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 استراتٌجٌة تمكٌن الموارد البشرٌة وأثرها على اإلبداع التنظٌمً

 "دراسة مٌدانٌة على مراكز الخدمات الصحٌة بمدٌنة زلٌتن"

 أنموذج )المستشفى التعلٌمً ــــ زلٌتن(

 محمد بن مسعودد . محمود 

 / زلٌتن/ لٌبٌاالجامعة االسمرٌة اإلسالمٌة/ كلٌة االقتصاد والتجارة/ قسم إدارة االعمال

 

 المستخلص

والمتمثلة  اي أحدثته استراتٌجٌة تمكٌن الموارد البشرٌة من خٕل ابعادهذثر الِاهتمت الدراسة بمدى ا

فً" تفوٌض السلطة، العمل الجماعً، التدرٌب، التحفٌز، أتصال الفعال" على أبداع التنظٌمً 

التالً:  فً السإالوالمتمثل فً "توافر القدرات أبداعٌة، وتبنً أبداع". حٌث صٌؽت مشكلة الدراسة 

نظٌمً فً منظمات أعمال" وقد وهو: "هل ٔستراتٌجٌة تمكٌن الموارد البشرٌة أثر على اْبداع الت

استخدم فً هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً ومن خٕل استبٌان تم توزٌعه على عٌنة عشوائٌة 

هذا أستبٌان ثٕثة محاور حٌث  زلٌتن تضمن(موظفاً ٌعملون فً المستشفى التعلٌمً 57مقدارها )

لمحور الثانً قد اشتمل على المتؽٌر المستقل تضمن المحور أول البٌانات الشخصٌة والوظٌفٌة اما ا

للدراسة وهو استراتٌجٌة تمكٌن الموارد البشرٌة بؤبعاده الخمسة.اما المحور الثالث فقد تضمن المتؽٌر 

وهو أبداع التنظٌمً بؤبعاده أثنٌن وبعد استرجاع أستبانة تمت معالجتها ببرنامج معامل  بتاثال

ٔبعاد من خٕل استخدام قٌاس مستوى كل عبارة والمتوسط الحسابً  الثبات وقد تم تحلٌل تلك ا

ي ٌعطً خمسة إجابات لكل فقرة ذال Likert Scale)ؤنحراؾ المعٌاري  واستخدم  فً ذلك مقٌاس)

من فقرات أستبانة وتحدد من خٕلها مستوي موافقتهم علٌها وكذلك تحدد اوزاناً رقمٌة تمثل درجة 

واجرٌت عدة اختبارا احصائٌة للتحقق من وجود أثر ِبعاد تمكٌن استراتٌجٌة  ،اْجابة على الفقرة

الموارد البشرٌة على أبداع التنظٌمً وبعد عرض و تفسٌر النتائج اتضح أن استراتٌجٌة تمكٌن 

الموارد البشرٌة بؤبعادها لها تؤثٌر فً تعزٌز أبداع التنظٌمً فً المنظمة قٌد الدراسة  وقد توصلت 

دراسة الى عدة نتائج اهمها إن المنظمة محل الدارسة تعمل على تعزٌز اْبداع التنظٌمً، حٌث ال

ثٌن حولها وجاءت درجة توفر جمٌع اِبعاد المتعلقة باْبداع التنظٌمً مقبولة وكانت اجابات المبح

تعلٌمً زلٌتن متوافقة وؼٌر مشتتة. وأظهرت الدارسة أن مستوى التمكٌن اْداري السائد بالمستشفى ال

( وأنحراؾ 0663وسط الحسابً )متجاء مرتفعا وفقا لمقٌاس الدارسة حٌث بلؽت قٌمة ال

( كما اتضح من خٕل التحلٌل أحصائً للبٌانات المدروسة أن عٌنة الدراسة من 36670المعٌاري)

ي آثر على اْبداع العاملٌن فً المستشفى التعلٌمً بزلٌتن ٌمٌلون إلى الموافقة على أن للتمكٌن اْدار
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الحسابٌة وانحرافاتها  متوسطاتهاالتنظٌمً وذلك من خٕل اِبعاد المكونة للتمكٌن اْداري حسب 

(، بٌن المتؽٌر α=3635المعٌارٌة كما  أظهرت الدارسة وجود أثر ذو دٔلة إحصائٌة عند مستوى دٔلة)

بالمستشفى التعلٌمً زلٌتن وكذلك أظهرت المستقل والمتمثل فً التمكٌن اْداري على اْبداع التنظٌمً 

التمكٌن اْداري والمتؽٌر  استراتٌجٌة الدارسة وجود عٕقة ارتباطٌة موجبة قوٌة بٌن المتؽٌر المستقل

وهو ٌدل على وجود  36638التابع وهو اْبداع التنظٌمً وأن معامل أرتباط بٌن المتؽٌرٌن ٌساوي 

%( من التؽٌرات الحاصلة فً 6368مل التحدٌد ٌساوي )ارتباط موجب وقوي وتظهر كذلك ان معا

اْبداع التنظٌمً تعود الى التؽٌرات الحاصلة فً استراتٌجٌة التمكٌن ام بقٌة نسبة معامل التحدٌد 

 %( فهً ترجع لعوامل أخرى لم تتطرق إلٌها الدارسة.0960والبالؽة )

 مدخل الدراسة

 مقدمة :اوالا 

ٌشكل التمكٌن اْداري جزء أساسٌا من اْدارة المعاصرة المعتمدة على التطور العلمً والتكنولوجً  

ْدارة الموارد البشرٌة الحدٌثة وله أثراً على قدرة الفرد فً المإسسة كبٌئة إبداعٌة تساعده على القٌام 

على إعطاء العاملٌن  جهها خٕل عمله، وٌركز مفهوم التمكٌنابابتكار حلول للمشكٕت التً ٌو

الصٕحٌات والمسإولٌات وتشجٌعٌهم على، المشاركة والمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة مما ٌإثر 

بشكل اٌجابً على أبداع  التنظٌمً   وهذا راجع الى  التؽٌرات المتسارعة ومنها)التطور المعرفً 

داخلٌة والخارجٌة التً تعٌشها منظمات وثورة المعلومات وأتصأت إضافة الى اشتداد المنافسة ال

جعل منظمات أعمال تواجه العدٌد من التحدٌات والصعوبات فً كٌفٌة مواكبتها  اأعمال الٌوم( مم

لهده التحؤت  على الصعٌد النظري والتطبٌقً للمنظمة و ظهرت الحاجة لمفاهٌم حدٌثة قادرة على 

اِولى للمنظمة  صفوؾلٌن عن طرٌق افراد مبدعٌن فً الوصؾ اِهمٌة أستراتٌجٌة المتٕحقة للعام

ٔحتكاكهم المباشر بالمتؽٌرات البٌئٌة نظرا لما ٌمتلكونه من قدرات إبداعٌة  ومهارات ومعارؾ ضمنٌة 

او ظاهرٌة من هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للكشؾ عن استراتٌجٌة تمكٌن الموارد البشرٌة وأثرها 

 فً مراكز الخدمات الطبٌة بزلتٌن )مستشفًٌ زلٌتن التعلٌمً( أنموذج.على اْبداع التنظٌمً 

 ثانٌاا: مشكلة الدراسة

من خٕل هذا المبحث نشر الى صٌاؼة لمشكلة البحث عبر طرح مجموعة من التساإٔت التً تسعى 

داعٌة لك تسعى الدراسة للتعرؾ على مدى توافر القدرات اْبذسة لٓجابة علٌها بدقة وبوضوح وباالدر

اْبداع من قبل المنظمة وهل المنظمة تعمل على تعزٌزه من خٕل تمكٌنها لموظفٌها وذلك  ومدى تبنً

بتفوٌضها للصٕحٌات وتشجٌعها العمل الجماعً وتوفٌرها التدرٌب المستمر وكذلك تحفٌزها للعاملٌن 

 س التالً: إل الرئٌاستسة فً الافعال. ومن هنا، ٌمكن صٌاؼة مشكلة الدر وضمنا ٔتصال
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 ""هل ٔستراتٌجٌة تمكٌن الموارد البشرٌة أثر على اْبداع التنظٌمً فً منظمات أعمال؟

 الفرعٌة المنبثقة منه وهً:  تساإٔتولٓجابة عن هذا التساإل فإننا نطرح مجموعة من ال

هل هناك أثر لمتؽٌرات استراتٌجٌة تمكٌن الموارد البشرٌة على أبداع التنظٌمً لدى العاملٌن فً  -

 مراكز الخدمات الطبٌة زلٌتن؟

 ما مستوى التمكٌن اْداري للموارد البشرٌة فً مركز الخدمات الصحٌة قٌد الدراسة؟ -

 مً زلٌتنما هو مستوى أبداع التنظٌمً لدى العاملٌن فً المستشفى التعلٌ -

 نموذج الدراسة وفرضٌـات الدراسة :اا ثالث

 الدراسة نموذج-أ

تطوٌر  الصلة تمات ذبعد أحاطة بؤدبٌات الدراسة وتحدٌد مشكلته وتساإٔته ومراجعة البحوث  

 ي تؤلؾ من متؽٌرٌن هما:ذنموذج الدراسة ال

متؽٌر مستقل تمثل فً استراتٌجٌة التمكٌن أداري وسٌتم قٌاسه من خٕل أبعاده وهً :) تفوٌض 

 ٌبٌن ذلك. (1)السلطة، العمل الجماعً، التدرٌب، التحفٌز، أتصال الفعال(والشكل 

توافر القدرات وهً متؽٌر تابع تمثل فً أبداع التنظٌمً وسٌتم قٌاسه من خٕل أبعاد التالٌة 

 بداعٌة، وتبنً أبداع(.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متؽٌرات الدراسة( ٌبٌن النموذج 1الشكل )

 

 الدراسة  فرضٌـات-ب

على ستة تساإٔت أساسٌة منبثقة أساسا من أبعاد التمكٌن اْداري التً سة الحالٌة لٓجابة اتسعى الدر 

 :تم اعتمادها فً الدارسة الحالٌة، وهذه التساإٔت باْمكان صٌاؼتها بالشكل التالً

 

 المتغٌرمستقل

 تفوٌضالسلطة-1

 العمل الجماعً-8

 ـ التدرٌب3    

 ـ التحفٌز 4     

 االتصال الفعال 5

 

 متغٌر ثابت

 االبداع التنظٌمً
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 الفرضٌــــــــــة الرئٌسة -

 ≥ = α)ة معنوٌٌوجد تؤثٌر ذو دٔلة إحصائٌة للتمكٌن اْداري على اْبداع التنظٌمً عند مستوى  

0,05.) 

 الفـرعٌة الفرضٌــــــــات -

 الفــــرضٌة الفرعٌة اِولى:

 ( (. α = ≤ 3,35ٌوجد تؤثٌر لتفوٌض السلطة على اْبداع التنظٌمً عند مستوى معنوٌة 

 الفـــرضٌة الفرعٌة الثانٌة :

 (.α = ≤ 0 ,0 5ٌوجد تؤثٌر للعمل الجماعً والفرق على اْبداع التنظٌمً عند مستوى معنوٌة )

 الفـــــــــــرضٌة الفرعٌة الثالثة:

 ( . α = ≤ 3,35ٌوجد تؤثٌر للتدرٌب على اْبداع التنظٌمً عند مستوى معنوٌة )

 الفـــــــــــرضٌة الفرعٌة أربعة:

 (.α = ≤ 3,35ٌوجد تؤثٌر للتحفٌز على اْبداع التنظٌمً عند مستوى معنوٌة )

 سة:الفـــــــــرضٌة الفرعٌة الخام

 (.α = ≤ 3,35ٌوجد تؤثٌر لٕتصال الفعال على اْبداع التنظٌمً عند مستوى معنوٌة )

الخمسة قد تم أعتماد على هذه الفرضٌة بهدؾ تحدٌد ما إذا كان للتمكٌن اْداري بمكوناته كما 

فً تفوٌض السلطة، والعمل الجماعً، التدرٌب، التحفٌز وأتصال الفعال تؤثٌر ذو دٔلة  والمتمثلة

 (.α = ≤  3,35إحصائٌة على أبداع التنظٌمً عند مستوى معنوٌة )

 رابعاا: أهمٌة الدراسة 

 تكمن اهمٌة الدارسة فً النقاط التالٌة:  

اخ المٕئم من أجل خلق أبداع إدخال مفهوم التمكٌن اْداري إلى المإسسات لخلق المن -

 التنظٌمً.

 تحفٌز العامٌن على اْبداع ورفع قدرة التعاون بٌن اْدارة والعاملٌن  -

نظرا لحداثة موضوع البحت فؤنه ٌعتبر محل اهتمام من قبل أقتصادٌٌن والباحثٌن مما جعل  -

 الدراسة قابل لّثراء فً كل مراحله من مراحل تطوٌره.
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 اهداف الدراسةخامساا: 

 تهدؾ هذه الدارسة إلى تحقٌق اِهداؾ التالٌة:   

 .تناول المفاهٌم الحدٌثة لٓدارة حول استراتٌجٌة تمكٌن اْداري وأبداع التنظٌمً .1

 التعرؾ على مستوى استراتٌجٌة التمكٌن اْداري لدى العاملٌن فً المنظمة قٌد الدراسة. .0

 التعرؾ على مستوى أبداع التنظٌمً لدى العاملٌن فً المستشفى التعلٌمً بزلٌتن. .0

توضٌح أثر استراتٌجٌة التمكٌن اْداري على أبداع التنظٌمً لدى العاملٌن فً المستشفى  .4

 التعلٌمً قٌد الدراسة. 

نوات التعرؾ على مستوى عٕقة المتؽٌرات الشخصٌة والوظٌفٌة )الجنس المإهل العلمً، س .5

 الخبرة( ومستوى التمكٌن.

تقدم الدراسة ربط منطقً بٌن متؽٌرٌن هامٌن فً إدارة الموارد البشرٌة استراتٌجٌة التمكٌن  .6

( لدراسة اهم المإشرات والصٌاؼات الدقٌقة بٌن تلك المفاهٌم فً أٌطار منطقً ٌمكن وأبداع التنظٌمً

 اختباره فً سٌاق بٌانات البحت والتحلٌل. 

 

 منهجٌة الدراسة  سادساا:

وتحلٌل مشكلة الدراسة وسٌتم ذلك فً  وتحدٌد ووصؾاعتمد الباحث على المنهج الوصفً التحلٌلً 

 التالً:  اْطار

 التؽطٌة النظرٌة للمتؽٌرات موضوع الدراسة والعوامل المإثرة فٌها. .1

تستهدؾ جمع البٌانات والمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة وذلك بتصمٌم صحٌفة استبٌان  .0

 العٌنة.

الدراسة التحلٌلٌة للعٕقة بٌن استراتٌجٌة تمكٌن الموارد البشرٌة كمتؽٌر مستقل وأبداع  .0

التنظٌمً كمتؽٌر تابع والعوامل المإثرة فٌه وذلك من خٕل البٌانات والمعلومات المتاحة واخضاعها 

 للتصنٌؾ والتبوٌب والتحلٌل وتطبٌق البرامج اْحصائٌة. 

 سابعا: مجتمع وعٌنة الدراسة تمثل فً مراكز الخدمات الصحٌة )مستشفى زلٌتن التعلٌمً( أنموذج

وتوفر كافة مراكز الخدمات الصحٌة مجتمع الدراسة: تم تحدٌد أنموذج للدراسة نظرا لكبر حجم –أ

اختٌار  اْمكانٌات التً تساعد الدراسة على الحصول على معلومات كافٌة للدراسة العملٌة لذلك تم

 مستشفى زلٌتن التعلٌمً كمجتمع للدراسة.

اْدارة الوسطى ومستوى اْدارة  فً مستوىتحدٌد مفردات عٌنة الدراسة  : تمةعٌنة الدراس-ب
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( 50( استمارة استبٌان للموظفٌن ورإساء اِقسام استرد منها )57عدد) ع الباحثوزحٌث . مباشرةال

ؼٌر صالحة للتحلٌل فكانت أستمارات الخاضعة للتحلٌل بعدد  استمارات 7عدد استمارة وتم استبعاد 

 % تقرٌباً.88استمارة أي بنسبة  53

 ثامناا: أدوات جمع البٌانات

اعتمدت هذه الدراسة على المراجع العلمٌة والكتب التً تناولت الموضوع فً الجانب النظري اما 

تحلٌل البٌانات عن طرٌق استمارة أستبٌان التً  علىالجانب العملً التطبٌقً حٌث تم أعتماد فٌه 

 وزعت على عٌنة البحث.

 حدود الدراسة: تاسعاا 

ن فً المستشفى التعلٌمً لٌن العامٌالموظفبعض الحدود البشرٌة: مدراء أدارات ورإساء اِقسام و

 زلٌتن.

 الحدود المكانٌة مستشفى زلٌتن التعلٌمً.

 .0318شهر سبتمبر إلى  0318الحدود الزمنٌة من شهر ٌونٌو 

 : االصطالحات االجرائٌة المستخدمة فً الدراسةعاشراا 

 وهً:

الفردٌة والجماعٌة من خٕل توسٌع  قدرتهمالتمكٌن اْداري: إتاحة الفرصة لُخرٌن فً زٌادة  -1

 ت وحلانطاق تفوٌض السلطة التً تهدؾ إلى إعطاء اِفراد الحرٌة اْدارٌة فً عملٌة اتخاذ القرار

ت ومواهب وا بداعات العاملٌن وتسخٌرها فً خدمة العمل أو الوظٌفة االمشكٕت وأستفادة من قدر

مباشر من اْدارة مع توفٌر البٌئة  بٌنهم،والتؤكٌد على أهمٌة العمل الجماعً دون تدخل. مع الثقة التامة 

 المناسبة لنموهم وتؤهٌلهم مهنٌاً.

 ابتكار أسالٌب ووسائل وأفكار مفٌدة للعمل. اْبداع التنظٌمً: وٌعنً القدرة على -0

تفوٌض السلطة: أن ٌعهد الرئٌس اْداري ببعض اختصاصاته ِحد العاملٌن من المستوٌات  -0

 اْدارٌة المتتالٌة.

ته بؽرض تؤهٌله للقٌام ات، وتطوٌر قدراالتدرٌب: وهو وسٌلة لتزوٌد الفرد بالمعارؾ والمهار -4

 ٌة، وتؤدٌة واجباته بقدر عال من الكفاءة.بمهام وظٌفته الحالٌة والمستقبل

ت العاملٌن لبذل جهد أكبر لتحقٌق نتائج االتحفٌز: وهً مجموعة العوامل التً تحرك قدر -5

 أفضل. 

العمل هو  اْداري، وفرٌقالعمل الجماعً: تعد فرق العمل أحد أهم اِسالٌب لتطبٌق التمكٌن  -6
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مع بعضهم بعضا ِجل تحقٌق أهداؾ  ت وٌعملونوالمإهٕمجموعة من اِفراد ٌتمتعون بالمهارات 

 .محددة ومشتركة

أتصال الفعال: وهً العملٌة التً تهدؾ إلى نقل المعلومات وتبادلها التً بموجبها تتوحد  -7

 ت.االمفاهٌم وتتخذ تنفذ ّ أتصال الفع القرار

 الدراسات السابقة : الحادي عشر

 1(0338دراسة المبٌضٌن )

هدفت إلى تحدٌد مستوى التمكٌن اْداري والسلوك اْبـداعً لدى العاملٌن فً المصارؾ التجارٌة 

اِردنٌة وإلى اختبار تؤثٌر أبعـاد التمكـٌن اْداري علـى السلوك اْبداعً. وقد تم تصمٌم استبانة 

ة نتائج منها: موظفـاً وموظفة. وتوصلت الدراسة عد 091وزعت على أفراد العٌنة البـالػ عـددهم 

وجود أثر ذي دٔلة إحصائٌة لمجأت تمكٌن العاملٌن )تفوٌض الصٕحٌات، المـشاركة فـً اتخاذ 

القرارات، تطبٌق إدارة عمل الفرٌق، إٌجاد الثقافة الداعمة، التدرٌب وتعلٌم العاملٌن( علـى السلوك 

الى انه ٔ ٌوجد أثر ذو دٔلة اْبداعً لدى العاملٌن فً المصارؾ التجارٌة اِردنٌة.كما توصلت 

إحصائٌة لمجال تمكٌن العاملٌن )إثراء العمل( على السلوك اْبداعً لدى العاملٌن فً المصارؾ 

التجارٌة اِردنٌون ؤ ٌوجد فروق ذات دٔلة إحصائٌة ِثر التمكٌن اْداري علـى الـسلوك اْبـداعً 

ٌانات الدراسة أن المصارؾ التجارٌة اِردنٌة تعـزى للمتؽٌرات الدٌموؼرافٌة،كما أظهر تحلٌل ب

تمـارس التمكـٌن اْداري بدرجـة متوسطة كما أن هناك سلوكاً إبداعٌاً لدى العاملٌن فً تلك المصارؾ 

 بدرجة متوسطة.

 2(0339)الحراحشة وآخرون 

تهدؾ هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات العاملٌن )مهندس، وفنٌٌن، إدارٌٌن( فً شركة أتصأت 

أردنٌة نحو أثر التمكٌن اْداري والدعم التنظٌمً فً السلوك اْبداعً. تكونت عٌنة الدراسة من 

ص بخصائص ( فرد وزعت علٌهم استبانة الدراسة و التً قسمت إلى أربع أجزاء اِول منها اخت119)

فقرة تعالج أبعاد التمكٌن أداري فً )بعد اِثر، بعد القدرة على  79عٌنة الدراسة و الثانً تضمن 

المنافسة، بعد المعنى، بعد الخٌار( و الثالث ٌتعلق بقٌاس مدى توفر الدعم التنظٌمً من قبل إدارة 

ٌقٌس المتؽٌر التابع وهو السلوك المنظمة لتشجٌع و تعزٌز المبادرات اْبداعٌة، بٌنما الجزء الرابع

 اْبداعٌة للعاملٌن، وتوصلت الدراسة إلى وجود عٕقة تؤثٌرٌة وذات دٔلة إحصائٌة بٌن كل من 

 
                                                           

1
 المبٌضٌن،محمدذٌب،أثرالتمكٌناْدارٌعلىالسلوكاْبداعٌلدىالعاملٌنفٌالمصارفالتجارٌةاِردنٌة،  -

 0338، اِردن: أطروحةدكتوراهؽٌرمنشورة،اِكادٌمٌةالعربٌةللعلومالمالٌةوالمصرفٌة،عمان"
2

: حراحشةمحمدوالهٌتٌصالحالدٌناثرالتمكٌناْدارٌوالدعمالتنظٌمٌفٌالسلوكاْبداعٌكماٌراهالعاملونفٌشركةأتصأتاِردنٌة

 0339،  ردن،اِ 03 ،العدد 00 دراسةمٌدانٌة،مجلةدراساتللعلوماِمنٌة،المجلد
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متؽٌرات الدراسة المستقلة التمكٌن اْداري والدعم التنظٌمً مع المتؽٌر التابع السلوك اْبداعٌة وقد 

العاملٌن لتقبل فكرة التمكٌن، وأهمٌة الدور الذي  اوصت هذه الدراسة بعدة توصٌات أهمها تشجٌع

 ٌإدونه فً نجاح المنظمة.

 1(0339صالح والمبٌضٌن )

هدفت الدراسة إلى تعرؾ عٕقة ممارسة التمكٌن اْداري بتجسٌد اِهداؾ أستراتٌجٌة لوزارة البٌئة 

ٌنة من الشركات اِردنٌة، ولتحقٌق أهداؾ الدراسة صٌؽت سبع فرضٌات، وطبقت الدراسة على ع

(فرداً، واعتمدت أستبانة 006(شركة أما العٌنة البشرٌة فكانت )10الصناعٌة الكبٌرة بلػ عددها )

كؤداة أساسٌة فً جمع المعلومات من العٌنة وحللت النتائج باستخدام اِوساط المرجحة وأنحرافات 

توصلت الدراسة إلى العدٌد من النتائج،  ( ،وقدtest-t( واختبار )Rالمعٌارٌة ومعامل أرتباط المتعدد )

أبرزها: أنه كلما زاد ممارسة التمكٌن اْداري زاد تجسٌد اِهداؾ أستراتٌجٌة لوزارة البٌئة على 

أرض الواقع وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصٌات كان أبرزها: ضرورة تبنً برامج التدرٌب 

التعلٌم مدى الحٌاة وزٌادة الوعً بالبٌئة وأهمٌة التمكٌن فً البٌئً واْداري كثقافة داعمة لتجسٌد مبدأ 

، وأصدرت تكثٌؾ برامج الرقابة والرصد البٌئً من قبل وزارة البٌئة على الشركات المبحوثةالشركات 

 واعتماد تصنٌؾ لهذه الشركات فً ضوء ممارساتها البٌئٌة. المبحوثة

 استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن

 اوالا: مقدمة

ٌشكل التمكٌن اْداري جزء أساسٌاً من اْدارة المعاصرة المعتمدة على التطوٌر العلمً والتكنولوجً 

الموارد البشرٌة الحدٌثة، وله آثر على قدرة الفرد فً المإسسة كبٌئة إبداعٌة تساعد الفرد على  لٓدارة

مكٌن على إعطاء العاملٌن وٌركز مفهوم التعمله للمشكٕت التً ٌوجهها خٕل  بابتكار حلولالقٌام 

ت المناسبة مما ٌإثر االمشاركة والمبادرة باتخاذ القرار على،الصٕحٌات والمسإولٌات وتشجٌعهم 

 .بشكل اٌجابً على أبداع التنظٌمً

 ثانٌاا: المفهوم والتعرٌف الستراتٌجٌة تمكٌن العاملً

فً مجال الوظٌفة المحددة والتً  أكبرحول حصول العاملٌن على صٕحٌات وحرٌة  ٌتمحور-التمكٌن: 

حٌن ٌنظر إلٌه  ًبالوظٌفة. فٌقوم بها الموظؾ ومنحه حرٌة المشاركة وأبداء الراي فً أمور تتعلق 

                                                           
1

: ممارسةالتمكٌناْدارٌوعٕقتهبتجسٌدأهدافأستراتٌجٌةلوزارةالبٌئةاِردنٌة" )،0339) صالح،أحمدعلً؛والمبٌضٌن،محمدذٌب،

: نٌسان،عمان 00-03 ورقةعملمقدمة،للمإتمرالسنوىلجامعةالزٌتونةاِردنٌةالمنعقدخٕٔلفترةمن"  دراسةمٌدانٌةعلىالشركاتالصناعٌةالكبرى،

 0339ردن، اِ
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البعض نظرة إدراكٌة تتكون مـن أربعة أبعاد إدراكٌة هً )المعنى، والكفاءة، والتصمٌم الذاتً، وأثر 

 .1(0331الوظٌفة( )السٌد،

بؤنه تقوٌة اِفراد، أي مـنحهم الفرصـة للمشاركة وأنطٕق  (0335فً حٌن ٌعرفه )السلمً، 

 . 2باستؽٕل طاقاتهم الذهنٌة كاملة فً حل مشكٕت العمـل وتحـسٌن اْنتاجٌـة

اما استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن: فهً تعد من المصطلحات الحدٌثة المتناولة بشكل فعال فً المجال 

إذ برزت فلسفة استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن بشكل فعال وملحوظ مع نهاٌة التسعٌنات،  اْداري،

وبؽرض تحدٌد مفهوم استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن نقدم بعض المفاهٌم بؽٌة تحدٌد المٕمح اِساسٌة لهذه 

 أستراتٌجٌة، وفٌما ٌلً بعض هذه التعارٌؾ:

: منح الثقة الكاملة للعاملٌن من خٕل إعادة توزٌع تعرؾ استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن على أنها -

المسإولٌات على نحو ؼٌر مركزي، وتفوٌض المزٌد من الصٕحٌات، مما ٌإدي إلى مزٌد من الحرٌة 

 .3لهم فً اتخاذ القرارات

كما تعرؾ أٌضا على أنها: "منح العاملٌن القوة والحرٌة والمعلومات لصنع القرارات والمشاركة فً  -

 4ها"اتخاذ

كما تعرؾ أٌضا على أنها: شعور العامل بالقدرة على التؤثٌر فً مجرٌات العمل الذي ٌقوم به بشكل  -

 ملموس، وكؤنه ٌعمل لنفسه، ولٌس بصفته أجٌرا.

 ثالثاا: خصائص ومزاٌا تطبٌق استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن

 تطبٌق استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن: خصائص -

 وتتمثل فً أتً: 

 العامل بالسٌطرة، والتحكم فً أدائه للعمل بشكل كبٌر. شعور -

 الوعً واْحساس بإطار العمل الكامل. -

 المساءلة والمسإولٌة عن نتائج أعمال العامل. -

المشاركة فً تحمل المسإولٌة فٌما ٌتعلق بؤداء الوحدة، أو الدائرة، وحتى المنظمة التً ٌعمل  -

فً المنظمة تترابط فٌما بٌنها بشكل متفاعل لتحقٌق أكبر  بها حٌث ان عناصر التمكٌن ومحاور التمكٌن

 التؤثٌرات اٌْجابٌة لتطوٌر العمل. 

 

                                                           
1

 .0331، اكتوبر شمسالتجارة، جامعة عٌن كلٍةوالتجارة، المجلةالعلمٍةلٕقتصادمنشور بحث،الموظفٌن تمكٍن،منشورمحمد محمود،السٍد 
2

ت عصر المتؽٌرات وانعكاساتها علً إدارة التؽٌٌر الملتقى اْداري الثالث: إدارة التؽٌٌر ومتطلبا ًالسلمً، علً، مٕمح إدارة الجدٌدة ف

 .0335التطوٌري العمل اْداري، السعودٌة ،جدة 
3

خصصإدارةاِعمأٔستراتٌجٌة،كلٌةاتعٕوةسلمً،إرساءنظامالٌقظةالتكنولوجٌةكوسٌلةتسٌٌرٌةحدٌثة،مذكرةمقدمةضمنمتطلباتنٌلشهادةالماجستٌر،

 .35،ص 0338-0337 لعلومأقتصادٌةوالتجارٌةوعلومالتسٌٌر،جامعةالجزائر،
4

 0331 ص،163. الساعدٌمإٌدنعمة،مستجداتفكرٌةمعاصرةفٌالسلوكالتنظٌمٌوإدارةالمواردالبشرٌة،مإسسةالوراقللنشروالتوزٌع،عمان،اِردن،
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ٌتطلب تطبٌق استراتٌجٌة التمكٌن إحداث تؽٌرات هٌكلٌة وتنظٌمٌة وتؽٌرات فً ثقافة أو أنظمة 

 المنظمة، إذا أنها من المعقول إن ٌجري تمكٌن العاملٌن فً منظمات تسٌر تجاه تشدٌد أوامر والتحكم. 

 مزاٌا تطبٌق استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن: -

 :ٌلًعدة مزاٌا ٌمكن إٌجازها فٌما لتطبٌق استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن 

 تإدى إلى أن المنظمة تصبح أكثر استجابة للسوق ولحاجات العمٕء. - أ

الهٌاكل التنظٌمٌة، وهو ما ٌإدى إلى زٌادة فعالٌة عملٌة  فًتخفٌض عدد المستوٌات اْدارٌة  - ب

 أتصأت وخفض زمن اتخاذ القرار.

 ٌات اْدارٌة ؼٌر الضرورٌة.تخفٌض تكالٌؾ التشؽٌل بالتقلٌل من عدد المستو - أ

زٌادة تركٌز واهتمام اْدارة العلٌا بالقضاٌا أستراتٌجٌة وترك اِمور الٌومٌة للصؾ الثانً  - ب

 من اْدارٌٌن.

تنتج استراتٌجٌة التمكٌن بعد تقلٌل المستوٌات اْدارٌة فائض فً العاملٌن بالمنظمة ٌمكن  -ج     

 خلق وإنشاء إدارات لوظائؾ جدٌدة. فً     استخدامه 

إطٕق قدرات اِفراد العاملٌن اْبداعٌة والخٕقة بضمان وصول مقترحاتهم وأفكارهم إلى  - ذ

وعدم وضع هذه اِفكار فى الطرٌق الطوٌل للمستوٌات اْدارٌة الهرمٌة الكبٌرة  القرار، متخذي

 والمعوقة لٓبداع وأبتكار. فٌأرتفاع،

 استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌنرابعاا: أنواع 

     لقد توصل باحثً وممارسً اْدارة إلى أن استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن لها عدة أنواع إٔ أن أهمها

 :1ما ٌلً

التمكٌن الظاهري: وٌشٌر إلى قدرة العامل على إبداء رأٌه وتوضٌح وجهة نظره فً اِعمال واِنشطة 

 اتخاذ القرارات هً المكون الجوهري لعملٌة التمكٌن الظاهري.التً ٌقوم بها، وتعتبر المشاركة فً 

التمكٌن السلوكً: وٌشٌر إلى قدرة العامل على العمل فً المجموعة من أجل حل المشكٕت وتعرٌفها 

وتحدٌدها، وكذلك تجمٌع البٌانات عن مشاكل العمل، ومقترحات حلها، وبالتالً تعلٌم العامل مهارات 

 م فً أداء العمل.جدٌدة ٌمكن أن تستخد

تمكٌن العامل المتعلق بالنتائج: وٌشمل قدرة العامل على تحدٌد أسباب المشكٕت وحلها، وكذلك قدرته 

 على إجراء التحسٌن والتؽٌٌر فً طرق أداء العمل بالشكل الذي ٌإدي إلى زٌادة فعالٌة المنظمة.

 

                                                           
1
 035-034،ص 0310 عدٌعطاحمادي،القٌادةاْدارٌةالحدٌثةفٌإستراتٌجٌةالتنمٌة،دارالبداٌةناشرونوموزعون،عمان،اِردن،  -
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 خامساا: أهداف وفوائد استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن

استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن أسلوب إداري حدٌث تسعى مختلؾ المنظمات إلى تبنٌه، نظرا لّهداؾ تعد 

 التً ٌسعى إلٌها، والفوائد التً ٌمكن تحقٌقها من خٕل هذه أستراتٌجٌة.

 :استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن أهداف-أ

استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن فً اختلفت وجهات نظر الباحثٌن حول تحدٌد اِهداؾ التً ٌمكن أن تحققها 

الوصؾ من دون أن تختلؾ فً النتٌجة والؽاٌة الرئٌسٌة من هذه أستراتٌجٌة، ومن بٌن أهم هذه 

 اِهداؾ ما ٌلً:

 إبقاء المنظمة فً المقدمة دائما، ومحاولة جعلها رائدة فً المجال الذي تعمل فٌه -

 أستفادة الفاعلة من إمكانٌات العاملٌن بالمنظمة -

 زٌادة ربحٌة المنظمة وزٌادة مبٌعاتها، ومن ثم تحقٌق النمو -

إٌجاد قوى عاملة ذات قدرات فاعلة ْنتاج سلع وتقدٌم خدمات تلبً توقعات الزبائن أو تزٌد  -

علٌها، أو ٌمارس العاملٌن نشاطات تفوق المعدٔت المعٌارٌة المحددة للمتعاملٌن مع المنظمة أو 

 المستفٌدٌن من نشاطها.

العاملٌن ٌتمتعون برضا أعلى تجاه وظائفهم ومنظماتهم، ومن ثم جعلهم ٌقومون بؤفضل جعل  -

 أداء.

تعد استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن استراتٌجٌة إدارٌة معاصرة تستخدم للوصول إلى الكفاءة العالٌة  -

 والفاعلٌة المتزاٌدة 

 تطوٌر أداء العاملٌن واستنهاض هممهم. -

ٌن العاملٌن كؤداة مهمة فً تطوٌر أستراتٌجٌات اِخرى التً ٔ ٌمكن استخدام استراتٌجٌة تمك -

ٌمنح استخدامها تعزٌز روح التؽٌٌر بٌن أعضاء المنظمة، والمتعاملٌن معها من أصحاب المصلحة 

 والمهتمٌن هذا التؽٌٌر خدمة لتوجهات المجتمع وأهدافه.

ناء بٌئة للعمل تحفزهم داخلٌا، إٌقاؾ محاؤت تحفٌز العاملٌن بحوافز خارجٌة، وأستعانة بب -

تنبع من ذات العامل، كالفخر بأنتماء للمنظمة، وأعتزاز بممارسة العمل  دائمةأي باستخدام حوافز 

 فٌها.

البحث عن طرق جدٌدة لتشجٌع الطاقات الكامنة لدى العاملٌن، وتحفٌزهم على اْبداع لؽرض  -

 فسٌة المعاصرة.إدامة المنظمات على البقاء فً ظل البٌئة التنا
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 استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن فوائد-ب

تحقق استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن فً أؼلب اِحٌان نتائج إٌجابٌة بالنسبة للعامل أو المنظمة على حد 

 أستراتٌجٌة فً النقاط التالٌة:سواء، وٌمكن ذكر أهم فوائد هذه 

  وهً:فوائد استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن الخاصة بالعامل 

          تحقٌق أنتماء: تساهم استراتٌجٌة التمكٌن فً زٌادة أنتماء الداخلً بالنسبة للعامل، كما تساهم  -

 أٌضا فً زٌادة انتمائه للمهام التً ٌقوم بها، والمنظمة ولفرٌق العمل الذي ٌنتمً له.

اركة الناجمة عن المشاركة الفاعلة: تمكٌن العاملٌن ٌساهم فً رفع مستوى مشاركتهم، والمش -

التمكٌن تتمٌز بمستوى عالً من الفاعلٌة والمشاركة اٌْجابٌة التً تنبع من واقع انتماء العامل وشعوره 

 بالمسإولٌة تجاه أهداؾ المنظمة، وؼاٌاتها. 

تطوٌر مستوى أداء العاملٌن: فتحسٌن مستوى أداء العامل ورفع مستوى الرضا لدٌه من  -

 خض عن تطبٌق مفهوم استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن فً اْدارة. اِمور اِساسٌة التً تتم

اكتساب المعرفة والمهارة: إن نجاح برامج التمكٌن تتوقؾ على توفر المعرفة والمهارة والقدرة  -

لدى العامل، وهذا ٌتطلب انخراط العاملٌن فً دورات تدرٌبٌة وندوات وورشات عمل ومإتمرات 

 صبح ثروة ٌمتلكها.ٌكتسب من خٕلها معرفة ثمٌنة ت

المحافظة على العامل من قبل المنظمة: بناًء على ما ذكر فً النقطة السابقة فإن المنظمات  -

الناجحة هً تلك التً ٔ تفرط فً عاملٌها الممكنٌن بسهولة فزٌادة معرفة ومهارة العامل وتطوٌر 

 رة ممكنة. كفاءته وقدراته ٌحتم علٌها زٌادة التمسك به والمحافظة علٌه ِطول فت

شعور العامل بمعنى الوظٌفة: العامل الممكن ٌدرك قٌمة العمل بشكل أكبر من ؼٌره، وخاصة  -

عندما ٌستشعر بسٌطرته على مهام العمل وٌدرك قٌمة نفسه ودوره فً التؤثٌر على النتائج وٌشعر بؤنه 

 المنظمة.عنصر هام له دوره ومساهمته التً تصب فً مصلحة 

ً: هو أحد أهم المزاٌا المحققة من تطبٌق استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن، تحقٌق الرضا الوظٌف -

فالشعور بحرٌة التصرؾ والمشاركة وأستقٕلٌة فً العمل من العوامل التً تإدي إلى زٌادة رضا 

 العاملٌن وشعورهم بالسعادة.

 فوائد استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن الخاصة بالمنظمة 

 فوائد هامة تنعكس على المنظمات، تتمثل أهمها فٌما ٌلً:ٔستراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن 

زٌادة ؤء العاملٌن للمنظمة: فالعامل الذي ٌشعر بالتمكٌن وحرٌة التصرؾ فً العمل ٌعلم بؤن  -

هذه الحرٌة جزء من عٕقة إٌجابٌة وصحٌة بٌن اْدارة والعاملٌن، وهذا بدوره ٌساهم فً تحسٌن 

 مستوى العاملٌن وانخراطهم فٌه.
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زٌادة فرص اْبداع وأبتكار: نتٌجة لحرٌة التصرؾ وتشجٌع العاملٌن على روح المبادرة  -

 والتفكٌر المبدع وتقدٌم أفكار جدٌدة.

مساعدة المنظمة فً برامج التطوٌر والتجدٌد: العامل الممكن أكثر رؼبة فً التؽٌٌر ونجده أقل  -

 مقاومة للتؽٌٌر.

ِداء: ومن حٌث الربحٌة والحصة السوقٌة وسمعة تحقٌق نتائج أداء جٌدة من حٌث جودة ا -

 المنظمة وتحقٌق مإشرات مالٌة أفضل بشكل عام.

                                                    تطبٌق استراتٌجٌة تمكٌن العاملً سادساا: مراحل وأسالٌب

استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن لٌس تحتاج المنظمات التً تفكر فً تنفٌذ برنامج لتمكٌن العاملٌن أن تبنً 

اختٌارا سهٕ، فقد أوضح عدد من الباحثٌن أن هذه أستراتٌجٌة هً عملٌة ٌجب أن تنفذ على مراحل، 

   وٌمكن

 :1فً المراحل التالٌةتوضٌحها  

 المرحلة اِول: تحدٌد أسباب الحاجة إلى التؽٌٌر: والتً نعنً بها أنه:- 1

ه لبرنامج استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن، وأن ٌوضح السبب أو اِسباب ٌجب أن ٌقرر المدٌر سبب تبنٌ

خدمة العمٕء، ورفع مستوى  تحسٌن)منها من وراء تبنً هذه أستراتٌجٌة، إذ أن أسباب تبنٌها مختلفة 

 الجودة، وزٌادة اْنتاجٌة، وتنمٌة قدرات ومهارات المرإوسٌن، وتخفٌؾ عبء العمل عن المدٌر. 

 لثانٌة: التؽٌٌر فً سلوك المدٌرٌن: ٌمكن توضٌح هذه المرحلة كما ٌلً:المرحلة ا- 0

إن إحدى التحدٌات الهائلة التً ٌجب أن ٌتؽلب علٌها المدٌرون ٌْجاد بٌئة عمل ممكنة تتمثل فً تعلم 

 كٌفٌة التخلً عن السلطة.

 أن: المرحلة الثالثة: تحدٌد القرارات التً ٌشارك فٌها المرإوسٌن: ونعنً بذلك- 0

تحدٌد نوع القرارات التً سٌتخلى عنها المدٌرون للعاملٌن تشكل أحد أفضل الوسائل بالنسبة للمدٌرٌن 

والعاملٌن للتعرؾ على متطلبات التؽٌٌر فً سلوكهم، فالمدراء عادة ٔ ٌحبذون التخلً عن السلطة 

دارة طبٌعة القرارات التً والقوة التً اكتسبوها خٕل فترة بقائهم فً السلطة، لذا ٌفضل أن تحدد اْ

 ٌمكن أن ٌشارك فٌها العاملٌن بشكل تدرٌجً.

 المرحلة الرابعة: تكوٌن فرق العمل: وتنص هذه المرحلة على ما ٌلً:- 4

                                                           
 .001،ص0310ارٌة الحدٌثة فً استراتٌجٌة التنمٌة، دار البداٌة ناشرون وموزعون، عمان، اِردن ،القادة اْدعدٌعطاحمادي،13
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ٔبد أن تتضمن جهود استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن استخدام أسلوب الفرٌق بكل تؤكٌد، وحتى ٌكون 

ٌتعلق بوظائفهم ٌجب أن ٌكونوا على وعً وفهم بكٌفٌة تؤثٌر للعاملٌن القدرة على إبداء الرأي فٌما 

 وظائفهم على ؼٌرهم من العاملٌن والمنظمة ككل.

 المرحلة الخامسة: المشاركة فً المعلومات: وٌمكن اختصار هذه المرحلة فٌما ٌلً:- 5

والمنظمة  لكً ٌتمكن العاملون من اتخاذ قرارات أفضل للمنظمة فإنهم بحاجة لمعلومات عن وظائفهم

ككل، وٌجب أن ٌتوفر للعاملٌن المتمكنٌن فرصة الوصول للمعلومات التً تساعدهم على فهم كٌفٌة 

 تقدٌم مساهمة لنجاح المنظمة من خٕل وظائفهم وفرق العمل التً ٌشتركون فٌها.

 المرحلة السادسة: اختٌار العاملٌن المناسبٌن: والتً نعنً بها:- 6 

ر العاملٌن الذٌن ٌمتلكون القدرات والمهارات للعمل مع اَخرٌن بشكل ٌجب على المدٌرٌن اختٌا

جماعً، وبالتالً ٌفضل أن تتوافر للمنظمة معاٌٌر واضحة ومحددة لكٌفٌة اختٌار العاملٌن المتقدمٌن 

 للعمل.

 المرحلة السابعة: توفٌر التدرٌب: وٌمكن اختصار هذه المرحلة فٌما ٌلً:- 7

ات اِساسٌة لجهود تمكٌن العاملٌن، إذ ٌجب أن تتضمن جهود المنظمة توفٌر ٌعد التدرٌب أحد المكون

برامج تدرٌبٌة كحل لمشاكل أتصال وإدارة الصراع مع فرق العمل، وكتحفٌز لرفع المستوى المهارى 

 والفنً للعاملٌن.

ٌجٌة تمكٌن ٌتم شرح وتوضح المقصود من استراتوبها  المرحلة الثامنة: أتصال لتوصٌل التوقعات- 8

العاملٌن، وٌمكن أن تستخدم خطة عمل اْدارة وأداء العاملٌن كوسائل ٌْصال توقعات اْدارة 

للعاملٌن، إذ ٌحدد المدٌرون للعاملٌن أهداؾ ٌجب تحقٌقها سنوٌا، وتلك اِهداؾ ٌمكن أن تتعلق بؤداء 

 العمل أو التعلم والتطوٌر.

والتقدٌر: ونعنً أنه من أجل أن ٌكتب لجهود تمكٌن المرحلة التاسعة: وضع برنامج للمكافآت -9

العاملٌن النجاح، ٌجب أن ٌتم ربط المكافآت والتقدٌرات التً ٌحصل علٌها العاملٌن، بؤهداؾ المنظمة، 

إذ ٌجب على المنظمة أن تقوم بتصمٌم نظام للمكافآت ٌتٕءم واتجاهها نحو تفضٌل أداء العمل من خٕل 

 . فرق العمل

 ة العاشرة: عدم استعجال النتائج: وتنص هذه المرحلة على ما ٌلً:المرحل-13 

ٔ ٌمكن تؽٌٌر بٌئة العمل بٌن ٌوم ولٌلة، كما ٌجب الحذر من مقاومة التؽٌٌر إذ سٌقاوم العاملٌن أي 

محاولة ٌْجاد برنامج ٌمكن أن ٌضٌؾ على عاتقهم مسإولٌات جدٌدة، وبما أن تبنً استراتٌجٌة تمكٌن 

تتضمن تؽٌٌر، فإننا نتوقع أن تؤخذ اْدارة والعاملٌن وقتهم ٌْجاد المتطلبات الجدٌدة العاملٌن س
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ٔستراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن وبالتالً ٌجب على اْدارة عدم استعجال الحصول على نتائج سرٌعة، 

 فاستراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن عملٌة شاملة تؤخذ وقتا، وتتضمن جمٌع اِطراؾ فً المنظمة.

 ومفاهٌم االبداع التنظٌمً أسس 

 اإلبداع التنظٌمً ةاوالا: مفهوم وأهمٌ

 مفهوم اإلبداع: 

ٌفهم من كلمة أبداع فً معجم إدارة الموارد البشرٌة بؤنه " إٌجاد طرق جدٌدة فً العمل أو أفكار  

 . 1حدٌثة فً حل المشاكل، تإدي إلى زٌادة كفاءة العمل وقدرات العاملٌن فٌه"

 اْبداع من وجهة نظر بعض الباحثٌنتعرٌؾ 

 وٌمكن وٌقصد باْبداع على أنه " فكرة جدٌدة ٌتم تنفٌذها بقصد تطوٌر اْنتاج أو العملٌة أو الخدمة، 

أن ٌتراوح أثر اْبداع فً المنظمات من إحداث تحسٌنات طفٌفة على اِداء إلى إحداث تطوٌر 

جوهرٌو هائل، و ٌمكن أن تتضمن هذه التحسٌنات، اْنتاج و الطرق الجدٌدة فً التكنولوجٌا و الهٌاكل 

 وفً نفس. 2لٌن"التنظٌمٌة و اِنظمة اْدارٌة و الخطط و البرامج الجدٌدة المتعلقة باِفراد العام

السٌاق، عرؾ اْبداع على أنه " تطبٌق فكرة طورت داخل المنظمة، أو تمت استعارتها من خارج 

المنظمة، سواء كانت تتعلق بالمنتج أو الوسٌلة أو النظام أو العملٌة أو السٌاسة أو البرامج أو الخدمة، 

ٌمكننا أن نخلص أنه ٔ ٌوجد تعرٌفا  . ومن خٕل ما سبق،3بالنسبة للمنظمة حٌنما طبقتها" وهً جدٌدة

محددا لٓبداع ٌقبله جمٌع الباحثٌن، لذلك ٌمكن إعطاء مفهوما معٌنا لٓبداع، على أنه فكرة جدٌدة أو 

ؼرار ما سبق فاْبداع ٔ ٌقتصر فقط على  المجتمع وعلىإنتاج جدٌد، ٌتصؾ بالقبول واِصالة ونفع 

 له للتعبٌر عن العملٌة التً تإدي إلى هذا التطبٌق  شًء أو فكرة أو تطبٌق، بل ٌمكن استعما

 ثانٌاا: أهمٌة اإلبداع وحاجة المنظمة إلٌه

فً ظل الظروؾ المتؽٌرة التً تعٌشها المنظمات الٌوم، سواء أكانت ظروؾ سٌاسٌة أو ثقافٌة أو 

اجتماعٌة أو اقتصادٌة ٌتحتم على المنظمات أستجابة لهذه المتؽٌرات بؤسلوب إبداعً ٌضمن بقاءها أو 

و المنظمات، و قد  ستكون نهاٌتها الفشل و أندثار ، و بذلك أصبح التؽٌٌر حقٌقة فً حٌاة المجتمعات

أشار رٌتشارد بٌكهارد إلى أن محٌط المنظمات اْدارٌة أصبح ٌتسم بالحركة و الدٌنامٌكٌة، لذا 

فالمنظمات الجامدة ٌجب أن تجد الوسائل و اِسالٌب التً تمكنها من تجدٌد نشاطها و أستفادة من 

ائل التجدٌد و التؽٌٌر. المنظمات قدراتها، و هً إشارة ضمنٌة إلى أهمٌة اْبداع اْداري كؤحد وس

                                                           
1
العربٌة السعودٌة لٓدارة البٌئٌة، مجلة صدرت عن المنظمة العربٌة للتنمٌة اْدارٌة،  وجائزة مملكةالمإتمر العربً السابع لٓدارة البٌئٌة  -

 .5ص:  ،61، العدد 0339
2
فً السلوك اْبداعً كما ٌراه العاملون فً شركة أتصأت اِردنٌة:  والدعم التنظٌمً، أثر التمكٌن اْداري وآخرونالحراحشة محمد  -

 .049، 048، ص: 0336، 0، العدد 00دراسة مٌدانٌة، مجلة العلوم اْدارٌة، المجلد
3
ة حنان رزق هللا، أثر التمكٌن على تحسٌن جودة الخدمة التعلٌمٌة بالجامعة " دراسة مٌدانٌة لعٌنة من كلٌات جامعة منتوري قسنطٌنة: مذكر -

 47، ص:0313/ 0339مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر فً تسٌٌر المإسسات، جامعة منتوري، قسنطٌنة، 
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 واِسالٌب التً، لذا فالمنظمات الجامدة ٌجب أن تجد الوسائل والدٌنامٌكٌةاْدارٌة أصبح ٌتسم بالحركة 

ضمنٌة إلى أهمٌة اْبداع اْداري كؤحد  وهً إشارةقدراتها،  وأستفادة منتمكنها من تجدٌد نشاطها 

 .  .والتؽٌٌروسائل التجدٌد 

الربط بٌن عملٌة التؽٌٌر واْبداع باعتبار التؽٌٌر عملٌة إبداعٌة قبل أن تكون نوعاً من أنواع وقد تم 

 التطوٌر، فالتؽٌٌر ما هو إٔ أحد مظاهر اْبداع التً تعبر عنه. 

كما تظهر أهمٌة اْبداع والحاجة إلٌه عندما ٌدرك متخذو القرار فً المنظمة أن هناك تفاوتاً بٌن أداء 

تحقٌقه، مما ٌحثهم على تبنً طرق وأسالٌب جدٌدة، أي أن على  الفعلً واِداء المرؼوبالمنظمة 

المشاكل التً قد ٌعانً منها  والتطوٌر وحلالمنظمة تبنى اِفكار اْبداعٌة، واستخدامها كؤداة للتؽٌٌر 

اْبداع فً عدة مجأت منها على  وتظهر أهمٌةبفعالٌة.  وتحقٌق أهدافهاالتنظٌم، لتحسٌن أداء المنظمة 

                                                                                                                                                    سبٌل المتال ٔ الحصر:                                                                                                        

تطور قدرة الفرد على استنباط اِفكار الجدٌدة، وٌساعده فً الوصول للحل الناجح للمشكلة  -

 .  أصٌلة بطرٌقة

 المهارات الحٌاتٌة التً ٌمارسها الفرد ٌومٌا، ٌمكن تطوٌرها من خٕل عملٌة التعلم والتدرٌب. -

واْسهام فً تنمٌة المواهب  اْبداعٌة وتطوٌر المنتجات اْبداعٌة،ٌسهم فً تحقٌق الذات  -

 .وإدراك العالم بطرٌقة أفضل

 ٌجعل الفرد ٌستمتع باكتشاؾ اِشٌاء بنفسه. -

اِفكار الجدٌدة، وأستجابة بفاعلٌة للفرص والتحدٌات والمسإولٌات  ٌإدي إلى أنفتاح على -

 والتكٌؾ مع المتؽٌرات. ْدارة المخاطر

هم فً تحفٌز المنظمات لتكون بٌئة مٕئمة ٔكتشاؾ المواهب والعمل على تنمٌتها من خٕل ٌس -

 توفٌر برامج متخصصة.

 ثالثاا: أنواع ومستوٌاته ومراحل اإلبداع

 : أنواع اإلبداع0

 وفق ِنواع متعددة تصنٌفه على أعمالهم فً اْبداع موضوع تناولوا الذٌنوالكتاب  الباحثون عمل

 ذلك إلى وبالتالً قاد،  دراساتهم فً تناولوها التً  المجأتواختصاصاتهم وكذلك  منظورهم

 1:كماٌلً بعضها الفقرة هذه نوردفً ، متعددة تصنٌفات

 لبرمجته: وفقا اْبداع تصنٌؾ-أ

                                                           
1
من  انطٕقا 6-5، ص صأستراتٌجٌة، المركز التخطٌطً للدراسات مركز الدراسات تراتٌجٌةأسدور اْبداع التكنولوجً فً اْدارة  -

 www.alsader-sis.net/adara/abda3.pdf الموقع اْلكترونً التالً:
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 روتٌنٌا) المبرمج اْبداعوٌعبر ، وؼٌر مبرمجة مبرمجة :إبداعات نوعٌن إلى اْبداع صنؾ حٌث

 فهو الثانً النوع ، أما المنتوج على الطفٌفة كالتحسٌنات المنظمة  بها تمر التً التؽٌرات عن ونمطً(

 الحرجة المشكٕت لحل اْبداع من النوع هذا إلى المنظمة وتلجؤالنمطً(،  )ؼٌر المبرمج ؼٌر اْبداع

 .تواجهها التً

 للمخرجات:  وفقاا  اإلبداع تصنٌف-ب

 على بناء مخرجات أو نتائج من عملٌة اْبداع تفرزه ما أساس على ، التصنٌؾ هذا اعتماد ٌتم

 التحوٌل إلى مخرجات. عملٌة علٌها جرت التً المدخٕت

 التخصص: وفق اإلبداع تصنٌف-ت

التخصص إلى إبداع إداري ٌرتبط بالجانب التسٌٌر داخل المنظمة كالتؽٌٌر فً  وفق صنؾ اْبداع

الهٌكل التنظٌمً، إعادة تصمٌم العمل، اقتراح نظم مراقبة جدٌدة، اقتراح برامج تدرٌب جدٌدة، وإبداع 

فنً وهو اْبداع الذي ٌرتبط بالجانب الفنً أو التكنولوجً داخل المنظمة كتطوٌر منتجات أو خدمات 

المنظمات على اْبداع الفنً  وقد ركزتدٌدة، استخدام تقنٌة جدٌدة، التؽٌٌر فً أسالٌب اْنتاج...الخ. ج

فجوة ثقافٌة، فؤصبحت النظم والممارسات اْدارٌة والتنظٌمٌة  أكثر من اْبداع اْداري، ونشؤ عن ذلك

 لعٕقة بٌن اْبداعات الفنٌةالجوانب الفنٌة، وقد اهتم الكتاب والباحثون بدراسة ا مختلفة كثٌرا عن

 اْدارٌة فً المنظمات المختلفة. واْبداعات 

 الهدف: حٌث من اإلبداع تصنٌف-ث

 منوٌتكون  ، اْبداع لتبنً تنتهجها المنظمة التً اترالتؽٌٌ تلك الهدؾ من أساس على صنؾ اْبداع

 النوع إلى الوصول من لتمكٌنها ، المتؽٌرات بعض خٕل من المنظمة تسعى حٌث)أدائً( وسٌلً إبداع

إلى  الوصول المنظمة تستطٌع خٕله من الذي الؽاٌة( )إبداع النهائً اْبداعوهو  ، من اْبداع الثانً

 الثانً. للنوع تمهٌد أو مقدمة بمثابة اِول النوع ،ؾ له تسعى التً الهدؾ

 : رمصدر القرا حٌث من اإلبداع ج تصنٌف

العلٌا  اما اْبداع  اْدارة من فردٌة بقرارات المنظمات ٌصدر فً داعبْا فإن التصنٌؾ لهذا وفقاً 

 من السلطة وتتم قرارات جماعٌة(، المنظمة)قرارات فٌها أعضاء ٌشاركجماعٌة بقرارات  الصادر

 فٌها فٌشارك الجماعٌة القرارات أما ، المنظمة فً موقعه العلٌا، بناء على اْدارة فً شخص خٕل

 العلٌا. اْدارة خٕل من اْبداع قرارات تكون ماوؼالباً التصوٌت  من خٕل كافة المنظمة  أعضاء
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 1ٌمكن التمٌٌز بٌن ثٕث مستوٌات لٓبداع فً المنظمة: : مستوٌات اإلبداع:8

  :على المستوى الفردي اإلبداع-أ

 المستوى هذا فً الباحثون وقد اختلؾاْبداع لتطوٌر العمل،  على قدرات من الفرد ٌملكه ما مجمل إنه

 أن أو المساعدة الظروؾ من مجموعة لدٌه توفرت ما مبدع إذا فرد كل كان ما ،حول اْبداع من

 .ؼٌرهم دون إبداعٌة وسمات قدرات ٌمتلكون اِفراد الذٌن بعض حكرعلى اْبداع

 :المبدع الفرد خصائص ومن بٌن

 ،معاٌشته ممارساته ، قراءاته خٕل من معارؾ من الفرد جمعه ما عوهو مجمو :المعرفة -

 .واِعمال لّحداث

 ومناهج لحلها. مسائل مواجهة على القدرة اكتساب التعلٌم: وخاصة -

 .اِشٌاء بٌن مرنة عٕقات تكوٌن على التفكٌرٌة بالقدرات التمتع وهو :الذكاء -

 الجدٌدة اَراء على وأنفتاح المثابرة وقوة المخاطرة بروح المبدع شخصٌة الشخصٌة: تتسم -

 .الفضول وكذا

  :على مستوى الجماعات اإلبداع-ب 

وتؽٌٌر حٌث تكون هناك جماعات محددة فً العمل، تتعاون فٌما بٌنها لتطبٌق اِفكار التً ٌحملونها    

نحو اِفضل، كؤن تكون هناك جماعة فنٌة فً قسم اْنتاج. أما عن العوامل التً تإثر فً اِداء  الشًء

اْبداعً للجماعة فهً بنٌة الجماعة، خصائصها، آلٌات عملها، باْضافة إلى عوامل خارجٌة، كالسٌاق 

 الجماعة.التنظٌمً الذي ٌحٌط بظروؾ اْبداع أو التفاعل أجتماعً بٌن أفراد 

  :اإلبداع على مستوى المنظمات-جـ

اْبداع على مستوى المنظمات هو حصٌلة اْبداع لنظام اقتصادي معقد، ٌعمل بدٔلة اْبداع الفردي و 

اْبداع الجماعً و المإثرات السٌاقٌة )التنظٌمٌة( الداخلٌة، بما فٌها التً تؤتً من البٌئة الخارجٌة، و 

المنظمات القادرة على تطوٌر نفسها بدون تدخل خارجً، إذ ٌمكن ٌشٌر اْبداع عند هذا المستوى، إلى 

القول أن النظام نظام مبدع فً حالة قدرته على التطوٌر فً مجأت مجهولة، أو محددة سابقا، و هو 

التعرٌؾ التً تم تحدٌده حسب المشروع اِوروبً الذي قادته جامعة ٌودن اٌْطالٌة، و وفقا لذلك، ٔ 

بمدخٕت النظام فحسب )اِفراد و الجماعات(، بل ٌتحدد بالعملٌات اْبداعٌة أٌضا ٌتحدد اْبداع 

 كإدارة اْبداع و السٌاق اْبداعً و الظروؾ التً ٌجري فٌها اْبداع. 

 

                                                           
1
وذلاك دٌناة الرٌااض، بسام بن مناور العنزي، الثقافة التنظٌمٌة واْبداع اْداري، دراسة استطٕعٌة على العااملٌن فاً المإسساات العاماة فاً م -

 08-07ص  ارة العامة، جـامعة الملك سعود، لمتطلبات درجة الماجستٌر فً قسم اْد استكمأ
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 : مراحل اإلبداع:3

مرحلة التصور: تبدأ الخطوة اِساسٌة لٓبداع الناجح بفكرة جدٌدة أو تصور كامل لٓمكانات  -

ٌة وأحتٌاجات المطلوبة، إضافة لدراسة المنافع أقتصادٌة وأجتماعٌة التً ٌؤخذها المبدع التكنولوج

 المتوقعة بكلفة اْنتاج المطلوب. ومقارنة المنافعبنظر أعتبار، أو طبٌعة الطلب المتوقع، 

مرحلة تكوٌن الفكرة: مرحلة تكوٌن الفكرة هً العملٌة اِساسٌة الثانٌة فً مرحلة اْبداع،  -

لتكوٌن التصمٌم.  والتكنولوجٌا المحتملةحٌث أن تصمٌم المحتوى ٌشتمل على تحدٌد الطلب المتوقع 

 لٌة تقٌٌمكل العوامل المطلوب اعتمادها. كما أنها تمثل عم وخٕق لتوحٌدهً عمل مبدع  وهذه الخطوة

كل مراحله المطلوبة، إذ ٌتقرر فً ضوئها ما إذا كان اِمر ممكنا فً تصاحب إدارة اْبداع فً 

 أستمرار، أو كانت هناك ضرورة للتوقؾ عن العمل.

مرحلة معالجة المشكلة: ترافق هذه الخطة عملٌة اْبداع بشكل مستمر، حٌث ٌصاحب ذلك  -

لمواصلة  والحلول الممكنةٌجب أن تتخذ بشؤنها المعالجات  ظهور بعض المشكٕت أو المعوقات التً

 فاعلٌة اْبداع. فإذا لم تفلح المنظمة بإجراء المعالجات الممكنة فإن المشروع ٌتوقؾ أو ٌلؽى.

مرحلة الحل: إذا ما نجحت نشاطات حل المشكٕت، تؤتً هذه المرحلة التً ٌكون فٌها اْبداع  -

. فإذا حقق المبدع المشروع من خٕل اْمكانات التكنولوجٌة ونجحقد وجد أن المشروع قد تحقق 

المتاحة، سمً هذا النوع اْبداع بالتبنً. أما إذا لم تحقق الموارد التكنولوجٌة المتاحة إمكانٌة التنفٌذ، 

 فإن المنظمة تلجؤ إلى اعتماد المرحلة اِخرى من مراحل تطوٌر اْبداع، وهً مرحلة التطوٌر.

المبدع، حٌث أن  ٌواجههاطوٌر: تمثل هذه المرحلة إحدى صور عدم التؤكد التً مرحلة الت -

إمكانٌة قٌاس الحاجة إلى التكنولوجٌا المتوقعة ْكمال المشروع تكون ؼٌر معروفة عادة، لذلك ٌحاول 

 والعقبات اْنتاجٌةالمبدع أن ٌحل مشكٕت عدم التؤكد من خٕل اِخذ بنظر أعتبار حاجة السوق، 

 لمرافقة لذلك.                         ا

مرحلة أستعمال وأنتشار: تمثل هذه المرحلة الخطوة النهائٌة واِخٌرة فً عملٌة اْبداع،  -

حٌث ٌتم استعمال اْبداع أو انتشار فكرة اْبداع والنتائج المتحققة منها. وؼالبا ما تكون المدة اِولى 

واحتمال ، وتشؽٌلٌةبسبب ما تتحمله المنظمة من كلؾ استشارٌة من تشؽٌل المشروع عالٌة الكلفة، 

 طاقات إنتاجٌة فائضة، تنتظر أستخدام اِعلى فً المستقبل. وجود

 شروط تحقٌق اإلبداع ومعوقاته-رابعا: 

 شروط اإلبداع: -0

 حتى تكون أسالٌب المنظمات مبدعة وخٕقة، ٌنبؽً مراعاة بعض الشروط اِساسٌة، منها:    

 إفساح المجال ٌِة فكرة بؤن تولد وتنمو وتكبر ما دامت فً أتجاه الصحٌح. -
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اِفراد وتشجٌعهم وتنمٌتهم ْتاحة الفرص لهم للمشاركة فً القرار وتحقٌق النجاحات  احترام -

 للمنظمة.

 التخلً عن الروتٌن وإتاحة الٕمركزٌة فً التعامل. -

 مسإولٌة والمسإولٌة إلى طموح. تحوٌل العمل إلى شًء ممتع، بتحوٌل النشاط إلى -

التجدٌد المستمر للنفس والفكر والطموحات، وهذا لن ٌتحقق إٔ إذا شعر الفرد بؤنه متكامل فً  -

 عمله.

ٔ بد من مٕحظة تجارب اَخرٌن وتقوٌمها، وأخذ الجٌد وترك الرديء حتى تكون اِعمال  -

 مجموعة من اٌْجابٌات.

 لم تنفذ بعد. ٔ ٌنبؽً ترك الفكرة الجٌدة التً -

تطبٌق ما تم تعلمه إلى عمل، له أهمٌة بالؽة، ِنها الطرٌق اِفضل لتطوٌر الكفاءات، وتوسٌع  -

 النشاطات ودمج اِفراد بالمهام والوظائؾ.

 :1هً اِساسٌة التالٌةدعائم الالباحثٌن أنه لتحقٌق أبداع ٔ بد من توافر  وٌرى بعض

 توافر الحس اْبداعً: سواء داخل المنظمات أو اِفراد،  -

توفٌر الموارد: المنظمات التً عادة ما تحقق نتائج مرضٌة فً السوق، وتخشى فٌما بعد فقدان  -

 تلك النتائج،

ترؼب فً تقلٌل التكالٌؾ، بمعنى تقلٌص أستثمار فً البحث العلمً أو اللجوء إلى تقلٌص  -

 ؼٌر الرسمٌة والتً تعتبر من مرتكزات التمكٌن. وتقوٌض العٕقات العمالة

اِسالٌب: مثل أسلوب فرٌق العمل الذي تتحقق من خٕله تدفق اِفكار دون قٌود بٌروقراطٌة،  -

 كما أن استخدام أسالٌب اتصال جٌدة ٌصبح الفرٌق عولمٌا.

اَراء الجدٌدة، المناخ التنظٌمً: ٌحتاج اْبداع إلى بٌئة متحركة تتسم بالحرٌة والتشجٌع لكل  -

وهذا ما ٌستلزم تحوٌل التركٌبة العقلٌة لرجال اْدارة من الرئاسة إلى رجال اِعمال، الذي 

 ٌقبل المقترحات الجدٌدة وٌعطً الفرص والحرٌة للعاملٌن.

 

 

 

 

                                                           
1
 للنشر واتحاد الخبراء و أستشارٌون الدولٌون، عائد أستثمار فً رأس المال البشري" قٌاس القٌمة أقتصادٌة ِداء العاملٌن"، إٌتراك -

 . 18، 16، ص ص: 0334التوزٌع، القاهرة، 
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 معوقات اإلبداع:  -8

 :1ومن أهمهاتقٌد عملٌة اْبداع مجموعة محددات او معوقات 

  فً تحمل  ؤ ٌرؼبوناْبقاء على العادات المؤلوفة: ٌحبذ القادة المحافظة على الوضع القائم

الصفة القٌادٌة فً هذا  وٌؽلب علىالمخاطرة أو الدخول فً مراهنات تتطلب مستوى عال من الجهد، 

فإن  ٌتطلب قدرا مهما من تحمل المخاطرة، وباعتبار اْبداعاْطار خاصٌة الخوؾ من المجهول، 

 السلوك ضمن التصرفات القدٌمة ٌتناقض مع اْبداع.

  ،ومثال اِحكام السابقة: تبنً شعارات أو مقؤت تهٌئ اَخرٌن لقبول واقع ساكن ؼٌر متؽٌر

ٌكون هذا النوع من اِحكام لصالح القٌادٌٌن  وعادة ما، الشعار: لٌس باْمكان أفضل مما كان، ذلك

 لتجدٌد أو اْبداع تهدٌدا لهم. ا وبذلك ٌصبح، وخدمة لمصالحهم

  ،الجمود والكسل: إن التحدٌث بمختلؾ مستوٌاته ٌتطلب كسر الجمود وأنتقال إلى موقع جدٌد

ومما ٔ شك فٌه أن التجدٌد ٌقود إلى التوسع فً النشاط أو العملٌات أو السوق أو السلعة. وأن التوسع 

والمهام. وفً حالة عدم وجود الدافع أو الرؼبة لدى على هذا النحو ٌتطلب عزما موازٌا للمسإولٌات 

 القٌادة المنظمة فإن فرص اْبداع تكاد تكون مستحٌلة.

  القصور وعدم القدرة على إظهار الفكرة: قد ٌمتلك الكثٌر من القادة حماسا لٓبداع، ولكن

، وإنما عرض الفكرة قدراتهم للتعامل معها محدودة، إذ أن ؤدة الفكرة ٔ تكفً للوصول إلى اْبداع

. وربما تكون الفكرة وإدراكٌة متمٌزة، الذي ٌتطلب سعة فكرٌة وفروضها ونتائجها فً ضوء أسبابها

 موجودة فً ذهن القائد، ولكنه ٔ ٌمتلك الجرأة على إطٕقها خوفا من النقد الذي قد ٌواجهه.

  ًوالتخلً تقدٌم الجدٌد  بة فًوالرؼاْبداع  والقدرة علىؼٌاب الفرصة: إن توافر الفكر اْبداع

، ٌتطلب توافر الفرصة التً تطرح فٌها الفكرة، إذ أن اْبداع على هذا اِساس هو ومسارهالتقلٌد  عن

 أحدها ٌإثر على نتٌجة حصول اْبداع. وإن فقدان، والرؼبة والفرصةحصٌلة تفاعل القدرة 

  حشد التفكٌر المشترك لدعم الفرد عدم توافر البٌئة اْبداعٌة: إن اْبداع مسؤلة قائمة على

المجتمع التنظٌمً، كما أن العمل اْبداعً ٌتطلب قبول  وشٌوعها فًالمبدع فً إطار قٌم اْبداع 

 الخروج عن المعتاد. والمضمون أوتحمل الخٕفات فً الرأي  والقدرة علىاِفكار المتقاطعة مع الذات 

 وكذلك سوء، واْدراكٌة والقٌود النفسٌةن بؤنفسهم ٌضٌؾ بعض العوائق، كعدم ثقة المدٌرٌ وهناك من

 .2والمعلومات وتفسٌرهعملٌة أتصال فٌما ٌتعلق بنقل البٌانات 

                                                           
1
" دراسة َراء عٌنة من القٌادات اْدارٌة فً إطار عربً، مجموعة مقأت عبنوان ومعوقاته، اْبداع: مقوماته وآخرون محمد الطعامنة -

 .93،91، ص ص: 0336، الشارقة-القاهرةالتحدٌات المعاصرة لٓدارة العربٌة، المنظمة العربٌة للتنمٌة اْدارٌة، 
2
، ص 0337الموارد البشرٌة، المكتبة العصرٌة، المنصورة، والتنظٌمٌة لتنمٌةعبد الحمٌد عبد الفتاح المؽربً، المهارات السلوكٌة  -

 . 115،116ص:



 8102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

                                                                                               العدد الثانً                           

8108 
 

58 

 

 خامساا: عوامل تنمٌة اإلبداع 

 :هما ٌمكن تقسٌم العوامل التً تساعد على تنمٌة العملٌة اْبداعٌة إلى قسمٌن رئٌسٌن

 العوامل الداخلٌة: -0

 وأهم هذه العوامل هً: 

بٌئة العمل: تؤثر بٌئة العمل الٌومٌة على العملٌة اْبداعٌة لّفراد، فالفلسفة الجٌدة التً تنتهجها  -

اْدارة فً التعامل مع العاملٌن والنظرة اٌْجابٌة من قبل اْدارة نحوهم تإدي إلى بناء عٕقات جٌدة 

جٌدة من أستقرار الوظٌفً ما ٌإدي إلى المزٌد من البذل بٌن اْدارة والعاملٌن، وهذا ٌإدي إلى درجة 

قبل العاملٌن وبالتالً إطٕق القدرات اْبداعٌة لدٌهم، كما أن تبسٌط إجراءات العمل وقتل ن والعطاء م

 الجمود والروتٌن سٌإدٌان أٌضاً إلى هذه النتٌجة.

تنشؤ بٌنهم نتٌجة هذا التعامل لها جماعة العمل: إن التعامل الٌومً بٌن العاملٌن والعٕقات التً  -

تؤثٌر كبٌر على خلق بٌئة إبداعٌة، فإذا كان التعامل بٌنهم ٌقوم على أساس المحبة والمودة والتعاون فإن 

 هذا ٌفسح المجال لخلق بٌئة تنظٌمٌة إبداعٌة والعكس صحٌح. 

ات والبٌانات أتصأت اْدارٌة: تإثر قنوات أتصال التً ٌتم عن طرٌقها نقل المعلوم -

وكذلك نوعٌة المعلومات وكمٌتها على تنمٌة قدرات العاملٌن على التفكٌر واْبداع، كما أن أتصأت 

 المباشرة بٌن الرئٌس والمرإوسٌن فً مناقشة أمور العمل لها دور مإثر على اْبداع. 

ثر فً تنمٌة اْبداع لدى اتخاذ القرارات: العملٌة التً ٌتم بها اتخاذ القرارات داخل التنظٌم لها أ -

بحثا عن طرٌق التوظٌؾ الفعال وتحدٌد اِعمال وتدرٌب وتثقٌؾ  وتعزٌز انتماءهمالمرإوسٌن 

العاملٌن الجدد وؼرس ثقافة المنظمة وعادتها وقٌمها فٌهم. فالمدٌر الحرٌص على عمله المتفهم للنفسٌة 

 .1البشرٌة ٌستطٌع أن ٌكون دافعا ومشجعا لٓبداع من خٕل توفٌر المناخ المٕئم

 الخارجٌة: العوامل-8

الفرد لمإثرات من خارج بٌئة العمل تإثر على القدرات اْبداعٌة لدٌه، وبالتالً فإن توفر  قد ٌتعرض

القدرات اْبداعٌة واستؽٕلها ٔ ٌقتصر فقط على دور التنظٌم، وإنما هناك جماعات أخرى تشاركه، 

 2فالفرد تحٌط به العدٌد من المإثرات الخارجٌة التً تتحكم تتصرؾ فً سلوكه وأهمها:

تعتبر اِسرة التً ٌعٌش فٌها الفرد منذ ؤدته من أهم المإثرات الخارجٌة، فهً التً تؽرس  :ألسرةا-أ

 فٌه مجموعة من القٌم والعادات والتقالٌد التً تعتبر الممٌزة لسلوكه

                                                           
1
 .71، ص0336اْداري، جامعة ناٌؾ العربٌة لعلوم اِمنٌة، باْبداعوعٕقتها العازمً، القٌادة التحوٌلٌة ٌع حامد بن توٌلٌذمحمد ب -

2
اإلبداع اإلداري في األجهزة األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  وعالقتها بمستوىمحمد بن عامر النتيفات، المتغيرات التنظيمية  -

 08، ص 0336الرياض  اإلدارية،ماجستير في العلوم 
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م للعملٌة التعلٌمٌة دور مإثر على حٌاة الفرد العملٌة، فالتعلٌم الذي ٌعتمد على أسالٌب التعلّ  :التعلٌم-ب

الحدٌث فً نقل المعلومات للتٕمٌذ وٌتٌح لهم فرصة التعبٌر عن آرائهم والبعد عن أسلوب التلقٌن فً 

 نقل المعلومات، واِخذ بعٌن أعتبار الفروق الفردٌة بٌنهم. 

لوسائل اْعٕم باختٕؾ أنواعها سواء كانت المسموعة أو المقروءة أو المرئٌة دور وسائل اإلعالم: -ج

دور المجتمع فً -لق بٌئة ابتكارٌة قادرة على اْبداع فً المجتمع الذي تعمل فً خدمته. ثمهم فً خ

اْبداع: لما كان الفرد عضواً اجتماعٌا فهو ٌتؤثر بشكل مباشر وؼٌر مباشر بالقٌم والعادات والتقالٌد 

 ومستوى الطموحات أجتماعٌة التً تحٌط به.

تماعٌة عامًٕ مهماً فً ؼرس روح اْبداع وأبتكار لدى أفراد وتعتبر العادات والتقالٌد والقٌم أج

 المجتمع عندما تكون هذه العادات والتقالٌد والقٌم مإٌدة ومشجعة لٓبداع والعكس صحٌح

 الجانب التطبٌقً

 عرض بٌانات الدراسة وتحلٌلها وتفسٌرها.

 مقدمةأوالا: 

فً ضوء ما تقدم فً الجزء النظري، تؤتً الدارسة التطبٌقٌة ٔستكمال اْجابة عن اْشكالٌة المطروحة 

فرضٌات الدارسة، ومن أجل هذا قسمنا هذا الفصل إلى ثٕث  واْجابة علىفً الفصل التمهٌدي 

اما المبحث  مباحث حٌث تناول المبحث اِول صدق وثبات أستبانة والوصؾ اْحصائً ِفارد العٌنة

الثانً قد خصص فً عرض وتحلٌل أراء واتجاهات المبحثٌن فً حٌن خصص المبحث الثالث ٔختبار 

 الفرضٌات وتحلٌلها وتفسٌرها.

المبحث اِول: أداة الدراسة، صدق وثبات أستبٌان والوصؾ اْحصائً ِفــــــــــــــراد مجتمع 

 الدارسة.

 : أداة الدراسة )االستبانة(ثانٌا

وفً هذه الدراسة تم اعتماد المقٌاس Likert Scale)   صممت استبانة الدراسة تبعا لمقٌاس لٌكرث ) 

الخماسً الدي ٌعطً خمسة إجابات لكل فقرة من فقرات أستبانة وتحدد من خٕلها مستوي موافقتهم 

 ٌوضح ذلك:علٌها وكذلك تحدد اوزاناً رقمٌة تمثل درجة اْجابة على الفقرة والجدول التالً 

 تصحٌح أداة الدراسة وفق مدرج لٌكرث: (0جدول )

 غٌر موافق بشدة غٌر موافق محاٌد موافق موافق بشدة االجابة

 0 8 3 4 5 الدرجة

 

 ( درجات وٌتم أعتماد على قٌمة المتوسط الحسابً والوزن النسبً بشكل 5-1تتراوح اْجابات بٌن )
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 ٕت أستبٌان على النحو التالً.عٌنة الدراسة على الفقرات ومجأساسً لتحدٌد مستوى موافقة افراد 

 جدول المتوسطات واالوزان النسبٌة وفق تدرج لٌكرث الخماسً: (8جدول رقم )

مستوى 

 الموافقة

 منخفض جداا  منخفض متوسط مرتفع مرتفع جدا

الوسط 

 الحسابً

 0281اقل من  8259الى 0281 3239الى8261 4209الى 3241 4281أكبر من 

الوزن 

 النسبً

 %36اقل من  5029% الى 36 %6729الى58 8329% الى 68 %84أكرمن 

 

( ٌتضح أن المتوسطات الحسابٌة وأوزان النسبٌة ٌمكن أعتماد علٌها ْعطاء 0)بالنظر الى الجدول  

(تدل على وجود درجة منخفضة جداً 1683دٔلة ترجٌحٌة واضحة على أن المتوسطات التً تقل عن )

(فهً 0659الى  1683من الموافقة على فقرات ومجأت أستبانة، ام المتوسطات التً تتراوح بٌن )

جود درجة منخفضة من الموافقة على فقرات ومجأت أستبانة بٌنما المتوسطات التً تدل على و

(فهً تدل على التوسط من الموافقة بٌنما المتوسطات التً تتراوح بٌن 0609الى 0666تتراوح بٌن ) 

( فٌدل على وجود 4603(فهً تدل على درجة مرتفعة من الموافقة اما ما ٌزٌد عن ) 4619الى  0643)

 الخماسً الذي اعتمد لتصحٌح هذه الدراسة .  لٌكرثجة مرتفعة جداً من الموافقة  وفق مقٌاس در

اا:   األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسةثالثا

 Socialتم أعتماد فً هده الدراسة على استخدام الحزمة اْحصائٌة للعلوم أجتماعٌة

  Sciences - SPSS) البٌانات باْضافة الى اِسالٌب وأختبارات اْحصائٌة ( فً معالجة وتحلٌل

 أتٌة:

- Alpha Cronbach  الثبات.معامل الثبات معامل الفاءكرنباخ لقٌاس 

 معامل أرتباط لقٌاس الصدق صدق أتساق الداخلً للفقرات. -

 الشخصٌة.التكرارات والنسب المئوٌة تستخدم فً وصؾ البٌانات  -

مدى ارتفاع وانخفاض استجابات مفردات الدراسة عن أبعاد المتوسط الحسابً لقٌاس  -

 اِساسٌة 

أنحراؾ المعٌاري للتعرؾ على مدى أنحرؾ استجابات مفردات الدراسة لكل فقرة عن  -

 وسطها الحسابً 
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 : صدق وثبات االستبٌانرابعاا 

 (3جدول رقم )

 معامل الثبات العبارات محاور االستبانة

Alpha Cronbach)) 

 معامل الصدق

 (08الى 0ابعاد المتغٌر المستقل )استراتٌجٌة تمكٌن الموارد البشرٌة( من ) 

 12967 12875 ( 4-0) تفوٌض السلطة
 12975 12873 (8 – 5) العمل الجماعً
 12973 12938 (00-9) التدرٌب
 12938 12954 (04 -08) التحفٌز

 12854 12795 (08 -05) االتصال الفعال
 المتغٌر المستقل

استراتٌجٌة تمكٌن الموارد 

 البشرٌة

(0 - 08) 12986 12995 

 (88الى 09) ابعاد المتغٌر التابع )االبداع التنظٌمً من
 12986 12948 (83-09) مدى توافر القدرات اإلبداعٌة

 12988 12936 ( 88-84) تبنً األفكار االبداعٌة
 المتغٌر التابع

 االبداع التنظٌمً

(09 -88) 12886 12976 

 12953 12918 (88 – 0) االجمالً

 

من خٕل الجدول ٌتضح أن قٌمة معامل ألفا كرو نباخ كانت مرتفعة للمتؽٌر المستقل " استراتٌجٌة 

نباخ  وجٌدة فً حٌن بلؽت قٌمة عامل ألفا كرو ( وهً قٌمة قوٌة36906تمكٌن الموارد البشرٌة )

كانت مرتفعة  وجٌدة .كما نٕحظ أن قٌمة المعامل لكل   36886التنظٌمً" للمتؽٌر التابع" أبداع 

وعلى هذا اِساس نقول أنه توجد عٕقة قوٌة بٌن  36930للعبارات كانت كبٌرة  وقوٌة حٌث بلؽت 

عبارات أستبانة .أما بالنسبة لمعامل الصدق فقد بلؽت قٌمته بالنسبة استراتٌجٌة تمكٌن الموارد البشرٌة 

( وهما قٌمتٌن مرتفعتٌن  وعلٌه العبارات التً تندرج 36976( و بالنسبة لّبداع  التنظٌمً)3.995)

ضمن أبعاد كل متؽٌر هً صادقة  ونفس القول ٌنطبق على معامل الصدق اْجمالً الذي بلػ  

(  مما سبق نكون قد تؤكدنا من صدق  وثبات استبانة الدراسة مما ٌجعلنا على ثقة تامة 36950)

 صحتها ًبنائٌا و صٕحٌتها لتحلٌل النتائج واْجابة على تساإٔت البحث  واختبار الفرضٌات.ب
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 الوصف اإلحصــــــــــــائً ألفارد مجتمع الدارسة وفق الخصائص والسمات الشخصٌة. :خامساا 

 (4جدول )

 

 تحلٌل العبارات واتجاهات اآلراء   سادساا:

ٌتناول هذا التحلٌل نتائج الدراسة وذلك من خٕل إجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات أداة البحث 

ومعالجتها احصائٌاً بأستعانة بمجموعة من أسالٌب أحصائٌة المختلفة وترتٌبها بشكل تصاعدي بدأ 

دة وقلة تشتت اجابات أفراد متوسط حسابً وأقل انحراؾ معٌاري الذي ٌبٌن ش أكبرمن العبارة التً لها 

عٌنة الدراسة حول البعد المدروس وهذا ٌدل على تطابق وجهات النضر لدى افراد عٌنة الدراسة او 

 عدم تطابقها حول هذا البعد.

 استراتٌجٌة التمكٌن وأثرها على االبعاد التنظٌمٌة(   )ابعادتحلٌل عبارات القسم الثانً  -0

 أتً:(  ٌمكن استخٕص 5) لمن الجدو

( 0606عبارة الثقة فً قدرة العاملٌن على انجاز المهام كانت تمثل الترتٌب أول بمتوسط قدره ) -

 ( 36701وبدرجة موافق، بانحراؾ معٌاري )

( 0605ان عبارة )منح السلطة الكافٌة ٔ نجاز المهام( كانت تمثل الترتٌب الثانً بمتوسط قدره )-

 ( .36816وبدرجة موافق، بانحراؾ معٌاري )

المتغٌر فئة الخصائص ت  التكرار 
النسبة 

 المئوٌة
المتغٌر فئة التخصص ت  التكرار 

النسبة 

 المئوٌة
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 ا
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ح

 

 03 %58 29 رـــــــكذ
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11 88% 

 %86 13 01: 6من  04 %48 21 ىــــانث 8
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4 

 العمر

 06 %31 15 85اقل من 
 05أكثر من 

 سنة
17 34% 

 %011 50 المجموع 07 %81 10 35: 86من  5

 08 %51 85 45: 36من 6
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8 

هل
مؤ
ال

 

 %84 08 رئٌس قسم 81 %31 15 معهد صحً

 %38 06 شرفـــم 80 %88 14 ومــــــــــدبل 9

 %81 01 موظف 88 %81 10 ةــــــجامع 01

00 
 تٌرــــماجس

 دكتوراه
 %011 51 المجموع 83 88% 11

     84 %011 50 المجموع 08
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( وبدرجة 0604اما الترتٌب الثالث فكانت العبارة اشراك العاملٌن فً اتخاد القرارات بدرجة منخفض) -

 (.36953غ موافق، بانحراؾ معٌاري )

فً الترتٌب أخٌر وهو الرابع  لٓدارةت العبارة المبادرة فً التعامل مع المشاكل دون الرجوع اءج -

 وبدرجة

( وبانحراؾ معٌاري 060موافق وبتقدٌر متوسط حسب جدول لٌكرت لتحدٌد أوزان وبمتوسط ) 

(16164.) 

( 0604وبمٕحظة العبارات الواردة فً بعد تفوٌض السلطة نٕحظ ان المتوسط الحسابً العام ٌقدر بـ ) 

اؾ معٌاري %( وبأنحر 68% الى50وهذا ٌشٌر الى نسبة قبول متوسط و وزن نسبً ٌتراوح بٌن )

( وهو ٌدل على قلة تشتت اجابات أفراد عٌنة الدراسة حول هذا البعد و ٌدل كذلك على تطابق 36953)

وجهات النضر لدى افراد عٌنة الدراسة حول هذا البعد.  أي ان التجاه العام ِفراد عٌنة الدراسة ٌدل 

( على 36953ؾ معٌاري )% ( وبأنحرا 68% الى50نسبة قبول متوسط و وزن نسبً ٌتراوح بٌن )

 .بعد تفوٌض السلطة 

 عد تفوٌض السلطة(تحلٌل عبارات ب  5الجدول رقم )

 العبارة
موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

   ٌرغ

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 االتجاه

وزان اال

 النسبٌة
 الترتٌب

منح السلطة 

نجاز إلالكافٌة 

 المهام

01 83 8 7 8 3235 0.816 
 موافق

 

 )متوسط(

 %58من

 الى

68  % 

8 

الثقة فً قدرة 

العاملٌن على انجاز 

 المهام

04 

 
08 3 7 8 3236 0.721 

 موافق

 

 متوسط

 %58من

 الى

68  % 

0 

المبادرة فً التعامل 

مع المشاكل دون 

 الرجوع لإلدارة

 موافق 10.95 3238 3 7 1 88 08

 متوسط

 %58من

 الى

68  % 

3 

العاملٌن فً اشراك 

 اتخاد القرارات
5 8 7 83 01 8234 02064 

غ 

 موافق

 منخفض

 من

36% 

 الى

50% 

4 

 متوسط موافق 12951 3234 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالً
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 استخٕص أتً: ( ٌمكن6رقم )الجدول من 

( وبدرجة 0660والجماعات الترتٌب اِول بمتوسط قدره )تمثل عبارة دعم التعاون بٌن أفراد  -

( ، كما ان عبارة التشجٌع على العمل الجماعً الهادؾ كانت 36601متوسط  ، بانحراؾ معٌاري )

( ، اما 36750( وبدرجة غ موافق ، بانحراؾ معٌاري )0645تمثل الترتٌب الثانً بمتوسط قدره )

( وبدرجة غ 0604وانسجام المهارات حٌث تمثلت بمتوسط )الترتٌب الثالث فكانت العبارة  تكامل 

ت العبارة نقل وتبادل المهارات الناجحة بٌن الفرق اء(، وج36759موافق ، بانحراؾ معٌاري )

ى بقبول ظ(أي انها تح0606والجماعات فً الترتٌب أخٌر وهو الرابع وبدرجة غ موافق وبمتوسط )

ٕحظة العبارات الواردة فً بعد العمل الجماعً والفرقً (. وبم36659منخفض وبانحراؾ معٌاري ) 

( أي ان أتجاه العام ِفراد عٌنة الدراسة ٌدل على 0644نٕحظ ان المتوسط الحسابً العام ٌقدر بـ )

التعلٌمً بزلٌتن، كما  ضعؾ واضح لبعد العمل الجماعً )الفرقً(على التمكٌن اْداري فً المستشفى

 ( وهو ٌدل على قلة تشتت 36953كان كبٌر وٌقترب من الواحد الصحٌح )ان أنحراؾ المعٌاري 

اجابات أفراد عٌنة الدراسة حول هذا البعد وهذا ٌدل على تطابق وجهات النضر لدى افراد عٌنة 

 الدراسة حول هذا البعد. 

 عد العمل الجماعً(تحلٌل عبارة ب  6)جدول 

 العبارة

ق 
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ب
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المهارات الناجحة 

بٌن الفرق 

 والجماعات
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ض
خف
من

 

 

ض
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من

 

4
 

تكامل وانسجام 

المهارات الفردٌة 

 والجماعٌة

88 03 4 6 5 8234 12745 

ق
اف
مو
غ 

 

  

ض
خف
من

 

3
 

االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــالً
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 استخٕص أتً: ( ٌمكن7من الجدول )

( 0605ان  عبارة تحدٌد أحتٌاجات التدرٌبٌة بصفة مستمرة  كانت تمثل الترتٌب أول بمتوسط قدره )

( ، كما ان عبارة وضوح البرامج التدرٌبٌة للعاملٌن كانت 36600وبدرجة متوسط ، بانحراؾ معٌاري )

دراسة حٌث انها تنتمً ( وبدرجة موافق مرتفع وفقاً لمقٌاس ال0678تمثل الترتٌب الثانً بمتوسط قدره )

( ، اما الترتٌب 36560[ حسب مقٌاس لٌكرث الخماسً ، بانحراؾ معٌاري )4619الى  0643الى فئة ]

( 0676الثالث فكانت العبارة اتاحة فرص التعلم الفردي والجماعً للعاملٌن  حٌث تمثلت بمتوسط )

ب مقٌاس لٌكرت الخماسً ، [ حس4619الى  0643وبدرجة موافق مرتفع حٌث انها تنتمً الى فئة ]

(، وبمٕحظة العبارات الواردة فً بعد التدرٌب  نٕحظ ان المتوسط 36540بانحراؾ معٌاري )

( أي ان التجاه العام ِفراد عٌنة الدراسة ٌدل على ارتكاز التمكٌن 0679الحسابً العام ٌقدر  بـ )

( 36570ان  أنحراؾ المعٌاري كان )اْداري فً المستشفى التعلٌمً بزلٌتن على بعد التدرٌب ،كما 

وهو ٌدل على قلة تشتت اجابات افراد عٌنة الدراسة حول هذا البعد وهذا ٌدل على تطابق وجهات 

 .النضر لدى افراد عٌنة الدراسة حول هذا البعد

 

 (تحلٌل عبارات بعد التدرٌب7جدول )

 العبارة
موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق
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 استخٕص أتً: ( ٌمكن8من الجدول )

( وهً تمتل درجة 0659،  0641العبارات الواردة فً بعد التحفٌز كانت متوسٕتها تتراوح بٌن )  

( حسب مقٌاس لٌكرث وبانحراؾ ٌتروح هو 0659،  1683منخفض حٌت انها تنحصر فً الفئة بٌن) 

العام ( أي ان التجاه 0653(  ونٕحظ ان المتوسط الحسابً العام ٌقدر  بـ )1657،  1604كذلك بٌن ) 

ِفراد عٌنة الدراسة ٌدل على ضعؾ واضح  لتؤثٌر بعد التحفٌز على التمكٌن أداري  فً المستشفى 

(  وهو ٌدل على تشتت 1657،  1604التعلٌمً بزلٌتن ،كما ان  أنحراؾ المعٌاري كان ٌتراوح بٌن) 

مجموعة من اِسئلة التً اجابات أفراد عٌنة الدراسة حول هذا البعد وهذا ٌدل على ان هذا البعد ٌضم 

تحمل اجابات لها اكثر من وجهة نظر لّفراد الخاضعٌن لٕستبٌان أي ان ما ٌحفز بعض الفراد قد ٔ 

 ٌحفز افراد أخرون. 

 

 (تحلٌل عبارات بعد التحفٌز8)جدول 
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 منخفض

 

 (  ٌمكن استخٕص أتً:9من الجدول )

( ، بانحراؾ معٌاري 0607تمثل عبارة توفر نظام معلومات فعال الترتٌب أول بمتوسط قدره )   

عد ٌشٌر الى نسبة قبول متوسط حٌث انها تنتمً الى فئة ( ووفقاً لمقٌاس الدراسة فؤن هذا الب  36076)

البٌانات [ حسب مقٌاس لٌكرث الخماسً ، كما ان عبارة سهولة التنفٌذ لمختلؾ 0609الى  0663]

( وهً كذلك وفقاً 36513( بانحراؾ معٌاري )0604ت فً الترتٌب الثانً بمتوسط )اءوالمعلومات ج



 8102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

                                                                                               العدد الثانً                           

8108 
 

67 

[ 0609الى  0663لمقٌاس الدراسة فؤن هذا البعد ٌشٌر الى نسبة قبول متوسط حٌث انها تنتمً الى فئة ]

نٌة التحتٌة تكنولوجٌا حسب مقٌاس لٌكرث الخماسً، اما الترتٌب الثالث فكانت العبارة امتٕك الب

( وبدرجة موافق و بنسبة قبول  ومتوسط حٌث انها 0600المعلومات وأتصأت حٌث مثلت بمتوسط )

(، ، وقد 36400[ حسب مقٌاس لٌكرث الخماسً ، بانحراؾ معٌاري )0609الى  0663تنتمً الى فئة ]

للتعامل مع نظام أتصال حٌث مثلت ت فً  الترتٌب الرابع عبارة امتٕك المهارات التقنٌة أزمة اءج

[ 0609الى 0663( وبدرجة موافق وبنسبة قبول متوسط  حٌث انها تنتمً الى فئة ]0605بمتوسط )

(، وبمٕحظة العبارات الواردة فً بعد 36606حسب مقٌاس لٌكرث الخماسً ، بانحراؾ معٌاري )

( أي ان أتجاه العام ِفراد عٌنة .0.3أتصال الفعال نٕحظ ان المتوسط الحسابً العام ٌقدر بـ )

الدراسة ٌشٌر الى نسبة قبول متوسط  وفقاً لمقٌاس الدراسة فؤن هذا أبعاد تشٌر الى نسبة قبول متوسط 

وأن تؤثٌرها على التمكٌن اْداري فً المستشفى التعلٌمً بزلٌتن متوسط، ان  أنحراؾ المعٌاري كان 

اجابات أفراد عٌنة الدراسة حول هذا البعد وهذا ٌدل على تطابق ( وهو ٌدل على التشتت فً  36488

 . عدوجهات النضر لدى افراد عٌنة الدراسة حول هذا الب  

 عد االتصال الفعال( تحلٌل عبارات ب  9جدول )
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ط 
س
تو
م

 

8 

امتالك المهارات 

التقنٌة االزمة للتعامل 

 مع نظام االتصال

 

8 7 3 08 04 3285 12686 

ق
اف
مو

ط 
س
تو
م

 

4 

 موافق بدرجة متوسط 12488 3238 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالً
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 اآلراء القسم الثانً حول )االبعاد التنظٌمٌة(تحلٌل العبارات واتجاهات : 8

 استخٕص أتً: ( ٌمكن13من الجدول)

ان عبارة قدرة العاملون على تكٌٌؾ أسالٌب العمل مع المستجدات كانت تمثل الترتٌب أول    

[ حسب مقٌاس لٌكرث 4619الى  0643( وبدرجة موافق حٌث انها تنتمً الى فئة ]0640بمتوسط قدره )

حول  ( وهو ٌدل على قلة التشتت فً اجابات أفراد عٌنة الدراسة36565الخماسً، بانحراؾ معٌاري )

 كما ان عبارة البعد،هذا 

( وبدرجة 0643ٌتمٌز العاملون بالجرأة على طرح اِفكار الجدٌدة جات فً الترتٌب الثانً بمتوسط )

[ حسب مقٌاس لٌكرث الخماسً، بانحراؾ معٌاري 4619الى  0641موافق حٌث انها تنتمً الى فئة ]

فً إٌجاد الحلول ومعالجة المشكٕت حٌث السرعة  -( ، اما الترتٌب الثالث فكانت العبارة 16301)

 [ حسب مقٌاس 4619الى  0641( وبدرجة موافق حٌث انها تنتمً الى فئة ]0609مثلت بمتوسط )

(، ، وقد جات فً  الترتٌب الرابع عبارة حرٌة تداول 36540لٌكرث الخماسً، بانحراؾ معٌاري )

الى  0641وافق حٌث انها تنتمً الى فئة ]( وبدرجة م0608والتجاوب بٌن أفراد حٌث مثلت بمتوسط )

(، وجؤة فً الترتٌب الخامس 36565[ حسب مقٌاس لٌكرث الخماسً ، بانحراؾ معٌاري )4619

( وبانحراؾ معٌاري 0606العبارة امتٕك العاملٌن لمهارات الحوار والقدرة على أقناع بمتوسط بلػ )

وفر القدرات أبداعٌة  نٕحظ ان المتوسط ( وبمٕحظة العبارات الواردة فً بعد ت36400بلػ )

 ة الدراسة ٌشٌر الى قبول متوسط .( أي ان التجاه العام ِفراد عٌن0609الحسابً العام ٌقدر  بـ )
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 (تحلٌل عبارات بعد توفر القدرات االبداعٌة01جدول )

 العبارة
موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

غ   

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

ة  المعٌاري
مٌ
أله
ا

ٌة
سب
لن
ا

 

ب
تٌ
تر
ال

 

.امتالك العاملٌن لمهارات الحوار 

 والقدرة على االقناع

 

01 08 8 05 01 3236 12438 

ط
س
تو
م

 

5 

السرعة فً إٌجاد الحلول ومعالجة 

 المشكالت

 

8 01 8 20 
10 

 
3239 12548 

ط
س
تو
م

 

3 

ٌتمٌز العاملون بالجرأة على طرح 

 الجدٌدةاألفكار 

 

05 03 4 01 8 3241 02180 

فع
رت
م

 

8 

. قدرة العاملون على تكٌٌف 

أسالٌب العمل مع المستجدات 

 والمتغٌرات

 

08 00 4 05 8 3248 12786 

فع
رت
م

 

0 

 12565 3238 9 08 3 08 04 حرٌةتداول والتجاوب بٌن االفراد

ط
س
تو
م

 

4 

 متوسط 12554 3239 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالً

 

 عد " تبنً األفكار اإلبداعٌة"(تحلٌل عبارات ب  00جدول )

 العبارة
 موافق
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غ   
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 االتجاه

ب
تٌ
تر
ال

 

وتبنً قبول 
 االقتراحات المقدمة

 
 0 موافق 12673 3248 5 9 3 81 03

تشجٌع المبادرة 
 الفردٌة والجماعٌة

 
 3 موافق 12658 3239 04 08 6 8 01

 اتاحة فرص
 اختبار األفكار الجدٌدة

 
 5 موافق 02138 3234 01 08 8 08 8

دعم التنافس بٌن 
 االفراد
 

 4 موافق 02158 3235 01 03 4% 03 01

 
تهٌئة المناخ المالئم 
 لبروز االبداعات

08 

 
 8 موافق 12953 3245 7 01 3 08

 موافق 12765 3238 االجــــمـــــــــــــالـــــً
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 استخٕص أتً: ( ٌمكن11من الجدول )

( 16350، 36650( وتراوحت أنحرافات ما بٌن )0648، 0605تراوحت المتوسطات ما بٌن )

وجمٌعها تقترب من الواحد الصحٌح مما ٌدل على قلة التشتت فً إجابات عٌنة الدراسة وهو ٌدل على 

راسة أتجاه العام ِفراد عٌنة الد البعد. وانتطابق وجهات النضر لدى افراد عٌنة الدراسة حول هذا 

( وهذا ٌدل على ان سٌاسة تبنً اِفكار اْبداعٌة المتبعة فً 0608)ومتوسط بمقدارٌشٌر الى القبول 

 المنظمة قٌد الدراسة تحضً بقبول متوسط من طرؾ العاملٌن.

 وتحلٌل نتائج الدراسة عرض: 3

 تحلٌل نتائج ابعاد التمكٌن -

 (08جدول )

 االبعاد ت
المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 الترتٌب متوسط االتجاه

 8 متوسط موافق 12951 3234 تفوٌض السلطة 0
 4 متوسط موافق 12808 8286 العمل الجماعً 8
 0 مرتفع موافق 12573 3279 التدرٌب 3
 5 منخفض غ موافق 02539 8251 التحفٌز 4
 3 متوسط موافق 12488 3238 االتصال الفعال 5
 متوسط موافق 12678 3206 االجمالً 

( ٌتضح أن أتجاه العام حول عبارات المتؽٌر المستقل بؤبعاده المشار الٌها 10من خٕل الجدول )

%[ حسب 67% الى  50(وٌنتمً الى فئة ]0616بالجدول السابق كان بدرجة موافق وبمتوسط عام)

ة التمكٌن أداري فً مقٌاس لٌكرث الخماسً حٌث ٌرى افراد العٌنة المختارة للدراسة بؤن استراتٌجٌ

المستشفى التعلٌمً زلٌتن ٌرتكز على التدرٌب وتفوٌض السلطة وأتصال الفعال ، العمل الجماعً ، 

 واخٌر التحفٌز 

( وهو ٌقترب فً قٌمته الى الواحد الصحٌح  وهذا الى قلة 36670د بلػ أنحراؾ المعٌاري للمتؽٌر)وق

ثل وجهات النظر ِفراد مجتمع الدراسة حول أبعاد التً تمالتشتت فً اجابات افراد العٌنة و تقارب 

 استراتٌجٌة التمكٌن أداري. 

 ــ تحلٌل نتائج ابعاد األبداع التنظٌمً

 (03جدول رقم )

المتوسط  األبعاد

 الحسابً

 ترتٌب االبعاد وفق االتجاه االتجاه االنحراف المعٌاري

 8 موافق 12554 3239 توافر القدرات االبداعٌة

 0 موافق 12667 3238 تبنً االفكار االبداعٌة

  موافق 12600 3263 االجمالً

 

( ٌتضح أن أتجاه العام حول عبارات المتؽٌر التابع اِبداع التنظٌمً بؤبعاده 10)من خٕل الجدول 



 8102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

                                                                                               العدد الثانً                           

8108 
 

71 

% الى  50(وبوزن نسبً ٌبلػ ]0608المشار الٌها بالجدول السابق كان بدرجة موافق وبدرجة متوسط )

( وهو ٌقترب فً قٌمته الى 36611معٌاري)%[ %حسب مقٌاس لٌكرث الخماسً وبانحراؾ 67

وجهات النظر ِفراد  وتقارب قلة التشتت فً اجابات افراد العٌنة  الى رٌشٌوهذا الصحٌح الواحد 

 .  مجتمع الدراسة حول أبعاد التً تمثل أبداع التنظٌمً

 تحلٌل نتائج الدراسة -

بعد اجراء عرض وتحلٌل ابعاد متؽٌرات الدراسة اجراء الباحث اختبار للفرضٌات الرئٌسٌة والفرعٌة 

المناسبة والمتعلقة بالنتائج للدراسة للوصول الى النتائج ومن تم تحلٌلها وتفسٌرها ووضع التوصٌات 

 التً توصلت لها الدراسة.

 : اختبار فرضٌات الدراسة.0

 ختبار الفرضٌة الرئٌسٌة.ا -

 الفرضٌــــــــــة الرئٌسة وهً:

 ≥ = α)معنوٌة "ٌوجد تؤثٌر ذو دٔلة إحصائٌة للتمكٌن اْداري على اْبداع التنظٌمً عند مستوى  

0,05.") 

الرئٌسٌة تم استخدام تحلٌل التباٌن لٕنحدار والتؤكد من صٕحٌة النموذج المقترح ٔختبار الفرضٌة 

واعتماد أسلوب أنحدار الخطً البسٌط ٔختبار مدى صحة هذه الفرضٌة والفرضٌات الفرعٌة التابعة 

 لها وقد تم اعتماد القاعدة التالٌة وهً:

 (.3635قٌمة مستوى الدٔلة اكبر من ): فً حالة ما تكون  Hoـــــ قبول الفرضٌة الصفرٌة

 ( .3635: إدا كانت قٌمة مستوى الدٔلة اقل من )HIـــــ رفض الفرضٌة الصفرٌة 

 نتائج اختبار الفرضٌة الرئٌسٌة: ــــــ 

 (04جدول )

 النموذج
مجموع 

 المربعات

درجة الحرٌة 

df 

متوسط 

 المربعات

(f )

 المحسوبة

مستوى 

 (sigالداللة)

 b12111 752954 862834 0 832151 االنحدار

   1301 54 062765 الخطأ

 482816 55    

مستوى  ( المحسوبةt) الخطأ المعٌاري المعامل المتغٌر

المستقل )التمكٌن –أ  (sigالداللة)

 اإلداري(
12767 12176 92064 12111 

 12736 الثابت-ب 
12488 

12388 
32816 12138 

 (  ، المتغٌر التابع : اإلبداع التنظٌمً.8R= 12619، ومعامل التحدٌد:)  R=0.608معامل االرتباط: 
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 spasعداد الباحث بأعتماد على امن 

( وذلك 756954( المحسوبة قد بلؽت)F، ٌتبٌن لنا أن قٌمة)(14)من خٕل النتائج الواردة فً الجدول 

(، وهذا ما ٌثبت 3635=)α( وهً اقل من مستوى الدٔلة حٌث 36333مقدارها ) sigبقٌمة احتمال 

 صٕحٌة النموذج ٔختبار الفرضٌة الرئٌسٌة.

وقد تم تحدٌد تؤثٌر المتؽٌر المستقل والمتمثل فً التمكٌن اْداري على المتؽٌر التابع والمتمثل فً 

ً البسٌط وٌتضح من الجدول السابق أن اْبداع التنظٌمً من خٕل استخدام أسلوب أنحدار الخط

وهو دلٌل على وجود ارتباط موجب بٌنهما كما ٌمكن  36638 ـمعامل أرتباط بٌن المتؽٌرٌن ٌقدرب

%من التؽٌرات الحاصلة فً أبداع 6369وهو ٌعنً أن  36639ٌساوي  مٕحظة ان معامل التحدٌد

 أخرى.( تكون بسبب عوامل 0961قٌمته ) اْداري تعود للتؽٌرات حاصلة فً التمكٌن والباقً ما

α(=3635 ،)ومن خٕل نفس الجدول  نٕحظ أنه هناك عٕقة ذات دٔلة إحصائٌة عند مستوى الدٔلة 

بٌن المتؽٌر المستقل و المتمثل فً التمكٌن اْداري  والمتؽٌر التابع المتمثل فً اْبداع التنظٌمً فً 

 وهً أقل من مستوى الدٔلة 3633( بمستوى دٔلة 96164)(t) المإسسة محل الدراسة إذ بلؽت قٌمة

α(=3635 وعلٌه فؤننا نرفض الفرضٌة الصفرٌة القائلة بعدم وجود تؤثٌر معنوي للتمكٌن اْداري ،)

على اْبداع التنظٌمً ونقبل بالفرضٌة البدٌلة  وبالتالً فإننا نقول ٌوجد تؤثٌر ذا دٔلة معنوٌة للتمكٌن 

 α(=3635.)بداع التنظٌمً فً المستشفى التعلٌمً بزلٌتن عند مستوى الدٔلة  اْداري على اْ

 نتائج اختبار الفرضٌات الفرعٌة -

: " ٔ ٌوجد تؤثٌر ذو دٔلة إحصائٌة لتفوٌض السلطة على أبداع نتائج اختبار الفرضٌة الفرعٌة اِولى

 α(=3635.")التنظٌمً عند مستوى الدٔلة 

 اختبار الفرضٌة الفرعٌة األولى ( نتائج05الجدول )

 النموذج

 

 

مجموع 

 المربعات
 dfدرجة الحرٌة 

متوسط 

 المربعات
(fالمحسوبة ) 

مستوى 

 (sigالداللة)

 

 
 0.000b 572316 852834 0 802151 االنحدار

   1388 54 062765 الخطأ

 482816 55    

مستوى  ( المحسوبةt) الخطأ المعٌاري المعامل المتغٌر

 3 12856 الثابت (sigالداللة)

12378 

32016 12138 

 12111 82364 12017 12787 تفوٌض السلطة

 (1. 476،   ومعامل التحدٌد:)        R=0.604معامل االرتباط: 

.67=8R.ًالمتغٌر التابع : اإلبداع التنظٌم  ،  ) 
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( وذلك 576036( المحسوبة قد بلؽت)F، ٌتبٌن لنا أن قٌمة)(15)من خٕل النتائج الواردة فً الجدول 

(، وهذا ما ٌثبت 3635=)α( وهً اقل من مستوى الدٔلة حٌث 36333مقدارها ) sigبقٌمة احتمال 

 صٕحٌة النموذج ٔختبار الفرضٌة الفرعٌة أولى. 

 أسلوب أنحدار الخطً البسٌط وذلك لتحدٌد تؤثٌر بعد تفوٌض السلطة على باستخداموقد تم اختبارها 

ومن خٕل نتائج التحلٌل الواردة فً الجدول السابق ٌتضح أنه هناك تؤثٌر ذا دٔلة  المتؽٌر التابع

( بمستوى t( )8606حٌث بلؽت قٌمة ) لبعد تفوٌض السلطة على أبداع التنظٌمً قٌد الدراسة أخصائٌة

ٕقة بٌن المتؽٌرٌن وتشٌر قٌمة أرتباط الى أن الع 3635وهً اقل من من مستوى الدٔلة 3633دٔلة

%من التباٌن فً المتؽٌر التابع بأعتماد 63(حٌث ٌفسر ذلك ان بعد تفوٌض السلطة  ٌمتل 36634هً )

بعدم وجود تؤثٌر معنوي  القائلة، وبتالً نرفض الفرضٌة الصفرٌة  R2على قٌمة معامل التحدٌد 

ة التً تقول ٌوجد تؤثٌر ذا دٔلة ٌة البدٌلضلتفوٌض السلطة على أبداع التنظٌمً وعلٌة نقبل الفر

ستشفى التعلٌمً زلٌتن عند مستوى الدٔلة ممعنوٌة لتفوٌض السلطة على أبداع التنظٌمً فً ال

α(=3635). 

على  ٌوجد تؤثٌر ذو دٔلة إحصائٌة للعمل الجماعً والفرقً )ٔالثانٌة:نتائج اختبار الفرضٌة الفرعٌة 

 α(=3635.)أبداع التنظٌمً عند مستوى الدٔلة 

 

 ( نتائج اختبار الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة16الجدول )

 مجموع  المربعات النموذج
درجة 

 dfالحرٌة 

متوسط 

 المربعات
(fالمحسوبة ) 

مستوى 

 (sigالداللة)

 0.000b 852516 852854 0 882851 االنحدار
   10288 54 062765 الخطأ

 482856 55    

الخطأ  المعامل المتغٌر

 المعٌاري
(tالمحسوبة )  مستوى

 12338 02116 12388 12356 الثابت (sigالداللة)
العمل الجماعً 

 والفرقً

12787 12167 82864 12111 

 (  ،  المتغٌر التابع : اإلبداع التنظٌمً.8R=63126،   ومعامل التحدٌد:)        R=0.665معامل االرتباط: 

 

 spssاعتمادا على نتائج  الباحثمن اعداد 

( وذلك 856536( المحسوبة قد بلؽت)F، ٌتبٌن لنا أن قٌمة)(16)من خٕل النتائج الواردة فً الجدول 

(، وهذا ما ٌثبت 3635=)α( وهً اقل من مستوى الدٔلة حٌث 36333مقدارها ) sigبقٌمة احتمال 

صٕحٌة النموذج ٔختبار الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة. وقد تم تحدٌد تؤثٌر بعد العمل الجماعً والفرقً فً 

التمكٌن اْداري على المتؽٌر التابع والمتمثل فً اْبداع التنظٌمً من خٕل استخدام أسلوب أنحدار 

بمستوى  86864ل أرتباط بٌن المتؽٌرٌن ٌقدر ب الخطً البسٌط وٌتضح من الجدول السابق أن معام

الى ان قوة العٕقة بٌن المتؽٌر  r" وهو اقل من مستوى دٔلة وتشٌر قٌمة أرتباط sig "0.000دٔلة 
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حٌث فسر البعد  36806والمتؽٌر التابع أبداع التنظٌمً هً   8066المستقل العمل الجماعً والفرقً

%من التباٌن فً  التؽٌر التابع  أبداع  والباقً ما قٌمته 6066ٌعنً أن  العمل الجماعً والفرقً  وهو

(، وبالتالً نرفض الفرضٌة 0R( تكون بسبب عوامل أخرى .بأعتماد على قٌمة معامل التحدٌد) 07)

البدٌلة الصفرٌة القائلة بعدم وجود تؤثٌر معنوي للعمل الجماعً والفرقً على أبداع التنظٌمً وعلٌه 

ه  ٌتم قبول الفرضٌة البدٌلة التً تقول ٌوجد تؤثٌر ذا دٔلة معنوٌة للعمل الجماعً على أبداع فؤن

 (. 3635لتنظٌمً فً المستشفى التعلٌمً زلٌتن عند مستوى الدٔلة )

"ٔ ٌوجد تؤثٌر ذو دٔلة إحصائٌة التدرٌب على اْبداع التنظٌمً نتائج اختبار الفرضٌة الفرعٌة الثالثة:

 ( ".3635ستوى الدٔلة )عند م

 

 (نتائج اختبار الفرضٌة الفرعٌة الثالثة07جدول رقم )

 

 dfدرجة الحرٌة  مجموع المربعات النموذج
متوسط 

 المربعات
(fالمحسوبة ) 

مستوى 

 (sigالداللة)

 0.000b 752716 852854 0 882851 االنحدار

   12388 54 812765 الخطأ

 482816 55    

مستوى  ( المحسوبةt) الخطأ المعٌاري المعامل المتغٌر

 12834 12336 الثابت (sigالداللة)

12358 

82114 12338 

 12111 92864 12187 12976 التدرٌب

 (  ،  المتغٌر التابع : اإلبداع التنظٌمً.8R.=6381،   ومعامل التحدٌد:)     R=0.765معامل االرتباط: 

 

( وذلك 756736( المحسوبة قد بلؽت)F، ٌتبٌن لنا أن قٌمة)(17) من خٕل النتائج الواردة فً الجدول

(، وهذا ما ٌثبت 3635=)α( وهً اقل من مستوى الدٔلة حٌث 36333مقدارها ) sigبقٌمة احتمال 

صٕحٌة النموذج ٔختبار الفرضٌة الفرعٌة الثالثة. وقد تم تحدٌد تؤثٌر بعد التدرٌب فً التمكٌن اْداري 

ابع والمتمثل فً اْبداع التنظٌمً من خٕل استخدام أسلوب أنحدار الخطً البسٌط على المتؽٌر الت

وٌتضح من الجدول السابق ان هناك تؤثٌر دو دٔلة إحصائٌة لبعد التدرٌب "على أبداع التنظٌمً فً 

( وتشٌر قٌمة 36333( اقل من مستوى دٔلة)96684(و)tالمإسسة قٌد الدراسة حٌث بلؽت قٌمة )

الى ان قوة العٕقة بٌن المتؽٌر المستقل التدرٌب والمتؽٌر التابع أبداع التنظٌمً هً  rتباط أر

%من التباٌن فً  التؽٌر التابع  أبداع  بأعتماد 8066حٌث فسر بعد التدرٌب  وهو ٌعنً أن  36806

(، وبالتالً نرفض الفرضٌة البدٌلة الصفرٌة القائلة بعدم وجود تؤثٌر 0Rعلى قٌمة معامل التحدٌد) 

معنوي للتدرٌب على أبداع التنظٌمً وعلٌه فؤنه  ٌتم قبول الفرضٌة البدٌلة التً تقول ٌوجد تؤثٌر ذا 
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 (. 3635دٔلة معنوٌة للتدرٌب على أبداع لتنظٌمً فً المستشفى التعلٌمً زلٌتن عند مستوى الدٔلة )

" ٔ ٌوجد تؤثٌر ذو دٔلة إحصائٌة للتحفٌز على اْبداع التنظٌمً" عند بعة ااختبار الفرضٌة الفرعٌة الر

 .   :(3635مستوى )

 (   نتائج اختبار الفرضٌة الفرعٌة األربعة08جدول )

 dfدرجة الحرٌة  مجموع المربعات النموذج
متوسط 

 المربعات
(fالمحسوبة ) 

مستوى 

 (sigالداللة)

 0.000b 782666 852187 0 852187 االنحدار

   12488 54 812794 الخطأ

 482816 55    

 ( المحسوبةt) الخطأ المعٌاري المعامل المتغٌر
مستوى 

 (sigالداللة)

 12834 12336 الثابت

12358 

92114 12338 

 12111 72864 12187 12976 التحفٌز

 (  ،  المتغٌر التابع : اإلبداع التنظٌمً.8R.=756ومعامل التحدٌد:)    ، R=0.955معامل االرتباط: 

 

( وذلك 706666( المحسوبة قد بلؽت)F، ٌتبٌن لنا أن قٌمة)(18) من خٕل النتائج الواردة فً الجدول

(، وهذا ما ٌثبت 3635=)α( وهً اقل من مستوى الدٔلة حٌث 36333مقدارها ) sigبقٌمة احتمال 

 النموذج ٔختبار الفرضٌة الفرعٌة الرابعة.صٕحٌة 

المستقل) التمكٌن اْداري( على المتؽٌر التابع والمتمثل فً  فالمتؽٌروقد تم تحدٌد تؤثٌر بعد التحفٌز  

)اْبداع التنظٌمً( من خٕل استخدام أسلوب أنحدار الخطً البسٌط وٌتضح من الجدول السابق ان 

لبعد التحفٌز "على أبداع التنظٌمً فً المإسسة قٌد الدراسة حٌث بلؽت هناك تؤثٌر دو دٔلة إحصائٌة 

الى ان قوة العٕقة بٌن  r( وتشٌر قٌمة أرتباط 36333( اقل من مستوى دٔلة)t( )96334قٌمة )

حٌث فسر بعد التحفٌز  أن  36955المتؽٌر المستقل التحفٌز  والمتؽٌر التابع أبداع التنظٌمً هً 

(، 0Rتباٌن فً  التؽٌر التابع  أبداع التنظٌمً  بأعتماد على قٌمة معامل التحدٌد) %من ال9565

وبالتالً نرفض الفرضٌة البدٌلة الصفرٌة القائلة بعدم وجود تؤثٌر معنوي للتحفٌز على أبداع التنظٌمً 

حفٌز على أبداع وعلٌه فؤنه  ٌتم قبول الفرضٌة البدٌلة التً تقول ٌوجد تؤثٌر ذا دٔلة معنوٌة للت

 (. 3635لٌتن عند مستوى الدٔلة )لتنظٌمً فً المستشفى التعلٌمً ز

" ٔ ٌوجد تؤثٌر ذو دٔلة إحصائٌة لٕتصال الفعال على اْبداع اختبار الفرضٌة الفرعٌة الخامسة 

 (" .  3635التنظٌمً" عند مستوى )
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 (   نتائج اختبار الفرضٌة الفرعٌة الخامسة09جدول )

 مجموع المربعات النموذج
درجة الحرٌة 

df 
 ( المحسوبةf) متوسط المربعات

مستوى 

 (sigالداللة)

 0.000b 582686 072457 0 072457 االنحدار

   12463 54 842754 الخطأ

 482816 55    

مستوى  ( المحسوبةt) الخطأ المعٌاري المعامل المتغٌر

 12834 02438 الثابت (sigالداللة)

12358 

92114 12338 

االتصال 

 الفعال

12696 12187 82565 12111 

 (  ،  المتغٌر التابع : اإلبداع التنظٌمً.8R.=756ومعامل التحدٌد:)    ، R=0.655معامل االرتباط: 

 

( وذلك 50686( المحسوبة قد بلؽت)F، ٌتبٌن لنا أن قٌمة)(19)من خٕل النتائج الواردة فً الجدول 

(، وهذا ما ٌثبت 3635=)α( وهً اقل من مستوى الدٔلة حٌث 36333مقدارها ) sigبقٌمة احتمال 

 صٕحٌة النموذج ٔختبار الفرضٌة الفرعٌة الخامسة.

وقد تم تحدٌد تؤثٌر بعد أتصال الفعال فً المتؽٌر المستقل) التمكٌن اْداري( على المتؽٌر التابع  

ام أسلوب أنحدار الخطً البسٌط وٌتضح من الجدول والمتمثل فً )اْبداع التنظٌمً( من خٕل استخد

السابق ان هناك تؤثٌر دو دٔلة إحصائٌة لبعد )أتصال الفعال( على أبداع التنظٌمً فً المإسسة قٌد 

الى ان  r( وتشٌر قٌمة أرتباط 36333( اقل من مستوى دٔلة)t( )96334الدراسة حٌث بلؽت قٌمة)

حٌث  36655قوة العٕقة بٌن المتؽٌر المستقل أتصال الفعال  والمتؽٌر التابع أبداع التنظٌمً هً 

%من التباٌن فً  التؽٌر التابع  أبداع التنظٌمً  بأعتماد على 4069فسر بعد أتصال الفعال  أن 

ٌة القائلة " بعدم وجود تؤثٌر معنوي (، وبالتالً نرفض الفرضٌة البدٌلة الصفر0Rقٌمة معامل التحدٌد) 

للتحفٌز على أبداع التنظٌمً وعلٌه فؤنه  ٌتم قبول الفرضٌة البدٌلة التً تقول ٌوجد تؤثٌر ذا دٔلة 

    معنوٌة لٕتصال الفعال على أبداع لتنظٌمً فً المستشفى التعلٌمً زلٌتن عند مستوى الدٔلة 

(3635 .) 

 تفسٌر فرضٌات الدراسة: -

 توصل الٌهاعلى تفسٌر النتائج التً  ثالباح عملعد اجراء عرض وتحلٌل ابعاد متؽٌرات الدراسة ب

 :على النحو التالً

ٔختبار الفرضٌة الرئٌسٌة تم استخدام تحلٌل التباٌن لٕنحدار والتؤكد من ، نتائج اختبار فرضٌة الدراسة

البسٌط ٔختبار مدى صحة هذه الفرضٌة صٕحٌة النموذج المقترح واعتماد أسلوب أنحدار الخطً 

 والفرضٌات الفرعٌة التابعة لها وقد تم اعتماد القاعدة التالٌة وهً:
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 (.3635من ) أكبرفً حالة ما تكون قٌمة مستوى الدٔلة  :Hoــ قبول الفرضٌة الصفرٌة

 (.3635: إدا كانت قٌمة مستوى الدٔلة اقل من )Hoــ رفض الفرضٌة الصفرٌة 

احث تفسٌر الفرضٌة الرئٌسٌة من خٕل تفسٌر فرضٌاتها الفرعٌة المنبثقة عنها والتً تم حاول الب

التنوٌه عنها فً منهجٌة الدراسة فً الفصل التمهٌدي. ففً ضوء النتائج المتحصل علٌها من اختبار 

 الفرضٌات الفرعٌة والتً تشٌر الى أتً:

معنوي ِبعاد المتؽٌر المستقل المتمثلة فً  اكدت نتٌجة اختبار الفرضٌات الفرعٌة وجود تؤثٌر-

)تفوٌض السلطة، والعمل الجماعً والفرقً، التدرٌب، والتحفٌز، أتصال الفعال( على المتؽٌر الثابت 

 (3635)أبداع التنظٌم( عند مستوى دٔلة)

تؽٌر الثابت وهو ووجود عٕقة ارتباط موجبة بٌن كل أبعاد للمتؽٌر المستقل )استراتٌجٌة التمكٌن( والم

وتفسٌر ذلك )أن إدارة المإسسة قٌد الدراسة تمنح لموظفٌها كامل الصٕحٌات  (.)أبداع التنظٌمً

والسلطات فً انجاز مهاهم ووظائفهم و تعٌر اهتمام  للعمل الجماعً والتعاون المتبادل بشكل ٌسمح 

لمنظمة من الوصول الى حلول بنقل الخبرات وتكامل المهارات فً فرٌق العمل الواحد مما ٌمكن ا

سرٌعة وناجعة وابتكار أسالٌب عمل سرٌعة لحل المشكٕت التً تواجه المنظمة قٌد الدراسة وهذا ناتج 

عن توالً الدورات التدرٌبٌة والتكوٌنٌة لفائدة موظفٌها  وتوفر الثقة فً قدراتهم على انجاز مهامهم مما 

لعمل باْضافة الى تنامً الجهود المبذولة  مما ٌجعلهم ٌشجع الموظفٌن على اِبداع وأبتكار فً ا

ٌعالجون معظم المشاكل التً تواجههم بشكل جماعً    فً ضل توفر  نظام أتصال الدي ٌسمح 

بانسٌاب التعلٌمات والمعلومات واِفكار فً الوقت المناسب وهذا نتاج لكل التساإٔت التً طرحناها 

الدراسة سٌعمل الباحث على ترتٌب وتبوٌب النتائج التً استخلصت من  فً اقسام أستبٌان المعد لهذه

 هذه الدراسة بشكل مستوفى ومقتضب .

 النتائج والتوصٌات

 بعد تجمٌع البٌانات وتحلٌلها توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

 النتائج أوالا: 

إلى طبٌعة نشاط   راجعٌمثلون ؼالبٌة العاملٌن و هذا   فئة الذكور فً المستشفى التعلٌمً زلٌتن -1

المإسسة قٌد الدراسة  ،أن ؼالبٌة العاملٌن فً العٌنة المدروسة هم من حاملً الشهادات وهذا ٌعد 

عنصرا اٌجابٌا، قد ٌسهم فً زٌادة  كفاءة و مردودٌة المنظمة ان ؼالبٌة العاملٌن فً المإسسة قٌد 

المهنٌة المعتبرة وهذا ٌزٌد من عملٌة أستفادة منها و استؽٕلها ، إن المنظمة الدراسة من ذوي الخبارة 

سة تعمل على تعزٌز اْبداع التنظٌمً ، حٌث جاءت درجة توفر جمٌع اِبعاد المتعلقة  امحل الدر

 ثٌن حولها متوافقة و ؼٌر متشتتة .  وباْبداع التنظٌمً مقبولة و كانت اجابات المبح
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حل الدارسة تعمل على تعزٌز اْبداع التنظٌمً، حٌث جاءت درجة توفر جمٌع إن المنظمة م -0

 اِبعاد المتعلقة باْبداع التنظٌمً مقبولة وكانت اجابات المبحثٌن حولها متوافقة وؼٌر متشتتة.

سة أن مستوى التمكٌن اْداري السائد بالمستشفى التعلٌمً زلٌتن جاء مرتفعا وفقا اأظهرت الدر -0

 (36670( وأنحراؾ المعٌاري)0616دارسة حٌث بلؽت قٌمة الوسط الحسابً ))لمقٌاس ال

اتضح من خٕل التحلٌل أحصائً للبٌانات المدروسة أن عٌنة الدراسة من العاملٌن فً  -4

المستشفى التعلٌمً بزلٌتن ٌمٌلون إلى الموافقة على أن للتمكٌن اْداري آثر على اْبداع التنظٌمً 

الحسابٌة  متبسطتهاعلى التوالً حسب  اْداري وهًعاد المكونة للتمكٌن وذلك من خٕل اِب

ٌبٌن ذلك: وهذا  (9)عدى بعد التحفٌز فكان بدرجة منخفض والجدول رقم  االمعٌارٌة موانحرافاتها 

 ناتج عن ضعؾ السٌاسة المستخدمة فً المستشفى فٌما ٌتعلق بالتحفٌز للعناصر العاملة بالمستشفى.

(، بٌن المتؽٌر 3635=) α الدارسة وجود أثر ذو دٔلة إحصائٌة عند مستوى دٔلةأظهرت  -5

المستقل والمتمثل فً التمكٌن اْداري على اْبداع التنظٌمً بالمستشفى التعلٌمً زلٌتن وكذلك وجود 

 أثر ذو دٔلة إحصائٌة.

اْداري والمتؽٌر سة وجود عٕقة ارتباطٌة موجبة بٌن المتؽٌر المستقل التمكٌن اأظهرت الدر -6

وهو ٌدل على وجود ارتباط  36638التابع اْبداع التنظٌمً وأن معامل أرتباط بٌن المتؽٌرٌن ٌساوي 

%( من التؽٌرات الحاصلة فً اْبداع التنظٌمً 6369موجب وتظهر كذلك ان معامل التحدٌد ٌساوي )

%( 0961ة معامل التحدٌد والبالؽة )تعود الى التؽٌرات الحاصلة فً استراتٌجٌة التمكٌن ام بقٌة نسب

 فهً ترجع لعوامل أخرى لم تتطرق إلٌها الدارسة.

 التوصٌاتثانٌاا: 

 من خٕل النتائج السابقة التً توصلت الٌها الدراسة ٌمكن صٌاؼة عدد من التوصٌات وهً:

تً تعزٌز سبل المشاركة بالمعلومات وذلك بمنح اْدارات المسإولة المزٌد من الصٕحٌات ال -

تمكنها من التصرؾ فً المواقؾ التً تواجهها وكذلك منح أستقٕلٌة فً أداء وممارسات ادوارهم 

 المنبثقة من خٕل نشاطاتهم. 

منح الثقة وتقدٌر قدرات العاملٌن على أبداع وإتاحة لهم القدر الكافً من الحرٌة وأستقٕلٌة  -

 ٌة على اِداء وتجنب تصٌد اِخطاء.تاذرقابة الوأبتكار فً اِداء وممارسة نشاطاتهم وتشجٌع ال

التمكٌن للعاملٌن وتعمٌق مفهوم  وتبنً مفهومتشجٌع المنظمات على إٌجاد مناخ ٌساعد على تطبٌق  -

الفرٌق فً العمل  )روحومشاركة العاملٌن فً اتخاد القرارات المتعلقة بؤعمالهم وانتهاج اِسالٌب 

 .لّداء(نظام عادل وتوفٌر نظام عادل للحوافز ٌرتبط ب
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العمل على خلق بٌئة ثقافٌة وتنظٌمٌة تشجع أبداع والمبدعٌن بتوفٌر المعلومات التً تطلبها  -

أخطاء هً فرص للتعلم  أياعلى درجات اِمان ْبداعاتهم واعتبار  أبداع وتوفٌرعملٌات 

 وأبداع. 

 

****************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

                                                                                               العدد الثانً                           

8108 
 

80 

 المصادر والمراجع 

 الكتب.–أ 

الملتقى  (مٕمح إدارة الجدٌدة فً عصر المتؽٌرات وانعكاساتها على إدارة التؽٌٌر)السلمً، علً،  -1

 .0335اْداري الثالث: إدارة التؽٌٌر ومتطلبات التطوٌري العمل اْداري، السعودٌة، جدة 

، (معاصرة فً السلوك التنظٌمً وإدارة الموارد البشرٌةمستجدات فكرٌة )الساعدي مإٌد نعمة،  -0

 .0331ص، 163مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع، عمان، اِردن، .

، دار (المهارات السلوكٌة والتنظٌمٌة لتنمٌة الموارد البشرٌة)عبد الحمٌد عبد الفتاح المؽربً،  -0

 .66المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، اِردن، ص

 .www.art.cov.sa/t2541.html200 ٌن بأعتماد على. الموقع:من إعداد الباحثت -4

دور اْبداع التكنولوجً فً اْدارة أستراتٌجٌة، المركز التخطٌطً للدراسات مركز الدراسات  -5

-www.alsaderانطٕقا من الموقع اْلكترونً التالً:  6-5أستراتٌجٌة، صص

sis.net/adara/abda3.pdf 

َراء عٌنة من القٌادات اْدارٌة فً  ومعوقاته (دراسةاْبداع: مقوماته )، محمد الطعامنة وآخرون -6

التحدٌات المعاصرة لٓدارة العربٌة، المنظمة العربٌة للتنمٌة  عنوانإطار عربً، مجموعة مقأت 

   93،91، ص ص: 0336الشارقة، -اْدارٌة، القاهرة

، المكتبة (والتنظٌمٌة لتنمٌة الموارد البشرٌة المهارات السلوكٌة)عبد الحمٌد عبد الفتاح المؽربً،  -7

 .115،116، ص ص:0337العصرٌة، المنصورة،

، جامعة ناٌؾ (القٌادة التحوٌلٌة وعاقتها باْبداع اْداري).محمد بذٌع حامد بن توٌلً العازمً،  -8

 .71، ص0336العربٌة لعلوم اِمنٌة،

ها بمستوى اْبداع اْداري فً اِجهزة المتؽٌرات التنظٌمٌة وعٕقت)محمد بن عامر النتٌفات،  -9

، ص 0336، جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم اِمنٌة، ماجستٌر فً العلوم اْدارٌة، الرٌاض (اِمنٌة

08. 

 والدراسات ب. البحوث

،" ممارسة التمكٌن اْداري وعٕقته بتجسٌد  0339صالح، أحمد علً ؛ والمبٌضٌن، محمد ذٌب،  -1

زارة البٌئة اِردنٌة: دراسة مٌدانٌة على الشركات الصناعٌة الكبرى ، " أهداؾ أستراتٌجٌة لو

  00-03لجامعة الزٌتونة اِردنٌة المنعقد خٕل الفترة من  السنويورقة عمل مقدمة، للمإتمر 

 .0339نٌسان، عمان: اِردن، 

قتصاد المجلةالعلمٍةلٕ، منشور  بحث الموظفٌن ،  تمكٍن ،  منشور محمد محمود ،  السٍد  -0

 .0331، أكتوبر التجارة ،شمس التجارة، جامعة عٌن كلٍة والتجارة 

 09الدوري، زكرٌا مطلك، مرجع سابق ص -0

عٕوة سلمً، إرساء نظام الٌقظة التكنولوجٌة كوسٌلة تسٌٌرٌه حدٌثة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  -4

ٔقتصادٌة والتجارٌة نٌل شهادة الماجستٌر، تخصص إدارة اِعمال أستراتٌجٌة، كلٌة العلوم ا

 .35،ص 0338-0337وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، 

عدي عطا حمادي، القٌادة اْدارٌة الحدٌثة فً إستراتٌجٌة التنمٌة، دار البداٌة ناشرون وموزعون،  -5

 .035-034،ص 0310عمان، اِردن، 
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دراسة مٌدانٌة لعٌنة من  حنان رزق هللا، أثر التمكٌن على تحسٌن جودة الخدمة التعلٌمٌة بالجامعة " -6

كلٌات جامعة منثوري قسنطٌنة: مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر فً تسٌٌر المإسسات، جامعة 

 47، ص:0313/ 0339منتوري، قسنطٌنة، 

 www.art.cov.sa/t2541.html200بأعتماد على. الموقع: ثمن إعداد الباح -7

بسام بن مناور العنزي، الثقافة التنظٌمٌة واْبداع اْداري، دراسة استطٕعٌة على العاملٌن فً  -8

لمتطلبات درجة الماجستٌر فً قسم اْدارة  وذلك استكمأالمإسسات العامة فً مدٌنة الرٌاض، 

 .08-07العامة، جـامعة الملك سعود، ص ص 

 الصحف والمجالت :

قاسم أحمد وأخرون دور استراتٌجٌة التمكٌن فً تحسٌن اِداء المنظمً، مجلة تكرٌت للعلوم  -1

، كلٌة اْدارة و أقتصاد، جامعة تكرٌت، العراق،  10، العدد 34أدارٌة وأقتصادٌة، المجلد 

0338. 

مصارؾ المبٌضٌن، محمد ذٌب، ثر التمكٌن اْداري على السلوك اْبداعً لدى العاملٌن فً ال -0

التجارٌة اِردنٌة ، " أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة، اِكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة، 

 0338عمان: اِردن، 

حراحشة محمد والهٌتً صالح الدٌن اثر التمكٌن اْداري والدعم التنظٌمً فً السلوك اْبداعً  -0

مٌدانٌة، مجلة دراسات للعلوم اِمنٌة،  كما ٌراه العاملون فً شركة أتصأت اِردنٌة: دراسة

 0339،اِردن ،  03،العدد  00المجلد 

المإتمر العربً السابع لٓدارة البٌئٌة و جائزة مملكة العربٌة السعودٌة لٓدارة البٌئٌة، مجلة  -4

 .5، ص:  61، العدد 0339صدرت عن المنظمة العربٌة للتنمٌة اْدارٌة، 

التمكٌن اْداري و الدعم التنظٌمً فً السلوك اْبداعً كما ٌراه حمد الحراحشة و آخرون، أثر ا -5

، 0، العدد 00العاملون فً شركة أتصأت اِردنٌة: دراسة مٌدانٌة، مجلة العلوم اْدارٌة، المجلد

 .049، 048، ص: 0336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


