعية القابلة للتطبيق واضحة ويستطيع الحصول على المعلومات الالزمة كافية لطرح األفكار
 .مفتاح الوصول إلى األفكار اإلبداعيةالمحاولة الدائمة إلستخدام المنطق، حيث أن المنطق هو  •
 .البحث عن حلول تتبع قواعد محددة •
 .السعي ألن يكون الفرد علميا جدا  •
 .تجنب الغموض •
مالئمتها للتطبيق، وقدرتها    الخوف من الفشل يجعل الفرد یتأثر من مصادر معلوماته وأن أفكاره اإلبداعية ستالقي النجاح بسبب •

 .على المنافسة
 .لهو أثناء العمل، وهذا یتطلب دوما البحث والعمل والتقييمعدم اللعب وال •
من محددات اإلبداع، حيث   إهمال المشكالت التي تقع خارج مجال التخصص واالكتفاء بد ارسة مشكالت قسمه أو تخصصه، وهذا •

 .یتطلب اإلبداع اإللمام التام بتفاصيل العمل كافة وليس بجزء منه
 .والخطأ في حل المشكالت  مبدعا، وهذا يعود إلى عدم ثقته بنفسه وبقد ارته، وعدم محاولته اعتماد مبدأ التجربةاعتقاد الفرد بأنه ليس   •
 .الرغبة في عدم الظهور بوصفه أحمقا وخاصة عندما ال تؤمن اإلدارة أو المنظمة باإلبداع •
باأل فراد العاملين لدیها وبقد ارتهم،   عدم إيمان اإلدارةانخفاض إحساس الفرد بأهميته وشعوره بان ال قيمة له، وهذا بالطبع يعود إلى   •

 .اإلدارة وعدم تفعيل نظام االتصال الصاعد واستخدام السلوب البيروقراطي في
بقضاء ساعات العمل المطلوبة    الخوف من تحمل المسؤولية، وذلك بسبب عدم انتماء الفرد لمؤسسته واعتقاده بأنه غير ملزم سوى  •

 فعيل دور الجماعات في إتخاذ القرارات.منه، وكذلك عدم ت
 معوقات من قبل المدیر .2

 :العشر اآلتية التي تشل اإلبداع قد تشمل ممارسات المدیر غير السلمية لإلبداع 

 .المستويات األدنى النظر إلى األفكار الجدیدة الصادرة من المستويات الدنيا بنوع من الشك، ألنها جدیدة وألنها صادة من •
 .للحصول على توقيعهم المدیر على أن العاملين الذین يحتاجون لموافقته يجب أن يمروا عبر مستويات إدارية أخرى إصرار  •
 .يطلب من اإلدارات واأل فراد أن یتحدى وينتقد كل منهم اآلخر •
 .النقد بحرية، واالمتناع عن المديخ ٕواشعار العاملين بأنه يمكن فصلهم عن العمل بأي وقت •
المشكالت التي تواجههم   عرفة وتحدید المشكالت على انها عالمات الفشل، وعدم تشجيع األ فراد على إطالعه على النظر إلى م •

 .في العمل
 .السيطرة على كل شيء بعناية والتأكد من قيام األ فراد بتعدید أي شيء يمكن تعداده امرارا •
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 .نها للعاملين بصورة مفاجئةإتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة التنظيم والتغيير بسرية، واعال •
 .تعطي للمدیرين بحرية التأكد من وجود مبررات كافية لطلب أي معلومات من جهة أخرى، والتأكد من أن هذه المعلومات ال •
واالستغناء  التقليص القوى العاملة،    تكليف الموظفين في المستويات الدنيا باسم تفويض السلطة، المشاركة بمسؤولية البحث عن طرق  •

 عن العاملين ونقلهم.
 .وفوق كل شيء أن ینسى أنه هو المستوى األعلى، ويعلم كل شيء مهم عن العمل •

 :ثالثًا: المعوقات التنظيمية

 :یلي أما المعوقات التنظيمية التي تقف عائق أمام اإلبداع فهي كثيرة بما 

 .اإللتزام الحرفي بالقوانين والتعليمات واإلجراءات •
 .ثقة بعض المدیرين بأنفسهم وبالعاملينعدم  •
 .المناخ التنظيمي الغير صحي •
 .عدم وجود قيادة إدارية مؤهلة •
 .تطبيق هيكل تنظيمي غير سليم ال يسمح لألافرد بحرية الراي واالجتهاد والتصرف والحكم •
 .سوء إدارة الصراع واللعبة السياسة في المنظمة •
 .ذلك القيادة واتخاذ القرارات واالتصاالت وغيرهاالعمليات اإلدارية غير السلمية بما في  •
 .عدم توفر الموارد الالزمة •
 .عدم توافر دعم ومساندة اإلدارة للمبادرة واختيار األفكار والحلول الجدیدة •
 .تطبيق مبدأ التخصص الضيق في تصميم األعمال •

 المعوقات الثقافية واالقتصادیة واالجتماعية

دون تنمية وتعزيز القدرات االبداعية   تجاهات والتقاليد السائدة في المجتمع والضغوط االجتماعية عائقا يحول قد تقف القيم والعادات واال 
اإلبداع، وكذلك فإن األوضاع االقتصادية والسياسية هي األخرى قد   لدى األفراد، كما أن بعض المؤسسات والسياسات قد ال تشجع على

 تعزيز اإلبداع والتنمية. ال تكون عامال ميسرا ومساعدا في  

 إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي

یتبين أن هناك فرقا واضحا بينها،   رغم االستخدام المترادف لكل من مصطلحي اإلبداع واالبتكار إال أنه البحث الدقيق في التميز بينهما
في إدارة اإلبداع، وبدون ذلك تدمر قدرتها الحقيقية   فاإلبداع یتعلق باستكشاف فكرة جدیدة ومتميزة أن المنظمة یتعين أن تتمتع بمعرفة

الوصول إلى اإلبداع   كفایتها المميزة، وهنا ینبغي التركيز على نشاط البحث والتطوير لتحقق المنظمة النجاح، فهو األساس  التي هيأتها لها
جات أو خدمات جدیدة للمستفيدین، إلى جانب منت  المنظمي، كما أنه الطريق الذي توظف من خالله المنظمة خزينها المعرفي في تقديم

 المنظمة، ويبتكر القدرات على استيعاب واستثمار المعرفة الجدیدة.  كونه استثمار مستقبلي،ـ ومصدر مهم للمعرفة التقنية في
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ستعداد والدافعية الذي یتمتع  المنظمية، وتتناول اال  لماذا هو أحد أنواع المعرفة   -اإلبداع المحرك ذاتيا الذي یتحدد بقاعدة رعاية األفراد
المنظمة اإلبادة من المصارف رأس مال الفكري، وقد تفشل في تكيف رأسمالها   بهما األ فراد، والفرق المبدعة في المنظمة، وبدونهما تخسر

قيم   افة المنظمة بمكوناتهاتعول بدرجة كبيرة على مهارات األفراد المتقدمة، وهذا النوع من المعرفة يمكن في ثق  الفكري مع اإلبداعات التي
 العاملين ومعتقداتهم وطقوس المنظمة وشعائرها. 

كونه مصدر للميز التنافسية، وكجسد   فالمنظمات ینبغي أن تسعى إلى زيادة إنتاجية عملها المعرفي، فهذا تحدي كبير في القرن الحالي،
بدع وتبتكر اآلالت الجدیدة، واألساليب المتميزة كما تحدد كل ما ت  ، فهي قد أصبحت قوى عالمة21للقدرة الموارد البشرية في القرن الـ  

المنظمات في القرن الحالي أصبحت تخلق المعرفة الجدیدة وتنشرها باستم ارر، وسرعان ما تجسدها في تقنية أو منتج  هو قديم كما أن
تحولت إلى عمليات اتاحت للمنظمات إبداع منتجات   للمنظمات  واإلبداع المنظمي في أن القدرات  المعرفية الجوهرية العالقة بين  جدید

 .المنتجات الحالية بسرعة أيضا، إلى جانب سرعتها في تقديمها إلى السوق قبل منافسيها جدیدة بسرعة كبيرة، او تعدیل وتطوير

وتعرض المنظمة إلى مواقف   هناك مصادر أخرى لإلبداعات الناجحة تعبر عنها الفرص اإلبداعية الناتجة عن البحث الواعي والهادف
 :تتطلب منها اإلبداع

 .الناقضات بين واقعها الفعلي، وبين ما تظهره المنظمة •
 .الحوادث الغير متوقعة •
 .احتياجات العمليات التي تقوم بها المنظمة •
 .ت في الصناعة، والتغيرات الديمغرا فية والتغيرات في القيم واالتجاهات واإلدراكاالتغير  •

مع تباین اإلبداعات الناتجة عن    الجدیدة التي تكتسبها المنظمة، أو قيامها بتطوير المعرفة الحالية عملية أو تقنية او اجتماعية،المعرفة  
لتحويل المعرفة بعد نشوئها إلى تقنيات مفيدة، ومن ثم    المعرفة الجدیدة او المطورة في أهميتها، فضال عن حاجاتها إلى وقت طويل

 خدمات( جدیدة وتعزيز اإلبداع وأهميتها في نجاح تنافسية المنظمات، فضال عن أثر هذه   بصيغة )منتجات، عمليات،  بروزها إلى السوق 
العالقة في صياغة استراتيجيات المنافسة، ألن المعرفة مرتبطة بخصائص األ فراد وتطويرهم، وهذا ما یدعم إبداعية المنظمة ثم قدرتها 

تختلف في انظمتها المعرفية مقارنة بالمنظمات األمريكية التقليدية، كما أنها تغير معلومتها بشكل مستمر  التنافسية، فالمنظمات اليابانية
)المعلومات الخاصة بزبائنها ومجهزيها ولمنظمات التي تتعامل معها(، وهذا ما يجعلها تطور منتجاتها وعملياتها بشكل أكبر مما تقوم 

 المنظمات األمريكية، مرتكزة عن خزينتها المعرفية المتجدد في زيادة مستوى ابداعيتها.به المنظمات وهذا ما يجعلها تقوم به 

 الخاتمة

قوية يعتمد تحسين البيئة التنافسية لألعمال وزيادة القوة التنافسية إلى حد كبير على تطوير العملية العقلية إلدارة المعرفة. هناك عالقة  
  ةللغاية بين تبادل المعرفة وخلق ميزة تنافسية من قبل الشركات. لذلك، یبدو أنه من اإللزامي ضمان اكتساب المعلومات اإلقليمية والمحلي

والجزئية واستخدام المعرفة وأساليب إدارة االتصاالت. وبالتالي، فإن التآزر الذي سيتم الحصول عليه سيحقق فوائد تنظيمية أعلى بكثير 
 من الفوائد التي قد تحدث نتيجة لإلبداع الفردي. 
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اليل واالستنتاج واالستنباط، ومنه تتكون  معقدة تحتوي التح  اتضحت أهمية المعرفة من خالل الفهم للحقائق والظواهر فهي عملية عقلية
الخبرة والحكمة وتبنى المعرفة على قسمين، معرفة ضمنية في عقول األفراد والمعرفة الصريحة التي تكون متاحة لآلخرين، وهذه المعرفة 

النظرة المختص كما    رة حول المعرفةيسهل مشاركتها، ومن ادارة المعرفة نستخلص أن المؤسسات مهما كانت طبيعة نشاطها، خالل 
باعتبار إحداث شيء جدید، ومنه یرى أن    اتضحت لنا المنظمات تسعى للحداثة واالبداع وهذا ما تطرقنا له من خالل مفهوم اإلبداع

ليه  اإلبداع التنظيمي يحظى باالهتمام البالغ، فالمؤسسات الكبيرة والمتقدمة تولي أهمية قصوى لهذا الجانب وال ريب فيه أن ما وصلت إ
هذه المؤسسات من نجاح ليس وليد الصدفة بل يعتمد بشكل كبير على تهيئة الظروف المناسبة للمبدعين إلبراز طاقاتهم واستثمارها 

 بصورة عقالنية ورشيدة. 
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