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التمكين النفسي وتأثيره على السلوك االبداعي
دراسة تطبيقية في مديرية بيئة القادسية
*
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الملخص

معلومات المقالة

تناول هذا البحث التمكين النفسي وتأثيره على السلوك االبداعي لعينة منن العناملين فني مديرينة
 اذ يضم متغير التمكين النفسي اربعه ابعاد متمثلنة بن( لالمعننى ل المقندرةل االسنتقالليةل. بيئة القادسية
التأثير) لاما متغير السلوك االبداعي فتمثل أبعاده ل توليد االفكار ل ترويج االفكار ل تنفيذ االفكنار) ل
(124) وقد اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي للبياتننات التني جمعن منن ران عيننة مكوتننه منن
موظف في مديرية بيئنة القادسنية واختبنرت فرتنيات البحنث باسنتخدام معامنل االرتبنا البسنيط و
تحليننل االتنحنندار المتعنندد وعنندد مننن االدوات االحةنناخية االخننرة المالخمننة لتحقيننث اهنندا البحننث
 وقد أثبت النتاخج التطبيقية للبحث صحة الفرتنيات التني.)SPSS.v.24) الحالي باستخدام برتنامج
اقترح ل والتي على أساسها صاغ الباحثنة جملنة منن التوصنيات منن أبرزهنا سنعي مديرينة بيئنة
القادسية بتنمية السلوك االبداعي لدة العاملين من خالل تكليف الفرد المبدع بمهام تثينر لدينة دوافن
ًالتحدي للكشف عن االفكار الجديدة وترويجها وتطبيقها فعليا ً ل وحث االخرين على االبداعل فضنال
عننن عقنند دورات تدريبننة للمنندران مننن اجننل تعلمهننم علننى فيفيننة االرتقننان بمسننتوة التمكننين النفسنني
. للعاملين وما هي أبعاده وفيفية ادارتها وتأثيرها على زيادة السلوفيات االيجابية في مكان العمل
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Abstract
This Search aims to discover the Psychological Empowerment impact on the Innovative Behavior of a sample of
employees in AL-Qadissiya Environment Directorate, psychological empowerment variable includes four dimensions
(meaning, Competence, Self-determination, Impact ). While The variable of creative behavior consists of the
following dimensions (generation of ideas, promotion of ideas, implementation of ideas), This research has been
based on the analytical approach to the data collected from the opinions of a sample of (124) employee of ALQadissiya Env- Directorate, The research hypotheses have been tested using simple correlation coefficient, Multiple
Regression analysis and a number of other suitable statistical tools to achieve the Research objectives using
(Spss.v.24) , The results have been shown that demonstrated the validity of the proposed hypotheses, On the basis of
which the researcher formulated a number of recommendations The most important of which is that the pursuit of
AL-Qadissiya Env-Directorate to develop the Innovative behavior of the employees by specifying the creative
individual tasks which are lead to increase the motivation of the challenge to reveal and promote a new ideas and
apply it effectively, And urged others to innovate, As well as holding training courses for managers (in order to learn
them) how to improve the level of psychological empowerment of workers and what dimensions and how to manage
and impact on the increase of positive behaviors in the workplace.
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المقدمة
تنظراً لما تواجهه المنظمات من تغينرات سنريعة وزينادة فني
حدة المنافسة والعولمةل ادة فل ذلك الى احداث تغييرات في بيئنة
االعمننال االمننر الننذي جعننل المنظمننات بحاجننة الننى مننوارد بشننرية
قنننادرة علنننى التكينننف مننن هنننذه التغيينننرات واالسنننتجابة لهنننا وهنننذه
التغييرات ال يمكن مواجهتهنا والتغلنع عليهنا اال منن خنالل تنوفير
المننا المناسنع والمالخنم والنذي تسنوده مشناعر التمكنين النفسنيل
فنننالتمكين بةنننورة عامنننة يعنننني االتنشنننطة الفردينننة الموجنننه تنحنننو
التحديات المختلفنة المتمثلنة بالشنعور النداخلي بالقندرة والسنيطرةل
وشننعورة بوجننود معنننى حقيقنني الرتبننا اهدافننه التنني يسننعى الننى
تحقيقهننا بأهنندا المنظمننة التنني يعمننل لننديهال وايض نا ً بسننبع تلننك
التغيرات في بيئنة االعمنال سنوان فاتنن تكنلوجينة او اجتماعينة او
تنظيمينننة دعننن الحاجنننة لقينننام العننناملين بالمبنننادرة بشنننأن إدخنننال
عمليننات جدينندة ل منتجننات جدينندة ل أسننواق جدينندة أو توليفننات مننن
هذا القبيل الى داخل المنظمة ل وهننا يبنرز دور السنلوك االبنداعي
لجعننل االفننراد علننى اتةننال من المعرفننة ومعننايير األدان الخاصننة
بهننم للتكيننف م ن التغيننرات  .وجننان هننذا البحننث ليكمننل مننا تناولتننه
الدراسات السنابقة فني مجنال السنلوك االبنداعي منن خنالل معرفنة
تنأثير التمكنين النفسني علينة ولتحقيننث اهندا هنذا البحنث و تننناول
اهننم محتوياتننه الفكريننة تننم تقسننيمة الننى اربن محنناور أساسننية ل
المحور االول تناول منهجية البحث وإجراناته .أما المحور الثاتني
فقد عرج على أدبيات متغيرات البحنث ل فني حنين تنناول المحنور
الثالث الجاتنع التطبيقي للبحث ل والمحنور الرابن واالخينر تنناول
االستنتاجات والتوصيات.

منهجية البحث
مشكلة البحث
في عالم االعمنال الينوم البند منن االبنداعل فالمنظمنات تحتناج
الننى تجدينند مسننتمر وتحسننين فنني اداخهننا لتننأمين ذلننك علننى االجننل
الطويننل منننن اجنننل البقنننان والديمومنننة والربحينننة والنمنننو  .فبسنننبع
التحديات والفرص التي تواجهها المنظمات قد جعل العالم وعلى
تنحو متزايد وافثر تنافسية حاجتنه المسنتمرة لطنرق جديندة لتسنيير
أمنننوره  .فالمنظمنننات التننني تعتمننند علنننى سنننلوفيات محنننددة فننني
مخططاتها هي منظمات اتنظمتها هشنة جنداً ل واتنهنا البند ان تعتمند
علننى العنناملين باعتبننارهم العنةننر المهننم لتحقيننث االبننداعات الن
االفراد المبدعين هنم منن يمكننهم التعامنل من المشنافل او فجنوات
االدان من زوايا مختلفنة وبممكناتنهم اقتنرال حلنول افثنر فاخندة لهنذه
المشافل ) (De Jong, 2007: 7ل لذلك يجع الترفيز علنى دعنم
جهننود ابننداع العنناملين لتمكننين المنظمننات بشننكل عننام والمنظمننة
المبحوثة بشكل خاص من الخروج بأفكنار جديندة وفريندة لغنر
تحسين ادانها .

وعلية يمكن ان تتجسد مشنكلة البحنث حنول الحةنول علنى اجابنة
للتساؤالت التالية :
 .0هل تؤدي ممارسة التمكنين النفسني دوراً فني تعزينز السنلوك
االبداعي .
 .7منناهي بيعننة العالقننة بننين التمكننين النفسنني بأبعنناده والسننلوك
االبداعي .
 .3ما هو مستوة التمكنين النفسني لندة العناملين فني مديرينة بيئنة
القادسية وتأثيره على السلوك االبداعي .
أهمية البحث
يستمد البحث أهميته من خالل االعتبارات التالية :
يقنندم البحننث توتننيحاً لمفهننوم متغيننرين مهمننين فنني االدبيننات
االدارية هما ل التمكين النفسي و السلوك االبداعي ).
يأمل ان يقدم البحث الحالي شأتنه شأن الجهود البحثية االخنرة
اتافة معرفية في مجال السلوك التنظيمي.
يسنننتمد البحنننث اهميتنننه منننن خنننالل اهمينننة متغيراتنننه فالسنننلوك
االبنننداعي لنننه دور فننني تنجنننال المنظمنننة وتحسنننينه منننن فعالينننة
العملينننات التنظيمينننة وفنننذلك الحنننال بالنسنننبة لمتغينننر التمكنننين
النفسي.
يكتسع البحث اهميته من خالل النتاخج التي توصل اليها والتي
تسنناعد المعنيننين بالمنظمننة لعينننة البحننث) مننن خننالل اعننداد
بننرامج تدريبننة للمنندران علننى فيفيننة االرتقننان بمسننتوة التمكننين
النفسننني للعننناملين وحنننثهم علنننى زينننادة السنننلوفيات االيجابينننة
واالبداعية للنهو بواق المديرية .

.0
.7
.3

.2

أهداف البحث
يمكن ايجاز اهدا
.0
.7
.3
.2

البحث بالنقا التالية :

تحديد مفهوم التمكين النفسي وأبعاده في مديرية بيئة القادسية.
الكشف عن مستوة السلوك االبداعي لدة العاملين في مديرية
بيئة القادسية .
التعر على اران المبحوثين حول اثر التمكنين النفسني السناخد
على السلوك االبداعي لدة العاملين في مديرية بيئة القادسية .
اقترال مجموعنه منن التوصنيات التني تندعم السنلوك االبنداعي
لدة العاملين في مديرية بيئة القادسية .

النموذج الفرضي للبحث
يوتح الشنكل ) (1النمنوذج الفرتني للبحنث والنذي يوتنح
بيعة العالقة بين متغيرات البحث ل وفاالتي :

69

الخالدي  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتةادية  .المجلد ل )8العدد ل – )0ل88-68 )7108
الشكل ) (1النموذج الفرتي للبحث

فرضيات البحث
الفرتية الرخيسية االولى  /ل توجد عالقنة ارتبنا ذات داللنة
احةننناخية بنننين التمكنننين النفسننني بابعنننادة لالمعننننى ل المقننندرة ل
االستقاللية ل التأثير) والسلوك االبنداعي للعناملين ) وتنبثنث عنهنا
الفرتيات الفرعية التالية :
 .0يننننرتبط المعنننننى ارتبننننا احةنننناخي منننن السننننلوك االبننننداعي
ل توليد االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
 .7تننننرتبط المقنننندرة ارتبننننا احةنننناخي منننن السننننلوك االبننننداعي
ل توليد االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
 .3ترتبط االستقاللية ارتبا احةاخي م السلوك االبداعي لتوليد
االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
 .2يننننرتبط التننننأثير ارتبننننا احةنننناخي منننن السننننلوك االبننننداعي
ل توليد االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
الفرتية الرخيسية الثاتنية /ل يوجد تنأثير معننوي بنين التمكنين
النفسي بأبعاده لالمعنى ل المقدرة ل االستقاللية ل التأثير) والسنلوك
االبداعي للعاملين ) وتنبثث عنها الفرتيات الفرعية التالية :
 .0ينننننؤثر المعننننننى تنننننأثيراً معنوينننننا ً علنننننى السنننننلوك االبنننننداعي
ل توليد االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
 .7تنننننؤثر المقننننندرة تنننننأثيراً معنوينننننا ً علنننننى السنننننلوك االبنننننداعي
ل توليد االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).

 .2ينننننؤثر التنننننأثير تنننننأثيراً معنويننننناً علنننننى السنننننلوك االبنننننداعي
ل توليد االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
األساليب اإلحصائية المستخدمة
اعتمنند البحننث فنني جاتنبننه الميننداتني علننى عنندد مننن األدوات
اإلحةاخية لتحليل البياتنات وفما يلي:
اوالً .صدق أداه البحث وثباتها
معامل فروتنبا الفا  :للتحقث من اتةا
االتساق والثبات الداخلي.

أداة قياس البحث بوجود

ثاتنياً .الوصف االحةاخي
.0المتوسنننط الحسنننابي  :تنننم اسنننتخدام المتوسنننط الحسنننابي وذلنننك
لترتيع فقرات االسنتباتنة منن حينث درجنة االسنتجابة حسنع أعلنى
متوسط ومعرفة األهمية النسبية .
 .7االتنحرا المعياري  :تم استخدامه لمعرفة مدة اتنحنرا ران
لاسننتجابات )أفننراد عينننة البحننث لكننل فقننرة مننن فقننرات متغيننرات
البحث ولكل بعند منن أبعناد البحنث عنن وسنطها الحسنابي وفنذلك
يبننين تشننت فنني ران افننراد عينننة البحننث لكننل فقننرة مننن فقننرات
متغيرات البحث .
 .3االهمية النسبية  :تستخدم لتحديد مستوة االهمية لكل فقرة من
فقرات المقياس ولكل بعد .

 .3تننننؤثر االسننننتقاللية تننننأثيراً معنويننننا ً علننننى السننننلوك االبننننداعي
ل توليد االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
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بمتغيرات الدراسنة ل المتغينر المسنتقل ل التمكنين النفسني ) والنذي
يقنناس وفننث مقينناس ) (Spreitzer, 1995ألبعنناده األربعننة
ل المعنى ل المقدرة ل االستقاللية ل التأثير ).

اختبار الفرضيات
معامنننل االرتبنننا البسنننيط ) (Pearsonللتحقنننث منننن قنننوة تنمنننوذج
البحنننث منننن خنننالل االسنننتدالل علنننى وجنننود ارتبنننا خطننني بنننين
المتغيرات .

و المتغينننر التننناب ل السنننلوك االبنننداعي ) والنننذي أعتمننند فننني
صياغة فقراته على االسنتباتنة المسنتعملة فني دراسنة (Janssen,
) 2000ألبعنننناده ل تولينننند االفكننننار ل تننننرويج االفكننننار ل تنفيننننذ
االفكار)ل وقد صمم جمي مقاييس البحث باالعتماد على مقياس
) (Likertالخماسنني والجنندول ) (1يقنندم توتننيح تفةننيلي حننول
هذه المقاييس.

 .0تحليل االتنحدار المتعدد .
 .7اختبار  Tلمعرفة معنوية النتاخج.
 .3اختبار  Fلمعرفة معنوية تنموذج االتنحدار .
أداة القياس
تتكون أداة قياس البحث منن جنزخيين أساسنيين الجنزن االول
يتمثننل بالبياتنننات الديموغرافيننة والوظيفيننة .و الجننزن الثنناتني يمثننل

جدول ل  ) 1ترميز وتوصيف الستمارة االستبيان
عدد
ت

المةدر

اسم المتغير

الرمز

التمكين النفسي

PSY EM

07

 .0المعنى

ME

3

 .7المقدرة

CO

3

 .3االستقاللية

SD

3

 .2التأثير

IM

3

السلوك االبداعي

IB

9

الفقرات

0

تنوع المقياس
وتدرجه

لليكرت الخماسي)
(Spreitzer,
)1995

ل )0غير
متوفر
تماماً
ل )5متوفر تماماً

3

 .0توليد االفكار

GENE.

3

 .7ترويج االفكار

PROM.

3

 .3تنفيذ االفكار

IMPL.

3

لليكرت الخماسي)
(Janssen,
)2000

ل )0اتفث بشدة
ل )5ال اتفث بشدة
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مجتمع البحث وعينته
تننم تطبيننث البحننث علننى احنند النندواخر الحكوميننة فنني محافظننة
الديواتنية وهي لمديرية بيئة القادسية ) ل اما عيننة البحنث فتمثلن
العاملين في المديرية ل إذ تم توزي ) (130استمارة استبيان على
العناملين وبعند تفحنال االسنتمارات المسنترجعة اسنتبعدت ) ( 6

اسنننتمارات لعننندم صنننالحيتها وعننندم تحقينننث الشنننرو المطلوبنننة
لإلجابنة عننن االسنتبيانل وبننذلك يكننون عندد االسننتمارات الةننالحة
للدراسنة والتحلينل ل  (124اسنتمارة  .وبهند وصنف خةناخال
عينة البحث تم تفةيلهما بالجدول ) (2فما موتح أدتناه:

الجدول ) (2خةاخال عينة البحث
ت

المتغيرات

1

النوع االجتماعي

2

العمر

3

المؤهل العلمي

4

عنننننننندد سنننننننننوات
الخدمة

5

المرفننز الننوظيفي
الحالي

التكرار

النسبة

الفئات المستهدفة
ذفور

98

%29

إتناث

76

%70

المجموع

072

%011

من  25فما دون

05

%07

35 -26

31

%72.0

45 -36

55

%22.3

أفثر من 45

72

%09.3

المجموع

072

%011

الدبلوم الفني

57

%27

البكالوريوس

62

%52

ماجستير

5

%2

المجموع

072

%011

أقل من  10سنوات

73

%09

 20 – 11سنة

67

%51

 30 – 21سنة

71

%06

 31فما فوق

09

%05

المجموع

072

%011

فني

86

%69

أداري

38

%30

المجموع

072

%011
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الجانب النظري
التمكين النفسي
اوالا :مفهوم التمكين النفسي
يعود مفهوم التمكنين النفسني للدراسنات التني قنام بهنا فنل منن
)(Spreitzer, 1995; Spreitzer et al., 1997,1999
) الكننرداويل  . )2 :7100اذ ظهننر مفهننوم التمكننين فنني الرب ن
االخينننر مننننن القنننرن الماتنننني تقريبننننا ً فأحننند المفنننناهيم اإلداريننننة
المعاصرة والتي تعطي اهتماما ً افبر الى دور الموارد البشرية في
المنظمننات وتقننوم فكننرة التمكننين علننى توجيننه االدارة العليننا بمنننح

الثقة والسلطة وحرية التةر للمرؤوسنين فني مجنال اعمنالهم ل
وباعتبار ان هذا التةر يولد شنعوراً باألهمينة والكفنانة وتحمنل
المسؤولية ل وبالتالي سو يخلث لدة المرؤوسين شنعوراً ودافعناً
ذاتي نا ً وادراف نا ً ايجابي ناً تنحننو العمننل ل التمكننين النفسنني) ) .ابننا زينندل
 .)299 : 7101ويعتقند )( Wilke & Speer , 2011 : 973
ان التمكنننين هنننو فعملينننة تشنننارفية يسنننتطي منننن خاللهنننا االفنننراد
والمنظمات والمجتمعات زيادة تنطاق السنيطرة والفاعلينة والعدالنة
االجتماعية فيما يتعلنث بالقضنايا التني يتعرتنون لهنا  .وقند تنناق
البنناحثون التمكننين مننن خننالل ثالثننة مننداخل وهنني منندخل االتةننال
والدافعية والمدخل النفسي وفما موتحة في شنكل ل . )2والبحنث
الحالي يرفز على التمكين وفث المدخل النفسي .

شكل رقم ل )7يوتح مداخل التمكين

Source : Verki , E. M. & Nasrollahi , M. , (2016) , "Investigating factors affecting psychological
empowerment of employees (Case Study: Qazvin Province Water and Wastewater Company" ,
Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege , Vol. 85 , pp. 697-705) .
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اذ عننر ) (Thomas & Velthouse, 1990التمكننين
النفسننني باتننننه دافننن داخلننني يعكنننس ادراك الفنننرد تنحنننو االعمنننال
واالدوار التننني يقنننوم بهنننا وهنننذه االدوار تنننتمخ فننني المعننننىل
والمقدرةل والحكم الذاتي لاالستقاللية) ل والتأثير (Spreitzer et
) . al. , 1999 : 512امنا ل Christens et al. , 2011 :
 )171فبننين بننان التمكننين النفسنني هننو مننن االسنناليع والممارسننات
التنني يسننتعملها االفننراد مننن اجننل السننيطرة علننى حينناتهمل واتخنناذ
مندخل اسننتباقي فني مجتمعنناتهم المحليننةل وتطنوير المفنناهيم الهامننة
في بيئاتهم االجتماعية والسياسية  .وفنذلك عنر التمكنين النفسني
باتنه الحالنة النفسنية التني يشنعر بهنا االفنراد والتني بندورها تعكنس
توجهاتهم تجاه العمل الذي يؤدوتنه )(Pieterse , 2010 : 612
 .وفي تنفس االتجاه عر التمكين النفسي ايضناً باتننه شنعور الفنرد
العامننل بالمقنندرة الذاتيننة مننن خننالل تحدينند الظننرو التنني تعننزز
ا لشنننعور بنننالعجز وازالتهنننا منننن خنننالل اسنننتعمال مجموعنننة منننن
الممارسننات التنظيميننة الرسننمية واالسنناليع الغيننر رسننمية االمننر
الذي يؤدي الى توفير المعلومات الفاعلنة (Zhang & Bartol ,
) . 2010 : 110وتوصنل ) (Sun ,. 2016 : 585النى ان
مفهنننوم التمكنننين النفسننني يمثنننل التجربنننة االيجابينننة التننني تكسنننع
المننوظفين فنني العمننل دواف ن ورتننا عننالي المسننتوة  .بينمننا يننرة
) )Knol & Vanان التمكننين النفسنني بمثابننة حلقننة الوصننل
النفسننية التنني تفسننر لمنناذا وفيننف الحنناالت الخارجيننة تننؤثر علننى
سنلوك االفنراد ) . (Knol & Van , 2009 : 361وعنر
) (Molix & Bettencourt , 2010 : 515ان التمكين النفسني
هو عملية زينادة شخةنية الموظنف والسنلطة السياسنية للشخةنية
والتنننني بنننندورها تمكننننن االفننننراد العنننناملين قننننادرين علننننى اتخنننناذ
االجرانات الضرورية من اجنل تحسنين اوتناع حيناتهم  .ووفنث
ما ذفر في اعاله يمكن تعريف التمكين النفسي باتنه شنعور داخلني
يدف االفراد العاملين تنحو االحساس بأهمينة االعمنال المنا نة بهنم
ومدة ثقتهم بقدراتهم الذاتية و امنتالفهم للتنأثير وحرينة التةنر
أو االستقاللية في تحديد السلوك المناسع إلتنجاز تلك االعمال.
ثانيا ا .ابعاد التمكين النفسي
 .1المعنى
ويقةنند بننالمعنى عبننارة عننن اعتقنناد يتولنند لنندة العنناملين بننأن
العمل الذي يقومون به هو مهم وذو مغزة بالنسبة لهم ل باإلتافة
الننى ذلننك اتنهننم يعتقنندون ان عملهننم يكننون لننه تننأثير علننى المنظمننة
وعلننى العنناملين االخننرين ل ممننا يتولنند لهننم حننافز العمننل بةننورة
افضننل ل . )Aydin & Ceylan ,2009 : 186اذ وصنننفة
ل )Spreitzer , 1995باتنه ادراك وجود شعور بالةلة الشخةية
بهند العمنل ل . )Choong et al. , 2011 : 238فنالمعنى
يتعلننث بشننعور الفننرد بننأن عملنهش مهننم لنهش شخةننياً ل & Zhang
) . Bartol , 2010 : 110لنذا فنأن الشنعور بنالمعنى يعنني ان

عمل الفرد له معننى او مكاتننة او قيمنة فني المجتمن ل النذي ينؤدي
الننى اتةننال قننوي م ن العمننل يتج ناوز األ ننر الرسننمية او الراتننع
والحننوافز ويننؤدي الننى صننله عميقننة وبالتننالي االلتننزام بمسننؤولية
العمننننننل او تجاوزهننننننا بشننننننكل ننننننوعي وتحمننننننل مسننننننؤوليات
افبرل )Yusof, 2011 : 2467 ; Zhu et al., 2012 : 190ل
ويولنند لنندة االفننراد التفننوق وادان العمننل بةننورة ايجابيننة ل اذ ان
االفنننراد ال يريننندون فقنننط القننندرة وااليجننناد خنننالل عملهنننم ولكنننن
االحسناس بنذلك العمنل للنذات واالخنرين ل Fry et al., 2011 :
 . )263وان الترفيز علنى معننى العمنل يننتج لهنم الحةنول علنى
افضنل فهننم لعملهننم وزيننادة قندرتهم علننى تحليننل وتننعهم المننالي ل
واخيراً يكوتنون افثر استعداداً لقبول مسؤوليات افبرل Siadat et
. )al. , 2013 : 50
 .2المقدرات
تعننر المقنندرات علننى أتنهننا المنندة الننذي يكننون فيننه الفننرد
العامنل قننادراً علننى أدان أتنشننطة المهمننة بمهننارة ل هننذا مننن وجهن
تنظر ل )Thomas & Velthouse , 1990ل اما ل Spreitzer,
 )1995فيرة ان المقدرات تعني الشعور بأن العاملين لديهم الثقنة
فننني مهننناراتهم وامكاتنيننناتهم علنننى أدان العمنننل بشنننكل أفضنننل
) . (Choong et al. , 2011 : 238فالمقدرة عبناره ان شنعور
العناملين بالقندرة علنى أدان المهنام الموفلنة بهنم (Nel et al. ,
) .2015 : 3فهي تشنير النى ففنانة النذات ل أو االعتقناد فني قندرة
الفرد علنى أدان المهنام بنجنال (Zhang & Bartol , 2010 :
). 110وهذا يعني بأن العاملين اذا فناتنوا يفتقنرون للشنعور بالثقنة
في مهاراتهم وقدراتهم ل فأتنهم سو ال يشعرون بالتمكين من قبل
رؤساخهم ل وعالوة على ذلك ل يجع أن ال يكنون لهنؤالن العناملين
الثقة فقط بأن لديهم المهارات والقدرات الالزمنة ولكنن فني الوقن
ن فسنننه ينبغننني أن تكنننون لنننديهم محاولنننة لتنفينننذ المهمنننة بالشنننكل
المطلوبل إذا ان العاملين الذين لديهم المقدرة الذاتية المنخفضة ل
فهنننم يميلنننون إلنننى تجننننع مواجهنننة مخننناوفهم وتطنننوير مقننندراتهم
المدرفننة  .ل )Choong et al. , 2011 : 238ل فمننا ينظننر
)  (Mishra & Spreitzer, 1998الى المقدرة على اتنها اعتقناد
لدة العاملين بأتنهم يمتلكون المهارات والقندرة علنى القينام بعملهنم
بشكل جيد ). (Nel et al. , 2015 : 3
 .3تقرير الذات (االستقاللية)
تقرينننر النننذات هنننو الشنننعور بالسنننيطرة واالسنننتقاللية وحرينننة
االختينار للشنروع فني العمنل ). (Bester et al. , 2015 : 3
فمننا اتنننه يشننير الننى ادراك الحريننة فنني اختيننار فيفيننة بنندن وتنفيننذ
المهنام ) . (Zhang & Bartol , 2010 : 110فهنو يمثنل
الشنننعور باالسنننتقاللية أو الحكنننم النننذاتي حنننول فيفينننة قينننام او ادان
االفراد للعمنل الخاصنة بهنم ل. )Choong et al., 2011 : 238
اذ يمكننن ادراك تقريننر الننذات عننندما يعطننى العنناملين الحريننة فنني
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اختينار فيفينة القينام بعملهنم ل . )Nel et al., 2015 : 3فنذلك
التحكم بطريقة عمله ل فهنؤالن األفنراد عنندما يشنعرون بنأن لنديهم
اسننتقالل ألدان مسننؤولياتهم ل يسننتمكنوا مننن اتخنناذ قننرارات حننول
عملهننم ولهننم السننلطة الكافيننة علننى الطريقننة والوقن وسننرعة أدان
مهننامهم ل. )Saif & Saleh , 2013: 252إذا ان العنناملين
يشعرون بنوع من التمكين ل عندما يكون لهنم حكنم ذاتني واسن أو
القنندرة علننى اتخنناذ القننرار حننول عملهننم ل اذ يوجنند تقريننر الننذات
عنندما يكننون للعنناملين بعن الننتحكم بمننا يفعلوتنننه ل وعننندما يكننون
لننديهم رأي فنني متننى تبنندأ ومتننى تنتهنني مهمننتهم ل امننا عننندما يعتقنند
العنناملين أتنهننم يعملننون بننأمر مننن رؤسنناخهم ل فننأتنهم لننن يشننعروا
بالتمكين بسبع القلينل منن االسنتقاللية والحرينة الممنوحنة لنذا فهنم
يةنننننابون بننننننو ع منننننن االحبنننننا النننننذي ينننننؤثر علنننننى اداخهنننننم
).(Choong et al. , 2011 : 238-239
 .4التأثير
التنننأثير منننن وجهنننة تنظنننر ل )Ashforth, 1989يعنننني أن
العنناملين يعتقنندون أتنهننم قننادرون علننى إحننداث فننرق فنني منظمنناتهم
وبعبننارة أخننرة ل فالتننأثير هننو الدرجننة التنني يمكننن للعنناملين أن
يكوتنننوا مننؤثرين علننى اسننتراتيجية المنظمننة ل وتشننغيل العمليننات ل
وإدارة تنتنناخج العمننل  .امننا ل )Spreitzer, 1995يةننف التننأثير
على اتنه اعتقاد الفرد العامل بأتنه يمكن أن يؤثر علنى النظنام النذي
هو جزن ال يتجنزأ مننه ل . )Choong et al. , 2011 : 239فقند
عرفننه ل )Spreitzer, 1995بأتن نه الدرجننة التنني يعتقنند الفننرد أن
عملهش يحدث فرقا ً فبيراً في تحقيث الغر منن المهمنة ل وإلنى أي
مدة يعتقد الفرد أتنه يمكن أن يؤثر علنى النتناخج التنظيمينة ل Zhu
 . )et al. , 2012 : 190فما يمثل التأثير الدرجة التي ينظر من
خاللها الفرد بأن سلوفياته تحدث فرقا ً في تنتاخج العمل (Zhang
) . & Bartol , 2010 : 110او وهنو قندرة الفنرد للتنأثير علنى
بعن النتناخج فني بيئنة العمنل ل. )Bester et al. , 2015 : 3
فعننندما يكننون التننأثير موجننود هننذا مننن شننأتنه أن يجعننل العنناملين
يشعرون أن بممكناتنهم األدان أفضنل وبالتنالي اتنعكناس ذلنك ايجابينا ً
علننى المنظمننة ل لننذلك ينبغنني علننى المنندران التأفينند لعننامليهم أتنهننم
يمكن أن يؤثروا علنى تنتناخج المنظمنة عنن رينث اسنتكمال المهنام
المسننننندة إلننننيهم ويجننننع علننننى المنننندران تننننوفير فننننرص فبيننننره
لمرؤوسيهم لتقنديم ارران والمقترحنات حنول التغيينرات التشنغيلية
فنني بيئننة عملهننم ل فسننيكون لننذلك تننأثير إيجننابي علننى تنتنناخج عملهننم
ل. )Choong et al. , 2011 : 239
ثانياا .السلوك االبداعي
 -0مفهوم السلوك االبداعي
شهدت العقود الماتنية مجموعنه متزايندة منن االدبينات التني
تناولن االبنداع ) . (De Jong , 2007: 15فني فافنة مجناالت

العلننوم منهننا اإلداريننة ل واالتةنناالت ل واألتنثروبولوجيننا لأي علننم
االتنسان) فعلم النفس وعلنم االجتمناع ل. )Dorner , 2012 : 11
ويعتبر  (1934) Schumpeterمن بين االواخنل النذين اعترفنوا
بعملينننة االبنننداع ل اذ تناولهنننا منننن خنننالل تأثيرهنننا علنننى التنمينننة
االقتةننادية ) .(De Jong, 2007: 15امننا فنني علننم النننفس
التنظيمي فقند تنم تنناول االبنداع وفنث المنظنور الفنردي منن خنالل
ترفينننزه علنننى الخةننناخال الفردينننة والسنننياقية التننني تحننندد تنجنننال
االبنداعات ل . )Messmann , 2012 : 11وعلنى النرغم منن
تعدد تعريفات األبنداع واختالفهنا ل النى ان جميعهنا تشنمل الحاجنة
إلننى اتنجنناز التطننوير وجواتنننع اسننتغالل المعرفننة ل وبالتننالي فننمن
االبداع هنو أفثنر منن مجنرد نرل أفكنار جيندة ل بنل يشنمل أيضنا
جعنل هنذه األفكنار تعمنل مينداتنيا ً ل . )Oukes , 2010 : 13ففني
عام  0981تم ا الق مةطلح "السنلوك االبنداعي" والنذي يعنني
تولينند وتننرويج وفهننم األفكننار الجدينندة فنني إ ننار دور العمننل ل أو
مجامي العمل أو المنظمنة منن أجنل االسنتفادة منن أدان األدوار أو
المجموعة أو المنظمة ل على الرغم من أن االبداع يرتبط ارتبا ناً
وثيقنا ً باالبتكننار ل اال إن السنلوك االبننداعي ينطننوي علنى أفثننر مننن
فوتنه مبتكراً ل . )Dorner , 2012 : 11وقند تننال مفهنوم السنلوك
االبداعي اهتمام الكثير من الباحثين والكتاب وقدد تعددت وجهنات
النظر في تعريفه ل اذ عنر ل )West & Farr , 1989السنلوك
االبداعي بأتنه جمين األعمنال الفردينة الموجهنة تنحنو توليند وتقنديم
وتطبيث التجديد المفيدة على أي مستوة تنظيمي & (Babalola
)  . Niger;oia , 2009 : 185فني حنين يعنر & (Farr
) Ford, 1990السنلوك االبنداعي بأتننه سنلوك الفنرد النذي يهند
إلننننى تحقيننننث البنننندن واإلدخننننال المتعمنننند لتننننمن دور العمننننل أو
المجموعة أو المنظمة) ألفكار وعملينات أو منتجنات أو إجنرانات
جديدة ومفيدة (Jong & Hartog , 2010 : 24 ; Kheng et
; al. , 2013 : 49 ; Leong & Rasli , 2014 : 593
) . Ramamoorthy & Flood , 2005 : 143السنلوك
االبنداعي مننن وجهنة تنظننر ; (Woodman et al., 1993
) Robert , 2001هنو عمنل منن توليند وتعزينز وتطبينث التفكينر
االبداعي في المنظمة لغر تحسين األدان الشخةني والتنظيمني
ل والتنني تمكننن العنناملين مننن اسننتخدام ننرق مبتدعننة فنني التفكيننرل
بسننرعة وبدقننة االسننتجابة للتغيننرات لننع الزبنناخن & (Scott
)  .Bruce , 1994 : 582امنا ل )Jannsen , 2000ينرة ان
السلوك االبداعي وهو سلوك معقد يتكون منن ثنالث مهنام سنلوفية
مختلفنننة هننني توليننند األفكنننارل وتنننرويج الفكنننرة ل وتنفينننذ الفكنننرة
ل . )Jannsen , 2000 : 288في حنين عنر السنلوك االبنداعي
مننن قبننل ) (Amo & Kolvereid, 2005بأتنننه مبننادرة مننن
العنناملين بشننأن إدخننال عمليننات جدينندة ل منتجننات جدينندة ل أسننواق
جديننننندة أو توليفنننننات منننننن هنننننذا القبينننننل النننننى داخنننننل المنظمنننننة
)  . (Gozukara & Yildirim , 2016 : 63يمكنن تعرينف
السلوك االبداعي منن وجهنة تنظنر ل )Hsiao et al. , 2011بأتننه
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اتنشننطة العامننل التطوعيننة التنني تتجنناوز توقعننات النندور المقننررة
ل . )Hsiao et al., 2011 : 31ويرة بع الباحثين إن السلوك
االبننداعي ال يقتةننر فقننط علننى تطننوير منتجننات جدينندة فنني بيئننات
البحنننث والتطنننويرل بننننل يشنننمل المنظمنننة بأفملهننننا ل فقننند عرفننننه
ل )Stoffers et al. , 2015بأتننه تغيينر ينرتبط بمتنشنان وتطوين
األفكار الجديدة والتي يمكن استخدامها على مستوة العالم او على
مسننتوة المنظمننة ل .)Stoffers et al. , 2015 : 200امننا
ل )Pukiene , 2016فيننرة ان السننلوك االبننداعي عبننارة عننن
عملية متعددة المراحل تشتمل على سلوفيات مختلفة يمكن ربطهنا
بمراحل متمينزة منن عملينة االبنداع ). (Pukiene , 2016 : 14
ومن هذا يتضح بان السلوك االبداعي يمثل قندرة االفنراد العناملين
علننى احننداث تغيننرات متعمنندة لغننر تحسننين ادان المنظمننة عننن

ريث ادخال أفكار جديندة وتنفينذ هنذه االفكنار وصنوالً النى تنتناخج
ملموسة.
 -7ابعاد السلوك االبداعي
مننن خننالل مراجعننة مننا فتننع حننول مفهننوم السننلوك االبننداعي
يمكننن النظننر الننى اتفنناق البنناحثين حننول اعتبنناره عمليننة متعننددة
المراحل ل )Pukiene , 2016 : 14ل وافثنر البناحثين بيننوا بنان
السلوك االبداعي عملية بثالث ابعاد هي ل توليد االفكنار و تنرويج
االفكننار ثننم تنفيننذ االفكننار ) اعتمنناداً علننى دراسننة (Janssen,
) 2000والتي تم اعتمادها في البحث الحالي  .وفما موتنحة فني
الشكل رقم ل )3ادتناه :

شكل ل )3ابعاد السلوك االبداعي

Source: Pukiene , Aiste , (2016) , "innovative work behavior – the role of human resource management
and affective commitment" , Thesis For Master, University Management and Economics, P:14.
 توليد االفكار
يبدأ السلوك االبنداعي من توليند الفكنرة  -وخلنث أفكنار جديندة
ومفيننندة فننني أي مجنننال )(Janssen, 2000 : 288ل وقننند بنننين
ل )Kanter , 1988أن االبنداع عننادةً منا يتسنبع فنني تحديند افننث
مستقبلية أو مشكلة جديدة موجودة بسنبع الحاجنة القاخمنة ل ويقنال
إن التعقيد والمزيد من العالقات ل واالتنفتال على البيئنة ل والكمينة
الكبينننرة منننن المعلومنننات ل والمزيننند منننن المنننداخل للمشنننكلة أمنننر
تننروري لتولينند أفكننار جدينندة أو الحلننول المعتمنندة التنني تنشننط
االبنننداع ) (Pukiene , 2016 : 14-15ل وإن منننن المثينننرات
الرخيسننننة لرفكننننار الفرينننندة هنننني المشننننافل المتعلقننننة بالعمننننل ل
والتناقضننننات ل والثغننننرات ل واالتجاهننننات الجدينننندة الناشننننئة ل اذ
اوتح فالً من ل )Jong & Hartogبنأن مولندين االفكنار الجيندة
هم األفراد الذين يمكنن أن يعنالجوا المشنافل أو فجنوات األدان منن
زاوية مختلفة ). (Jannsen, 2000: 288
ويعننند توليننند االفكنننار شنننر تنننروري لربنننداع فمنننا يسنننبث
استغالل الفرص ل اذ افند ) )Kanter ,1998ان النوعي بالحاجنة
لفرصة) وهو الجزن االول من االبداع ل والقدرة على بننان نرق

جدينندة لتلبيننة الحاجننة هنني الجننزن الثنناتني ل ويبنندو أن مفتننال تولينند
الفكرة هو الجم وإعادة تنظنيم المعلومنات والمفناهيم القاخمنة لحنل
المشافل أو تحسين األدان ل.)de Jong , 2007 : 26-27
 ترويج االفكار
بع ن تد تولينند االفكننار تننأتي المهمننة الثاتنيننة وهنني تننرويج االفكننار
فعندما تتولد الفكرة سيسعى الشخال الذي ولد هذه الفكرة بنالعثور
علننى االصنندقان او االتنةننار او الجهننات الداعمننة للفكننرة او يقننوم
ببنان تحالفات من المؤيندين ) (Jannsen , 2000: 288ل فعنندما
يجد هؤالن الداعمين او مجموعة الحلفان لتلك االفكار سيتم تعزينز
األفكار الجديدة التي لم تطبث بعد فني المنظمنة اذ ينةنع الترفينز
على البحث عن الدعم المناسع وخلث االختالفات في المنظمنة منن
أجنننننل إقنننننناعهم بنننننأن يةنننننبحوا جنننننزناً منننننن عملينننننة االبنننننداع
ل . )Kroes , 2015 : 6لذا في هذه المرحلة يتم الترويج للفكرة
في جمي أتنحان المنظمة بهد العثور على المزيد من الندعم عنند
التنفيذ ل وفذلك من أجل تعزينز تنجنال الفكنرة ينرة ل Jannsen ,
 )2000ان العامننل المبنندع لديننه االتنخننرا فنني المجتم ن والبحننث
عننن األصنندقان والننداعمين والرعنناة ومننن أجننل بنننان التحالفننات

26

الخالدي  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتةادية  .المجلد ل )8العدد ل – )0ل88-68 )7108
والدفاع عنن الفكنرة بنجنال ل يجنع أن يكنون العامنل المبندع واثقنا ً
من تنجال الفكرة ل وأن يكون ثابتنا ً ل وأن يختنار االفنراد المناسنبين
لدعم الفكرة ل الذين يمكن أن يشملوا المنديرين وأعضنان االدارات
االخرة أو الزمالن المقربين  .هؤالن الحلفان المؤثرين سنيوفرون
القوة الالزمة ورانه ). (Pukiene , 2016: 15-16
 تنفيذ االفكار
المرحلنة األخيننرة مننن السننلوك االبننداعي هنني تنفيننذ الفكننرة ل أي
تحويل األفكار المبتدعنة إلنى تنتناخج فعلينة قيمنة  .عنندما ينتم إتنشنان
الفكننرة ويجنند النندعم يجننع أن تنفننذ وتضن موتن التنفيننذ  .ولننذلك
فننمن هننذه المرحلننة مننن السننلوك االبننداعي تمثننل إفمننال الفكننرة مننن
خالل تحويلها إلى تطبيث مفيد لجسدي أو فكري) يمكن الحقا تنقله
إلى ارخرين ل . )Pukiene , 2016 : 16ويتطلع تنفينذ األفكنار
الحاجة إلى جهند فبينر وموقنف موجنه تنحنو النتناخج لجعنل األفكنار
تحنندث فنني الواق ن ل ويشننمل تنفيننذ االفكننار أيضننا جعننل االبننداعات
جنننننزناً منننننن عملينننننات العمنننننل الينننننومي االعتينننننادي وسنننننلوفياته
) . (Jong & Hartog , 2010 : 24-25وهننناك عنندد مننن
المساخل التنظيمية مثل البيروقرا ينة ل وشنحة المنوارد ل والعمنال
غير الماهرين التي يتعين التغلع عليها من أجل النجال في تحويل
تلننك األفكننار المبتدعننة إلننى تنتنناخج قيمننة يمكننن لرفننراد العنناملين
استكمال بع االبداعات البسيطة لكني يمهندوا إلتنجناز تحسنينات
أفثر تعقيداً بنجال ل وهذه االبداعات تتطلنع العمنل الجمناعي من
العمال من مختلف المهارات والمعرفة والقدرات والكفنانات وان
تنفينذ الفكننرة هننو مننن السننلوفيات األفثننر تحننديا ً مننن عمليننة االبننداع
ألتنهننا تتطلننع مهننارات ومعننار مختلفننة والتواصننل م ن الننزمالن
ارخرين أو حتى اإلدارات ) . (Pukiene , 2016 : 16
 -3محددات السلوك االبداعي
افندت مجموعنة منن الدراسنات امثنال (Janssen, van de
; Vliert, & West 2004 ; Mumford et al. 2002
) Mumford & Licuanan , 2004على ان هنالنك مجموعنة
من العوامل التي تعتبر فمحنددات هامنة للسنلوك االبنداعي متمثلنة
لبالعوامننل الفرديننة والعوامننل التنظيميننة ) & (Gozukara
)  Yildirim , 2016 : 63 ; Dorner , 2012 : 12-13ل
فنني حننين حنندد بنناحثين اخننرين مجموعننة مننن المحننددات للسننلوك
االبداعي تق هذه المحددات تمن مجموعة منن الفئنات ل الفردينة
ل و البيئنننننة /الوظيفنننننة ل والفرينننننثل و العالقننننناتل و التنظيمينننننة )
) (Oukes, 2010: 17ل ففنننني العوامننننل الفرديننننة وتنننن
) (Scott & Bruce,1994تةنوراً للسنلوفيات المبدعنة للفنرد
بننأن المواقننف الفرديننة والممارسننات التنظيميننة لننإلدارة تننؤثر علننى
المراحل المعرفية لإلبداع بزيادة التأثير على السلوفيات االبداعية
للفننرد ) . (Gozukara & Yildirim, 2016: 63فننالفوارق
الفردية يمكن أن تؤثر على السلوك االبداعي من خالل خةناخال

الشخةية ل مثل الميل إلى االبداع ل)Bunce & West , 1995
ل والمنفعة الجوهرية) (Yuan & Woodman , 2010ل واتقان
التوجنه ل )Janssen & van Yperen , 2004ل والشخةنية
الريادينة واالسنتباقية )(Gozukara & Yildirim , 2016: 63
 .و دراسات أخرة افدت علنى تنأثير السنمات المعرفينة لرفنراد ل
مثننل أسننلوب حننل المشننافل ) (Scott & Bruce , 1994لأو
وقنندرة تحدينند المشننكلة ل . ) Dorenbosch et al., 2005
وعننالوة علننى ذلننك ل افنند بع ن العلمننان أن الكفننانة الذاتيننة تلعننع
دوراً هاما ً فني السنلوك ) . (Axtell et al. , 2000والمحنددات
الثاتنية والتي تمثنل العوامنل التنظيمينة تتنناول دراسنة ثنار القينادة
التحويليننة ل وثقافننة المنظمننة ل )Scott & Bruce , 1994ل
واالسننتقالل الننوظيفي ل )Axtell et al . , 2000ل والتحنندي
الننوظيفي ل )de Jong & Kemp 2003ل ودعننم االبننداع ل
والرواتننع والحننوافز والمكافئننات (Bysted & Jesperen,
 . )2013: 1اذ يهننند السنننلوك االبنننداعي النننى تحسنننين الكفنننانة
والفاعلينننة للعملينننات التنظيمينننة) .(Pukiene, 2016 : 12امنننا
العوامنننل التننني تتضنننمنها فئنننة العمنننل /الوظيفنننة فتتمثنننل بالمروتننننه
التنظيميننة ل و التمكننين النفسنني لوتننأثير مكننان العمننل ل والتمكننين
الهيكلي ل وااللتنزام ) (Oukes , 2010 : 17ل ومتطلبنات العمنل
ومراقبنة الوظيفنة ) . (Janssen , 2000 : 288امنا فئنة الفرينث
فالعوامننل التنني تشننملها تتمثننل بنندعم الفريننث ودعننم قاخنند الفريننث ل
ومراقبة اسلوب الفرينث ل وادوار الفرينث )(Oukes, 2010: 17
ل واخنننر فئنننة هننني العالقنننات والتننني تتضنننمن اتةننناالت العمنننل
الخارجية ) (Pukiene , 2016: 12ل والقاخد ل وسلوفيات القيادة
المحفزة ) (De Jong , 2007: 9ل والقيادة التشنارفية ل والقينادة
التحويلينننة ل والقينننادة المعامالتيننننة ل واسنننتبدال العضنننو – القاخنننند
).(Oukes , 2010: 17
ثالثاا .عالقة التمكين النفسي بالسلوك االبداعي
التمكننين هننو ظنناهرة تتضننمن الكثيننر مننن عناصننر الدافعيننة
الداخليننة ألتنننه احنند اهننم مخرجننات القننرارات التنني يتخننذها الفننرد
فتنننعكس عليننة بتعزيننز دافعيتننه الجوهريننة للعمننل ل فعننندما تهننتم
المنظمة بتمكين العاملين فأن ذلك سيوفر الفرصة المناسبة لتعزيز
ادراك العاملين ألهمية العمل الذي يؤدوتننه بأتنفسنهم وهنو عمنل ذو
معنى وتح ٍد م ادراك فامنل المسنؤولية والقندرة علنى التنأثير فني
تنشننا ات بيئننة العمننل بكننل تفاصننيله لخاميننديل  .)338 :7103اذ
ينرة ) (Mishra & Spreitzer , 1998أن تنوفر األبعناد
األربعننة للتمكنننين النفسنني والمتمثلنننة بنن( ل المعننننى ل المقننندرة ل
االسنتقاللية ل التنأثير) تزيند منن قندرة األفنراد علنى النتحكم فيمنا
يؤدوتنه من اعمنال ل الكنرداويل  )8 : 7100ل فعنندما يكنون لندة
االفراد العاملين الرغبة باالستثمار في االتنشنطة المبدعنة فنان هنذا
يتوقننف علننى منندة امننتالفهم للنفننوذ والتننأثير فنني مكننان العمننل ل
العتقادهم بأن امنتالفهم للتنأثير سنيكون افثنر عرتنة لبنذل جهنود
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في توليد وترويج وتنفيذ االفكار المبدعنة منن اجنل احنداث التغيينر
افثر من الذين يشعرون بعدم امنتالفهم التنأثيرل فالتنأثير الملحنوظ
يعكس قدرة العامل للشنعور بأتننه ينؤثر علنى العملينات االجتماعينة
والسياسننية منننن اجنننل تنننوفير النتننناخج المرغنننوب فيهننا (Janssen,
) .2005 : 575فذلك هنالنك تنأثير للمقندرة الذاتينة علنى السنلوك
االبننداعي فوفق نا ً لنتنناخج دراسننة ل )Kumar & Uzkurtوالتنني
اشاروا بوجنود عالقنة إيجابينة بنين المقندرة الذاتينة واالبنداع فمنن
الممكن أن االفراد النذين لنديهم شنعور قنوي منن المقندرة يمكنن أن
يؤدي إلى المزيد من السنلوك اإلبنداعي (Hsiao et al., 2011:
) . 31فالعاملين الذين يسنتخدمون مجموعنه منن المهنارات وتنفينذ
المزينند مننن المهننام ل لننديهم تنظننرة واسننعه لوتنن المنظمننة فكننل
) (Pukiene, 2016: 15ل باعتبار ان مكان العمل يعتبر بمثابنة

الساحة التي تمارس عليهنا العديند منن السنلوفيات ل والتني يترتنع
عليهنا بعن النتناخج سنوان علنى مسنتوة الفنرد أو المنظمنة فكنل
ويفتنر أن تقن هنذه السنلوفيات داخنل إ نار القواعند والقنيم
المنظمة للعمل ل الكرداوي ل . ) 2: 7100

الجانب العملي
أوالا  :صدق أداه البحث وثباتها
أجننرت الباحثننة اختبننارات الةنندق والثبننات ألداه القينناس وتننم
التحقننث مننن صنندق األداة الظنناهري وصنندق المحتننوة ل فمننا تننم
التحقث من الثبات البناخي ألداة القياس الخاصة بالبحث الحالي منن
خالل حساب معامل الثبات للمقاييس باستخدام معامنل ارتبنا الفنا
فروتنبا الموتح في الجدول ).(3

الجدول ) (3معامالت فروتنبا الفا لمتغيرات البحث
المتغير الرخيسي

فروتنبا الفا
للمتغير

التمكين النفسي

1.872

السلوك االبداعي

1.898

البعد

عدد الفقرات في
البعد

فروتنبا

الفا للبعد

 .0المعنى

3

1.807

 .7المقدرة

3

1.262

 .3االستقاللية

3

1.225

 .2التأثير

3

1.290

 .0توليد االفكار

3

0.830

 .7ترويج االفكار

3

0.852

 .3تنفيذ االفكار

3

0.800

وقد تراوح قيم معامل فروتنبا الفنا بنين ل)1.898-1.262
وهي مقبولة إحةاخيا في البحنوث اإلدارينة والسنلوفية الن قيمتهنا
افبنر )(Nunnaly & Bernstein,1994) (0.75ل والتني تندل
على ان المقاييس تتةف باالتساق الداخلي .

ثانيا ا  :الوصف اإلحصائي
فنني هننذه الفقننرة يننتم تشننخيال ووصننف متغيننرات البحننث فنني
مديرية بيئة القادسية ل عيننة البحنث) باسنتخدام لالوسنط الحسنابي
واالتنحننرا المعينناري) لبيننان منندة ترفيننز وتشننت اجابننات افننراد
عينة البحث ل وتم تحديد مستوة اإلجابات فني تنون المتوسنطات
الحسننابية مننن خننالل اتنتمانهننا ألي فئننة ولتحدي ند قننيم المتوسننطات
الحسننابية تننمن أي مسننتوة يننتم مقارتنتهننا وفننث الجنندول رقننم ل)2
ادتناه :
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الجدول ) (4درجات مستويات قيم األوسا الحسابية
مستوة اإلجابة

تقدير الدرجات

جداً

1.80 –1

منخف

2.60 – 1.81

منخف

3.40 – 2.61

معتدل

4.20 – 3.41

مرتف

5.0 – 4.21

مرتف جداً

أوالا  :الوصف اإلحصائي لمتغير التمكين النفسي
الجدول ) (5المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعيارية ومستوة اإلجابة واألهمية النسبية للتمكين النفسي ) (N=124
المتغير المستقل ل التمكين النفسي )
أوالً .المعنى
العبارة

ت

المتوسط
الحسابي

االتنحرا
المعياري

مستوة
اإلجابة

األهمية
النسبية

0

العمل الذة أؤديه يمثل أهمية فبيرة بالنسبة لي.

3.78

1.21

معتدل

3

7

ما اودية من مهام وظيفية يحقث الكثير بالنسبة لي.

2.16

1.21

مرتف

0

3

العمل الذة أؤديه له معنى بالنسبة لي .

3.37

1.21

معتدل

7

المعدل العام

3.553

1.611

مرتف

الثاتنية

ثاتنياً .المقدرة
0

أثث فى قدراتي على القيام بمهام وظيفتي .

3.76

1.63

7

متطلبنات القيننام بواجبنناتي الوظيفينة تتفننث تمامنا ً من منا يتننوافر لنندي مننن
قدرات ومهارات .

2.05

1.76

3

يمكنني التعامل بنجال م منا قند ينواجهني منن تحنديات اثننان ادان مهنام
وظيفتي .

3.89

1.22

المعدل العام

3.266

1.223

معتدل

3

مرتف

0

مرتف

7

مرتف

االولى

ثالثاً .االستقاللية
0

لدي االستقاللية الكاملة في تحديد فيفية ادان واجباتي الوظيفية

3.33

1.68

معتدل

3

7

استطي ان اقرر بمفردي متى ابدأ ومتى اتنتهي من عملي

3.22

1.62

مرتف

7

3

لدي مساحة فافية من الحرية في تحديد اسلوب ادان عملي

3.56

1.61

مرتف

0
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3.253

المعدل العام

1.621

مرتف

الرابعة

رابعا ً  .التأثير
0

أشعر بأثر ما أؤديه من مهام على ما يحدث داخل القسم

3.26

1.39

مرتف

0

7

لدة قدر عال من الرقابة والسيطرة على ما يحدث بالقسم

3.37

1.68

معتدل

3

3

أمتلك تأثير قوي على مجريات األمور بالقسم

3.23

1.59

مرتف

7

المعدل العام

3.513

1.553

مرتف

الثالثة

يظهنننننر منننننن خنننننالل الجننننندول ) (5المتوسنننننطات الحسنننننابية
واالتنحرافنننات المعيارينننة ومسنننتوة االجابنننة واالهمينننة النسنننبية
إلجابات عينة البحث اتجاه أبعاد متغير التمكين النفسي  .اذ يالحظ
في هذا الجدول بالنسبه لبعد المعنى بان العناملين فني مديرينة بيئنة
القادسية ما يؤدوتنه من مهام وظيفية تحقث الكثير بالنسنبة لهنم منن
خننالل اجابنناتهم اذ حةننل هننذه الفقننرة علننى اعلننى متوسننط اجابننة
مقداره ) (4.06وباتنحرا معياري بلغ ) . (0.40اما بالنسبة لبعند
المقننندرة فمتطلبنننات العننناملين فننني المنظمنننة عيننننة البحنننث للقينننام
بواجبنناتهم الوظيفيننة تتفننث تمام ناً م ن مننا يتننوافر لننديهم مننن قنندرات
ومهننارات هننذا مننا توصننل اليننة اجابنناتهم مننن خننالل حةننول هننذه
الفقرة على اعلى وسط حسابي يبلغ ل  ) 2.05وباتنحرا معياري
ل  .) 1.76فمننا يالحننظ فنني هننذا الجنندول بالنسننبة لبعنند االسننتقاللية
بان الفقرة الثالثة والتي تنال للندي مسناحة فافينة منن الحرينة فني
تحديند اسنلوب ادان عملني) قند حةنل علنى اعلنى متوسنط اجابنة
بمقننندار ل  ) 3.56وبننناتنحرا معيننناري ل  .) 1.61امنننا البعننند

االخير وهو بعد التأثير فقد حةل الفقرة االولى قد حةل اعلى
مسننننتوة اجابننننة بوسننننط حسننننابي ل )3.26وبنننناتنحرا معينننناري
).(0.39
ووفق نا ً لمننا تقنندم ل فننان جمينن االبعنناد فاتن ن بمسننتوة اجابننة
مرتف ل وان المعدل العام لبعد المقدرة قد حةل على اعلى وسنط
حسابي بلغ ل )3.266وباتنحرا معياري مقداره ل (1.223ل يلينه
بعنند المعنننى اذ فننان الوسننط الحسننابي يبلننغ ل )3.553وبنناتنحرا
معيننناري ل )1.611ل وبعننند التنننأثير حةنننل علنننى المرتبنننة الثالثنننة
بوسننننط حسننننابي يبلننننغ ل )3.513وبنننناتنحرا معينننناري ل)1.553
واخينننراً بعننند االسنننتقاللية اذ حةنننل علنننى وسنننط حسنننابي يبلنننغ
ل )3.253وبنناتنحرا معينناري ل . )1.621والشننكل ل )2يوتننح
المتوسطات الحسابية لكل بعد من أبعاد التمكين النفسي .

شكل ل )2المتوسطات الحسابية ألبعاد التمكين النفسي

3.8
3.7
3.6
االوساط الحسابية

3.5
3.4
3.3
3.2

االبعاد
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ثانيا ا  :الوصف اإلحصائي لمتغير السلوك االبداعي
الجدول ) (6المتوسطات الحسابية واالتنحرافات المعيارية ومستوة اإلجابة واألهمية النسبية السلوك االبداعي )(N=124
المتغير التاب  :السلوك االبداعي
أوالً .توليد االفكار
ت

العبارة

المتوسنننط االتنحنننننرا
الحسابي المعياري

مسنننننننننننتوة األهمينننننة
النسبية
اإلجابة

0

ابتدع افكار جديدة للقضايا الةعبة

3.92

1.79

مرتف

0

7

ابحث عن راخث وأساليع وادوات جديدة في العمل

3.70

1.68

معتدل

3

3

ابتكر حلول أصيلة للمشافل

3.23

1.23

مرتف

7

المعدل العام

3.536

1.566

مرتف

الثالثة

ثاتنياً .ترويج االفكار
0

تعبئة التأييد لرفكار المبتكرة

3.23

1.37

مرتف

7

7

احةل على الموافقة عن االفكار المبتكرة

3.02

1.23

معتدل

3

3

اثيننر حماسننة اعضننان المنظمننة المهمننين تجنناه االفكننار التنني
ابتكرتها

3.28

1.20

مرتف

0

المعدل العام

3.561

1.286

مرتف

الثاتني

ثالثاً .تنفيذ االفكار
0

ترجمة االفكار المبتكرة الى تطبيقات تنافعة

3.92

1.27

مرتف

0

7

ادخل االفكار المبتكرة على بيئة العمل بطريقة علمية

3.22

1.21

مرتف

7

3

تقييم فاخدة/توظيف االفكار المبتكرة

3.19

1.28

معتدل

3

المعدل العام

3.601

1.533

مرتف

االولى

يظهنننننر منننننن خنننننالل الجننننندول ) (6المتوسنننننطات الحسنننننابية
واالتنحرافنننات المعيارينننة ومسنننتوة اإلجابنننة واألهمينننة النسنننبية
إلجابننات عينننة البحننث اتجنناه أبعنناد متغيننر السننلوك االبننداعي  .اذ
يالحظ فني هنذا الجندول بالنسنبة لبعند توليند االفكنار فكاتنن الفقنرة
االولننى لابتنندع افكننار جدينندة للقضننايا الةننعبة) قنند حةننل علننى
اعلنننننى مسنننننتوة اجابنننننة وبلنننننغ وسنننننطها الحسنننننابي ل )3.92ل
وبنناتنحرا معينناري ل )1.79يبننين تناسننث وتننناغم إجابننات عينننة
البحث اتجناه هنذه الفقنرة  .فني حنين حةنل الفقنرة ل  )3الخاصنة
ل اثينننر حماسنننة اعضنننان المنظمنننة المهمنننين تجننناه االفكنننار التننني
ابتكرتها) بالنسبة لبعد ترويج االفكار قد حةل على اعلنى وسنط
حسننننابي ل )3.28ل وبنننناتنحرا معينننناري ل )1.20يبننننين اتنسننننجام

إجابننات األفننراد عينننة البحننث .اتجنناه هننذه الفقننرة  .امننا بعنند تنفيننذ
االفكنننار فحةنننل الفقنننرة رقنننم ل )0والخاصنننة لبترجمنننة االفكنننار
المبتكرة الى تطبيقنات تنافعنة ) علنى اعلنى االوسنا الحسنابية منن
خنننالل اجابنننات العننناملين بلنننغ ل )3.92وبننناتنحرا معيننناري بلنننغ
ل. )1.27
ووفق نا ً لمننا تقنندمل فننان المعنندل العننام لبعنند تنفيننذ االفكننار بلننغ
ل ) 3.610وباتنحرا معياري عام بلغ ل .)0.533وفاتن األهمينة
النسننبية لهننذا البعنند مقارتنننة م ن األبعنناد األخننرة لمتغيننر السننلوك
االبنننداعي فننني التسلسنننل ل . )1يلينننه بعننند تنننرويج االفكنننار بوسنننط
حسابي ل )3.561وباتنحرا معياري بلغ ل )1.286ل واخيراً بعند
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توليد االفكار اذ حةل على االهمية النسبية الثالثنة بوسنط حسنابي
ل )3.536وبننناتنحرا معيننناري ل . )1.566والشنننكل ل )5يوتنننح

المتوسطات الحسابية لكل بعد من أبعاد السلوك االبداعي .

شكل ل )5المتوسطات الحسابية ألبعاد السلوك االبداعي

3.62
3.6
3.58
االوساط الحسابية

3.56
3.54
3.52
3.5
3.48
توليد االفكار

ترويج االفكار

تنفيذ االفكار

االبعاد
ثالثا ا  :اختبار الفرضيات

اوال  :اختبار فرضيات االرتباط

اعتمد البحث الحالي لغر اختبنار فرتنياته علنى وسنيلتين
احةنناخيتين همننا ل معامننل االرتبننا البسننيط ) (Pearsonوتحليننل
االتنحننندار المتعننندد  .فمعامنننل االرتبنننا البسنننيط اسنننتخدم لغنننر
معرفة قوة عالقات االرتبا الموجودة ما بين متغيرات الدراسة ل
اما تحليل االتنحدار المتعدد تم استخدامه لقياس التأثير.

ولغر الحكم علنى مندة قنوة معامنل االرتبنا ينتم مقارتنتنه
في تون قاعندة ) (Choudhury, 2009فني الجندول رقنم ل ) 2
ادتناه:

جدول )  ( 7حجم معامل االرتبا وتفسيره
حجم معامل االرتبا

التفسير

+1.0 to +0.5

عالقة ايجابية قوية

+0.3 to +0.5

عالقة ايجابية معتدلة

+0.1 to +0.3

عالقة ايجابية تعيفة

–0.1 to +0.1

ال توجد عالقة او تعيفة جداً

-0.3 to –0.1

عالقة سلبية تعيفة

-0.5 to –0.3

عالقة سلبية معتدلة

-1.0 to –0.5

عالقة سلبية قوية
Source:(Choudhury,2009).
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الفرضية الرئيسية االولى

وتنبثث عن هذه الفرتية ارب فرتيات الفرعية وفما يلي :

تنال الفرتنية الرخيسنة االولنى بأتننه ل توجند عالقنة ارتبنا
ذات داللة احةاخية بين التمكين النفسي بأبعاده لالشعور بنالمعنى
ل المقدرة ل االستقاللية ل التأثير) والسلوك االبداعي للعاملين) .

 يرتبط المعنى ارتبا ذات داللة احةاخية م السلوك االبداعي
ل توليد االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).

جدول ل  ) 8معامل االرتبا بين بعد المعنى وابعاد السلوك االبداعي )(N=124
المتغير المستقل

المعنى

المتغير المعتمد

معامل االرتبا

النتيجة

توليد االفكار

**0.801

تدعم

ترويج االفكار

*0.426

تدعم

تنفيذ االفكار

*0.416

تدعم

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
يظهر الجندول ) (8وحسنع مقارتننة النتيجنة من الجندول رقنم
ل )2ل أن هنالننك عالقننة ارتبننا معنننوي ايجابيننة وقويننه بننين بعنند
المعنى وبعد توليد االفكار اذ بلغ مقدار معامل االرتبنا ل)1.810
عننند مسننتوة معنويننة ل )1.110ل امننا العالقننة بننين بعنند المعنننى
وبعد ترويج االفكار فكاتنن عالقنة ارتبنا معنوينة ايجابينة معتدلنة
اذ بلنننغ مقننندار معامنننل االرتبنننا ل )1.276عنننن مسنننتوة معنوينننة
ل)1.15ل والعالقننة بننين بننين بعنند المعنننى وبعنند تنفيننذ االفكننار هنني
عالقة ارتبا معنوية ايجابية معتدلة اذ بلغ مقدار معامنل االرتبنا

ل )1.206عن ند مسننتوة معنويننة ل . )1.15وتنندعم هننذه النتيجننة
صنحة الفرتننية الفرعينة االولننى .وهنذا ينندل علنى اتنننه فلمننا ادرك
العاملين بأن العمل الذي يقومنون بنه هنو مهنم وذو مغنزة بالنسنبة
لهم فلما تولد لديهم التفوق وادان العمل بةورة ايجابية.
 تنننرتبط المقنننندرة ارتبنننا ذات داللننننة احةننناخية منننن السننننلوك
االبداعي ل توليد االفكارل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).

جدول ل  ) 9معامل االرتبا بين بعد المقدرة وابعاد السلوك االبداعي )(N=124
المتغير المستقل

المقدرة

المتغير المعتمد

معامل االرتبا

النتيجة

توليد االفكار

**0.501

تدعم

ترويج االفكار

**0.806

تدعم

تنفيذ االفكار

**0.479

تدعم

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
يظهر الجدول )  ( 9وحسع مقارتنة النتيجة من الجندول رقنم
ل )2ل أن هنالننك عالقننة ارتبننا معنننوي ايجابيننة قويننه بننين بعنند
المقدرة وبعد توليد االفكار اذ بلغ مقدار معامل االرتبا ل)1.510
عند مسنتوة معنوينة ل )1.10ل وعالقنة ارتبنا معنوينة وايجابينة
قويننة بننين بعنند المقنندرة وبعنند تننرويج االفكننار اذ بلننغ مقنندار معامننل
االرتبا ل )1.816عند مستوة معنوية ل)1.10ل وعالقة ارتبنا
معنوية وايجابية معتدلة بين بعد المقدرة وبعد تنفينذ االفكنار اذ بلنغ
مقدار معامل االرتبا ل )1.029عند مسنتوة معنوينة ل. )1.10

وتنندعم هننذه النتيجننة صننحة الفرتننية الفرعيننة الثاتنيننة ل وهننذا ينندل
على اتنه عندما يكون الفرد قادراً على ادان اتنشنطة المهمنة بمهنارة
وبالشكل الجيد فان ذلك سو يمكننهم منن المحاولنة لتنفينذ المهمنة
بالشكل المطلوب .
 تننرتبط االسننتقاللية ارتبننا ذات داللننة احةنناخية م ن السننلوك
االبداعيلتوليد االفكارل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
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جدول ل  ) 01معامل االرتبا بين بعد االستقاللية وابعاد السلوك االبداعي )(N=124
المتغير المستقل
االستقاللية

النتيجة
معامل االرتبا
المتغير المعتمد
تدعم
*0.362
توليد االفكار
تدعم
* 0.528
ترويج االفكار
تدعم
**0.440
تنفيذ االفكار
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يظهنر الجندول )  ( 10وحسنع مقارتننة النتيجنة من الجندول
رقم ل )2ل أن هنالك عالقة ارتبا معنوي ايجابية معتدلة بنين بعند
االسنننتقاللية وبعننند توليننند االفكنننار اذ بلنننغ مقننندار معامنننل االرتبنننا
ل )1.367عند مستوة معنوية ل )1.15ل وعالقة ارتبنا معنوينة
ايجابية قوية بين بعد االستقاللية وبعد ترويج االفكار اذ بلنغ مقندار
معامل االرتبا ل )1.578عند مستوة معنوية ل)1.15ل وعالقنة
ارتبننا معنوي نة ايجابيننة معتدلننة بننين بعنند االسننتقاللية وبعنند تنفيننذ

االفكنننار اذ بلنننغ مقننندار معامنننل االرتبنننا ل )1.221عنننند مسنننتوة
معنويننة ) .(0.01وتنندعم هننذه النتيجننة صننحة الفرتننية الفرعيننة
الثالثة وهذا يفسر بأن العاملين يشعرون بنوع من التمكين ل عنندما
يكننون لهننم حكننم ذاتنني واس ن أو القنندرة علننى اتخنناذ القننرار حننول
عملهم.
 يرتبط التأثير ارتبا ذات داللة احةاخية م السلوك االبنداعي
ل توليد االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).

جدول ل  ) 00معامل االرتبا بين بعد التأثير وابعاد السلوك االبداعي )(N=124
المتغير المستقل
التأثير

النتيجة
معامل االرتبا
المتغير المعتمد
تدعم
**0.575
توليد االفكار
تدعم
**0.685
ترويج االفكار
تدعم
**0.686
تنفيذ االفكار
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يظهنر الجندول )  ( 11وحسنع مقارتننة النتيجنة من الجندول
رقم ل )2ل أن هنالك عالقة ارتبا معنوي ايجابية وقوبة بين بعند
التأثير وبعد توليد االفكار اذ بلغ مقدار معامنل االرتبنا ل)1.525
عننند مسننتوة معنويننة ل )1.10ل وعالقننة ارتبننا معنويننة ايجابيننة
قويننة بننين بعنند التننأثير وبعنند تننرويج االفكننار اذ بلننغ مقنندار معامننل
االرتبا ل )1.685عند مستوة معنوية ل)1.10ل وعالقة ارتبنا
معنويننة ايجابيننة وقويننة بننين بعنند التننأثير وبعنند تنفيننذ االفكننار اذ بلننغ
مقدار معامل االرتبا ل )1.686عند مسنتوة معنوينة ل. )1.10
وتدعم هنذه النتيجنة صنحة الفرتنية الفرعينة الرابعنة وهنذا يفسنر
بنننان العننناملين عنننندما يمتلكنننون تنننأثيراً علنننى المنظمنننة واالفنننراد
االخننرين فيهننا ل هننذا يجعلهننم يعتقنندون بننأتنهم قننادرين علننى إحننداث
فرق في تنتاخج المنظمة .
وبالتننالي يننتم قبننول فرتننية االرتبننا الرخيسننيةل اذ يفسننر هننذا
بوجود عالقة ارتبا بنين متغينر التمكنين النفسني ومتغينر السنلوك
االبداعي اذ فلما زاد الشعور بالتمكين النفسني لندة العناملين فلمنا
زاد السلوك االبداعي لديهم.

ثانيا ا  :اختبار فرضيات التأثير
الفرضية الرئيسية الثانية
تننال الفرتنية الرخيسنة الثاتنينة بأتنننه ل يوجند تنأثير معننوي بننين
التمكين النفسي بأبعاده لالمعننى ل المقندرة ل االسنتقاللية ل التنأثير)
والسننلوك االبننداعي للعنناملين) وتنبثننث عنهننا الفرتننيات الفرعيننة
التالية :
 .0يننؤثر المعنننى تننأثيراً معنويننا ً علننى السننلوك االبننداعي ل تولينند
االفكارل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
 .7تننؤثر المقنندرة تننأثيراً معنوي نا ً علننى السننلوك االبننداعي ل تولينند
االفكارل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
 .3تننؤثر االسننتقاللية تننأثيراً معنوي ناً علننى السننلوك االبداعيلتولينند
االفكارل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
 .2يننؤثر التننأثير تننأثيراً معنوي نا ً علننى السننلوك االبننداعي ل تولينند
االفكار ل ترويج االفكارل تنفيذ االفكار).
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يوتح الجداول أدتناه رقم ل  ) 07الذي يبين قيم مسارات االتنحدار
ومعننننامالت االتنحنننندار وقننننيم ) (tو) (R2و قيمننننة  Fللفرتننننيات
الفرعية ل )2-0من الفرتية الرخيسة الثاتنية.
قيمة  R2وf
R2=0.75
**F= 82.86
R2=0.85
**F= 33.12
R2= 0.57
**F= 10.33
R2= 0.77
**F= 14.74

الجدول ) (12تنتاخج اختبار الفرتية الرخيسة الثاتنية
مسار االتنحدار
معامالت االتنحدار
قيم t
GENE.
<--- CO
1.5
**3.434
PROM.
<--- CO
0.55
*2.088
IMPL.
<--- CO
1.768
*2.204
GENE.
<--- ME
1.28
**4.41
PROM.
<--- ME
1.72
*2.61
IMPL.
<--- ME
 0.71*3.75
GENE.
<--- SD
1.75
*2.61
PROM.
<--- SD
1.251
*2.106
IMPL.
<--- SD
1.22
**3.01
GENE.
<--IM
1.655
**3.016
PROM.
<--IM
1.58
**4.14
IMPL.
<--IM
1.90
**3.85
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ويشنننير جننندول ل ) 07تنتننناخج تحلينننل االتنحننندار بنننأن هنالنننك
عالقات تأثير ذات داللة معنوية عند مسنتوة ل )1.15- 1.10بنين
بعنند المعنننى و ابعنناد السنننلوك االبننداعي لتولينند االفكننارل تنننرويج
االفكنار ل تنفيننذ االفكنار )  .إذ بلغن قننيم معنامالت بيتننا المعياريننة
بننين هننذه األبعنناد علننى التننوالي ) .(0.5,1.55,0.268وقنند بلغ ن
قيمة ) (Fالمحسوبة ل )87.86وهي معنوية عنند مسنتوة ل(0.01
مما يدل على معنوية أتنموذج االتنحدار الخاص بهذه الفرتيةل أمنا
معامنننل التحديننند فقننند بلنننغ ) .(%75وتننندعم هنننذه النتيجنننة صنننحة
الفرتية الفرعية ل. )1
وفنذلك يننبن الجندول ل )07تنتنناخج تحليننل االتنحندار بننأن هنالننك
عالقات تأثير ذات داللة معنوية عند مسنتوة ل )1.15- 1.10بنين
بعنند المقنندرة و ابعنناد السننلوك االبننداعي لتولينند االفكننارل تننرويج
االفكنار ل تنفيننذ االفكنار )  .إذ بلغن قننيم معنامالت بيتننا المعياريننة
بننين هننذه األبعنناد علننى التننوالي ) (0.48,0.27,-1.20وقنند بلغ ن
قيمة ) (Fالمحسوبة ) (33.12وهي معنوية عنند مسنتوة )(0.01
مما يدل على معنوية أتنموذج االتنحدار الخاص بهذه الفرتيةل أمنا
معامنننل التحديننند فقننند بلنننغ ) .(%85وتننندعم هنننذه النتيجنننة صنننحة
الفرتية الفرعية ل. )7
اما الفرتية الفرعية الثالثة فمن خنالل تنتناخج الجندول ل)07
فأن تحليل االتنحندار تننتج عننه ان هنالنك عالقنات تنأثير ذات داللنة

معنوية عند مسنتوة ل )1.15- 1.10بنين بعند االسنتقاللية و ابعناد
السلوك االبداعي لتوليد االفكارل ترويج االفكنار ل تنفينذ االفكنار).
إذ بلغ قيم معامالت بيتا المعيارية بين هنذه األبعناد علنى التنوالي
ل , ( 0.25,0.45,0.74وقد بلغ قيمنة ) (Fالمحسنوبة )(10.33
وهي معنوية عند مستوة ) (0.01ممنا يندل علنى معنوينة أتنمنوذج
االتنحنندار الخنناص بهننذه الفرتننيةل أمننا معامننل التحدينند فقنند بلننغ
) .(%57وتدعم هذه النتيجة صحة الفرتية الفرعية ل. )3
واخيراً ويشير جدول ل )07تنتاخج تحليل االتنحندار بنأن هنالنك
عالقات تأثير ذات داللة معنوية عند مسنتوة ل )1.15- 1.10بنين
بعننند التنننأثير و ابعننناد السنننلوك االبنننداعي لتوليننند االفكنننارل تنننرويج
االفكار ل تنفيذ االفكار )  .إذ بلغ قيم معامالت بيتا المعيارية بين
هذه األبعاد على الترتيع ) , (0.655,0.58,0.91وقد بلغ قيمنة
) (Fالمحسوبة ) (14.74وهي معنوينة عنند مسنتوة ) (0.01ممنا
ينندل علننى معنويننة أتنمننوذج االتنحنندار الخنناص بهننذه الفرتننيةل أمننا
معامنننل التحديننند فقننند بلنننغ ) .(%77وتننندعم هنننذه النتيجنننة صنننحة
الفرتية الفرعية ل. )2
وبالتننالي يننتم قبننول الفرتننية الرخيسننية الثاتنيننة والتنني تنننال
ل يوجننند تنننأثير معننننوي بنننين التمكنننين النفسننني بأبعننناده لالمعننننى ل
المقدرة ل االستقاللية ل التأثير) والسلوك االبداعي للعاملين).
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االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
.0

.7

.3

.2

.5

ان التمكننين النفسنني دوراً فنني تعزيننز السننلوك االبننداعي اذ اتنننه
يمثنننل شنننعوراً باألهمينننة والمقننندرة وتحمنننل المسنننؤولية وهنننذا
الشعور سيولد لدة العاملين داف ذاتي علنى ادان العمنل بشنكل
افضل .ان االبداع هو افثر من مجنرد نرل افكنار جيندة ل بنل
يشمل ايضا ً جعل هذه االفكار تعمل ميداتنياً.
اظهنننرت تنتننناخج البحنننث بنننان العالقنننة بنننين التمكنننين النفسننني
والسلوك االبداعي فاتن عالقة قوية ودالة احةاخياً وايجابية ل
أي ان التمكين النفسي يرتبط ايجابيا ً في السلوك االبداعي لندة
مديرية بيئة القادسية  .وهذه النتيجنة تتفنث من اال نر النظرينة
وما توصل اليه العديد من الدراسات .
وجود تأثير معنوي للتمكين النفسي بأبعاده ل المعننى ل المقندرة
ل االسننتقاللية ل التننأثير )علننى السننلوك االبننداعي بمديريننه بيئننة
القادسية.
ان جمي ن ابعنناد التمكننين النفسنني فاتن ن بمسننتوة مرتف ن وفننث
تةورات العاملين ل ولكن البعد االفثر تواجداً في مديرية بيئنة
القادسية هو بعد المقدرة ل وهذا يبين بأن العناملين لنديهم الثقنة
بقنندراتهم علننى القيننام بننأدان مهننامهم وواجبنناتهم الوظيفيننة رغننم
التحديات التي تواجههم .
تننرة تةننورات العنناملين فنني مديريننة بيئننة القادسننية بننأن بعنند
تنفيننذ االفكننار هننو البعنند االفث نر تواجننداً مننن بننين ابعنناد السننلوك
االبداعي التي حةل جميعها على مستوة مرتف ولكن اعلى
وسط حسابي فان لبعد تنفيذ االفكار ل وهذا يفسر بنأن العناملين
لننديهم االسننتعداد لتقبننل وتنفيننذ االفكننار المبدعننة وتحويلهننا الننى
تنتاخج فعلية ملموسة.

التوصيات
 .0على مديرية بيئة القادسية السعي تنحو تعزينز التمكنين النفسني
لنندة العننناملين لنننديها ل ومنننحهم االسنننتقاللية والحرينننة الكافينننة
إلتنجاز اعمالهم وهذا سيمكنهم من اتخاذ قنرارات حنول عملهنم
ولهنننم السنننلطة الكافينننة علنننى الطريقنننة والوقننن وسنننرعة أدان
مهامهم.
 .7عقنند دورات تدريبننة للمنندران فنني مديريننة بيئننة القادسننية علننى
فيفية االرتقان بمستوة التمكين النفسي للعاملين وما هي أبعاده
وفيفية ادارتهنا وتأثيرهنا علنى زينادة السنلوفيات االيجابينة فني
مكان العمل.
 .3من الضروري ان تسعى مديرية بيئة القادسنية بتنمينة السنلوك
االبنداعي لندة العناملين منن خنالل تكلينف الفنرد المبندع بمهننام
تثير لدية دواف التحدي للكشف عن االفكار الجديدة وترويجهنا
وتطبيقها فعلياً ل وحث االخرين على االبداع .

 .2تحفيز السلوك االبداعي بين العاملين ماديناً ومعنوينا ً ل ومكافئنة
السلوفيات االيجابية التي يبديها العاملين ودعمهنا وحنثهم علنى
المزيد من اجل مواجهة التحديات والمشافل .
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