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وبـالرغم مـن أن   . لعامل املعاصـر صف حركة التغيري املتواصلة واملتفاعلة يف اجلوا�ب االجتماعية واالقتصادية والثقافية يف اي مشويل  -العوملة أصال مفهوم اقتصادي     
مـن القـرن الـسابق بعـد إهنيـار املعـسكر الـشيوعي،         ربـع األخري  بـدأ يف ال  مبعنـاه احلـديث    بدايات هذا املفهوم ترجع إىل مراحل تارخيية طويلة، فإن ترسيخ مفهوم العوملة           

ومن ثم أصبح املفهوم يف ثوبه هذا يدرك علـى أ�ـه أمريكـي املولـد والنـشأة،  ). اجلات(ية  العامل واستفراد أمريكا بالعامل  و مطالبتها دول العامل بتوقيع اتفاقية التجارة  
 . أمناطه السياسية واالقتصادية والثقافية على العاملبأمريكي - األجنلونظاموأ�ه ذوعالقة وطيدة باهليمنة االقتصادية وسيطرة ال

 فالعومله  يف �ظر هؤالء املعارضني تعين اال�تقـال   .  من املثقفني واملفكرين يف العامل  لفكرة العوملةوهلذا من الطبيعي أن توجد مقاومة شديدة بني أمناط كثرية     
 وازدياد جشع الشركات العمالقه متعدده اجلنسيه اليت توسع �شاطها يف كافه بالد العامل لكي تزداد ثـراء وقـوة وسـلطا�ا     ،   احلر لرءوس االموال علي �طاق العامل بأسره   

ورمبا أيضا تعين يف أذهان ذلك الفريق من املعارضني ضياع اإلحـساس القـومي واهلويـة الوطنيـة �تيجـة للـسيطرة األجنيـة الـيت قـد حتملـها            .  حساب الشعوب األخرى علي
 موصومه البد من ادا�تها مسبقا فقد اصبحت هذه الكلمة. تزايد اهلجوم يف عاملنا العربي بشكل خاص لفكرة العوملة إثرظهور فكره صدام احلضاراتيو .العوملة

 . قبل اي تفكري او حتليل متعمق ملعا�يها املختلفه
 بـالعكس علـى أهنـا متثـل تطـورا إجيابيـا  ألهنـا سـاعدت علـى حتقيـق الثـورة            ى العوملـة   إىل هذا املفهـوم  بـشكل حمبـذ،   ويـر             ) 25،  6مثال  (  ينظر البعض اآلخر   و

فضال عن أهنا ستساهم يف .    هذا التقدم العلمي الذي جعل العامل أكثر ا�دماجاً،   كما سهلت حركة األموال والسلع واخلدماتاملعرفية والتقدم العلمي والتكنولوجي، 
.بلدان الفقريةالعملية التنموية حيث ستوفر فرص التدريب والعمل،   كما أهنا ستساعد على تنقل التكنولوجيا املتطورة،   و بناء قاعدة صناعية ستخدم آجال أو عاجال ال

مبوضوعية تعامل معها ومن ثم فال بديل أمامنا إال أن �.  أن العوملة قد فرضت وجودها علينا أيا كان رأينا يف جتاوزاهتا وسواء رفضناها أم قبلناهاومن رأينا،
 هذا البحث أن �نتمي إيل فئة املهامجني، وال إىل زمرة  املدافعني ليس من أهدافنا إذن  يف. وأن �عد العدة ملواجهة حتدياهتا اليت أصبحت حقيقة من حقائق عاملنا املعاصر

 .هدفنا ببساطة أن �قدم بعض التصورات اليت تقود�ا ملواجهة حتدياهتا باملوضوعية والتسلح للمعركة احلضارية الراهنة اليت فرضتها العوملة علينا. عنها
م االسرتاتيجيات واالقرتاحـات  يتقددورها من حيث   -املعريف واملنهجينضوج حلتها الراهنة من ال يف مر - لعلوم النفسية والسلوكية  ل  يكون  أن ومن الطبيعي 

لتغريات االجتماعيـة   تطـوير إمكا�ياتنـا اإلبداعيـة ملواكبـة متطلبـات العـصر بـشكل يـساعد علـى التعامـل اإلجيـابي مـع اجلوا�ـب املتعلقـة بـا                        اليت ميكن أن تساعد�ا على    
 .  لتحول املرافق للعوملة باةوالثقافية املرتبط

 ).25أ�ظـر   ( ومن بني هذه اجلوا�ب بـشكل خـاص تنميـة مفـاهيم إداريـة جديـدة لتنميـة اإلبـداع واالبتكـار يف املؤسـسات اال�تاجيـة واالجتماعيـة والعلميـة              
ئص املطلوبة فى النظم اإلدارية لتحقيق أكرب قدر ممكن وحيتاج هذا منا بادئ ذي بدء أن �تعرف أوال على مفهوم اإلبداع كما سنستخدمه فى هذا السياق، ثم  اخلصا       

 .من االبتكار والتجديد فى عصر العوملة
 

 .)2، 1أنظر ( 1نحو جديد وغير مألوف
 لإلبـداع إلـي    النفـسية وقد أدى النجاح الذي أحرزته الدرسات العلمية      

 :ات هامة، لعل من أهمهاتطور
ا تقديرهيمكن   ومهارة امكن قياسه ي  أصبح قدرة  ن اإلبداع أ .1

 وتعتبر مقاييس اإلبداع التي ابتكرها علماء النفس      . بموضوعية ودقة 
 الفردية   من الطرق الرئيسة لتحديد الفروق     منتصف القرن العشرين  منذ  

 في  القدرات
1
السيولة والطالقة : شتمل اإلبداع على عدد من القدرات والخصائص منها ي

في األفكار والمرونة الفكرية ورؤية اآثر من مشكلة في الموقف الواحد،  ومنها أيضًا 
بدو قبل أو آانت ت -األصالة والقدرة على اآتشاف عالقات بين األشياء قد تبدو 

وآلما زاد حظ الشخص من هذه .   متناقضة وغير مترابطه-ظهور العمل اإلبداعي
 .)13، 11، 2، 1: أنظر (الخصائص زادت لديه القدرة على اإلبداع

 مفهوم اإلبداع 
يعتبر اإلبداع أداة بالغة األهمية في تقدم اإلنسان المعاصـر وسـالحه            

 هـو  واإلبـداع   .  فى الحيـاة    التي تواجهه  الرئيسي في مواجهة التحديات   
وقد انشغل الباحثون   .  العنصر الفعال في اإلسراع بتقدم الشعوب أو تخلفها       

من قديم الزمن بدراسة هذا المفهوم،  لكن االهتمام الفعلي العلمي بدراسته            
ومنذ ذلك التاريخ أصبح اإلبداع من      . بدأ في الخمسينيات من القرن السابق     

النفس الرئيسية، لدرجة أن  بعض العلماء دعا لتخصيص         موضوعات علم   
 بدراسـة  ليهـتم " Creatology" أو"  علـم اإلبـداع     " علم مستقل اسـمه     
يعتبرإلبـداع مـن     و .)31أنظـر  ( له وأساليب تنميته  الخصائص المميزة 

وجهة النظر النفسية  نشاطا معرفيا و سلوكا متعدد الجوانب تنـتج عنـه              
المشكالت وحلها على ير مسبوقة من قبل في رؤية وغ مبتكرةجديدة طرق
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ويعد بناء العالقات االجتماعية مسؤوالً أيضاً عن نقطة أخرى لها دورها           
ما يـسمى بـصراع     بسى في خلق المناخ اإلبداعي العام،  وهى تتعلق          األسا

 كباحث أو عالم مع التوقعات      موظفعندما يتعارض دور ال    خاصة   3األدوار
  وتزداد النتائج سـوءاً  . المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها عليهالتي تفرضها 

ة بنى مديرو هذه المؤسسات أو المشرفون عليها توقعـات تـسلطي          تعندما ي 
وفرض الطاعـة     لنظام العمل،  فيركزون اهتمامهم على مظاهر الخضوع،       

 . البحث واإلبداع الحرية فى العاملين بوسائل قد تتعارض مع قيمعلى

 اإلدارية المرتبطة باإلبداع في المؤسسات العلمية العوامل : 1 جدول 
 الفعالة وغير الفعالة

 العوامل الميزة المؤسسات الفعالة المؤسسات غير الفعالة

 فقدان التميز واالستقالل
الـــسماح باختيـــار أســـلوب

 العمل 
آيفيـــــــة أداء  . 1

 عملهم

آثـــــــــرة المقاطعـــــــــات
ــصاالت ــات و االتـ واالجتماعـ

 الهاتفية

اح بــأداء العمــل بأقــلالــسم
 قدر ممكن من المقاطعات

 المقاطعة . 2

قــــصور المــــصادر وشــــح
 الخدمات المناسبة

ــزة ــصادر واألجهـ ــرة المـ وفـ
 . والدعم المادي

ــصادر  . 3 المـــــــــ
 والخدمات

الترآيــــز علــــى األهــــداف
 قصيرة المدى

الترآيــــز علــــى األهــــداف
 البعيدة المدى

ــداف  . 4 األهــــــــ
 المعلن عنها

ــد بــــضغط الحــــث والتهديــ
 لوقتا

 اعطاء الوقت المناسب 
ــع   . 5 ــل مـ التعامـ

 الوقت

الجمــــود اإلدارى والقيــــادة
 اإلدارية الهرمية والمرآزية

ــل ــاون والتفاعــ ــث التعــ بــ
 المهنى بين العاملين

ــاون  . 6 التعــــــــــ
ــين   ــسيق بـــ والتنـــ

 العاملين

 االغتراب والعزلة
ــين ــوازن ب ــا الت يتحقــق فيه

 الدفء والجودة
ــات  . 7 العالقــــــــ

 االجتماعية

 أنماط القيادة . 8 فرق العمل والتفاعل والهرمية المرآزية 

الترآيز على القوة و تدعيم
 الطاعة

تدعيم اإلنجاز والتجويد فـي
 أداء العمل

 الدوافع . 9

 وقد تضاعفت مقـاييس     2.اإلبداعية،  وفى جوانب التفكيرالمرتبط باإلبداع     
غطـي  اإلبداع على المستويين العربي والغربي خالل العقود األخيرة لكي ت         

وعندما كانت هذه المقاييس تعطى لعينـه       .  مجاالت متسعة من هذه القدرة    
من األفراد كانت توجد فروق فردية في أدائهم عليها وتتوزع هذه الفروق             

وأن  قلـة    ،  توزيعاً إعتدالياً بمعنى ان قلة من الناس تتفوق تفوقاً ملحوظـاً          
البية العظمي فتحصل   قليلة منهم تفشل في اعطاء إجابات إبداعية،   اما الغ          

 .)35، 23، 17، 13، 2:  أنظر( على درجات متوسطة
 أو  -اإلبداعتفـسير   أيضا بفضل هـذه التطـورات      نمكأ .2

خـضع جزئيـا لالكتـساب       على أنه ي    -بعض أنماطه على األقل   
النتائج المعاصرة ترى أن اإلبداع يختلف في       ف. والتعلم االجتماعى 

 للتـدريب والتطـوير      يخضع وتثبت أنه ‘ ذلك عن موضوع الذكاء   
وقد امكن عزل كثير من العوامـل االجتماعيـة         . أكثر من الذكاء  

فمثال تبين أن هذه القـدرة ومـا        . والنفسية التى تبرهن على ذلك    
يرتبط بها من قدرات إبداعية أخرى تخضع للتعلم، أى أنها تزيـد            
وتنقص بحسب عوامل ومؤثرات نفسية واجتماعيـة كـالخبرات         

والنظام التعليمي والمناخ االجتماعى والحضارى     األسرية المبكرة   
ومن بين أكثر العوامل االجتماعية التى تبين ارتبطها بتنمية         . العام

 .)35، 7، 5: أنظر( السلوك في المنظمات االجتماعية: االبداع

 السلوك في المنظمات االجتماعية وعالقته باإلبداع
ة والتربوية بما فيهـا  تمارس المؤسسات االجتماعية والثقافية والصناعي 

مؤسسات البحث العلمي كالجامعات ومراكز البحـوث  تأثيراتهـا علـى            
األفراد من خالل مصادر متعددة من أهمها األساليب القياديـة فـي إدارة             
مؤسسات البحث والتعليم وغيرها من المؤسسات الصناعية واإلنتاجية التي         

 . و أولوياتها األولىتجعل من اإلبداع واالبتكار هدفا من أهم أهدافها
 مـن البـاحثين فـي       ات بين جماع  ات التى أجريت    دراسقد بينت ال  ف
لبحث العلمي  أن األساليب القياديـة واإلداريـة التـى تـشعر             ات ا مؤسس

األشخاص في المراتب والوظائف الـدنيا بـاالغتراب وتـستبعدهم عـن            
ـ              ر المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة بطبيعة عملهـم تعتبـر مـن أكث

فهى تقلل من اإلحساس بمـدى      . األساليب اإلدارية إحباطا لإلبداع والتجديد    
إذ تزداد بين العاملين فى ظل هذا النوع مـن          .  الكفاءة الذاتية،  والتلقائية   

 اإلحـساس   قلالسلبية،  وتتزايد بينهم المقاومة للتغيروالتجديد،  وي       : القيادة
  في تحقيق هذه األهـداف     أهدافها،  أو  صياغةلديهم بمشاركة المؤسسة في     

 .)27، 22، 21: للمزيد أنظر(

 مـن تـأثير      الـنفس والمجتمـع    ويوجد أيضا استياء عام بين علماء     
دونالد " ففي بحث أجراه    .  من القيادة اإلدارية   التنظيمات الهرمية المتصلبة  

 كبير للبحوث،  ضم عاملين في ركز  في م)34أنظر ( "D. Taylorتايلور  
 مـن   12والكيمياء والرياضيات والهندسة،  تمـت مقابلـة         مجال الفيزياء   
 البحوث المختلفة،  وعينة من مساعديهم ممن لديهم خبرة         رؤساء أقسام 

طويلة في البحث واإلشراف على الباحثين وكان أحدهم يشرف على مائـة            
 وقد أجمع كل من تمت مقابلتهم تقريباً ؛ على أن أهم عامل             .عالم ومهندس 

 العاملين في أقسامهم،  وفى إبداعهم هو العالقة التي توجد           يؤثر في إنتاجية  
.  من جهة أخـرى    ،  وبين المشرف عليه     من جهة  بين الباحث أو المهندس   

ووصف بعضهم هذا المناخ بأنه يتميز بحرية الخطأ النزيه الذي ينتج عـن           
 .   الجهد المخلص في السعي إلنجاز العمل دون نقد أو تأنيب

 صورة لجوانب الصراع المختلفـة       )32مرجع  (،    Stein" شتاين"ويقدم  
 نتيجـة  إحدى مؤسسات البحث العلمىالتي يتعرض لها العالم أو الباحث فى      

 فدوره كعالم وظيفتـه     .المتعارضة المطلوب منه القيام بها    و المختلفة   دوارألل
يوصلها لآلخـرين،   بوسائل موضوعية ل    أن يكتشف قوانين بعض الظواهر    

،  وهذا غير ما يتوقع منـه        مؤسسةدوره كمهني يخضع لنظام ال    عن  يختلف  
 أو  توقع منه كزميل أو رئـيس لجماعـة       نكموظف فى جهاز إداري، أو ما       

 ىضروربفاعلية من ال  هذه األدوار   لتحقيق   و . عضو فى فريق عمل أو لجنة     
لمرونة حتـى ال تتحـول      با المناخ االجتماعي فى داخل المؤسسة        يتسم   أن

 .األدوار المتعارضة إلى مصدر عميق للصراع والفشل واإلحباط
وباختصار، يمكننا باالعتماد على مجموعة كبيرة من البحوث المعاصرة         

  العلمية الناجحة  في المؤسسات ت العوامل اإلدارية المرتبطة باإلبداع      التي درس 
 تبين أنها تميز بين المؤسسات الناجحة مـن حيـث           أن نحدد تسعة عوامل     
بالمؤسسات التى يقل فيها ذلك، والطريف أن       مقارنة  كمية اإلبداع واالبتكار    

ع بين العـاملين    أغلب هذه العوامل تتعلق بدور اإلدارة العليا فى إثارة اإلبدا         
 :في مؤسسات البحث العلمي واإلنتاجي

 السماح بقدر من الحرية بين العـاملين إذا          هذه العوامل  أول .1
المؤسـسات والهيئـات غيـر      بعكس  تعلق األمر بكيفية أداء عملهم،        

 .فقدان التميز واالستقالل التي يتسم العاملون بها من  اإلبداعية
3

أى الصراع بين متطلبات األدوار المختلفة التي يجب أن يقوم بها الشخص، 
للنجاح فى(ه الشخص فى عمله وذلك آالموازنة بين الوقت الذي ينبغى أن يقضي

،  ويحدث صراع أحيانًا)للنجاح فى دوره األسرى ( أو مع أسرته ) دوره المهنى 
بسبب التعقيدات التي تفرضها الوظيفة،  ويحدث أيضًا عندما ال تتطابق أهداف

للزيد عن مفهوم الدور االجتماعى، (المؤسسة،  وأهداف البناء مع حاجات األفراد
 . )185-180، الفصل الخامس،  ص ص 3ار، أنظر المرجع وصراع األدو

 

2
التفكير اإللتقائي التقريري:  التفكيرهماميز العلماء  بين نمطين من 

thinking  convergent)والتفكير التباعدي االفتراقي) وهو أقرب لمفهوم الذآاء 
thinking divergent) التقريري الذى يرتكز-والتفكير التقاربي). أي اإلبداعي

  إجابة صحيحة التي تتطلب بنودها الوصول إلىاختبارات الذآاءقياسه على  
 وهذه القدرة هي التي تبدو.واستدعاء معلومات واقعية ردًا علىاألسئلةددة مح
 أما اختبارات اإلبداع فتعتمد على قياس التفكير.امة في النجاح المدرسيه

.اإلفتراقي حيث ال توجد إجابة واحدة صحيحة لألسئلة أو المهام المطروحة
ن اإلجابات المختلفة أوومضمون القدرة االفتراقية هو التفكير في عدد آبير م

 أو، أو نواحي مختلفة لالقتراب من المشكالت،التفكير في أساليب مختلفة
 ).15، 14: أنظر (التفكير في حلول جديدة أو غير مألوفة
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 هذا أن النجاح في هذا العصر أصبح يتطلب قدرات أكبر علـى    ومعنى 
الكبري التى  العلمية والصناعية واصبح على المؤسسات    . المنافسة واالبتكار 

ة أن تكون دائما قادرة على االبتكـار        تطلب النجاح والبقاء في عصر العولم     
 بعبارة أخرى،  اصـبح اإلبـداع فـي          .)36،  25،  24(  واإلبداع   والتجديد   

. العمل والتصنيع في هذا العـصر ضـرورة ولـيس ترفـا       و  العلم مجاالت
وتحقيق ذلك يتطلب النظر في األساليب اإلدارية التي تجعل أهدافها التشجيع           

ت اإلنسانية للعاملين في المجـاالت اإلنتاجيـة        علي اإلبداع واستثمار الطاقا   
 . والصناعية
 ذلك مبكرا    المؤسسات الضخمة فى أمريكا واليابان واوربا      أدرآت وقد  
 من استراتيجياتها اإلدارية  لالستفادة من الدروس العلمية في دراسة           فغيرت
ثري :  " مثل الضخمةمؤسسات  الجامعات العمالقة وال  فمثال نجد أن    . اإلبداع

ــور "و   ،3M" مإ ــو إل ج دبليي
"

 W.L.Gore ــانون"، و ، و Cannon" ك
باكـارد -هيويلت"، و  Intuit"إنتويت"

"
 Hewelt- Packard أي بـي إم " و " 

IBM غيرها تعلن جميعها وبوضوح أن استراتيجياتها فى النمو والتطـور           و
ية ، وأنها تقدم الدعم للنشاطات اإلبداع      والتجديد تعتمد على اإلبداع واالبتكار   

سأركز هنا على ما تحققـه المؤسـسات        و.  واالبتكارية لدى العاملين لديها   
الصناعية والتقنية  وما تستخدمه من استراتجيات إبداعية تاركا الحديث عما           

 :، فمثالتفعله الجامعات الكبرى فى العالم لمقال آخر مستقل 
 وظيـف  العمالقة سياسـة ت    Microsoftتتبني مؤسسة مايكروسوفت       -
 على انتقاء الشباب الصغار باستخدام المقابالت الشخصية والمقـاييس          تعتمد

النفسية لتقدير مستويات اإلبداع واالبتكـاربغض النظـر عـن أعمـارهم            
أنشأت "  مايكروسوفت" وكان من نتيجة هذا التطور أن        .وخبراتهم األكاديمية 

ه حديثا قسما مستقال لتطوير األعمال ترأسه منذ إنشائه وحتـى كتابـة هـذ             
السطور مديرة  لم تبلغ آنذاك الثالثين من عمرها يعاونها فريق عمل مكون             

  عاما تخرجوا للتو من      31 والـ   24 فني تتراوح أعمارهم بين الـ       12من  
ولعل من اكثر األمور إثارة ومالئمة      . جامعات هارفارد وبرينستون وغيرها   

مايكروسـوفت  لموضوعنا الطريقة التى يعمل بها هذا الفريق،  فقد أنشأت            
مقرا لهم في منطقة راقية مواجهة للبحر في سياتل بوالية واشـنطن علـى              

كان يطلب منهم أن يعيشو معا      . مبعدة أميال من مقرها التقليدي فى ريدموند      
ومنذ إنشاء هذا القـسم     .  ويعملو معا في تطوير البرمجيات المطلوبة ألدائهم      

 Net" (جيل النت"ع عكفت هذه المجموعة على مشروع ضخم أسمته مشرو
Generation (        فيمـا تـذكر      -وهو من المشاريع الرائدة التى من المعتقد  

  في مقابلة عقدتها معها - مديرة هذا القسم Tammie Savage" تامى سافاج"
، سيغير كميا وكيفيا أساليب التواصل وأنمـاط العالقـات          "النيوزويك"مجلة  

األمريكية أن مشروع   " النيوزويك"وتذكر مجلة   ". االنترنت"االجتماعية على   
جديد لتطوير أساليب التواصـل باسـم       قد نجح في تصميم نظام      " جيل النت "
- سيتفوق على نظام انـستانت ميـسينجر         threedegrees" ثري ديجريز "

 ألنه سيتيح   -المعمول به حاليا فى التواصل الصوتي عبر البريد االلكتروني        
ـ       تمكنهم مـن إرسـال معلومـات       طرق تواصل مباشرة بين المستخدمين س

لبعضهم البعض مباشرة من دون اللجوء لوسائل التواصل والخدمات المثقلة          
الكاهل للغاية، فضال  عن أنه سيكون تجربة ساحرة فـي كيفيـة مـشاركة               

وتتوقـع النيوزويـك أن     . األصوات والصور على نحـو غيـر مـسبوق        
ا النظام للجمهـور    ستجني باليين الدوالرات عندما سيتاح هذ     " مايكروسوفت"

 .في الفترة القادمة
 وهي من أضـخم     Skadia" سكاديا"أما المؤسسة السويدية العمالقة      -

شركات التأمين في العالم فقد أنشأت قسما مستقال للتخطـيط االسـتراتيجي            
بهدف  ابتكار أساليب إبداعية ومبتكرة  تتعلق بالسياسة التسويقية للـشركة،            

ولكـي  . ، ومواجهة تحديات المنافسة العالميـة     وتطوير منتجاتها المستقبلية  
تحقق ذلك الحقت بالقسم أعضاء يشكلون األجيال الثالثة، صغار الـشباب،           

 3G (3ولهذا أطلقت على هذالقسم اسم األجيال الثالثة . والشباب، والمسنين
Generations Unit)   كإشارة إلى وضع السياسة االسـتراتيجية للـشركة 

ين األعضاء المختلفين في أعمارهم للوصول إلي أفضل        باالستناد علىمايتم ب  
الحلول   المتعلقة بالمشكالت واألمراض التي تميز كل جيل عن آخر بمـا              
 .في ذلك الشيخوخة وأمراض السن، والموت، واألمراض المعدية، وغيرها

  سياسة واضحة تشجع التجديدXerox" زيراكس"وتتبني مؤسسة  -

 السلبي على اإلبداع في مجال العمـل        ذو األثر أما العامل الثاني     .2 
ـ سواء بكثرة االجتماعات أو بالهـاتف أو    للعاملينكثرة المقاطعةفهو  أي ب

وسيلة أخرى، في مقابل السماح لهم بأداء أعمالهم دون مقاطعة ولفتـرات            
 . تتفق مع طبيعة العمل ونوعية البحث ممتدةطويلة
رة اإلبداع يتعلـق    ثالث هذه العوامل الذي له أثر إيجابى على إثا         .3

بـوفرة المـصادر    بالعامل المادي أي وجود مصادر للـدعم المـادى،            
والخدمات بما فيها التجهيزات العلمية والكتـب وأدوات البحـث العلمـي            

في المصادر   والخدمات، أي أن النقص      قصور المصادر والفني، في مقابل    
 .واألدوات يخلف قصوراً في اإلبداع 

التركيـز علـى    حفزة لإلبداع واالبتكـار     ومن العوامل أيضاً الم    .4
، حيث أن التركيز على األهداف القصيرة المـدى،          المدى األهداف البعيدة 

بداعية ويقلل من طاقة العمل التى يحتاجهـا العمـل         إليعطل  من الفاعلية ا    
 .اإلبداعي

 الذي تبين أنه مـن العوامـل الـشديدة          ضغط الوقت كذلك عامل    .5
فاإلبداع يحتاج لوقت سـواء مـن حيـث         . مل  التأثير على اإلبداع في الع    

 .  التفكير فيه أو من حيث إنجازه وتنفيذه عمليا
أما العامل السادس فهو يتعلق بقلة التعاون والتنسيق  بين العـاملين،  .6

وهو من أكثر العوامل المؤثرة في اإلبداع، بعكس الجمـود اإلداري وعـدم             
د أن يكون القاتل الحقيقي لإلبداع      االستجابة آلراء العاملين بالمؤسسة الذي يكا     

 .في مؤسسات البحث العلمي واإلنتاجي سواء بسواء
توظف  الخصائص التي تميز المؤسسات التي       درس العلماء أيضا   .7

جيد،  فتبين أن مـن الـضرورى أن         إبداعي  خلق مناخ إنتاجى    ل إمكانياتها
اني، الدفء والتواصل اإلنـس   :   بعامل آخر هو     االجتماعية العالقاتتسم  ت

( لكن على أن ال يتعارض ذلك مع المعايير األكاديمية والعقلية واإلبداعيـة           
بعبارة أخري، تتطلب اإلدارة اإلبداعية االهتمـام بالعالقـات         . )5المرجع  

اإلنسانية الدافئة دون تجاهل أو تقليل من المعايير اإلبداعية والتجويد فـى            
 يسود التماسـك االجتمـاعي      فمن خالل العالقات اإلنسانية الدافئة    .  العمل

ومن خالل بنـاء معـايير      . ويصبح الفرد أقل شعورا باالغتراب والوحدة     
عقلية،  وإبداعية،ال تقل  مشاعر العزلة فحسب بل تتزايد أيـضا دافعيـة              
 .الفرد لإلنتاج والعمل، ويصبح أكثر تقديرا لإلبداع فى ذاته أو فى زمالئه

 ة المرتبط  وأنماط القيادة  رافنوع اإلش بأما العامل الثامن فيتعلق        .8
 أن  )16،  10:  انظـر  ( أخرى اتدراس فقد بينت    باإلنتاج العلمي المرتفع  

 توجد حيث يوجد قدر من التفاعل بـين  والمبتكرات والبحوث    زيادة اإلنتاج 
 وبين المشرفين عليهم،  بشرط أن تكون لدى البـاحثين الناشـئين             العاملين

 المشرفون من النـوع الـذي يحـث         الحرية في اتخاذ القرارات،  ويكون     
أما إذا انتفت هذه الـشروط      . ويشجع،  وال يكتفى بالتوجيه وإلقاء األوامر      

فالعالقات الطيبـة   .  فإن التفاعل ال تكون له قيمة ما على اإلنتاج والبحث         
 وأن  وحدها ال تكفى،  وإنما من المهم أن تتسم بالبعد عن التصلب والتسلط            

 .ح اإلبداع واالبتكار واألفكار الجديدةتبدى التشجيع وتدعم بوضو
 المعارضـة   الـدوافع  المؤسسة دورا محبطا عندما تدعم       وتلعب .9

فـي  عندما تخضع ألساليب متصلبة     لالبتكار وحرية البحث والتجديد، أي      
  يتمركز على بناء القوة    شرفيةالتواصل،  وعندما تنمى نظاماً من العالقات اإل       

فع الطمـوح والمنافـسة علـى الـسلطة          ، ومن ثم يشجع دوا     )36( الرسمية
الخبرة والرغبـة فـى التجديـد       والهيمنة ، بدال من التطلع لتوسيع مجاالت        

  . وتشجيع دوافع اإلبداع واإلنجازواالبتكار
 إدارية للتعامل مع تحديات العولمة-استراتيجيات إبداعية

تتميز الفترة التي صحبت تطور مفهوم العولمة وتبنيهـا كإسـتراتيجية       
 :لمية منذ التسعينات وحتى اآلن تطورا رئيسا في جانبين، هماعا

التقدم العلمي والتكنولوجي الذي جعل العالم أكثر انـدماجاً،   دون             -
تضحية بالمنافسة االقتصادية لتيسير حركة األمـوال والـسلع والخـدمات     

 ).وإلى حد ما حركة األفراد(
ء التحوالت  قوة كبرى ورا  كتعاظم دورالشركات متعددة الجنسيات      -

 .في النشاط االقتصادي العالمي
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في ظل هذا التعقيـد فـي العمليـات المرتبطـة           .  أو القومي الذي يحتويها   
بالعولمة ال يمكن أن تترك األمور لفرد واحد يدير العملية االنتاجية برمتها،            

لمختـصين والبـاحثين تـضم      بل يتطلب بالضرورة وجود جماعات مـن ا       
  تتشارك وتتعـاون     -  بما في ذلك األجانب     -أعضاءا متنوعين في خبراتهم   

 . في تحقيق األهداف االسترايجية للمؤسسات العلمية والمهنية
في ظل هذا المناخ يحتاج اإلداريون والمشرفون في الشركات الكبـري     

لقرارات الفرديـة   إلي مهارات التعامل مع فرق العمل وليس االعتماد على ا         
وتنمية مهارات من هـذا النـوع       .  لمن هم في قمة السلطة اإلدارية فحسب      

مطلوبة في كل مراحل العمل  بما فيها تحليل نظم العمل،   وتقويم العمليات               
 .االنتاجية،   ووضع اإلجراءات المطلوبة لتنفيذ العمل وتسويق المنتجات

الكبري لها فروعها فـي     كما يجب أن نالحظ أن كثيرا من الشركات            
ولهـذا تحتـاج إلـي      .  ئه،   إن لم يكن في جميع أنحا         العالم كثير من دول  

معرفة النظم المالئمة إلدارة العمل  في هذه المجتمعات بما فيهـا أسـرار              
التواصل اللغوي،   والتقاليد المتبعة في هذه المجتمعات بما في ذلك اساليب             

جتمع غربي ولكنها ال تتالئم مع مجتمعات       الدعاية واالتي قد تكون مالئمة لم     
، 19،  18أنظر أهمية فرق العمل في تطوير اإلبداع        ( شرقية أو عربية أخرى   

36 ،37( . 
ــل   .2 ــاليب التواص ــاج : communication skillsتطويرأس يحت

المشرفون والمديرون في هذا المناخ العالمي إلي تطوير مهارات وأسـاليب           
ولهذا تتسع فـرص    . تنوعة مهنيا وحضاريا  مالئمة من التواصل بجماعات م    

النجاح في بيئة العولمة للمديرين والمشرفين  الـذين يتـسمون بخـصائص           
، المهارات اللغوية،  واتقان لغات اجنبيـة  تنوع تميزهم عن اآلخرين،   مثل     

والحساسية لمشاعر اآلخرين، والتدريب المبكر من خـالل الـسفر للـبالد            
 .لدراسياألجنبية والتعرض للتنوع ا

هناك استياء عام بين العلمـاء      :   تطويرالمهارات التنظيمية والقيادية   .3
االجتماعيين من تأثير التنظيمات اإلداريةالهرمية المتصلبة التي ساد انشارها         
في العالم الغربي فى النصف األول من القرن العـشرين بتـاثُير نظريـات              

الـشكل القيـادي   وعادة مايرمز لهـذا   D. McGregorدوجالس ماكجريجر 
 في هذا الشكل القيادي اإلداري تلتقى       .)X ) 3  ،5اإلداري بالحرف االنجليزي    

كل الخيوط في يد واحدة و تعتمد اإلدارة على رئيس أو بـضعة إداريـين               
يتولون القيام بكل القرارات و المسئوليات المتعلقة باتخاذ القرارات،   بمـا             

رية،   وقرارات التعيـين وضـبط        فيها اختيار األشخاص في الوظائف اإلدا     
بعبارة أخري يعتمد التنظـيم     . المحفزات ووضع اللوائح العقابية والتنظيمية    

الهرمي على استراتيجية العـصا والجـزرة،   أي الـتحكم فـي الـسلوك                
وعادة ما تـشجع الـنظم اإلداريـة    . المرغوب من خالل المكافأة أو العقاب  

العليا بغض النظـر عـن الخبـرة    الهرمية على الرضوخ واحترام السلطة    
 ).24: أنظر( والمهارات الفنية والقدرات اإلبداعية والتخصصية

 بحوث علماء النفس والمجتمع ان هناك الكثير مـن الجوانـب            وتبرهن
فهوال يساعد على خلق أوإشاعة مناخ      . السلبية المرتبطة بهذا النمط اإلداري    

 والتجديد، كما أنه يشجع علـى       اجتماعي يتالئم مع تنمية المهارات االبداعية     
االعتمادية ويرفع من مستويات القلق والخوف من الخطأ والتجريب، ويقلـل        

   .)33، 32أنظر ( من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة
وتقوم اآلن غالبية المؤسسات الكبري والمرموقة بتطوير نظـم إداريـة           

من خالل تـشجيع    . بداعية على تنمية المهارات االبتكارية واإل     تساعدبديلة  
األفراد علي المشاركة في اتخاذ القرارات الهامـة،  والجـرأة،  وتحمـل              
المسئولية،   والمشاركة في وضع حلول مبتكرة للمـشكالت التـي تواجـه              

وتبين البحوث أن المؤسسات التي تـستخدم       . )36،  33: المرجعان( المؤسسة
لعمـل،   وتتزايـد بيـنهم        هذه األساليب يتزايد بين أفرادها الحماس فـي ا        

 .)30أنظر ( االتجاهات االبداعية واالبتكارية

 احتياجات المؤسسات واألجهزة العلمية والصناعية في عصر        وتتزايد -
وتوصى غالبية البحوث بضرورة    . العولمة  لهذا النوع من التطوير اإلداري      

فوا ان يتص  انتقاء قيادات إدارية العليا وإشرافية تتصف بخصائص من أهمها        
وأن يكونوا على درجة عالية من المرونـة        ،    هم أساسا  باالبداع واالبتكار    

 :، فضال عنوتحمل االختالف و تجنب االنتقادات الحادة لآلراء المختلفة

واالبتكار من خالل نظام إداري  يعتمد على التعـاون مـع المؤسـسات               
هامشية ففي تقديرها أن المؤسسات ال    . الصغيرة، وليس المؤسسات الضخمة   

الصغري تستطيع  عادة أن تتبني سياسة إبداعية، وبها نظام إدارى مـرن             
 .قادر على استيعاب وتشجيع الكفاءات اإلبداعية

 %15 فتخصص ما يعـادل  Nortell Network" نورتل"أما مؤسسة  -
من االجتماعات فيها لدعوة خبراء ومحاضرين مـن خـارج المؤسـسة            

التطور وتنمية التفكير االبتكاري بين     وغيرها من استراتجيات تساعد على      
العاملين بها بما في ذلك  مناقشة تقارير وبحوث مكتوبة وأفـالم الفيـديو              

 .وغيرها
 فـي فـن تـصميم    - العمالقةHallmark "هولمارك"وتدعو مؤسسة  -

  كل عام بمقرهـا الرئيـسي بمدينـة          -وإنتاج بطاقات التهاني والمناسبات   
 شخصية مـن مـشاهير الخبـراء        50ن   ما يقرب م   Arkansas" أركانسا"

والمبدعين بهدف إثارة القدرات االبتكارية فى فنون التصميم بين موظفيها          
ومـن المعـروف أن هـذه       . الذين يشكلون أكبر تجمع للمبدعين في العالم      

 ما بين خبراء في فن التـصميم و         770المؤسسة تضم بين موظفيها حوالي      
وتساهم في هذه   . ين والنقاد الفنيين  الكتاب، والمصورين والرسم، والمراجع   

خمـسة عـشر    ( 15000المؤسسة بمفردها فى تصميم وإنتاج مايقرب من          
 .  بطاقة سنويا)ألفا

 Bell Labs" بيـل البـس  "أما شركة االتصال والتليفون العمالقـة   -
فتدعو علي نحو دوري خبراء وعلماء معروفين في جلسات فكرية وعلمية           

 "روجـر بـين  " دعت في إحدى المرات العالم وقد. مع مهندسيها وفنييها
Roger Payne     والمعروف ببحوثه في تحليل  اللغـة وعلـم األصـوات 

وهو الذي اكتشف أن الحيتان تغيـر أنمـاط     . Whalesخاصة بين الحيتان    
. التواصل بينها كل عام بعكس الطيور التي تحافظ على نمط صوتي موحد           

اته مـع مؤسـسة بيـل قـد         ومن الطريف أن أحد الحضرين من محاضر      
  لمكتبه ليسجل أسلوبا جديدا لتحـسين        - بتأثير من هذه المحاضرة    -انطلق

 .التواصل بين الغواصات وضباط البحرية
 777خالل تصميمها لطائرة بـوينج      " بوينج"وقد استطاعت شركة     -

النفاثة أن تبتكر أسلوبا فريدا ومعقدا في تنظيم فرق العمل والبحـث بهـا              
Complex Project Management . 250ووفق هذا التنظيم شكلت الشركة 

وقدأطلقت علي  . فريقا مستقال ومتعاونا في نفس الوقت  مع الفرق األخرى         
 لفرق العمل حيث شكلت فرق عمل كبري        الهرمىفاعل  التهذا النظام اسم    

.. متخصصة في جوانب فنية  كاألجنحة، اوالوقود، اوالسرعة، أواألمـان         
.  تنقسم في داخلها إلى فرق عمل أصغر وأكثر تخصصا         وهذه بدورها . إلخ

وكانت نتيجة هذا التقسيم الممتاز لفرق العمل أن استطاعت شركة بـوينج            
ن تنتجها في خالل زمن قياسي هـو        وأ 777أن تبتكر طائرة بوينج النفاثة      
. مليون دوالرا100 بلغ سعرها فور انتاجها قدخمسة أعوام ونصف فقط، و

 أن مـن  Leonar & Swabالنفسيان  لنـر وسـواب   ويرى العالمان  -
الممكن تشجيع االبتكار و اإلبداع الجماعي من خالل  تشكيل فرق تتكون من             

 ، Unlike- minded individualsافراد غير متماثلين في اهتمامتهم وافكـارهم  
إن .  الرؤى والعمر والجـنس      ىن نرحب بالناس المختلفين فكريا عنا ف      وأ

وابتكار الحلـول   , المختلفة يساعد على توليد األفكار واإلبداع     التقاء العقول   
أنظر للمزيـد مـن األمثلـة       ( الخالقة للمشكالت الفنية واإلدارية وغيرها    

، 19،  16،  10،  8 واالسترتيجيات التى طورتها المؤسسات األجنبية المراجع     
20 ،24 ،25(.  

لبـات  أن نلخـص المتط   ولعل من الميسور اآلن وبعد هذه األمثلـة،         
 : في هذا العصر في النقاط التالية التطويرية لإلدارة اإلبداعية

 أصبح العالم بدخول مرحلة العولمـة       :مهارات بناء  روح الفر يق      .1
عليها لكي تتعايش مع بعـضها الـبعض أن تتفاعـل            أشبه بقرية صغيرة  

بعبارة أخـرى، لـم تعـد       . وتتواصل فيما بينها بطريقة مفهومة وموحدة     
ى تواجه كل مجتمع بمفرده معزولة عن تلك التى نـشاهدها           المشكالت الت 

في المجتمعات  األخري،   ولم تعد المشكالت بالبساطة التي كانت توجـد              
وفي ظل هذا المرحلة من التطور أصبحت الشركات التـي          . عليها من قبل  

 تروج لنفسها تفعل ذلك والعالم كله فى حسابها، وليس فقط المجتمع المحلي
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الخطأ الرابع هو أن اإلبداع أمر يمكن أن يصدر عن أي شخص  -
  بتوظيف، وبالتالي ليس بالضرورة أن نقوم)12(كتعبير عن الشخصية

التفكير اإلبداعى وتوليد األفكار، إذ يمكن أن إثارة  يكون من هدفهم أشخاص
فكير ت وهذا النمط من ال.نطلب من كل شخص أن يكون مبدعا في عمله

يختلف عما تبينه الدراسات العلمية الحديثة التي تبين أن بعض األشحاص 
 بما يمتلكون قدرات أكبر على التفكير اإلبداعي وأنهم يستطيعون أيضا

 أن يقوموا بتدريب العاملين على يملكون من معلومات ومهارات متخصصة
 .اإلبداع واالبتكار

  أن تولد سياسات إدارية خاطئة الخاطئة يمكنالمفاهيم
أجرى علماء النفس الصناعي والتنظيمى دراسات عن تأثير األخطاء 

فمثال تبين أن المديرين والمشرفين الذين يميلون . إلدارةااألربعة السابقة فى 
 أى الرأي بأن اإلبداع يرتبط باالضطراب -إلى تبني الرأي األول والثاني

  يعملون على -اال دخل للفرد فيهي وموهبة فطرالنفسي، وأن اإلبداع أمر 
استبعاد المبدعين من التعيين ألنهم من وجهة نظرهم يثيرون الفوضى 

 .واالضطراب
 أي أن -ن الذين يميلون إلى تبني الرأي الثالثون والمشرفوأما المدير

 وظيف  فعادة ما يتجهون إلى االكتفاء بت-اإلبداع يتطابق مع الذكاء
عين في الذكاء باستخدام مقاييس الذكاء التقليدية، والتى قد األشخاص المرتف

 .تضللهم  وتعوقهم عن اختيار األشخاص المناسبين
 أي أن –ن الذين يميلون إلى تبني الرأي الرابع ون والمشرفوأما المدير

اإلبداع يعبر عن احتياج شخصي، ينبغى تشجيعه ويمكن تطويره في أي 
ى استقطاب المبدعين، ويكتفون بتبني   فعادة ما ال يعملون عل-شخص

أساليب تحث  على اإلبداع فى العمل دون أن تقدم خططا فعلية  لإلبداع 
 .والتجديد واالبتكار

 والتى رافقت التطور فى )5 مثال المرجع ( وتبين الدراسات المعاصرة
العولمة أن المؤسسات القادرة على المنافسة العالمية هى تلك التي تتبنى 

وتبين الدراسات أن العاملين والموظفين الذين .  إبداعية واضحةسياسة 
لتوظيف يعملون في  المؤسسات التي تتبني سياسة إبداعية واضحة في ا

، يتسمون  بمشاعر إيجابية قوية نحو المؤسسة، وأنهم يشعرون والعمل
 .باالنتماء لها، و يعبرون عن مشاعر أكثر بالرضا والبهجة عند الذهاب للعمل

وكمثال على ذلك دراسة . ا أنهم يفضلون قضاء وقت أطول في العملكم
 و ج ،)Mazda(   من بينها مازدا- مؤسسات يابانية ضخمة10أجريت على 

   أن العاملين بها يتقدمون بما يعادل -) Fuji(، و فيوجي).J.V.C(في سي
 اقتراح جديد كل عام، في مقابل  اقتراحين لكل موظف  في مؤسسات 100
وقد تبين أن المؤسسات اليابانية في هذه العينة كانت من .  كية مماثلةأمري

بين المؤسسات التى أقامت استراتيجياتها، و جعلت من اهدافها الرئيسية 
االعتماد على سياسة توظيف تتجه النتقاء المبدعين، و تشجيع االبتكار 

 . )25( واإلبداع، وتدعيم المشاركة فى اتخاذ القرارات وحل المشكالت

 أساليب تنمية اإلدارة اإلبداعيةتوصيات تتعلق ب
 وعلى هذا فإننا نالحظ أن المناخ االجتماعي العام يفرض ضرورته 

ن خلق مناخ اجتماعي إؤكد هذا يإلبداع ونمو الموهبة،  ول رئيسيكمصدر 
 و يؤمنون باإلبداع والتجديد اأشخاص ولكنه يتطلب إبداعى عام أمر ممكن

 الموهبة وتشجيعها، وإشاعة قيم ومثل تحث على التجديد  على تبنىونيعمل
 : مناخ من خصائصه الرئيسية. والتغير

تبنى أساليب لتنمية االتجاهات االبتكارية واإلبداعية عمداً ـ  .1
 وينبغىأن تطبق تلك األساليب، أو يشجع عليها بشكل واضح ومخطط

 .خاصة فى عمليات التوظيف، وانتقاء األجهزة اإلدارية
رة الطمأنينة للنقد البناء و ليس النقد الذي ينتج عن اإلحساس إثا .2

 .باالغتراب والعداوة
العالقات اإلنسانية الدافئة  يحقق التوازن بين خلق مناخ إنتاجى جيد،  .3

 .دون تجاهل أو تقليل من المعايير اإلبداعية والتجويد فى العمل
اعات البحثفي الحاالت التى تتطلب إنجاز العمل من خالل فرق أو جم .4

القدرة على تفهم الفروق الفردية في المواهب مع تطوير اساليب  - 
 .اكتشافها بين  العاملين

استخدام قواعد التدعيم والمكافاة للتفكير االبتكاري وتشجيع  -
المساهمات اإلبداعية  التي تساهم في تطويراالنتاج وأساليب العمل 

 .الخاصة بتنظيم العمل أو تطوير المؤسسة
 تخصصاتدرة علي التنسيق بين التخصصات المختلفة بما فيها الالق -

 .المالية والفنية وعمليات التسويق
 Transfer of knowledge skills نقل المعلومات والمهارات المعرفية والتقنية .4

في عصر العولمة  تتزايد المنافسة بين المؤسسات، وبتزايد المنافسة 
والتقنيات المتقدمة لتحسين المنتجات تتزايد الحاجة إلى نقل المعلومات 

وعملية نقل المعلومات والمهارات .  والخدمات المقدمة لدول العالم
المعرفية والتقنية  مطلب أساسي يجب علي األجهزة اإلدارية مراعاتها 

ومن . والتدريب عليها لمواجهة تحديات العولمة وما تثيره من منافسة
ت المتحدة األمريكية التي كانت تعزف المالحظ أن الدول الكبرى كالواليا

عن نقل المعلومات والمهارات التقنية المستخدمة فى الدول األخري،   قد 
بدأت تغير من سياساتها بإدخال برامج تدريبية ودورات لتدريب العاملين 

وغني عن .  بها إلتقان اساليب نقل المعلومات والتقنية من أوربا واليابان
 تنبهت لذلك مبكرا،   ولهذا فقد خطت خطوات هائلة، الذكر أن اليابان قد

وأصبحت من بين أعظم الدول القادرة على مواجهة تحديات المنافسة 
 .العالمية المعاصرة

 مفاهيم وتصورات إدارية خاطئة عن اإلبداع واالبتكار
 مؤسسات أخرى ال تولي نفس األهمية للتفكير اإلبداعي توجد

وربما يبدو السبب فى عزوفها عن ذلك أنها . واالبتكاري بين عامليها
وقد امكنني أن . تنطلق من مفاهيم وتصورات خاطئة عن اإلبداع واالبتكار

أحصر المفاهيم الخاطئة التالية التي تعطل األجهزة اإلدارية عن النمو 
 :وتبني السياسات اإلبداعية

 المشرفين والمهيمنين على األجهزة اإلدارية ينظر بشك بعض -
اص المبدعين انطالقا من مفاهيم خاطئة قديمة عن المبدعين بانهم لألشخ

وأصحاب هذا التوجه .  يتسمون بدرجات عالية من االضطراب والجنون
وجهة نظرهم في الخاطئ ال يعدمون بعض األمثلة من هنا أو هناك إلثبات 

 العقلي والوجداني  واالضطراببالجنونتاريخ الفن والعلم لمبدعين اصيبوا 
على أن الدراسات الحديثة التي ساهم في . أمثال فان جوخ، ونيوتن من 

بعضها الكاتب تثبت أن هذا زعم خاطئ وأنه ال صحة للفرضية التي ترى 
الدراسات الحديثة تبين .  أن العبقرية واإلبداع يقودان للجنون واالضطراب

على العكس ان المبدعين يتسمون بدرجات عالية من التكامل النفسي 
  .)29، 28، 9، 7، 4أنظر ( صحة العقلية والفاعلية، وقوة األناوال

ومن المفاهيم الخاطئة التي يتبناها البعض بما فيهم المشرفون  -
والمهيمنون على األجهزة اإلدارية  أن الشخص المبدع منفصل عن عمله 
اإلبداعي، أي أن اإلبداع أمر غامض يتملك الشخص في لحظات معينة 

ا وفى األوقات التى ال يمكن للفرد أن يتنبأ بها وبالتالي والدخل للفرد فيه
على أن الدراسات السيكلوجية .  اإلبداع عمل ال يمكن تقديره أو قياسه

المعاصرة تبين بوضوح أن اإلبداع أمر يمكن تقديره بدرجة عالية من 
وقد بينت هذه الدراسات فضال عن هذا أن هناك أساليب مختلفة .  الدقة

ا دراسة الحالة والتاريخ الشخصي، ومنها استخدام مقاييس للقياس منه
الشخصية، ومنها استخدام مقاييس مقننة لإلبداع و ما يرتبط به من قدرات 

 ).35، 15، 14، 13: المراجع( ابتكارية
الخطأ الثالث من التفكير في اإلبداع هو أن اإلبداع ال يختلف عن  -

لكن البحوث .   في الذكاءالذكاء، أو أن المبدع يجب أن يكون مرتفعا
النفسية منذ  نهاية الخمسينات بينت أن القدرة العقلية التي تقيسها اختبارات 

كما أشارت . الذكاء ليست هي نفسها التي تقيسها اختبارات اإلبداع
دراسات أخرى إلى أن األشخاص األكثر إبداعاً ليسوا بالضرورة هم 

اع ولكن عند حد معين يصبح األكثر ذكاءاً،  وأن الذكاء ضروري لإلبد
 .)35، 23، 15، 14( بعدها شرطا غير كاف
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