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 اإلهداء 
  

 إلى أبي الحبيب رحمه هللا

وكم أنت حاضر في نفسي  دوماً،تأبى ذاكرتي ونفسي إال أن تكون حاضراً معي 

نى بهذا النجاح البسيط أن  اآلن وأحس بك ترسل لي أمنياتك ودعواتك بالتوفيق. وأتم

 أكون استوفيت جزءاً من وصيتك ورضاك.

 

 إلى والدتي الحبيبة 

دعواتك ورضاك سهام أصيب أو أخيب. لكن قد  فأنا شيء،مأمني وأماني من كل 

 .أبداً ال تخيب. وهي قوتي ودرعي وهي سبب توفيقي. أدامك هللا معي وأدام رضاك
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 شكر وتقدير
 رسالة في الحياة ومهدوا لنا طريق العلم والمعرفة   حملوا أقدس إلى الذين 

 إلى جميع أساتذتنا األفاضل في الجامعة االفتراضية السورية 

وأخص بالذكر الدكتور المشرف الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث فجزاه هللا 

 عنا كل خير  

 وله مني كل التقدير واالحترام

 

   الحميد خليلالدكتور عبد 
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 التكنولوجي في شركة سيريتلأثر التمكين اإلداري على اإلبداع  

 ملخص الدراسة:

آليات   تبني  تأثير  مدى  تحديد  إلى  الدراسة  هذه  اإلداريتهدف  محاور    التمكين  من خالل  في شركة سيريتل 

السلطة  الدراسة   العمل    –التدريب    –)تفويض  التكنولوجي على مستوى    التحفيز(  -االتصال  –فرق    اإلبداع 

المبادرة  -المرونة-األصالة  -)الطالقة المنهجي  -روح  والتحليل  للمشكالت  سيريتل.   (الحساسية  شركة  في 

العمر  )باختالف المتغيرات الديموغرافية  التمكين اإلداريكما تهدف إلى دراسة وجود اختالف في تبني آليات 

العلمي    –الجنس    – الخبرة    –المؤهل  سنوات  الوظيفي(  –عدد  هذا  المسمى  ولتحقيق  اعتمد .   ت الهدف، 

تم    ةالباحث حيث  التحليلي،  الوصفي  األسلوب  مقياس  على  السابقة  استبيان اعتماد  الدراسات  لجمع    من  كأداة 

الو   البيانات، المنهج  الباحثة  واتبعت  المشرف.  الدكتور  على  عرضها  مجتمع  وتّم  وتكون  التحليلي،  صفي 

سيريتل وعددهم  ا في شركة  التقنيين  من جميع  )تقني(، حيث وزعت    (300)لدراسة  استبانة    (90)مهندس 

منها   استرجع  الشركة،  إدارة  من  المعطاة  الموافقات  نسبته    (76)حسب  ما  أي  و%(84) استبانة  استخدم  ، 

 للتحليل اإلحصائي.  SPSSبرنامج 

 دد من النتائج أهمها: وتوصلت الدراسة إلى ع

أ  .1 ذو  وجود  في  ثر  للتقنيين  التكنولوجي  اإلبداع  في  اإلداري  التمكين  المستقل  للمتغير  إحصائية  داللة 

ة شركة سيريتل وأن نسبة المتغيرات الحاصلة في اإلبداع التكنولوجي تعزى إلى المتغيرات الحاصل

 لم تتطرق إليها الدراسة.في التمكين اإلداري، والنسب الباقية ترجع إلى عوامل أخرى 

فوجو .2 التمكين  د  ممارسة  مستوى  تجاه  العينة  أفراد  تقديرات  لمتوسطات  إحصائية  داللة  ذات  روق 

 اإلداري ومستوى اإلبداع التكنولوجي تعزى لمتغير الجنس وهو لصالح الذكور 

 مكين اإلداري, اإلبداع التكنولوجي  الكلمات المفتاحية: الت

 

 إشراف األستاذ الدكتور: عبد الحميد خليل                                         الصباغ الطالبة: رنيم         

2021-2020 
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"The Impact of Administrative Empowerment on Technology 

innovation " 

A Case Study of Syriatel Mobile Telecom 

Abstract 

The study aimed to determine the level of administrative empowerment ‘s impact 

on technology innovation. It also aimed to determine the effect of administrative 

empowerment in technology innovation of techno engineers and technicians at 

Syriatel mobile telecom. The model of the study contains two variables. The first 

variable is the independent variable (The administrative empowerment). Its 

dimensions are (Delegated of authority, training, motivation, teamwork, 

effective communication). The second variable is the dependent variable (The 

Technology innovation of techno engineer/technicians). Its dimensions are 

(Originality, volubility, flexibility, initiative, systematic analysis and prediction of 

problems). 

The researcher followed the analytical descriptive method. The community of 

amounting to (300) techno engineer/technicians. The available stratifies sample 

adopted. The researcher distributed (90) copies of the questionnaire as per 

Syriatel’s management approval, (73) copies were returned that mean rate of 

(84%). The researcher used SPSS program for the statistical analysis. 

The study reached to number of results. The most important ones are: 

1. The existence of the effect which has statistical indication positive and 

average correlation between the independent variable (The administrative 

empowerment) and the (technology innovation) at Syriatel mobile telecom 

that mean the percentage rate of the variables that occur in the 

administrative empowerment and the rest of percentage rate is because of 

other factors the study didn’t discuss them. 

2. There are differences which has statistical indication for the average’s 

ratings of the sample members for the practice level of the administrative 
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empowerment and technology innovation of the gender variable and the 

priority for male. 

Keywords: Administrative Empowerment, Technology Innovation  
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 المقدمة:

للتطورات  المتسارعة    إن  كبيرالعلمية  التكنولوجية    ى لع  أثر  األعمال  بيئة  وعلى  عام  بشكل  األعمال  بيئة 

إدارية حديثة تستطيع من    خاص،بشكل   تبني مفاهيم  إلى  السورية  التكنولوجية  تسعى منظمات األعمال  إذ 

آفاق   بكفاءة وفاعلية.  ضمل  واتجاهاتها   استراتيجيتها خاللها مراجعة سياساتها وتحديد  وإن  ان تحقيق أهدافها 

واشتداد المنافسة في    والتغيرات لم يعد كافياً لمواجهة تلك التطورات   ء بمفهومي اإلنجاز واألداءمجرد االكتفا

هرمية السلطة التقليدية )اآلمرة( أقل    إال أن   ضرورياً،وأصبح البحث عن اإلبداع أمراً   بيئة األعمال العالمية. 

وبدالً من ذلك ينبغي على المنظمات    ،العائق الكبير للوصول إلى اإلبداع  وتعتبر  الحاليعصرنا  مالءمة في  

 .المسؤولية وتحمل تشجيع موظفيها على اإلبداع وروح المبادرة 

ألهميته االستراتيجية ودوره الفاعل بالنسبة    والباحثين من المفكرين    كبير اإلبداع بشكل عام باهتمام    لذلك نال

أما على الصعيد الخاص فإن اإلبداع التكنولوجي يعتبر عنصراً   والنجاح،التي تهدف إلى الديمومة  للمنظمات 

في سوق    بالغ األهمية في تحقيق الميزة التنافسية والحفاظ على رأس مال الشركات وزيادة الحصة السوقية

التط  والنمو متسارع  للمنظماور  بالنسبة  للنمو  مهماً  مصدراً  اإلبداع  يعد  لذا  بقاءه  والشركات ت  .  أن  كما   .

لذلك يجب على المنظمات القيام بتوليد األفكار الجديدة وربطها مع فرص    الهين، واالحتفاظ به ليس باألمر  

 . أعمال اآلخرين 

األهم للميزة التنافسية, مما أوجب    وفي ظل نفس األحداث أيضاً, أصبحت المعارف و العلوم هي المصدر

اإلبد  بعامل  البالغ  وتعاالهتمام  بناء  في  األساسية  الدعائم  أهم  أحد  يعتبر  الذي  التكنولوجي  تنافسية  اع  زيز 

و   واالتصاالت  االلكتروني  والدفع  والبنوك  المصارف  كأعمال  الخدمية  سيما  وال  االقتصادية,  المؤسسات 

لعلمي,  من إيجاد ترابط بين مستوى الموارد البشرية والمستوى المعرفي و االكثير من األمثلة, وأصبح البد  

التكنولوجيات و التقنيات الحديثة للتأقلم مع  وهو بذلك يعكس مدى تقدم نشاطات البحث و التطوير ومسايرة  

 تغيرات المحيط, دون إهمال االستعداد للتكنولوجيات الحديثة المقبلة و المتوقعة. 

وال األحداث  فرضت هذه  وغيرها  بأسلوب    تحديات  للمتغيرات  االستجابة  المنظمات  وإيجاد    عي،داإبعلى 

التقليدية   إبداعية وذلك عن طريق تغيير أساليبها اإلدارية  األفراد    واعتماد نحو إيجاد    واالتجاهطرق حديثة 

المناسبة   الوسائل  وتوفير  جديدة    والالزمةالمبدعين  ابتكار طرق  على  تساعد  متطورة    وأساليب التي  عمل 

التي يمكن أن تنهجها المنظمات    والممارسات ليب  وحلول إدارية سريعة لمواجهة التحديات. ومن بين األسا

في سبيل سعيها لتعزيز اإلبداع والتي أثبتته الدراسات بأن للتمكين دوراً إيجابياً في تعزيز اإلبداع. ومن بين  

فلسفة التمكين اإلداري التي تقوم على  أتت    لتبني مفهوم التمكين وفي ظل السعي    األساليب اإلدارية الحديثة

وتفوي لتحمل  منح  أنسبهم  واختيار  للعاملين  أوسع  وتطوير    والعملالمسؤولية  ض صالحيات  تدريبهم  على 

 أدائهم. معارفهم لزيادة دافعيتهم للعمل واالبتكار وتعزيز قدراتهم واستقالليتهم وتحسين 

ك  عدم إدرانتيجة ل  التكنولوجي،حديات التي تواجهها المنظمات حالياً لتحقيق اإلبداع  ويعد التمكين من أهم الت

النامية والمؤسسات الحكومية    ألهميته، إدارة بعض المنظمات   في الدول  التي تعاني    والمؤسسات خصوصاً 

ن خالل اعتماد  من التسلط في الممارسة اإلدارية وعدم االقتناع بقدرة الموظفين على اتخاذ القرارات وذلك م
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اإلجرائية في العمل. كما    والقواعد   والمراسيمح  النموذج البيروقراطي. فكثير من هذه المنظمات تعتمد اللوائ

 .التي يتمتعون بها  والسلطةأن المسؤولين يخافون من فقدان النفوذ  

التوج يركز على  الذي  التقليدي  النموذج  التخلي عن  للعاملين  اإلداري  التمكين  يتطلب  تؤمن  إذ  قيادة  إلى  ه 

بما يساعد في تأهيل الصف الثاني    وابداعات،ة  تظهر على شكل ابتكارات جديد   والتي   والتشاور،بالمشاركة  

   من العاملين ليحل مكان الصف األول في المستقبل. 

 2016والشرفي 2015جمعراو  2019دراسة عمروإعداد الباحثة وبالرجوع للدراسات السابقة  من:المصدر

مهم االهتمام يظهر جزءاً  ذلك  ً كل  المختلفة  ا الدراسات  إليها  التي توصلت  النتائج  للتمكين في    من  آثار  من 

هذه الدراسة. وفي ضوء ما    وهو ما سيتضح من خالل أقسام   العاملين،لدى    اإلبداع التكنولوجيتعميق روح  

ق ستحاول الباحثة دراسة أثر التمكين اإلداري في تحقيق اإلبداع التكنولوجي للتقنيين في شركة سيريتل  سب

االتصاالت  خدمات  شركات  كأحد  الخليوية  الجمهور   لالتصاالت  في  العربية  والتقانة  ومعرفة    السورية،ية 

التمكين اإلداري   العليا على فهم أهمية    ي، التكنولوج  واإلبداع مستويات  نتائج تساعد اإلدارة  إلى  والوصول 

قادرة على    اإلداري، التمكين   وتكون  المتغيرة  المتطلبات  مع  تتوافق  إبداعية  بيئة  إيجاد  في  دورها  وتعزيز 

 . بكفاءة وفاعلية عاليةتحقيق األهداف  
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 اإلطار المنهجي للدراسةالفصل األول:  

 قة:. الدراسات الساب1

 الدراسة العربية: : 1.1

دراسة ميدانية   –(، بعنوان " أثر التمكين اإلداري على اإلبداع التنظيمي 2015دراسة معراج ) -1

 بمديرية الصيانة لشركة سوناطراك ": 

إلى   الدراسة  هذه  التمكيهدفت  أثر  على  بمديرية  التعرف  العاملين  لدى  التنظيمي  اإلبداع  على  اإلداري  ن 

سو لشركة  الجزائر.  الصيانة  مع  ناطراك  أبعاده  بكل  اإلداري  التمكين  بين  االرتباطية  العالقة  تحليل  وتم 

و التنظيمي  واإلبداع  التنظيمي  اإلبداع  على  اإلداري  التمكين  أثر  على  المالتعرف  الباحث  نهج  استخدم 

التحلي )الوصفي  من  مكونة  ولعينة  الغرض  لهذا  استبانة خصصت  بواسطة  البيانات  وجمع  عام60لي    الً. ( 

اإلبداع    ت وتمثل تعزيز  على  تعمل  الدراسة  محل  المنظمة  أن  في  التطبيقية  الدراسة  ث  حي  التنظيمي،نتائج 

إجابات المبحوثين حولها متوافقة  جاءت درجة توفر جميع األبعاد المتعلقة باإلبداع التنظيمي مقبولة وكانت  

ً   الدراسة  وتوصلت   مشتتة، وغير   بداع التنظيمي  اد التمكين اإلداري على اإلإلى وجود تأثير معنوي ألبع  أيضا

 داري على اإلبداع التنظيمي. كما أظهرت وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية ألبعاد التمكين اإل

 

دراسة   –تحقيق اإلبداع لدى العاملين اإلداري في  "دور التمكين (، بعنوان 2015) الزهراء دراسة  -2

 : الجزائر"  –ميدانية لمديرية توزيع الكهرباء  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التمكين اإلداري في تحقيق اإلبداع لدى العاملين بمديرية توزيع  

( عامالً. وقد استخدم الباحث  46الكهرباء و قام الباحث بتوزيع استبانة لجمع البيانات على عينة مكونة من )

ف يساهم  اإلداري  التمكين  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  الوصفي,  عن  المنهج  العاملين  لدى  اإلبداع  تحقيق  ي 

وحلها للمشكالت  التحسس  على  قدرتهم  تنمية  و  المخاطرة  روح  أنطريق  كما  ف.  توجد  داللة  روه  ذات  ق 

اإلداري   التمكين  أبعاد  بين  لمتعز   واإلبداع إحصائية  داللة  ى  ذات  فروق  توجد  العلمي(. وال  )المؤهل  تغير 

 فعية لإلنجاز تعزى لمتغير )الجنس، سنوات الخدمة، العمل(. إحصائية في التمكين اإلداري والدا

 

أبعاد التمكين اإلداري على السلوك اإلبداعي للموظفين  (، العنوان "أثر 2016دراسة سالم سالمة ) -3

 في شركة االتصاالت الفلسطينية" 

للموظفين   اإلبداعي  السلوك  على  اإلداري  التمكين  أبعاد  أثر  تقصي  إلى  الدراسة  هذه  شركة  هدفت  في 

وسنوات    لمؤهل العلمي،االتصاالت الفلسطينية وتحديد الفروق لبعض المتغيرات الديموغرافية )الجنس، وا
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لوك اإلبداعي للموظفين  الخبرة، والتخصص، والمستوى الوظيفي( في درجة أبعاد التمكين اإلداري على الس

( من  الدراسة  عينة  االتصاال300وتكونت  شركة  في  وعاملة  عامالً  إلى    ت (  النتيجة  وخلصت  الفلسطينية 

ين تبعاً لمتغير المستوى الوظيفي.  وجود فروق في درجة أثر التمكين اإلداري على السلوك اإلبداعي للموظف

على   اإلداري  التمكين  أثر  في  فروق  لوجود  االتصاالت  باإلضافة  شركة  في  للموظفين  اإلبداعي  السلوك 

الوظي المستوى  لمتغير  تبعاً  تحفيز  في الفلسطينية  أهمها  التوصيات  من  مجموعة  إلى  الدراسة  وخلصت   .

 اإلداري العاملين مادياً ومعنوياً كنهج داعم للتمكين 

 

دراسة ميدانية في   -( بعنوان " التمكين اإلداري وأثره على إبداع العاملين 2016دراسة الشرفي ) -4

 قطاع البنوك المصرفية في الجمهورية اليمنية" 

التع إلى  الدراسة  اإلدارهدفت  التمكين  على  في  رف  المصرفية  البنوك  لدى  العاملين  إبداع  على  وأثره  ي 

( موظف  71دم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. كانت العينة عشوائية مكونة من )الجمهورية اليمنية. استخ

تفويوموظفة   تحقق  الدراسة  نتائج  أظهرت  الزراعي.  التعاوني  التسليف  وبنك  اإلسالمي  سبأ  بنك  ض  من 

السلطة وفرق العمل في البنوك محل الدراسة حيث كان تحقق تفويض السلطة أعلى من بعد فرق العمل. كما  

( على إبداع  ظهرت وجود أثر ذو داللة إحصائية بين بعدي التمكين اإلداري )تفويض السلطة وفرق العملأ

 العاملين. 

 

اإلبداعي لدى العاملين في   (، بعنوان " أثر التمكين اإلداري في السلوك2016دراسة محمدية ) -5

 دراسة حالة":  –هيئة تنشيط السياحة األردنية 

التعريف   إلى  الدارسة  التمكين  هدفت  أثر  وتحليل  اإلبداعي  بالسلوك  والتعريف  اإلداري  التمكين  بأبعاد 

ة  اساده المختلفة في السلوك اإلبداعي للعاملين في هيئة السياحة األردنية، واستخدمت الدراإلداري بأبع 

( حجمها  التمكين  61عينة  ألبعاد  معنوي  أثر  وجود  إلى  النتائج  وخلصت  السياحة.  هيئة  في  موظفاً   )

السياحة  اإلد  تنشيط  هيئة  في  للعاملين  اإلبداعي  السلوك  استجابة  محدودية  مع  للعاملين،  األردنية  اري 

ي اتخاذ القرارات، ومن ثم  ف  لبعض أبعاد التمكين اإلداري التي شملتها الدراسة مثل بناء الثقة والمشاركة 

التمكي  أسلوب  توفر  أهمية  األردنية  السياحة  تنشيط  هيئة  في  العاملين  المختلفة  إدراك  بأبعاده  اإلداري  ن 

 لتكوين األفكار اإلبداعية. 

 

"التمكين اإلداري وأثره في اإلبداع التقني دراسة تحليلية   عنوان(، ال2017دراسة سنية تركي ) -6

 جامعة األردن"  –اعات الكهربائية في الشركة العامة للصن

استند البحث إلى متغيرين رئيسيين هما )التمكين اإلداري( الذي يعنى بعملية منح السلطة لألفراد و العمل  

لصلة بأعمالهم دون الرجوع إلى المستويات العليا األمر  على تحملهم المسؤولية عن اتخاذ القرارات ذات ا
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ي( هو العملية التي تحقق التنسيق و  فاعلية منظماتهم, و)اإلبداع التقن الذي ينعكس بصورة أو بأخرى على  

منتج   إلى  العمل  ميدان  في  وترجمتها  الجديدة  األساليب  و  األفكار  تبني  بهدف  الشركة  أنشطة  بين  التعاون 

لبية  خدمة( أو تطوير منتج أو استخدام عملية إنتاجية جديدة أو تطوير عملية إنتاجية قائمة لتجديد)سلعة أو  

فضل في سوق المنافسة. يهدف البحث إلى زيادة المعرفة لدى العاملين وتحديد  متطلبات الزبائن, وجعلها األ

للتمك  الخمسة  األبعاد  بين  والتأثير  العالقة  عن  والكشف  التقني  اإلبداع  )تفويض  مفهوم  هي  اإلداري  ين 

العام تحفيز  العمل،  الفعال، فرق  األفراد، االتصال  تدريب  البحث السلطة،  التقني. اجري  في    لين( واالبداع 

( عامل. ومن خاللها توصل البحث الى نتائج  55الشركة العامة للصناعات الكهربائية على عينة مكونة من )

لبحث وجاءت العالقة بين المتغيرات بعالقة ارتباط ذات  مهمة ذات عالقة بوجود مستوى أهمية لمتغيرات ا

تنتاجات والتوصيات منها وجود عالقة قوية  ًء على ذلك تم تقديم جملة من االسداللة معنوية قوية والتأثير. بنا

 بين التمكين اإلداري واالبداع التقني. 

7- ( الجعبري  في  (،2018دراسة  باإلبداع  وعالقته  اإلداري  "التمكين  االتصاالت    العنوان  شركة 

 فلسطين"    -جامعة الخليل  –جوال   –الخلوية 

اإلبداع لدى العاملين في شركة االتصاالت  داري ولى العالقة بين التمكين اإلهدفت الدراسة إلى التعرف ع

وطبقت الدراسة على عينة مكونة من    التحليلي،واستخدم الباحث المنهج الوصفي    جوال،الخلوية الفلسطينية  

 الـصائي  وتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام برنامج التحليل اإلح  وموظفة، وظفاً  ( م100)

SPSS    وتوصلت الدراسة إلى النتائج أن هناك عالقة قوية بين التمكين اإلداري واإلبداع لدى العاملين. كما

ً   أن واقع كل من اإلبداع والتمكين اإلداري في الشركة كانا مرتفعين. ودلت   أنه توجد عالقة  الدراسة أيضا

)تفويض  بأبعاده  اإلداري  التمكين  بين  إحصائية  داللة  التدريب    الفعال،االتصال    التدريب،  السلطة،  ذات 

إال أن هذه العالقة عند مستويي تفويض السلطة والتدريب أتت متوسطة وأتت منخفضة    واإلبداع،(  والتحفيز

عند مجال تحفيز العاملين. كما كشفت الدراسة أنه ال  عالقة مرتفعة  عند مجال االتصال الفعال بينما كانت ال

( إنما  المؤهل العلمي  الجنس،اإلبداع تعزى للمتغيرات الديموغرافية )  لدى إحصائية  توجد فروق ذات داللة  

 توجد فروق ذات داللة إحصائية إلبداع العاملين تعزى لمتغيرات )العمر وسنوات الخبرة( 

نوان "أثر التمكين اإلداري في إبداع العاملين: دراسة حالة  (، الع2019و ) دراسة طارق علي عمر  -8

 اليمن"  –جامعة عدن  –مصنع كمران 

احتوى   كمران.  بمصنع  العاملين  إبداع  في  اإلداري  التمكين  أثر  وقياس  تحديد مستوى  إلى  الدراسة  هدفت 

)التمكين اإلداري( المستقل  المتغير  الدراسة على متغيرين هما  التدريب،  وأبعاده )تفو  نموذج  يض السلطة، 

التابع )إبداع العاملين(. واتبع الباحث المنهج الوصفي  التحفيز، العمل الجماعي، االتصال الفعال( والمتغير  

العاملين في المصنع والبالغ عددهم ) التحليلي، وتكون م الدراسة من جميع  ( عامل. وتم اعتماد  400جتمع 

%(  88.6( استبانة أي ما نسبته )133استرجع منها )  ستبانة،ا(  150وزعت )  العينة العشوائية الطبقية حيث 

الباحث   التحليل اإلحصائي  واستخدم  أهما وجود  SPSS الـبرنامج  النتائج  إلى عدد من  الدراسة  . وتوصلت 

)العمر لمتغير  تعزى  التمكين  ممارسة  مستوى  تجاه  العينة  أفراد  لمتوسطات  إحصائية  داللة  ذات  -فروق 

اع العاملين  ا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطات أفراد العينة تجاه مستوى إبد العلمي( بينم   المؤهل
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مها ضرورة إيجاد مناخ تنظيمي يساعد على  تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية. وأتت الدراسة بعدة توصيات أه

ل لجميع العاملين  تدريب والتأهيتطبيق مفهوم التمكين اإلداري ووضع نظام حوافز عادل واالهتمام بجانب ال

على   العائد  وقياس  التدريبية  االحتياجات  تحديد  العاملين  عن طريق  كفاءة  زيادة  إلى  سيؤدي  مما  التدريب 

 وقدراتهم. 

 : الدراسات األجنبية: 1.2

 

 بعنوان:  CEKMECELIOGLU and KAYA OZBAG  (2014،)دراسة   -1

“The empowerment dimension effects on creativity” 

جاً  قامت هذه الدراسة بمعرفة آثار أربعة أبعاد للتمكين اإلداري وعالقتها مع االبتكار واقتراح الباحثان نموذ 

ن عينة  من أربع أبعاد للتمكين اإلداري التي لها التأثير األكبر على اإلبداع عند الفرد. وتم جمع البيانات م 

في  181تكونت من ) أن    الحجم،ومتوسطة  غيرة  شركة تصنيع تركية ص  48( مديراً  إلى  النتائج  وأشارت 

يمكن للموظفين المبدعين زيادة دورهم    م،أعماله التمكين له آثار كبيرة على اإلبداع الفردي وأيضاً من خالل  

 االبتكاري. 

 

 (, بعنوان:  2015) Ranjbar and Monfaredدراسة   -2

“The Relation between empowerment and employee trust and creativity” 

ال الفعال  هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التمكين والثقة وإبداع الموظفين فيما يتعلق بآثار االتص 

( من  الدراسة  عينة  وتألفت  التواصل،  النتا134وآلية  وأظهرت  فارس  مقاطعة  في  الموظفين  من  أن  (  ئج 

عكس على المنظمة ككل. وكان هناك تأثير كبير بين  ما ين القيادة التمكينية لها تأثير كبير على اإلبداع الذاتي م

 . ام في المنظمة نتيجة تطبيق التمكين اإلداريالكفاءة الذاتية اإلبداعية على اإلنتاج اإلبداعي بشكل ع

 (، بعنوان: 2016) AL-Madadhaدراسة   -3

 "The Influence of an Integrative Approach of Empowerment on The Creative 

Performance for Employees”:   

ن المصارف األردنية.  هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير التمكين على األداء اإلبداعي للموظفين لمجموعة م

التي تم بحثها في األدبيات: تمكين القيادة، وتمكين  ناقشت الدراسة طبيعة المقاربات الرئيسية الثالثة للتمكين  

ال والتمكين  وتأثير المناخ،  المقارب   نفسي،  بإعداد  هذه  الباحث  قام  حيث  للموظفين.  اإلبداعي  األداء  على  ات 

( لعدد  استبانة  وتم500وتوزيع  موظف   )  ( أن  412استعادة  الدراسة  وأظهرت  للتحليل.  صالحة  استبانة   )

والت التمكين  مناخ  من  كل  إيجابي على  تأثير  له  القيادة  التمك تمكين  مناخ  أن  كما  النفسي.  تأثير  مكين  له  ين 

ا على  في  إيجابي  للموظفين  اإلبداعي  األداء  على  إيجابي  تأثير  له  النفسي  التمكين  بينما  النفسي.  لتمكين 

 رف األردنية المختارة للدراسة. المصا
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 (, بعنوان: 2016)  Rana and Singhدراسة   -4

“A study to determine the relation between employee empowerment and 

the technology creativity” 

مات.  هدفت الدراسة لتحديد العالقة بين تمكين الموظفين وبين األداء اإلبداعي في صناعة تكنولوجيا المعلو

من   الراسة  عينة  وتكونت  واإلبداع.  التمكين  في  الديموغرافية  العوامل  تأثير  الدراسة  هذه  (  475)وبحثت 

ن لجمع البيانات. وقد تم توزيع  خدم االستبيا الهند. واست  موظفاً من خمس صناعات لتكنولوجيا المعلومات في

ة دلهي. وبينت النتائج أن تمكين الموظف  االستبيان بين المهنيين في صناعة تكنولوجيا المعلومات في منطق 

التمكي  في  كبير  فرق  وجود  أيضاً  النتائج  وتؤكد  لإلبداع.  وهامة  إيجابية  واإلبداع على  له عالقة  اإلداري  ن 

ال الديموأساس  الجنعوامل  والدخل  غرافية:  والتعيين  التعليمية  والمؤهالت  االجتماعية  والحالة  والعمر  س 

الت التعليمية والخبرة فرقاً كبيراً في التمكين, في حين أشار آخرون إلى عدم  والخبرة. وكان للسن والمؤه

تكنو في  المتخصصين  تمكين  في  كبير  فرق  للمتغيراوجود  وكان  المعلومات.  والحلوجيا  العمر  الة  ت 

 ية والمؤهالت العلمية والخبرة فرق كبير في اإلبداع من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. االجتماع

 (، بعنوان:2017) Amroسة  درا -5

“The Influence of an integrative approach of empowerment on the creative 

performance for employee” 

تمكين والتمكين النفسي، وأثرها على  ير كل من )تمكين القيادة ومناخ الهدفت هذه الدراسة إلى استعراض تأث 

ال اعتمد  للموظفين(.  اإلبداعي  المصارف  األداء  على  مختلفين  استبيانين  بتوزيع  فقام  االستبانة  على  باحث 

ادة  انات لقياس سلوكيات وممارسات القي األردنية من أجل اختبار نموذج الدراسة. وقد تم تصميم أحد االستبي

التمكين، مناخ  وقياس  صمم    للتمكين،  وقد  األردن.  في  المصرفي  القطاع  في  للموظفين  النفسي  والتمكين 

)االستب  توزيع  تم  ذلك،  لموظفيهم. وبناء على  اإلبداعي  المدراء لألداء  إدراك  لقياس مدى  الثاني  (  500يان 

ستبيانات التي هي قابلة للتحليل  ( من هذه اال415ريهم، تمت مطابقة )استبيان متطابق على الموظفين ومدي

يد، من أجل دراسة أي عالقة  طبقاً للبحث. وقد تم إجراء اختبار مصفوفة االرتباط بين كل عامل هيكلي جد 

 محتملة بين النهم التكاملي للتمكين واألداء اإلبداعي. 

لتمكين النفسي. وبالمثل،  إيجابي على كل من مناخ التمكين واوأشارت النتائج أن تمكين القيادة كان له تأثير  

مناخ  تأث   فإن  له  النفسي  التمكين  وأن  النفسي  التمكين  على  إيجابي  تأثير  له  األداء  التمكين  على  إيجابي  ير 

 اإلبداعي. كما وأشارت النتائج إلى مدى أهمية التمكين وآثاره على األداء اإلبداعي للموظفين. 

 ة والدراسة الحالية: االتفاق واالختالف بين الدراسات السابق. جوانب  2

الدراسة بموضوع  والمتعلقة  الباحثة  لدى  المتوفرة  السابقة  الدراسات  استعراض مجموعة  التمكين    بعد  "أثر 

توصلت الباحثة إلى النتائج    2019و  2015اإلداري في اإلبداع التكنولوجي" والتي أجريت ما بين األعوام  

 التالية: 
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السا .1 الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  واإلبداتتفق  التمكين  لموضوع  تناولها  في  الجانب  بقة  من  ع 

 على وجه التحديد.   النظري دون التطرق إلى تخصيص موضوع االبداع التكنولوجي

 تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من خالل استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي.  .2

 زماني والمكاني للدراسة. الية عن الدراسات السابقة في اإلطار التختلف الدراسة الح .3
 تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الهدف والمجتمع.  .4
 لسابقة من خالل إثراء الجانب النظري ألهمية التمكين اإلداري  دة من الدراسات اتمثل وجه االستفا .5

وج .6 على  التكنولوجي  اإلبداع  تناول  حيث  من  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  ه  تختلف 

 الخصوص وعالقته بأساليب التمكين اإلداري المتبعة   

 

 مشكلة الدراسة:  .3

بغرض نيلها على المركز    إنتاج إبداعي ك من حاجة المنظمات إلى   شبال   زاد   المعاصرة  السوق التنافسية إن  

الحفاظ  التنافسي وتعزي إلى  باإلضافة  والسوق    بقائها، على  زه  المنافسة  من  منشآت عريقة  فقد خرجت عدة 

ولكي  جية الحديثة مثل شركة كوداك وبالك بيري وغيرها.  لعالمية نتيجة عدم مواكبتها لإلبداعات التكنولوا

لين فيها ألجل  توجب عليها إيجاد طرق حديثة في العمل من خالل تحفيز العام  الصدارة،  لمنظمات في تظل ا

المناسبة التي تساعد على    والظروفالوسائل    وتوفير أشخاص مبدعين    وتوظيفصياغة أفكارهم اإلبداعية  

 (.2ص ,  2015ابتكار طرق وحلول إدارية سريعة )معراج, 

بضرورة االهتمام باإلبداع اإلداري في المنظمات وذلك من  ( "118,ص 2013كما أوصت دراسة الشقحاء )

  ة واألصال  والمرونة والسيما في مجال الطالقة    اإلداري،خالل تنمية مهارات الموظفين في عناصر اإلبداع  

 عن المألوف".  والخروجللمشكالت  والحساسية على التحليل  والقدرة  والمخاطرة

  والمعلومات يد على الخدمات االلكترونية المعتمدة على التكنولوجيا  اد المتزا كما أن التسارع الكبير واالعتم

على فريق  خلقت بيئة جديدة البد من مجاراتها وأصبح ضرورياً على كل منظمة االعتماد ولو بجزء بسيط  

)بوزناق    ومبادر،تكنولوجي مطور وفعال   التكنولوجي  اإلبداع  إبداعي جديد ومهم وهو  مما طرح عنصر 

عبر    (،119,  2013, السورية وطرحه  السوق  إلى  االلكترونية  الخدمات  مفهوم  دخول  مؤخراً  شهدنا  وقد 

وطلب المواد وتنظيم المعامالت    لتلبية العديد من الحاجات الخدمية كالدفع   والواجهات العديد من التطبيقات  

ل التكنولوجيا   وأمامذلك  الفردية.  على  المتسارع  الطلب  الجديد من  التحدي  ا  هذا  لمجاالت واجهت  في شتى 

واالبداع   االبتكار  لتعزيز  إدارية  أساليب  لتبني  ملحة  المنظمات    التكنولوجي،المنظمات ضرورات  خاصة 

ال  بقيت التي   المركزية  أسيرة  طويلة  اإلداريةولعقود  المستويات  وهرمية  وخطوط    وتعدديتها،  شديدة 

تم دراسة    الخليوية،ت االتصاالت  يتل لخدمااالتصاالت الرسمية. ومن خالل معايشة الوضع في شركة سير

التكنولوجي   لإلبداع  العنان  المبذولة إلطالق  اإلدارية  تلبية الستمرارية    وإخراجهالجهود  الواقع  إلى أرض 

إلى تح الشركة  تلك األساليب اإلداريسعي  التنافسية. ومن بين  الميزة  القدرة على تشجيع األفكار  قيق  ة هي 

الت طريق  عن  لمنح    اإلداري، مكين  اإلبداعية  أوسع  مجال  فتح  خالل  من  للعمال  اإلدارية  الثقة  يعزز  ألنه 

 (. 2, 2016من صالحيات اإلدارة العليا )فرج,  دون الحد  المسؤولية،السلطة وتحمل 
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فإ" بناءلذا  قد    ن  البشرية  مواردها  إلدارة  ومنهاجاً  فلسفةً  التمكين  على  تعتمد  متمكنة  منظمات عصرية 

 (. 15ص , 2015" )معراج, القادة اإلداريين الراغبين في النجاح المستمر لمنظماتهم أصبح غاية لكل 

ا لدراسة هذه  دافعاً  ذلك شكل  الشركة    ومعالجتها لظاهرة  كل  تقتضيه مصلحة  ما  فيها.    املين لعواعلى وفق 

 وبناًء عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الجوهري التالي:  

 ريتل؟ يلتقنيين في شركة سفي اإلبداع التكنولوجي لما أثر التمكين اإلداري 

 ويتفرع عن هذه السؤال الرئيس األسئلة التالية: 

 سة التمكين اإلداري للعاملين في شركة سيريتل؟ ما مستوى ممار -1
 بداع التكنولوجي للتقنيين في شركة سيريتل؟وى اإلما مست  -2
يب _ التحفيز _العمل الجماعي  لطة_ التدر)تفويض الس :  ما أثر التمكين اإلداري بأبعاده المتمثلة بـ  -3

 _ االتصال الفعال( في االبداع التكنولوجي في شركة سيريتل ؟ 

العينة تجاه مستوى ممارسة    هل توجد فروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد  -4

بـ:    اإلداري،التمكين   المتمثلة  الديموغرافية  للمتغيرات  ال   )العمرتعزى  سنوات  المؤ _   _ هل  خبرة 

 العلمي _ الدرجة الوظيفية(؟

أفر -5 تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  اإلبداع  هل  مستوى  تجاه  العينة  اد 

العمر_ سنوات الخبرة_  الجنس_  اتهم الديموغرافية المتمثلة بـ: )التكنولوجي للتقنيين تعزى لمتغير

 المؤهل العلمي_ الدرجة الوظيفية(؟ 
 

 : الدراسةفرضيات  .4

 مشكلة الدراسة ونموذجها االفتراضي تم صياغة فرضيات الدراسة كاآلتي:  من خالل 

 :H01  الفرضية الرئيسية األولى ✓

 في اإلبداع التكنولوجي في شركة سيريتل   ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للتمكين اإلداري 

 وتندرج ضمن هذه الفرضية، الفرضيات الفرعية اآلتية: 

 : H1a ية األولىالفرضية الفرع ➢

 ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لتفويض السلطة في اإلبداع التكنولوجي في شركة سيريتل 

 : H2bالفرضية الفرعية الثانية  ➢

 ي شركة سيريتل لتدريب في اإلبداع التكنولوجي فال يوجد أثر ذي داللة إحصائية ل

 : H3cالفرضية الفرعية الثالثة ➢

 اإلبداع التكنولوجي في شركة سيريتل للتحفيز في  ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية 

 : H4dالفرضية الفرعية الرابعة  ➢

 ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للعمل الجماعي في اإلبداع التكنولوجي في شركة سيريتل 

 : H5eالفرضية الفرعية الخامسة  ➢
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 ة سيريتل ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لالتصال الفعال في اإلبداع التكنولوجي في شرك

 

 :  H02فرضية الرئيسية الثانية ال ✓

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة في مستوى ممارسة التمكين  

التك اإلبداع  ومستوى  )اإلداري  الديمغرافية:  لمتغيراتهم  تعزى  سنوات  رالعمالجنس،  نولوجي   ،

 الخبرة، المؤهل العلمي، الدرجة الوظيفية( 
 

 الدراسة: اف أهد .5

سيريتل.   شركة  في  للعاملين  التكنولوجي  اإلبداع  في  اإلداري  التمكين  أثر  قياس  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

 ويتفرع منه مجموعة من األهداف الفرعية اآلتية: 

على التعر -1 والتأصيل    ف  للتقنيين،  التكنولوجي  اإلبداع  ومستوى  اإلداري  التمكين  ممارسة  مستوى 

لفة على وفق مقتضيات الدراسة وبناًء على الدراسات السابقة ذات  انبهما المختللمفاهيم المتعلقة بجو

 العالقة.

  -العمل الجماعي   -التحفيز   -التدريب   –قياس أثر التمكين اإلداري المتمثل بأبعاده )تفويض السلطة   -2

 تصال الفعال( في اإلبداع التكنولوجي في شركة سيريتلاال
اإلحصائي  -3 الفروق  داللة  متوسطاالتعرف على  بين  ممارسة  ة  تجاه مستوى  العينة  أفراد  تقديرات  ت 

( بـ:  المتمثلة  الديمغرافية  لمتغيراتهم  تعزى  التكنولوجي  اإلبداع  ومستوى  اإلداري  -الجنسالتمكين 

 الدرجة الوظيفية(.  -ؤهل العلميالم -الخبرة سنوات  -العمر
ي وتنمية اإلبداع  تمكين اإلدارالوصول إلى التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين مستوى ال -4

 التكنولوجي لدى التقنيين في شركة سيريتل  
 

 

 أهمية الدراسة:   .6

من   الدراسة  أهمية  كونه  تأتي  اإلداري  التمكين  أصأهمية  سابقاً  أشرنا  التغيرات  بح  كما  لمواكبة  ضرورياً 

ي الذي يمثل أساساً  نولوج تك الاإلبداع    لكوكذ   الشركة،  السوق الحديثة المتواجد ضمنهاالمستمرة الحاصلة في  

خدمات   بتقديم  تعنى  شركة  أنها  السيما  الشركة  نجاح  االستمرار    الجوال، لقدرة  على  قدرتها  وتحسين  بل 

 أهمية الدراسة من خالل البعدين التاليين:  تتبينبأبعادهما   خالل أهمية هذين المتغيرين  نوم  والنمو. 

 أوالً: األهمية النظرية: 

 نها: من كوة ري همية النظتتبدى األ

 التمكين اإلداري واإلبداع التكنولوجي.  ييوضح مفهوم  م عانظري  إطار تقديم  ➢
مل المؤثرة على  كأحد أهم العوا  ى أهميته التمكين اإلداري في الشركة وتسليط الضوء عل  م مفهو   نشر  ➢

 اإلبداع التكنولوجي. 
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هذا   ➢ في  جديدة  أبحاث  إلجراء  جديد  مجال  اإلب  المجالفتح  عوامل  أخرىع  داتتناول    ، لمجاالت 

 من نتائجها في الدراسات المستقبلية  واالستفادة
 المكتبة العربية والسورية خاصة بدراسة تناولت التمكين اإلداري واإلبداع التكنولوجي.  إغناء  ➢

 ة العملية: األهمي  ثانياً:

 وتأتي من خالل: 

 سيريتل   كة شرالتمكين اإلداري ومستوى اإلبداع التكنولوجي في  ممارسة هار مستويات إظ ➢
 اإلبداع التكنولوجي لفت انتباه إدارة الشركة ألثر التمكين اإلداري في  ➢
الدراسةما   ➢ محل    ستحققه  الشركة  إلدارة  فائدة  أهمية    الدراسة،من  بيان  خالل  من  التمكين  وذلك 

 التكنولوجي واإلبداع اإلداري  
التمكين   ➢ ممارسة  مستوى  في  الضعف  وجوانب  وتعزيزها  القوة  نقاط  اإلبداع  ست ومإظهار  وى 

 موضوع البحث التكنولوجي للعاملين ومعالجتها في األنظمة 
تأتي األهمية أيضاً من حيث طبيعة المجتمع الذي تمت فيه الدراسة )شركة سيريتل( كونه من أهم   ➢

 )خدمات االتصاالت(    والخدميةشركات التكنولوجية ال
 

 النموذج المعرفي للدراسة: .7

من خالل الشكل اآلتي الذي اشتمل على    نموذجها   دافها يمكن توضيح أهو  طبيعة مشكلة الدراسة  من خالل 

 رين هما: متغي

 التمكين اإلداري(: )المستقل المتغير  ➢
ومنح  وهو   الللعام  والقوة  والمسؤوليةالحرية  إعطاء  حدود  لين  في  لهم    وظائفهم،تقنيين  يعزز  مما 

بالكفاءة     –)تفويض السلطة    وأبعاده  مالهم،عأ   تحسين وتطوير  وبالتالي  قدراتهم،في    والثقة الشعور 

(  2017االتصال الفعال( وذلك باالعتماد على دراستي تركي )  -العمل الجماعي   -التحفيز  -التدريب 

 (2019) والصغير 

 اع التكنولوجي(: المتغير التابع )اإلبد ➢
إنتاج شي  تبني وابتكار أساليب تكنولوجية حديثة وسباقة لغرض حل مشكلة أو  القدرة على  ء  وهو 

المطلقة  غي بالفائدة  يعود  وبما  مألوف  )وأب   للشركة، ر  التكنولوجي  االبداع    اإلقناع،   األصالة، عاد 

وتحمل   في    المرونة،   المخاطر،المجازفة  العلمية  وذلالمنهجية  دراستي    كالتفكير(  على  باالعتماد 

للمشكالت 2013)  والزاملي(  2015)رجراجة   الحساسية  الباحثة بدمج مصطلح  قامت  و  أ  (. حيث 

بط بمصطلح واحد هو المنهجية العلمية في  الحساسية ومصطلح القدرة على التحليل أو التحليل والر

 (2017ي )( ونور2016وذلك كما جاء في دراستي فرج )  بالمشكالت، والتنبؤ  التفكير
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 ( سة)النموذج المعرفي للدرا -1- الشكل

 فلسطين  -جامعة القدس المفتوحة –اري على السلوك اإلبداعي داإل( أثر أبعاد التمكين 2016المصدر: دراسة سالم سالمة )

 

 :حدود الدراسة .8
  -التدريب   -التعرف على درجة ممارسة التمكين اإلداري بأبعاد )تفويض السلطة  حدود الموضوع: ➢

الجماعي  -التحفيز ل  -العمل  التكنولوجي  اإلبداع  في  وأثره  الفعال(  شركة  االتصال  في  التقنيين  دى 

 سيريتل 
 ريتل في سوريا يتقتصر هذه الدراسة على شركة س  ود المكانية: حدال ➢
 ركة سيريتل التقنيين في ش الحدود البشرية: ➢

 

 التعريفات اإلجرائية:  .9
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اإلجرائية التعريفات  اعتماد  دراس  وأبعاده   اإلداري   للتمكين   تم  على    ة بناًء 

,  2013بوزناق, )  تيأما اإلبداع التكنولوجي فتم االعتماد على دراس (13وص 12,ص 2019)عمرو,

    (13, ص 12, ص 2018و)الجعبري,  (3,ص 2ص 

   مكانتوسيع صالحيات األفراد وتقبل آرائهم ومقترحاتهم والعمل على تنفيذها قدر اإل  التمكين: -1

اإلداري: -2 قدراتهم    التمكين  وتعزيز  آرائهم  بإبداء  لهم  الفرصة  وإتاحة  العاملين  صالحيات  زيادة 

الفر الطريقة التي يرونها مناسبة ألداء أعمالهم في إطال  صةالمعرفية والعلمية وإتاحة  ر  هم التخاذ 

 . توجهات اإلدارة مع تحملهم لمسؤولية قراراتهم
 . هواالختصاصات لمرؤوسي قيام الرئيس المباشر بمنح بعض المهام   تفويض السلطة: -
والمهارا  التدريب: - بالمعارف  األفراد  لتزويد  المستخدمة  والطرق  األساليب  من  ت  مجموعة 

 . وفاعلية التجاهات الالزمة ألداء أعمالهم بكفاءة وا
مستوى    التحفيز: - ورفع  العاملين  تشجيع  أجل  من  اإلدارة  تتخذها  التي  األساليب  من  مجموعة 

 . فضلاألداء لغرض تحقيق نتائج أ 
جموعة من العاملين يمتلكون خبرات ومعارف ومهارات مختلفة  عبارة عن م  العمل الجماعي:  -

 تحقيق هدف واحد ل أجيعملون معاً من 
الفعال: - موضع    االتصال  الشركة  في  العاملين  بتزويد  تقوم  التي  االتصال  وسائل  من  مجموعة 

 .البحث بالمعلومات بشكل واضح ومفهوم وبالوقت المناسب 

   هو المقدرة على توليد أفكار أو أساليب جديدة وفريدة لم يتم التوصل لها بعد  ع:اإلبدا -3
التكنولوجي:  -4 بين  لعا   تلك   اإلبداع  والتفاعل  والتعاون  التنسيق  لتحقيق  الشركة  بها  تقوم  التي  ملية 

أنشطتها بهدف تبني أفكار جديدة وترجمتها في شكل خدمة جديدة أو تطوير خدمة موجودة أو حل  

استخدام عملية إنتاجية جديدة أو تطوير عملية إنتاجية موجودة وذلك لتحقيق نتائج إيجابية    أومشكلة  

 . يناد الميفي كافة 
 . المألوفة امتالك الفرد العامل مخزوناً كبيراً من األفكار الجديدة غير  األصالة: -
   مستوى قدرة الفرد على سرعة توليد األفكار بسهولة الطالقة: -
   اد العينة المبحوثة لألفكار التي يتم طرحها من قبل اآلخرين رد من أفرتقبل الف  المرونة: -
المبادرة:  - أفر  روح  من  الفرد  المبحوثة  ا  اد مقدرة  وأساليب  لعينة  أفكار  تقديم  نحو  قدماً  للسعي 

 . عنها المخاطر والمسؤوليات التي تنتج   جديدة مع طرح طرق تنفيذها متحمالً تلك
تعني قدرة الفرد على إدراك المشكالت وتحديدها تحديداً    كالت: التفكير المنهجي والتنبؤ بالمش -

 ل على حلها عبر خطوات علمية منهجية. عمالدقيقاً من خالل تجزئتها واستيعاب أبعادها و
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 لفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسةا

 المبحث األول: 

 فهوم التمكين والتمكين اإلداري م

 أوالً: مفهوم التمكين: 

 لتمكين: تعريف ا .1

العربية )لسان العرب( فالتمكين يعني المقدرة    والمعاجمحسب ورود تعريفه في أهم المراجع    التمكين لغة: 

 سلطاناً. فإنه يعني مكن له في الشيء أي جعل له عليه   الوسيط،وأما في معجم   طاعة،تس الوا

رجة مرتفعة من تمكين  ذي يشعر بد فالفرد ال  إليه،قدرة الفرد على أداء األنشطة الموكلة    التمكين اصطالحاً:

 ( 15,ص 2018ي, عبرالج ) في عمله.  والتقدم الفعال   واألداءالعمل يكون لديه شعور كبير باالحترام الذاتي  

 ( المعلومات  Al-Madadha,2016,P25وترى  تبادل  في  اإلدارة  ممارسات  هو  التمكين  أن    والمكافآت، ( 

الق  والسلطة اتخاذ  من  يتمكنوا  حتى  الموظفين  الخدمة    والمبادرةرارات  مع  وتحسين  المشاكل  .  واألداءلكل 

الموظفين   إعطاء  أن  فكرة  إلى  التمكين  تحملهم    والفرص،  والسلطة،  رد،مواوال  المهارات،ويستند  وكذلك 

 سوف تسهم في زيادة كفاءتهم ورضاهم.  أعمالهم،مسؤولية خاضعة للمساءلة عن نتائج 

المخولين    نوالموظفي   العمالء،ح  ن سلطة اتخاذ قرارات سريعة لصاليمثل البيئة التي تعطي الموظفي   والتمكين 

 (.  Al-Madadha, 2016,P62المنظمة ) في ين وتعمل على توليد ثقافة التمك  لعمالئهم،لخلق رضا 

الوظيفة   على  تغييرات  إلجراء  محددة  سلطة  إعطاء  في  التمكين  تنفيذها.    نفسها،ويتمثل  كيفية  عن  فضالً 

ور نحو مستويات تقرير المصير  ثم تتطتمكين كعملية تبدأ بخلق معنى ومشاعر الكفاءة  ويمكن النظر إلى ال

 (.Al-Madadha, 2016,P57والتأثير واالستقاللية )

طى األفراد في المنظمة الحرية والسلطة والثقة والتشجيع إلنجاز المهمة  عفتمكين الموظفين يحدث عندما ي

(Degago,2014,P104.) 

بشكل    والحرية لتعاريف السابقة أن التمكين يتمحور حول إعطاء الفرد الصالحيات  الل امن خ  ة رى الباحثتو

ومن ناحية أخرى منحه حرية    للموظف،وذلك وفقاً للوصف الوظيفي    بهاوم  أكبر في مجال الوظيفة التي يق 

 المشاركة وإبداء الرأي في اتخاذ القرارات. 
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 خصائص التمكين:  .2

 (:16, ص 2018, الجعبري ي )ا يلتتمثل خصائص التمكين فيم

اإل -1 في  الحرية  من  المزيد  بإعطائهم  العمل  وفرق  لألفراد  الفعال  النفوذ  زيادة  التمكين  ة  داريحقق 

 رية األداء لمهامهم. وح

 يرتكز التمكين على القدرات الفعلية للمديرين والموظفين في حل مشاكل العمل واألزمات.  -2

 اءة التي تكمن داخل األفراد استغالالً كامالً. الكفالل يستهدف تمكين المديرين والعاملين استغ -3
إد  -4 في  الوسطى  اإلدارة  على  اعتماداً  أقل  المدراء  التمكين  السلطات  األنارة  يجعل  ويعطيهم  شطة 

 الكافية في مجال عملهم. 
فرق   -5 وتشكيل  المشاكل  وحل  المبادرة  في  الجرأة  وخلق  القوة  في  نظام    العمل،المشاركة  وتفعيل 

 االتصال. 

 لتمكين: ات اتجاها .3

 (: 25,ص 2014بينت األدبيات أن هناك اتجاهين للتمكين هما )الشايب وأبو حمور,

االتصالي:  -1 عمل   االتجاه  اهو  إلى  لتمية  أعلى  من  تتم  التي  تشارك    أسفل،كين  عندما  ذلك  ويتم 

فة  وبالتالي يتضمن التمكين ممارسات إثراء الوظي   السلطة،المستويات العليا مع المستويات الدنيا في  

 مل. باإلدارة الذاتية واالستقاللية في فرق الع

  المهام، ي الثقة على إنجاز  لى فتتج  يركز على اتجاه العاملين نحو التمكين والتي  االتجاه التحفيزي: -2

الموارد  يتض األداء واستقالل  فعالية  أكثر    البشرية، من  قيمة مضافة ومعنى  للعمل  تحفيزاً،  ويعطي 

ت  حيث  اإلداري  التمكين  والثقة يضمن  الخدمة  جودة  في    حسين  وزيادة  والمستفيدين  العاملين  بين 

بين   واالتصال،االنفتاح   العالقة  تمكين  في  يؤثر  وتم  ومخرجاتها،  نظمةالم  مما  القادة  كين  وتمكين 

الرضا    والمبدعين، الموهوبين   وتعزيز  والمهني  الشخصي  بالتوازن  العاملين    الوظيفي، وتزود 

 التمكين كاآلتي:   ويوضح الشكل التالي اتجاهات 

 )اتجاهات التمكين(  -2-الشكل 

 فلسطين  -جامعة القدس المفتوحة –اإلبداعي لوك  الس ( أثر أبعاد التمكين اإلداري على2016المصدر: دراسة سالم سالمة )
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 والتمكين يمكن أن يساعد المديرين في تحفيز الموظفين لخدمة العمالء وتحقيق أهداف المنظمة.  

 :محددات التمكين .4

 وهي كالتالي: 

التي    المهمة: -1 المهام  أداء  من  تمكينه  تم  الذي  للفرد  تسمح  التي  التصرف  بحرية  المحدد  هذا  يهتم 

وإلى أي مدى يسمح للفرد المتمكن من تفسير الجوانب الملموسة وغير الملموسة    لها،جأمن  وظف  

 في المنظمة كرضا العاملين مثالً. 

  به، المنظمة لما يجب القيام    ات وإجراءتوضيح السياسات    ويهتم هذا المحدد بدرجة   تحديد المهمة:  -2

دى هناك تضارب بين المسؤولية  مأي    وإلى   المهام،ومن ثم إعطاء الفرصة للموظفين للقيام بإنجاز  

 المرسومة من المديرين لتحقيق األداء الفعال.  واألهداف واالستقاللية  

الت  القوة: -3 الشخصية  بالقوة  الشعور  عن  المحدد  هذا  نتيجيعبر  األفراد  يمتلكها  وتحديد  ي  تمكينهم  ة 

 المهام التي يقوم بها األفراد المتمكنين. 
 ن مدى التزام األفراد بأسلوب محدد للتمكين. الفتراضات ع اف ا اكتشيتناول هذا المحدد   االلتزام: -4

ئمة  من غير المحتمل أن توفر بيئة مال  والتحكم أي أن الثقافة التنظيمية التي توصف بالقوة    الثقافة:  -5

لبيئة    بل  التمكين، لنجاح   عائقاً  تشكل  قد  األرجح  بقوة    التمكين، على  يرتبط  التمكين  مستوى  أن  إذ 

ه ما لم تكن ثقافة المنظمة مالئمة فإن جهود تمكين العاملين سيحكم عليها بالفشل  أن و  ة،المنظمثقافة  

 .  ( 18, ص 2018الجعبري,)

 

 أهمية التمكين:  .5

 يلي:   تنبع أهمية التمكين من خالل ما

الهياكل  حاجة   -1 في  اإلدارية  المستويات  عدد  وتخفيض  للسوق  استجابة  أكثر  تكون  أن  إلى  المنظمة 

 التنظيمية. 

عدم انشغال اإلدارة العليا باألمور اليومية وتركيزها على القضايا االستراتيجية طويلة    ى ة إلالحاج -2

 األجل. 

 الحاجة لالستغالل األمثل لجميع الموارد المتاحة.  -3
 لقرارات وإطالق القدرات اإلبداعية لألفراد.اذ ارعة اتخأهمية س -4

 (66,ص 2016, جيمية ورتوفير المزيد من الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتماء )عراب -5

 يعد التمكين عامل مهم ومفتاح أساسي لتنمية عامل اإلبداع داخل المنظمة  -6
منا -7 أكثر  باتجاه مستقبل  المنظمات  لتغيير  التمكين طريقة جديدة  من أي وقت  فسة  يعد  تعقيداً  وأكثر 

 مضى. 

افسة وتلبية  المناق بيجعل التمكين المنظمات غاية في المرونة والقدرة على التعلم والتكيف بغية اللح -8

 طلبات الزبائن. 
 زيادة إنتاجية المنظمة لكونه يسهم في تطوير قابلية العاملين وزيادة رضاهم وتمسكهم بالمنظمة.  -9
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الب  -10 بالعنصر  يرتقي  التعاون  شري  التمكين  من  راقية  مستويات  إلى  المعاصرة  المنظمة  في 

 رة  مباد ح الالمستقل ورو والتفكيربالنفس واإلبداع   والثقة وروح الفرق 

 انياً: التمكين اإلداري:ث

 تعريف التمكين اإلداري: .1

ت  وياحيث يهدف إلى إشراك العاملين في المست  اإلداري،يعرف التمكين اإلداري بأنه أحد مداخل التطوير  

من خالل نشر ومشاركة    المشاكل،بحرية في اإلبداع في حل    والتصرفاإلدارية المختلفة في اتخاذ القرار  

 منظمة  ت في كل مكان من القرارااذ القوة اتخ

وقد عرف العديد من الكتاب والباحثين التمكين اإلداري بأنه عملية اكتساب القوة الالزمة التخاذ القرارات  

وضع    واإلسهام خافي  الفرد  الخطط  وظيفة  تمس  التي  تلك  األفراد    واستخدامصة  لدى  الموجودة  الخبرة 

 لتحسين أداء المنظمة  

وفي    المعلومات، يسمح من خاللها للعاملين بالمشاركة في  بأنه تلك العملية التي    ري اإلدامكين  كما وعرف الت

الوصو  والتنمية، التدريب   بغية  وظائفهم  مهام  على  والرقابة  العمل  والتخطيط  في  اإليجابية  النتائج  إلى  ل 

 ف الفردية والتنظيمية. وتحقيق األهدا

وفي    المعلومات، لمشاركة في  سمح من خاللها للعاملين بالتي يلية اكما وعرف التمكين اإلداري بأنه تلك العم

في   والتخطيط  والتنمية، التدريب   اإليجابية  النتائج  إلى  الوصول  بغية  وظائفهم  مهام  على  العمل    والرقابة 

 (19, ص 2018الجعبري, وتحقيق األهداف الفردية والتنظيمية )

 أساسيات التمكين اإلداري:  .2

حيث    Empowerن األحرف األولى لكلمة  ة مبادئ مستمدة مون من سبعي تتك إلدارإن أساسيات التمين ا 

 يمثل كل حرف من هذه الكلمة مبدأ من المبادئ السبعة: 

  والتعليم دريب وتعليم كل مدير في المنظمة ألن التدريب نبغي تحيث ي :Educationتعليم المديرين   -1

 يؤدي إلى نجاح التمكن اإلداري. 

لتقبل    لى ع  :  Motivationالدافعية   -2 المرؤوسين  تشجيع  لكيفية  تخطط  أن  المنظمات  في  اإلدارة 

عية,  فكرة التمكين اإلداري ولبيان دورهم الحيوي في نجاح المنظمة من خالل برنامج التوجيه والتو 

وبناء فرق العمل المختلفة, واعتماد سياسة األبواب المفتوحة للمديرين في المستويات الدنيا من قبل  

 ا. ليالعاإلدارة 

إن جهود التمكين اإلداري لن يكتب لها النجاح ما لم يكن كل فرد في    : Purposeوضوح الهدف   -3

المنظمة   لفلسفة  التام  والتصور  الواضح  الفهم  التمكين    وأهدافها،المنظمة  عملية  صلب  أن  حيث 

 . مة منظلإلمكانيات اإلبداعية لألفراد لتحقيق أهداف ال والموجه اإلداري هو االستخدام المخطط 
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( تمثل  As 3)  محددات تعرف بالـ  لتمكين اإلداري تتكون منالملكية في ا"  : Ownershipالملكية   -4

السلطة وهي:  المعادلة  لعناصر  األولى    ، (Accountability) لةساءالم  ، (Authority)  األحرف 

 . ( Achievement) اإلنجاز 

التغيير   -5 في  ا   : Willingness to changeالرغبة  التمكين  نتائج  تقوإلدارإن  المنظمة ي  إلى    د 

  اليومية، وإن البحث عن طرق عمل جديدة وناجحة أصبح الحقيقة    مهامها،الطرق الحديثة في أداء  

 سائل األداء ستؤدي إلى الفشل. ر فإن والتغيي والوسطى ومالم تشجع اإلدارة العليا  

إلداري  كين ا التم  حيان بإفشال برنامج تقوم اإلدارة في بعض األ  : Ego eliminationنكران الذات   -6

البدء  قب المتمثل    بتنفيذه،ل  القديم  اإلداري  النمط  وإتباع  الذات  بحب  المديرين  بعض  يتصف  كما 

وليس طريقاً لتحسين مستوى    لهم، لى أنه تحد  وينظرون إلى التمكين اإلداري ع  والسلطة بالسيطرة  

 هين. التنافسية. أو فرصة لنموهم شخصياً كمديرين وكموج

روح الحياة للتمكين اإلداري هو االعتقاد بأن كل عضو في المنظمة قادر  ن  إ   : Respectاالحترام   -7

عمله   تطوير  خالل  من  فيها  المساهمة  العاملين  فيه،   واإلبداع على  احترام  يشكل  فلسفة    ومالم 

 (.20, ص 2018الجعبري, فإن عملية التمكين لن تقدم النتائج العليا المرجوة ) المنظمة،

 

 اري:أبعاد التمكين اإلد .3

أبعاد التمكين اإلداري من دراسة ألخرى فكل ينظر لها من زاوية اهتمامه وبحثه ويستخدم    /تتباين عناصر

 ين اإلداري لدراسات سابقة: ما ينسجم مع أهدافه. والجدول أدناه يبين أبعاد التمك 

 أبعاد التمكين اإلداري  /عناصر السنة  الدراسة  م 

الحوافز    والتأهيل،التدريب    الفريق،   وحر  مية تن  الصالحيات،تفويض   2011 الدعدي .1

 حرية االختيار   والتشجيع،

اتخاذ    المهني،النمو    السلطة، تفويض   2013 الزاملي .2 في  العمل   القرار،المشاركة 

 االتصال وتدفق المعلومات  التحفيز، ،الجماعي

  ن، الموظفي حافز    التدريب،   الجماعي، العمل    السلطة،تفويض   2013 المسعودي  .3

 العدالة واالنصاف   الفعال، االتصال  القرار، ي صنع ركة فالمشا

 التحفيز  الفعال، االتصال  التدريب، العمل،فرق  السلطة، تفويض  2013 بودرهم  .4

 التحفيز  الفعال،االتصال  التدريب، الجماعي، العمل  السلطة، يض تفو  2015 معراج .5

  العاملين، تحفيز    ل،العم  فرق  الفعال،االتصال    السلطة،تفويض   2017 تركي  .6

 تدريب العاملين 

المشاركة في المعلومات واتخاذ    الفعالة،االتصاالت    السلطة،تفويض   2015 العايش  .7
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 العمل بروح الفريق  القرارات،

 التدريب  االتصال، التحفيز، السلطة، تفويض  2016 ح تش .8

اتخاذ    الصالحيات، تفويض   2016 محمدية  .9   الذاتي، يز  تحف ال   ت،القراراالمشاركة في 

 بناء الثقة   العمل،بيئة 

 فرق العمل  التحفيز، التدريب، السلطة، تفويض  2016 حبة  .10

بلخضر   .11

 وبوخضير 

 التدريب  االتصال،  التفويض، 2016

 التدريب  العمل، فرق  الفعال، االتصال  التحفيز، السلطة، تفويض  2016 الصغير .12

 المعرفة القوة،  فآت،المكا المعلومات، 2016 الكعبي  .13

 التمكين النفسي  اإلداري، التمكين  2016 فرج .  14

 التمكين اإلداري  2017 كهينة وأحمد  .15

 التكوين اإلداري  2017 عقون وبو حديد  .16

 الحرية واالستقاللية  السلطة،تفويض  والتعليم، التكوين  2017 والعايب بضياف   .17

 بناء فرق العمل   التصرف،قاللية وحرية ست اال ت،بالمعلوماالمشاركة  2017 مصنوعة  .18

شتاحتة وبن   .19

 خليفة 

واتخاذ    السلطة،تفويض   2018   التدريب،   العمل،فرق    القرارات،المشاركة 

 الذات، نكران    الدافعية،  الصحية،البيئة    ز،حفيالت  الفعال،االتصال  

 األثر  والمقدرة،الكفاءة  ،المعنى

 تطوير العمل العمل،استقاللية  العاملين، يات فا ك العمل، معنى  2018 الدوري .20

 ( الدراسات السابقة ألبعاد التمكين اإلداري 1الجدول )

 20ص  جامعة عدن ي إبداع العاملين" بعنوان "أثر التمكين اإلداري ف  2019 عمروالمصدر: دراسة 

 العمل،فرق    طة،السل  سبق أن معظم الدراسات اتفقت على أن أبعاد التمكين اإلداري هي: تفويض  ممايتضح  

على    التدريب،   االتصال،  تدل  التي  الذكر  آنفة  األبعاد  حول  اإلدارية  الممارسات  انحصرت  وقد  التحفيز 

 : ( 20, ص 2019, عمرو)  مكين اإلداري كاآلتيالت

إن الفكرة األساسية لمفهوم التمكين اإلداري أن تتم عملية تفويض الصالحيات إلى    تفويض السلطة: -1

اإل من    الدنيا،   داريةالمستويات  الممتدة  القرارات  على  التأثير  في  القدرة  لهم  العاملين  يصبح  إذ 
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ولذلك فإن فكرة    ، لهملعمالقرارات االستراتيجية في المستوى األعلى إلى القرارات المتعلقة بأدائهم  

فإن    كيد لتأباو   بالمشاركة،التمكين تتطلب تغييراً في األنماط القيادية التقليدية إلى أنماط قيادية تؤمن  

 .والتفويض إلى الثقة   والتوجيههذا يتطلب التحول من الرقابة  
مشاكل    يمكن أن يعملوا معاً وبشكل جماعي في حل  هم إن العاملين يجب أن يشعروا بأن  فرق العمل:  -2

ويتطلب ذلك مستوى عاٍل    الجد،وأن أفكارهم يتم احترامها وتؤخذ على محمل    ،وحداتهمفي    العمل

  التوجيهات، العمل في المنظمة على توفر قائد قوي قادر على تقديم    وير فرقط تتمد  ويع   الثقة،من  

أثناء    والتشجيع،  تواجههم  قد  أي صعوبات  للتغلب على  الفريق  أن    العمل،والدعم ألعضاء  ويجب 

والتمتع    جماعية، ومسؤولية    مشترك، ويلتزموا بتحقيق هدف   متنوعة، يتمتع أعضاء الفريق بمهارات  

 . ي اتخاذ القرارات التنفيذيةة فالسلط من بمستوى عالٍ 

المستويات    االتصال: -3 بين كل  الفعال  لتمكين    اإلدارية،يعد االتصال  من    العاملين،المفتاح األساسي 

 م. ات ومشاركتها فيما بينه خالل تبادل المعلوم

ا  التدريب:  -4 للتصرف  الالزمة  األدوات  و  المهارة  و  المعرفة  إكسابهم  العاملين  تمكين    لفعال يضمن 

التد   بصفة  ويتمثل  المالئم,  التدريب  بدون  هذا  يتحقق  أن  يمكن  فال  من  مستمرة  مجموعة  في  ريب 

بم العاملين  لتزويد  المنظمة  قبل  من  المخططة  و  الهادفة  مهاراتهم  العمليات  وتطوير  معينة  عارف 

خالل  وتغيير فمن  مهماً,  معنوياً  حافزاً  التدريب  ويعد  بناء,  بشكل  وإنتاجيتهم  يتحسلوكهم  سن  ه 

وظيفي و الثقة بالنفس و  مستوى االقتصادي واالجتماعي للعامل وتزداد درجة إحساسه باألمان الال

تواجه  ات و المساهمة في حل المشاكل التي نجاز كما يعتبر وسيلة فعالة التخاذ القرار اإلالقدرة على  

 . بيئة العمل مما يتيح الفرصة نحو الترقية و التقدم الوظيفي

العا -5 المادية    ملين:تحفيز  الحوافز  العاملين من خ  والمعنويةتسهم  تمكين  دافعيتهم ورضاهم    اللفي 

تشبع    الوظيفي،وانتمائهم   عندما  خاصة  ا  احتياجاتهم،وبصفة  في  تقديمها  المناسب  وبشرط  لوقت 

تقويم    وربطها  إال    لكيال   ألداء،ا بنظام  الحوافز  لتطوير    لمستحقيها، تمنح  حقيقي  دافع  بمثابة  وتكون 

ولكي يكتب لجهود التمكين النجاح يجب أن يتم ربط    للتمكين، كناتج نهائي    والمنظمات ين  لعاملداء اأ

 التقدير والمكافأة التي يحصل عليها العاملون بأهداف المنظمة. 

 

 خطوات تنفيذ التمكين اإلداري:  .4

 : التالية التمكين اإلداري يتم تنفيذه حسب الخطوات إن 

للتغيير -1 الحاجة  أسباب  برنامج  أول  إن    : تحديد  يتبنى  أن  يريد  لماذا  المدير  يقرر  أن  يجب  خطوة 

فإن شرح وتوضيح ذلك للمرؤوسين يساعد في الحد    األسباب،لتمكين العاملين وأياً كان السبب أو  

الغموض وعدم  من   التعرف على توقعات اإلدارة  ويبد   التأكد،درجة  المرؤوسين في  وما    نحوهم،أ 

 الذي سيكون عليه التمكين.  والشكلشرح الهيئة  اً ن أيضمديريويجب على ال   منهم،المتوقع 
أحد التحديات الهائلة التي يجب أن يتغلب عليها المديرين إليجاد بيئة    التغيير في سلوك المديرين: -2

لي قبل المضي قدماً وبشكل جدي في تنفيذ برنامج للتمكين وأن  ل ممكنة تتصل بتعلم كيفية التخعم

فهناك العديد من المديرين قد أمضوا العديد    المديرين، ام ودعم  التز  ل على هناك حاجة ماسة للحصو

التنازل  أو  التخلي  في  راغب  غير  يكون  الغالب  وفي  والسلطة  القوة  على  للحصول  السنوات    من 
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سل  عنها، تغيير  يشكل  خطوة  وبالتالي  للمرؤوسين  السلطات  بعض  على  المتخلي  المدير  وكيات 

 جوهرية نحو تنفيذ التمكين. 

التحدي -3 المرؤوسين:د  بمشاركة  المديرين    قرارات  عنها  سيتخلى  التي  القرارات  نوع  تحديد  إن 

لى متطلبات التغيير في  للمرؤوسين تشكل أحد أفضل الوسائل بالنسبة للمديرين والعاملين للتعرف ع

ي  ئهم ف التي اكتسبوها خالل فترة بقا   والقوةفالمديرين عادة ال يحبذون التخلي عن السلطة    سلوكهم،

التي يمكن أن يشارك فيها المرؤوسين بشكل    السلطة، القرارات  لذا يفضل أن تحدد اإلدارة طبيعة 

 تدريجي. 

لمرؤوسين  وحتى يكون ل  الفريق، دام أسلوب  البد أن تتضمن جهود التمكين استخ   تكوين فرق العمل:  -4

تأثير وظائفهم   كيفيةفهم بالقدرة على إبداء الرأي فيما يتعلق بوظائفهم ويجب أن يكونوا على وعي وت

وأفضل الوسائل لتكوين ذلك اإلدراك أن يعمل المرؤوسين    ككل،   والمنظمة على غيرهم من العاملين  

أفراد   مع  مباشر  ا  آخرين،بشكل  يعملون  فالموظفين  وقراراتهم  لذين  أفكارهم  تكون  جماعي  بشكل 

 أفضل من الفرد الذي يعمل منفرداً. 

للمرؤوسين من اتخاذ قرارات أفضل للمنظمة فإنهم يحتاجون    يتمكن لكي    المشاركة في المعلومات: -5

المنظمة   وعم  وظائفهم  عن  يعمل    ككل، لمعلومات  أن  اإلدراك  ذلك  لتكوين  الوسائل  وأفضل 

ألمرؤوسين بشكا أفكارهم    آخرين،فراد  ل مباشر مع  الذين يعملون بشكل جماعي تكون  فالموظفين 

 . نفرداً وقراراتهم أفضل من الفرد الذي يعمل م
التدريب:  -6 وتوفير  المناسبين  األفراد  يمتلكون    اختيار  الذين  األفراد  اختيار  المديرين  على  يجب 

بشكل    والمهارات القدرات   اآلخرين  أن    وبالتالي  عي،جما للعمل مع  معايير  يفضل  للمنظمة  تتوافر 

 واضحة ومحددة لكيفية اختيار األفراد المتقدمين للعمل. 

 فوائد التمكين اإلداري: .5

إذ يشعرون    العاملين، فهو يسهم في رفع معنويات ورضا    المنظمة،ن من أهم ضمانات استمرار  لتمكييعد ا

وهذا الرضا يسهم مع حرية    بهم،العليا وثقتها  كما يستمتعون بتقدير اإلدارة    قدراتهم،بإتاحة الفرصة إلظهار  

لنظر إلى الفوائد التي يحققها  مكن اهنا يالتصرف المكفولة في إثراء التفكير اإلداري والسعي لتحسين األداء و 

 التمكين اإلداري من الجوانب التالية: 

 وائد التمكين للمنظمة: : ف5.1

ن معلومات ومعرفة ومهارة وتدريب وثقة وحوافز من  إذا كانت المنظمة قد قدمت للموظف كل ما يمَكنه م 

المنظمة بالخير والعمل  على    ينعكسفمن الطبيعي أن يكون لذلك كله مردود    الموظف،جل رفع سوية ذلك  أ

وتحقيق    ، والقصيرةالذي يحقق للمنظمة نتائج إيجابية تساهم في تحقيق أهداف المنظمة الطويلة المدى    الجاد،

الربح   مثل  لمصلحة    عتوسوالنتائج  جيدة  نتائج  من  وغيرها  الجيدة  تمكين    المنظمة،والسمعة  فوائد  وتتمثل 

 المنظمة فيما يلي: 

 ظمة منين لللعاملزيادة والء ا -1
ً تحسين مستوى إنتاجية ال -2  عامل كَماً ونوعا
اإلبداع   -3 فرص  المبادرة    واالبتكارزيادة  روح  على  العاملين  وتشجيع  التصرف    والتفكير لحرية 

 قة يم أفكار خالالخالق وتقد 
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 والتجديد مساعدة المنظمة في برامج التطوير   -4
حصة السوقية وسمعة المنظمة  ة واللربحيتحقيق نتائج أداء جيدة من حيث جودة األداء ومن حيث ا -5

 حقيق مؤشرات مالية أفضل بشكل عام. وت

 تحسين العالقة بين العاملين داخل المنظمة   -6
مل مع الهياكل  رق القديمة في اإلدارة وغير الفعالة للعيمكن المنظمة من إحالل طرق بديلة عن الط -7

 المخولة التي هي أكثر مالءمة الحتياجات العمالء  والنظم

 فوائد التمكين للموظفين:  : 5.2

وهنالك عدد من المزايا والتبعات    التمكين، مكين نتائج في غالبها إيجابية للموظف المناسب لمفهوم  يحقق الت

 موظفين نذكر منها: التي تنجم عن تمكين ال

 زيادة الشعور باالنتماء للمنظمة -1
 رفع مستوى المشاركة الفعالة -2

 إدراك الفرد لقيمة عمله  -3
 لنفس بالثقة  زيادة ا -4

 خلق فرص العمل  -5
 عارف ومهارات جديدةالحصول على م -6
 ارتفاع مقاومة العامل لضغوط العمل -7

 انخفاض التسرب ودوران العمل   -8
لل من مستويات اإلجهاد في  ر على ما يفعلونه. كما يمكن أن يقيمكن الموظفين من توفير سيطرة أكب -9

 وتحسين الرضا الوظيفي لديهم   العمل، مكان 

 للمتعاملين مع المنظمة )الزبائن(:   مكين د الت: فوائ5.3

التمكين   يتعاملون مع عاملين يتمتعون بمستويات عالية من  الذين  الزبائن  الدراسات أن    اإلداري، لقد أكدت 

يدل على وجود عالقة طردية بين رضا الزبائن والتمكين    الرضا، وهذاات عالية من  رون عن درجكانوا يعب

تمكينهم    للعاملين، ا  وخاصةألن  والخدمات  لمؤفي  والفنادق  التجارية  والمحال  كالمصارف  الخدمية  سسات 

التعامل بمستويات عالية من الفهم والم  وغيرها،الصحية   رونة والتكيف  يسهم في زيادة قدرة الموظف في 

  بخالف الموظف الذي ينتظر التعليمات من غيره   الخدمة،وجودة    األداء،إلى سرعة    مما يؤدي  واالستجابة،

 (. 64,ص 2016در, القا )عبد 

 مقومات نجاح التمكين اإلداري:  .6
 

للمنظمة: -1 المستقبلية  الرؤية  مع  المنظمة    التواصل  رؤية  مع  التمكين  عملية  لم    وقيمتها،ربط  فإذا 

ية المنظمة المستقبلية قد يعتبر الموظفين عملية التمكين موجة إدارية جديدة  ملية التمكين رؤتدعم ع

الغرض   يفهمون  أنها    ها، نم أوال  يفهم  لكي  المنظمة  قيم  من  التمكين جزء  عملية  تصبح  أن  فيجب 

 مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بنجاح المنظمة. 
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فيجب أن تظهر عملية التمكين وكأنها    حرجة،ة  يادة هذه العمليإن طريق ق  القيادة بضرب األمثال:  -2

عملية   به  تأتي  لما  مناقضاً  هذا  يبدو  قد  بينما  أعلى  من  الرؤية  يوف  حيث   ،التمكينتأتي  القادة  ر 

إلى ذلك   باإلضافة  بيئة يتحكم فيها األفراد  المستقبلية ويوفرون العون والتشجيع وهما شيئين لخلق 

 ية التمكين من خالل إدارتهم. م أن يقودوا عمل لذين يمكن بدوره يجب تشجيع األبطال ا

لفرد كلما  يتلقاها ا  التي   علومةفكلما زادت جودة الم  الحل،االتصال والمشاركة هما    االتصال الفعال: -3

في   أداؤه  تشجع    العمل،تحسن  التقليدية  االتصال  في جلسات  البشرية  الموارد  ومن خالل مشاركة 

 الوصول إلى إجماع كافة اآلراء. ثابتة تهدف إلى  صال عملية تفاعلفاالت التمكين، عملية 

وتدعو عملية    عوناً، أو  قيداً   ظيميةقد تكون الهياكل التن  إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمنظمة: -4

اتخاذ   مرحلة  إلى  أقرب  الفرد  يصبح  حيث  البناء  في  التغييرات  إحداث  إلى  الناجحة  التمكين 

 ية. ك من البيروقراطوتقلل بذل القرارات،

الجماعي: -5 العمل  التي توفر    تقوية  التقنيات  أقوى  أحد  التمكين هو  الجماعي في ظل عملية  فالعمل 

الخبيئة مناسبة ألخ تلك  طورة  ذ  التعلم من  الوقت  نفس  ولكن في  الرتكاب األخطاء  األولى وأحياناً 

ي ظل عمل  أنه إذا طبقت ف  ويمكن تطبيق عملية التمكين بدون فرق عمل جماعية في حين   األخطاء،

 فستوفر بيئة أكثر مساندة للفرد وسينتج عن ذلك نتائج أفضل. جماعي 
  بأنفسهم، تكون لديهم ثقة في اتخاذ القرارات  يع ل التشج إلى    يحتاج األفراد   تشجيع التطوير الشخصي:  -6

 وهذا ال يعني توفير التدريب فحسب ولكن إظهار الثقة واالحترام للفرد أيضاً. 

النتيجة النهائية لعملية التمكين غالباً ما تكون ارتفاعا في مستوى الخدمة    : ة العمالء هدفاً جعل خدم -7

الرضا   معدالت  أقصى  تحقيق  ثم  يتخذوا    ،الءعمللومن  لكي  البشرية  الموارد  تشجيع  يجب  لذلك 

 قراراتهم إلرضاء العمالء. 

ن تضع مقاييس  تحتاج المنظمة ألقبل البدء في العمل بمدخل التمكين    قياس التقدم ومكافأة النجاح: -8

 لنجاح ومساعدة كل األفراد على فهم تلك المقاييس وأخذ موافقتهم عليها  ل
 

 نماذج التمكين اإلداري: .7

ا  لبلوغ الداخلية  أو  البيئة  ومحيط  لظروفها  وفقاً  التمكين  تتفهم  أن  منظمة  كل  تحتاج  التمكين  من  القتراب 

اذج التمكين والتي يمكن أن تساعد على تحليل  وتظهر مراجعة لبعض األدبيات أمثلة لمختلف نم  والخارجية،

 : (26,ص 2018ي,جعبر)ال ا وسوف نعرض أهم النماذج التي تفسر التمكين ومنه  التمكين،فهم مفهوم و

1- ( الذاتية  (: Conger & Kanungoنموذج  للفاعلية  تحفيزي  كمفهوم  التمكين  النموذج  هذا    .عرف 

حيوتب للتمكين  الفردي  التحفيز  نموذج  الكاتبان  الشعور  نى  لتعزيز  كعملية  التمكين  تعريف  تم  ث 

والعمل على    الضعفعور بفاعلية الذاتية للعاملين من خالل التعرف على الظروف التي تعزز الشبال

تع  التي  الرسمية  غير  والوسائل  الرسمية  التنظيمية  الممارسات  بواسطة  عليها  والتغلب  تمد  إزالتها 

( خمس مراحل لعملية  Conger & Kanungoوقد حدد )على تقديم معلومات عن الفاعلية الذاتية,  

ور بفقدان القوة بين  الشع   تسبب   التمكين تتضمن: المرحلة األولى وهي تحديد العوامل التنظيمية التي

إدارية  أساليب  استخدام  وهي  الثانية  المرحلة  ومت  العاملين,  بالمشاركة  اإلدارة  كتحديد  مثل  طلباته 

والمكاف الوظيفة,  إثراء  المسببةالهدف,  العوامل  إلزالة  باألداء.  المرتبطة  العاملين    آت  لشعور 

لك باستخدام  لية الذاتية للعاملين وذ الفاعت عن  المرحلة الثالثة وهي تقديم معلوما  والعجز، بالضعف  
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الغير   المكاسب  مصادر:    العاطفية، واالستثارة    ي، اللفظاإلقناع    المنجزة،التجارب    فعالة،عدة 

ؤوسين لتلك المعلومات سيشعر المرؤوسين بالتمكين من  نتيجة الستقبال المر  المرحلة الرابعة وهي 

المرحلة الخامسة وهي    الذاتية، واالعتقاد بالفاعلية    ،داءاألت  وتوقعا  المبذول،خالل الزيادة في الجهد  

 ن إلنجاز أهداف المهمة المعطاة. التغيير في السلوك من خالل إصرار ومبادرة المرؤوسي 

وهذا النموذج يقوم على ثالث مكونات البد من توافرها حتى    (:Bayerlein and Harrisنموذج ) -2

طة والمسائلة والقدرة ويقصد بها في النموذج ما  السلت في مكوناوتتمثل هذه ال التمكين، تتحقق عملية 

وإنجاز   لفعل  القرار  التخاذ  الضرورية  والمعرفة  والمهارات  المعلومات  امتالك  وهي  القدرة  يلي: 

السلطة    الواجبة، المساءلة وهي تحمل أفراد وجماعات العمل المسؤولية إلنجاز المهمات    مات،المه

 المهمات وصنع القرارات ذات العالقة   وإنجاز ارة إلد   لحريةوة واء التابعين الق وهي إعطا

حدد هذا النموذج أربعة أبعاد نفسية للتمكين اإلداري حيث    (:Thomas and Velthouseنموذج )  -3

لتمكين العاملين, وهذه األبعاد تمثلت فشعر ال ي التأثير الحسي أو اإلدراكي  كاتبان أنها تمثل أساساً 

القرفي   وفي  الكفاية وهي    يمكنالتي  ارات  العمل  الثاني  البعد  وتناول  معينة,  مهمة  اتجاه  تتخذ  أن 

يتضمن اإلحساس    شعور الفرد باإلنجاز عند أدائه األنشطة و المهام الموكلة إليه, والشعور بالكفاية

مل يتمثل في  بأداء المهام بشكل جيد وذي جودة, أما البعد الثالث فقد تمحور حول إعطاء معنى للع

يستحق جهده ووقته, وأنه سيؤدي رسالة ذات قيمة, أما البعد الرابع واألخير فقد    طريق د في  الفر  أن

إلحساس بأنه قادر على استخدام  تمثل في االختيار, حيث يمثل شعوراً بأن الفرد حر في اختياره, وا

 حكمه الشخصي والتصرف من خالل تفهمه للمهمة التي يقوم بها. 

  ثالث لقد حدد هذا النموذج    (:Beyerlien and Harris model of empowermentنموذج )  -4

وتتمثل هذه المكونات الثالثة في السلطة والتي    التمكين، مكونات البد من توافرها حتى تتحقق عملية  

والمساءلة   العالقة،همات وصنع القرارات ذات ي إعطاء التابعين القوة والحرية إلدارة وإنجاز المتعن

أفحي تحمل  تعني  و ث  الجماعاراد  المهام  ت  إلنجاز  المسؤولية  تمثل    الواجبة،عمل  فهي  القدرة  أما 

 . امتالك المعلومات والمهارات والمعرفة الضرورية التخاذ القرار لفعل وإنجاز المهمات 

 

 معوقات التمكين اإلداري:   .8

هتها من  مواج  م يتم وتحديات والتي إذا ليقف أمام التمكين اإلداري للعاملين في أي منظمة معوقات وعوائق  

بل اإلدارة وخاصة اإلدارة العليا تؤدي إلى فشل كبير في عملية تطبيق التمكين اإلداري وقد يتم تقسيم هذه  ق

 : ( 23,ص 2014ور, )الشياب وأبو حم  المعوقات كما يلي 

 :  معوقات شخصية: 8.1

 عدم الرغبة في التغيير  -1

 ارات المركزية الشديدة في اتخاذ القر -2
 السلطة  دان من فقعليا خوف اإلدارة ال -3
 خوف العاملين من تحمل المسؤولية  -4

 ضعف نظام التحفيز ونظام المكافآت  -5
 ضعف التطوير والتدريب الذاتي للعاملين  -6
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 : ة: معوقات اجتماعية وثقافي8.2

 تفضيل التقليد على التغيير والتجديد  -1

 إتباع العادات السائدة في األسرة والمجتمع  -2
 الجميع  ها لفخاي د تبني أفكار جديدة قالخوف من   -3
 التقوقع على الذات وعدم االنفتاح على المجتمعات األخرى  -4

 ذوبان الفرد في الجماعات وإهمال مواهبه وقدراته  -5
 عدم االستقرار األمني واالجتماعي.  -6

   : معوقات اقتصادية: 8.3

ال مستوى  انخفاض  في  عائقاً  االقتصادي  المستوى  تدني  واالنفتاحيعتبر  والمؤسسي    فكر  حالفردي  د  على 

إشباع    السواء، على  األسرة  رب  أمام  عائقاً  يقف  الدخل  مستوى  تدني  وأن  الحياة  هو عصب  المال  أن  إذ 

يترتب عليها آثار   الخارجية،مشكالت المديونية  اقم  وتف  واالجتماعي، فالتدهور االقتصادي   األساسية،حاجاتها  

 تالي على اإلبداع. سلبية في مجاالت التعليم وبال

 ة:  إداري : معوقات 8.4

 كثيرة هي المعوقات اإلدارية التي تحول دون تنمية اإلبداع اإلداري ومن أهمها: 

 ءات والخوف من الفشل. من خالل االلتزام الحرفي بالقوانين والتعليمات واإلجرا التغيير مقاومة  -1
 عدم ثقة بعض المديرين بأنفسهم  -2
 سوء المناخ التنظيمي  -3

 مؤهلة. ود قيادات إدارية عدم وج  -4
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 المبحث الثاني 

 مفهوم اإلبداع واإلبداع التكنولوجي 

اإلبداع   جزئين:  من  يتكون  التكنولوجي  اإلبداع  مصلح  أن  يستعمل    والتكنولوجيا،نالحظ  ما  عادة  حيث 

 ويدور موضوعه حول المنفعة.  نوعه، تى فريد من  داع للداللة على كل شيء جديد وح مصطلح اإلب

لتعريفات الحديثة لكل جزء على  هما ولذلك ستتناول الباحثة أبرز انم وقد تعددت التعاريف التي تتناول كل  

 :  ىحد 

 أوالً: اإلبداع 

 تعريف اإلبداع:  .1

 اإلبداع لغة: 

وإنشاؤه على    مثال،ى  ختار الصحاح: إبداع الشيء اختراعه ألعليعرف اإلبداع في المعجم الوسيط ومعجم م

 (14,ص 2011ي, ود وجعله غاية في صفاته )عبد المختار وع  سابق،غير مثال 

  إبداع  معاني،وتدور كلمة اإلبداع في معاجم اللغة العربية كما في المعجم الوسيط ومختار الصحاح على عدة  

 صفاته. وجعله غاية في   سابق،ى غير مثال وإنشاؤه عل  مثال،الشيء اختراعه ألعلى 

 االبداع اصطالحاً:

مهارة    إن تتضمن  المهارات  من  مجموعة  يمثل  الحساسية    واألصالة،  والمرونة،   ة،قالطالاإلبداع  ومهارة 

 ومن ثم العمل على إعادة صياغة المشكلة وشرحها بالتفصيل.  المشكالت،تجاه 

أفكاروي إنتاج  على  القدرة  بأنه  أيضاً  طفيفة    مبتكرة،  عرف  اختالفات  مع  أفكار  إنتاج  على  القدرة  وليس 

 المؤسسية. ما التي تناسب حل المشكالت يساإلبداع أسلوب لتوليد األفكار ال بسيطة،وبعبارة   .وحسب 

وصنع صورة من    موجودة،كما ويعني اإلبداع صنع تركيبات جيدة ورؤية نقاط وصل جديدة بين عناصر  

اإلبداع توافر المصادر والقدرة على حل المشكالت من خالل التفكير الناقد    يتطلب   وهكذا  الجديدة،التركيبات  

 (. 25,ص 2016ح األسئلة أكثر من مجرد النقد )الحميدي, رطواإلبداع في إطار عقلي بما يتيح 

عن   العربية  التعريفات  من  العديد  اإلدارة    اإلبداع،وهناك  خبراء  بعض  قدمها  ومنها    المميزون،والتي 

  المرن، الدكتور علي الحمادي والذي قال فيه "أن اإلبداع هو المزيج من الخيال العملي    يف الذي قدمه التعر

  مألوف، ينتج عنها إنتاج متميز غير    صغيرة،مهما كانت الفكرة    جديدة،أو إليجاد فكرة    ة،ميقد لتطوير فكرة  

 (. 13,ص 2015استعماله" )البارودي, يمكن تطبيقه و
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أو    (30ص , 2018)الجعبري,ويعرف   القديمة  اآلراء  دمج  أو  جديد  شيء  تكوين  على  القدرة  بأنه  اإلبداع 

استعما أو  مبتكرة جديدة  في صورة  بطريقة    ل الجديدة  الحاجات  تشبع  حتى  اآلراء  وتكييف  لتطوير  الخيال 

 جديدة, أو عمل شيء ملموس بطريقة  مبتكرة. 

أفكار  واإل توليد  هو  المشاكل    جديدة،بداع  في  فرص    ، القائمةللنظر  رؤية  طريق    جديدة،أو  عن  ربما  أو 

 استغالل التكنولوجيات الجديدة أو التغيرات في األسواق.  

 خصائص اإلبداع:  .2

 (: 21,ص 2019, عمرو بداع مجموعة من الخصائص التي يتميز بها وهي ) إلل

تتمثل   .1 عقلية  قدرات  يتطلب  اإلبداع  التحسس  أن    والمرونة،   واألصالة،  والطالقة،  بالمشكالت،في 

 اصلة االتجاه نحو الهدف. موو

 ينتج عنها فكرة أو عمل جديد.  متعددة،أن اإلبداع عملية ذات مراحل  .2
فقد يكون في صورة منتج أو    ملموساً، رورة أن يكون مادياً  ينتج عنه ليس بالض  أن جهد اإلبداع وما  .3

 أو رؤية معينة.  فكرة، أو  خدمة،
 . والمنظمة  والمجتمع ة ملحوظة على مستوى الفرد أن جهد اإلبداع وما ينتج عنه البد أن يكون ذا قيم .4

 .  والمنظمةلمجتمع اووإنما يمكن ممارسته على مستوى الفرد   فردية،أن اإلبداع ليس ظاهرة  .5
  توجهاته، وهي    أشياء،ل ثالثة  لكنها تبقى كامنة أثناء نضجه داخ  إبداعية،يولد اإلنسان وبداخله قدرة   .6

 والعمليات الخاصة بتفكيره.  وسلوكه، 
وإنما هو طاقة كامنة يتصف بها األفراد جميعهم    معينة،اإلبداع سلوك إنساني ال يقتصر على فئة    نإ .7

للعوامل  عبت   متفاوتة،بدرجات     الفرد،والظروف الموضوعية التي يعيشها ويتفاعل معها    الوراثية، اً 

 قدراته اإلبداعية وتنميتها.  فتعمل على صقل
 من خالل المهارات األساسية لإلبداع. يمكن إدارة اإلبداع وتنميته وتطويره  .8

 إن نمو اإلبداع قد يتم خالل الحياة اليومية والخبرة الحياتية.  .9

 

 جيا: التكنولو  موثانياً: مفه 

 تعريف التكنولوجيا:  .1

 التكنولوجيا لغة:   

  Technoوهي كلمة يونانية تتكون من مقطعين    Technologyإن مصطلح التكنولوجيا هو تعريب لكلمة  

تعن  أو    Logosو  الفن،ي  التي  الفكري  وإبداعه  اإلنسان  التكنولوجيا تربط ذهن  فإن  تعني علماً. وعليه  التي 

والت في كل من األسلوب  ق المادي وكل ذلك يكون من خالل معالجة هادفة إلحداث تحيبخياله العلمي بالتط 

 . (4,ص 2013,الزامليوالوسيلة معاً )
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 ً  : (5, ص2013)بوزناق,  التكنولوجيا اصطالحا

تعرف التكنولوجيا بأنها "مجموعة المعارف والخبرات والممارسات التقنية والعالقات المتبادلة بين األنظمة  

 الحقيقية أو المتوقعة"   واالجتماعية،   حيث تطبيقها يساهم في إشباع الحاجات االقتصادية للعمل،ة الفرعي

 ستخدمة لخلق منتج أو خدمة"  والمعرفة المواإلجراءات  واألساليب التكنولوجيا بأنها "األدوات  Daftويعرف 

لتتض المادية  وغير  المادية  الجوانب  بين  التكنولوجيا  تجمع  أشمل  وأدوات  م   من وبمفهوم  ومعدات  عارف 

المواد   لتحويل  وقواعد  ومهارات  وطرائق  أو  وتقنيات  منتجات  االقتصادية    خدمات،إلى  األهداف  لتحقيق 

   الحقيقية منها والمتوقعة  واالجتماعية، 

 وجيا يتمحور حول ثالث اتجاهات هي: فإن مفهوم التكنول تقدم،وبناًء على ما 

ت  -1 التي  التطبيقية  والمهارات  وإنخد ستالمعارف  أهدافها  لتحقيق  المؤسسة  تقديم  مها  أو  السلع  تاج 

 الخدمات.

 . التركيز على تكنولوجيا المواد الخام وكيفية معرفة صفاتها بما فيها من أساليب وإجراءات علمية  -2

من حيث األجهزة والمعدات وأنماط اإلنتاج المستخدمة في    التركيز على المفهوم اآللي للتكنولوجيا -3

 المؤسسة. 

 

ً ثالث  اإلبداع التكنولوجي:  : ا

 تعريف اإلبداع التكنولوجي:  .1

سوف نتطرق اآلن إلى تعريف اإلبداع التكنولوجي بحيث أن    والتكنولوجيا، بعد ما تطرقنا لتعريف اإلبداع  

 عدة تعاريف حاولت توضيح معنى اإلبداع التكنولوجي  هناك 

المنتجات   Salahيعرف   وتطوير  "اكتشاف  بأنه  التكنولوجي  أو  )  اإلبداع  الخدمات(  أو    العمليات، السلع 

الجديدة وترجمتها إلى تطبيقات تجارية"  فاكتشاف وتطوير المنتجات الجديدة تعتبر المدخل لتطوير المعرفة  

(Salah,2017,P228 ) 

يعرف على أنه "تلك العملية التي تتعلق بالمستجدات اإليجابية والتي تخص المنتجات بمختلف أنواعها  ا  كم

 ". نتاج إلا  وكذلك أساليب 

( اإلبداع التكنولوجي  NSF-National Science Federation)األمريكية  وتعرف مؤسسة العلوم الوطنية  

 ت للسوق".  على أنه "إدخال أو تحسين لمنتجات أو عمليات أو خدما 
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وبمفهوم أشمل يعرف اإلبداع التكنولوجي على أنه "كل جديد على اإلطالق أو كل تحسين صغير أو كبير  

ية الفنية  جات وأساليب اإلنتاج الذي يحصل بمجهود فردي أو جماعي والذي يثبت نجاحه من الناحنتلمفي ا

 أو التكنولوجيا وكذلك فعاليته من الناحية االقتصادية". 

عل تقبناء  ما  بها  ى  تقوم  التي  العملية  تلك  أنه  على  نعرفه  أن  يمكن  التكنولوجي  لإلبداع  تعاريف  من  دم 

التن لتحقيق  في شكل  ق  سيالمؤسسة  وترجمتها  الجديدة  األفكار  تبني  بهدف  أنشطتها  بين  والتفاعل  والتعاون 

 الميادين. جديد أو تطوير عملية إنتاجية موجودة وذلك لتحقيق نتائج إيجابية في كافة  منتج

عملية   أو  لمنتج  المؤسسة  تقديم  قرار  من خالل  يتجسد  التكنولوجي  اإلبداع  أن  نرى  السابقة  التعاريف  من 

)التجسيد  جيتاإن للسوق  جديدة  م  التجاري(،ة  بين  االلتقاء  ذلك  يصبح  التكنولوجي  ممكن  فاإلبداع  هو  ا 

ً  اجتماعياً،   . (5,ص 2013)بوزناق,   اقتصادياً وتقنيا

 العالقة:  لي يوضح هذهوالشكل التا

 )عالقة اإلبداع التكنولوجي بالمجاالت األخرى(  -3-الشكل 

  والتسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  التنافسية،مساهمة اإلبداع التكنولوجي في تعزيز الميزة   -( 2013)الغني المصدر: دراسة بوزناق عبد  

 6, صالجزائر-بسكرة-جامعة محمد خضيرة
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 داع التكنولوجي: اإلب خصائص .2

لة  مثلمتوا  يمكن استخالص الخصائص األساسية المرتبطة باإلبداع التكنولوجي   السابقة،من خالل التعاريف  

 : فيما يلي

بحيث أن كل إبداع ال يؤدي إلى تحسين في عملية الصنع أو    واإلنتاجية،أن يكون مرتبطاً باإلنتاج   .1

جديدة أو تحسين المتواجدة ال يعتبر إبداعاً تكنولوجياً    استخدام عناصر اإلنتاج وال في توفر منتجات 

 بالمعنى الصحيح. 

تكنول .2 أو  فنية  معارف  تطبيق  نتيجة  موجيأنه  إلى    بها،عترف  ة  يستند  جديد  كل  أن  هذا  ومعنى 

 ر دقيقة ويؤدي إلى نتائج غير فعالة رغم جاذبيتها ال يمكن اعتبارها إبداعاً تكنولوجياً. معلومات غي

المجهود  .3 اإلبداعأن  إبداعات  ات  ليست  التكاليف  تقليل  أو  التحكم  إلى  الوصول  دون  المبذولة  ية 

أ ا هوالنقطة األساسية هن  تكنولوجية،  التك ي  اإلبداع  التكلفة  ن  المنافسة في  نولوجي يحمل في طياته 

وسعر   أن    البيع،النهائية  يستطيع  ال  الوحدوية  اإلنتاج  تكلفة  من  يخفض  ال  الذي  الفني  فاألسلوب 

 المؤسسة، من ازدهار يض

وا .4 الكفاءة  محدود  يكون  األسواق  في  انتشار  بدون  التكنولوجي  اإلبداع  االبداع أن  فإن    لفعالية. 

أساتكنال عامل  التنمية  ولوجي  تتحقق  وحتى  الحرة  السوق  ديناميكية  في  وبالتالي  المنافسة  في  سي 

 االقتصادية البد أن يكون له آثاراً أوسع ما يكون. 

 

 التكنولوجي:   مكونات اإلبداع .3

اإلبداع   النظر عن موضوع  بغض  بينها  فيما  تتشابه  الرئيسية  اإلبداع  مكونات  الدراإن  إليه  تنظر  سة  الذي 

تنظيمياً أو تكنولوجياً. لكن الفرق الرئيسي هنا في تعريف هذه المكونات وفقاً لكل    إدارياً، ء كان إبداعاً  سوا

التكنولوجي    مجال، اإلبداع  بمكونات  سنحيط  )لذلك  التالية  األربعة  الجوانب  خالل  ,  الجعبريمن 

 (:33,ص 2018

 بخصائصه المعرفية والتطورية.  الشخص المبدع: .1

أي أن اإلبداع التكنولوجي هو ظهور اإلنتاج الجديد من خالل تفاعل بين الفرد    عية: بدااإل اإلنتاجية   .2

 وبين ما يقابله من خبرات 

ها التي سنأتي على  ية على وجه الخصوص مع مراحلوهنا هي العملية التكنولوج  العملية اإلبداعية:  .3

 دراسة  ذكرها الحقاً في هذه ال

المختلفة التي توفرها البيئة للفرد المتعلم  والمواقف    روفالظيقصد به مجموعة    الموقف اإلبداعي: .4

 والتي تسهل األداء اإلبداعي لديه. 
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 القدرات المطلوبة لإلبداع التكنولوجي:  .4

ه ويستخدم ما  فكل ينظر إليه من زاوية اهتمامه وبحث أخرى، من دراسة إلى    وبة لإلبداعقدرات المطلالتتباين  

 بقة: تالي هذه القدرات وفقاً لدراسات ساال دولينسجم مع أهدافه. ويبين الج 

 أبعاد اإلبداع   السنة  دراسة م 

 اإلتقان  الطالقة، األصالة،  المرونة، 2011 الدعدي .1

 حل المشكالت  للتغيير،القابلية  ،ازفةالمج روح  2013 المسعودي  .  2

  ه،تجااالحفظ    المرونة،  المخاطرة،   األصالة،  للمشكالت،الحساسية   2013 الزاملي .  3

 التحليل والربط.  الطالقة،

واتخاذ   2013 بودرهم  .4 المشكالت    المجازفة، روح    للتغيير،القابلية    القرارات،حل 

 تشجيع اإلبداع. 

ل  التحلي  المخاطرة،  بالمشكلة،الشعور    المرونة،  الطالقة،  ة،األصال 2013 أبو الخير  .5

 والربط. 

 على حلها   لقدرةوا الت تحسس المشك  المخاطرة،روح  2015 الزهراء .6

 اإلبداع اإلداري  2015 لولو  .7

 روح المخاطرة.   للمشكالت،حساسية  الطالقة،  األصالة، 2016 رباحي  .8

القدرة    المخاطرة،  األصالة،  المرونة،   ة،القالط  للمشكالت،الحساسية   2016 فرج .9

 على التحليل. 

 القة لطا ،للمشكلةالحساسية  األصالة،  المرونة، 2016 الزعبي  .10

 اإلبداع اإلداري  2016 شعباني  .11

بلخضر   .12

 وبوخضير 

 روح المبادرة.  المرونة،  للمشكالت،الحساسية  األصالة، 2016

عطوات   .13

 وآخرون 

 متغيرات المناخ اإلداري اإلبداعي  للموظف،ية ات اإلبداعسمات القدر 2016

 ت. كاللمشالحساسية ل المرونة، الطالقة،  األصالة، 2016 مهدي .14
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واتخاذ   2017 خوين  .15 المشكالت  روح    االتصاالت، سعة    القرارات،القدرة على حل 

 تشجيع اإلبداع  التغيير،القدرة على  المجازفة،

االحتفاظ    والربط،التحليل    المرونة،  الحساسية،  الطالقة،  األصالة، 2017 نوري  .16

 المخاطرة والتحدي.  باالتجاه، 

 ي ردااإل اإلبداع 2017 الشاعر  .17

 الثقافة.  والمهارة،األفراد   العملية، التنظيم، 2017 فنجان  .18

 اإلبداع اإلداري  2018 الناصر وحسين  .19

شتاتحة وبن   .20

 خليفة 

 املين اإلبداع لدى الع 2018

 لقدرات المطلوبة لإلبداع التكنولوجي ل( الدراسات السابقة 2الجدول )

 22, صاليمن  –دن ة عامعج 2019المصدر: دراسة طارق علي عمرو 

هنا أيضاً نستطيع أن نقول بأن القدرات اإلبداعية بشكل عام تتشابه فيما بينها بغض النظر عن مجال اإلبداع  

إبداعاً  المدروس س  وفقاً    ياً،إدارواء كان  القدرات  هنا هو تعريف هذه  لكن االختالف  تكنولوجياً  أو  تنظيمياً 

  لقدرات المطلوبة في الفرد ليحقق اإلبداع التكنولوجي ما يلي ه اهذ   لمجال اإلبداع موضع البحث. ومن أهم 

 : (22, ص 2016)سالمة,

مفيدة وغير المرتبطة بتكرار  وهي القدرة على توليد األفكار التكنولوجية الجديدة النادرة وال  األصالة: .1

إلحصائي  ى امعنلى إنتاج استجابات أصيلة أي قليلة التكرار بال أفكار تكنولوجية سابقة وهي القدرة ع

 ضمن المجال التكنولوجي التي تعتبر هنا الجماعة التي ينتمي إلها الفرد  

ية تفوق المتوسط العام  وهي قدرة الشخص على إنتاج كمية كبيرة من األفكار والحلول التقن   الطالقة: .2

 ويقال بأن الطالقة هي بنك القدرة اإلبداعية   معينة،في غضون فترة زمنية 

ا  المرونة: .3 أو  رة  لقد وهي  حديثة  بطرق  والتفكير  المختلفة  والتقنية  التكنولوجية  الطرق  اتخاذ  على 

 وعدم التعصب لتقنية سائدة بحد ذاتها   المعتاد،التصنيف السائد  بتصنيف مختلف عن 

)الربط(:  .4 المنهجي  والتحليل  للمشكالت  التنبه    الحساسية  من  تمكن  رؤية  امتالك  هنا  ويقصد 

الحا التقنية أو  تفتيت    أو  جات للمشكالت  القدرة على  تقني حديث وأيضاً  ضعف يمكن حله بأسلوب 

القدرة    األولية، لمركبات إلى عناصرها  ا الربط: فهو  أما  البعض.  العناصر عن بعضها  وعزل هذه 

 كوين عناصر الخبرة وتشكيلها. على ت

المبادرة:  .5 الجدي  روح  التقنية  واألساليب  األفكار  تبني  في  المبادرة  زمام  أخذ  عن  والدة  وتعني  بحث 

ا  لها،حلول   الناتجة عن األعمال  المخاطرة  لتحمل  الفرد قابالً  نفسه يكون  الوقت    بها، لتي يقوم  في 

 ذلك. ولديه االستعداد لواجهة المسؤوليات المترتبة على 
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 أهداف اإلبداع التكنولوجي:  .5

)عائد اقتصادي(  فيه    مرغوب يفترض دائماً أن كل إبداع تكنولوجي البد أن يسفر بطريقة تلقائية عن تأثير  

المبدع أو من تبني اإلبداع أو   الروابط    ككل،المجتمع  سواء من وجهة نظر  الفكري يقوم على  وهذا الخط 

 : (7,ص 2013بوزناق,التالية )

إلى  ادية لجميع اإلبداعات التكنولوجية إما عن منتجات جديدة )األمر الذي يؤدي  ثيرات المتسفر التأ  .1

أو عمليات إنتاجية جديدة )األمر الذي يؤدي إلى    اإلنتاج(، على في  ت أاءا كفو  األرباح،من    المزيد 

 جية(. ارتفاع اإلنتا

 . إن االرتفاع في اإلنتاجية يعني االنخفاض في تكلفة الوحدة من الناتج  .2
ارتفاع األرباح ونمو   .3 يسفر عن  الناتج  الوحدة من  تكلفة  االنخفاض في  الذي    المؤسسات،إن  األمر 

 نتاج المزيد من اإلبداعات التكنولوجية. أجل جهود أخرى إل  ية من لرئيس يشكل الدوافع ا

الحفاظ  األمر الذي يعني    الموارد،نتاجية يعني زيادة الناتج الكلي بنفس القدر من  إن االرتفاع في اإل .4

 المجتمع. على موارد 
اجتماعي  .5 أهدافاً  يعتبر  لها  السريع  واالنتشار  التكنولوجية  اإلبداعات  من  المزيد  مرغإن    فيها، وب  ة 

 وهذا يعني أن هناك تطابق بين أهداف المؤسسة وبين أهداف المجتمع ككل. 

ا   بما .6 بين  تطابق  هناك  يصبح  بالكامل  تحققت  قد  التكنولوجية  اإلبداعات  نتائج  المرجوة  أن  ألهداف 

 والنتائج الفعلية. 

داء االقتصادي لها  ن األتحسي  وتتفق معظم المؤسسات على هذه األهداف النهائية التي تسعى لتحقيقها من أجل

 اليف. في شكل زيادة في اإليرادات أو تخفيض في التك 

 أنواع اإلبداع التكنولوجي:  .6

 : (10,ص 9,ص 8,ص 2013)بوزناق, مايميز عادة بين نوعين أساسيين من اإلبداع التكنولوجي ه

 : اإلبداع التكنولوجي الجزئي)التدريجي(: 6.1

بالنسبةفي ال لوجي  يتمثل هذا النوع من اإلبداع التكنو للمنتجات )تحسين منتج موجود(    تحسين الذي يحدث 

)تحسين عملية   اإلنتاج  في    موجودة(،وأساليب  إضافات صغيرة وتعديالت جزئية سواء  ويكون من خالل 

 . وكذلك في العمليات واألساليب اإلنتاجية المستخدمة  حالياً،نتجات الموجودة الم

 أنه: هي جزئي جي الومن أبرز خصائص اإلبداع التكنولو 

 ال يتطلب وقتاً كبيراً  -1

 ال يحتاج إلى موارد مالية كبيرة.  -2
 ال يحتاج إلى موارد بشرية ومادية كبيرة.  -3

 ق بالقيام به تتمثل في  ن اإلبداع التكنولوجي إال أن له عيوباً تتعلعلى الرغم من المزايا المذكورة لهذا النوع م 
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إال    السوقية، ي الحصة  و ال يحقق قيادة حاسمة فق. فهالسو  ي أغلب الحاالت هو اتباع للقائد في أنه ف  .أ

 في بعض الحاالت خاصة عندما تتراكم التحسينات لتصبح تحسينات جوهرية. 

 قائمة والفن التكنولوجي السابق. أنه في الغالب يعمل في ظل الحالة ال .ب

ر  التغيريعة  مكن أن يكون خطراً في حالة السوق سعنما يكون عبارة عن تحسينات صغيرة فإنه ي .ت

 ات أمام المنافسين الذين يأتون بالجديد.كما في سوق اإللكتروني 

فلقد    ون،زب المما قد يؤدي إلى إرباك    األقصى،إن المبالغة في التحسينات يمكن أن تؤدي إلى التنوع   .ث

 ( ماتسوشيتا  شركة  بتقديم  Matsushitaقامت  التلفز   220(  من  في  نوعاً  الزبون  جعل  ما  يونات 

ا  عند  وإالختيحيرة  أطول  ار  وقت  إلى  الحاجة  )  فيه، لى  أن  يباع    10خاصة  فقط  منها  المائة(  في 

 نوعاً.  62بشكل جيد مما اضطر الشركة في النهاية إلى تخفيض عدد األنواع إلى 

الت  .ج  تنتهي من    حسينات إن  ما  إدخالها عادة  والعمل على  اقتراحها  التي يمكن  بها  الكثيرة  أجل األخذ 

 سط(. لول و كتحسينات للتسوية )ح

مشاركة   .ح  أوسع  على  يعتمد  المستمر  التكنولوجيا    للعاملين، التحسن  إلدخال  المؤسسات  ميل  ولكن 

العاملين ال يمكن أن يواصلوا  لي فإن  وبالتا  العاملين، سيؤدي إلى إحالل اآللة محل    (،الحديثة )اآللة

 االستغناء عنهم.  إلى حد بعيد عملية تميل باستمرار إلى 

 

 ي )النافذ(: الجذرلوجي لتكنو:  اإلبداع ا6.2

يهتم هذا النوع من اإلبداع التكنولوجي في خلق منتجات وعمليات جديدة )تقديم منتجات جديدة وإدخال أو  

ء تغييرات أساسية في طريقة إنجاز العمل بهدف االستجابة السريعة  جراوإ  جديدة(،تصميم عمليات إنتاجية  

 الزبائن. الحتياجات 

كما في الفاكس    القديمة، ي إلى انقطاع في التكنولوجيا  يدة تؤد مهارات جد   معارفخدام  كما أنه يؤدي إلى است

 ة. لتحل محله تكنولوجيا جديدة هي البريد االلكتروني وذلك من أجل أداء أفضل للمؤسس

 : لإلبداع التكنولوجي الجذري خصائص عديدة تسعى المؤسسة الستغاللها من أجل تحقيق أهدافها تتمثل في 

إل -1 إدخيؤدي  الكلي    الى  الشكل  االقتصادي وتعطي  النمو  تحرك  تماماً  أو منتجات جديدة  تكنولوجيا 

يقول    للصناعة، كما  المؤس  Chandy and Tellisوهو  بقاء  بين  الفرق  يحقق  الذي  سات  هو 

 وزوالها. 

 يؤدي إلى إنشاء أسواق جديدة للتكنولوجيا والمنتجات الجديدة.  -2
وخاصة في ظل إدارة   كبيرة،المؤسسة من تحقيق أرباح    كننه يمألمد فإفي أغلب الحاالت الطويلة ا  -3

الملكية   لحقوق  إلى عشرين سنة وذلك    الفكرية،فعالة  قد تصل  لفترة طويلة  أن يستمر  يمكن  حيث 

 ماية المحددة قانوناً. حسب فترة الح

 : تمثل فيبالرغم من المزايا المذكورة لهذا النوع من اإلبداع التكنولوجي فإن له مخاطر ت

العالي  حتماال .أ عشرة    للفشل،ال  يقارب  ما  يطور  األمريكي  االقتصاد  أن  إلى  دراسة  أشارت  حيث 

وأن المتبقي من    لى،واأل في المائة( منها تموت في مرحلتها    80آالف منتجاً جديداً كل سنة وأن )
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ً ولوجيماً تكن في المائة( منها منتجاً جديداً مثلت تقد   5المنتجات الجديدة لم يشتمل إال على ) ذو داللة    ا

 وتلبي طلباً اقتصادياً في السوق. 
مختلف    العالية،التكلفة   .ب في  كبيرة  استثمارات  يتطلب  التكنولوجي  اإلبداع  من  النوع  هذا  أن  حيث 

  العالية، ت يمكن أن تتعرض للمخاطرة العالية في ظروف عدم التأكد  أن المؤسسامما يعني    مراحله،

 . أو احتماالت الفشل العالية
حيث قد تصل مدة اإلبداع التكنولوجي الجذري من الفكرة إلى وصوله في    الطويلة،منية  ة الزالفتر .ت

من   عقدين  إلى  تصل  وأحياناً  سنوات  عدة  النهائي  الم  الزمن،شكله  أن  عوالواقع  القائمة  لى  نافسة 

يمكن   ال  الذي  الوحيد  العامل  فيه  ترى  ال  تعويضه،الزمن  الجذري  التكنولوجي  اإلبداع  فإن  ذي  لذا 

 عالية. قتاً طويالً يصبح ذا مخاطرة طلب ويت

غير   .ث الميزانية    المتوقعة،التأخيرات  من  بكثير  أكثر  موارد  توظيف  تتطلب  كثيرة  حاالت  ففي 

عاماً    14ط بين جزيرة هوكايدو باليابان أكمل في سويكان الذي يربنفق سكك الحديد المخصصة. إن 

 مثل ضعف المبلغ المتوقع. هذا يوند و متأخراً ألكثر من سنة وملفاً عشرة ماليين با 

على    التقليد،مشكلة   .ج  يستولي  قد  األصلي  المقلد  المنتج  على  بالتحسينات  يأتي  الذي  التقليد  أن  حيث 

طر القادم من بعض المقلدين الذين لديهم قدرات  األصلي إلى الخ  مما يعرض المنتجالحصة السوقية  

 د. القائمركز حيث يصبح التابع تهديد حقيقي ألن يحتل  عالية، 

إن الكثير من المؤسسات تميل إلى االعتماد على اإلبداع التكنولوجي الناجح الوحيد الذي تحقق فيه   .ح 

ك  أرباحاً  وتكسب  التنافسية  من األسبقية  وبدالً  دا  بيرة.  ذلك  يكون  اإلبداع  أن  أهمية  على  قوياً  فعاً 

بالتسو   ومواصلته، التكنولوجي   تنتقل لالهتمام  المؤسسات  ما  بداعهيق إل فإن هذه  السابق وسرعان  ا 

المنا بإبداعاتهم  يظهر  مقابل    المتفوقة، فسون  في  مستدامة  وميزة  المعقول  التجاري  النجاح  ليحققوا 

 حيد  على اإلبداع الو المؤسسة التي تعتمد 

ا  لذ   الزمنية، أن اإلبداع التكنولوجي الجذري يتسم بالتكلفة العالية واالنقطاع وطول فترته    سبق، نالحظ مما  

إلبداع التكنولوجي الجزئي يقدم حالً جيداً سواء على مستوى إدخال التحسينات من أجل اللحاق بالمبتكر  ا   إنف

كان القائم بالحركة األولى ميزته  الجديدة. وإذا  قاط فرص األسواق أو في الت  األولى،األصلي صاحب الحركة 

وفي جانب آخر تسويقي. ألنه    إنتاجي، ي  هندس  هندسية فإن القائم بالتحسين ميزته في جانب منها   تكنولوجية، 

 . عادة ما تكون التحسينات على أساس حاجات السوق وفرصه

 اإلبداع التكنولوجي في مؤسسات األعمال: .7

ه د سنحاول  إلى  التطرق  المؤسنا  تبني  لإلبداع  وافع  من    التكنولوجي،سات  تمنعها  التي  العوائق  ومختلف 

اإلبداع   تطبيقه، عملية  مراحل  إلينولوج التك  ومختلف  اللجوء  وطرق  االستراتيجية  ي  األهداف  لتحقيق  ه 

 للمؤسسة. 
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 : (14,ص13,ص12, ص2013)بوزناق,  : دوافع تبني اإلبداع التكنولوجي 7.1

تلجأ المؤسسات   اللماذا  الدوافع  إلى تحقيق اإلبداع  للبحث عن  التساؤل يدفعنا    ب واألسباتكنولوجي؟ إن هذا 

حيث أن هذه الدوافع تكاد تكون مشتركة في جميع    ما، جي في مؤسسة  كنولوع التالكامنة وراء عملية اإلبدا

 المؤسسات وهي: 

 المنافسة الحادة في األسواق:  -1
زياد  إلى  أدى  باستمرار  جدد  منافسين  ظهور  المحلية  إن  األسواق  في  المنافسة  أي    والدولية،ة 

  المؤسسات، نشطة  كل أ  لتشمل أصبحت المنافسة ال تقتصر على جودة المنتج والسعر فقط بل تعددت  

من   المؤسسات  تتمكن  حتى  الزبائن  ورغبات  المنافسين  استراتيجيات  تتبع  الضروري  من  وأصبح 

وعليه أصبح لزاماً على المؤسسات اللجوء    المدى،وتطوير خطط استراتيجية كفؤة وبعيدة  صياغة  

 . بحيتها ظيم رة وتع إلى اإلبداع التكنولوجي في المنتجات من أجل الحفاظ على الحصة السوقي

 االستجابة لحاجات العميل:  -2
والمنتج يمكنها من إدخال  إن استثمار المؤسسة في اإلبداعات التكنولوجية المتعلقة بأساليب اإلنتاج  

أو    األعلى، األقل أو الجودة  السوق تتصف بخصائص أكثر إيجابية مثل السعر  منتجات جديدة إلى  

بعد   أكثر  الحاليين    أحسن،   مة ءمال  أو   أطول،ضمان    البيع،خدمات  العمالء  رغبات  لتلبية  وذلك 

 فسي وتعزز تنافسيتها  وبالتالي تتمكن المؤسسة من المحافظة على مركزها التنا  والمحتملين،

 

 ولوجي: مواكبة التقدم التكن  -3
عليها   تفرض  التي  الضغوط  عن  بنجاح  نفسها  تعزل  أن  الطويل  األجل  في  المؤسسة  تستطيع  ال 

نفسها من ا التلناحيتحديث  التقدم  ة  تكنولوجياتها, فإن  فإذا تغاضت المؤسسة عن تحديث  كنولوجية. 

مي  ل الحكوسسة كارثة تنافسية, بحيث ال يمكن إنقاذها إال من خالل التدخالتكنولوجي قد يسبب للمؤ

إذا   الصناعة, وبالمقابل  أو اإلشراف على  التفضيلية,  الجمركية  التعريفة  أو  إعانات  من خالل منح 

ااستط مع  لمؤسس اعت  التعاقدات  من  واإلكثار  األبحاث  تطوير  خالل  من  تكنولوجياتها  تطوير  ة 

والجام البحث  إما عمراكز  القائمة  التنافسية  المزايا  تحقق  أن  تستطيع  فإنها  أساس عات,  التكلفة    لى 

 األقل أو تقديم سلع مميزة مما يسمح للمؤسسة بأن تبني مركزاً تنافسياً يمكن الدفاع عنه  

 

 

 ة وضرورة إيجاد ما يسمى بالطاقة البديلة: لطاقمة ازأ -4
الكهربائية   الكهربائية  المنتجات  من  الكثير  تطوير  على  كبير  فضل  لها  كان  الطاقة  أزمة  إن 

تسا  التي  على  والميكانيكية  استهالك  عد  في  هذا    الطاقة،االقتصاد  دور  يؤكدون  الباحثين  أن  حيث 

تراعات والتغييرات في وظائف المنتجات المختلفة.  االخ   من العامل في الفترة التي سجلت عدداً هائالً 

. وقد أثبت الحال أن األزمات في كثير  1973ينات حصلت األزمة األولى للطاقة علم وفي عقد السبع

باً في اإلبداع التكنولوجي حيث تزداد الحاجة للبحث عن الحلول المترتبة عن تلك  كانت سب من الدول  

 األزمات  
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 ات الحكومية: ساعدوالم التسهيالت -5
التسهيالت والمساعدات الحكومية التي تقدم لدعم عمليات اإلبداع التكنولوجي سواء كانت في شكل  

المؤسسات التي ترعى المؤسسات المبدعة    من بعض   حيث ال يكاد يخلو بلد   مالية،مساعدات فنية أو  

 خصوصاً الصغيرة منها  

 تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:  -6
تعت المكونات  كنولبر  من  مجموعة  عن  واالتصاالت  المعلومات    البرمجيات،   المادية،وجيا 

والمع   االتصاالت، البيانات  استقبال  في  المؤسسة  تستخدمها  التي  واألفراد  و البيانات  خزنها  لومات 

النصية( )سناء عبد   البصرية، السمعية،ومعالجتها واسترجاعها باستخدام برمجيات متعددة الوسائط )

من  (.  238,ص 2005م,الكري الكثير  إلى  أدى  قد  الوسائل  من  النوع  هذا  في  الهائل  التطور  وإن 

شكل    اإلضافات، في  أو  اإلنترنت  تقدمها  كالتي  خدمات  أو  سلع  بشكل  هو  ما  سمنها  هل  تصميم 

والمعارف   المعلومات  تبادل  االتصال وتعزز  التكنولوجيا تحسن  المنتجات. هذه  من  للكثير  وسريع 

المؤسسة وخارجها. ودراسة هذا البند من بنود اإلبداع التكنولوجي هو موضوع  داخل  فراد  بين األ

سنقوم الذي  وكيفية   بحثنا  الخلوية  االتصاالت  خدمات  لشركة  مدى ضروراته  ونرى    الحصول   به 

 عليه. 

 : عوائق اإلبداع التكنولوجي: 7.2

 وتقنية.  إدارية، اقتصادية،: فئات  ثالث  يمكن تقسيم العوائق التي تواجه عملية اإلبداع التكنولوجي إلى 

 على المستوى االقتصادي:  -1

سواء  يمثل عائق قلة الموارد المالية من أهم العوائق االقتصادية التي تواجه عملية اإلبداع التكنولوجي  

فضعف المخصصات المالية ال يسمح بالقيام ببحوث متقدمة    العلمية، على مستوا المؤسسات أو الهيئات  

تحق  إببغية  إلى    داعات يق  إضافة  اإلبداع   ذلك،تكنولوجية.  هذه  تكون  ما  غير  عادة  مردودية  ذات  ات 

ال تجد    بحث( بحيث مراكز ال  جامعات،خاصة إذا تمت اإلبداعات على مستوى الهيئات العلمية )  كافية،

الواقع   في  يجسدها  والمالي  االقتصادي،من  االقتصادية  المخاطر  المعلومات عن مستوى  نقص  ة  ويعبر 

يمثالت إلى  ي  جديد  تكنولوجي  إبداع  إدخال  إلى    السوق،لها  للتجهيزات  إضافة  العالية  التكاليف  عامل 

 تكنولوجي. ل االمستعملة في اإلنتاج أو التطوير والتي تحد من عملية اإلبداع 

 على المستوى االجتماعي:   -2

المستوى   على  التكنولوجي  اإلبداع  من  تحد  التي  العوائق  أهم  بين  الا  عي، االجتما تتمثل  السيء  تصال 

بحيث ال تتضافر جهودهم في اتجاه واحد مساعد    نقابة(،  ،عمال  المساهمين،  اإلدارة،أقطاب المؤسسة )

لفكرة جديدة في اإلنتاج ألنهم يرون فيها  تقبل المستخدمين    باإلضافة إلى مدى  التكنولوجي، على اإلبداع  

في   تخفيض  أو  لمناصبهم  ت   األجور،تهديداً  يجب  بضر وعيته لذلك  لضمان  وم  التكنولوجي  اإلبداع  رة 

 سة. مستقبلهم ومستقبل المؤس 
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ح اإلبداع  عامالً حاسماً لنجا  واحتضانها،للقيام بهذه المهمة    إدارة المؤسسةويمثل مستوى االستعداد لدى  

وتترجم مخاوف المستخدمين بصفة عامة في نوعية عقود العمل التي تطبقها    المؤسسة،ي في  التكنولوج

للماالقتسسات  المؤ أزمات  والتي ال تضمن مستقبلهم في حالة وقوع  تحقيقها  صادية  أو في حالة  ؤسسة 

مستخدمين واإلدارات الحديثة  ويمثل إصالح هذه العقود أحد أهم الحوافز التي تشجع ال  الكبيرة، األرباح  

 التكنولوجي. لتبني فكرة اإلبداع 

لوجي  كين اإلداري في تشجيع اإلبداع التكنوالتم  منها   وسيتم مناقشة أثر هذه الممارسات اإلدارية والتي 

 ضمن هذا البحث  

 على المستوى التقني:  -3
بالتكنولوجيا   الخاصة  المعلومات  تدفق  صعوبة  الكف  الجديدة،إن  جلب  العلمية  وصعوبة  اءات 

تقنية تحد   الجديدة،بة التجهيزات  إضافة إلى نقص الخبرة خاصة بتركي  والتكنولوجية،   تعتبر عوائقاً 

 (. Bill,2016,P16لوجي ) اإلبداع التكنوملية من ع

 

 مراحل عملية اإلبداع التكنولوجي:  .8

التالية بالمراحل  التكنولوجي  اإلبداع  عملية  سارة,    تمر  حليمي  طرطار،  ,  2011)أحمد 

 (: 15,ص 14,ص 13ص 

 : توليد األفكار وتصفيتها:أوالً 

اال خالل  من  األفكار  بتوليد  التكنولوجي  اإلبداع  عملية  بتط هتماتبدأ  انتقال  م  وتشجيع  المؤسسة  ثقافة  وير 

وقد تكون هذه األفكار نتيجة للقدرات الذاتية أو نتيجة لدراسة البيئة وإدراك    األفراد،ديدة بين  المعلومات الج

أو    /مصادر الداخلية )العاملين بالمؤسسة( ووالحصول على هذه األفكار يكون من ال  فيها. والفرص    المشاكل

)الند  وشكاوى    الموزعين،  المؤتمرات،  علمية،لاوات  الخارجية  المعارض    المنافسين،  الزبائن،مقترحات 

 (. خ.... الالوكالء التجاري، 

ار  تواجه المؤسسة هي كيفية فرز عدد األفك  شكلة التيلموا  وغربلتها،بعد توليد األفكار مباشرة تتم تصفيتها  

س من ذلك رفض أفكار جيدة كان  العكعلى    فقد تقوم بقبول أفكار سيئة في حين يجب رفضها  المطروحة،

 ناجحة. من الممكن تطويرها إلى منتجات 

رى. وفي  ومن صناعة إلى أخ  أخرى، وتتم تصفية األفكار حسب معايير مختلفة ومتنوعة من مؤسسة إلى  

 قائمة شاملة بمعايير غربلة األفكار. الختالف قد يكون من الصعب إعداد ضوء هذا ا

من   الرغم  المؤسسات    عدد اك  هن ف  ذلك،وعلى  غالبية  بواسطة  األفكار  تصفية  في  المستخدمة  المعايير  من 

 وتتمثل هذه المعايير أساساً في: 

الفنية   المؤسسة، استراتيجية    اإلنتاجية، القدرة     المنافسة، البيئة    الحاجات،تحليل    المهارة، ومستوى    الخبرة 

 قدرة المؤسسة المالية.  الحالية،قنوات التوزيع 
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منها  كله  ذلك    واألهم من وتختار  األفكار  تحدد  التي  هي  العليا  اإلدارة  المسؤولة عن    األفضل،أن  أنها  إذ 

 استراتيجية المؤسسة في مجال التطوير.  

 

 ً  ة للتنفيذ: : التبني وتهيئة البيئثانيا

وذ  للتنفيذ  األفكار  تحويل  وسائل  يتم  نوع  يتضمن  تطبيقي  فريق عمل ووضع مخطط  تشكيل  من خالل  لك 

مع دراسة مناسبة لكل هذه الظروف مع    المستخدمة،الت والمعدات والتكنولوجيا الحديثة  وع اآلأي ن  العمل

 احتياجات الزبائن. 

مشرو  تكاليف  بتحديد  المؤسسة  تقوم  ذلك  إلى  البحث  إضافة  تكاليف  من  التكنولوجي  اإلبداع    لتطوير، واع 

ووضع دراسة تتعلق بتوقع    التجارية، عية أو  والتكاليف المتعلقة بانطالق المشروع سواء من الناحية الصنا

ورد فعل المنافسين لنتائج    بالسوق، المبيعات واألرباح التي يمكن أن تحققها المؤسسة والتطورات المتعلقة  

لحاصلة في بيئة المؤسسة والتي يمكن إدخالها في  لتكنولوجي. أي مواكبة التغيرات الجديدة امشروع اإلبداع ا

 أي لحظة  

 ً  المشروع: فيذ : تنثالثا

حيث تقوم بإنتاج منتوج تجريبي يسمح    المؤسسة،تتألف هذه المرحلة من مجموعة الخطوات التي تقوم بها  

تطبيق التكنولوجيا    مواد األولية ومدى كفاءة اليد العاملة فيلها بالتأكد من جاهزية وسائل اإلنتاج الجديدة وال

 ليل آراء ورد فعل الزبائن والموزعين. بتح  حيث أن هذا المنتوج سيسمح للمؤسسة  الجديدة،

أي أنه يمكن    والقابلية، حيث البد أن تتصف عملية اإلنتاج بالمرونة   الفعلي،بعدها تنتقل المؤسسة إلى اإلنتاج  

اكتمال عملية اإلنتاج يصبح المنتوج جاهزاً لدخول  بعد   اإلنتاج،ت جديدة في أي لحظة أثناء إضافة أي تعديال

 السوق. 

 ً  النتائج والتغذية العكسية:  ييم : تق رابعا

المخطط   بالشكل  العملية تسير  للتأكد من أن  إلى تدفق معلومات  السابقة تحتاج  المراحل  إن كل مرحلة من 

 ير األنشطة بالشكل المطلوب. للتأكد من عدم وجود الصعوبات والمشاكل التي تعترض س لها،

كل. ولذلك البد  مناسب وتجاوز العقبات وحل المشات الوفي حالة وجودها يجب إيجاد الحلول المناسبة بالوق

جي وتحقيقه للنتائج  أن يكون هناك تقييم للنتائج وتكون هناك تغذية عكسية مستمرة للتأكد من اإلبداع التكنولو

وتحقيقه ألهداف    المحددة،المرجوة ويكون هناك تقييم مستمر لإلبداع التكنولوجي للتأكد من مقابلته للحاجات  

 سة  المؤس

اإلبداع التكنولوجي أهمية خاصة لكونها تعطي اإلطار العام لكيفية إدارة    وتكتسب عملية تحديد مراحل عملية 

ية تجاوز الفشل وتعزيز النجاح. إن مشاركة اإلدارة في كل مرحلة من  وكيف  المراحل،كل مرحلة من هذه  

 . هذه المراحل يساهم في نجاح اإلبداع التكنولوجي وبشكل كبير
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 بداع التكنولوجي ثار اإلآ  .9

 ر االقتصادية لإلبداع التكنولوجي :  اآلثا9.1

باإلبداعات   القيام  عن  الناجمة  االقتصادية  اآلثار  وتختلف  بالتنمية    جية،التكنولوتتنوع  بالخصوص  وتتعلق 

 (: 32,ص 2016, سالمةونستطيع تقسيمها إلى ثالث أنواع )  النمو،االقتصادية أو 

 هائية: اآلثار على التكلفة الن -1

أي السعر الذي    المؤسسة،تتعلق بآثار اإلبداع التكنولوجي على التكلفة النهائية التي يخرج بها المنتج من  

 ويمكن تلخيصها في حالتين:   األسواق،تبيع به المؤسسة منتجاتها في 

 حالة ارتفاع حجم المخرجات: .أ
قدرة   من  الرفع  إلى  لإلنتاج  جديدة  تقنيات  إدخال  من  المؤسسة  عدد   ، إلنتاجاتهدف  في  زيادة  أي 

الوحدات المنتجة وهذا عبر تسريع عمل التجهيزات واآلالت في معالجة أكبر كمية من المدخالت 

فترة زمنية   تقوية  هذ   معينة،خالل  آثاره  من  المردودية  اإلنتاجية ونسميه  أحد جوانب  الحالة هي  ه 

 العرض ويمكن من إشباع حاجيات الطلب. 

 األصلية للوحدة: تصاديةحالة تقليص التكلفة االق .ب
التكاليف بصفة عامة والتكلفة الوحدوية   التكنولوجي هو تقليص  إن الهدف األساسي لعملية اإلبداع 

المؤسسة من المنافسة الحرة من خالل اإلتيان بالتحسينات والتغييرات في  بغية تمكين    خاصة، بصفة  

كبر مما يضمن بقاء واستمرارية  أهوامش  وتكون نتيجتها ترشيد العملية اإلنتاجية وتحقيق    المنتجات، 

 المؤسسة عن طريق استثمارات جديدة. 

 اآلثار على االستهالك واالستعمال:  -2
باألسا منها  أكثر  بالمنتجات  الفنية  تتعلق  إلى    لإلنتاج،ليب  يهدف  المنتجات  في  والتجديد  والتحسين 

عمال خالل عملية  لالمة اوكذلك إلى س  السلعة،ضمان سالمة االستهالك أو االستعمال حسب طبيعة  

 وتدرج كل هذه العوامل ضمن جودة المنتج.   االستهالك،اإلنتاج وسالمة المستهلك خالل عملية 

 اآلثار على التصدير:  -3
تنافسيتها هو قدرتها على زيادة صادراتها وتحقيق عائدات  أهم عوا المؤسسة في تحسين  مل نجاح 

بالعملة   سلسلة    الصعبة،أكثر  خالل  من  عنه  د ب  بطة،متراوهذا  ينجر  مما  الجودة  تحسين  من  اية 

  أقوى،مما يمكن المؤسسة من احتالل وضعية تنافسية    النهائية،تخفيض في تكاليف اإلنتاج والتكلفة  

لها باالستحواذ على حصة أكبر من السوق وزيادة رقم  ويسم  وتحقيق أرباح أكبر ويتم    أعمالها،ح 

 ار وتمويل البحث التطبيقي واإلبداع التكنولوجي. الستثمتوزيع هذه األرباح على المساهمين وإعادة ا

 

 : آثار اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة 9.2

رتها على مواجهة تهديدات المحيط الخارجي واستغالل  يسمح اإلبداع التكنولوجي للمؤسسة بزيادة قد 

التفوق على منافسيها والبقاء في    احة، المتالفرص   يمكنها  ال  السوق، مما  ي وفي هذا  وجد عدة  مجال 

 : (23,ص 2017)تركي, آثار إيجابية لإلبداع التكنولوجي في المؤسسة نلخصها فيما يلي
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 تحسين أداء المؤسسة:  -1
من خالل تفعيل البحث والتطوير واستخدام تقنيات متطورة إلى زيادة    يؤدي اإلبداع التكنولوجي 

اإلنتاجية   ل  للمؤسسة، القدرة  العقالني  االستعمال  على  يعمل  والمالية  مواردهكما  المادية  ا 

إحدى    والتكنولوجية، والبشرية   بينت  وقد  األداء.  في  والفعالية  الكفاءة  تحقيق  على  يعمل  مما 

التي شملت  ا وأمريكا    1300لدراسات  واليابان  أوروبا  في  ارتباط    الشمالية،مؤسسة  هناك  أن 

واإلبداع   الحالي  األداء  بين  أداء    التكنولوجي، قوي  مستويات  كانت  الإذ  عالية  تلك  مؤسسات 

 والعمليات. وأرباحها متميزة بسبب التكنولوجيا المتطورة في اإلنتاج 

 ؤسسة: تحسين التنظيم اإلداري في الم -2
التك  اإلبداع  العمل  يعمل  تنشيط  أي  المؤسسة  أفراد  بين  الجماعي  العمل  ترسيخ  على  نولوجي 

الديمقراطية    بالفريق، تشجيع  على  يعمل  يشك  والمشاركة،كما  حافزمما  المبادرات  ل  لطرح  اً 

  وظهور القدرات اإلبداعية. كما يسمح اإلبداع التكنولوجي بالتحول من اإلنتاج الواسع للمنتجات 

إلى منتجات وفق لطلبات  النمطية  التي تتطلب االعتماد على نظم اإلنتاج ذات مرونة    الزبائن، اً 

 عالية تساعد في تقديم منتجات جديدة متميزة. 
 وجي: لتكنولمواكبة التطور ا -3

التطور   مواكبة  على  المؤسسة  قدرة  إلى  التكنولوجي  اإلبداع  خالل    التكنولوجي،يؤدي  من  وذلك 

 وبالتالي تمديد دورة حياتها.   لمنتجاتها،ن المستمر قصد التحسي والتطوير، حث  تكثيف نشاطات الب

لجوئها  من  أكثر  منتجاتها  على  والتعديالت  التحسينات  إدخال  على  تعمد  ط  فالمؤسسات  رح  إلى 

 . منتجات جديدة نظراً لما تتطلبه هذه األخيرة من إمكانات كبيرة قد ال تتوفر لدى كل المؤسسات 
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 المبحث الثالث: 

 اإلداري باإلبداع التكنولوجي: عالقة التمكين

وابتكار   العنان إلمكانيات  يطلق  ألنه  األعمال  منظمات وشركات  في  أساسياً  مطلباً  التمكين    فين، الموظيعد 

وفق معرفتهم  و التصرف  ويعطيهم حرية  والتعلم  التدريب  لهم مجال  المعاصر    وإدراكهم،يفتح  عالمنا  ففي 

فإنه يصبح تمكين العاملين حاسماً    والمبتكرة، على األفكار الجديدة  الذي تشتد فيه المنافسة بصورة متزايدة  

 (. 46, ص 2015لنجاح المنظمات )معراج,

لديه نوع من  وتفكير الخاَلق المبدع يحتاج إلى موظف أو موظفة لديها أالرف وفحقيقة التمكين وحرية التص 

بداع واإلنجاز النوعي المتميز. والمعرفة  المعرفة والمهارة المتجددة من خالل التعلم المستمر لرفد عملية اإل 

فس وتضفي  ة بالنوتعزز الثق  والمبدع،تساعد بطبيعة الحال العاملين في تحسين قدراتهم على التفكير الخالق  

نوعاً من الرضا الداخلي الذي ال يتحقق من األعمال التي يخضع فيها الفرد لمراقبة صارمة من قبل المدير  

 (. 233, ص 2009ال تسمح للعقل أن يفكر ويعمل بطريقته الخاصة )ملحم,ولتوجيه مستمر وقوانين  

المتم  وأبعاده  اإلداري  التمكين  دور  يلي سنوضح  )تفو وفيما  في  العمل    التحفيز،  التدريب،  لطة،السيض  ثلة 

 االتصال الفعال( ومساهمتها في دعم وتنمية اإلبداع التكنولوجي:  الجماعي،

  العاملين:  داعأوالً: أثر تفويض السلطة على إب

فتفويض السلطة يقتصر    مراحله، ينظر إلى التفويض على أنه جزء من عملية التمكين ومرحلة ابتدائية من  

ضمن أسس    شاء، الذي يمكنه استردادها في أي وقت    الرئيس، ت محددة من قبل  س سلطامنح المرؤو  على 

مثل الشعور    التمكين،  تتوافر إال في  وقواعد رسمية محددة. كما تفتقد عملية التفويض لمتطلبات أساسية ال 

العمل  تأثير  و   الموظف،ر  ومستوى تأثي   بالموظف،وقيمة الواجب المناط    النفس،الذاتي بالمسؤولية والثقة في  

للمؤسسة   نتائج  تحقيق  الشعور    واآلخرين،في  إلى  )ملحم,    باالستقاللية،إضافةً  التصرف  ,  2009وحرية 

ا 37ص  إيجاد  إلى  يؤدي  فالتفويض  المعرفة  (.  من  مناسبة  أو  عالية  درجة  يملكون  الذين  ألشخاص 

السلطة   متطلبات  مع  يتوافق  بما  المطلوبة  والقدرات  إليهم    للمهاموالمسؤولية  واإلمكانيات  الموكلة 

(. فتفويض السلطة بمفهومه المعروف أحد العوامل المساعدة في إبداع العاملين ألنه  46ص ,  2015)معراج,

 وليجعله مساهماً في تحمل المسؤولية وتحقيق النجاحات. النفس،بيشعر الموظف بالثقة  

 ثانياً: أثر التدريب على إبداع العاملين:

والمتفق  عليه  المتعارف  وفي مجال  عليه    من  اإلدارة عموماً  في مجاالت  والباحثين  الكتَاب  من  العديد  بين 

والتدريب   تعلمه  يمكن  اإلبداع  بأن  بشكل خاص  عليه عن طريق    فهو شيء   عليه، اإلبداع  الحصول  يمكن 

  تعلمه، للفرد اكتسابه أو  التدريب إذ إنه ليس موهبة فطرية مقتصرة على أناس دون غيرهم أو أنه ال يمكن  

بال يتم  بل  التي  األخرى  اإلدارية  المهارات  من  الكثير  مثل  ذلك  في  مثله  والتدريب  تلقيه  الممكن  من  عكس 

كأساليب   عليها  )معراج,  االتصال    القيادة،التدريب  وغيرها  الوقت  وإدارة  واالقناع  التفاوض  ومهارات 
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في  48,ص 47ص ,  2015 بأنه  هنا  الذكر  الجدير  ومن  التكنولوجي (.  اإلبداع  ت  حاالت  برامج  فإن  نظيم 

تدريبية للمهارات والعلوم المطلوبة ألداء مهمة معينة أو لتنمية قدرات العاملين وجعلها مواكبة للتكنولوجيا  

للمهام الموكلة إليه يعتبر أمراً  الحديثة أو حسب   طلب الفرد التقني بما يحتاجه من تعلم مهارات حديثة وفقاً 

 فه في تحقيق اإلبداع التكنولوجي. ري لهد ة في تحقيق التمكين اإلدابالغ األهمي

 ثالثاً: أثر التحفيز في إبداع العاملين: 

الن اإلنسان هو المسؤول األول واألخير عن    هاماً،يعد الجانب اإلنساني وإدارة الموارد البشرية موضوعاً  

م به  الهتماولة من الدول. لذلك كان ا الفشل والنجاح ألي شركة من الشركات أو مؤسسة من مؤسسات أو د 

وبتوجيهه   بالمال    وتحفيزه،وبإدارته  المتعلقة  األخرى  القضايا  كل  أهميتها  تفوق  تكاد  التي  األمور  أهم  من 

(. ويعرف الحافز بأنه  15  ص ,2009وغيرها من األمور الملموسة )ملحم,  صميم، والتوالتكنولوجيا والهيكل  

ويثير المنافس بينهم وبذل   أفضل،نتائج    لتحقيق العاملين لبذل جهد أكبر    مجموعة العوامل التي تحرك قدرات 

  نوية، والمع(. فإعطاء الحوافز المكافآت المادية  48  ص ,2015الجهد لتحسين أدائهم واإلبداع فيه )معراج,  

 إلى غير ذلك من أساليب التحفيز المناسبة تساعد على تحفيز العاملين لمزيد من اإلبداع. 

 لين:العام  ر العمل الجماعي في إبداعرابعاً: أث

يعتبر أسلوب العمل الجماعي وتفعيل روح الفريق منهجاً إدارياً متميزاً يمكن لإلدارة من خالله زيادة فاعلية  

ن خالل ما يترتب عليه من تحقيق التعاون بين أعضاء مجموعة العمل. كما أن اتباع  أداء العاملين لديها م

ال يشجع  العمل  فرق  المقترحات أسلوب  وتقديم  القدرات    الجديدة،كار  واألف  مبادرات  إطالق  على  يحفز  مما 

 (. 68 ص ,2016اإلبداعية لدى األفراد )فرج, 

 خامساً: أثر االتصال الفعال في إبداع العاملين:

  والمعلومات. واالتصال تصال الفعال ذي اتجاهين يتيح للعاملين فرص إبداء الرأي وتبادل اآلراء واألفكار اال

فعالة ا أداة  الفعال  وتوجيه  للتأث   إلداري  للمرؤوسين  الوظيفي  السلوك  في  االتصال    جهودهم،ير  يرفع  حيث 

ومرؤوسيه-الفعال القائد  لدى  -بين  المعنوية  رو  المرؤوسين، الروح  شعورهم    الفريق،ح  وينمي  ويقوي 

يؤدي كذلك إلى تشجيعهم  و   ومفيدة،وهذا بدوره يساعد العاملين على طرح أفكار ومقترحات جديدة   باالنتماء،

 (.   71 ص ,2013اإلبداع والمبادرة )بودرهم, ى روح عل

 

 

 

 



 57        

 

 ملخص اإلطار النظري للدراسة: 

مكين اإلداري واإلبداع التكنولوجي وأهمية  من خالل هذا الفصل تم التعرف على مختلف حيثيات كل من الت

الجوانب    رق إلى وقد سمح لنا اإلطار النظري للبحث بالتط  الحديثة، تنبيهما معاً في ظل السوق االقتصادية  

 التالي: 

التكنولوجي مع كافة المفاهيم المرتبطة    إلبداع واتم التطرق إلى المفاهيم األساسية لكل من التمكين اإلداري  

واإلبداع  ومخت  بهما،  اإلداري  التمكين  سياسة  نحو  تتجه  المؤسسات  جعلت  التي  الدوافع    التكنولوجي، لف 

 إضافة إلى المعوقات التي تحد من كليهما. 

رنا أيضاً إلى طرق  نا إلى مراحل عملية التمكين اإلداري ومراحل عملية اإلبداع التكنولوجي. كما أشم تطرقث

ويمكن أن يتحقق على    خارجي،ث منها ما هو داخلي ومنها ما هو  اللجوء لكال العاملين موضوع البحث. حي

رة الحديثة كاإلدارة بالمشاركة  اإلدا مستوى المؤسسة من خالل التطوير الداخلي للنظم اإلدارية وتبني أساليب 

  ب، التدري  التواصل،  التحفيز،حقيق التمكين اإلداري بأبعاده )بدالً من اإلدارة المركزية التقليدية وضرورة ت

)  العمل،فرق   بأبعاده  التكنولوجي  اإلبداع  السلطة( إلطالق  الحساسية    الطالقة،  المرونة،   األصالة، تفويض 

 . للمشكالت وروح المبادرة(

اعات التكنولوجية إذا  وجهة نظر النمو االقتصادي ليس مجدياً أن تقوم المؤسسات الصناعية بإنتاج اإلبد ومن 

يتم استغاللها )التجسيد   آثاره على    (،التجاري لم  إلى  التكنولوجي إضافةً  بينا اآلثار االقتصادية لإلبداع  كما 

 مؤسسة ككل.  رد والوكذلك بالنسبة للتمكين اإلداري على مستوى الف  المؤسسة،

التكنولوج باإلبداع  اإلداري  التمكين  عالقة  بتوضيح  قمنا  أخيراً  التمكين  ثم  أبعاد  من  بعد  كل  بتفصيل  ي 

 اإلداري على حدى. 

العالمية  من خ االقتصادية  الظروف  أنه في ظل  لنا  تقدم يتضح  ما  الحديثة    الحالية، الل  التغيرات  وفي ظل 

االق للمحيط  المتنامية  المؤسسات على اختالف حجمها وطبيعة    الدولي، تصادي  والصعوبات  يستوجب على 

 لى استراتيجيات إدارية حديثة ونظرة إبداعية جديدة. نشاطها االعتماد أكثر ع
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 الفصل الثالث: اإلطار العملي للدراسة

 مقدمة: 

هج البحث  وصف منيتناول هذا المبحث وصفاً تفصيلياً لإلجراءات التي اتبعت كأهداف للدراسة، من خالل  

المستخدم، ومجتمع الدراسة، وعينتها، ووصف أداة القياس واإلجراءات المتبعة للتحقق من صدقها وثباتها  

أفراد  على  تطبيقها  الوسائل    وكيفية  إلى  اإلشارة  عن  فضالً  الدراسة،  لمعالجة  عينة  المستخدمة  اإلحصائية 

 البيانات احصائياً.  

 منهجية الدراسة:  .1

الب هذا  على يعتمد  الظواهر    حث  دراسة  في  استخداماً  المناهج  أكثر  باعتباره  التحليلـي،  الوصـفي  المـنهج 

اإلداري على اإلبداع  أثر التمكين  "  ي بين أيدينا وهي  االجتماعية واإلنسانية، وألنه يناسب دراسة الحالة الت 

 . في شركة سيريتل  " التكنولوجي

نهج يهتم بوصف الظاهرة أو الظواهر وصفاً واقعياً،  م " :  نهيُقصد بمفهوم المنهج الوصفي التحليلي للبحث أ

ذاته باجتهادات من  الباحث  يتدخل  التحليلي( 25, ص2019, )عمرو  " دون أن  الوصفي  يعتمد  . والمنهج   ،

إبداء رأي )محايد ام غير محايد( بالموضوع، حيث    على وصف واقع وأساسيات الموضوع كما هي دون 

او الظاهرة بشكل تفصيلي، ثم يقوم بتحليل الظاهرة  موضوع  يفصله تفصيالً دقيقاً، ليستطيع القارئ معرفة ال

ج التي يريدها بصورة واقعية،  ، ليستخلص من خالل الوصف والتحليل من النتائاو الموضوع بطريقة عينة

ٕالـى نتـائج    ويقـيم للتوصـل ويحاول هذا المـنهج أن يقـارن ويفسـر    .ليها بكل بساطة يمكن للقارئ الركون ا

   .ة الرصـيد المعرفي لموضوع البحث لزياـد ذات معنـى 

 : وقد استخدم مصدرين أساسيين للمعلومات

 : الثانوية المصادر -أ  

اإل  معالجة  تم  مصـادر  حيث  خـالل  مـن  للبحث  النظري  الكتب  طار  في  تتمثل  والتي  الثانويـة  البيانـات 

والدارســـا العالقـة، واألبحـــاث  ذات  العربية واألجنبية  السـوالمراجع  تناولـــت موضـــوع  ت  التـــي  ــابقة 

 . الدراســـة، والبحـث والمطالعـــة فـــي مواقـــع اإلنترنت المختلفة 

 ادر األوليــة: المصــ -ب 

الت  الجوانب  الباحث  لمعالجة  اعتمد  البحث  الغرض    توزيع   على حليلية لموضوع  لهذا    وتم استبيان خصيصاً 

باالعتماد   االستبيان  هذا  محدد علتطوير  اإلداري  ى  التمكين  فقرات    ،التكنولوجي  واإلبداعات  صياغة  وتم 

لمراجع والدراسة السابقة التي لها صلة بالموضوع  االستفادة من ا  وتم  االستبيان بما يالئم تساؤالت الدراسة،

 في بناء االستبيان. 
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 ة:مجتمع الدراس .2

 الدراسة  مجتمع ( 3الجدول )

 عينة الدراسة:    .3

 باآلتي:   والموضحين في الشركة تم اختيار عينة طبقة عشوائية شملت التقنيين والمهندس 

 

 90 االستبانات الموزعة  إجمالي

 13 االستبانات المفقودة 

 76 االستبانات المستعادة 

 0.84 نسبة االستبانات المستعادة 

 ( عينة الدراسة 4الجدول )

 اسة: أداة الدر  .4

اعتماد  والدراسات    تم  النظري  اإلطار  إلى  بالرجوع  وذلك  الدراسة  دراسة  أداة  مثل  العالقة  ذات  األولية 

(,  2016(, رباحي )2016(, مهدي )2016(, فرج )2015(, معراج )2016)شتح  (، 2016الصغير )

( )2015اليازجي  البيطار   ,)2014( الخير  أبو   ,)2013 ( العطار  ودراسة  ع(2012(,  وطارق  مرو  , 

 التالية: ( من األجزاء 1. وتكونت االستبانة بصورتها النهائية )الملحق (2019)

األول:  - والت  الجزء  ووظيفية  شخصية  )معلومات  في  تمثلت  المسمى    العلمي، المؤهل    العمر،  الجنس،ي 

 سنوات الخبرة(  الوظيفي،

رين: المحور األول  لى محوموزعة ع  األساسية،تمثل في محاور وعبارات متغيرات الدراسة    الجزء الثاني: -

  ز، التحفي  التدريب،  السلطة،عبارة موزعة على أبعاد التمكين اإلداري المتمثلة بـ)تفويض    25ويتألف من  

الثاني ويتألف من )  الجماعي، العمل   ( عبارة موزعة على أبعاد اإلبداع  25االتصال الفعال(. أما المحور 

 التحليل المنهجي والتنبؤ بالمشكالت(.  المبادرة،روح  نة، المرو  الطالقة، األصالة،التكنولوجي والمتمثلة بـ )

)معلومات  المجتمع النظري  التكنولوجي  التقني  بالمجال  ومبرمجين  واتصا   العاملين  مهندسين  من  الت( 

الموارد    300واختصاصيين ضمن شركة سيريتل, وعددهم حوالي   إفادة  البشرية وتم  بحسب 

من إدارة    من أفراد العينة من حملة اإلجازة الجامعية حسب الموافقات المعطى  90  التواصل مع 

   60بحيث ال تقل االستبيانات المرتجعة عن الـ  الشركة

ما   ما اح المجتمع المت الفترة  في  العاملين  من  أيار  تيسر  لألسباب  90وعددهم    2021حزيران  -بين  وذلك   ,

 التالية: 

 ائحة كورونا وسياسة التباعد االجتماعي نظام العمل من المنزل بسبب ج ✓

اضطرار التقنيين للعمل ضمن مواقع المقاسم ومراكز البيانات الموزعة خارج المبنى   ✓
 الرئيسي للشركة 
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الم لهذا  وفقاً  الكلية  والدرجة  مجال  وكل  فقرة  كل  تقدير  بمقياس  وتم  العبارات  جميع  ارتبطت  وقد  قياس. 

 ليكرت الخماسي والذي يعبر عنه بالجدول التالي: 

 بشدة معارض   معارض  محايد موافق  موافق بشدة  االستجابة 

 1 2 3 4 5 الدرجة

 ( درجات مقياس ليكرت الخماسي 5جدول رقم )

 المعالجة اإلحصائية للبيانات:  .5

اإلحص الحزمة  برنامج  الباحثة  االجتماعية  استخدمت  للعلوم  حيث    spssائية  البيانات  قامت  لمعالجة 

ت  إلجاباحسب كل سؤال من األسئلة وتم إعطاء العديد من ا  العينة(البيانات )استجابات    الباحثة بتفريغ

درجات استجابة بمقياس ليكرت الخماسي وتم القيام بحساب تجميع المقياس في كل محور من محاور  

الحصول على  وثم  عبار  الدراسة  من  عبارة  لكل  والنسبة  الحسابي  المتوسط  وإجراء  ات  قيمة  المحاور 

 ل ما يلي: حيث تضمن التحلي عليها،التحليل  

 ة: تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتي 

 بارات الثبات والمصداقية ألداة الدراسة: اخت -1

اختب  المجتمع.  آراء  مصداقية  ومدى  الدراسة  ثبات  لمعرفة  كرونباخ  ألفا  البنائي  اختبار  الصدق  ار 

االستبانة والمحاور التي  باستخدام معامل ارتباط بيرسون لمعرفة مدى قوة العالقة بين فقرات أسئلة  

 تنتمي لها. 

 ي: أساليب اإلحصاء الوصف -2

كرارات والنسب المئوية لحساب تكرار ونسب البيانات العامة للعينة. المتوسط الحسابي الموزون  الت

مقياس أوزان  حسب  االنحراف    )المرجح  الدراسة  مجتمع  آراء  متوسط  لمعرفة  الخماسي(  ليكرت 

 جابات العينة عن المتوسط. المعياري لمعرفة مدى انحراف إ

 أساليب اإلحصاء االستداللي: -3

نحدار الخطي البسيط الختبار فرضيات األثر والتنبؤ بالمتغيرات التي يمكن أن يكون لها  يل االتحل

 تأثير على المتغير التابع. 

 بار الفروق: اخت -4

التباين تحليل  في    اختبار  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  كانت  إذا  ما  لمعرفة  وذلك  األحادي 

ا  التمكين  ممارسة  لمستوى  العينة  أفراد  تعزى    إلداريتقديرات  التكنولوجي  اإلبداع  ومستوى 

 . سنوات الخبرة(-المسمى الوظيفي -المؤهل العلمي-العمر-للمتغيرات الديموغرافية )الجنس

( الفر  ( LSDاختبار  مكامن  داللة  لمعرفة  ذات  فروق  هناك  كانت  إن  اختبار    إحصائية، وق  وهو 

 معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات الترتيبية. 

 

المقياس     وتم   بين درجات  المدى  ليكرت الخماسي من خالل حساب  الخاليا في مقياس  تحديد طول 

على (    4=5-1)   تقسيمه  ثم  ومن  أي    ،  الخلية   طـول  على  للحصول  المقياس  في  قيمة  أكبر 
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، وبعد ذلك تم اضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس  بداية المقياس وهي واحد  0.80=4/5

لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول خاليا كما هو موضح في الجدول    وذلك) صحيح

 اآلتي : 

 طول الخلية 
 الوزن النسبي 

 مقابل له ال

 مدى االعتماد

 والتقييم 

 متدنية جداً  %  36-%  20من  1.80-1من 

 متدنية  %  52-% 36أكبر من  2.60 – 1.80أكبر من 

 متوسطة  %  68- %  52ن م أكبر  3.40- 2.60أكبر من 

 عالية  %   84 -%  68أكبر من  4.20 – 3.40أكبر من 

 عالية جداً  %  100- 84أكبر من  5- 4.20أكبر من 

 طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي ( 6جدول )ال

 : اختبار ثبات وصدق الدراسة:أوالً 

بالتأكد من صدق االستبانة    احثةمت البوقايقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، 

 بطريقتين: 

 صدق المحكمين:  .1
وقد استجابت    االستبانة،غييرات على  على المشرف وتم تزويد الباحثة بالت  االستبانة  ةالباحثعرضت  

خرج   وبذلك  المقدمة،  المقترحات  ضوء  في  وتعديل  حذف  من  يلزم  ما  بإجراء  وقامت  الباحثة 

 .  االستبيان في صورته النهائية

 

 :Cronbach’s Alpha Cefficientمعامل ألفا كرونباخ  /ثباتال .2
االستبيان، ثبات  لقياس  كرونباخ  ألفا  طريقة  الباحثة  اال  استخدمت  متوسط  عن  يعبر  رتباط  حيث 

  0.60وتعتبر القيمة المقبولة له    1  –  0الداخلي بين العبارات التي يقيسها وتتراوح قيمته ما بين  

قي اقتربت  وكلما  منفأكثر  وصالحياتها    مته  األداة  ثبات  درجة  ارتفعت  كلما  الصحيح  الواحد 

 (. 7لالستخدام وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول )

 معامل الفا كرونباخ  العباراتعدد  ير المتغ

 0.78 5 تفويض السلطة 
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 0.79 5 فرق العمل

 0.85 5 التدريب والتعليم 

 0.74 5 االتصال الفعال 

 0.94 5 تحفيز العاملين 

 0.74 5 األصالة 

 0.75 5 الطالقة

 0.69 5 المرونة 

 0.63 5 روح المبادرة 

المنهجي    التحليل

 والتنبؤ بالمشكالت 
5 0.67 

 ثبات اإلستبانة  كرونباخ لقياس اختبار ألفا  يوضح نتائج( 7)جدول 

( الموضحة في جدول  النتائج  كانت مقبولة  7من  ألفا كرونباخ  قيمة معامل  أن   0.94-0.63وتراوحت  ( 

استبانة الدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة االستبانة  تأكدت من صدق وثبات    قد   ةالباحثتكون    وبذلك

 لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. وصالحيتها 

 

ً ثا  اإلحصاء الوصفي:  :نيا

الشخصي  الصفات  على  للتعرف  المئوية  والنسب  التكرارات  لمفرحساب  استجابات  ة  وتحديد  الدراسة  دات 

 أفرادها تجاه العبارات التي تتضمنها أداة الدراسة 

 البيانات التعريفية   .1

المتغير   
 يفي التعر

 % العدد  عبارات المتغير  

 الجنس

 %56.6 43 ذكر

 %43.4 33 أنثى 

Total 76 100.0% 

المؤهل  
 العلمي

 %57.9 44 بكالوريوس 

 %39.5 30 ماجستير 
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 %2.6 2 وراة دكت

Total 76 100.0% 

 العمر

 %3.9 3 سنة  25اقل من 

25-35 50 65.8% 

35-45 17 22.4% 

 %7.9 6 فأكثر  45

Total 76 100.0% 

عدد 
سنوات  
 الخبرة

 %17.1 13 سنوات  3اقل من 

 %38.2 29 سنة  3-7

 %14.5 11 سنة  7-10

10+ 23 30.3% 

Total 76 100.0% 

المسمى  
 ي الوظيف

  -تقني    -سمهند 
 فني 

60 78.9% 

 %14.5 11 مشرف

 %6.6 5 مدير

Total 76 100.0% 

 سب البيانات التعريفية ( التوزع النسبي لعينة الدراسة ح8جدول )

% ومن حيث المؤهل العلمي نجد    43.4% ذكور، واناث    56.6عينة الدراسة حسب الجنس إلى  توزعت  
% اقل    3.9% دكتوراة، ومن حيث العمر نجد أن    2.6وير  % ماجست   39.5و بكالوريوس    %   57.9أن  
، ومن حيث عدد  ثرفأكسنة    45% للفئة من    7.9و%  22.4بنسبة    45-35وسنة    35-25وسنة    25من  

سنة    10-7% للفئة من    14.5وسنوات    7-3%    38.2وسنوات    3% أقل من    38.2سنوات الخبرة نجد  
% مهندس أو تقني أو فني، و من    78.9ي نجد  فالوظي  ، ومن حيث المسمىفأكثر  10% للفئة من    30.3و

 %.  6.6% و المدير    14.5حيث االشراف نجد 

 

 ً  :)اإلحصاء االستداللي( دراسة والتساؤالتفقرات ومحاور ال: تحليل ثالثا

 : اختبار التساؤل الرئيسي األولى .1
 

 ما مستوى اعتماد أبعاد التمكين االداري لدى شركة سيرياتيل: 
 

تبرز  (  5)فقد تم قياس هذه األبعاد من خالل محاور عددها    (، أبعاد التمكين االدارياد )اعتمى  لمعرفة مستو

خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية   التقييم واالعتماد وذلك من  اهذ 

 : ومستوى االهمية لعبارات كل بُعد، كما يلي
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 تفويض السلطة:   دبُع : 1.1

 العبارة
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

T 
 الوزن

 النسبي % 
 الداللة االحصائية 

 للتقييم

كافية   لي  المفوضة  الصالحيات 
 ز مهام وظيفتي إلنجا

4.05 0.69 13.28 81 0.000 

لدى اإلدارة ثقة في قدرتي على 
 أداء المهام الموكلة إلي 

4.26 0.50 22.03 85 0.000 

الم تمنحني   رونة  اإلدارة 
أداء المن في  للتصرف  اسبة 

 مهامي 
3.71 0.96 6.43 74 0.000 

بأداء  المتعلقة  القرارات  اتخذ 
 مهامي باستقاللية. 

3.57 0.88 5.58 71 0.000 

في   التأثير  على  قدرة  لدي 
 طبيعة القرارات بمهامي 

3.74 0.84 7.66 75 0.000 

 0.000 78 14.56 0.54 3.90 تفويض السلطة

 ئية لتقييم مستوى اعتماد تقويض السلطةت اإلحصا ( الداال9جدول )

الخاص  العبارات  كافة  ككل عن  العينة  أفراد  لتقديرات  العام  الحسابي  المتوسط  السلطة  إن  تفويض  بقياس  ة 

درجات، وهي قيمة أكبر من قيمة المتوسط    5( درجة من أصل    3.90كأحد أبعاد التمكين اإلداري قد بلغ )  

هذ  في  المعياري  الدراسةالحسابي  )  ه  الموا3والبالغ  أهمية  وبلغت  درجات،  التقييم  (  هذا  على  النسبية  فقة 

لي ، وهي أعلى من نسبة المتوسط الحسابي المعتمدة  %( والذي يقابل مستوى تقييم تفويض السلطة عا78)

(  0.54% ( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط الحسابي )    60في هذه الدراسة والبالغة )

تتقارفقط م التقييم عالي  ما يدل على تقارب االجابات وأنها  المتوسط الحسابي، وأن هذا  والشركة  ب حول 

 بارات المتعلقة بتفويض السلطة حسب تقييم عينة الدراسة. تتبنى بدرجة عالية الع

داللة   بمستوى عالي مع  اعتماد  ذات  السلطة  بتفويض  المتعلقة  العبارات  أن معظم  الجدول  احصائية  يظهر 

العاملين لديها حسب المهام الموكلة لهم و وتعطي    أداء التقنيينثقة في  اتفاق على هذا التقييم فاإلدارة لديها  و

طبيعة  صالحيا في  التأثير  على  القدرة  لديهم  العاملين  أن  كما   ، عالي  وبمستوى  المهام  إلنجاز  كافية  ت 

ة  ف في اداء المهام الموكلة لهم مع مالحظسبة للتصرالقرارات المتعلقة بمهامهم مع اعطاءهم المرونة المنا

ويدل على    0.05فترض  ( اصغر من مستوى الداللة الم   0.000إحصائيا أن مستوى  الداللة الحسابية )  

 .  3وجود فارق جوهري بين متوسط اجابات أفراد العينة على هذه العبارات والمتوسط المفترض 

نجحت إدارة شركة    ،كالتاليحسب الوزن النسبي لكل عبارة  ض السلطة  وجاء تفسير العبارات المتعلقة بتفوي

مهامهم ألداء  العاملين  للتقنيين  ثقتها  إيصال  في  أ   سيريتل  األولى. حيث  بالدرجة  العبارة  هذه  أن   تت    كما 

الصالحيات    الشركة بتفويض  اتقنيين  للتقوم  مقترحات  وتأخذ  فعال  نحو  مجال  على  في  وتوصياتهم  لتقنيين 

بار عند اتخاذ قراراتها لكن كما هو موضح فإن اتخاذ التقنيين للقرارات المتعلقة بمهامهم  ين االعتعملهم بع 

أتى   في  وذل  أخيراً،باستقاللية  الموضوعة  عليه  والموافقة  القرار  اتخاذ  وسياسات  السلطة  هرمية  نتيجة  ك 

 الشركة  
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 بُعد فرق العمل: : 1.2

 العبارة
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 ياريالمع

T 
 نالوز

 النسبي % 
 الداللة االحصائية 

 للتقييم

بين   التعاون  أجواء  تسود 
 جماعات العمل في الشركة 

3.66 0.84 6.82 73 0.000 

األداء  ت الشركة على  إدارة  ركز 
 الجماعي بدالً من الفردي 

3.79 0.87 7.92 76 0.000 

جماعات العمل  تسود الثقة بين  
 في الشركة 

3.22 0.92 2.12 64 0.037 

دارة الشركة تشكيل فرق  تدعم إ
 العمل ألداء المهام 

4.07 0.75 12.32 81 0.000 

تنجز فرق العمل المهام الموكلة  
 ية لها بقدرة عال

3.75 0.77 8.51 75 0.000 

 0.000 74 9.83 0.62 3.70 فرق العمل 

 اإلحصائية لتقييم مستوى اعتماد فرق العمل( الداالت 10جدول )

لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصة بقياس بفرق العمل كأحد  سابي العام  إن المتوسط الح

  ( بلغ  قد  اإلداري  التمكين  أصل  (    3.70أبعاد  من  المتوسط    5درجة  قيمة  من  أكبر  قيمة  وهي  درجات، 

( والبالغ  الدراسة  هذه  في  المعياري  الموافق 3الحسابي  أهمية  وبلغت  درجات،  على  (  النسبية  التقييم ة    هذا 

%( والذي يقابل مستوى تقييم بفرق العمل عالي ، وهي أعلى من نسبة المتوسط الحسابي المعتمدة في  74)

( فقط  0.62% ( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط الحسابي )   60الغة )هذه الدراسة والب

ا التقييم عالي والشركة تتبنى  وأن هذابي،  ل المتوسط الحسمما يدل على تقارب االجابات وأنها تتقارب حو

 بدرجة عالية العبارات المتعلقة بفرق العمل حسب تقييم عينة الدراسة. 

عظم العبارات المتعلقة بفرق العمل ذات اعتماد بمستوى عالي مع داللة احصائية واتفاق  يظهر الجدول أن م

تعمل على التركيز في استخدام فرق    كما   المهام،فرق عمل ألداء  على هذا التقييم فإدارة الشركة تدعم تشكيل  

لعمل الجماعي مع  لدى الشركة اجواء التعاون نتيجة ا  وتسود العمل كعنصر اساسي بدال من العمل الفردي  

ويدل    0.05من مستوى الداللة المفترض    أصغر  (0.000)المالحظة إحصائيا أن مستوى الداللة الحسابية  

. بينما  3راد العينة على هذه العبارات والمتوسط المفترض  ط اجابات أفعلى وجود فارق جوهري بين متوس

 %.  64كان تقييم الثقة بين جماعات العمل بمستوى وسط حيث التقييم 

كالتالي, إن شركة سيريتل تدعم    ة حسب الوزن النسبي لكل عبار  وجاء تفسير العبارات المتعلقة بفرق العمل 

المها العمل ألداء  فرق  تشكيل  هم  وبشدة  أتت  األول,  حيث  بالمركز  العبارة  األداء   الشركة  وتركزذه  على 

األعمال الموكلة لها بقدرة عالية إال أنه  الجماعي عوضاً عن الفردي حيث أثبتت النتائج أن فرق العمل تنجز  

  حيث ى إرساء أجواء التعاون بين جماعات العمل وخلق الثقة فيما بينهم  على سيريتل أن تعمل بشكل أكبر عل

 لثقة بين أعضاء فرق العمل أتى بالمركز األخير من حيث الوزن النسبي لها. أن عبارة ا
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 : تعليمبُعد التدريب وال: 1.3

 العبارة
 وسط المت

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

T 
 الوزن

النسبي  
% 

الداللة 
 االحصائية 

 للتقييم

محكمة   خطة  الشركة  إدارة  تتبنى 
وفق   فيها  العاملين  لتدريب 

 ية. جات التدريب االحتيا
3.79 0.87 7.92 76 0.000 

تدريبية   دورات  الشركة  إدارة  توفر 
 باستمرار 

3.80 0.82 8.57 76 0.000 

الشر إدارة  الخبرات  تشجع  تبادل  كة 
 مع الشركات العاملة في المجال نفسه 

3.01 1.08 0.11 60 0.915 

التعلم   فرصة  الشركة  إدارة  توفر 
 واكتساب مهارات جديدة 

3.84 0.78 9.36 77 0.000 

أداء   لتطوير  الشركة  إدارة  تسعى 
 العاملين فيها باستمرار 

3.88 0.88 8.74 78 0.000 

 0.000 73 8.18 0.71 3.67 التدريب والتعليم

 اإلحصائية لتقييم مستوى اعتماد التدريب والعمل ( الداالت 11جدول )

الخاصة بقياس بالتدريب والتعليم    فة العبارات إن المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كا

من قيمة المتوسط  درجات، وهي قيمة أكبر    5( درجة من أصل    3.67كأحد أبعاد التمكين اإلداري قد بلغ )  

)الحسابي   والبالغ  الدراسة  هذه  في  التقييم  3المعياري  هذا  على  النسبية  الموافقة  أهمية  وبلغت  درجات،   )

ريب والعمل عالي ، وهي أعلى من نسبة المتوسط الحسابي المعتمدة  تقييم التد   %( والذي يقابل مستوى73)

(  0.71وسط الحسابي )  ف المعياري الكلي عن المت % ( وبلغت قيمة االنحرا   60في هذه الدراسة والبالغة )

كة  وأن هذا التقييم عالي والشرفقط مما يدل على تقارب االجابات وأنها تتقارب حول المتوسط الحسابي،  

 رجة عالية العبارات المتعلقة بالتدريب والتعليم حسب تقييم عينة الدراسة. تتبنى بد

اد بمستوى عالي مع داللة احصائية  لتدريب والتعليم ذات اعتميظهر الجدول أن معظم العبارات المتعلقة با

لديها خطة  ت تدريبية ودورا  وتوفرواتفاق على هذا التقييم فإدارة الشركة تسعى لتطوير أداء العاملين لديها  

الحسابية   الداللة  أن مستوى  إحصائيا  مع مالحظة  التدريبية  االحتياجات  وفق  فيها  العاملين  لتدريب  محكمة 

ويدل على وجود فارق جوهري بين متوسط اجابات    0.05ة المفترض  من مستوى الدالل  أصغر  ( 0.000)

عبارة )تشجع إدارة الشركة تبادل    ا كان تقييم بينم.  3أفراد العينة على هذه العبارات والمتوسط المفترض  

و الحياد غير  % يتجه نح  60وسط حيث التقييم    نفسه( بمستوىالخبرات مع الشركات العاملة في المجال  

 دال احصائياً. 

كالتالي, إن سيريتل تهتم  حسب الوزن النسبي لكل عبارة  وجاء تفسير العبارات المتعلقة بالتدريب والتعليم  

  ة الشرك  وتقوم   فقد أتت هذه العبارة متقدمة على العبارات الباقية,   عاملين فيها باستمرار وير أداء البالفعل بتط

عن طريق خطط محكمة وفق االحتياجات التدريبية بشكل مستمر, إال أنها ال    ينلتقني بخلق الفرص التعليمية ل

المجال وذلك من منطلق نفس  العاملة في  الشركات  الخبرات مع  تبادل  يريتل على  حرص شركة س  تشجع 
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 ً وذلك    من قبل هذه الشركات   عدم تسريب معلومات العمل للشركات األخرى أو استقطاب التقنيين لديها الحقا

, فأوالً وقبل القيام بهذه الخطوة يجب صياغة عقد أو اتفاقية مع الشركات  الوزن النسبي لهذه العبارةحسب  

 رر بهما  األخرى بما يضمن حقوق الطرفين وال يلحق الض

 بُعد االتصال الفعال: : 1.4

 العبارة
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

T 
 الوزن

 النسبي % 
 الداللة االحصائية 

 للتقييم

في   واإلجراءات  التعليمات  تتميز 
 الشركة بالوضوح التام

3.79 0.90 7.65 76 0.000 

إلى   الوصول  الموظفون  يستطيع 
مواقفهم   وشرح  القرار  أصحاب 

 بسهولة 
3.32 1.01 2.73 66 0.008 

وسائل   بإيجاد  الشركة  إدارة  تهتم 
 اتصال وتواصل فعالة 

3.63 0.95 5.80 73 0.000 

نظ الشركة  لدى  معلومات  يتوافر  ام 
 فعال وكفؤ 

3.79 0.75 9.13 76 0.000 

الوصول   بحرية  الشركة  إدارة  تسمح 
 إلى المعلومات 

3.38 0.83 4.00 68 0.000 

 0.000 72 8.05 0.63 3.58 االتصال الفعال

 االتصال الفعال ( الداالت اإلحصائية لتقييم مستوى اعتماد 12جدول )

أفر لتقديرات  العام  الحسابي  المتوسط  الفعال  إن  االتصال  بقياس  الخاصة  العبارات  كافة  عن  ككل  العينة  اد 

لمتوسط  ر من قيمة ادرجات، وهي قيمة أكب  5( درجة من أصل    3.58كأحد أبعاد التمكين اإلداري قد بلغ )  

( والبالغ  الدراسة  هذه  في  المعياري  التقييم  (  3الحسابي  هذا  على  النسبية  الموافقة  أهمية  وبلغت  درجات، 

الذي يقابل مستوى تقييم االتصال الفعال عالي ، وهي أعلى من نسبة المتوسط الحسابي المعتمدة  %( و72)

(  0.72ي الكلي عن المتوسط الحسابي )  راف المعيار % ( وبلغت قيمة االنح  60في هذه الدراسة والبالغة )

تقييم عالي والشركة  وأن هذا التقارب االجابات وأنها تتقارب حول المتوسط الحسابي،  فقط مما يدل على  

 تتبنى بدرجة عالية العبارات المتعلقة باالتصال الفعال حسب تقييم عينة الدراسة. 

با المتعلقة  العبارات  أن معظم  الجدول  الفعيظهر  داللة احصائية  التصال  اعتماد بمستوى عالي مع  ذات  ال 

التعليمات واالجراءات المعتمدة  لى هذا التقييم فالشركة لديها نظام معلومات فعال وضوح تام في  واتفاق ع

الداللة   مستوى  أن  إحصائيا  مالحظة  مع  فعالة  اتصال  وسائل  بإيجاد  الشركة  قبل  من  واهتمام  الشركة  في 

ويدل على وجود فارق جوهري بين متوسط   0.05مستوى الداللة المفترض    اصغر من  ( 0.000)الحسابية  

بينما كان تقييم عبارة )يستطيع الموظفون  .  3لمفترض  اجابات أفراد العينة على هذه العبارات والمتوسط ا

 % دال احصائياً.  66وسط حيث التقييم   بسهولة( بمستوى الوصول إلى أصحاب القرار وشرح مواقفهم 

تفسير وج الفعال   اء  باالتصال  المتعلقة  عبارة   العبارات  لكل  النسبي  الوزن  حيث  شركة    من  إن  كالتالي, 

التام ف  إدارتهاسيريتل اعتمدت الوضوح  التي رسمتها في  التعليمات واإلجراءات  العبارة    ي  حيث أتت هذه 
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االطالع    تقنيين لل  عال يتيح ت فألجل ذلك نظام معلوما الشركة   وتبنت   بالمركز األول حسب الوزن النسبي لها, 

بأي وقت على هذه اإلجراءات واالستعالم عن كل جديد, واهتمت إدارة الشركة أيضاً بخلق وسائل تواصل  

  أو اللوائح اإلعالنية    Intranetفعالة ومتعددة مثل البريد االلكتروني, الموقع االلكتروني الداخلي للشركة الـ

القوانين والمستجدات حتى تتيح بشكل أكبر الوصول بحرية  عليمات والتإليصال  المعلقة في ممرات الشركة  

لموظفين ألصحاب القرار واإلدارة العليا  إلى المعلومات. لكن على الشركة أن تعزز وتشجع إمكانية وصول ا

المنشود  الفعال  التواصل  يعزز  بما  أكبر  ببقية    بشكل  مقارنة  ضعيف  نسبي  بوزن  العبارة  هذه  أتت  حيث 

 عال. واصل الفالتعبارات 

 

 بُعد تحفيز العاملين: : 1.5

 العبارة
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

T 
 الوزن

 النسبي % 
 الداللة االحصائية 

 لتقييمل

تقدر إدارة الشركة الجهود المبذولة  
 من قبل العاملين

3.03 1.15 0.20 61 0.843 

لي   الشركة  في  العمل  نظام  يسمح 
 اراتالقربالمشاركة في اتخاذ 

3.34 1.16 2.57 67 0.012 

مع   أتقاضاه  الذي  الراتب  يتناسب 
 الجهود التي أبذلها في العمل

2.37 1.13 -4.87 47 0.000 

ال العدالة  نظام  على  يقوم  ترقيات 
 والموضوعية 

2.41 1.23 -4.18 48 0.000 

معياراً   يعتبر  الموظفين  كفاءة 
 أساسياً في نظام الترقية 

2.43 1.24 -3.99 49 0.000 

 0.023 54 2.32- 1.07 2.72 العاملينتحفيز 

 ( الداالت اإلحصائية لتقييم مستوى اعتماد تحفيز العاملين 13جدول )

ا المتوسط  العاملين  إن  تحفيز  بقياس  الخاصة  العبارات  كافة  عن  ككل  العينة  أفراد  لتقديرات  العام  لحسابي 

  ( بلغ  قد  اإلداري  التمكين  أبعاد  من    2.72كأحد  درجة  قيمة  درجات   5أصل  (  من  أصغر  قيمة  وهي   ،

ة على هذا  وافقة النسبي( درجات، وبلغت أهمية الم3المتوسط الحسابي المعياري في هذه الدراسة والبالغ ) 

، وهي أقل من نسبة المتوسط الحسابي    منخفض %( والذي يقابل مستوى تقييم تحفيز العاملين  54التقييم )

لغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط الحسابي )  % ( وب 60)  المعتمدة في هذه الدراسة والبالغة 

االجابات حول1.07 تقارب  يدل على عدم  مما  فقط  الح  (  يوجد  المتوسط  )ال  االجابات  في  )تشتت   سابي 

، وأن هذا التقييم منخفض والشركة تتبنى بدرجة منخفضة العبارات المتعلقة بالتحفيز حسب تقييم  اتفاق((  

 لدراسة. عينة ا

وضعيف مع داللة  منخفض  ر الجدول أن معظم العبارات المتعلقة بتحفيز العاملين ذات اعتماد بمستوى  يظه

ه على  واتفاق  ال  احصائية  الرواتب  ان  كما  والموضوعية  العدالة  على  يقوم  ال  الترقيات  فنظام  التقييم  ذا 

ا كفاءة  يعتبر  وال  العمل  فرق  قبل  من  المبذولة  الجهود  مع  معيتتناسب  مع  لموظفين  الترقية  نظام  في  اراً 
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دل  وي  0.05غر من مستوى الداللة المفترض  ( أص0.000مالحظة إحصائيا أن مستوى الداللة الحسابية )

المفترض   والمتوسط  العبارات  هذه  على  العينة  أفراد  اجابات  متوسط  بين  جوهري  فارق  وجود    3على 

في   السلبيوالتقييم هو  تقييماالتجاه  كان  بينما  في  )يسمعبارة    .  بالمشاركة  لي  الشركة  في  العمل  نظام  ح 

 % دال احصائياً.   67يم اتخاذ القرارات( بمستوى وسط حيث التقي

ارات التحفيز كالتالي، إن إجراءات شركة سيريتل في تحفيز العاملين غير فعال فبالرغم من  وجاء تفسير عب

أتى أوالً من حيث الوزن النسبي    والذي  رارات أن الشركة تسمح للعاملين في المشاركة في اتخاذ بعض الق

المدروسة أنللعبارة  إال  جهود   الشركة  ،  تقدر  ير  ال  فال  المنشود،  النحو  على  أن  العاملين  الموظفون  ى 

بالعدالة، باإلضافة    مالترقيات عادلة وأنها تأخذ بعين االعتبار الجهود المبذولة أو الكفاءات لذلك هو ال يتس 

 مع حجم العمل واإلنجاز الذي يقوم به العاملون    ب الموضوعة ال تتناستب واألجور إلى أن سياسة الروا

 الثاني:  ئيسي الر  التساؤل .2
 

 اإلبداع التكنولوجي لدى العاملين في شركة سيرياتيل:  ما مستوى اعتماد أبعاد
  ( 5)ر عددها  فقد تم قياس هذه األبعاد من خالل محاو  (،أبعاد االبداع التكنولوجي لمعرفة مستوى اعتماد )

واالنحرافات المعيارية واالهمية  تبرز هذا التقييم واالعتماد وذلك من خالل استخراج المتوسطات الحسابية  

 : توى االهمية لعبارات كل بُعد، كما يلي النسبية ومس

 بُعد االصالة: : 2.1

 العبارة
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

T 
 الوزن

 النسبي % 
 الداللة االحصائية 

 لتقييمل

أعمال  أنج من  إلي  يسند  ما  ز 
 بأسلوب متجدد 

3.82 0.83 8.59 76 0.000 

أتمتع بالمهارة في النقاش واإلقناع  
وأمتلك   على  والحوار  القدرة 

 اإلقناع
3.99 0.70 12.25 80 0.000 

حل   في  اآلخرين  تقليد  عن  أبتعد 
 المشكالت التي تعترض سير العمل 

3.84 0.97 7.59 77 0.000 

اتي بحرية حتى  رائي ومقترحأقدم آ
 لو كانت مخالفة لرئيسي المباشر 

3.83 0.87 8.31 77 0.000 

اختيار   في  المرونة  لدي  تتوفر 
 لعمل أسلوب تنفيذ ا

3.82 0.89 7.99 76 0.000 

 0.000 77 12.42 0.60 3.86 األصالة

 ( الداالت اإلحصائية لتقييم مستوى اعتماد االصالة 14جدول )

تقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصة بقياس االصالة كأحد أبعاد  ابي العام ل إن المتوسط الحس

  ( بلغ  قد  التكنولوجي  د   3.86اإلبداع  أصل  (  من  المتوسط    5رجة  قيمة  من  أكبر  قيمة  وهي  درجات، 

( والبالغ  الدراسة  هذه  في  المعياري  الموافق 3الحسابي  أهمية  وبلغت  درجات،  ه(  على  النسبية  التقييم  ة  ذا 
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%( والذي يقابل مستوى تقييم لألصالة عالي ، وهي أعلى من نسبة المتوسط الحسابي المعتمدة في هذه  77)

( فقط مما  0.60% ( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط الحسابي )  60) الدراسة والبالغة

تقييم عالي والعاملين يعتمدون  وأن هذا ال  لمتوسط الحسابي،يدل على تقارب االجابات وأنها تتقارب حول ا

 يم عينة الدراسة. بدرجة عالية العبارات المتعلقة بقياس االصالة كأحد أبعاد اإلبداع التكنولوجي حسب تقي

واتفاق   داللة احصائية  اعتماد بمستوى عالي مع  ذات  باألصالة  المتعلقة  العبارات  أن معظم  الجدول  يظهر 

ة يتمتعون بالمهارة في النقاش واالقناع في الحوار ، ويعملون بحرية  ن لدى الشركلتقييم فالعاملي على هذا ا

مع اعتمادهم على المرونة في تنفيذ اسلوب العمل الذي  على تقديم اآلراء والمقترحات للرؤساء المباشرين  

يا  الحظة إحصائ كلة لديهم  مع ميختارونه, يتمتع العاملون باعتماد االسلوب المتجدد في انجاز االعمال المو

  ( الحسابية  الداللة  المفترض     0.000أن مستوى   الداللة  ويدل على وجود    0.05( اصغر من مستوى 

 .   3اجابات أفراد العينة على هذه العبارات والمتوسط المفترض  فارق جوهري بين متوسط

ل يمتلكون  شركة سيريت  إن التقنيين في   كالتالي،   من حيث الوزن النسبي لكل عبارة  جاء تفسير بعد األصالة

يين  للتقنو  حسب الوزن النسبي لهذه العبارة والذي له القيمة األكبر بين بقية العبارات.  مهارة النقاش واإلقناع

وي  بحرية  آراءهم  ويقدمون  اآلخرين.  تقليد  عن  البعيد  المشكالت  حل  في  الخاص  أعمالهم  أسلوبهم  نجزون 

بالسياسات    معين   ذلك إلى أنهم مقيدين إلى حد د  وويع  ما،  بشكل مرن إلى حد   و   بأسلوب متجدد بعض الشيء

 وقراراتها النهائية الموضوعة في شركة سيريتل  واإلجراءات 

 قة: بُعد الطال: 2.2

 العبارة
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

T 
 الوزن

 النسبي % 
 االحصائية الداللة 

 للتقييم

في   السريع  التفكير  على  القدرة  لدي 
 تلفة الظروف المخ 

4.00 0.61 14.27 80 0.000 

الحلول   اقتراح  على  القدرة  لدي 
 السريعة لمواجهة مشاكل العمل 

4.04 0.58 15.73 81 0.000 

الق عدد  لدي  أكبر  إعطاء  على  درة 
الواحد   المعنى  ذات  األلفاظ  من  ممكن 

 فكرة معينة للداللة على 
3.72 0.92 6.87 74 0.000 

االقتراح تقديم  على  دائماً  ات  أحرص 
 الجديدة في العمل  واألفكار

3.83 0.90 8.03 77 0.000 

التعامل   في  السابقة  خبراتي  استثمر 
 مع المواقف المختلفة 

4.37 0.49 24.57 87 0.000 

 0.000 80 16.97 0.51 3.99 الطالقة

 الداالت اإلحصائية لتقييم مستوى اعتماد الطالقة( 15جدول )

نة ككل عن كافة العبارات الخاصة بقياس الطالقة كأحد أبعاد  أفراد العي   إن المتوسط الحسابي العام لتقديرات 

  ( بلغ  قد  التكنولوجي  أصل    3.99اإلبداع  من  درجة  المتوسط  درجات   5(  قيمة  من  أكبر  قيمة  وهي   ،

( والبالغ  الدراسة  هذه  في  المعياري  الموافق 3الحسابي  أهمية  وبلغت  درجات،  التقييم  (  هذا  على  النسبية  ة 
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مستوى تقييم للطالقة عالي ، وهي أعلى من نسبة المتوسط الحسابي المعتمدة في هذه  الذي يقابل  %( و80)

( فقط مما  0.51ة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط الحسابي ) % ( وبلغت قيم 60الدراسة والبالغة )

ين يعتمدون  الي والعاملوأن هذا التقييم علمتوسط الحسابي،  يدل على تقارب االجابات وأنها تتقارب حول ا

 بدرجة عالية العبارات المتعلقة بقياس الطالقة كأحد أبعاد اإلبداع التكنولوجي حسب تقييم عينة الدراسة. 

واتفاق  ي احصائية  داللة  مع  عالي  بمستوى  اعتماد  ذات  بالطالقة  المتعلقة  العبارات  معظم  أن  الجدول  ظهر 

لديهم التفكير السريع    ويتوفرلول السريعة في الشركة  اقتراح الح  القدرة على   فالعاملين لديهم لتقييم  على هذا ا

  االفكار مع المختلفة واقتراح الجديد من    في كافة الظروف مع توفر الخبرات السابقة في التعامل مع المواقف 

ويدل    0.05من مستوى الداللة المفترض    أصغر   (0.000)الحسابية    مستوى الداللة مالحظة إحصائيا أن  

 .   3ينة على هذه العبارات والمتوسط المفترض ي بين متوسط اجابات أفراد العد فارق جوهرعلى وجو

بعد الطالقة تفسير مفردات  الو  جاء  النسبي لكل عبارةمن حيث  إن التقنيين يقومون باستثمار    كالتالي،   زن 

مجاالت   في  المختلفة  المواقف  مع  التعامل  في  ا  عملهمخبراتهم  لهذه  النسبي  الوزن  يهم  ولد   ،لعبارةحسب 

الحلول  اقتراح  على  ظروف    القدرة  في  السريع  والتفكير  العمل  مشاكل  لمواجهة  وهم    مختلفة،السريعة 

لكن تتفاوت لديهم القدرة على صياغة األفكار    العمل،الجديدة في    واألفكاراالقتراحات  يحرصون على تقديم  

 لديهم بعبارات وألفاظ مختلفة

 بُعد المرونة: : 2.3

 العبارة
 المتوسط 

 سابيالح
 االنحراف 
 المعياري

T 
 الوزن

 النسبي % 
 الداللة االحصائية 

 للتقييم

لالستفادة   اآلخرين  آراء  إلى  استمع 
 منهم 

4.29 0.51 21.97 86 0.000 

جديدة   ومقترحات  حلول  عن  ابحث 
 تساهم في حل مشكالت العمل

4.17 0.68 14.99 83 0.000 

عدم   من  التأكد  تم  إذا  رأيي  أغير 
 صحته 

4.22 0.64 16.54 84 0.000 

البناءة   األفكار  على  الحكم  اتجنب 
 ً  مسبقا

4.24 0.56 19.17 85 0.000 

عمل   أسلوب  تجربة  على  احرص 
 وأفكار بناءة بين فترة وأخرى  جديد

3.62 0.83 6.48 72 0.000 

 0.000 82 22.02 0.44 4.11 المرونة 

 المرونة  ( الداالت اإلحصائية لتقييم مستوى اعتماد 16جدول )

المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصة بقياس المرونة كأحد أبعاد    إن

التك )  اإلبداع  بلغ  قد  أصل    4.11نولوجي  من  درجة  المتوسط    5(  قيمة  من  أكبر  قيمة  وهي  درجات، 

( والبالغ  الدراسة  هذه  في  المعياري  أهمي3الحسابي  وبلغت  درجات،  الموافق (  التقييم  ة  ة  هذا  على  النسبية 

في هذه    %( والذي يقابل مستوى تقييم للمرونة عالي ، وهي أعلى من نسبة المتوسط الحسابي المعتمدة 82)

( فقط مما  0.44% ( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط الحسابي )  60الدراسة والبالغة )
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وأن هذا التقييم عالي والعاملين يعتمدون  توسط الحسابي،  لمارب حول ايدل على تقارب االجابات وأنها تتق 

 بداع التكنولوجي حسب تقييم عينة الدراسة. بدرجة عالية العبارات المتعلقة بقياس المرونة كأحد أبعاد اإل

واتفاق   احصائية  داللة  مع  عالي  بمستوى  اعتماد  ذات  بالمرونة  المتعلقة  العبارات  أن معظم  الجدول  يظهر 

ا هذا  البناءة  لتعلى  االفكار  على  الحكم  يتجنبون  فالعاملين  التي    ودائماقييم  المقترحات  عن  بحث  حالة  في 

ويس  المشكالت  حل  في  لالستفادة  تساهم  االخرين  اراء  إلى  معتمعون  أن    منها  إحصائيا  مستوى  مالحظة 

هري بين  جود فارق جو ويدل على و  0.05من مستوى الداللة المفترض    أصغر  (0.000)الحسابية    الداللة

 .   3متوسط اجابات أفراد العينة على هذه العبارات والمتوسط المفترض 

المرونة  بعد  عبارات  تفسير  الو  وجاء  عبارةحسب  لكل  النسبي  لديهم    زن  الشركة  في  التقنيين  إن  كالتالي، 

وت  ،الكافيةالمرونة   آلراء  يستمعون  المسب فهم  والحكم  التسرع  ويتجنبون  اآلخرين  األفكجارب  على  ار  ق 

بالبحث عن مقترحات  .  الجديدة بل يغيرون رأيهم إذا تم إثبات عكسه وإذا اقتضت المصلحة ذلك ويقومون 

 حل المشكالت وتتفاوت عندهم بعض الشيء تجربة األساليب الحديثة بين فترة وأخرى. جديدة تساهم في 

 درة: بُعد روح المبا: 2.4

 العبارة
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 عياريالم

T 
 زنالو

 النسبي % 
 الداللة االحصائية 

 للتقييم

أتحمل مسؤولية تبني األفكار الجديدة  
 في العمل 

3.89 0.68 11.39 78 0.000 

تطبيق  ق مسؤولية  تحمل  على  ادر 
 أفكار جديدة 

3.95 0.63 13.10 79 0.000 

اللوائح   إذا  أتجاهل  أحياناً  والقوانين 
 كان ذلك يخدم مصلحة العمل

3.31 1.07 2.49 66 0.015 

 0.000 73 6.97 0.84 3.67 أتقبل انتقادات اآلخرين بصدر رحب 

المخاطرة   من  كبير  بقدر  أسمح 
 قراراتالمحسوبة في اتخاذ ال

3.39 1.07 3.21 68 0.002 

 0.000 73 12.69 0.44 3.64 روح المبادرة 

 ( الداالت اإلحصائية لتقييم مستوى اعتماد روح المبادرة 17جدول )

سابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل عن كافة العبارات الخاصة بقياس روح المبادرة كأحد  المتوسط الحإن  

درجات، وهي قيمة أكبر من قيمة المتوسط    5( درجة من أصل    3.76قد بلغ )  أبعاد اإلبداع التكنولوجي  

( والبالغ  الدراسة  هذه  في  المعياري  ال3الحسابي  أهمية  وبلغت  درجات،  النسبيةموا(  التقييم    فقة  هذا  على 

%( والذي يقابل مستوى تقييم روح المبادرة عالي ، وهي أعلى من نسبة المتوسط الحسابي المعتمدة  73)

(  0.44% ( وبلغت قيمة االنحراف المعياري الكلي عن المتوسط الحسابي )    60ي هذه الدراسة والبالغة )ف

وأن هذا التقييم عالي والعاملين  سط الحسابي،  ب حول المتوقارفقط مما يدل على تقارب االجابات وأنها تت 

اإلبداع التكنولوجي حسب تقييم    يعتمدون بدرجة عالية العبارات المتعلقة بقياس روح المبادرة كأحد أبعاد

 عينة الدراسة. 
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احصا داللة  مع  عالي  بمستوى  اعتماد  ذات  المبادرة  بروح  المتعلقة  العبارات  معظم  أن  الجدول    ئية يظهر 

يتحملون مسؤولية االفكار الجديدة ولديهم المسؤولية في تطبيق هذه االفكار    التقييم فالعاملون هذا    واتفاق على 

االنتقادا قبول  أن  مع  الجديدة مع مالحظة إحصائيا  االفكار  لهذه  ان وجدت  الداللة ت بصدر رحب    مستوى 

جوهري بين متوسط  وجود فارق   ويدل على  0.05أصغر من مستوى الداللة المفترض    ( 0.000)الحسابية  

المفترض   والمتوسط  العبارات  هذه  على  العينة  أفراد  اللوائح  .   3اجابات  )أتجاهل  تقييم  أن  نجد  لكن 

 قوانين أحياناً إذا كان ذلك يخدم مصلحة العمل( هو بدرجة وسط دال احصائياً. وال

ب عبارات  تفسير  المبادرة وجاء  عبارة    عد روح  لكل  النسبي  الوزن  إن   حسب  شركة    كالتالي,  في  التقنيين 

التي يرونها جديدة ومبدعة ويتقبلون بصدر رحب    سيريتل يتحملون مسؤولية قراراتهم وتطبيقهم ألفكارهم 

إيجابي معزز   المخاطرة في  نلك   لقدراتهم,االنتقادات اإليجابية ويرونها بشكل  يقدم على  اتخاذ    معظمهم ال 

والقوانين  اللوائح  يتجاهل  وال  اقت  القرارات  إن  للسياسات  حتى  ربما  يرجع  وهذا  ذلك,  العمل  ضت مصلحة 

رى الباحثة من هنا أهمية الوصول  الرادعة التي تتخذها شركة سيريتل لمن يخالف القوانين واللوائح لذلك ت

حت موافقة اإلدارة تجاوز السياسات أو  فإنه باإلمكان ت  .إلى أصحاب القرار لشرح مشاكل العمل بشكل دقيق 

 . الً وأخيراً مصلحة العملبما يخدم أوتعديلها  

 

 بُعد التحليل المنهجي والتنبؤ بالمشكالت: : 2.5

 

 العبارة
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 اريالمعي

T 
 الوزن

 النسبي % 
 الداللة االحصائية 

 للتقييم

لدي القدرة على التنبؤ بالمشكالت 
 حدوثها قبل 

3.86 0.65 11.52 77 0.000 

مشكال لمواجهة  العمل  أخطط  ت 
 مكن حدوثها الم

4.09 0.68 14.07 82 0.000 

تحليل   على  القدرة  لدي  توجد 
 األحداث والعالقة بينهما 

4.12 0.56 17.26 82 0.000 

تتوفر لدي القدرة على تجزئة مهام  
 العمل وفقاً لألولويات 

4.25 0.49 22.09 85 0.000 

توجد لدي القدرة على التعامل مع  
ناتجة عن  مشكالت العمل وحلها ال

 تغييرات في بيئة عمل المصنع ال
3.96 0.81 10.37 79 0.000 

والتنبؤ   المنهجي  التحليل 
 بالمشكالت 

4.06 0.42 22.09 81 0.000 

 والتنبؤ بالمشكالت ( الداالت اإلحصائية لتقييم مستوى اعتماد التحليل المنهجي  18جدول )

التحليل المنهجي  عبارات الخاصة بقياس  عن كافة ال  إن المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد العينة ككل 

درجات، وهي قيمة    5ل  ( درجة من أص   4.06كأحد أبعاد اإلبداع التكنولوجي قد بلغ )    والتنبؤ بالمشكالت

( والبالغ  الدراسة  هذه  في  المعياري  الحسابي  المتوسط  قيمة  من  الموافقة  3أكبر  أهمية  وبلغت  درجات،   )
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ت عالي ، وهي  ذي يقابل مستوى تقييم التحليل المنهجي والتنبؤ بالمشكال%( وال81م )النسبية على هذا التقيي 

هذه في  المعتمدة  الحسابي  المتوسط  نسبة  من  )  أعلى  والبالغة  االنحراف    60الدراسة  قيمة  وبلغت   )  %

  ( الحسابي  المتوسط  الكلي عن  تتقارب حول 0.42المعياري  وأنها  االجابات  تقارب  على  يدل  مما  فقط   )  

الية العبارات المتعلقة بقياس التحليل  وأن هذا التقييم عالي والعاملين يعتمدون بدرجة عحسابي، المتوسط ال

 شكالت كأحد أبعاد اإلبداع التكنولوجي حسب تقييم عينة الدراسة. المنهجي والتنبؤ بالم

ستوى عالي  ت اعتماد بميظهر الجدول أن معظم العبارات المتعلقة بالتحليل المنهجي والتنبؤ بالمشكالت ذا

  ة والقدرعاملون لديهم القدرة على تجزئة المهام وفق االولويات  مع داللة احصائية واتفاق على هذا التقييم فال

القدرة في حلها مع مالحظة إحصائيا أن   بالعمل مع  المتعلقة  الداللةعلى تحليل االحداث  الحسابية    مستوى 

على وجود فارق جوهري بين متوسط اجابات  ويدل    0.05  من مستوى الداللة المفترض   أصغر(  0.000)

 .   3أفراد العينة على هذه العبارات والمتوسط المفترض 

التحليل المنهجي والتنبؤ بالمشكالت كالتالي، يستطيع التقنيون العاملون في شركة    وجاء تفسير عبارات بعد 

الموكل المهام  وإدارة  تجزئة  ألولويات  سيريتل  وفقاً  إليهم  األحداث  ومن خال  عمل،الة  تحليل  قدرتهم على  ل 

 وربطها يستطيعون التخطيط لحل المشكالت التي قد يواجهونها والتعامل معها وحلها  

 ً  البحث: فرضيات اختبار  :رابعا

دقة االستدال والتي تضمن  المتقدمة  الخطي وهو من األساليب اإلحصائية  االنحدار  ل من  تم اجراء اسلوب 

الب نتائج  تحسين  طريق  أجل  عن  الظواهر  حث  بين  سببية  عالقات  إيجاد  في  للبيانات  األمثل  االستخدام 

     البحث. موضوع 

إيجاد   الخطي هو عبارة عن  )التابع(  واالنحدار  متغير  بين  العالقة  تعبر عن  ومتغير    ( Y)معادلة رياضية 

تمد فكرته  ستقلة أي تعفهو يستخدم في دراسة التغيرات التابع الذي يؤثر فيه متغيرات م  لذا  1X)مستقل(،  

 على العالقات الداللية التي تستخدم ما يعرف بشكل التشتت أو االنتشار 

   هي:  والمعادلة الخطية في االنحدار الخطي 

1X1Y = a + b 

المستخدمة وهي طريقة  وبدراسة   المستقلة    حيث   Enterطريقة االنحدار  المتغيرات  الباحثة بإدخال  قامت 

 التالية: ب الفرضيات ار الخطي حسمعادلة االنحد  والتابع في
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 الفرضية الرئيسة األولى: .1
 

 ولوجي في شركة سيريتل  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتمكين اإلداري في اإلبداع التكن

 التالية: ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية 

 سيريتل:  ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لتفويض السلطة في اإلبداع التكنولوجي في شركة : 1.1

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
F Sig. 

1 a0.548 0.300 0.291 31.778 b.000 

a. Predictors: (Constant),  السلطة  تفويض  

االبداع  ( والتابع )تفويض السلطة ) المستقل ( داالت عالقات االرتباط والتفسير بين المتغير 19جدول )

 ( التكنلوجي

  30.0مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا لدينا و 54.8%قيمته  مل االرتباط وهو معا Rلدينا المقياس  

)التفسيري المستقل  المتغير  أن  يعني  مما  السلطةتفو   -%  يفسر  يض  أن  استطاع  من 30.0(  التغيرات    % 

يل  ( والباقي يعزى الى عوامل أخرى. ويظهر الجدول أيضاً تحلY)(  االبداع التكنلوجيالحاصلة في التابع )

  ومعنوية   F=31.7معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائية  والذي يمكن من خالله  التباين  

الحسابية   القياسية  Sig=0.000)الداللة  الداللة  المعنوية  من  يؤكد وجود  sig=0.05( وهي أصغر  مما   .

 ة معنوية  ككل ذا داللقوة التفسيرية للنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 2.261 0.299  7.557 0.000 

 0.000 5.637 0.548 0.076 0.428 تفويض السلطة 

a. Dependent Variable:  اإلبداع التكنولوجي 

 )االبداع التكنلوجي(  ( والتابع تفويض السلطةاالحصائية لمعادلة التأثير المستقل )الت ( الدا20ل )جدو

تأثير ذا داللة معنوية في هذا النموذج    له   (السلطةتفويض  )   المتغير المستقلومن خالل الجدول نجد أن بعد  
   .sig=0.000حيث قيمتها   sig<0.05حيث دالة المعنوية    tحسب نموذج  

 نحدار المقدرة هي: االن معادلة وتكو

 ) تفويض السلطة ( (0.42 )+2.26= االبداع التكنلوجي 
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  0.42( بمقدار وحدة واحدة يقابله تزايد بمقدار  تفويض السلطة) تدل المعادلة السابقة أن كل زيادة في متغير  
 . االبداع التكنلوجيوهو أثر ايجابي على 

ل تفويض السلطة في شركة سيريتل سيزداد بشكل  تفعيمل على  وهذه نتيجة مقبولة وتدل على أنه بزيادة الع
 بداع كبعد من أبعاد التمكين اإلداري إيجابي اإلبداع التكنولوجي لما ألهمية تفويض السلطة في تأثيره على اإل 

وكلما تمتع العاملون بصالحيات أكثر فذلك يعزز لديهم الشعور بالمسؤولية والحرية للعمل بطريقة إبداعية.  
(,  2016( ومحمدية )2015( ومعراج )2013النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة بودرهم )هذه  اتفقت    وقد 

( دراس2017تركي  نتائج  أثبتت  حيث  أثر  (.  له  اإلداري  التمكين  أبعاد  من  كبعد  السلطة  تفويض  أن  تهم 
فويض   لتاك أثراً طردي في إبداع العاملين, وحيث أن الدراسة الحالية سارت في نفس االتجاه وأثبتت أن هن

بلخضر   دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  اختلفت  بينما  العاملين.  إبداع  في  اإلداري  التمكين  أبعاد  كأحد  السلطة 
 ( بهذا الصدد 2016)وبوخضير 

 ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لفرق العمل في اإلبداع التكنولوجي في شركة سيريتل: : 1.2

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
F Sig. 

1 a97.5 0.357 0.348 41.052 b.000 

a. Predictors: (Constant),  فرق العمل  

االبداع  ( والتابع )فرق العمل)المستقل ر بين المتغير ( داالت عالقات االرتباط والتفسي21جدول )

 ( التكنلوجي

  35.7تقريبا الذي قيمته لدينا مقياس معامل التفسير و و 59.7%قيمته وهو معامل االرتباط  Rلدينا المقياس  

التغيرات الحاصلة    % من 35.7( استطاع أن يفسر  فرق العمل  -% مما يعني أن المتغير المستقل )التفسيري

)في   التكنلوجيالتابع  التباين  Y) (  االبداع  تحليل  أيضاً  الجدول  الى عوامل أخرى. ويظهر  يعزى  والباقي   )

الداللة    ومعنوية   F=41.0ن طريق احصائية  نموذج ككل ع له معرفة القوة التفسيرية للوالذي يمكن من خال

القياسية  Sig=0.000)الحسابية   الداللة  المعنوية  من  أصغر  وهي   )sig=0.05م قوة  .  وجود  يؤكد  ما 

 التفسيرية للنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج ككل ذا داللة معنوية  

 )االبداع التكنلوجي(  ( والتابع ملفرق الع( الداالت االحصائية لمعادلة التأثير المستقل )22جدول )

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 2.421 0.239  10.138 0.000 

 0.000 6.407 0.597 0.064 0.408 ملفرق الع

a. Dependent Variable:  اإلبداع التكنولوجي 
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النموذج حسب  تأثير ذا داللة معنوية في هذا   له (العملفرق ) ومن خالل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل
   .sig=0.000حيث قيمتها   sig<0.05حيث دالة المعنوية   tنموذج 

 وتكون معادلة االنحدار المقدرة هي: 

 )فرق العمل(  (0.40 )+2.42= االبداع التكنلوجي 

وهو    0.40( بمقدار وحدة واحدة يقابله تزايد بمقدار  فرق العملتدل المعادلة السابقة أن كل زيادة في متغير )
 . االبداع التكنلوجي ابي على أثر ايج 

بشكل   سيزداد  سيريتل  شركة  في  العمل  فرق  تفعيل  على  العمل  بزيادة  أنه  على  وتدل  مقبولة  نتيجة  وهذه 
 د التمكين اإلداري ألهمية فرق العمل في تأثيرها على اإلبداع كبعد من أبعانولوجي لما إيجابي اإلبداع التك

ع اآلخرين يعزز من مهاراته وإبداعه وذلك عن طريق تعلمه  فإحساس الموظف بالعمل الجماعي وتعاونه م 
 واكتسابه خبرات ومعارف من أفراد الفريق الواحد. 

إليه توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  معر  وقد  )2015اج)دراستي  وتركي  ,  ( 2019وعمرو)  (2017( 
له تأثير طردي في إبداع  نتائج دراستيهما أن العمل الجماعي كبعد من أبعاد التمكين اإلداري  حيث أظهرت  

العاملين, وحيث أن الدراسة الحالية سارت في نفس االتجاه وأثبتت أن هناك أثر للعمل الجماعي كأحد أبعاد  
 (. 2018ة )عاملين. بينما اختلفت مع دراسة شتاتحة وبن خليف في إبداع الالتمكين اإلداري 

 

 ي اإلبداع التكنولوجي في شركة سيريتل: ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية التدريب والتعليم ف: 1.3

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
F Sig. 

1 a.507 0.257 0.247 25.648 b.000 

a. Predictors: (Constant),  والتعليم   التدريب  

  االبداع ( والتابع )التدريب والتعليم)المستقل ( داالت عالقات االرتباط والتفسير بين المتغير 23جدول )

 ( التكنلوجي

  35.7لدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا و 50.7%قيمته وهو معامل االرتباط  Rلدينا المقياس  

المست المتغير  أن  يعني  )التفسير% مما  والتعليم   -ي قل  يفسر  التدريب  أن  التغيرات    % من 35.7( استطاع 

الى عوامل أخرى. ويظهر الجدول أيضاً تحليل    ( والباقي يعزىY)(  االبداع التكنلوجيالحاصلة في التابع )

  ومعنوية   F=25.6يق احصائية  التباين والذي يمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طر

الحساال القياسية  Sig=0.000)بية  داللة  الداللة  المعنوية  من  يؤكد وجود  sig=0.05( وهي أصغر  مما   .

 الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج ككل ذا داللة معنوية   قوة التفسيرية للنموذج االنحدار
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 جي( )االبداع التكنلو ( والتابع التدريب والتعليملمعادلة التأثير المستقل )( الداالت االحصائية 24جدول )

تأثير ذا داللة معنوية في هذا النموذج    له   ( والتعليمالتدريب  )  ل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل ومن خال
   .sig=0.000حيث قيمتها   sig<0.05يث دالة المعنوية  ح  tحسب نموذج  

 االنحدار المقدرة هي: وتكون معادلة 

 )التدريب والتعليم(  (0.30 )+2.82= االبداع التكنلوجي 

  0.30( بمقدار وحدة واحدة يقابله تزايد بمقدار التدريب والتعليملسابقة أن كل زيادة في متغير )المعادلة ا تدل
 . االبداع التكنلوجي وهو أثر ايجابي على 

وهذه نتيجة مقبولة وتدل على أنه بزيادة العمل على تفعيل التدريب والتعليم في شركة سيريتل سيزداد بشكل  
التك اإلبداع  لما  إيجابي  اإلبداع نولوجي  على  تأثيره  في  والتعليم  التدريب  التمكين    ألهمية  أبعاد  من  كبعد 

 اإلداري

  اإلبداعي، أدى ذلك إلى رفع سلوكهم    التدريب،ت ومهارات عن طريق  حيث إنه كلما اكتسب التقنيون قدرا
توصلت إليه  تيجة مع ما  األمر الذي له مردود إيجابي على تنفيذ أعمالهم بمهارة وإبداع. وقد اتفقت هذه الن 

نتائج دراستيهما أن    (2019وعمرو )(, 2017(, وتركي )2015كل من دراستي معراج ) حيث أظهرت 
أن الدراسة الحالية سارت  أبعاد التمكين اإلداري له تأثير طردي في إبداع العاملين حيث    التدريب كبعد من 

داري في إبداع العاملين. بينما اختلفت  التمكين اإل  في نفس االتجاه وأثبتت أن هناك أثراً للتدريب كأحد أبعاد 
 ( 2016(, بلخضر وبوخضير)2013مع ما توصلت إليه كل من دراسة بودرهم )

 اإلبداع التكنولوجي في شركة سيريتل:  يوجد أثر ذي داللة إحصائية االتصال الفعال في ال: 1.4

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
F Sig. 

1 a.559 0.312 0.303 33.578 b.000 

a. Predictors: (Constant), االتصال الفعال  

االبداع  ( والتابع )االتصال الفعال)لمستقل ا( داالت عالقات االرتباط والتفسير بين المتغير 25جدول )

 ( التكنلوجي

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 2.824 0.223  12.680 0.000 

التدريب  
 والتعليم 

0.302 0.060 0.507 5.064 0.000 

a. Dependent Variable:  اإلبداع التكنولوجي 
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  33.5تقريبا  لدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته و 55.9%قيمته وهو معامل االرتباط  Rلدينا المقياس  

)التفسيري المستقل  المتغير  أن  يعني  مما  الفعال  -%  يفسر  االتصال  أن  استطاع  من 33.5(  التغيرات    % 

( والباقي يعزى الى عوامل أخرى. ويظهر الجدول أيضاً تحليل  Y)(  االبداع التكنلوجيع )الحاصلة في التاب

معنوية    و   F=33.5ق احصائية  ككل عن طري  التباين والذي يمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج

ا يؤكد وجود  . ممsig=0.05( وهي أصغر من المعنوية الداللة القياسية  Sig=0.000  الداللة الحسابية )  

 ة للنموذج االنحدار الخطي من الناحية اإلحصائية أي النموذج ككل ذا داللة معنوية  قوة التفسيري

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 2.589 0.235  11.008 0.000 

 0.000 5.795 0.559 0.065 0.375 الفعال االتصال 

a. Dependent Variable:  اإلبداع التكنولوجي 

 )االبداع التكنلوجي(  ( والتابع تصال الفعالاالالداالت االحصائية لمعادلة التأثير المستقل ) ( 26)جدول 

معنوية في هذا النموذج  تأثير ذا داللة    له  ( الفعالاالتصال  )  ومن خالل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل
 .   sig=0.000حيث قيمتها   sig<0.05حيث دالة المعنوية    tحسب نموذج  

 وتكون معادلة االنحدار المقدرة هي: 

 )االتصال الفعال( (0.37 )+2.58= االبداع التكنلوجي 

  0.37د بمقدار  ( بمقدار وحدة واحدة يقابله تزاياالتصال الفعالتدل المعادلة السابقة أن كل زيادة في متغير )
 . االبداع التكنلوجيوهو أثر ايجابي على 

يزداد بشكل  وهذه نتيجة مقبولة وتدل على أنه بزيادة العمل على تفعيل االتصال الفعال في شركة سيريتل س
 د من أبعاد التمكين اإلداري  إيجابي اإلبداع التكنولوجي لما ألهمية االتصال الفعال في تأثيره على اإلبداع كبع

ما تواصل الرئيس والمرؤوس بشكل فعال, وكلما كان االتصال سلساً بين األقسام واإلدارات المختلفة مع  فكل
لى, وهذا ما يعزز اإلبداع لدى العاملين. وقد  وفعالية أع  بعضها, كلما ساعد ذلك في إنجاز األعمال بسرعة

( ودراسة تركي  2016ضير)(, بلخضر وبوخ2015دراسة معراج )   اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 
أن االتصال الفعال كبعد من أبعاد التمكين اإلداري له تأثير طردي  (, حيث أظهرت نتائج دراستهم  2017)

العاملين حيث  إبداع  الدراسة  في  الفعال    أن  لالتصال  أثر  هناك  أن  وأثبتت  االتجاه  نفس  في  الحالية سارت 
(  2013بينما اختلفت مع ما توصلت إليه دراستي بودرهم )  مكين اإلداري في إبداع العاملين, كأحد أبعاد الت

 (. 2018وشتاحتة وبن خليفة )
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 جي في شركة سيريتل: اع التكنولوال يوجد أثر ذي داللة إحصائية تحفيز العاملين في اإلبد: 1.5

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
F Sig. 

1 a.572 0.328 0.319 36.060 b.000 

a. Predictors: (Constant),  تحفيز العاملين  

االبداع  ( والتابع )تحفيز العاملين ) المستقل ( داالت عالقات االرتباط والتفسير بين المتغير 27جدول )

 ( التكنلوجي

  32.8لدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا و 57.2%قيمته وهو معامل االرتباط  Rياس  لدينا المق 

المتغي أن  يعني  مما  )التفسيري%  المستقل  العاملين  -ر  يفسر  تحفيز  أن  استطاع  من32.8(  التغيرات    % 

لجدول أيضاً تحليل  رى. ويظهر ا( والباقي يعزى الى عوامل أخY( )االبداع التكنلوجيالحاصلة في التابع )

وية  معن   و   F=36.0ن خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائية  التباين والذي يمكن م 

. مما يؤكد وجود  sig=0.05( وهي أصغر من المعنوية الداللة القياسية  Sig=0.000  الداللة الحسابية )  

 حصائية أي النموذج ككل ذا داللة معنوية  الناحية اإل قوة التفسيرية للنموذج االنحدار الخطي من

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 3.317 0.110  30.188 0.000 

 0.000 6.005 0.572 0.038 0.226 تحفيز العاملين 

a. Dependent Variable:  اإلبداع التكنولوجي 

 تكنلوجي( )االبداع ال ( والتابع تحفيز العاملين( الداالت االحصائية لمعادلة التأثير المستقل )28جدول )

تأثير ذا داللة معنوية في هذا النموذج    له   (العاملينتحفيز  )  ومن خالل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل
 .   sig=0.000حيث قيمتها   sig<0.05ة  حيث دالة المعنوي  tحسب نموذج  

 وتكون معادلة االنحدار المقدرة هي: 

 ) تحفيز العاملين ( (0.22 )+3.31= االبداع التكنلوجي 

  0.22( بمقدار وحدة واحدة يقابله تزايد بمقدار  تحفيز العامليندل المعادلة السابقة أن كل زيادة في متغير )ت
 . االبداع التكنلوجيوهو أثر ايجابي على 
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ة مقبولة وتدل على أنه بزيادة العمل على تفعيل التحفيز في شركة سيريتل سيزداد بشكل إيجابي  وهذه نتيج
 أبعاد التمكين اإلداري ا ألهمية التحفيز في تأثيره على اإلبداع كبعد من اإلبداع التكنولوجي لم

ع العاملين على بذل  مل على تشجيوهذه النتيجة مقبولة, فالحوافز بكل أنواعها تعتبر أحد األساليب التي تع
بشكل   لألعمال  المستمر  والتحسين  الجهود  من  توصلت  المزيد  ما  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد  إليه  إبداعي. 

وتركي)2015معراج)  ات دراس  )2017)  ( التحفيز  (2019وعمرو  أن  دراستيهما  نتائج  أظهرت  حيث   ,
, حيث أن الدراسة الحالية سارت في نفس  اع العاملينكبعد من أبعاد التمكين اإلداري له تأثير طردي في إبد 

إبدا في  اإلداري  التمكين  أبعاد  كأحد  للتحفيز  أثراً  هناك  أن  وأثبتت  العاملين.االتجاه  ما    ع  مع  اختلفت  بينما 
 (2016(, ومحمدية ) 2013توصلت إليه دراسة بودرهم )

 الفرضية الرئيسة: : 1.6

 اإلبداع التكنولوجي في شركة سيريتل  اإلداري في ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتمكين 

 نجد ما يلي:   Stepwiseبإجراء االنحدار الخطي المتعدد باستخدام طريقة 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

3 c.717 0.513 0.493 0.30094 

c. Predictors: (Constant),  ,طة,  تفويض السل فرق العمل
 والتعليم  التدريب 

ً ابعاد التمكين االداري مع)المستقل ( داالت عالقات االرتباط والتفسير بين المتغير 29جدول ) ( والتابع  ا

 ( االبداع التكنلوجي)

  51.3لدينا مقياس معامل التفسير والذي قيمته تقريبا و 71.7%قيمته وهو معامل االرتباط  Rلدينا المقياس  

ي المت% مما  أن  )التفسيريعني  المستقل  ً   -غير  معا االداري  التمكين  يفسر  ابعاد  أن    % من 51.3( استطاع 

 ( والباقي يعزى الى عوامل أخرى.  Y)( اع التكنلوجياالبد التغيرات الحاصلة في التابع )

aANOVA 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

3 

Regression 6.880 3 2.293 25.320 d0.00 

Residual 6.521 72 0.091   

Total 13.400 75    

d. Predictors: (Constant),  يم والتعل فرق العمل, تفويض السلطة, التدريب 

ً ( الداالت االحصائية لمعادلة التأثير المستقل )30جدول ) )االبداع   ( والتابعابعاد التمكين االداري معا

 التكنلوجي( 
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ن من خالله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائية  ن والذي يمك يظهر الجدول تحليل التباي

F=25.3  الحسابية    و الداللة  وSig=0.000)  معنوية  القياسية  (  الداللة  المعنوية  من  أصغر  هي 

sig=0.05  االنحدار للنموذج  التفسيرية  قوة  يؤكد وجود  مما  النموذج  .  أي  اإلحصائية  الناحية  من  الخطي 

 ة  داللة معنويككل ذا 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

3 

(Constant) 1.448 0.293  4.944 0.000 

 0.069 1.843 0.224 0.083 0.153 فرق العمل

 0.000 4.442 0.412 0.072 0.321 السلطة تفويض 

التدريب  
 لتعليم وا

0.181 0.066 0.303 2.721 0.008 

a. Dependent Variable:  اإلبداع التكنولوجي 

ً تأثير المستقل )( الداالت االحصائية لمعادلة ال31جدول ) )االبداع   ( والتابعابعاد التمكين االداري معا
 التكنلوجي( 

ً ابعاد التمكين االداري  )  ومن خالل الجدول نجد أن بعد المتغير المستقل  العمل، تفويض    )فرق   من حيث   معا
المعنوية    حيث دالة  tتأثير ذا داللة معنوية في هذا النموذج حسب نموذج    لها  والتعليم(السلطة، و التدريب  

sig<0.05    حيث قيمتهاsig=0.000   تحفيز    الفعال، من النموذج لضعف التأثير كال من )االتصال    وخرج
 العاملين( . 

 درة هي: وتكون معادلة االنحدار المق

 (التدريب )(0.32)+(تفويض السلطة)(0.15)+)فرق العمل( (0.15 )+1.44= االبداع التكنلوجي 

تفويض السلطة، و التدريب  ئية للتمكين اإلداري من حيث ) فرق العمل،  نتيجة: يوجد أثر ذو داللة إحصا

 والتعليم في اإلبداع التكنولوجي في شركة سيريتل 

وفرق العمل في شركة    السلطة والتدريب العمل على تفعيل تفويض  أنه بزيادة  وهذه نتيجة مقبولة وتدل على  
همية كل من تفويض السلطة والتدريب وفرق العمل  سيريتل سيزداد بشكل إيجابي اإلبداع التكنولوجي لما أل 

التمكين   أبعاد  من  كبعد  اإلبداع  على  تأثيره  أكبر    اإلداري،في  بشكل  تتبنى  أن  سيريتل  ويجب على شركة 
تعزز الفعال    سياسات  االتصال  من  زي  والتحفيزكل  اإلبداع  فإن  منتوج  زيادة  إلى  يؤدي  منهما  كل  ادة 

 شركة  التكنولوجي طردياً وهو غاية ال
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 الفرضية الرئيسية الثانية: .2

التمكين   ممارسة  مستوى  في  العينة  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

ومستوى  ال  اإلداري  لمتغيراتهم  اإلبداع  تعزى  الخبرة,  تكنولوجي  سنوات  العمر,  )الجنس,  الديمغرافية: 

 المؤهل العلمي, الدرجة الوظيفية( 

 One way anovaواختبار   Independent t testاختبار تم اجراء 

 الفروق حسب الجنس:: 2.1

 N Mean الجنس
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

df Sig 

 لوجي اإلبداع التكنو
 0.46 4.05 43 ذكر

2.920 74 0.005 
 0.31 3.78 33 أنثى 

 التمكين اإلداري 
 0.59 3.64 43 ذكر

2.233 74 0.029 
 0.53 3.35 33 أنثى 

 ( الداالت االحصائية الختبار الفروق تبعا للجنس 32جدول )

الفروق   اختبار  دالة  أن  التكنلوجي نجد  االبداع  )توجد  لي  وبالتا  0.05أصغر من    Sig=0.005من حيث 

تعزى   التكنولوجي  اإلبداع  مستوى  في  العينة  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

 حيث الجنس وهو لصالح الذكور(   الديمغرافية من  لمتغيراتهم

ن اإلداري  التمكين  حيث  الفروق  من  اختبار  دالة  أن  توجد  )وبالتالي    0.05من    أصغر   Sig=0.029جد 

ذ إحفروق  داللة  تعزى  ات  اإلداري  التمكين  مستوى  في  العينة  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين  صائية 

 لصالح الذكور(  حيث الجنس وهو   الديمغرافية من لمتغيراتهم 

الذكور واإلناث التقنيين العاملين فيها وتعمل أكثر  ولذلك على شركة سيريتل أن تراعي هذا االختالف بين  

روح   على  اإلناث  تشجيع  واعلى  ألفكارهم  المبادرة  العنان  إطالق  في  التردد  وعدم  الرأي  وإبداء  لتعاون 

القرار ألصحاب  مشكالتهم  الد   وشرح  هذه  به  تختلف  ما  )وهو  عمرو  دراسة  نتيجة  عن  (  2019راسة 

 ( 2018والجعبري )

 المؤهل العلمي:  الفروق حسب : 2.2

 المتغير 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

اإلبداع 
 نولوجي التك

Between 
Groups 

0.898 2 0.449 2.621 0.080 
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Within 
Groups 

12.503 73 0.171   

Total 13.400 75    

التمكين  
 اإلداري

Between 
Groups 

0.300 2 0.150 0.439 0.646 

Within 
Groups 

24.906 73 0.341   

Total 25.205 75    

 مؤهل العلميروق تبعا ال( الداالت االحصائية الختبار الف33جدول )

وبالتالي )ال توجد    0.05أكبر من    Sig=0.080من حيث االبداع التكنلوجي نجد أن دالة اختبار الفروق  

تعزى    فروق التكنولوجي  اإلبداع  مستوى  في  العينة  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات 

  لمتغيراتهم من حيث المؤهل العلمي(

اإل التمكين  أنمن حيث  نجد  الفروق    داري  اختبار  توجد    0.05أكبر من    Sig=0.646دالة  وبالتالي )ال 

دال ذات  أفرافروق  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  تعزى  لة  اإلداري  التمكين  مستوى  في  العينة  د 

  من حيث المؤهل العلمي(  لمتغيراتهم الديمغرافية

تقنيين العاملين فيها بكل أبعاده بغض  اإلداري لل   ومن هنا نجد أن شركة سيريتل تتبنى سياسة موحدة للتمكين 

بتدريب العاملين جميعاً    العلوم الالزمة إلطالق خدماتها وتعنى  النظر عن المؤهل العلمي, فهي تركز على

تبادل   تحفز  كما  المجال  هذا  في  لديهم  اإلبداع  عامل  وتعزيز  الحديثة  التكنولوجي  السوق  بكل جديد يخص 

و العبد    (2013فراد العمل وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزاملي )ختلفة بين أالخبرات والمعارف الم

التمكين2018( والجعبري ) 2018)هللا   نتيجة  دراسة عمرو )  اإلداري    (من حيث  (  2019وتختلف مع 

 من ناحية التمكين اإلداري أيضاً. 

 الفروق حسب العمر: : 2.3

 المتغير 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

بداع اإل
 التكنولوجي 

Between 
Groups 

0.947 3 0.316 1.824 0.150 

Within 
Groups 

12.454 72 0.173   

Total 13.400 75    

التمكين  
 اإلداري

Between 
Groups 

1.421 3 0.474 1.434 0.240 

Within 
Groups 

23.784 72 0.330   

Total 25.205 75    
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 ختبار الفروق تبعا العمراالحصائية ال( الداالت 34جدول )

)ال توجد  وبالتالي    0.05أكبر من    Sig=0.150من حيث االبداع التكنلوجي نجد أن دالة اختبار الفروق  

تعزى   التكنولوجي  اإلبداع  مستوى  في  العينة  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

 لمتغيراتهم من حيث العمر( 

التمكين نج  من حيث  الفروق  اإلداري  اختبار  دالة  أن  توجد    0.05أكبر من    Sig=0.240د  وبالتالي )ال 

تقديرات   متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  تعزى  فروق  اإلداري  التمكين  مستوى  في  العينة  أفراد 

 من حيث العمر(  لمتغيراتهم الديمغرافية

لكافو اإلداري  التمكين  سياسات  تمارس  سيريتل  شركة  أن  يدل  الهذا  الفئات  بعدالة  ة  الشركة  في  عمرية 

وال عمر  وضوعية، وترى أنه ال حدود لقدرة المرء في اكتساب المعارف والعلوم والوصول إلى اإلبداع  وم

لدى   اإلبداع  المفهوم وتعزز  تتبنى هذا  أن  الشركة  اإلنسان وعلى  مع  فهو عملية مستمرة  والخبرة.  للنجاح 

تناقل الخبرات بين هذه الفئات  قديمة وهي تعمل على تشجيع سطة وحتى الالفئات العمرية الحديثة منها والمتو

بهم   واإليمان  المختلفة  الدرالعمرية  هذه  به  تختلف  ما  )وهو  الجعبري  دراسة  عن  وعمرو  2018اسة   )

(2019 ) 

 الفروق حسب عدد سنوات الخبرة: : 2.4

 المتغير 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

اإلبداع 
 جي التكنولو

Between 
Groups 

0.411 3 0.137 0.760 0.520 

Within 
Groups 

12.989 72 0.180   

Total 13.400 75    

التمكين  
 اإلداري

Between 
Groups 

1.346 3 0.449 1.354 0.264 

Within 
Groups 

23.859 72 0.331   

Total 25.205 75    

 وات الخبرة تبعا عدد سن( الداالت االحصائية الختبار الفروق 35جدول )

وبالتالي )ال توجد    0.05أكبر من    Sig=0.520من حيث االبداع التكنلوجي نجد أن دالة اختبار الفروق  

تعزى  فروق   التكنولوجي  اإلبداع  مستوى  في  العينة  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات 

 لمتغيراتهم من حيث عدد سنوات الخبرة( 
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اإل التمكين  أمن حيث  نجد  الفروق  داري  اختبار  دالة  توجد    0.05أكبر من    Sig=0.264ن  وبالتالي )ال 

أفر تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  تعزى  فروق  اإلداري  التمكين  مستوى  في  العينة  اد 

 من حيث عدد سنوات الخبرة(  لمتغيراتهم الديمغرافية

بحياد  تعمل  الشركة  أن  هنا  يدل  الموظفمما  جميع  مع  وبمختلف  ية  بأهمية  ين  تؤمن  حيث  خبرتهم  سنوات 

قدر مرتفع من  المساواة في تمكين الموظفين لديها بغض النظر عن سنوات الخبرة لكل شخص منهم ومنحهم  

الثقة مما من شأنه أن يسهم بطريقة أو بأخرى في تنمية اإلبداع وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة  

 ( 2018الجعبري ) ة نتيجة دراس  وتختلف عن  (2015ودراسة اليازجي) ( 8201) العبد هللا 

 الفروق حسب عدد المسمى الوظيفي: : 2.5

 المتغير 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

اإلبداع 
 التكنولوجي 

Between 
Groups 

1.011 2 0.506 2.979 0.057 

Within 
Groups 

12.389 73 0.170   

Total 13.400 75    

التمكين  
 اإلداري

Between 
Groups 

1.825 2 0.912 2.849 0.064 

Within 
Groups 

23.381 73 0.320   

Total 25.205 75    

 ت االحصائية الختبار الفروق تبعا المسمى الوظيفي ( الداال36جدول )

وبالتالي )ال توجد    0.05أكبر من    Sig=0.057التكنلوجي نجد أن دالة اختبار الفروق    حيث االبداعمن  

إحص  داللة  ذات  مت فروق  بين  تعزى  ائية  التكنولوجي  اإلبداع  مستوى  في  العينة  أفراد  تقديرات  وسطات 

 وظيفي( لمتغيراتهم من حيث المسمى ال

الفروق   اختبار  دالة  أن  نجد  اإلداري  التمكين  توجد    0.05أكبر من    Sig=0.064من حيث  وبالتالي )ال 

مس في  العينة  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  التمكين فروق  تعزى    توى  اإلداري 

 من حيث المسمى الوظيفي(  لمتغيراتهم الديمغرافية

أن شركة سير هنا  الباحثة  أيضاً  ترى  اإلد يتل  مناصبهم  الموظفين وبمختلف  مع جميع  بحيادية  ارية  تتعامل 

الدرجة   أو  الوظيفي  المسمى  عن  النظر  بغض  جميعاً  الموظفين  تمكين  في  المساواة  بأهمية  تؤمن  حيث 

بمنجهم قدر كبير من الثقة مما من شأنه أن يسهم بطريقة أو بأخرى في تنمية وتطوير أدائهم    ظيفية وتقوم الو

 . (2016دراسة سالم سالمة )و  ( 2018وهو ما تتفق عليه هذه الدراسة مع دراسة العبد هللا )  وظيفيال
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 ً  : النتائج والتوصياتخامسا

 النتائج:  .1

اجات يمكن عرض أهمها  دد من االستنتفي ضوء تحليل نتائج الدراسة وما تضمنته توصلت الباحثة إلى ع

 على النحو التالي: 

 ت البحث: نتائج اختبار تساؤال :1.1

وهي بالترتيب    سيريتل, وجود درجات متفاوتة من توافر أبعاد التمكين اإلداري للتقنيين في شركة   .1

راجع  . وذلك  التحفيز(   -االتصال الفعال    –التدريب والتعليم    –العمل الجماعي    –)تفويض السلطة  

في الوصول إلى    ألهميتهر  أبعاد التمكين اإلداري وتنظ  دارة الشركة تولي اهتماماً كبيراً فيإلى أن إ

الفعال  إال  اإلبداع.  التواصل  السيما سهولة الوصول ألصحاب    أن هناك بعض القصور في تحقيق 

 وضعف في توزيع الحوافز بشكل عادل وموضوعي. القرار، 

توا .2 من  متفاوتة  درجات  اإلبوجود  أبعاد  جاءت فر  وقد  الشركة،  في  التقنيين  لدى  التكنولوجي    داع 

  روح المبادرة(   –األصالة    –الطالقة    –الت  التحليل المنهجي والتنبؤ بالمشك  –ونة  بالترتيب )المر

 .مع اإلشارة إلى تردد التقنيين من تجاهل اللوائح والقوانين في حال اقتضى األمر ذلك

توا .3 من  متفاوتة  درجات  الوجود  متغيرات  لصالح  فر  التكنولوجي  واإلبداع  اإلداري  التمكين  دراسة 

التابع  أ  المتغير  بدرجة  المتوافر  التكنولوجي  في  اإلبداع  اإلداري  التمكين  المستقل  المتغير  من  على 

يبدعون في عملهم ولكن   إدارة الشركة تشجعهم حين  التقنيين بأن  الشركة. وذلك راجع إلى شعور 

 ي أداء أعمالهم. داري الالزم فينقصهم التمكين اإل

 : نتائج اختبار فرضيات البحث: 1.2

دال .1 ذو  أثر  التابع  وجود  المتغير  في  اإلداري،  التمكين  أبعاد  من  كبعد  السلطة  لتفويض  إحصائية  لة 

( معنوية  مستوى  عند  التكنولوجي  بقدرات 0.05اإلبداع  تثق  الشركة  إدارة  أن  إلى  راجع  وذلك   )

مسؤو تحمل  على  المالعاملين  العمل  أللية  المناسب  األسلوب  اختيار  حرية  لهم  وتتيح  به  داء كلفين 

 عملهم.  
اإلبداع  و .2 التابع  المتغير  في  اإلداري،  التمكين  أبعاد  من  كبعد  للتدريب  إحصائية  داللة  ذو  أثر  جود 

ويرجع ذلك إلى وجود خطة تدريب    (،0.05عند مستوى معنوية )   التكنولوجي للتقنيين في الشركة

ال واضحة،   إدارة  لتطويروحرص  لهم  الفرصة  وإتاحة  التقنيين  تدريب  على  مع    مهاراتهم   شركة 

 الشركات.عف في تبني الشركة لسياسة تبني تبادل الخبرات مع  ض

التابع   .3 المتغير  في  اإلداري،  التمكين  أبعاد  من  كبعد  الجماعي  للعمل  إحصائية  داللة  ذي  أثر  وجود 

الشرك في  للتقنيين  التكنولوجي  م  ة اإلبداع  مستوى  )عند  جو    (،0.05عنوية  وجود  إلى  ذلك  ويعود 

 وكذلك تركيز إدارة المصنع على إنجاز األعمال عبر فرق العمل.  ن بين الزمالء،يسوده التعاو 

إحصائية  أثر   وجود  .4 داللة  التابع    ذو  المتغير  في  اإلداري،  التمكين  أبعاد  من  كبعد  الفعال  لالتصال 

ا في  للتقنيين  التكنولوجي  مست  لشركة اإلبداع  )عند  معنوية  وضوح    (،0.05وى  إلى  ذلك  ويعود 

   لشركة وتوفير طرق متعددة للوصول إليها اإلجراءات في االتعليمات و
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إحصائيةأثر    وجود  .5 داللة  اإلبداع    للتحفيز  ذو  التابع  المتغير  في  اإلداري،  التمكين  أبعاد  من  كبعد 

الشركة في  للتقنيين  )   التكنولوجي  معنوية  مستوى  بقية  ضعيف    إنما(  0.05عند  بأثر  مقارنة  نسبياً 

 أبعاد التمكين اإلداري 

دالل .6 ذو  أثر  التدريب والتعليم، والعموجود  السلطة،  بأبعاده )تفويض  اإلداري  للتمكين  ل  ة إحصائية 

الشركة. وخرج كل من   في  للتقنيين  التكنولوجي  اإلبداع  التابع  المتغير  في  معاً  الجماعي( مجتمعة 

 ضعف تبني إدارة الشركة لهذين البعدين تحفيز نظراً لاالتصال الفعال وال

إحصائية .7 داللة  ذو  أثر  مستوى    وجود  في  العينة  أفراد  متوسطات  التكنولوجي  بين  اإلبداع  من  كل 

اإلد  لصالح  اري  والتمكين  وهو  الجنس  لمتغير  وإبداء    الذكور،تعزى  للمبادرة  اإلناث  لتردد  نظراً 

   الرأي وتحمل المخاطر والشعور بالثقة

داع التكنولوجي  ذو داللة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة في مستوى كل من اإلب  ال يوجد أثر .8

( الديموغرافية  للمتغيرات  تعزى  اإلداري    الوظيفي، المسمى    الخبرة،ت  سنوا  العمر،والتمكين 

أو  وذلك لتبني شركة سيريتل سياسة تمكين إداري عادلة بغض النظر عن العمر    العلمي(،التحصيل  

 رة أو المسمى الوظيفي أو التحصيل العلمي سنوات الخب

 

 التوصيات:  .2

 نتاجات المتوصل إليها أوصت الدراسة باآلتي: في ضوء االست

ذ نظر .1 أثر  لوجود  فالاً  التكنولوجي  اإلبداع  في  اإلداري  للتمكين  إحصائية  داللة  من  و  ثقافة  بد  نشر 

تعزيز  التمكين   خالل  من  إدارياً  أسلوباً  واعتماده  األداء  جودة  تحقيق  في  دور  من  له  لما  اإلداري 

 حو اإلبداع التكنولوجي. وك التقنيين نيه سل توافر أبعاده، نظراً ألهميته في توج 

أثر   .2 السلطة من  لتفويض  فيجب  لما  التكنولوجي  اإلبداع  إحصائية على  داللة  الثقة  ذو  التقنيين  منح 

 واالستقاللية في العمل من خالل تفويض الصالحيات 

ل .3 الداللة اإلحصائية  لألثر ذو  التكنولوجي فالبد من  نظراً  الفعال في اإلبداع  الفرصة  إ التصال  تاحة 

حتى إذا كانت مخالفة للوائح والقوانين طالما أنها تخدم مصلحة    م ومقترحاتهم للتقنيين لتقديم آراؤه

 وعدم التردد في تطبيقها خوفاً من اإلخفاقات. الشركة 

التحفيز   .4 بعد  توافر  لضعف  فنظراً  إحصائية  داللة  ذو  أثر  من  له  ولما  سيريتل  شركة  إبداع  في  ي 

فيجب   للحوض التقنيين  نظام  عادل  ع  بتقييم  ويرتبط  والموضوعية  بالعدالة  يتسم  والترقيات  وافز 

 . لوجي لألداء، نظراً ألهميته في توجيه سلوك التقنيين نحو اإلبداع التكنو

لنتيجة الدراسة بوجود أثر ذو داللة إحصائية للتدريب والتعليم في اإلبداع التكنولوجي ونظرو .5 اً  فقاً 

توافر عبارة مشاركة   م لضعف  ف الخبرات  األخرى  الشركات  تعزيز  يتوجب على شركة سيريتل  ع 

المهارات   وتبادل  الخبرات  من  نقل  الشركة  مصلحة  مع  يتعارض  ال  بشكل  األخرى  الشركات  مع 

 الخبرات  حيث تسريب المعلومات واستجرار 

إبداعه وتطويتوظي .6 المناسب يزيد من  المكان  المناسب في  المبدعة، فاختيار الشخص  ره  ف األفراد 

 . عمال التكنولوجيمؤسسات األ لما لإلبداع من أهمية كبيرة في  لعمله

القرار .7 ألصحاب  التقنيين  وصول  الفعال  إتاحة  التواصل  لتعزيز  العليا  التقنيين    واإلدارات  ومنح 

لإلدارة   وحرية  بسهولة  مشكالتهم  لشرح  نظراً    العلياالفرصة  الدالوذلك  ذو  اإلحصائية  لألثر  لة 
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ف الفعال  ولضعف  لالتصال  التكنولوجي  اإلبداع  العليا  ي  لإلدارة  التقنيين  وصول  عبارة  توافر 

 . وأصحاب القرار في شركة سيريتل

لوجود  نظ .8 التمكين  راً  ممارسة  مستوى  عند  الجنس  الديموغرافي  للبعد  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

العمل على حث    لتقنيين دون اإلناث فيجب اإلداري ومستوى اإلبداع التكنولوجي والذي أتى لصالح ا

لدى عوام اإلبداع  الرأي    ل  وإبداء  المبادرة  على  تشجيعهم  طريق  عن  اإلناث  وتفويض  التقنيات 

   وإعطائهن المزيد من الثقة الصالحيات لهن  

 

 آليات تنفيذية لتطبيق التوصيات:  .3

 
يد من  اإلداري، والتي تز في مجال التمكين  والعاملين في الشركة    تكثيف البرامج التدريبية للمديرين  .1

 . ونشر ثقافته همية التمكين اإلداري قة والشعور بأمستوى الث

عمل زيارات دورية وندوات مستمرة من قبل اإلدارة العليا مع العاملين بهدف االستماع لمشاكلهم   .2

ين  وإجراء فعاليات ترفيهية للموظفين بمشاركة اإلدارة العليا بما يقلل فجوة التواصل ب ومقترحاتهم  

 ارة العليا الموظفين واإلد 

حديثة ومتناسبة مع متطلبات العصر تقيس الملكات اإلبداعية بهدف    أداءم مستوى  اد أنظمة تقيي اعتم .3

 توظيف األفراد المبدعة وتقييم أدائهم طوال فترة عملهم 

 التخلص من هرمية السلطة المتعددة بهدف التفويض األكبر للصالحيات لألفراد  .4

ركة بهدف تعزيز المشاركة في  خص قرارات الشاد العمل فيما ي أجراء استفتاءات واستبيانات مع أفر .5

 اتخاذ القرارات  

 

 البحوث المستقبلية المقترحة:  .4
 تقترح الباحثة اختبار نموذج الدراسة في شركات خدمات تكنولوجية أخرى  .1
التمكين في إبداع العاملين في مجاالت عمل أخرى  تقترح الباحثة اختبار نموذج الدراسة لدراسة أثر   .2

 لتكنولوجي بجانب اإلبداع ا
الجودة  إجر .3 إدارة  بتطبيق  وعالقته  اإلداري  التمكين  مفهوم  حول  والدراسات  أبحاث  من  المزيد  اء 

 الشاملة أو عالقته بتطوير األداء الوظيفي 

ي القطاعات المختلفة العام منها  دراسة أهم معوقات تطبيق التمكين اإلداري التي تواجه اإلدارات ف  .4

 والخاص. 
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 مراجع ال

 

  : العربية بحاث العلمية الرسائل واأل : أوالً 

 

,جامعة األقصى,   "التمكين اإلداري وعالقته بالدافعية لإلبداع" (. رسالة ماجستير بعنوان 2015إبراهيم رفيق اليازجي ) .1

 فلسطين.
ة  دراسة ميداني-اء العاملين اإلبداع اإلداري وأثره على أدماجستير بعنوان “ ة (. رسال2016) إبراهيم عبد القادر محمد الحيمي  .2

 اليمن -صنعاء   –األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لشركة يمن موبايل للهاتف النقال"  
دراسة ميدانية في   –اع العاملين "التمكين اإلداري وأثره على إبد(. رسالة ماجستير بعنوان 2016إبراهيم محمد الشرفي ) .3

 اليمن.-صنعاء-ية والمصرفيةللعلوم المال يمية العربيةاألكاد قطاع النوك المصرفية"
-جامعة محمد بن خضير  "أثر التمكين اإلداري على التعليم التنظيمي" ماجستير بعنوان  ة (. رسال2016جمال الصغير ) .4

 الجزائر. -بسكرة

قتصاد  اإلدارة واال مجلة كلية ". "الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري العالقة والتأثيربعنوان  ث(. بح 2016)جوان فاضل أحمد   .5

 . 55-34 ت (، الصفحا3للدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية، العدد )
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 متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة األعمال 

إع االسوتم  هذا  واختيار داد  األثر    تبيان  تعاونكم  ألهمية  ولما   . الحديثة  والدراسات  للتعاريف  وفقاً  مفرداته 
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 المتغيرات الديمغرافية(: نات الشخصية )أوالً: البيا

 

 الجنس:  -1

 أنثى   ذكر 

 :المؤهل العلمي -2

  دكتوراه   ماجستير   بكالوريوس  

 العمر: -3

 فأكثر 45  45وأقل من  35من   35وأقل من  25من      25أقل من  

 عدد سنوات الخبرة:  -4

سنوات   10   10وأقل من  سنوات 7من   7سنوات وأقل من   3من    سنوات 3أقل من  

 فأكثر

 : يفيالمسمى الوظ -5

 مدير  مشرف  تقني  /مهندس  

 

 

 ثانياً: مستوى التمكين اإلداري

)تفويض السلطة, فرق العمل, التدريب والتعليم, االتصال  سيتم هنا تحديد العبارات التي تقيس فعالية أبعاد التمكين اإلداري 

 . من وجهة نظرك ز العاملين( الفعال, تحفي

 الفقرة  الرقم 
موافق 

 بشدة 
 محايد  موافق

غير  

 موافق

غير  

موافق 

 بشدة 

 بعد تفويض السلطة  .1

      الصالحيات المفوضة لي كافية إلنجاز مهام وظيفتي  1.1

      قدرتي على أداء المهام الموكلة إلي لدى اإلدارة ثقة في   1.2

      يفي أداء مهام ناسبة للتصرفتمنحني اإلدارة المرونة الم 1.3

      اتخاذ القرارات المتعلقة بأداء مهامي باستقاللية. 1.4

      لدي قدرة على التأثير في طبيعة القرارات بمهامي  1.5
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 بعد فرق العمل .2

      التعاون بين جماعات العمل في الشركة تسود أجواء  2.1

      الفردي عي بدالً من تركز إدارة الشركة على األداء الجما 2.2

      تسود الثقة بين جماعات العمل في الشركة  2.3

      تدعم إدارة الشركة تشكيل فرق العمل ألداء المهام  2.4

      بقدرة عاليةتنجز فرق العمل المهام الموكلة لها  2.5

 بعد التدريب والتعليم  .3

فيها وفق   تتبنى إدارة الشركة خطة محكمة لتدريب العاملين 3.1

 ريبية.حتياجات التداال

     

      توفر إدارة الشركة دورات تدريبية باستمرار  3.2

تشجع إدارة الشركة تبادل الخبرات مع الشركات العاملة في  3.3

 المجال نفسه

     

      توفر إدارة الشركة فرصة التعلم واكتساب مهارات جديدة  3.4

      ارن فيها باستمرأداء العامليتسعى إدارة الشركة لتطوير  3.5

 بعد االتصال الفعال  .4

      تتميز التعليمات واإلجراءات في الشركة بالوضوح التام  4.1

وشرح يستطيع الموظفون الوصول إلى أصحاب القرار  4.2

 مواقفهم بسهولة

     

      تهتم إدارة الشركة بإيجاد وسائل اتصال وتواصل فعالة  4.3

      عال وكفؤ ظام معلومات فلدى الشركة نيتوافر  4.4

      تسمح إدارة الشركة بحرية الوصول إلى المعلومات 4.5

 بعد تحفيز العاملين  .5

      المبذولة من قبل العاملين تقدر إدارة الشركة الجهود  5.1
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يسمح نظام العمل في الشركة لي بالمشاركة في اتخاذ  5.2

 القرارات 

     

      د التي أبذلها في العملاضاه مع الجهواتب الذي أتقيتناسب الر 5.3

      نظام الترقيات يقوم على العدالة والموضوعية  5.4

      معياراً أساسياً في نظام الترقيةكفاءة الموظفين يعتبر   5.5

 

 

 ثالثاً: مستوى اإلبداع التكنولوجي 

لطالقة, المرونة, روح المبادرة, التحليل  ي )األصالة, ااع التكنولوجسيتم هنا تحديد العبارات التي تقيس فعالية أبعاد اإلبد

 المنهجي والتنبؤ بالمشكالت(  من وجهة نظرك. 

 الفقرة  الرقم 
موافق 

 بشدة 
 محايد  موافق

غير  

 موافق

غير  

موافق 

 بشدة 

 بعد األصالة .1

      أنجز ما يسند إلي من أعمال بأسلوب متجدد   1.1

      حوار واإلقناع وال رة في النقاشأتمتع بالمهارة  والقد 1.2

أبتعد عن تقليد اآلخرين في حل المشكالت التي تعترض سير   1.3

 العمل

     

ومقترحاتي بحرية حتى لو كانت مخالفة لرئيسي  أقدم آرائي  1.4

 المباشر

     

      تتوفر لدي المرونة في اختيار أسلوب تنفيذ العمل  1.5

 بعد الطالقة .2

      ي الظروف المختلفة فكير السريع فقدرة على التلدي ال 2.1

     لدي القدرة على اقتراح الحلول السريعة لمواجهة مشاكل   2.2
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 العمل

لدي القدرة على إعطاء أكبر عدد ممكن من األلفاظ ذات   2.3

 المعنى الواحد للداللة على فكرة معينة 

     

ي ار الجديدة فأحرص دائماً على تقديم االقتراحات واألفك 2.4

 العمل

     

      استثمر خبراتي السابقة في التعامل مع المواقف المختلفة  2.5

 بعد المرونة .3

      إلى آراء اآلخرين لالستفادة منهم استمع  3.1

ابحث عن حلول ومقترحات جديدة تساهم في حل مشكالت   3.2

 العمل

     

      أغير رأيي إذا تم التأكد من عدم صحته 3.3

ً الحكم على األ اتجنب 3.4       فكار البناءة مسبقا

احرص على تجربة أسلوب عمل جديد وأفكار بناءة بين فترة   3.5

 وأخرى

     

 بعد روح المبادرة  .4

      أتحمل مسؤولية تبني األفكار الجديدة في العمل  4.1

      قادر على تحمل مسؤولية تطبيق أفكار جديدة  4.2

إذا كان ذلك يخدم مصلحة  انين أحياناً للوائح والقوأتجاهل ا 4.3

 العمل

     

      أتقبل انتقادات اآلخرين بصدر رحب 4.4

 أسمح بقدر كبير من المخاطرة المحسوبة في اتخاذ القرارات   4.5

 

     

 بعد التحليل المنهجي والتنبؤ بالمشكالت .5
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      لدي القدرة على التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها  5.1

      ت العمل الممكن حدوثها لمواجهة مشكال أخطط 5.2

      والعالقة بينهما توجد لدي القدرة على تحليل األحداث  5.3

      تتوفر لدي القدرة على تجزئة مهام العمل وفقاً لألولويات 5.4

توجد لدي القدرة على التعامل مع مشكالت العمل وحلها  5.5

 صنع بيئة عمل المالناتجة عن التغييرات في 

     

 

 أخيراً أشكركم لتخصيصكم جزءاً من وقتكم لتعبئة هذه االستبانة و

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

 -----نهاية االستبيان   -----
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 عن شركة سيريتل: ( لمحة 2الملحق )

عام   تأسيسها  الشركة  2000منذ  هي  تيليكوم  موبايل  سيريتل  وشركة  مج،  في  االتصاالت الرائدة  في    ال 

 سورية، حيث استطاعت بناء سمعتها الجيدة من خالل مشاركتها االجتماعية وكسب رضا زبائنها. 
 

 االهتمام بالزبون:  -

تقدم   أن  هي  مسؤولياتها  أولى  بأّن  الممتازة، تؤمن  والخدمات  المنتجات  من  كبيرة  مجموعة  مناسبة  بأسعار 

 تسهيالت لهم.نها وتأمين الوذلك بهدف تلبية احتياجات زبائ 

سيريتل   و   23لدى شركة  السورية،  المناطق  في جميع  موزعة  من    4مركز خدمة  كل  في  للتواصل  مراكز 

زبون يومياً، وذلك   23000ة ألكثر من  دمشق وحلب والالذقية و طرطوس، حيث تقدم هذه المراكز المساعد 

 من خالل اإلجابة عن استفساراتهم. 

بنموها  محلياً، تميزت شركة س  يقارب    السريع كمشغليريتل  موظفاً من    3488خلوي في سورية، فلديها ما 

شاباً وشابة تم اختيارهم من خالل برنامج دعم الطالب الجامعيين، و جميع موظفي سيريتل    371بينهم حوالي 

 مليون زبون.  8من ذوي المهارات العالية يقومون بتقديم أفضل الخدمات ألكثر من  

لخدمة الجيل الثالث مع نهاية    3286يوية لخدمة الجيل الثاني و  محطة راد   6171يريتل أيضاً وتمتلك شركة س

 ، وذلك لنشر التغطية للزبائن أينما كانوا. 2016العام 

 دولة حول العالم.  116يوياً لتقديم خدمة التجوال الدولي في مشغالً خل 199كما قامت بالتعاقد مع 
 

 االهتمام بالمجتمع:  -

عبر دعمها للمجتمع الذي تتواجد فيه، وذلك من خالل مساهمتها في مواطنة جيدة  ل لتكون شركة  تسعى سيريت

م المتبادل بين  نشاطات اجتماعية مختلفة ورعايتها. إن سيريتل تسعى دائما لتكون أنموذجاً من خالل االحترا

وادرها  عمل وتطوير ك   موظفيها وتشجيعهم على تعزيز روح العمل الجماعي في بيئة احترافية وإيجاد فرص 

 لكفاءات العالية وترقيتها.ذوي ا
 

 قيمنا: -

الشركة   مبادئ  بأّن  يؤمن  سيريتل  شركة  من  فرد  فكل  واتجاهاتنا،  رؤيتنا  تقود  التي  هي  األساسية  قيمنا  إن 

 األساسية تمهد إلى طريق النجاح من خالل: 

o  النزاهة واالستقامة 

o االحترام 
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o  التركيز على العمالء/الزبائن 

o فريق روح ال 

o الشغف 

o مسؤولية ال 

o رار اإلص 

o الثقة 

o اإلبداع 

o  التفوق 
 

 مهمتنا:  -

النمو   استمرارية  مع  البشرية،  كوادرنا  ورعاية  لزبائننا،  االتصاالت  خدمات  أفضل  لتقديم  المربح  نسعى 

 للمستثمرين والمساهمة باعتزاز في خدمة وطننا سورية. 
 

 رؤيتنا:  -

 ملتزمون بأن نكون الشركة السورية األولى. 
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