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 يهخص انشصبنخ ثبنهغخ انؼشثٛخ

التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية  اإلبداعالتعرف عمى دور  إلىىدفت ىذه الرسالة 
 .في شركة االتصاالت الفمسطينية من وجية نظر موظفين الشركة 

 لجمع مةكوسي الدراسة استبانو تصميم تم وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي حيث 
( 200طبقي حيث تم توزيع ) أساس عمى الدراسة عينة عمى توزيعيا تم البيانات البلزمة،

بنسبة  استبانة 178عمى العاممين في شركة االتصاالت الفمسطينية وقد تم استرداد  استبانو
 لتحميل البيانات SPSS اإلحصائيوتم استخدام البرنامج  ،% 89

 وأظيرت الدراسة أن:
 التكنولوجي وبالبحث والتطوير فيي  تستخدم  باإلبداعاالت الفمسطينية تيتم شركة االتص

ويعتبر اإلبداع التكنولوجي جزء أساسي من  تطوير خدماتيا في جديدة تكنولوجيا وسائل
  إستراتيجية الشركة

  كشفت الدراسة وجود مستوػ عالي لتبني شركة االتصاالت ألنشطة المسئولية
كة في حل المشاكل االجتماعية بالمجتمع المحمي وتسعي فتساىم الشر  االجتماعية

 .لمحصول عمى رضا زبائنيا من خبلل تطوير خدماتيا بشكل مستمر
 من حيث اىتمام الشركة بيا. األخيرةبالمرتبة  أتتالخاصة باالىتمام بالبيئة  األنشطة 

 :لدراسةأىم توصيات اومن 
 مستمر وبشكل اإلبداع بعممية االىتمام بإيبلء شركة االتصاالت  ةتوصي الباحث 

المبدعين والمحافظة عمييم  أفكارقسم مختص باحتضان  إنشاءمن خبلل  ومتجدد،
 .ضرورة تكثيف االىتمام بالبيئة واالىتمام بالتنمية المستدامة

  والتعرف عل كل  واإلبداعالقيام بتوفير برامج تدريبية تشجع الموظفين عمى االبتكار
 .كنولوجياما ىو جديد في عالم الت

 
 ،شركة االتصاالت الفمسطينية ،المسئولية االجتماعية ،إبداع التكنولوجي ،:ابداع  كممات مفتاحية

 غزة.
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Abstract 
This study aims at recognizing the role of technological innovation in the 

achievement of social responsibility in the Palestinian telecommunications company 

from the company's employees’ perspective. 

The researcher used the descriptive analytical approach to conduct this study. A 

questionnaire was designed as a research tool to collect data. This questionnaire was 

distributed on a stratified sample that consisted from 200 workers at the Palestinian 

telecommunications company. 178 questionnaires were recollected with a percentage 

of 89%. The data was analyzed by using Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS).  

The most important findings of the study: 

 Palestine Telecommunications Company is interested in technological 

innovation, research and  development. The company uses new technological 

tools in developing its services. Technological innovation is deemed an 

essential part of the company's strategy.  

 The study also shows that the company has a high-level of commitment to 

embrace the activities of social responsibility. Therefore, the Company 

contributes to solving social problems of the local community and seeks 

customer     satisfaction through the development of its services continuously. 

 Special attention to environment activities came in the last place in terms 

of company’s interests.  

The most important recommendations of the study  

 The study recommends the Palestinian telecommunications company to have 

interest in the process of innovation continuously through the establishment of 

a specialized department to embrace creative ideas and maintain them. 

 There is a need for the Palestinian telecommunications company to pay much 

attention to environment and sustainable development.  

 Offering training programs that encourage employees to innovation, creativity 

and every what is new in the world of technology 

 

Keywords: Creativity, technological innovation, social responsibility, the Palestinian 

Telecommunications Company, Gaza 

 

 



 ج

 

 صفحخ اقتجبس )اٜٚخ انقشآَٛخ(
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ُْ ب ٌَ َِ َه  َّ َػٍه َٚ خَ  َّ ٌِْؾْى ا َٚ ٌِْىزَبَة  ٍَْه ا ُ َػٍَ َْٔيَي اَّلله أَ َٚ

ب ًّ ٍَْه َػِظٍ ِ َػٍَ ًُ اَّلله َْ فَْض َوب َٚ  ُُ ْٓ رَْؼٍَ  رَُى
 
 

 113]النساء:[

 

 

 

 

 

 



 ح

 

 ئْذاء

 .يأبي وأمما اممك ..... ىأغممن كان رضاىما  إلى

 .دروب حياتي.....أخواني أخواتي أنارتالمشاعل التي  إلى

 .وزمبلئي أصدقائيإلى الشموع التي تحترق لتضئ لآلخرين....

 ...إلى كل من عممني حرفا

 ...كل من ساعدني وساىم في إتمام ىذا العمل المتواضع ىإل

 ...ليم جميعا أىدؼ ىذا العمل
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 ٔتقذٚشٌ شكٌش 
 هلل يعمم... الحمد لم ما اإلنسان عمم ، بالقمم عمم الذؼ هلل الحمد ، كثيًرا حمًدا هلل الحمد

 القيوم الحي من أرجو الذؼ العمل ىذا إتمام عمى وأعانني عطائو وجزيل بفضمو عمي انعم الذؼ
  .ان يجعمو ذا فائدة

 وتعالى انوسبح هللا إلى بالشكر شيء كل قبل أتوجو أن الدراسة ىذه إتمام بعد ليسعني إنو
 أن فحسبي تقصير من ىفوة ثمة كان فإن ، إنجازىا في والمثابرة الجيد عمى منحني القدرة أن

 وحده، تعالى هلل الكمال

 غبلفو في اسمو يسجل لم ألستاذؼ ومشرفي  الذؼ وتقديرؼ  شكرؼ  بفائق أتقدم كما
نما فقط ، الرسالة  ، وده الرائعةعمى جي الدكتور الفاضل/يوسف بحر منيا حرف   كل في وا 
 أو توضيًحا أو توجيو   أو بعمم   عمي يبخل فمم ، الرسالة ليذه أعدادؼ فترة طوال الطيب وتعاونو
 .وقت أو اىتمام  

وفيق  والدكتور يوسف عاشور الدكتور األستاذ من كل إلى والتقدير بالشكر أتوجو كما
إلتمام ىذه  قيمة يياتتوج من قدماه ما وعمى الرسالة ىذه مناقشة بقبول لتفضميما األغا

 .الرسالة

ىذه  إلتمامالذين ساندوني  الحبيبينبجزيل شكرؼ وعرفاني الى والدؼ  أتقدموال أنسى ان 
 .وزمبلئي وكل من ساندني وأصدقائي إلخوتيالدراسة والشكر موصول 

إلى العاممين في شركة  بالجميل والعرفان واالمتنان الشكر باقات أغمى أقدم كما
 الدراسة. استبانولفمسطينية الذين اقتطعوا من وقتيم لتعبئة االتصاالت ا

 خاصة لمسات ليم كانت من كل ، أذكر لم ومن ذكرت من كل إلى بالشكر أتقدم وأخيًرا
 .الغيب ظير في دعوة أو توجيًيا أو كممة ذلك كان سواءً  الدراسة ىذه طي بين وبصمات خفية

 .حقو حق ذؼ أعِط كل فمم التعبير خانني قد كان إن العذر وألتمس

 وهللا المستعان

 الباحثة/كوثر موسى
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 انفصم األٔل 

 اإلطبس انؼبو نهذساصخ

 انًقذيخ:

أداء المؤسسههات لعمميهها  عمههى طريقههةيشههيد العههالم اليههوم تغيههرات وتطههورات مسههتمرة ممهها أثههر 
 التحديات ىذه أىم التي تواجييا منظمات األعمال ولعل زيادة التحدياتوأثرت ىذه التغيرات في 

وتحالفهات  تكهتبلت أنشهأتيا منافسهة فينالهك مصهادرىا، وتتعهدد حهدتيا تهزداد منافسهة تتبمهور فهي
تتزايهد  ومنافسهة الجنسهيات، ومتعهددة العالميهة المؤسسهات عمميهات وتنهامي الكبيهرة، المؤسسهات

 إلى اىتمامات أدػ ذلك كل .الدول من العديد بين اإلقميمية التكتبلت وتأثير عدد تزايد مع حدتيا
 التنافسية، بالتنافس والبيئة عبلقة لو ما كل عمى األساس في ركزت لممؤسسات، ومتجددة عديدة
 التحهديات ىهذه لمواجيهةالمناسهبة  التنافسهية الميهزة لتهوفير والتكنولوجيها اإلبهداع عهن البحهث وىهو

 .)م2005جيرة،ى (أداء أحسن لتحقيق

يعتبر اإلبداع صمام األمان الستمرار المؤسسة التهي تحهرص عمهى تحقيهق قفهزات كميهة و  
 تحسهين كهل أو جديهد كهل"وعيهة فهي مختمهف مجهاالت العمهل ويعهرف اإلبهداع التكنولهوجي بأنهو ن

 والهذؼ جمهاعي أو فهردؼ بمجيهود يحصهل الهذؼ اإلنتهاج المنتجهات وأسهاليب فهي كبيهر أو صهغير
 االقتصهادية تحسهين الناحيهة مهن فعاليتهو وكهذلك ،التكنولوجيهة أو الفنيهة الناحيهة مهن نجاحهو يثبت

جانههب ىههذه التطههورات ظيههرت تحههديات  إلههى (،م2008،قريشههي "(التكههاليف فههيضوتخ اإلنتاجيههة
المؤسسة تبنيو حيث لم يعد تقييم المؤسسهات  عمىجديدة تتمثل في الدور االجتماعي الذؼ يجب 

الخاصهههة يعتمهههد عمهههى ربحيتيههها فحسهههب، ولهههم تعهههد تمهههك المؤسسهههات تعتمهههد فهههي بنهههاء سهههمعتيا عمهههى 
رضهاء أيضها االجتماعيهة المتطمبهات مواجيهة إلهى تيا تمتهدمسهؤولي أن مراكزىها الماليهة فقهط بهل  وا 

المصهمحة. ويقصهد بمفيهوم المسهئولية االجتماعيهة بهان المنظمهة ال يجهب ان  ذات األطهراف جميع
يقتصههر اىتماميهها عمههى اسههتغبلل المههوارد المتاحههة ليهها اقتصههاديا ولكههن مسههئوليتيا تمتههد أيضهها عمههى 

 .(م2008 ،ياسين)ية متطمبات والمسئوليات االجتماعتوفير ال

 طريهق عهنلمجتمهع ا تحقيهق رفاىيهة فهي تسهاىم أن لممنظمهة بهد فهبل األسهاس ىهذا وعمهى 
 يمكن األمر ىذا. التموث تقميص طريق عن ليا السمبية اآلثار من والحد البيئية الظروف تحسين

 التكنولوجيهة التطهورات اسهتغبلل عمهى يعمهل الهذؼ التكنولهوجي اإلبهداع بواسهطة نشهاط يتحقهق أن
 إشهباع عمهى قهادرة تكهون  فييمها التحسهين أو جديهدة عمميهات منتجهات أو تقهديم مهن أجهل الحديثهة
 تكون  الوقت نفس وفي جية، من اإلستراتيجية أىداف المؤسسة العمبلء وتحقيق ورغبات حاجات
 .المؤسسة إلدارة بالنسبة تحدؼ كبير يمثل ما والبيئية، االجتماعية األبعاد مع متبلئمة
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 يشكهخ انذساصخ:

اعتماد ميزات  إلىكل ذلك دفع الشركات والمؤسسات  ,اتسعت المنافسة في القرن الحالي
ولكن كل تمك   تنافسية جديدة تمتاز فييا عن غيرىا متمثمة بالجودة وقمة التكمفة وسرعة التسميم

المميزات لم تعد كافية في القرن الحالي بسبب التطور التكنولوجي الكبير والثورة المعموماتية 
 فاإلبداع،تحسين منتجات موجودة أوإنتاج منتجات جديدة  إلىلذلك كانت ىناك الحاجة 

لتنافسية التي األعمال عمى مواكبة البيئة ا منشآت قدرة في حاسًما عامبل اليوم يعتبر التكنولوجي
 استثمارىا واالستفادة منيا. إلىالمؤسسات وتسعى  تتبناىا إستراتيجية وأصبح تعمل بيا ،

االجتماعية المتمثمة في إشباع  المستدامة والمسئولية تفرضيا التنميةأمام التحديات التي 
بداع يمحق بيا من أضرار نتيجة اإل البيئة وماوخصوصا  المصالح المختمفينمتطمبات أصحاب 

التكنولوجي كتموث مثبل البد أن تقوم شركة االتصاالت بالموازنة بين اإلبداع التكنولوجي 
رضاءوالمتطمبات   عمىأصحاب المصالح األخرػ ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لئلجابة  البيئية وا 

 الرئيسي وىو :سؤال ال

شركة االتصاالت  "ما ىو دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية في
 .الفمسطينية في قطاع غزة"

 وينبثق عنو األسئمة الفرعية اآلتية:
 غزة؟ىو مستوػ اإلبداع التكنولوجي في شركة االتصاالت الفمسطينية بقطاع  ما -1
 ؟مفيوم المسئولية االجتماعيةبتبني   غزةشركة االتصاالت الفمسطينية بقطاع ىل تيتم  -2
 في تحقيق المسئولية االجتماعية؟ ىناك دور لئلبداع التكنولوجي ىل -3

 أًْٛخ انذساصخ:

 :األىمية العممية أوال:

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من األىمية المتزايدة لمفيوم اإلبداع التكنولوجي حيث أن بقاء 
مقدار ما تحققو من إبداع تكنولوجي وأيضا تنبع  عمى التنافس يعتمد عمىوتزايد قدرة المنظمات 

التي ستقوم  الباحثة(حسب عمم فمسطين )من حيث أنيا الدراسة الوحيدة في أىمية الدراسة 
المسئولية االجتماعية لشركة االتصاالت الفمسطينية في  التكنولوجي وبينبالربط بين اإلبداع 

 قطاع غزة.
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 :األىمية العممية: ثانيا

قد تساىم في  لتيا المرجوة، النتائج في الدراسة ليذه التطبيقية أو العممية األىمية تظير
استفادة شركة االتصاالت الفمسطينية منيا والمساىمة في تحديد بعض الموضوعات التي يفضل 

 بمثل لمميتمين البحث مجالوفتح فمسطين  االتصاالت فيالبحث فييا لما ليا من أىمية لقطاع 
 في اإلدارة اعدتس قدالدراسة  ىذه كما أن ، والمتداخمة المتعددة جوانبو لمناقشة المواضيع ىذه
 االجتماعية لمشركةالتكنولوجي عمى المسئولية  أنشطة اإلبداعباآلثار المترتبة عمى  التنبؤ

 في تطبيقيا ناحية من مبلئمة لئلبداع التكنولوجي أكثر استراتيجيات وضع في المساعدة وبالتالي
 شركة االتصاالت الفمسطينية.

 أْذاف انذساصخ:

دور اإلبداع  عمىاألساسي ليذه الدراسة ىو التعرف ما سبق فان اليدف  عمىبناء 
 .التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية لشركة االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة

 األىداف اآلتية: خالل تحقيقوذلك من 
اىتمام شركة االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة بتنمية اإلبداع  ػالتعرف عمى مد -1

 .التكنولوجي
اىتمام شركة االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة بتطبيق مفيوم  ػمد عمى التعرف -2

 .المسئولية االجتماعية
تحديد دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت  -3

 .الفمسطينية في قطاع غزة
وجي لشركة تحديد بعض التوصيات واالقتراحات التي تساعد في زيادة اإلبداع التكنول -4

االتصاالت الفمسطينية قي قطاع غزة وزيادة اىتماميا في تحقيق مفيوم المسئولية 
 االجتماعية.

 صجت اختٛبس ْزِ انذساصخ:

 :ااختيار ىذه الدراسة ومني إلىىناك عدة أسباب ومبررات دعت الباحثة 
 وعمىعام  الفمسطينية بشكلاقتصاد شركة االتصاالت  التكنولوجي عمىأىمية اإلبداع  -1

 االجتماعية.ت لمفيوم المسئولية دوره في تبني المنظما
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المساعدة في توفير المعمومات التي تساىم في مساعدة شركة االتصاالت الفمسطينية في  -2
– )البيئةمواجية التحديات والمتطمبات التي يفرضيا أصحاب المصالح المختمفين 

 وغيرىم(.المجتمع 

 التكنولوجي. باإلبداع المباشرة الصمة ذات لمواضيعا ىذه مثل في والدراسات البحوث قمة -3
 :فشضٛبد انذساصخ

 :االتيالنحو  عمىتنبثق فرضيات الدراسة وىي  التساؤالت السابقة عمىلإلجابة 

بين  ( α≤0.05)توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ : الفرضية الرئيسة األولى
 جتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية.اإلبداع التكنولوجي وبين تحقيق المسئولية اال
 ويشتق منيا الفرضيات الفرعية اآلتية:

بين اإلبداع  ( α≤0.05)توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ  -1
 البيئية في شركة االتصاالت الفمسطينية. الخاصة بالمواردالتكنولوجي وبين األنشطة 

بين اإلبداع  ( α≤0.05)توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ  -2
 التكنولوجي وبين األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي في شركة االتصاالت الفمسطينية.

بين اإلبداع  ( α≤0.05)توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ  -3
 الخاصة بالموارد البشرية في شركة االتصاالت الفمسطينية. األنشطةالتكنولوجي وبين 

بين اإلبداع  ( α≤0.05)صائية عند مستوػ توجد عبلقة ذات داللة إح -4
 الخاصة باالرتقاء الخدمات في شركة االتصاالت الفمسطينية. نشطةالتكنولوجي وبين األ

لئلبداع  ( α≤0.05)يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوػ :الرئيسة الثانية الفرضية
 .فمسطينيةالتكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت ال

بين  (α ≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوػ :لثةالرئيسة الثا الفرضية
متوسطات آراء المبحوثين حول دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية في 

مكان  العممي،المؤىل  الجنس،شركة االتصاالت الفمسطينية تعزػ إلى العوامل الشخصية )
 نوات الخبرة(.س العمل،

 يتغٛشاد انذساصخ:

  وتضمن اإلبداع التكنولوجي المستقمة: المتغيرات
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قطاع غزة  المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية في المتغير التابع:
االنشطة الخاصة بالمجتمع  ،األنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية)ويمكن قياسيا من خبلل:

الخاصة باالىتمام بالموارد البشرية, االنشطة الخاصة باالرتقاء بالخدمات االنشطة ،المحمي 
 (والمنتجات

 الخبرة.الوظيفي،  الجنس، العمر المنصبالضابطة: المتغيرات 
 والمتغيرات التابعةمخطط يوضح العالقة بين المتغير المستقل  (:1.1شكل )

 
 

 

 

 
 
 

 انذساصخ:انتؼشٚفبد اإلجشائٛخ نًصطهحبد 

   : اإلبداعأوالا 

 سياسات، أو أو مخرجات عمميات أو خدمة أو منتج أو فكرة وظيور توليد ىو اإلبداع
 العميا اإلدارة من بدعم في المنظمة العاممين قبل من تبنييا يمكن جديدة أجيزة أو أدوات، أو

 .(Best,1997) المنظمةبيئة  في التغيير من نوع إحداث عمييا يترتب بحيث
 التكنولوجي اإلبداع ثانياا:

 وتطوير فاكتشاف العمميات(، الخدمات أو أو المنتجات )السمع وتطوير ىو اكتشاف
  تجارية إلى تطبيقات وترجمتيا الجديدة المعرفة لتطوير المدخل تعتبر الجديدة المنتجات

( William,2007,p.228.) 

 

 

 (عوك ثٛاسطخ اٌجبؽضخ ثبالػزّبك ػٍى أكثٍبد سبثمخ )انًصذس:

 االرتقاءبالخدماتوالمنتجات

 المتغير المستقل

 اإلبداع التكنولوجي

 

 المتغير التابع

المسئولية االجتماعية 

 للمصارف

 تنمٌةالمواردالبٌئٌة 

 خدمةالمجتمعالمحلً

 لمواردالبشرٌةتنمٌةا
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  :المنتج إبداع ثالثاا:

 تحسين أو جديدة منتجات عمى نحصل بحيث لممنتجات المادية الخصائص في تغيير ىو
 .(185، صم2012الموجودة حاليا )الغالبي والعامرؼ ، المنتجات أداء

 العممية: إبداع: رابعاا 

 الحالية العمميات تحسين أو المنتجات إنتاج في جديدة يعرف بأنو تطوير عمميات 

(Troh, 2012,p.35). 
   :المسئولية االجتماعية: خامساا 

و الجميور العام والمجموعات ذات االىتمامات المميزة بعمل المنظمة ىي االلتزام نح
 المنظمة،والموزعين وغيرىم بما يحقق توقعاتيم من وجود  والمساىمين، والموردين،كالعاممين 

 ،)الخالدؼ وىذا المفيوم لممسئولية االجتماعية ال يمغي أىداف المنظمة في تحقيق األرباح
 .(77، صم2010
 االتصاالت الفمسطينية: شركة: سادساا 

 أجل من 1997 العام في عامة أنشئت ىي شركة مساىمة الفمسطينية االتصاالت شركة
 في جديد ىو ما كل لتوفير التطورات التكنولوجية ومواكبة المختمفة االتصاالت تقديم خدمات

 .(ت.د ،موقع االتصاالت الفمسطينية)لممشتركين  تكنولوجيا االتصاالت



 

 
 

 
 ثانيالفصل ال
 النظري  اإلطار
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 انًجحج األٔل

 اإلثذاع انتكُٕنٕجٙ 

 انًقذيخ:

 الجماعة وكذلك ويخترع يبدع واإلنسان الخميقة بدء فمنذ قديمة، ظاىرة اإلبداع يعد
 العممي االىتمام أن إال ،الفمسفي لمتناول محورا الموضوع ىذا دخل وقد ،والمجتمعوالمنظمة 

 .( 46، صم2007العشرين )فاضل ، القرن  من مسيناتالخ أوائل إال بويبدأ  لم المنظم

 .تنافسية متغيرة بيئة تواجو التي المنظمات لجميع بالنسبة اليامة األمور من اإلبداع يعتبر
 إلى المنظمات العديد من تسعى التي األىداف مقدمة في عميو والحث اإلبداع تشجيع أصبح وقد

 المنافسة وخاصة بين المنظمات المنافسة حدة زديادا ظل في اإلبداع أىمية ازدادت وقد ،تحقيقيا
 .م(2003 نجم، )والزوال التقيقر لخطرتجنًبا  اإلبداع إلى المنظمة حاجة من زادت والتي الدولية

 :يفٕٓو اإلثذاع

ان .والمبادرة المبادأة عمى أساسي بشكل يعتمد إذ التجديد إلى اإلبداع يشير مصطمح
نتائجيا والتغمب عمى  عمميا لتحسينمخرجاتيا وأساليب المؤسسات دائما بحاجة لتطوير 

 أكبراإلدارة في الثمانينات إلى أن  عن Leavitt (1995)أشار التميز ولقدالمنافسين وتحقيق 
المؤسسات لن تستطيع البقاء في السوق ما لم تدخل تعديبلت أساسية في أساليب اإلنتاج أو 

 بين من يعد "اإلبداع" مصطمح إن، إبداعة األمر الجوانب التنظيمية وىذه لتغيرات ىي بحقيق
 .(8، صم1999)ىيجان، اإلدارة أدبيات في الراىن الوقت في شيوعاً  المصطمحات أكثر

تعددت التعاريف الختبلف الجوانب  المعقدة، فقدويعتبر تعريف اإلبداع من التعريفات 
تعريف  لموصول إلىيد وأؼ محاولة نفسو يمتاز بالتعق العمماء، فاإلبداعوالمداخل التي ييتم بيا 

 .(م2007،محدد لئلبداع يتعارض مع فكرة اإلبداع نفسو )اليويدؼ
 يفٕٓو اإلثذاع يٍ انُبحٛخ انهغٕٚخ:

 ذلك عمى مثال سابق وخيرمثال  غير عمى مخترعة بصورة الشيء إيجاد ىو واإلبداع
 ،عل أبدع بمعنى أحدثو وأنشأهمن الف المغة في واإلبداع واألرض لمسموات وتعالى سبحانو إبداعو
عمى اإليجاد  القدرة إلى يشير مصطمح بأنو :المغة في اإلبداع م(2006(ويبستر معجم عرف وقد

المعجم الوسيط من بدعو بدعا  أوال وفيوفي لسان العرب بأن اإلبداع من بدع أؼ أنشأه وبدأه 
 شيء ابتكار أو استحداث ىو :لغة فاإلبداع ، (8ص ،م2015،أؼ أنشأه عمى غير مثال )دبيك 

 .(10م، ص1988 )الطيب، المألوف واجترار والمحاكاة التقميد نقيض فيو جديد،
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 يٍ انُبحٛخ االصطالحٛخ:اإلثذاع  يفٕٓو 

الكتاب والباحثين في تحديد المعني االصطبلحي لئلبداع بسبب اختبلف أرائيم اختمف 
 بيا واألىداف التي يريدون تحقيقيا.ووجيات نظرىم واختبلف الجوانب والمداخل التي ييتمون 

بأنو "أسموب عقبلني ومنطقي نحو فكر جديد لو أدواتو  (86، صم2000) الشيخو فقد عرف
 .وتقنياتو في ظيور أفكار جديدة "

 مألوفة غير جديدة مجموعة بفكرة أو اإلتيان بأنو ( 23، صم2006عرفو جمدة وعبوؼ ) كما
 .الموجود النمط عمى وتطويًرا تحسيًنا تشكل الغير، عند

( بأنو "المقدرة أو البراعة الفردية أو الجماعية في إنشاء أفكار 358ص ، م2005وعرفو بموط )
 . "ومفيدة بل جديدة بيدف تطوير أفكار جاىزةو اكتشاف سجديدة، أجديدة أو مفاىيم 

 جديدة بأنيا تتصف أفكار "عن عبارة اإلبداع أن إلى (28، صم2000(الصرن  أشار كما
في  المعرفة من المعروفة األنماط تركيب إعادة أو تجميع أو معينة مشكبلت بحل ومتصمة
 مجموعة إلى تشير عممية" بأنو (103 ، صم2002 (وصادق الشربينيو وعرف ،"فريدة أشكال
 ."عالية بدرجة المبدع الشخص سموك في تظير التي والعوامل، السمات والقدرات من

العاممين  نتاج جميعجوانب كثيرة ويشمل  إلىألنو يتطرق  موضويحيط بمفيوم اإلبداع الغ
 اإلبداع يتطرق ان مصطمح  (م1999)عيسى ويرػ في المنظمة المتنوعين في تفكيرىم ومعارفيم 

 ثبلثة أمور ىي: إلى

 .أن اإلبداع فعل تغيير وأدواتو الخيال والتصور والمعرفة بأنواعيا -1
  .ن عناءاإلبداع عمل واع وجيد دؤوب ال يأتي دو  -2
 األصل.الحقائق غير المعروفة من حقائق معروفة في  تستنبط فيواإلبداع ابتكار  -3

 الى خمس محاور ىي كالتالي:  تعريف اإلبداع (2010)جبروقد صنف 

  .لئلبداع عمى انو عممية النظر -1
 .التركيز عمى اإلبداع اإلدارؼ وحل المشكبلت -2
 .التركيز عمى سمات المبدعين الشخصية -3
 .التركيز عمى اإلمكانيات واالستعدادات الكامنة لئلبداع -4
 .التعبير اإلشراق، ،االختمار ،اإلعدادىي: و التركيز عمى مراحل عممية اإلبداع  -5
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أو  عمميات أو خدمة أو منتج أو فكرة وظيور توليد ىو اإلبداع أن يتضح سبق مما
 في المنظمة العاممين قبل من تبنييا يمكن جديدة أجيزة أو أدوات، أو سياسات، أو مخرجات

ويعتبر .بيئة المنظمة في التغيير من نوع إحداث عمييا يترتب بحيث العميا اإلدارة من بدعم
 عمى األساسية القدرةاإلبداع مخرجات لعمميات التغير واالختراع والتحسين والتي تكون مدخبلتيا 

وميارات أخرؼ تم توضيحيا الحاسوب  وميارات الكمية الميارات عن فضبل واالبتكار الخمق
 .(م2005( )العامرؼ،2.1بالشكل )

 
 : مخطط يوضح مراحل عممية اإلبداع(2.1شكل )

 

 عمهى ميدانيهة التكنولهوجي: دراسهةاإلبهداع  فهي المهؤثرة والتنظيميهة التكنولوجية العامرؼ، صالح، العواملالمصدر: 
 لعهدد ،21 المجمهد والقانونيهة، االقتصهادية وملمعمه دمشهق جامعهة األردنيهة، مجمهةالشهركات الصهناعية  مهن عينهة
 2005 الثاني

 :خصبئص اإلثذاع

  في: جموعة من الصفات والخصائص تتمثلبم تتصف العممية اإلبداعية

اإلبداع يعني التمايز وىو اإلتيان بما ىو مختمف عن اآلخرين من المنافسين المباشرين  -1
جية المتفردة في إيفاء والغير مباشرين حتى ينشئ شريحة سوقية يكون ىو ال

 .احتياجاتيا
بالجديد كميا أو جزئيا في مقابل الحالة القائمة وأيضا  اإلبداع يعني الجديد وىو اإلتيان -2

 .يمثل مصدر لمتجدد لممحافظة عمى وضع المنظمة في المجتمع الموجودة بو
كون صاحب األفكار الجديدة )األصل( اإلبداع ىو أن تكون المتحرك األول بحيث ت -3

أن يكون صاحب اإلبداع أسرع من المنافسين في  أؼ، ويكون اآلخرين ىم المقمدين
 .(م2014،التوصل لكل ما ىو جديد )خالدؼ 
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يتم تنفيذه عن  أن ممكن ثاألفراد حيجماعية فيو ليس حكرا عمى اإلبداع ظاىرة فردية و  -4
 المؤسسات.طريق 
ويضع حدة حمول ومقترحات  تفكير شامل لجميع جوانب المشكمة التفكير في اإلبداع ىو -5

 .لمتغمب عمى المشكمة
 .تطويره ويمكن الموروثة بالعوامل اإلبداع يرتبط -6
 .معينة رغبات أو احتياجات إلشباع موجياً  يكون  أن اإلبداع فعالية تستوجب -7
    إلى الفرص وتحويميا ىذه استغبلل في وبالتفكير لمفرص بالتحميل دائماً  يبدأ اإلبداع -8

 .(م2009)العجمة، إمكانات إبداعية
 إَٔاع اإلثذاع: 

  والباحثينالكتاب  وجيات نظرمتعددة تختمف باختالف  تصنيفات ومستوياتلإلبداع   
 (58ص، م2002،)الزىرؼ  ىي: مختمفة مستويات إلى اإلبداع تايمور( بتقسيم (قام قدف

 قدر ىعم والكفاءة األصالة فيو وتكون  :(Expressive Creativity)التعبيري  اإلبداع - أ
 .من األىمية قميل

 أو منتج أو آلة بتطوير يرتبط الذؼ وىو:(Productive Creativity)اإلنتاجي  اإلبداع - ب
 .خدمة

 .جديدة أساليب بتقديم ويتعمق:(Inventive Creativity) االختراعي اإلبداع - ت

 لؤلفكار المستمر التطوير إلى يشير (Innovative Creativity) :االبتكاري  اإلبداع - ث
 .جديدة ميارات عنو اكتساب موينج

 وضع من قتضيي لما الحدوث نادر ىو(Emergence Creativity):االنبثاق  إبداع - ج
 .الجدة كل جديدة افتراضاتكار و أف
 (م2010، )جبر وىي:اإلبداع إلى ثالث محاور  بتصنيف staw قام وقد 

م في حل مشكمة الذؼ يقوم بو األفراد بطرح فكرة تسي وىو :عمى مستوى األفراد اإلبداع- أ
ما أو في زيادة اإلنتاجية وتطوير عمل المؤسسة وىو يعتمد عمى الصفات التي يمتاز 

 وعمى دوافعيم. األفرادبيا 
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وىو اإلبداع التي تقوم بو الجماعات مع بعض ويعتمد  عمى مستوى الجماعات: اإلبداع- ب
الفريق بحيث يتم عمى اتحاد الجيود المبذولة من األفراد ومشاركة الجميع وعمميم بروح 

 .تبني الفكرة لمفريق وتنفيذىا

المخرجات الناتجة عما يحدث بين  بأنوعرف فقد  :عمى مستوى المنظمات اإلبداع- ت
البناء التنظيمي من جية وبين الثقافة والمناخ التنظيمي من جية و  اإلستراتيجيةالخطة 
 .أخرؼ 

 ىما: نوعين الى تأثيره طبيعة بحسباإلبداع تقسيم  تم وقد
 :الجذري  اإلبداع- أ

 قبل من مطورة تكنولوجيا او جديدة خدمات سمع بشكل منتجات إنتاج عن عبارة وىو 
 المنظمة فيو تعمل الذؼ في القطاع موجودة وتكنولوجيا وخدمات سمع محل لتحل المنظمة
وقد أطمق عميو بعض الباحثين باإلبداع الكمي أو  ، (187،صم2002الجزراوؼ، و )جويدة

 (.45ص ،م2009مبل،الرئيسي )ال
 لم ما جذريا يعد ال اإلبداع أن إلى باألبحاثبعد قيامو  (98ص ،م2002) الكبيسي أشار وقد

 -اآلتية:  كل الشروط او بعض يحقق

 .جديدة حاجات إشباع -

 .ىؤالء عميو اعتاد عما مرات (5) بفاعمية ولكن لممشترين قائمة حاجة إشباع -

 .المنافسين عن % 30 نع تقل ال بنسبة اإلنتاج تكاليف تخفيض -

  .األقل عمى مرتين المتوقع تفوق  مبيعات أرقام تحقيق -
 :المتزايد( (التدريجي اإلبداع - ب

 ،باستمرار ويتزايد متكرر ولكن موجود ىو عما محسنة تكنولوجية خدمة أو سمعة ىو 
امرؼ )الع الجذرية باإلبداعات الخاصة التطبيقات وتوسيع التحسين استمرارية أساس عمى ويستند

وقد أطمق عميو بعض الباحثين باإلبداع الجزئي أو الثانوؼ  ، (410ص ،م2007والغالبي،
 .(45ص ،م2009)المبل،

 تصنيفاتاإلبداع إلى ثالثة  Hodgeو Antong ( نقال عنم2008كاظم ) وقد صنف
  ىي:
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اجي يتعمق باستخدام أو ابتكار أداة أو تقنية أو وسيمة أو نظام إنت اإلبداع التكنولوجي:- أ
 أو عممية جديدة.

 يشير إلى التغيرات في ىيكل المؤسسة أو أنشطتيا. اإلبداع اإلداري:- ب
يشمل الخدمات او المنتجات المقدمة من المؤسسة والتي تذىب إلى  اإلبداع المساعد:- ت

 ما وراء الوظائف التقميدية. 
 اإلثذاع انتكُٕنٕجٙ:

 لكممة تعريب فيو التكنولوجيا حمصطم أما سابقا اإلبداعبالمقصود بمصطمح  فيالتعر  تم
Technologyمقطعين  من تتكون  يونانية كممة وىيTechno و الفن تعني التي ،Logos 

بداعواإلنسان  ذىن تربط التكنولوجيا فإن وعميو.عمما تعني التي  العممي خيالو أو الفكرؼ  وا 
 األسموب من كل في إلحداث تحوالت ىادفة معالجة خبلل من يكون  ذلك وكل المادؼ بالتطبيق
 . (24،صم2006،)معروف  معا والوسيمة

التطبيق المنظم لممعرفة ، والعموم  بأنيا" ( التكنولوجيا50ص ،م2005 (الجاسم ويعرف
األخرػ المنظمة ، في مجال معين أو التطبيق العممي التي تتعمق بالعموم الطبيعية بيدف 

يا الجانب التطبيقي لممعرفة والنظريات الحصول عمى نتائج عممية محددة ، بمعني أن التكنولوج
 والمعرفة واإلجراءات األساليب و األدوات "بأنياDaft  ويعرفيا ،" العممية لتحقيق أىداف محددة

 .( Daft,2001,p.199أو خدمة ) منتج لخمق المستخدمة

بأنيا االستخدام األمثل لممعرفة العممية وتطبيقاتيا وتطويعيا  " بأنياويعرفيا الطائي 
 .(9ص، م2006" )الطائي ، . لخدمة اإلنسان ورفاىيتو

 معارف لتتضمن المادية وغير المادية الجوانب بين التكنولوجيا تجمع أشمل وبمفيوم
 خدمات، أو منتجات إلى المواد لتحويل وقواعد وميارات وطرائق وتقنيات وأدوات ومعدات

 .(28ص ،م2007،)البلمي  وقعةوالمت الحقيقية واالجتماعية، االقتصادية لتحقيق األىداف

 اإلبداع تعريف إلى اآلن نتطرق  سوف والتكنولوجيا، اإلبداع لتعريف تطرقنا ما بعد
 .التكنولوجي اإلبداع معنى توضيح حاولت تعاريف عدة ىناك أن بحيث التكنولوجي

 يفٕٓو اإلثذاع انتكُٕنٕجٙ:

من طرف االقتصادؼ  استعمل مصطمح اإلبداع التكنولوجي بالمعنى الحديث ألول مرة
Josef Schumpeter  التكنولوجي ىو التغيير المنشأ أو  إن اإلبداع، بقولو 1939سنة
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 OED:L’Oxfordالضرورؼ، وقد ورد ىذا التعريف في القاموس اإلنكميزؼ ألكسفورد )
English Dictionaryفي قاموس  اإلبداع التكنولوجي (، وعرفPetit Robert  طبعة سنة

 دخال شيء معد من شيء جديد، وغير معروف"." إ بأنو 1992

وال ينبغي أن يذىب بنا التفكير إلى أن اإلبداع التكنولوجي يكون فقط في اختراع جياز 
جديد أو شيء جديد، بل إن اإلبداع التكنولوجي قد يكون بفكرة إدارية أو بطريقة أداء أعمال 

أنو ب اإلبداع التكنولوجي  jone د عرففق .(م2010)اليوارؼ،مألوفة بطريقة غير مألوفة 
استخدام عمميات  أوتستخدم مواردىا لتقديم منتجات  أنخبلليا  العممية التي يمكن لمشركة من

 ،م2005ويشير العامرؼ ) .(7، صم2009جديدة إلشباع حاجات ورغبات الزبائن" )الطويل ،
 المنتج، وبعبارة في واألصالة التحديث من نوع إال ىو ما اإلبداع التكنولوجي أن ( إلى148ص

 أو موجود لمنتج تحسين أو تطوير "ىذه ىو النظر وجية وفق التكنولوجي اإلبداع فإن أخرػ 
  ."جديد لمسوق  منتج إطبلق

التكنولوجي بأنو "  ( اإلبداع2013, p.521) Bon and Mustafaيعرف كل من و 
 النجاح التكنولوجي اإلبداع تيحي كما أو المنتجات، العمميات في دمجيا يتم جديدة تكنولوجيا تبني
 Kim Kumar andأما.عالية" تنافسية ا مزايا تحقيق خبلل من السوق  في المدػ الطويل عمى

Kumar ( (2012, p.5 في دمجيا يتم جديدة تكنولوجيا تبني "ىو التكنولوجي اإلبداع أنفيروا 
 باألجيزةنولوجية المتعمقة التغيرات التك"بأنو Robbinsوعرفو ".المصرفية العمميات الخدمات أو
  .(21ص ،م2015)دبيك، "والحاسوب واألتمتة واألساليبوالمعدات 

 التصميم، تكنولوجيا "التكنولوجي ىو اإلبداع أن إلى ((Ju and Fu 2012,p.2ويشير
 ".الجديدة والعمميات المنتجات من رؼ تجا تطبيق المتعمقة بأول التجارية واألنشطة التصنيع،

 عمميهة أو لمنهتج المؤسسهة تقهديم قهرار خهبلل مهن يتجسهد التكنولهوجي بهداعاإل أن ويتضهح 
 مها بهين االلتقاء ذلك يصبح بذلك التكنولوجي فاإلبداع التجارؼ(، )التجسيد لمسوق  جديدة إنتاجية

 يوضهح (2.2والشهكل ) ، (29ص ،م2007،)بهن قطهاف وتقنيها اقتصهاديا اجتماعيها، ىهو ممكهن
 :العبلقة ىذه
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 بداع التكنولوجي(: اإل2.2شكل )

 

 

 

 

 

 

 
 

 والمتوسهطة الصهغيرة المؤسسهات وترقيهة دعهم فهي التقنيهة األعمهال حاضهنات أىميهة أحمهد، قطهاف بهن :المصددر
 دمحم جامعهة التجاريهة، والعمهوم التسهيير وعمهوم االقتصهادية العمهوم كميهة ماجسهتير، رسهالة الجزائهر، المبدعهة فهي
 .جزائرال / 29 ص ،2007/2006المسيمة،  بوضياف،

نهههو أنهههو يمكهههن تعريهههف اإلبهههداع التكنولهههوجي بأالباحثهههة  ػ السهههابقة تهههر  خهههبلل التعهههاريفومهههن 
لتنظهيم لنجاحيها وىهو اتطبيق لمعارف عممية وتكنولوجية وبأنو عممية متواصمة تتطمب التنسهيق و "

يتعمهههق بهههالمنتج وأسهههاليب اإلنتهههاج ويكهههون اليهههدف منهههو تحسهههين المنتجهههات والخهههدمات المقدمهههة مهههن 
 ."سةالمؤس

 خصبئص اإلثذاع انتكُٕنٕجٙ:

 :من خبلل التعاريف السابقة يمكن استنتاج خواص اإلبداع التكنولوجي األساسية وىي

  .بيا في السوق  يعترفتطبيق معارف تكنولوجية جديدة  ىو اإلبداع التكنولوجيأن  -1
 في تحسين إلى يؤدؼ ال إبداع كل أن بحيث واإلنتاجية، باإلنتاج مرتبطا يكون  أن -2

 تحسين أو جديدة منتجات توفر في وال اإلنتاج عناصر استخدام أو الصنع مميةع
 الصحيح. تكنولوجيا بالمعنى إبداعا يعتبر ال المتواجدة

اإلبداع التكنولوجي  نأحيث اإلبداع التكنولوجي الناجح ىو إبداع يحظي بالقبول بالسوق  -3
 .كيتوعامل أساسي في المنافسة وبالتالي في نشاط السوق ودينامي
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 ليست التكاليف تقميل أو التحكم إلى الوصول دون  المبذولة اإلبداعيةالمجيودات  أن -4
 طياتو في يحمل التكنولوجي اإلبداع أن ىي ىنا األساسية والنقطة إبداعات تكنولوجية،

 تكمفة من يخفض ال الذؼ الفني فاألسموب البيع، وسعر التكمفة النيائية في المنافسة
 .(م2009،)رحماني المؤسسة يضمن ازدىار أن عيستطي ال اإلنتاج

والصفات ( بان ىناك عبلقة بين اإلبداع التكنولوجي م2005ويرؼ الغالبي والعامرؼ )
المؤسسة في  العمل، حجمفي مجال  بيا المؤسسةبالمؤسسة وىي )الخبرة التي تتمتع  التنظيمية

وعدد  والتطوير،قسم لمبحث  جودالمؤسسة، وو بيئتيا ومدػ المنافسة في القطاع التي تعمل بو 
المنتجات البديمة( حيث أن درجة اإلبداع التكنولوجي تتأثر تأثير ايجابي أو سمبي بكل صفة من 

 ىذه الصفات.
 نتكُٕنٕجٙ:ا إَٔاع اإلثذاع

  :نوعين ىما إلىيتضح ان اإلبداع التكنولوجي ينقسم  التعاريف السابقة عمىوبناء 

 والمكونات التغيير الخصائص إلى ييدف الذؼ اإلبداع ىو: )الخدمة(إبداع المنتج  .1
)خدمة أو  بديل بإنتاج أو تطويره أو وذلك بتحسينو الخدمة أو لمسمعة واألدائية المادية

 بالكامل( منتج جديد
 وحيث يضم ىذا اإلبداع نوعان:        

وبيعو جديد لم يتم تسويقو  خدمة(أؼ تقديم منتج ) تقديم منتج )خدمة( جديد: - أ
 السوق من قبل. في

 الخدمة(أؼ تغير بعض خصائص المنتج ) تحسين منتج )خدمة( حالي:- ب
 .(م2010الخفاجي، و منصور) الحالي لزيادة بقائو وتحسين أدائو

 في بأنو الحداثة Satish, K.P. and Srinivasan. R وويعرف العممية: إبداع .2
 عمميات جديدة تطوير عمى والقدرة الجديدة العمميات

 وحيث يضم ىذا اإلبداع نوعان:         

 : بطريقة تؤدؼ إلى تحسين نوعية اإلنتاج وكميتو.تصميم عممية إنتاجية- أ

تتمثل في إحداث تغيرات تختمف في درجة  تحسين عممية إنتاجية حالية:- ب
 ,Satish, K.P. & Srinivasan. R ) شموليتيا في عمميات اإلنتاج

2009). 
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 دٔافغ اإلثذاع انتكُٕنٕجٙ:

 اإلبداع التكنولوجي وتحمميا لممخاطر الناتجة عن ذلك أسباب  إلىجوء المنظمات إن لم
 (م2005،)العامرؼ :عدة وىي 

 ىي أنواعيا اختبلف عمى المنشآت فييا تعمل التي البيئة في السوق إنالمنافسة الحادة  -1
 زاًمال أصبح وعميو تغيرات، ىناك تكون  أن دون  يوم يمر يكاد وال متحركة بيئة ديناميكية

 الحصة عمى الحفاظ أجل من مخاطره وتحمل اإلبداع إلى المنشآت المجوء عمى
 .السوقية

 تقريًبا الفورؼ  التطبيق إلى أدت والتي عام بشكل التكنولوجية – العمميةاالكتشافات  -2
 فمقد الجودة وتحسين والتصميم باإلنتاج تتعمق التي األبحاث واالكتشافات لنتائج

 شكل في وتجسيدىا االكتشافات أو النتائج إلى بين التوصل مةالمنصر  الفترة أصبحت
 مع التعاقدات من واإلكثار األبحاث عمى تطوير شجع وىذا جًدا قصيرة مادية منتجات
قامة بل والجامعات البحث مراكز   .وتطويرىا نفسيا الخاصة بالشركات المختبرات وا 

 أكبر وانخفاض األرباح من ةكبير  كميات يعني وىذا ،كبيرة بحجوم اإلنتاج إمكانية -3
 إمكانية ثم ومن الوحدات من أكبر عدد عمى الثابتة التكاليف لتقسيم بالتكاليف نتيجة

 .أفضل بشكل المنافسة ثم منافسة ومن بأسعار البيع

 وتقديم المنتجات من الكثير تطوير عمى كبير فضل لو كان العامل ىذا إن الطاقة أزمة -4
 باستيبلك االقتصاد عمى تساعد التي والميكانيكية بائيةالكير  المنتجات ىائل من عدد

 من ىائل عدًدا سجمت التي الفترة في العامل ىذا الباحثين دورويؤكد ، الطاقة
 حيث السبعينيات عقد وىي المختمفة وظائف المنتجات في والتغييرات االختراعات

 من كثير في ماتاألز  أن الحال وقد أثبت 1973 عام في لمطاقة األولى األزمة حصمت
 المترتبة لممشاكل عن حمول لمبحث الحاجة تزداد حيث اإلبداع في سبًبا كانت الدول
 .األزمات تمك عمى

 سواء التكنولوجي اإلبداع عمميات لدعم ُتقدم التي الحكومية والمساعدات التسييبلت -5
 المنظمات بعض من بمد يخمو يكاد ال حيث ،مالية أو فنية مساعدات في شكل كانت
 .منو الصغيرة خصوًصا المنشآت المبدعة ترعى التي

 الكثير إلى أدػ قد الوسائل من النوع ىذا في اليائل التطور إن المعمومات تكنولوجيا -6
 في أو اإلنترنت تقدميا التي كتمك وخدمات سمع بشكل ىو ما منيا ،من اإلضافات
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 بطاقات إنتاج في الحال ىو كما المنتجات آالف بل لمئات سيل وسريع تصميم شكل
 .المشابية المنتجات من بسيط وغيرىا كمثال، والتياني المناسبات

 .تنوع الخدمات وتقديم خدمات بدورة حياة إنتاجية قصيرة خبلل زيادةتحقيق المرونة من  -7
 انتكُٕنٕجٙ  اإلثذاع أْذاف

 فيو مرغوب تأثير عن تمقائية بطريقة يسفر أن البد تكنولوجي إبداع كل أن دائما يفترض
 الخط وىذا ككل، المجتمع أو اإلبداع تبنى من أو المبدع نظر وجية من سواء اقتصادؼ( عائد)

 (م2001،عامر):التالية الروابط يقوم عمى الفكرؼ 
 الذؼ األمر) جديدة منتجات (عن إما التكنولوجية اإلبداعات لجميع المادية التأثيرات تسفر -1

 األمر)  جديدة إنتاجية )عمميات أو اإلنتاج في أعمى وكفاءات األرباح، من مزيدا يعني
 .اإلنتاجية إلى ارتفاع يؤدؼ الذؼ

 .الناتج من الوحدة تكمفة في االنخفاض يعني اإلنتاجية في االرتفاع نإ -2

 المؤسسات، ونمو األرباح ارتفاع عن يسفر الناتج من الوحدة تكمفة في االنخفاض نإ -3
 اإلبداعات من المزيد إلنتاج أخرػ  يودج أجل من الرئيسية الدوافع يشكل الذؼ األمر

 .التكنولوجية

 الذؼ األمر الموارد، من القدر بنفس الكمي الناتج زيادة يعني اإلنتاجية في االرتفاع نإ -4
 .المجتمع في الموارد عمى الحفاظ يعني

 مرغوب اجتماعية أىدافا يعتبر ليا السريع واالنتشار التكنولوجية اإلبداعات من المزيد إن -5
 .ككل المجتمع أىداف وبين المؤسسة أىداف بين تطابق ىناك أن يعني ، وىذافييا
 األىداف بين تطابق ىناك يصبح بالكامل تحققت قد التكنولوجية اإلبداعات نتائج أن بما -6

 .الفعمية والنتائج المرجوة

 ءاألدا تحسين أجل من لتحقيقيا تسعى التي النيائية األىداف ىذه عمى المؤسسات معظم وتتفق
 .التكاليف في تخفيض أو اإليرادات في زيادة شكل في ليا االقتصادؼ
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 يصبدس اإلثذاع انتكُٕنٕجٙ:

يعتبر دور اإلبداع التكنولوجي دورا أساسيا في استمرارية ونجاح أؼ مؤسسة تعمل في 
أىم مصادر  وفعالة منولذلك يعتبر الحصول عمى أفكار جديدة  عالية،بيئة تمتاز بدرجة تنافس 

 (م2010،ىواريةو  نصيرةداع التكنولوجي ويمكن الحصول عمى ىذه األفكار من خبلل :)اإلب

 تقارير واقتراحات قسم التسويق بالمؤسسة -1
 تقارير واقتراحات دائرة اإلنتاج -2
 اإلعبلناتتقارير واقتراحات دائرة  -3
 رغبات المستيمكين وطمباتيم -4
 مراكز البحث العممي -5
االجتماعية البلزم تحقييا من قبل المؤسسة حتى  أراء المستشارين ومتطمبات المسئولية -6

 .تستمر بعمميا داخل بيئتيا التي تمتاز بالتنافس
 (Abereijo & Adeniyi, 2009)لإلبداع التكنولوجي:  األخرى ومن المصادر 

مع مؤسسات أخرػ ومنظمات  بأول، التعاون اقتناء تكنولوجيات متطورة وحديثة أوال 
واطبلعيم أوال بأول  العاممين بالمؤسسةممارسة نشاطات مرتبطة بزيادة المعارف لدػ  ،بحث

غير المتوقعة التي تواجييا المؤسسات فكثيرا  عمميم، األحداثعمى كل ما ىو جديد في مجال 
 .أرباحو ضاعف بعضيا إن بل المصادفة، جديدة بطريقة منتجات ابتكرت التي ىي المؤسسات

 يؼبٚٛش قٛبس اإلثذاع انتكُٕنٕجٙ: 
يعتبر اإلبداع التكنولوجي عنصر ميم لمحافظة عمى استمرارية المؤسسة ونجاحيا 

درجة  اإلبداع التكنولوجي وألؼولذلك ىناك عدة معايير ومحددات يتم استخداميا لقياس 
 سسة مبدعة تكنولوجيا ومن أىميا:تعتبر المؤ 

 :والتطويرنفقات البحث . 1

ويعتبر أىم محدد و تستعمل بشكل واسع قيمة البحث والتطوير كمقياس لبلستثمارات 
الناتج  إجمالي% من 1.96في اإلبداع، فالواليات المتحدة األمريكية تخصص ما يقارب 

ب األبحاث تقوم بيا المؤسسات فأغم %2.01 القومي الصافي لمبحث بينما تخصص اليابان
موظف  بيدف زيادة ربحيتيا 1000وخاصة الكبيرة التي يكون تعداد موظفييا أكتر من 

والمحافظة عمى بقائيا ،فعند مقارنة األبحاث التي تجرييا المؤسسات مع التي تجريو الدول 
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بحث % من األبحاث أما القطاعات األكثر استثمار في ال80تستحوذ عمى  أنيانبلحع 
 والتطوير فيي قطاع الطيران، الفضاء، الكمبيوتر، الصيدلة، االتصاالت والسيارات. 

واالنتقاد الوحيد لمنيجية ىذا المقياس كونو قياس خارجي لئلبداع، وليس تعداد أو قيمة 
 .(Alvarez, 2001) لئلبداعات الحقيقية الناتجة

 :االختراععدد براءات . 2

اختراعات جديدة يعتبر نتيجة  من نتائج البحث والتطوير التي يتم  عمى إن الحصول
عمييا المؤسسة مصدر ميم لمحصول   عدد براءات االختراع التي تحصل إجرائيا بالمؤسسة ويعتبر

اع عمى معمومات عن اإلبداع  ولكن من جية أخرؼ ممكن أن تعطي معمومات براءات االختر 
معمومات غير صحيحة عن درجة اإلبداع لعدة أسباب مختمفة مثبل أن تكون  براءات االختراع 
التي تم الحصول عمييا ليست عمى مستوػ عالي من اإلبداع التكنولوجي أو أن تقوم المؤسسة 

 ,Schilling)( بالمعب بالمعمومات بيدف تضميل منافسييا وىذا يسمى )تشويش براءات االختراع
2013). 

  :التكنولوجيةتعداد اإلبداعات . 3

يقصد بيا عمل قائمة لمختمف المؤسسات تحتوؼ عمى إبداعاتيا التكنولوجية  وىذا و 
المصدر من المعمومات غير متوفر في كثير من الدول ، ومن المفترض أن يعتبر ىذا المصدر 
أفضل المصادر لمحصول عن المعمومات عن اإلبداعات التكنولوجية ولكن يؤخذ عمى ىذا 

بو فيجب قي البداية  أن يحددوا ماذا يمثل إبداع تكنولوجي وما ال التعداد الطابع الذؼ يتميز 
 (Schilling, 2013)يمثل، وعادة ما يفصمون بين اإلبداعات التكنولوجية الميمة وغير الميمة 

 :التكنولوجياستراتيجيات اإلبداع 
اختبلف الظروف والعوامل المحيطة بالمؤسسة واختبلف الفرص والتيديدات ونقاط 

مؤسسة خصوصيتيا التي تحتاج الى القوة والضعف لدػ كل مؤسسة كل ذلك يجعل لكل 
إستراتيجية معينة لتتبعيا في عممية اإلبداع التكنولوجي وأيضا ممكن أن تقوم المؤسسة 

أىم  المؤسسة ومنمع احتياجات  يتبلءمبالدمج بين أكثر من إستراتيجية مع بعض بما 
 تبنييا:استراتيجيات اإلبداع التكنولوجي التي يمكن 
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 :قائد السوق  إستراتيجيةأو  اليجومية اإلستراتيجية -1

تسعي المؤسسات التي تتبع ىذه اإلستراتيجية إلى أن تكون المؤسسة الرائدة في  
ويحتاج  ,معينة مجال عمميا وأن تكون المييمنة عمى السوق من خبلل إتباع إجراءات

اتباع ىذه اإلستراتيجية إلى إمكانيات عالية لدػ المؤسسة في مجال البحث والتطوير كما 
 .(م2011،كدسة)تتطمب توفر إمكانيات مادية واستعداد لممخاطرة 

 :الدفاعية اإلستراتيجية -2

إتباع القائد وتعتبر ىذه اإلستراتيجية بديبل عن  بإستراتيجيةوتسمي أيضا  
 المؤسسات تفضل فإن ومكمفة خطرة اليجومية اإلستراتيجية اليجومية فؤلن ستراتيجيةاإل

التكنولوجي  اإلبداع عن الناتجة المخاطرة تجنب من تمكنيا دفاعية وضعية تبني
قدرات  إلىتتطمب إمكانيات قميمة لمبحث ولكنيا تحتاج  اإلستراتيجيةىذه ، (م2003)نجم،

التي تحقق نجاحا في مجال  المؤسساتبستجابة والمحاق ىندسية وتطويرية تكون جاىز لبل
 .(م2011،كدسة)التطوير 

 :(الفرصية اإلستراتيجيةالموجية لمتطبيقات ) اإلستراتيجية -3

مرحمة اإلنتاج وجيود قميمة في مرحمة تحتاج إلى جيود كبيرة في  اإلستراتيجيةىذه 
مجال واسع في المؤسسات  الصغيرة أو  ىتطبق عم اإلستراتيجيةالبحث والتطوير وىذه 

المتوسطة ومن خبلل ىذه اإلستراتيجية يتم البحث عن فئة معينة في السوق وتقوم 
ل المؤسسة بإنتاج منتج معين وتحاول البحث عن فرصة سوقية لتصريف منتجيا من خبل

 . (م2006 ،عمي)مراقبة الزبائن في السوق المستيدف 

 :اإلنتاج الكفء إستراتيجية -4

تعتمد في المنافسة عمى عمى تخفيض التكاليف باستمرار و  اإلستراتيجيةتقوم ىذه  
السعر والتجييز الفعال وىذه اإلستراتيجية تتبعيا المؤسسات الصغيرة، وتحتاج ىذه 
اإلستراتيجية الي جيد في البحث والتطوير لتقميل تكاليف اإلنتاج وبالتالي تخفيض أسعار 

 .(م2011،كدسة)المؤسسة 
 :لمزيج االستراتيجيا -5

كل مؤسسة تمتاز بخصوصيتيا ولذلك ال توجد إستراتيجية مثمي يمكن تطبيقيا عمى 
نما يمكن لكل مؤسسة أن تحدد اإلستراتيجية المبلئمة ليا بناء عمى  جميع المؤسسات وا 
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مكانياتيا وطبيعة عمميا والسوق الذؼ تستيدفو وىذا يتطمب ظروفيا الداخمية والخارجية و  ا 
تحميل عميق لمبيئة الداخمية والخارجية لممؤسسة لتحديد اإلستراتيجية المناسبة ليا لتتبناىا 
ومن خبلل تحديد اإلستراتيجية التي تتبناىا المؤسسة يمكن تحميل سموكيا التنبؤ باتجاىاتيا 

اإلبداع التكنولوجي كبعد  استراتيجي ميم لمتنبؤ بالمستقبل المستقبمية ولذلك يمكن اعتبار 
 .(م2013 ،الغني)

 انتكُٕنٕجٙ:انؼٕائق انتٙ تٕاجّ اإلثذاع 

رغم النشاطات التي تقوم بيا المؤسسة لتنمية اإلبداع التكنولوجي فييا فإنيا تواجو عقوبات 
 ثبلث فئات رئيسية: العوائق ضمنويمكن تقسيم ىذه  ،التكنولوجيومصاعب تحد من إبداعيا 

  ٖٕاالقتصبد٘ػٕائق ػهٗ انًضت: 

لنشاط اإلبداع وقمة الموارد المالية يعتبر من أىم الصعوبات  المخصصة الميزانية نقص
التي تواجو عممية اإلبداع التكنولوجي سواء عمى مستوػ المؤسسات الخاصة والعامة أو 

خصصات المالية المخصصة لعممية الحكومية وغيرىا، فنتيجة لضعف الموارد المالية تقل الم
وأيضا التكاليف العالية  البحث والتطوير والذؼ تعتبر من أىم عمميات اإلبداع التكنولوجي

ويعتبر نقص  لمتجييزات المستعممة لعممية اإلنتاج تحد من اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة
خال إبداع تكنولوجي جديد مستوػ المخاطر االقتصادية والمالية التي تمثميا إدالمعمومات عن 

إلى السوق، أو المخاطرة في الفرع االقتصادؼ من أىم العوائق التي تقف في وجو اإلبداع 
 ..(م2010 ،اليوارؼ ) التكنولوجي

 االقتصادية ومن ضمن العوائق االقتصادية التي يواجييا اإلبداع التكنولوجي الظروف 
 وعدم  اإلبداع من  المتوقع المنخفضوالمردود المنشأة  فيو تعمل الذؼ القطاع بيا يمر التي العامة

 .(Schermerhorn,1997) الجديدة لممنتجات لمستيمكينا اكتراث

  االجتماعيعوائق عمى المستوى: 

 نقابة ،العمال اإلدارة،مجمس ، اختبلف المستويات اإلدارية في المؤسسة )المساىمين
عتبر من التكنولوجي ي اإلبداع لمشاريع المخصص الوقتوقمة واالتصال السيئ بينيم  (العمال

أبرز العوائق التي تواجو عممية اإلبداع التكنولوجي حيث ال تتضافر جيودىم في اتجاه واحد 
صعوبة  وأيضا مصمحتوالذؼ يمثل  ءالشييساعد في عممية اإلبداع فكل فرد يوجو جيده تجاه 

 تقبل المستخدمين لفكرة جديدة لعممية اإلنتاج ألنيم يرون أنيا تمثل تيديد عمى وظائيم في
 ،لذلك يجب توعيتيم بضرورة اإلبداع التكنولوجي لضمان مستقبل المؤسسة وليم أيضاً  المؤسسة،
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عامل حاسم  ويمثل مستوػ االستعداد لدػ إطارات المؤسسة لمقيام بيذه الميمة واحتضانيا
 .(م2010 ،اليوارؼ ) لنجاح اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة

  التقنيعوائق عمى المستوى:  

اعتماد المؤسسة عمى تكنولوجيا جديدة مخاطرة كبرػ سواء من الناحية المالية أو يمثل 
التقنية حيث تواجو المؤسسة صعوبة بالغة بالحصول عمى المعمومات الخاصة بالتكنولوجيا 

وتعتبر ىذه المخاطر أحد عوائق التي  تقف في تنمية وزيادة اإلبداع التكنولوجي وأيضا  ةالجديد
، المنشأة فيو تعمل الذؼ القطاع في التكنولوجي التطور عن المتاحة المعمومات نقص

وباإلضافة لذلك فان ىذه التقنيات الجديدة تحتاج الي أيدؼ عاممة مؤىمة ولدييا الخبرة التي 
 ويمكن أيضا اعتبار ،تساعد في تركيب التجييزات الجديدة المستخدمة في عممية اإلنتاج 

 بشكل العاممين تحفيز الباىظة  و عدم تكمفتيا وكذلك تراع،االخ براءات عمى الحصول صعوبة
والمبدعين كل  اإلبداع لمشاريع العميا اإلدارة من المقدم الدعم الفنية و قمة مياراتيم ورفع كاف  

 .(م2013 ،الغني) ىذه العوامل تعد من محددات  عممية اإلبداع التكنولوجي
 (Schilling, 2009) المجتمع عمىتأثير اإلبداع التكنولوجي 

يعتبر اإلبداع التكنولوجي ميم لممجتمع فيو يزيد المعرفة ويوفر خيارات أخرػ أكثر فاعمية 
وزيادة  (GDP) اب زيادة مستوػ دخل الفردوفائدة لممنظمة ويعتبر اإلبداع التكنولوجي من أسب

مستوػ المعيشة لممجتمع يزيد من مجموعة السمع والخدمات المتاحة لممجتمع، وأيضا يزيد من 
كفاءة تقديم ىذه الخدمات. ومن األمثمة عمى ذلك مثبل عن طريق اإلبداع التكنولوجي يتم إنتاج 

ير اإلبداع التكنولوجي ليس دائما ايجابيا وتأث وتحسين المنتجات الموجود بالسوق.أدوية جديدة 
عمى المجتمع فبعض األحيان تنتج أثار سمبية بسبب اإلبداع التكنولوجي مثل تموث البيئة 

التكنولوجي سبب في فقد التنوع في الثقافة  اإلبداعبالمخمفات الطبية وغيرىا وأيضا يمكن اعتبار 
 .والعادات

نولوجي ينقسم إلى نوعين إبداع العممية ,إبداع ويمكن تمخيص ما سبق بان اإلبداع التك
الخدمة وعمى شركة االتصاالت االىتمام بكبل النوعين لكي تضمن موقع تنافسي متميز, وأيضا 

 أن عمى شركة االتصاالت أن تأخذ بعين االعتبار ايجابيات وسمبيات اإلبداع التكنولوجي و
 .تعمل بو ذؼالبيئة والمجتمع ال تراعي التوازن بين اإلبداع التكنولوجي وبين مصمحة
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 انًجحج انخبَٙ

 انًضئٕنٛخ االجتًبػٛخ 

 :المقدمة

دول العالم، والتي نتجت عن  واالقتصادية والبيئية فيبعد تزايد المشكبلت االجتماعية 
تحقيق مصالحيا الذاتية عمى حساب البيئة والمجتمع التي تعمل  إلىونظرتيا  أعمال الشركات

ومسؤولياتيا كبيرة عمى ىذه الشركات في سبيل مواجية التزاماتيا  ظيرت ضغوطات بو،
غير المسئولة الصادرة عنيا، من ىنا ظير مفيوم المسؤولية االجتماعية،  وتصحيح الممارسات
، في محاولة منيا لتحسين صورتيا والبيئةاألعمال تغير من نظرتيا لممجتمع  وأصبحت منظمات

 & ,McWilliams, Siegel) المجتمع من جية أخرػ  في وايجابيفعال  ولمعب دورمن جية 
Wright, 2006) ،  الخبراء بأن المسئولية االجتماعية لمشركات تمثل حصة المواطنين  ويرؼ

في أرباح تمك الشركات وجزء من سد الدين لممجتمعات التي تقام بيا تمك الشركات وشكل من 
الشركات المستيمكين ىم من أسيموا في أرباح ىذه  أنالجميل كون  رد أشكال

 .(م2011،الرحاحمة)
 بػٛخَشأح ٔتطٕس انًضئٕنٛخ االجتً

ظير مفيوم المسئولية االجتماعية لمشركات بشكل واضح في منتصف التسعينات من 
القرن العشرين ومن ذلك الوقت وىي في تطور وزيادة في االنتشار ويرجح أغمب الباحثين بأن 

تبلشي دور الدولة  العولمة، الخصخصة،السبب وراء انتشار مفيوم المسئولية االجتماعية ىي 
 .(م2002،ات الميتمة بحماية البيئة )الشرعوازدياد المنظم

تم االقتراح األولي لمميثاق العالمي لممسؤولية االجتماعية و البيئية من  م1999في سنة  
قبل األمين العام لؤلمم المتحدة آنذاك السيد كوفي عنان، في خطابو أمام المنتدػ االقتصادؼ 

، و ىو 2000مم المتحدة بنيويورك سنة العالمي، في حين انبثق الميثاق النيائي في مقر األ
عبارة عن مبادرة مواطنة طوعية متعمقة بالمؤسسات يعرض تسييبل و تعيدا من خبلل عدة 
آليات)سياسات الحوار، المعرفة، شبكات محمية ومشاريع الشراكة( و يعتمد ىذا الميثاق عمى 

ؤسسات و القوػ العاممة، و المسؤولية االجتماعية و البيئية العامة بما في ذلك شفافية الم
المجتمع المدني لمبدء و المشاركة في األداء الجوىرؼ المتعمق بمتابعة المبادغ المستند عمييا 

 تتعمق ىذه المبادغ به: حقوق اإلنسان، ظروف العمل، البيئة ومحاربة الفساد في الميثاق و
ة يرػ أنيا موجودة من والمتتبع لمراحل المسئولية االجتماعي ، (6ص ،م2009)السحيباني ،
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بمراحل مختمفة حتى وصمت ألي المفيوم التي عميو اآلن وقد تم دمج ىذه  وقد مرتالقدم 
 (م2013،رشيد و )دادن المراحل الزمنية في أربعة مراحل أساسية وىي:

 :الثورة الصناعية واإلدارة العمميةمرحمة  -1

 المخترعهات اسهتخدام بهدأ ثحيه اإلنسهانية تهاريخ فهي بهارزا حهدثا الصهناعية الثورة تمثل
المؤسسات تركز ىدفيا عمى تحسين األداء االقتصهادؼ لبيئهة  توكان المؤسسات، في العممية
البيئهة المحيطهة  عمهىلتحقيق األرباح  وتعظيميا ولم تكن تأخذ بالحسبان تأثير أعماليا   العمل

طويمة بأجر قميهل بيا أو عمى العاممين حيث كان يتم تشغيل النساء واألطفال لساعات عمل 
ولم يكن ىناك وعي بيئي أو اىتمهام بالبيئهة وتهوفير المسهاحات الخضهراء  ولكهن ممكهن القهول 

المؤسسات وعت جانب بسيط من جوانب المسئولية االجتماعية وىو تحسين أجهور  إدارةبأن 
 .لمعاممين فييا مع بذليم لجيد كبير بأداء العمل

 :ون ىورث وتجارب اإلنتاج خطوط ظيور مرحمة -2

 األطفالبالعمل وزيادة الوفيات الناتجة من  اإلصاباتتزايد استغبلل العاممين وكثرة  
والنساء العاممين بالمؤسسات كل ذلك أدػ بالمدراء إلي التفكير بتحسين ظروف العمل بالبيئة 

 ترتب والذؼ اإلنتاج، لخطوط فورد ىنرؼ  ابتكار مع ىذا تزامن وقد ،التي يعمل بيا العاممون 
 في التموث ونسب المنبعثة الغازات زيادة إلى أدػ ما السيارات من كميات كبيرة إنتاج يوعم

 إلى أدػ ما واإلنتاج، بالعاممين االىتمام تأثير دراسة حاولت ىورثون  مصانع أن كما اليواء،
المنظمات وخاصة في  في االجتماعية بالمسؤولية االىتمام بدأ وىنا عمميم، ظروف تحسين

 .ف العمل بغرض زيادة الربح لممنظماتتحسين ظرو 
 :الكترية والنظرية الكبير االقتصادي الكساد مرحمة -3

كان ىدفيا األساسي زيادة  اىتمام المؤسسات بمصمحتيا عمى حساب بعض الجيات فقد
تسويق منتجاتيا بغض النظر عن ميول ورغبات المستيمكين فقد نتج عن ذلك الكساد العالمي 

من العمال من عمميم  وقد   اآلالفانييار العديد من الشركات وتسريح  إلىالكبير الذؼ أدؼ 
 التي كيتر نظرية ظيور ومع العاممين، مصالح لحماية الدولة لتدخل ميمة نتج عن ذلك دعوات

 لتأصيل أرضية بناء إلى أدػ ،االقتصادؼ التوازن  إلعادة معقول بحد تدخل الدولة بوجوب دعت
 األصوات وتعالت النقابات، دور خبلل تعزيز من االجتماعية وليةالمسؤ  عناصر وتحديد أفكار

 ظير وقد لؤلجور، األدنى الحد وتحديد جديدة، قوانين وسن العمل، ظروف بتحسين بالمطالبة
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تأخذ  االجتماعية المسؤولية بدأت وىنا الصناعي، والتوسع الثانية العالمية الحرب بعد جميا ىذا
 .لمؤسسةا إستراتيجية في ىامة مكانة

 :النقاباتو  اإلدارة بين الواسعة المواجيات مرحمة -4

ودورىهها فههي التههأثير عمههى قههرار المؤسسههة وزيههادة  امتههازت ىههذه المرحمههة بزيههادة قههوة النقابههات
 بزيهادة كهذلك الفتهرة ىهذه تميهزت توعية الناس بالمخاطر البيئية وأىمية المحافظة عمهى البيئهة كمها

 ما المختمفة، البيئية االنتياكات من ميمة تتعمق بجوانب سبابأل المحاكم أمام المرفوعة القضايا
البيئيهة، واألخبلقيهة وذلهك مهن  االجتماعيهة، بالجوانهب االىتمهام زيهادة إلهى أدػ ىهذه المؤسسهات

 إطهار فهي الشهفافية بهإدراجخبلل تبينيا لمفيوم المسئولية االجتماعية وقد قامت بعهض الشهركات 
 .الظاىرة ىذه ةلمحارب االجتماعية المسؤولية

 :تعريف المسئولية االجتماعية
 المنشأةلم يكن مفيوم المسئولية االجتماعية واضح في القرن العشرين  حيث كان ىدف 

الشركات  أرباحىو تعظيم ربحيا  بكافة الطرق .ولكن مع النقد المستمر لمفيوم تعظيم  األول
 ليةئو مسفال ،التي تعمل فييا ظيرت بعض الشركات التي تبنت دورا ايجابيا تجاه البيئة 

 وتحقيق االقتصادؼ البعد جانب إلى واألخبلقي االجتماعي البعد يكون  بأن تعني االجتماعية
 بمتطمبات الدائم خبلل التزامو من األعمال قطاع لسموك المحدد ىو والعوائد األرباح في نمو

 (Drucker, 1977)مجتمع لألفراد ا الحياة وظروف ومستوػ  نوعية وتحسينلمجتمعية ا التنمية
تمارس أنشطتيا االجتماعية  إنماكل مؤسسة اجتماعية  أنان مفيوم المسئولية االجتماعية مفاده 

 . (Brendan, 2004, p.6) من خبلل عقد اجتماعي سواء كان ىذا التعاقد صراحة أم ضمنا
 .وقد ذكر العديد من الباحثين تعاريف لمفيوم المسئولية االجتماعية من جوانب متنوعة

 لمؤسسات األعمال المستمر االلتزام بأنيا (43ص، م2010لغالبي والعامرؼ )ا فقد عرفيا
 عمى والعمل والبيئية، واالقتصادية القضايا االجتماعية حل في والمساىمة األخبلقي بالتصرف
بأنيا  عرفيا البنك الدوليو .ككل والمجتمع وعائبلتيم لمعاممين المعيشية نوعية الظروف تحسين

اطات االقتصادية بالمساىمة في التنمية المستدامة من خبلل العمل مع التزام أصحاب النش
التنمية في آن واحد، كما أن المعيشة بأسموب يخدم االقتصاد و  المجتمع المحمي لتحسين مستوػ 

قوة دفع ذاتية من اص يجب أن يكون بمبادرة داخمية و الدور التنموؼ الذؼ يقوم بو القطاع الخ
 .(Aupperle, Carroll, & Hatfield, 1985) مؤسسةداخل صناع القرار في ال
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االلتزام نحو الجميور العام والمجموعات ذات بأنيا  (77ص،م2010الخالدؼ )وقد عرفيا 
والموزعين وغيرىم بما  ،الموردين ،المساىمين كالعاممين،االىتمامات المميزة بعمل المنظمة 
وىذا المفيوم لممسئولية االجتماعية ال يمغي أىداف المنظمة  ،يحقق توقعاتيم من وجود المنظمة

المنشأة األعمال تجاه  عمىكما عرفت المسئولية االجتماعية بأنيا التزام .يق األرباحفي تحق
المجتمع الذؼ تعمل فيو وذلك عن طريق المساىمة بمجموعة كبيرة من األنشطة االجتماعية 

خمق فرص عمل وحل مشكمة اإلسكان ، مكافحة التموث الخدمة،تحسين  ،محاربة الفقر مثل:
 .(10ص، م2014، عوض)وغيرىا والمواصبلت 

 المسؤولية ان عمى اتفقت التعاريف جميعأن   لنا يتضح أعاله التعاريف تحميل وعند
  ىي: االجتماعية

 .والفعمي الذاتي االلتزام -1

 .باآلخرين االىتمام -2
 .وتقاليدىا ولقيميا لمجماعة االنتماء -3

 .الجماعة مشكبلت حل في المشاركة -4
طة والبهرامج التهي يهتم "األنشه أنيدالية االجتماعيدة وتري الباحثة بأنو يمكن تعريف المسئو 

 بالربحية اىتماميا جانب إلى األخبلقية وبالجوانبالمجتمعية  التنمية بجوانب االىتماممن خبلليا 
 يتعهدػ وىهذا ككهل، لمجتمهعوا والمسهتيمكين، العمهبلء، وتجهاه العهاممين تجهاه التهزام وىي ،التجارية
 .والمتمقي" المانح منيا يستفيد عبلقة إلى نصل بحيث ،التطوعي الخيرؼ  العمل

 ومن وجية نظر المنظمات ىناك عمى األقل ثالث مستويات لممسئولية االجتماعية 

((Stahl and Grigsby ,1997: 
 .درجاتيا بأدنىلمقانون حيث يقوم المديرين بااللتزام بالمتطمبات االجتماعية  االمتثال -1
 .المصالح الذاتية والتفوق عمى المنافسين خدمةالمديرين لكسبلح استراتيجي يستخدمو  -2
أعظم مستوػ حيث يراعي المدراء مصالح المجتمع بنفس الدرجة التي يراعي فييا  -3

 القانون.مصالح المنظمة أؼ يأخذون مواقف أبعد مما يفرضيا 
 يمي:االجتماعية كما  ة عناصر ميمة لمفيوم المسئوليةوقد تحدث زويمف عن أربع

 (149ص ،م2003 زويمف،)
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سواء بالمساىمة بتنظيفيا أو من خبلل تقميل المموثات التي المحافظة عمى نظافة البيئة  -1
 .تضخيا الى البيئة

تساىم في تغيير الظروف السيئة التي يعاني منيا  اإلسيام في توفير أجواء وظروف -2
 .األفراد بالمناطق األقل حظا في المجتمع

ن بيا من خبلل مراعاة مبدأ موظفين العامميتباع أساليب تتسم بالعدل في اختيار الإ -3
بين األفراد بحيث يتم اختيار الشخص المناسب التي تتناسب مؤىبلتو مع الفرص  تكافؤ

 .الوظيفة

اإلسيام في معالجة المشاكل االجتماعية األخرػ التي ربما تكون المؤسسة ساىمت في  -4
 حدوثيا وتمحق ضررا بأفراد المجتمع. 

 جتًبػٛخنًضئٕنٛخ االاأثؼبد 

من خبلل التعريفات المختمفة لممسئولية االجتماعية واألبحاث التي قام الباحثين من 
خبلليا بتعريف المسئولية االجتماعية بأنيا التزام تجاه المجتمع وأصحاب المصالح والعاممين 

تحديد أن المسئولية  إلى carroll ((2006 جعمت الباحثىذه التعاريف  بالمؤسسة فشمولية
 تماعية تضم أربع مسئوليات متكاممة ومترابطة ىي:االج

وتضمن ىذه المسئولية  :((Economic Responsibilityالمسئولية االقتصادية -1
األعمال والمسئوليات التي يجب أن تقوم بيا المؤسسة حيث يكون ىدفيا توفير السمع 

أن تحقق والخدمات التي يحتاجيا المجتمع بتكمفة معقولة ونوعية جيدة ومع مراعاة 
المؤسسة األرباح لكي تقوم بتعويض أصحاب المصالح وفي إطار ىذه المسئولية ممكن 

 .تعظيم الربح  إلىاإلشارة 
وىذه المسئولية تحددىا القوانين التي :(Legal Responsibility)) المسئولية القانونية -2

 إطارة وفي القانوني لممساءلةتفرضيا الدولة بحيث لو قامت المؤسسة باختراقيا تتعرض 
فرص عمل لمجميع مع عدم التفرقة بسبب الجنس والمون والحفاظ  إتاحةىذه المسئولية 

تباععمى البيئة   .القوانين البيئية وا 

تراعي المؤسسة الجانب  أنىي :(Ethical Responsibility) المسئولية األخالقية -3
وفي الواقع  بو،وم بالعمل األخبلقي والسموكي في معامبلتيا وتراعي التقاليد بالبمد التي تق

تسييل عمل  إلىفان ىذه الجوانب لم تكتب في قوانين ممزمة ولكن احتراميا يؤدؼ 
 .المنظمة وعمميا بشكل صحيح وعادل
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وىي عبارة عن أنشطة :Responsibility (Philanthropy) المسئولية الخيرية -4
أن تشمل جميع  لليا وتحاو غير ممزمة  وعية وتكون تنفذىا المؤسسة بشكل مبادرات ط

فئات المجتمع مثل تمكين المرأة وعمل مشاريع صغيرة وكفالة األيتام وغيرىا من 
 تيدف المؤسسة إلي زيادة األرباح من خبلل تنفيذ ىذه األنشطة. المبادرات وال

العناصهههر فهههي شهههكل ىرمهههي متسمسهههل لتوضهههيح  ىهههذه carroll (2006, p.37)وقهههد وضهههع 
واعتمهههاد كهههل عنصههر عمهههى العنصهههر األخههر كمههها ىهههو موضهههح  طبيعههة التهههرابط بهههين ىههذه العناصهههر

 .(2.3بالشكل )

 
 :أبعاد المسئولية االجتماعية(2.3شكل )

 

 Carroll, 2006,p37 المصدر :

( ىي حاصل مجموع األنواع األربعة CARROLL) فالمسؤولية االجتماعية حسب كارول
 لممسؤولية، والتي يمكن كتابتيا بالصيغة اآلتية:

  
 

اإلشارة إلى أن وجيات نظر الفئات ذات المصمحة األساسية حول المسؤولية تجدر و 
االجتماعية لممؤسسات وفق ىذه المكونات األربعة تتباين من ناحية األىمية التي تعكس 
مصمحتيا فمثبل يركز المساىمين بالدرجة األولى عمى البعد االقتصادؼ في حين يركز الزبائن 

 ةيالمسؤولية االجتماعية لمشركات = المسؤولية االقتصادية + المسؤولية القانونية + المسؤولية األخالقية + المسؤولية الخيِّر 
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وظفين فما ييميم ىو البعد القانوني أما المجتمع المدني فيعطي عمى البعد األخبلقي أما الم
 .(84، صم2010)الغالبي والعامرؼ ،من المسؤولية  ؼ أىمية كبرػ لمبعد الخير 

.(م2011،الخشمان و )الزيود :أىمية المسئولية االجتماعية

ذلك كان اىتمام المؤسسات في مجتمعيا وبيئتيا الداخمية والخارجية التي تعمل بيا كل  إن
سبب في زيادة ربح ىذه المؤسسات عمى المدػ الطويل وتكمن أىمية المسئولية االجتماعية 

 تستطيع تحقيق ما يمي: أنيالممنظمات التي تطبقيا في 

 المجتمع تحسين صورة المؤسسة في المجتمع وتعزيز مكانتيا واحتراميا من قبل. 

 جتماعيةاال مسئوليتيا مستوػ  عمى اإلعمال نمو درجة اعتماد. 

 تساىم في تحقيق الفوائد لممؤسسة والمجتمع والعاممين كبل عمى حد سواء. 

  تعامبلتياتحسين نوعية الحياة عندما تقوم المؤسسات بتتبع المسئولية االجتماعية في 
 . فتساعد في تطور المجتمع وتحسين البيئة

 اقتصادية ورةضر  أصبحت لشركة االتصاالت االجتماعية وليةئالمس أنومن ىنا نبلحع 
 الببلد، من بمد في يعيش كيان ألؼ األدبية وليةئالمستممييا  إنسانية ضرورة كونيا جانب إلى

مشاركة الشركات فييا والتفاعل مع الدولة مثل  إلىويوجد بالمجتمعات مشاكل كبيرة تحتاج 
التي تحتاج مشكمة البطالة والمشكبلت البيئية مثل التموث ومشكمة األمية وغيرىا من المشاكل 

 عممت لو, مشاركة الدولة في حميا والتقميل من أثارىا السمبية عمى المجتمع الذؼ تعمل فيو ىإل
 أو البيئي التثقيف في تدريبية برامج أو تنظيم عممية، مشروعات دعم عمى مثبلً  الشركات

داريا، وتربوياً  وفكرياً  عممياً  مدعوم مشروع عمييا يقوم المعموماتية ا   عن ليا إما عبلماإل وطرح و 
ماو   المختمفة بروافده اإلعبلم طريق  بحيث الحكومية، والثقافية التعميمية المؤسسات طريق عن ا 
 عمى لمشركة تشجيعاً  ليكون  ،الربح في ىامشاً  ويزيد الفعمية البرامج تكمفتيا ىذه عائد يغطي
 ليذه الدعاية في متمثلال الكبير االقتصادؼالمردود  جانب إلى ،االجتماعية مسؤوليتيا مواصمة
 . الشركات

 يجبدئ انًضئٕنٛخ االجتًبػٛخ:

 (14ص ،م2014،تم تحديد عدة مبادغ لممسئولية االجتماعية لمشركات تشمل:) عوض

 .مسئولية الشركة كجزء فاعل في تنمية المجتمع -1

 .الشفافية في األعمال التي تقوم بيا الشركة -2
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 .تمعاتيا وأمام العاممين لديياالتزام الشركة بالمبادغ األخبلقية أمام مج -3

 .االلتزام بالقوانين واألنظمة والمستحقات الحكومية بشفافية ومصداقية -4

 .احترام طمبات ورغبات أصحاب المصالح من المساىمين -5

 .احترام حقوق اإلنسان -6

 .احترام العبلقات الدولية والسموكيات المتعارف عمييا دوليا -7
 :ًصبنحانًضئٕنٛخ االجتًبػٛخ تجبِ أصحبة ان

 اتجاه مسؤوليتيا تتحمل كما ،بيا المنوط االجتماعي بالدور االقتصادية المؤسسات تقوم
 في م1963 عام في ""أصحاب المصالح استخدم مصطمحوقد  ،المصالحأصحاب  من العديد
 أصحاب " عرف حيث األمريكية، المتحدة الواليات في لؤلبحاث ستانفورد معيد في عقد اجتماع
أصحاب ، موجودة تكون  ال دونيا أنو حيث المؤسسة، بتدعيم تقوم مجموعات نيمبأة " المصمح

 المصالح سواء كانوا مجموعات أو أفراد تؤثر وتتأثر بالقرارات والسياسات التي تتبناىا المنظمة

 .(م2014 ،ياسينو  براىيمي)

أصحاب مصالح أساسيين وأصحاب مصالح ىما:قسمين  إلىأصحاب المصالح ينقسم 
أصحاب المصالح األساسيين ىم الذين ليم رأسمال مستثمر في المنظمة مثل مالكي  ،ثانويين

ىم جميع األفراد الذين تؤثر  أصحاب المصالح الثانويينا بينم المستيمكين، الموردين،المنظمة 
كل فرد من  المنافسين، المجتمع اإلعبلم الحكومة، وسائلالمنظمة عمييم وتتأثر بيم مثبل 

أصحاب المصالح لو اىتمام وتوقعات مختمفة من المنظمة ولذلك يكون ىدف المنظمة األساسي 
مصالح وتعظيم المنفعة لكل منيم اب التوازن وتحقيق رضا جميع أطراف أصح إيجادىو 

(Veersalu,2011).  وقد قامFreeman المساىمون،  وىم:قائمة بأصحاب المصمحة  بتقديم
المجتمع  العمال،العاممون، نقابات ،السياسيةاألحزاب  الزبائن، ,الضغطجماعات  المالية، المؤسسات
كما   (Freeman, 1984, p.25) الطبيعيةلبيئة ا الحكومة، الموردون، المنافسون، المحمي،

 .(2.4ىم موضحين بالشكل )
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 (:مخطط يوضح أصحاب المصالح2.4شكل )

 

 (Freeman, 1984, p. 25) :المصدر

 أْى أصحبة انًصهحخ فٙ يُظًبد األػًبل: ٔنٛخ االجتًبػٛخ تجبِانًضإ

اه كل يجب أن تمتزم منظمات األعمال بممارسة عدد من المسؤوليات االجتماعية تج
، ويؤثرون ويتأثرون بنشاطاتياأصحاب المصمحة، خصوصا الذين تربطيم بيا مصالح مباشرة 

 :األعمالفيما يمي نذكر بعض األبعاد التي يجب أن تشمميا الممارسات المسئولة لمنظمات 
 (7، صم2011،مقدم)

 انًضئٕنٛخ االجتًبػٛخ اتجبِ انؼبيهٍٛ ثبنًُظًخ: -1

 المؤسسة من مختمف مستويات الييكلخاص العاممين بتشمل ىذه الفئة جميع األش
التنظيمي بالمؤسسة وتتمثل مسئولية المؤسسة تجاىيم ليس فقط في توفير األجور العادلة ولكن 

 نظام االجتماعية، التأمينات خبلل توفير نظام منومريحة أيضا من توفير ظروف عمل مبلئمة 
سكن  تأمين في المساعدة تدريبية، برامج توفير ،الصناعي األمن توفير لمرعاية الصحية،
 عن فقط ليس بالمسؤولية وذلك يساىم بأن يشعر العامل ، (م2011،ر)خضو لمعاممين وغيرىا 
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 تعمل وظيفتو بحيث حدود خارج األعمال عن كذلك بالمسؤولية يشعر يؤدييا بل التي األعمال
 .(57، صم2012)جودة، أفضل بشكل كميا المنظمة

 انؼًالء:الجتًبػٛخ تجبِ انًضئٕنٛخ ا -2

تعتبر ىذه الفئة من أصحاب المصالح ميمة جدا لممؤسسة فوجود وكيان المؤسسة يعتمد 
قبال العمبلء  السمع والخدمات التي تقدميا المؤسسة ورغبتيم بيا  عمىعمى مدػ استيبلك وا 

ولذلك فمن واجب المؤسسة تجاه ىذه الفئة عدم الغش او تقديم منتجات مؤذية صحيا 
عمل استطبلع ألراء العمبلء والبحث وأيضا يجب أن تقوم المؤسسة ب ، (م2011)خضور،

باستمرار لبلستعبلم عن احتياجات وتوقعات جديدة لمعمبلء ويؤدؼ ذلك ان تكون المنظمات 
دخال منتجات أو خدمات جديدة لتمبية احتياجات وتوقعات العمبلء  مبدعة من حيث تطوير وا 

(Hong lgel and lasirihogthong,2006,p.130). 

 انًضإٔنٛخ االجتًبػٛخ تجبِ انجٛئخ:  -3

حماية البيئة من األضرار الناتجة عن نشاط المنظمة، المساىمة في حمبلت حماية البيئة 
 .(5، صم2009،وآخرون الحورؼ ) طبيعية، تبني سياسة بيئية رشيدةالموارد ال والحفاظ عمى

 انًحهٙ: انًضإٔنٛخ االجتًبػٛخ تجبِ انًجتًغ -4

المجتمع المحمي بالنسبة لمنظمات األعمال شريحة ميمة إذ تتطمع إلى تجسيد  يعتبر 
يتطمب منيا مضاعفة نشاطاتيا تجاىو، من خبلل  الذؼ راألمتعزيزىا، و متانة العبلقات معو 

 التي تشمل: المساىمة في دعم البنية التحتية، إنشاء الجسور وو بذل المزيد من الرفاىية العامة، 
الحدائق، المساىمة في الحد من مشكمة البطالة، دعم بعض األنشطة مثل األندية الرياضية و 

المجتمع المدني، تقديم العون لذوؼ  التقاليد، دعم مؤسسات و الترفييية، احترام العادات
 الخيريةاالحتياجات الخاصة، الدعم المتواصل لممراكز الصحية و العممية، رعاية األعمال 

 .(5ص ،م2009،وآخرون )الحورؼ 

 انًضإٔنٛخ االجتًبػٛخ تجبِ انًضبًٍْٛ: -5

يعتبر المساىمون من الفئة الرئيسية من أصحاب المصالح حيث يقومون بالمغامرة 
تجاىيم من خبلل تعظيم قيمة السيم  المؤسسةبأمواليم مقابل فوائد يجنونيا وتتجمى مسئولية 

الحق في الحصول عمى المعمومات الكافية  ربح ممكن، حماية أصول المنظمة، وتحقيق أقصى
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عن أداء المنظمة، التعامل العادل مع المساىمين من دون أؼ تمييز، إشراك المساىمين في 
 .(5، صم2009،وآخرون الحورؼ )لممنظمة القرارات اليامة 

 انًضإٔنٛخ االجتًبػٛخ تجبِ انًٕسدٌٔ: -6

ل عمى إنيا عبلقة مصالح متبادلة، ينظر إلى العبلقة ما بين الموردين ومنظمات األعما
لذلك يتوقع الموردون أن تحترم منظمات األعمال تطمعاتيم ومطالبيم المشروعة التي يمكن 

 اإلنتاجية،تمخيصيا باالستمرار في التوريد وخاصة لبعض أنواع المواد األولية البلزمة لمعمميات 
 االلتزامات،اإلضافة إلى تسديد وأسعار عادلة ومقبولة لممواد المجيزة لمنظمات األعمال ب

 )الغالبي والعامرؼ،وتدريب الموردين عمى مختمف طرق تطوير العمل ،والصدق في التعامل

 .(88ص، م2005
 انًضإٔنٛخ االجتًبػٛخ تجبِ انحكٕيخ: -7

المؤسسات أن تقوم بااللتزام بالتوجييات والتشريعات والقوانين الحكومية وتسديد  ىعم
في حل المشكبلت  والتطوير اإلسيامفي البحث  منيا، اإلسيامعدم التيرب الرسوم والضرائب و 

 .(م2009،)عطاراالقتصادية واالجتماعية 
 انًضإٔنٛخ االجتًبػٛخ تجبِ جًبػبد انضغظ: -8

 التعامل .العمالية النقابات دور المستيمك احترام حماية جمعيات مع الجيد التعامل
 .(م2010،)ضيافي الصحافة مع الصادق

 انًضإٔنٛخ االجتًبػٛخ تجبِ انًُبفضٌٕ: -9

عدم استقطاب العاممين بوسائل  صادقة،معمومات  ونزيية، تقديمتكون المنافسة عادلة  أن
 .(م2010،ضيافي) نزييةوطرق غير 

 انخبصخ:انًضئٕنٛخ االجتًبػٛخ تجبِ األقهٛبد ٔرٔ٘ االحتٛبجبد  -10

في التوظيف والعدالة في  لمساواةااألقميات، عدم التعصب ونشر روح التسامح نحو 
الجمعيات التي تساعد المعوقين عمى  المعوقين، دعم العميا، تجييزاتالوصول لممناصب 

االىتمام بكبار  عادلة،فرص ترقية  المرأة،وخصوصية  فوانين المجتمع، احتراماالندماج في 
، م2005،والعامرؼ  )الغالبيعمى الطفولة واحترام حقوق الطفل  والمتقاعدين، الحفاظالسن 
 .(90ص
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 اإلطبس انؼبو نهًضئٕنٛخ االجتًبػٛخ نهششكبد:

يعد تحديد األنشطة في مختمف مجاالت المسئولية االجتماعية الواجب القيام بيا من قبل 
بدوؼ )عام ضرورؼ لكي تتم عممية تقييم المسئولية االجتماعية لمشركات  ضمن إطارالشركات 
تحديد اإلطار العام ويرجع السبب إلى  في صعوبة اكولكن ىن ، (474ص،م2000وعثمان،

 عدة عوامل منيا:
 انؼبيم انًكبَٙ -1

إن أنشطة المسئولية االجتماعية تختمف من مجتمع الى آخر حسب الثقافة السائدة في  
المجتمع فالقيم الدينية والمفاىيم السياسية السائدة في كل مجتمع تفرض عمي الشركات سموكيات 

تقوم بأدائيا وىذه القيم والمفاىيم أيضا تحدد أنشطة الشركات المقبولة والمرفوضة وأنشطة معينة ل
العنصرية بسبب المون والجنس تجد صداىا في المجتمعات  التفرقة مشاكل اجتماعيا فمثبل أن

يكون ليا دور في حل ىذه  أناألمريكية واألوروبية ويتوقع أفراد تمك المجتمعات من الشركات 
فان ىذه المشاكل في المجتمعات العربية  آخرلتخفيف من حدتيا ومن جانب ا أوالمشاكل 

 .(255ص،م2003،)حنانكالمجتمع الفمسطيني واألردني تكاد تكون معدومة 
 انشيبَٙانؼبيم  -2

من زمن  مباشرة( تختمفإن أنشطة المسئولية االجتماعية ذات طبيعة متحركة )غير  
فأنشطة  ، (79ص ،م2007،)بدوؼ جتماعية والسياسية لتغير الظروف االقتصادية واال ألخر تبعا

المسئولية االجتماعية التي قد تصمح لمجتمع ما في زمن ما قد ال تصمح لنفس المجتمع في 
زمن أخر فمثبل ظاىرة تعاطي الشباب المخدرات لم يكن ليا وجود سابقا ولم يكون مطموب من 

ي أصبحت آفة منتشرة وأصبحت الشركات الشركات أؼ أنشطة متعمقة بيا ولكن في الزمن الحال
)الفضل  مطالبة بان تساىم في إيجاد حمول لمتخمص وتقميص انتشار ىذه الظاىرة

 .(170، صم2002،وآخرون 
 أَشطخ انًضئٕنٛخ االجتًبػٛخ

بين  إجماعوبالرغم من صعوبة تحديد إطار العام لممسئولية االجتماعية ولكن يوجد شبو  
أن تمارس من خبللين الشركة  أساسية يمكن أنشطة اجتماعية الباحثين عمى وجود أربعة

الفرعية تحتوؼ عمي  األنشطةوكل نشاط رئيسي يحتوؼ عمى عدد من  ،االجتماعيةمسئوليتيا 
 .(243ص، م2014،وآخرون )عمر  عدد كبير من المتغيرات االجتماعية لمشركات

 توضيحيا كالتالي: وىذه األنشطة األربعة يمكن
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 (م2007، )خامرة :صة بتنمية الموارد البيئيةاألنشطة الخا -1

تعد ىذه المجموعة من أىم المجموعات نظرا إلي توسع استغبلل الموارد الطبيعية والتقدم 
نوعية  عمىيؤثر  المختمفة، وكماالتكنولوجي وما نتج عنو من تموث وزيادة المشاكل البيئية 

 ط اإلنتاجي بحيث تتم الرقابة عمى التموثىذه المجموعة المظاىر البيئية لمنشا الحياة، وتتضمن
 عمى تؤثر التي لنشاطاتيا الشركة عن ممارسة الناجمة السمبية اآلثار من والحد التنفيذ، أثناء

 الطبيعية. سبلمة البيئة والمحافظة عمى مواردىا  عمىالبيئة بيدف المحافظة 
                                  (Rahahleh & Sharairi,2008) : األنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية -2

العاممين فييا كالموارد البشرية التي  عمىيتضمن ىذه األنشطة تأثير أنشطة الشركة   
 تحسين وضع عمى تعمل التي األنشطة تشمل فيي تسيم في تحقيق أىداف ىده الشركة وبالتالي

رواتب والحوافز والتأمين الصحي كإجراءات التعيين والتدريب وال عام، بشكل الموظفين وظروف
تباع تحقيق سياسات الرضا   .الوظيفيواإلجازات مدفوعة األجر ونظام التأمين والمعاشات وا 

 Gray et. al, 1995)) : األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع -3

تحقيق منافع لممجتمع المحمي بشكل خاص  إلىيتضمن ىذا المجال األنشطة التي تؤدؼ 
 السن، توفيرالرعاية الصحية لممرضى وكبار  األنشطة: تقديمعام من ىذه والمجتمع ككل بشكل 

الجمعيات الخيرية وغيرىا من  عمل، دعمفرص  الجامعات، توفيرفرص تدريب لمطبلب 
ىذه المجموعة بأنيا ذات التزام تتطوعي وىذا يعزز من استمرارية  األخرػ، وتتصفاألنشطة 

 الشركة ونجاحيا 
 (244، صم2014،وآخرون  )عمر :والخدمات بالمنتجات رتقاءاألنشطة الخاصة باال  -4

               تحقيق حيث من الزبائن بالعبلقات مع المرتبطة األنشطة المجموعة ىذه نطاق يتضمن
مثل  لممنتجات النوعية المظاىر األنشطة ىذه الخدمة، وتتضمن أو المنتج عن رضاىم

 إلى إضافة البيئة، تموث أثرىا عمى وكذلك منيا، المرجوة المنافع وتقديم لبلستخدام صبلحيتيا
أو  المنتج عن اإلعبلن في بالصدق متعمقة أخرػ  أنشطة أن ىناك كما .المستيمك لرضا تحقيقيا
 .بيم  المخاطر المرتبطة وانخفاض االستخدام، طريقة ووضوح ،الخدمة

 (8، صم2011)خضور، :المسئولية االجتماعيةمعايير قياس 

 االجتماعية وىي: المسؤولية قياس في تساعد التي المعايير من جممة ىناك

 العاممين تجاه وبالواجبات العمل وشروط وظروف العمل بأخبلقيات االلتزام مدػ. 
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 البيئة حماية تجاه االلتزام مدػ. 

 لمجتمعية ا التنمية في والمساىمةلمجتمع ا في االندماج مدػ 

 والتطوير البحث في االستثمار مدػ. 

 والفساد( الرشوة في التورط األخبلقية )عدم القواعد ومراعاة اإلنسان حقوق  اماحتر  مدػ. 

 الذؼ ISO26000 كاأليزو لمشركات االجتماعية المسؤولية لقياس دولية معايير ىناك أن كما
 حقوق  البيئة، حماية العمل، وممارسات العمالية الحقوق  اإلنسان، حقوق  :التالية التلمجاا يشمل

 ..لمجتمعيةا والمشاركة تنميةال المستيمك،
 :ػالقخ انًضئٕنٛخ االجتًبػٛخ ثبإلثذاع

من الصعب ربط مبادرات المسئولية االجتماعية باإلبداع ألن اإلبداع يكون بشكل عرضي 
وغير مخطط لو يعتبر اإلبداع أساسي لتمبية احتياجات المجتمع  المحمي ويعتبر فرصة لتطبيق 

حساب ربحية  عمىومن جية ثانية يحب ان ال يكون ذلك  المسئولية االجتماعية من خبللو
ان مفتاح النجاح ألؼ إبداع  Asonguويقول   ، (Asongu, 2007) المؤسسة وكسب الزبائن

في الشركة من وجية نظر المسئولية االجتماعية  ىو التواصل مع السمطات البمدية والمحمية 
التي لدييا سياسات  الشركات الشركةيستفيد من منتجات وخدمات  الذؼ والجميور والصحافة

التنمية المستدامة تميل إلى أن تكون مبدعة تكنولوجيا كما انيا تسعي الى استخدام أساليب 
 .(Asongu, 2007) إنتاج جديدة ومبتكرة لمحد من التموث وزيادة الكفاءة اإلنتاجية

بداعات األعمال مرنة  أندعت األبحاث  كي تواجو بفعالية المتطمبات لتكون مشاريع وا 
أن ىناك عبلقة  (م2006)  Borger and Kruglian skas المتغيرة ببيئة األعمال وقد وجد

العامة وبين قيام  إستراتيجيتياالمسئولية االجتماعية ضمن  إلستراتيجيةقوية بين تبني المؤسسة 
 .بداع الفعال بيئياالشركة باإل

بتمبية  جديدة تقومالعديد من اإلبداعات التكنولوجية البيئية تقوم بخمق نماذج تجارية 
 عمى، (Phills et.al,2008 ) وكفاءة بشكل مستدام ليةاحتياجات السكان بطريقة أكثر فعا

الحياة من  قيد عمىتستخدم اإلبداع الذكي والمسئول لتحقيق الربحية وبقاء الشركة  أنالشركات 
 (Manning, 2004, p.9) .ػ البيئية والمجتمعية من جية أخر  جية وتحقيق االحتياجات
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 :اإلبداع المسئول

دة كفاءة استخدام اإلبداع التكنولوجي من جية لزيا تقوم بعممية أن إلىتحتاج الشركات 
المترتبة عن  ثاراآليجب أن تأخذ بعين االعتبار  أخرؼ  استيبلك المواد ومن جيةالطاقة وتقميل 

وبالتالي فان الكربون الذؼ يسبب التموث  أكسيد نيثاوانبعاث البيئة  عمى استخدام ىذا اإلبداع
لكي تستطيع الشركة ان  المسئولية االجتماعية لمشركات سوف تكون من ضمن محددات اإلبداع

بداعيا وذلك من خبل توازن بين  لذكيال استخدام اإلبداع مسئوليتيا االجتماعية وا 

.(Bansal,2002) 

عممية شفافة وتفاعمية تتم بين المبدعين وأصحاب المصالح  ىو المسئولاإلبداع ف
)الفاعمين المجتمعين( عن طريق تبادل المعرفة ويصبح ىناك تجاوب بين الطرفين لتعزيز 
اإلبداع التكنولوجي و لتحقيق أىداف أخبلقية واستدامة القبول االجتماعي بما يسمح بترسيخ 

 .Owen, 2014))ت باإلبداع وتسويق المنتجاالرغبة 

  عدة أصناف: ويمكن تنصيف أنواع اإلبداع التكنولوجي المسئول إلى
  (12، صم2008)داودؼ ورحال، :عممية اإلنتاجاإلبداع المسئول في -1

البيئية واالجتماعية  مراعاة األمورويتعمق بطريقة إنتاج جديدة أو تحسين طريقة قديمة مع 
مثل اإلبداعات التي تتبنى عمميات اإلنتاج الخضراء ويتم فييا مراعاة البيئة وتقميل التموث 

غير متجددة وذلك باستخدام تكنولوجيا وتقميص استخدام مصادر الطاقة وخصوصا المصادر ال
 .نظيفة

 (175ص ،م2007)البكرؼ، :)الخدمة( اإلبداع المسئول في المنتج-2

)منتج أو خدمة( جديدة أو تحسين في خصائص وصفات منتج قديم مع  وىو تقديم سمعة
بيئة أو األخذ بعين االعتبار االعتبارات االجتماعية والبيئية مثل تقديم منتجات جديدة صديقة لم

ويتوجب عمى  تقديم منتجات خصوصا ألجل فئات خاصة بالمجتمع مثل أصحاب اإلعاقة
الشركات أن تراعي الخصائص األصمية لممنتجات الخضراء ألن الزبائن يميمون بشراء المنتجات 
 الخضراء عندما تمتمك نفس الخصائص لممنتج األصمي مع تميزىا بميزة المحافظة عمى البيئة 
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 ج انخبنج انًجح

 ششكخ االتصبالد انفهضطُٛٛخ

 (د.ت ،االتصاالت الفمسطينية موقع) نشأة شركة االتصاالت

تقديم  أجل من 1997 العام في عامة كشركة مساىمة الفمسطينية االتصاالت انطمقت
 في جديد ىو ما كل لتوفير التطورات التكنولوجية ومواكبة المختمفة االتصاالت خدمات

 عمدت فقد فمسطين، في قطاع االتصاالت رائدة ولكونيا .لممشتركين التتكنولوجيا االتصا
وأحدثيا  الخدمات أفضل لتوفير أحدث التكنولوجيا وتوظيف استقدام إلى االتصاالت الفمسطينية

دورًا  الفمسطينية االتصاالت مجموعة تمعب .االتصاالت قطاع في العالمية التطورات ومواكبة
المحمي  الناتج من %5 بحوالي المجموعة إذ تساىم الفمسطيني، داالقتصا عجمة في محورياً 

 التوظيفية القدرة حيث من فمسطين في المنشأة األولى االتصاالت مجموعة تعتبر كما اإلجمالي،
القيمة  من % 33.16 حوالي بالتل سيم يمثل كما ،الفمسطيني الخاص القطاع مؤسسات ضمن
 .2013 عام نياية في كما السوق  بيانات لك بحسبوذ فمسطين لبورصة اإلجمالية السوقية
االتصاالت  قطاع في مستمر بشكل من االستثمار يمكنيا مالي باستقرار المجموعة وتتمتع

 .التجارية انطبلقتيا منذ في العائدات لمنمو نتيجة وذلك المعمومات، وتكنولوجيا

 :الشركات التالية الفمسطينية االتصاالت مجموعة وتضم
النفاذ  وخدمات الثابت الخط خدمات تقدم التي) بالتل (الفمسطينية تصاالتاال شركة -1

 .المضافة الخدمات من وغيرىا لئلنترنت

 فمسطين. في الخموية لميواتف مشغل أول) جوال (الفمسطينية الخموية االتصاالت شركة -2

 في اإلنترنت لخدمات مزود أكبر) حضارة (التكنولوجي لبلستثمار حضارة شركة -3
 .فمسطين

 فمسطين. في متخصص اتصال مركز أول) ريتش (االتصاالت لخدمات ريتش شركة -4

لمجموعة  اإلعبلمي الذراع) بالميديا (متعددة الوسائط اإلعبلمية لمخدمات بالميديا شركة -5
 .الفمسطينية االتصاالت

وحمول  المعمومات تقنية مجال في ذراع المجموعة) حمول (المعمومات لتقنية حمول شركة -6
 .لاألعما
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 المجموعة عممت بل فحسب، السوق المحمية عمى المجموعة استثمارات تقتصر ولم
الفمسطينية  االتصاالت مجموعة حيث تمتمك الخارجية، األسواق في االستثمار بحكمة عمى

 Dubaiالعالمي  المالي دبي مركز في  القابضة المسجمة فيتل شركة أسيم من 25%

International Financial Centre ،ويعتبر المنطقة في شأنا المالية المراكز أىم من وىو 
 تنفيذ استراتيجياتيا عمى ويساعدىا لمشركة ميماً  أمراً  ىذا المركز في القابضة فيتل شركة تسجيل
 . بيا  الخاصة العملخطط  ضمن المتوقع النمو وتحقيق

 سؤٚخ ششكخ االتصبالد:

االتصهاالت  خهدمات فهي لمشهتركييا ولاأل الخيهار تتطمع االتصهاالت الفمسهطينية بهأن تبقهى
 والعنايهة اإلداريهة فهي الممارسهات العميها المعهايير وبإتبهاع والمبهادغ بهالقيم التزاميها عبهر وذلهك

كمجموعهة  موقعيها عمهى تحهافع حتهى فمسهطين، فهي خدمات االتصهاالت أفضل وبتوفير بالزبائن،
  .المنطقة في رائدة اتصاالت

  :االتالقيم التي تتبناىا شركة االتص

 واألصول المينية، العمل بأخبلقيات ومبادغ االتصاالت: ممتزمون  أخبلقيات -1
 لعمميا بذلك أساساً  لتشكل الفمسطيني، أخبلق المجتمع من مبادئيا ونستمدّ 
 .لتوجياتيا المستقبمية ومنارةً 

 كافة أعماليا في والحوكمة والمحاسبة الشفافية معايير واالستدامة نتبع الشفافية -2
ستراتيجيتيا رؤيتيا تنفيذ بيدف عياومشاري  عمى وحرصاً  المعايير أعمى وفق وا 
 .المجتمعية وتوجياتيا خدماتيا االستدامة في ضمان

 وذلك وشركائيا، يامساىمي وبين بينيا الثقة تعزيز عمى واألمانة تحافع النزاىة -3
بُخطى  والسير خططيا تدعيم عمى يحافع وأمانة، وبما بنزاىة العمل خبلل من
 الموظفين حقوق  جانب المساىمين إلى حقوق  عمى لمحفاظ النمو نحو اثقةو 

 .حد سواء عمى والمشتركين

لتحقيق  االجتماعية بمسؤوليتيم والوطنية ممتزمون  االجتماعية بالمسؤولية االلتزام -4
 من تكنولوجي مزدىر مستقبل بناء نحو وبمسؤوليتيم الوطنية المستدامة التنمية
 .فمسطين في المعمومات تصاالت وتكنولوجيااال قطاع تعزيز خبلل
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 لُيسِيموا موظفين مجموعتيا لكافة المينية القدرات الداخمية تنمي القدرات تعزيز -5
استثمارىا  وذلك عبر ولمجتمعيا، ولمساىمييا خدمًة لمشتركييا البناء عممية في
 .الشبابية الطاقات في

ومن  خبراتيا من مستفيدين ممالتع إلى دائماً  خدماتيا تسعى في والتمّيز الجودة -6
 الرائدة الحمول عالية وتبتكر جودة ذات خدمات تقدم حتى العالمية الخبرات
 التكّيف عمى القدرة مع التكنولوجي وقراءة لممستقبل شاممة نظرة عمى المبنية

  .الفمسطيني الواقع المستمر مع

مواطن  كل مع بشراكة لمعمل التكنولوجي تطمح المستقبل بناء نحو الشراكة -7
  .فمسطين في المستقبل التكنولوجي بناء أجل فمسطينية من ومؤسسة فمسطيني

 عمى جيدىا لمحفاظ قصارػ  وتبذل مشتركييا احتياجات المشتركين تتفيم رضا -8
لتحقيق  الجيد من المزيد وبذل خدماتيا عمى جودة التركيز خبلل من بيا ثقتيم
 .واالقتصادية جاتيم التقنيةالحتيا واالستجابة رغباتيم تمبية في التميز

 ئصتشاتٛجٛخ ششكخ االتصبالد:

خدماتيا  وتنويع الفمسطيني السوق  في انتشارىا توسيع عمى الفمسطينية االتصاالت تعمل
واتبعت  عميو، والحفاظ إلرضائو سعيا الفمسطيني لممستيمك متكاممة حزم شكل عمى وتقديميا

منيا  كل تعنى مستقمة شركات إنشاء لخبل من التخصص سياسة ذلك سبيل في االتصاالت
 مجموعة االتصاالت رؤية مع المنسجمة اإلستراتيجية األىداف لتحقيق العمل جوانب من بجانب

 :يمي  بما والمتمثمة

 المعطيات وتراسل المعمومات وأنظمة االتصاالت تكنولوجيا وخدمات نظم أحدث توفير -1
 .الفمسطينية التجمعات كافة في نالزبائ احتياجات كافة لتمبية المضافة والخدمات

 عمى والعمل استثماراتيم عمى والمحافظة لممساىمين مجدية استثمار عوائد تحقيق -2
  .مستمر بشكل معيم والتواصل االتصال وتأمين وطموحاتيم توقعاتيم تحقيق

 المناطق كافة في المشتركين من قاعدة ألكبر الخدمات من رزمة أوسع تقديم -3
  .الفمسطينية

 من ممكن قدر أكبر دعم خبلل من الفمسطيني المجتمع لبنات بناء في اىمةالمس -4
 البنية وتطوير واالقتصادية والصحية والتعميمية والتربوية االجتماعية واألنشطة المبادرات
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 بما الفمسطيني والمجتمع المجموعة شركات بين متميزة تواصل عبلقة التحتية، لخمق
 .قدراتو وتعزيز المجتمع طموحات في تحقيق يساىم

  :التحديات التي تواجو شركة االتصاالت
الحصول عمى الترددات اإلضافية البلزمة لمتوسع في تقديم الخدمات والحفاظ عمى  -1

  .جودتيا

( لتتمكن جوال 4G( والرابع )3Gحصول شركة جوال عمى تكنولوجيا الجيل الثالث ) -2
  .قبل الشركات اإلسرائيميةمن تقديم أحدث الخدمات وصد المنافسة غير الشرعية من 

يههزة إلههى فمسههطين وخصوصهها إلههى اإلعاقههات اإلسههرائيمية المتكههررة إلدخههال المعههدات واألج -3
 قطاع غزة

 :الحمول من وجية نظر شركة االتصاالت

خمق حمول إبداعية لتعويض النقص في الترددات من خبلل استقطاب الكفاءات الشابة  -1
 .اإلسرائيميةة في ظل اإلعاقات من فمسطين لتقوم بتطوير الحمول المحمي

 تعزيز إسرائيلتطوير خدمات القيمة المضافة لمتفوق عمى المنافس غير الشرعي في  -2
 .البنية التحتية لمشبكة لمحفاظ عمى مستوػ الخدمات الحالية وتطويرىا

 : المسئولية االجتماعية لشركة االتصاالت

احتياجات  مع تتناسب التي مجالبرا تنفيذ عمى الفمسطينية االتصاالت مجموعة عممت
 المجموعة وحققت اإلنساني، الصعيد عمى أو التنموؼ  الصعيد عمى سواء الفمسطيني المجتمع
 الفئات تستيدف وأساسية ميمة قطاعات تمكين عمى تعمل وبرامج مشاريع خبلل ذلك من
 عممت فقد امج،لمبر  األمثل التنفيذ ضمان أجل ومن ،وماليا فنيا وتدعميا من المجتمع الميَمشة
 حسب كل المستيدفة الفئات إلى مختمفة  لموصول آليات عمى الفمسطينية االتصاالت مجموعة
 مجموعة مؤسسة خبلل التنموية من البرامج لدعم آليات المجموعة فخصصت حاجتو،

 الصغيرة واإلغاثي والمشاريع الطارغ  التدخل برامج لدعم وأخرػ  لمتنمية الفمسطينية االتصاالت
  .المجموعة في االجتماعية المسؤولية صندوق  خبلل من
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 :المستفيدة من المسئولية االجتماعية لشركة االتصاالت القطاعات
 انتؼهٛى قطبعأٔالً: 

 الدراسية الفمسطينية االتصاالت مجموعة لمنح السنوؼ  البرنامج خبلل ومن المجموعة قامت -1
 وطالب طالبة 2474 المنح من دينالمستفي عدد ليبمغ 2013 العام في منحة 400 بتقديم
 من % 31 غزة أبناء من نسبة المستفيدين بمغت بداية برنامج المنح وقد منذ تراكمي بشكل
  .المنح مجموع

 درجة لنيل جامعيين ألساتذة دراسية منح الذؼ يقدم ايفاد""برنامج  تقوم المجموعة بدعم -2
 مختمفة تخصصات في الفمسطينية تلمجامعا أولوية عريقة ذات دولية جامعات من الدكتوراه

 المسيرة تطوير في التكنولوجيا بتعزيز "نت أبجد"برنامج  خبلل من المجموعة قامت -3
  .سنة لمدة مجانا بشبكة اإلنترنت مدرسة 1000 ربط خبلل من وذلك التعميمية

 .الفمسطيني المنياج كتب من إلكترونيا كتابا 18 تطوير -4
 انتكُٕنٕجٛب  قطبعحبَٛبً: 

 الجامعة مع بالشراكة (IPV6) مشروع بتمويل الفمسطينية االتصاالت مجموعة قامت -1
 عمى المعمومات تكنولوجيا قطاع في المختصين لتدريب وذلك قطاع غزة في اإلسبلمية

 .( الحديثة  (IPV6 تقنية

 مئات سيمكن والذؼ بالمكفوفين خاصاً  مختبراً  18 وتطوير بإنشاء قامت المجموعة -2
 إدماجيم لتسييل والتعميمية التدريبية الدورات من من االستفادة نالمكفوفي الطبلب
 .اإلنترنت خدمات من واستفادتيم بالمجتمع

 محافظات جميع في المجتمع المحمي لمؤسسات حاسوب جياز 550 المجموعة قدمت -3
 .وخدمة انترنت لمدة عام مجانا ،الوطن
 نهشجبة  انشٚبدح قطبعحبنخبً: 

كيفية  في مكثفا تدريبا الرياديين من وشاب شابة 70 بتدريب االتصاالت مجموعة قامت -1
دارتيا وتطويرىا الريادية أعماليم عرض  .حديثة عممية بطرق  وا 

 العمل لتحسين ميارات التكنولوجيا مجال في النساء تستيدف متعددة دورات قدمت -2
  .المستفيدات لمنساء المختمفة المشاريع مدخول وزيادة
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 ٌُٕ ٔانف انخقبفخساثؼبً: 

 حيث والفنون  لمثقافة االتصاالت مجموعة منحة بإطبلق مره وألول المجموعة قامت
 .المنحة مؤسسة من 16 استفادت
 انًجتًؼٛخ انتًُٛخخبيضبً:   

 .صغيرة مشاريع خبلل تقديم من الفقر تعاني التي لمعوائل دائم دخل توفير
 انًشأح تًكٍٛصبدصبً: 

 تمكين عمى تساعد التي المبادرات المجتمعية لعشرات الدعم بتوفير المجموعة قامت
 والتأىيل التدريب توفير والتوازؼ مع بالتزامن لين المناسبة العمل فرص وتوفر اقتصاديا النساء
 .والتطور لبلستمرار وقابمة لمدخل مدرة مشاريع وتشغيل لتأسيس البلزم
 اإلَضبَٙ ٔانتطٕٚش انتٕػٛخصبثؼبً: 

 كنتيجة اإلنساني والتطوير التوعية وبرامج حمبلت من سمسمة بإطبلق المجموعة قامت
.تنميتو ومتطمبات وحاجاتو الفمسطيني المجتمع واقع حول المجموعة التي أعدتيا لمدراسات



 

 
 
 
 الثالثالفصل 

 الدراسات السابقة
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 انفصم انخبنج

 انذساصبد انضبثقخ

 :مقدمة

من زوايا مختمفة منيا ما  نواعو وتناولتووأاىتمت العديد من الدراسات بموضوع اإلبداع 
معوقات اإلبداع والعوامل المؤثرة  عمىومنيا ما يركز  والقدرات اإلبداعيةيتعمق بالسموك اإلبداعي 

عميو وأيضا ىناك دراسات اىتمت بموضوع المسئولية االجتماعية وتم تناوليا من جوانب 
 الدراسة، بأبعاد الصمة ذات لدراساتالبحوث وا استعراض الفصل ىذا في يتم متعددة. وسوف

إليو آلخرون.وسيتم تقديم ممخص عن كل  انتيى حيث من الباحث يبدأ أن بأىمية مني إيماناً 
دراسة يشمل أىداف الدراسة ونتائجيا وتوصياتيا وسيتم التطرق بالبداية الى الدراسات المحمية ثم 

الزمني من األحدث لؤلقدم وبالنياية سوف العربية وأخيرا األجنبية وسيتم ترتيبيا وفق التسمسل 
 تقوم الباحثة بالتعقيب عمى الدراسات.

  - :المحمية أوال: الدراسات
 ذوي  الموظفين اكتشاف في بغزة اإلسالمية الجامعة ( بعنوان "دورم2015، )دبيك دراسة -1

 منيم" االستفادة وسبل تكنولوجيا المعمومات مجال في اإلبداع

دور الجامعة اإلسبلمية في اكتشاف الموظفين ذوؼ  عمىالتعرف  الىىدفت ىذه الدراسة 
ىذه خبلل فحص مدػ توافر  منيم، من االستفادة وسبل تكنولوجيا المعمومات اإلبداع في مجال

اإلبداعية لدؼ الموظفين وسبل االستفادة من ىذه الميارات الموجودة من وجية نظر  الميارات
 اإلسبلمية.اإلدارة العميا والوسطي بالجامعة 

أفراد  عمى استبانة 214وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وقد تم توزيع 
 (180) استردادوقد تم واإلداريين  األكاديمييناإلدارة العميا والوسطي بالجامعة اإلسبلمية من 

 .البيانات لتحميل SPSS وتم استخدام البرنامج اإلحصائي  %84 ونسبت ما أؼ استبانة

ىناك بعض الغموض لدؼ العاممين في  منيا أنعدة نتائج  إلىقد توصمت الدراسة و 
اإلدارة العميا والوسطي في موضوع اإلبداع في مجال تكنولوجيا المعمومات حيث تتوفر ليم 

اىتمام من قبل اإلدارة العميا  ظاىرة، ويوجداألساسية ولكن الممارسة الفعمية ليست  المبادغ
صحاب الميارات اإلبداعية وكذلك بوضع الخطط واالستراتيجيات التي تقدر بالجامعة بتعيين أ

 .قيم العاممين
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وقد أوصت الدراسة باالىتمام بجذب ذوؼ الميارات اإلبداعية من المنافسين وتوفير أفضل 
مجال  عمىالسبل الحتضانيم ووضع برنامج متكامل إلدارة الميارات اإلبداعية مع التركيز 

ومات وتشجيع وتحفيز ذوؼ الميارات اإلبداعية عن طريق الرواتب والتعويضات تكنولوجيا المعم
 وتخصيص وحدة إلدارة الميارات اإلبداعية.

 االجتماعية المسئولية تعزيز في المينة أخالقيات ( بعنوان"دورم2014، دراسة )الزيناتي -2
 الفمسطينية دراسة حالة مجمع الشفاء الطبي" الحكومية في المستشفيات

 اإلشرافية ألخبلقيات المواقع أصحاب ممارسة مدػ عمى التعرف الى ىذه الدراسةت ىدف
 المواقع أصحاب ممارسة دون  تحول التي المعيقات عمى الوقوفالشفاء و  مجمع في المينة

 المسئولية وتعزيز المينة أخبلقيات ممارسة بين العبلقة استكشاف ،المينة اإلشرافية ألخبلقيات
 .غزة بقطاع مستشفيات الحكوميةال في االجتماعية

 إعداد تم الدراسة ىذه ولتحقيق أىداف التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة استخدمت وقد
 أصحاب المواقع الدراسة من مجتمع وتكون  الفرضيات، اختبار إلى ىدفت استبانة وتوزيع

 عام في مدير ،دائرة مدير دائرة، مدير نائب تمريض، مشرف قسم، رئيس شعبة، رئيس اإلشراقية
 وتم الدراسة، عينة عمى استبانة (180) عدد توزيع تم حيث غزة، بقطاع الطبي مجمع الشفاء

 .%84.44 نسبتو ماأؼ  استبانة (152) استرداد

وقد توصمت الدراسة إلى أن البعد األخبلقي والديني ىم األكثر أىمية بين أبعاد المسئولية 
عي والوطني وتوصمت الدراسة أيضا إلى وجود عبلقة موجبة االجتماعية وثم يمييم البعد االجتما

 الطبي الشفاء مجمع في االجتماعية المسئولية وتعزيز المينة بأبعادىا أخبلقيات بين ممارسة
 .غزة بقطاع

 لمقوانين داعماً  ليكون  الفمسطيني الصحي العمل أخبلقيات ميثاق وأوصت الدراسة بتطبيق
 المؤسسات لربط المستشفيات في متخصصة وحدة إنشاء ن،فمسطي في الصحي بالعمل الخاصة
 المجال في المسئولين دور تفعيل االجتماعية، بالمسئولية تختص المحمي بالمجتمع الصحية
 لجان إنشاء المحمي،المجتمع  يخص بما آرائيم وتوصياتيم أخذ خبلل من المجتمع في الصحي

 المجتمع أفراد توعية دورىا يكون  صحيال لمقطاع المحمي المجتمع من مكونة ومساندة دعم
 .االجتماعية المسئولية تكامل عمى لمعمل تطوعية صحية أيام المحمي وعمل
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 المسددؤولية مفدداىيم تعزيددز فددي الجامعددات ورد"( بعنددوانم2011،جددابر ميدددي،دراسددة ) -3
 "غزة -ىراألز  وجامعة ،حموان جامعتي بين مقارنة ميدانية دراسة-طمبتيالدى  االجتماعية

االجتماعية  مفاىيم المسؤولية تعزيز في الجامعات دور دراسة إلىىدفت الدراسة  
 اإلدراك – القيمية المنظومة – اليوية – والفردؼ الجمعي الضمير– والواجبات )الحقوق 

 بيذه الطبلب وعي ومدػ االجتماعية المسؤولية مفاىيم طبلبيا وتحديد لدػ (االجتماعي
 .االجتماعية المسؤولية مفاىيم لتعزيز الجامعات دور لتفعيل رؤية المفاىيم ووضع

 عمى استبانة( 549وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وقد تم توزيع )
عمى طبلب جامعة األزىر بغزة وتم استخدام البرنامج  استبانة( 445طبلب جامعة حموان و)

 .البيانات لتحميل SPSS اإلحصائي 

عدة نتائج منيا استجابة الشباب المصرؼ والفمسطيني لبعد  وقد توصمت الدراسة إلى
لدػ الشباب الفمسطيني  بالقضايا المجتمعيةأن ىناك ميبل واضحا لموعي  المجتمعية،المسئولية 

 المصرؼ.أكثر من الشباب 

 بين والتواصل العبلقات بنظام االىتمام من متتالية دفعات وقد أوصت الدراسة إعطاء
 تدني أو ،التيميش أو ،باإلقصاء الشعور مكونات إزالة في واالستمرار ،المجتمع مكونات
 مفاىيم إرساء إلى تفضي التي والروافد الشروط مختمف عمى والتأكيد ،الفعالة المشاركة
 من بدرجة يسمح إيجابًيا الجامعي المناخ يكون  أن مستوياتيا،االجتماعية بكل  المسؤولية
 عمى الطبلب وبين ،والمسئولين األكاديميين بين تأكيد الثقة لخبل من وذلك االجتماعي؛ التفاعل
 .التنفيذؼ المستوػ 

 تحقيدق فدي والتكنولوجيا التسويقي اإلبداع بعنوان "دور( م2011،وآخرون )زيدان  دراسة -4
 العمالء" نظر وجية من غزة محافظات في لمبنوك العاممة التنافسية الميزة

 الميزة تحقيق في والتكنولوجيا التسويقي بداعاإل دور دراسة إلىىدفت ىذه الدراسة 
 المناسبة والمقترحات التوصيات من مجموعة غزة، وتقديم محافظات في العاممة التنافسية لمبنوك

 المركز تدعيم أجل من المصرفية خدماتيا وتطوير عمى تحسين البنوك إدارات تساعد التي
 ليا. التنافسي

 عمى استبانة( 400) تم توزيعحيث التحميمي  الوصفي المنيجوقد استخدمت الدراسة 
 .لتحميل البيانات   SPSSالبنوك بطريقة عشوائية وتم استخدام البرنامج اإلحصائي  عمبلء ىذه
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 عمى يعمل مما جيدة بصورة التسويقي اإلبداع تتبع أن البنوك إلىد توصمت الدراسة قو 
 منيا كان والتي التحميل نتائج بينتيا التي القصور بعض ىناك لكنو  لمبنك ميزة تنافسية تحقيق

 وأن أكاونت، نت حساب فتح لدػ مجاني بشكل لمعميل مباشرة االنترنت خدمة ال يوفر البنك أن
 .العمبلء من الراجعة ييتم بالتغذية ال البنك

عالم  في المستجدات آخر متابعة في البنوك ىذه تستمر أن وقد أوصت الدراسة
 عمى وتعزيزىا، أن وتحديثيا تطبيقيا عمى والحرص المصرفية النظمو  واالتصاالت التكنولوجيا

 التي نواحي القصور عبلج عمى والعمل لدييا التسويقي اإلبداع استخدام من تعزز أن البنوك
 قدراتيا تطوير عمى دورية لمساعدتياالتحميل، وأن تستمر ىذه البنوك بعمل بحوث  نتائج بينتيا

 ىذه تطوير وكيفية ليم المقدمة الخدمات عن رضاىم مدػو  العمبلء آراء والتعرف عمى
 .احتياجاتيم مع بما يتناسب الخدمات

المسدؤولية االجتماعيدة عمدى الميدزة التنافسدية  ثرأبعنوان "( م2011،)نزال وآخرون  دراسة -5
 حالة دراسية لشركة جوال"-لشركة االتصال الفمسطينية من وجية نظر العمالء 

المسههؤولية االجتماعيههة عمههى الميههزة التنافسههية  أثههرإلههى التعههرف إلى  ىههدفت ىههذه الدراسههة
 .حالهة دراسهية لشهركة جهوال()العمهبلء لشههركة االتصهال الفمسهطينية مهن وجيهة نظهر 

وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة وأجريت ىذه الدراسة 
( عميهل مهههن عمهههبلء شهههركة االتصهههاالت الفمسهههطينية وتم استخدام 100) عمهى عينهة قواميها
 .البيانات لتحميل SPSS البرنامج اإلحصائي 

وقد توصمت الدراسة الي مجموعة من النتائج منيا توجد العديههد مههن الجوانهب االيجابيهة 
يني ودورىها الفاعهل فهي دعهم األنشههطة فهي تعامهل الشهركة مهع عمبلئيها وأبنهاء المجتمهع الفمسهط

وتبين أيضا العديد من المواقف السهمبية مهثبل مسهؤولية الشهركة تجهاه البيئهة  الثقافيهة وغيرىهها حيههث
 الشركة.حيهث كانهت النظهرة إلهى ىاذ الجانب بصوره سمبيو لمسؤولية 

تماعية حيث تم تقديم العديد اىتمام الشركة بمسئوليتيا االجوقد أوصت الدراسة بضرورة 
 .من التوصيات التهي تسهاعد عمهى تخطي بعض األمور التي قد يكون ىناك قصور فيو

 االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة تطبيق إمكانية مدى"( بعنوانم2009،دراسة )المولو -6
 في المدرجة المساىمة الشركات عمى تطبيقية دراسة-العامة المساىمة قبل الشركات من

 المالية" لألوراق فمسطين سوق 
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سوق  في المدرجة العامة المساىمة الشركات إدراك مدػ عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
الشركات  تمك اىتمام مدػ عمى والوقوف االجتماعية، المسؤولية لمفيوم المالية لؤلوراق فمسطين
تطبيق  مقومات توفر مدػ ودراسة عنيا، المحاسبي واإلفصاح االجتماعية المسؤولية بمجاالت
 .لدييا االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة

الشركات  من المكون  الدراسة مجتمع عمى وزعت استبانو التطبيقية الدراسة وقد استخدمت
استبانو  وبواقع شركة، 37 وعددىا المالية لؤلوراق فمسطين سوق  في المدرجة العامة المساىمة

 مدػ لمعرفة نفسيا لمشركات السنوية المالية التقارير بمسح القيام وكذلك شركة، لكل واحدة
 الوصفي اإلحصاء أساليب استخدام وتم ،االجتماعي األداء عن T-test اإلفصاح واختبار

  .شفيو واختبار ANOVAواختبارات 

ي ف المدرجة العامة المساىمة الشركات إدارة منيا أن نتائج عدة إلى الدراسة توصمت وقد
 ال أنيم إال الواسع، بمعناىا االجتماعية المسؤولية مفيوم تدرك المالية راقلؤلو  فمسطين سوق 

 يمييا البشرية الموارد ثم باألولوية يحظون  فالمستيمكون  االىتمام، نفس المختمفة يعيرون مجاالتيا
 فمسطين سوق  في المدرجة العامة المساىمة لدػ الشركات يتوفر ،المحمي المجتمع البيئة وأخيًرا

 االجتماعية. عن المسؤولية المحاسبة تطبيق مقومات المالية اقلؤلور 

 بكافة االجتماعية المسؤولية عن بتطبيق المحاسبة الشركات قيام وأوصت الدراسة ضرورة
 من ءتدااب العبلقة ذات كافة األطراف يخدم اجتماعي معمومات كنظام واستخداميا جوانبيا،
 ايجابية وممارسات موقف يكون لمحكومة أن يجب ،طنوالموا بالمستثمر وانتياء نفسيا الشركة
 إجراءات أو تشريعات من  خبلل االجتماعية، المسؤولية تتحمل التي المساىمة الشركات اتجاه
 يكون  وأن مساىمتيا  االجتماعية، مقابل التسييبلت من غيرىا أو الضرائب من بإعفائيا تسمح
 دور تنشيط يجب ،.االجتماعي الشركات أداء عمى والرقابة المسائمة عمى قدرة التشريعات ليذه

 المحاسبة بمفيوم وأىمية الشركات توعية اتجاه والدولية الوطنية المينية والجمعيات المنظمات
 .االجتماعية المسؤولية عن

 االجتماعيدة بالمسدئولية وعالقتدو األخالقدي ( بعندوان " التفكيدرم2009،دراسدة )مشدرف -7
 بغزة" اإلسالمية جامعةال طمبة لدى وبعض المتغيرات

 المسئولية ومستوػ  األخبلقي التفكير مستوػ  عن الكشف إلى ىذه الدراسة ىدفت
 .بينيما العبلقة عن والكشف بغزة، اإلسبلمية طمبة الجامعة لدػ االجتماعية
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طبلب  عمى استبانة 600وقد تم توزيع  االرتباطي الوصفي وقد استخدمت الدراسة المنيج
 البيانات. لتحميل SPSSاإلحصائي سبلمية وتم استخدام البرنامج وطمبة الجامعة اإل

من  مرتفع مستوػ  لدييم بغزة اإلسبلمية الجامعة وقد توصمت الدراسة إلى أن طمبة
األخبلقي  التفكير مستوػ  بين دالة موجبة ارتباطيو عبلقة وأيضا وجود.االجتماعية المسئولية
  .بغزة اإلسبلمية ةالجامع طمبة لدػ االجتماعية والمسئولية

 من لمطمبة واالجتماعية األخبلقية بالنواحي الجامعات اىتمام وأوصت الدراسة ضرورة
قامة التدريس، طرق  وتطوير الجامعية، المقررات الدراسية إغناء خبلل  واألنشطة الندوات وا 
خدمات  تقديم في الطبلبية المشاركة طريق عن المجتمع خدمة في الجامعة دور تفعيل ،اليادفة
 التعاوني(. )العمل لممجتمع
القطاع  لمديري  الوظيفي باألداء وعالقتو اإلداري  بعنوان "اإلبداع( م2009،راسة )العجمةد -8

 "غزة قطاع وزارات عمى تطبيقية دراسة" العام

العاممين  المديرين بأداء وعبلقتو اإلدارؼ  اإلبداع واقع معرفة إلى ىذه الدراسة ىدفت
 .غزة قطاع بوزارات

 لجمع كوسيمة الدراسة استبانو تصميم تم وقد ،الوصفي وقد استخدمت الدراسة المنيج
وتم استخدام  ،( استبانو عمى المديرين العاممين بوزارات قطاع غزة305البيانات حيث تم توزيع )

 .البيانات لتحميل SPSS اإلحصائي البرنامج 

 جميع يمتمكون  غزة قطاع اتبوزار  عدة نتائج منيا المديرون  إليوقد توصمت الدراسة 
 صحيح بشكل تتم ال غزة قطاع بوزارات األداء تقويم المبدعة، عممية لمشخصية المميزة القدرات
 .والوزارة معاالموظف  يخدم بما وفعال

 وضع ،األفكار( بنك (يسمى ما إنشاء أو لئلبداع حاضنة إدارة وقد أوصت الدراسة إنشاء
 عمى الحوافز نظام تفعيل والموىوبين، المبدعين عن لمكشف يقةدق معايير عمى مبنية استراتيجية

 .األداء ومكافأة المبدعين في واإلبداع التميز تتضمن مينية ومعايير أسس
 :الدراسات العربية ا:ثانيا 
براىيمو ر اسة )الشعادر  -1  اإلبداع في وأثرىا الشاممة الجودة إدارة ( بعنوان " تطبيقاتم2015،ا 

 األردن" في العاممة المصارف عمى بيقيةتط دراسة-التكنولوجي 
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 اإلبداع عمى وأثرىا الشاممة الجودة إدارة تطبيقات عمى ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف
 .األردن في العاممة المصارف في التكنولوجي

مصرفا  13عمى وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وقد تم تطبيق الدراسة 
  SPSSلكل مصرف وتم استخدام البرنامج اإلحصائي  استبانو( 15في األردن وتم توزيع )

 البيانات. لتحميل

 حيث من الشاممة الجودة إدارة تطبيقات مستوػ  وقد توصمت الدراسة لعدة نتائج منيا أن
 إحصائية داللة ذا ىناك أثرا أن الدراسة نتائج أظيرت كما مرتفعا، كان النسبية األىمية
 .التكنولوجي اإلبداع عمى الشاممة الجودة إدارة لتطبيقات

 العميا االدرات تبني تعزيز من التوصيات من أبرزىا ضرورة الدراسة بعددوقد أوصت 
 وبشكل التكنولوجي اإلبداع بعممية االىتمام إيبلء الشاممة،الجودة  إدارة تطبيق برامج بالمصارف

 اإلبداعية األفكار تقديم تشجيع معين، بوقت أو مرة واحدة بتحقيقو يكتفي وأال ومتجدد، مستمر
 .المصارف اإلبداع داخل عممية لتشجيع المناسبة البيئة توفير خبلل من بيا واالىتمام

المسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية  ( بعنوان "دورم2014القريوتي،) دراسة -2
 "باالردن زين لالتصاالت حالة شركةدراسة 

عمى مدػ تبني شركة زين لبلتصاالت لمفيوم المسئولية  فإلى التعر ىدفت ىذه الدراسة 
التنافسية االجتماعية في شركتيا والتعرف عمى مدػ اىتمام شركة زين لبلتصاالت لتحقيق الميزة 

والتركيز عمى  بالعاممين،مدػ تأثير المسئولية االجتماعية بأبعادىا المختمفة )االىتمام  وتعرف
في الخط  الشريفة، المساىمةواالىتمام بالبيئة والمنافسة  عية،االجتماالمشكبلت  العمبلء، وحل

  .التنموية( في تحقيق الميزة التنافسية في شركة زين لبلتصاالت

( 175البيانات وتم توزيع ) التحميمي لجمعوقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي 
د عمى أساليب اإلحصاء الشركة وتم االعتما والعاممين فياستبيانو تم توزيعيا عمى المديرين 

 البيانات. لتحميل SPSS الوصفي في وصف متغيرات الدراسة وتم استخدام البرنامج اإلحصائي

تحقيق الميزة  االجتماعية فيوقد توصمت الدراسة إلى وجود دور ايجابيا لممسئولية 
تركيز كما توصمت الدراسة الى أثر لكل من )ال لبلتصاالت الخموية،التنافسية في شركة زين 

في  الشريفة، المساىمةواالىتمام بالبيئة والمنافسة  االجتماعية،المشكبلت  العمبلء، وحلعمى 
 لبلتصاالت.تحقيق الميزة التنافسية في شركة زين  بالعاممين( فيوالىتمام  التنموية،الخط 
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م وقد أوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج تدريبية لمعاممين في الشركة المبحوثة لتعريفي
بمفيوم المسئولية االجتماعية وأىميتيا ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية لمشركة ودعت الدراسة 

من خبلل توفير فرص العمل ودعم  في المجتمع المحمي الذؼ تعمل فيوالي زيادة اىتمام الشركة 
الدراسة أيضا الي ضرورة تعاون جميع الشركات  المجتمع، ودعتاألنشطة االجتماعية في 

لعاممة في نفس المجال لعمل خطة وطنية شاممة وواضحة تساىم في تعزيز مسئولياتيا ا
 االجتماعية تجاه البيئة والمجتمع الذؼ تمارس أعماليا فيو. 

"أسباب عجز الشركات عن القيام بالمسئولية  بعنوانم( 2014،دراسة)عوض -3
 ان لألوراقعمالشركات الصناعية المدرجة في سوق  عمىحالة  دراسة-االجتماعية

 المالية"

ىدفت ىذه الدراسة الى بيان أسباب عجز الشركات المدرجة في سوق عمان لؤلوراق 
متعددة منيا ضعف التشريعات وضعف الثقافة  االجتماعية ألسبابالمالية عن القيام بمسئوليتيا 
 والبيئية.الخاصة بالقضايا االجتماعية 

أقسام  عمى استبانة(100ي وقد تم توزيع )وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميم
 البيانات. لتحميل SPSSشركات وتم استخدام البرنامج اإلحصائي  10 المحاسبة ب

العديد من النتائج من أىميا ضعف التشريعات المتعمقة  إلىوقد توصمت الدراسة 
أسباب عجز المترتبة عن المسئولية االجتماعية من  وزيادة التكاليفبالمسئولية االجتماعية 

العوائد المتوقعة من الوفاء  االجتماعية، وانالشركات الصناعية األردنية عن القيام بمسئوليتيا 
 بالمسئولية االجتماعية أقل من تكاليف عدم القيام بيا.

العمل  عمىوقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل المؤسسات اإلعبلمية واألىمية والمجتمعية 
صناعية لمقيام بمسئوليتيا االجتماعية والي ضرورة تفعيل كقوػ ضاغطة عمى الشركات ال

التشريعات الحكومية من خبلل تقديم حوافز وتسييبلت من تخفيض الضرائب والرسوم وقد 
أوصت الدراسة أيضا بضرورة نشر ثقافة المسئولية االجتماعية من خبلل وسائل اإلعبلم 

 .المختمفة

 الميدزة التنافسدية تعزيدز فدي التكنولدوجي اعاإلبدد ( بعندوان " دورم2013، راسدة )سدعودد -4
 ورقمة" والية مؤسسات من عينة حالة دراسة-والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات
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 المؤسسات عمل بيئة في التكنولوجي اإلبداع حقيقة عمى التعرف إلىىدفت ىذه الدراسة 
 الميزة وأبعادولوجي التكن اإلبداع أنواع بين والتأثير االرتباط عبلقة تحديد والمتوسطة، الصغيرة
 .التنافسية

 عمى استبيان (45)يعوقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي حيث تم توز  
 بمعدل أؼ استبيان( 40)استعادةالمعنية وقد تم  اإلنتاجية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 البيانات. لتحميل SPSS وتم استخدام البرنامج اإلحصائي  %88.89 استجابة

 داللة ذات تأثير عبلقة إيجاد العديد من النتائج من أىميا عدم ىتوصمت الدراسة إل وقد
 النتائج ىذه أظيرت كما التنافسية، الميزة عمى المحافظة وبين اإلبداع التكنولوجي بين إحصائية

 .التكنولوجي والمتوسطة باإلبداع الصغيرة المؤسسات مسيرؼ  اىتمام عدم كذلك

 بأىمية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أصحاب رورة توعيةبضوقد أوصت الدراسة 
 اإلبداع عمى المتواصل التنافسية؛ التشجيع وتنمية المزايا اكتساب في ودوره التكنولوجي اإلبداع

 ومستمرة التقميد تنافسية صعبة مزايا إنشاء تتيح التي المناسبة الظروف وتوفير التكنولوجي
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات داخل اإلبداع ثقافة نشر عامة؛ ضرورة بصفة لممؤسسات

شراك  .فييا األفراد كل وا 
 ."باألردناالجتماعية لمبنوك العاممة  "المسئولية ( بعنوانم2013 الزيود،دراسة ) -5

 االجتماعية بمسؤوليتيا األردن في العاممة البنوك التزام مدػ ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان
 النقدية المساىمات قيمة تحميل تم حيث فييا، خمي لمعاممينوالدا الخارجي المجتمع تجاه

 البنك فروع انتشار األرباح ومدػ صافي من نسبة وكذلك مطمقة، كقيمة االجتماعية لممجاالت
 العمبلء وخدمة التنمية في لممساىمة العاصمة خارج

ريق عن ط ،2014إلى 2008 ما بين بنكا لمفترة 15 عمى الدراسة فرضيات تطبيق تم قد
 األردن.العاممة في مراجعة التقارير السنوية التي تنشرىا البنوك 

 وىو المحمي بالمجتمع يتعمق فيما مسؤوليتيا تتحمل وقد توصمت الدراسة الي أن البنوك 
 بالبعد يتعمق فيما أما المستدامة، التنمية تحقيق اجل من وذلك وخططيا ضمن سياستيا من

 عدم إلى باإلضافة العاممين عمى المنفقة يتعمق بالمبالغ فيما تقصيرا ىنالك ان فتبين الداخمي
 .العاممين وتطوير بتدريب االىتمام
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 حوافز وتوفير االجتماعية المسؤولية الوعي بمفيوم زيادة الدراسة بضرورةوقد أوصت 
 لتقديم الدعم ومحددة واضحة معايير ىناك يكون  وان المفيوم ىذا تتبنى التي لمبنوك أكثر
 البنوك قيام االجتماعية، لممسؤوليةبرامج  تتبنى التي لمبنوك أكبر حوافز وتوفير ،فيدينلممست
 بضرورة اعتبار أيضا وأوصتبموضوع المسئولية االجتماعية  تعنى متخصصة دوائر بإنشاء

خبلل  من االجتماعية المسؤولية مجال في البنوك المستيدفة بسياسات الفئات إحدػ الموظفين
 .التدريب وغيرىا فرص وتوفير ومنافسة عادلة اتبورو  اجور منح

بعندددوان "محاسدددبة المسدددئولية االجتماعيدددة لشدددركات االتصدددال  (م2009، راسدددة )العنددداتيد -6
 األردنية"

قياس الدور الذؼ تمعبو شركات االتصاالت األردنية من ىواتف  إلىىدفت ىذه الدراسة 
لمحمي بدءا من الحد من مضار التموث أرضية ثابتة وىواتف خموية متنقمة في تنمية مجتمعيا ا

اإلشعاعي وكذلك مساىمة ىذه الشركات في توفير فرص عمل مما يساىم في الحد من البطالة 
 .إضافة لدعم األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية

االجتماعية وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المقاببلت الشخصية وعمى تقارير المسئولية 
 األردنية.صاالت شركات االت في

وقد توصمت الدراسة إلى عده نتائج من أىميا أن شركات االتصاالت األردنية تساىم في 
تنمية مجتمعيا المحمي الذؼ تعمل فيو عن طريق دعم األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية 

لمحمي بدرجة متوسطة وأن ىناك تباين واضح بين أداء شركات االتصاالت في تنمية مجتمعيا ا
في تنمية مجتمعيا المحمي الذؼ تعمل فيو عن  ال تساىمإال أن شركات االتصاالت األردنية 

 .طريق فرص عمل

وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية إدارات شركات االتصاالت األردنية بدورىا في تحمل 
 مسئوليتيا االجتماعية في المجتمع التي تعمل فيو بشكل خاص وفي األردن بشكل عام عن
طريق توجيو بعض استثماراتيا نحو مشاريع ذات صبغة اجتماعية تساىم في توفير فرص العمل 

 .مما يساىم في الحد من البطالة

 اإلبدداع فدي والتنظيميدة المدؤثرة التكنولوجيدة العوامدل" ( بعندوانم2005،)العدامري  دراسدة -7
  "األردنية الصناعية الشركات-التكنولوجي 
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 نظرية مفاىيم من بو يتعمق وما التكنولوجي اإلبداع مفيوم يحتوض إلى ىذه الدراسة ىدفت
 والتحفيز العميا اإلدارة دعم مثل التكنولوجي اإلبداع في العوامل التنظيمية بعض أثر وتحديد
 .وغيرىا

 من عينة عمى استبانةوقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي قام الباحث بتوزيع 
 .SPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي  ية، تماألردن الصناعية الشركات

 ىو التكنولوجي اإلبداع نشاط أىميا إن من النتائج مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد 
 اقتصاد ىو االقتصاد العالمي ألن اليوم، عالم في األساسية المنافسة عناصر من عنصر
الختراق  كافية العالية يةواإلنتاج الجودة مثل التقميدية المنافسة عناصر تعد لم حيث معرفة،
 والتطوير لمبحث قسم وجود بين قوية عبلقة وان ىناك ،السوقية بالحصة االحتفاظ أو األسواق
 يمكن والتطوير البحث عمميات في أن االستثمار يثبت ميم شيء وىذا التكنولوجي، اإلبداع وبين
 .األردنية الصناعية لمشركات ميمة ميزات يحقق أن

 دعم مع أموال كافية ورصد التكنولوجي باإلبداع االىتمام ة بضرورةوقد أوصت الدراس
وتوفير برامج تدريبية لمعاممين وتحفيزىم وصرف المكافآت لؤلشخاص ،والتطوير البحث ألقسام

 .المبدعين منيم

المسدددئولية االجتماعيدددة لمنظمدددات األعمدددال بعندددوان "( م2001،العدددامري  ،الغدددالبيدراسدددة ) -8
 تطبيقية لعينة من المصارف التجارية العاممة باألردن" دراسة-ات وشفافية نظام المعموم

ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاف إذا ما كان ىناك عبلقة ايجابية بين الدور االجتماعي 
ذالممنظمة وطبيعة نظام المعمومات فييا مركزا عمى جانب الشفافية ليذا  ما تحقق  النظام، وا 

الحقائق فان إدارات المصارف األردنية مطالبة بأن تعي ىذه عدم وجودىا  العبلقة اووجود ىذه 
  .في ضوئيا مع مختمف األطراف بما ينعكس ايجابيا عمى أداء المصارف وتتعامل

تم اختيار عينة ممثمة لمجتمع  التحميمي وقدوقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي 
وقد اختيرت مجموعة  ،ي األردنف المصارف واألقدم أكبر( مصارف يعتقد أنيا 7البحث عددىا )

%( من العدد الكمي لفروع ىذه 41.7نسبة )( فرعا تمثل 63من الفروع البالغ عددىا )
 توزيع االستبانةتم جمع البيانات والمعمومات من ىذه الفروع عن طريق  المصارف، وقد

 الدراسة.والمقاببلت مع مدراء الفروع التي شممتيا 
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يد من النتائج من أىميا وجود عبلقة ضعيفة بين نظام العد إلىوقد توصمت الدراسة 
وتوصمت الدراسة أيضا  ،المسئولية االجتماعية المعتمد وشفافية نظام المعمومات في المصرف

الى ضرورة وأىمية إدراك دور المسئولية االجتماعية في تطور المنظمات ووعييا بدورىا الجدد 
 .في ظل نظام اقتصادؼ منفتح عالميا

صت ىذه الدراسة ضرورة زيادة وعي إدارات المصارف والمنشات االخرؼ بأىمية وقد أو 
المسئولية االجتماعية ودورىا في تحقيق االزدىار االقتصادؼ وكذلك أوصت الدراسة بتدريس 

 مادة المسئولية االجتماعية واألخبلق اإلدارية كمقررات مستقمة في الجامعات والمعاىد. 

 :ةالدراسات األجنبي :ثالثا
 Indigenous Characteristics of"( بعندوان (XU & Yang 2010دراسدة  -1

Chinese Corporate Social Responsibility Conceptual paradigm 

 الخصائص المميزة لنموذج المسئولية االجتماعية في الشركات الصينية() 

يوم المسئولية لمف األساسية الموجودة لدػ الصينيينالمفاىيم تحديد  ىىدفت الدراسة إل
السعي  وأيضاومدؼ االلتزام بمضامين المسئولية االجتماعية في الشركات الصينية  االجتماعية

 .االجتماعيةلمفيوم المسئولية  الصينيينلزيادة معرفة 

مديرا تنفيذيا  630الدراسة من  تكونت عينة ،استخدام المنيج الوصفي التحميمي وقد تم 
 الصين.بمدية في  12 خاصة فيبعدة قطاعات ومالكي أعمال يعممون في الشركات الصينية 

 المسئولية تحديد مضامينتم  انوأىميا وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من 
تشترك مع المسئولية االجتماعية في الغرب  أبعادتسعة أبعاد من ضمنيا ستة االجتماعية وىي 

االلتزام تجاه  العاممين،ه العمبلء االلتزام تجاه تجا المتعمقة بااللتزامىذه األبعاد المشتركة ىي و ، 
وجماعات الضغط ونقابات العمال وأيضا بأن ىناك االلتزام تجاه البيئة  المصمحة،أصحاب 

المسئولية  أن إلىتوصمت الدراسة  االجتماعية وأيضاغموض لدػ المسئولين لمفيوم المسئولية 
رب فيي مرتبطة بالثقافة والعادات االجتماعية في الصين تختمف عن الموجودة في الغ

 الصينية.االجتماعية 

وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية اإلدارة العميا بأىمية تبني المسئولية االجتماعية لجميع 
المسئولية  األساسية لمفيومضرورة تحديد المضامين الدراسة ب وأوصت أصحاب المصالح

 .يةتتبناىا الشركات الصين أناالجتماعية التي يجب 
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 ( بعنوانMichael & Nawaz, 2008)دراسة  -2
 Knowledge fusion for technological innovation in organizations"." 

( المعرفة لإلبداع التكنولوجي بالمؤسسات دمج ) 

دمج واتحاد المعرفة لاإلدارة  لعرض وتوجيوإطار تكاممي  إلى تقديمىدفت ىذه الدراسة 
بداع تكنولوجيالمختمفة لخمق معرفة جديدة  اقتراح طريقة لتنفيذ المعرفة  إلى وأيضا ىدفت وا 
 .فعالواإلبداع التكنولوجي بأسموب 

وتم جمع البيانات من خبلل توزيع  في الدراسة وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي
حدة في شركات تكنولوجيا المعمومات في الواليات المتوالمدراء العاممين الموظفين  عمى استبانة

 األمريكية.

دة نتائج من أىميا كمما زادت عممية االستثمار في اكتشاف عوقد توصمت الدراسة إلى 
تبادل الخبرات  المبدعين، واناإلبداع في المنظمة كمما زادت فرصة اكتشاف الموظفين 

 اكتساب ىإلالتكنولوجية بين األقسام العممية والتخصصات المختمفة زاد بشكل كبير وىذا أدؼ 
وأيضا توصمت الى أن التحميل اليرمي ىو األسموب يارات وقدرات جديدة لدؼ الموظفين م

  اإلدارية.األمثل لتطبيق إطار عام التخاذ القرارات 

المختمفة وقد أوصت الدراسة بزيادة عممية تبادل الخبرات التكنولوجية بين األقسام العممية 
التكنولوجي في  واإلبداعاتحاد ودمج المعارف بدراسات مكممة لعممية  القيام ،ميارات الكتساب
ضمنية  من معرفةوقد أوصت الدراسة بضرورة التركيز عمى أساليب تحويل المعرفة  المنظمات
مختمفة تساىم في زيادة اإلبداع التكنولوجي وتطور المؤسسات وأيضا  تطبيقية بأشكالإلى معرفة 

 أخرػ.دراسة عمى مجاالت اقتصادية أوصت بضرورة القيام ب
 بعنوان (Bird, Hall, Momentè, & Reggiani, 2007) دراسة -3

"What Corporate Social Responsibility Activities are valued by the 
Market?" 

 )ما ىي القيمة السوقية ألنشطة المسئولية االجتماعية لمشركات(

بين نقاط القوة االيجابية ونقاط الضعف  العبلقة الفعميةىدفت الدراسة إلى معرفة 
تحديد  وىدفت إلى لنشاطات المسئولية االجتماعية في الشركات في الواليات المتحدة األمريكية
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ليذه األنشطة وما  وتحديد وصفما ىي أنواع أنشطة المسئولية االجتماعية التي تنفذ بالشركات 
 ىي اآلثار المترتبة عمى تنفيذىا.

-1991تكونت عينة الدراسة من الشركات المسجمة في السوق المالي األمريكي لؤلعوام 
 KLD   سة من شركة تم الحصول عمى المعمومات المستخدمة في ىذه الدرا وقد 2003

 في الشركاتلتصنيف أنشطة المسئولية االجتماعية  وقد تم استخدام تصنيفاتلمبحوث والتحميل 
 الشركات.نقاط قوة أو ضعف عمى  ليا أنشطةالي 

من متطمبات المسئولية  األدنىأن معظم الشركات تتبنى الحد  إلىوقد توصمت الدراسة 
ألنشطة المسئولية االجتماعية في لتنوع بينما كان تبنييا االجتماعية في مجال حماية البيئة وا

ين لكافة ان تبني المدير  وأيضا ،مجال الموارد البشرية وعبلقتيا مع موظفييا بدرجة أعمى
إلى إعاقة تحقيق ىدفيم وان توجيات أصحاب المصالح  المصالح سيؤدؼأصحاب  توجيات

عمى العمبلء وعمى عبلقات الموظفين وبالتالي تتغير بمرور الوقت وىذا يؤثر بالنتيجة النيائية 
 .اإلخفاق في تحديد األىداف الشمولية لممسئولية االجتماعية

ضرورة االستمرار بتطوير أىداف المؤسسة وأنشطة المسئولية  ىوقد أوصت الدراسة إل
االجتماعية فييا ومحاولة تقميل نقاط الضعف الموجودة في نشاطات المسئولية االجتماعية 

 وزيادة تبني الشركات ألنشطة المسئولية االجتماعية خصوصا في مجال حماية البيئة. مؤسسةلم

 (  بعنوان:Amaeshi, Adi, Ogbechie, & Amao, 2006دراسة ) -4

"Corporate Social Responsibility in Nigeria: western mimicry or 
indigenous influences?" 

 (التقميد الغربي أو النموذج األصمي نيجيريا:المسئولية االجتماعية في )

معني وممارسة المسئولية االجتماعية في نيجيريا   ىدفت ىذه الدراسة إلي تحرؼ 
خبلل  الخاص بيا ومبلحظة ىل تتبني الشركات الوطنية بنيجريا لمفيوم المسئولية االجتماعية

  او تقوم بتقميد النموذج الغربي ممارسة عمميا 

شركة من  الشركات الوطنية العاممة في مختمف  700اشتممت عينة الدراسة عمى  
العام  الرأؼتعتمد عمى  األولىمرحمتين المرحمة  عمىوقد اعتمدت الدراسة ، بنيجيريا المجاالت 

والغاز واالتصاالت والتمويل  النفطفي القطاع الخاص في شركات  األصميينالنيجيرؼ لممدراء 
)وجيا لوجو والياتف ورسائل  مقابمة مييكمة41إجراء  من ىذه العينة خبلل قد تم جمع البيانات
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قطاع الخدمات  عمىفقد تم التركيز فييا  لمدراسة أما المرحمة الثانية،اإللكتروني( البريد 
واستند  األصميين% من البنوك ممموكة وتدار من قبل المدراء 90البنوك  ألنو  عمىوخصوصا 

 .ىذا الجزء من الرسالة عمى تقارير المسئولية االجتماعية المنتشرة عمى شبكة االنترنت
ن الشركات الوطنية تدرك مفيوم المسئولية االجتماعية وتمارسيا كنوع وقد توصمت إلى أ

وان أنشطة المسئولية االجتماعية لمشركات النيجيرية تعتبر جزء ال  من العمل الخيرؼ واإلنساني
  يتجزأ من أنشطتيا األساسية.

مى كيف تؤثر األنشطة ع والدراسات لدراسةوقد أوصت الدراسة بالقيام بمزيد من البحوث 
وأيضا قامت الدراسة بتقديم بعض الرؤػ لمشركات  المسئولية االجتماعية في الشركات النيجيرية

 .متعددة الجنسيات العاممة في نيجيريا
 ( بعنوانJafar, 2006راسة )د -5

 "Cultivating technological innovations in Middle Eastern countries"  

 "األوسطلشرق تثقيف اإلبداع التكنولوجي في دول ا"

ىدفت ىذه الدراسة لعرض نتائج بحث عممية اإلبداع التكنولوجي مع المميزات الصناعية 
" 100وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي وتم توزيع " ،إيرانفي الدول النامية بما يتضمن 

 26قننة مع وتم عمل مقاببلت مالعامة اإليرانية والوزارات استبانو عمى العاممين في المؤسسات 
تم الحصول عمى المعمومات من خبلل الوثائق الخاصة بالشركة  وأيضا إيرانشركة صناعية في 

 .التكنولوجي اإلبداعذات عبلقة بموضوع 

عدة نتائج من أىميا دعم اإلدارة العميا من أىم العناصر البلزمة  إلىوقد توصمت الدراسة 
 اإلبداعالبحث والتطوير في الشركة لتحسين االستثمار في عممية  اإلبداع، وزيادةالكتشاف 

التدريب الذؼ توفره المؤسسات لمعاممين فييا  أىميةالى  أيضاالتكنولوجي وتوصمت الدراسة 
االيجابية الناتجة عند توفير  واآلثار ،التكنولوجي اإلبداعودوره الفعال في المساىمة في زيادة 

 .كادر ثابت في المؤسسات

افة التخطيط االستراتيجي كمتغير مستقل في الدراسات المستقبمية أوصت الدراسة بإضوقد 
الخروج بتوصيات شاممة لعممية اإلبداع في بمدان وتم  ،اإلبداعلدوره الميم في عممية اكتشاف 
وزيادة دور حصة القطاع الخاص الصناعي في المشاركة في  الشرق األوسط بما فييا إيران

 .م في زيادة اإلبداع التكنولوجي في الدولةالدولة لما لو من دور يساى أنشطة
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 ( بعنوانKaufmann,2002 , Todtlingدراسة ) -6

"How Effective is Innovation Support for SME" 

 (التكنولوجي اإلبداع لتحقيق الصغيرة الشركات إلى المقدم الدعم فاعمية مدى)

 اإلبداع لتحقيق الصغيرة تالشركا إلى المقدم الدعم فاعمية معرفة مدػ إلىىدفت الدراسة 
 .النمسا من الشمالي ىذه الدراسة في اإلقميم أجريتالتكنولوجي وقد 

 140عمى( استبانة 250قد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي حيث تم توزيع ) 
 فييا يصل والتطوير البحث مجال في العاممين عدد بان وتتميز الحجم شركة صغيرة ومتوسطة

 .العاممين عدد إجمالي من %15.6 الى

 ىي التكنولوجي اإلبداع عمى قيودا تشكل التي العوامل أىم وقد توصمت الدراسة الى إن
 لمشروع كافي وقت تخصيص عدم ذلك عن المالية ويتم المخصصات العالية ونقص المخاطرة
 .جاالتالم بعض في توفرىا وعدم المقدمة التكنولوجيا أسعار التكنولوجي، وارتفاع اإلبداع

وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتمام باإلبداع التكنولوجي ومبلحظة كل جديد في مجال 
 والتطوير.المخصصات المالية البلزمة لمبحث  التكنولوجيا وتوفير

 بعنوان (McAdam, Stevenson, & Armstrong, 2000)دراسة  -7

"Innovative change management in SMES: beyond continuous 
improvement" 

 ء التحسين()إدارة التغيير المبدعة في المؤسسات الصغيرة: ما ورا

التكنولوجي  واإلبداعمعرفة العبلقة بين فمسفة التحسين المستمر  إلىىدفت ىذه الدراسة 
 .الحجممتوسطة وصغيرة  المنشآتفي 

شركة صغيرة ومتوسطة  15عينة مكون من  عمىىذه الدراسة في ايرلندا  أجريتوقد  
 أنموظف وتم مراعاة  100بحيث ال يتجاوز عدد الموظفين  الحجم في شمال وجنوب ايرلندا

بداعتكون الشركات عينة البحث ذو نمو عال    تكنولوجي متميز وقد تم استخدام نموذج  وا 
Centrim  محاور  3عمىمحاور رئيسية وكل محور يحتوؼ 6من  متآلفوىو  اإلبداع لقياس

 فرعية.
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ر بعض الشركات تعتمد سياسة التحسين واالبتكار المستم أن إلىتوصمت الدراسة  وقد
 اإلبداعالحجم التي تتبع سياسة  الصغيرة والمتوسطةوان الشركات  ال يتبعيا اآلخروالبعض 

وقد  األعمالالتكنولوجي في مجال  اإلبداعمتين لبناء ثقافة  أساسوالتحسين المستمر توفر 
 التكنولوجي. اإلبداعتشجيع  عمىوجدت بيذه الشركات جميع مكونات التي تساعد 

والتحسين المستمر في الشركات  اإلبداعبضرورة تشجيع سياسة وقد أوصت الدراسة 
 .العاممين في ىذه الشركات األفرادلدػ  اإلبداعالصغيرة ومتوسطة الحجم وبناء ثقافة 

 ( بعنوان Johannessen, et.al,2000دراسة ) -8

"Strategic use of information technology for increased innovation 
and performance" 

 استخدام تكنولوجيا المعمومات لزيادة مستوى اإلبداع واألداء( استراتيجية)

 التكنولوجي واإلبداع المعمومات اكتشاف العبلقة بين تكنولوجيا إلىىدفت ىذه الدراسة 
 .واألداء المختمفة بأنواعو

 األعماللشركات  عمى" استبانو 200وقد استخدم المنيج الوصفي التحميمي وقد تم توزيع "
 .بالتحميل اإلحصائي SPSSالنرويج وتم استخدام برنامج  الحجم فيصغيرة  التكنولوجية

 قوية عبلقة المعمومات لتكنولوجيا أىميا أنوقد توصمت الدراسة لعدد من النتائج من 
وان تأثير ، آخر إلى مؤشر أداء من يتباين األثر ولكن األداء، مع وكذلك التكنولوجي باإلبداع

وان استخدام ، مؤشر أخر عمىيا قد يكون ايجابي عمى مؤشر أداء وسمبي لنوع تكنولوج
تؤثر بدورىا  االجتماعية التيتكنولوجيا المعمومات يكون مرتبط ارتباط وثيق بعمميات التنشئة 

  .تنفيذ االبتكارات واإلبداعات الناجحة عمى

المؤسسة لمتناسب وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير إستراتيجية الستخدام التكنولوجيا ب
 التكنولوجي.مع اإلستراتيجية العامة لممؤسسة وتساىم في تطوير اإلبداع 

 :السابقة الدراسات عمى التعقيب
 واختمفت تعددت قد الدراسات ىذه أن السابقة الدراسات استعرا ض خبلل من يتضح

 البيئات اختبلفو  تناولتيا، التي القطاعات واختبلف تحقيقيا، إلى سعت التي باختبلف األىداف
 أىم الباحثة وىنا تستعرض اتبعتيا، التي والمنيجيات تناولتيا، التي والمتغيرات ،فييا تمت التي
 .السابقة والدراسات الدراسة الحالية واالختبلف بين االتفاق أوجو
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 االتفاق أوجو
 :الدراسة لبيئة بالنسبة أوالا:

 االتصاالت مثللبيئة  تناوليا في ةالدراسة الحالي مع السابقة الدراسات بعض تشابيت 
 .(م2009،العناتي)(، م2014،القريوني)(، م2011،وآخرون دراسة )نزال 

 لممتغيرات: بالنسبة ثانيا:

 المتعمقة اليامة الجوانب أحد عمى التعرف استيدفت قد الدراسات ىذه من إن عدداً 
 العوامل أو المفيوم، يذال المكونة العناصر حول عميق فيم إلى سعياً  بداع التكنولوجيباإل

وجوده مما ساىم في فيم طبيعتو ومضمونو ومن ىذه  من تحد المعوقات التي أو فيو، المؤثرة
( م2009، )العجمة دراسة ،(م2011،وآخرون  )زيدان دراسة، (م2015،دراسة )دبيك الدراسات
 دراسة، (م2005،دراسة )العامرؼ  ، (م2013،)سعود دراسة، (م2015،إبراىيم و )الشعار دراسة

(Michael & Nawaz,2008)  ، دراسة(Jafar, 2006) ، دراسة(Kaufmann, 2002, 
Todtling.) 

مفيوم المسئولية االجتماعية من جميع جوانبو المختمفة  األخرػ وقد تناولت الدراسات 
)نزال  دراسة ،(م2011،جابر ،ميدؼدراسة ) ،(م2014،الزيناتيالدراسات دراسة )بكثرة من ىذه 

 القريوتي،) دراسة ،(م2009،مشرف)دراسة، (م2009،)المولو دراسة ،(م2011،رون وآخ
دراسة  ،(م2009،دراسة )العناتي ،(م2013 الزيود،دراسة ) (،م2014،دراسة )عوض، (م2014

  (Lantos, 2001) دراسة ،(XU & Yang 2010) دراسة ،(م2001،العامرؼ و  الغالبي)
 ,Bird, Hall)دراسة  ، (Amaeshi, Adi, Ogbechie, & Amao, 2006) دراسة

Momentè, & Reggiani, 2007 ) . 

 معظميا تطرق لدراسة المتغيرات أن في السابقة الدراسات الدراسة مع ىذه وقد تشابيت
 ئولية االجتماعية.اإلبداع التكنولوجي والمس من كل عمى وأثرىا لممبحوثين الديموغرافية

 وأداتيا: الدراسة لمنيج بالنسبة

 الوصفي استخداميا المنيج في السابقة الدراسات معظم مع الحالية الدراسة اتفقت
 عدد الدراسات وقد تشابيت ايضا من النوع ىذا لمثل مناسبين وأداة كمنيج واالستبانة التحميمي

 الخماسي.المقياس ليكرت  باستخدامالدراسات  من
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 االختالف وجوأ
 بالنسبة لبيئة الدراسة:

 تنوعت بيئات الدراسات السابقة واختمفت مع بيئة الدراسة الحالية بشكل عام فقد تناولت
دراسة  (،م2011،وآخرون زيدان دراسة ) والمالي مثلالدراسات بيئة البنوك والقطاع المصرفي 

 الزيود،) دراسة، (م2014،ضعو دراسة )، (م2015،إبراىيم ودراسة )الشعار ، (م2009،)المولو
الوزارات والمؤسسات الصحية والتعميمية ومؤسسات القطاع العام مثل دراسة  ، (2013
 ،)مشرف دراسة ،(م2011،جابر ،)ميدؼ دراسة (،م2014،)الزيناتي دراسة ، (م2015،)دبيك

  م(2001،العامرؼ و  الغالبي) دراسة ،(م2013،)سعوددراسة ،(م2009،)العجمة دراسة ،(م2009

 ،(Jafar, 2006) دراسة ، (XU & Yang 2010)  دراسة ، (Lantos، 2001 ) دراسة
 . (Michael & Nawaz, 2008) دراسة

 دراسة ،(م2005،مثل دراسة )العامرؼ  المصانع والشركات في حين تناولت دراسات أخرػ 
Kaufmann,2002), Todtling) ، دراسة (Bird, Hall, Momentè, & Reggiani, 

 .(Amaeshi, Adi, Ogbechie, & Amao, 2006)دراسة  ، ( 2007
 الدراسة بالنسبة لمتغيرات

متغيرات  عمىدراسة ُأثره و ركزت بعض الدراسات السابقة عمى مفيوم اإلبداع بشكل عام 
التي تناولتا اثر اإلبداع  (م2013ودراسة )سعود،( م2011،وآخرون راسة )زيدان د فة مثلمختم
والتنظيمية العوامل التكنولوجية التي تناولت  (م2005،)العامرؼ  دراسةو  ، الميزة التنافسيةعمى 

التي تناولت دور  (Michael & Nawaz,2008) دراسةو  ،التكنولوجي اإلبداعالمؤثرة في 
فقد  Kaufmann,2002) & (Todtlingأما دراسة ،تنمية اإلبداع التكنولوجيالمعرفة في 

تناولت دراسة  التكنولوجي، وقددرست فعالية الدعم المقدم لمشركات الصغيرة في تحقيق اإلبداع 
تناولت دراسة  التكنولوجي، بينما( سبل اكتشاف الموظفين ذوؼ اإلبداع في مجال م2015،)دبيك
 و )الشعار دراسة أما الوظيفي،م اإلبداع اإلدارؼ وعبلقتو باألداء مفيو  (م2009،)العجمة
 ( فقد تناولت إدارة الجودة وعبلقتيا باإلبداع التكنولوجي.م2015،إبراىيم

وقد تناولت أغمب الدراسات لمتغير المسئولية االجتماعية  ودراسة عبلقتو مع متغيرات 
دور  ،( م2014،جتماعية دراسة )الزيناتيمثل عبلقة أخبلقيات المينة بالمسئولية اال أخرػ 

ودراسة )نزال ، (م2011،جابرو  الجامعات في تعزيز المسئولية االجتماعية دراسة )ميدؼ
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 عمى(  فقد تناولت دور المسئولية االجتماعية م2014 ،( أما دراسة )القريوتيم2011،وآخرون 
االجتماعية مع متغيرات أخرػ ودراسات أخرػ ركزت عمى متغير المسئولية ،  الميزة التنافسية

( دراسة  )الزيود م2014،دراسة )عوض،(م2009،دراسة )مشرف ،(م2009،مثل دراسة )المولو
دراسة  ، (م2001العامرؼ،و  دراسة )الغالبي ، (م2009،دراسة )العناتي ،(م2013،
(Amaeshi, Adi, Ogbechie, & Amao, 2006 )،  دراسة(Lantos, 2001) . 

 :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة
 ساىم الذؼ األمر لموضوع الدراسة شامل تصور تكوين في كبيرة فائدة السابقة دراساتلم كان
 :في

 .الدراسة وفروض مشكبلت صياغة  -1

 إثراء الجزء النظرؼ من الدراسة -2

 بناء أداة الدراسة الحالية )االستبانة( -3

 تفسير نتائج الدراسة الحالية -4

 التزود ببعض المراجع وخاصة األجنبية منيا -5

 أن ىذه الدراسة ال تمثل تكرارا ألؼ من الدراسات السابقة.التأكد من  -6

 :الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يميزأىم 

نولوجي أول دراسة تتطرق لموضوع اإلبداع التك –حسب عمم الباحثة –ىذه الدراسة  تعتبر -1
 الفمسطينية.في الجامعات 

بين )اإلبداع التكنولوجي أن ىذه الدراسة تتميز عن غيرىا بموضوعيا الذؼ يربط  -2
أنيا تجرؼ في وقت أصبحت  المجتمع وكماوالمسئولية االجتماعية( وأىميتو الكبرػ عمى 

الشركات لمواكبة ىذه  عمىالتكنولوجيا فيو تتطور بشكل سريع مما يزيد من الضغط 
 التطورات.

ومعيقاتو  مفيوم اإلبداع عمىاإلبداع ركزت  موضوع تناولت التي السابقة الدراسات معظم -3
وطرق تنميتو وأيضا ركزت عمى أنواع اإلبداع مثل اإلبداع اإلدارؼ والوظيفي وقميل من 
الدراسات قامت بتناول موضوع اإلبداع التكنولوجي بالتفصيل في حين تستيدف الدراسة 
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قيام الشركات بمسئوليتيا  عمىاإلبداع التكنولوجي من عدة جوانب وكيفية تأثيره 
 .مجتمع التي تعيش فيواالجتماعية في ال

بيئة اقتصادية ليا أثر كبير باالقتصاد الفمسطيني وىي شركة  عمىتم تنفيذ الدراسة  -4
الشركات األخرػ مع مراعاة ثقافة  عمىاالتصاالت الفمسطينية ويمكن تطبيق ىذه الدراسة 

 .وخصوصية كل مجال عمل ليذه الشركات



 

 


 

 

 

 انفصم انشاثغ

 انطشٚقخ ٔاإلجشاءاد
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 نفصم انشاثغا

 انطشٚقخ ٔاإلجشاءاد 

 :المقدمة

جراءاتيا محورا رئيسا يتم من خبللو انجاز الجانب التطبيقي من  تعتبر منيجية الدراسة وا 
وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل  ،الدراسة

وبالتالي تحقق  ،ة المتعمقة بموضوع الدراسةإلى النتائج التي يتم تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراس
 األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا. 

وكذلك  ،وبناء عمى ذلك تناول ىذا الفصل وصفا لممنيج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة
وينتيي  ،ومدػ صدقيا وثباتيا ،أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا

وفيما  ،اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات واستخبلص النتائجالفصل بالمعالجات 
 يمي وصف ليذه اإلجراءات.

 :منيج الدراسة

الذؼ  التحميمي الوصفي المنيج باستخدام الباحثة قامت الدراسة أىداف تحقيق أجل من
اتيا مكون بين بياناتيا، والعبلقة وتحميل الدراسة، موضوع الظاىرة وصف خبللو من يحاول
 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح التي واآلراء

"المنيج الذؼ  بأنو التحميمي الوصفي المنيج (م100ص ،2006) الحمداني ويعرف
يسعى لوصف الظواىر أو األحداث المعاصرة، أو الراىنة فيو أحد أشكال التحميل والتفسير 

م بيانات عن خصائص معينة في الواقع، وتتطمب معرفة المنظم لوصف ظاىرة أو مشكمة، ويقد
 المشاركين في الدارسة والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات". 

 يصبدس انًؼهٕيبد

 وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعمومات:
سة إلى مصادر : حيث اتجيت الباحثة في معالجة اإلطار النظرؼ لمدراالمصادر الثانوية .1

البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة، والدوريات 
والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث 

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.
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لتحميمية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلى جمع : لمعالجة الجوانب االمصادر األولية .2
 كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض. االستبانةالبيانات األولية من خبلل 

 :  مجتمع الدراسة
وبناءا عمى  ،مجتمع الدراسة يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث

 والعاممين الدائمين المديرين جميع تيدف يتكون منمشكمة الدراسة وأىدافيا فان المجتمع المس
 (301)والبالغ عددىم شركة االتصاالت الفمسطينية في قطاع غزة، اإلدارات في في مختمف

 (.4.1موظف في مختف الدوائر بالشركة موضحين بجدول رقم )
 مجتمع الدراسة :(4.1جدول )

العدد  أخرى  أنظمة المعمومات باتموظفي الحسا الدائرة التجارية الدائرة الفنية الدائرة
 الكمي

عدد 
 الموظفين

160 68 61 6 5 301 

 (2015إقميم غزة ) -شركة االتصاالت الفمسطينية :المصدر
 :عينة الدراسة

قامت الباحثة باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب الدائرة، حيث تم توزيع 
,وتم توضيح عدد %89ة بنسبة استبان 178رداد ستبانة عمى مجتمع الدراسة، وقد تم استا 200

  (.4.2االستبيانات الموزعة عمى كل دائرة بالجدول )
 الدراسة عينة :(4.2جدول )

 العدد الكمي أخرى  أنظمة المعمومات موظفي الحسابات الدائرة التجارية الدائرة الفنية الدائرة
عدد 
 الموظفين

115 44 40 6 5 200 

 :أداة الدراسة
دراسة  -دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية  "ستبانة حول ااد تم إعد

 .ميدانية عمى شركة االتصاالت الفمسطينية" 

 ستبانة الدارسة من ثالث أقسام رئيسية:اتتكون 
المؤىل  ،عن المستجيبين )الجنسالبيانات الشخصية وىو عبارة عن القسم األول: 

 نوات الخبرة(.س ،مكان العمل ،العممي
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 ( فقرة.18ويتكون من ) ،اإلبداع التكنولوجيوىو عبارة عن  القسم الثاني:

مجاالت موزع عمى  4ويتكون من  ،المسئولية االجتماعيةوىو عبارة عن  القسم الثالث:
 فقرة:  37

 ( فقرات.10ويتكون من ) ،األنشطة الخاصة بالبيئةالمجال األول: - أ

 ( فقرات.9ويتكون من ) ،صة بالمجتمع المحمياألنشطة الخاالمجال الثاني: - ب

 ( فقرات.8ويتكون من ) ،األنشطة الخاصة بالموارد البشريةالمجال الثالث: - ت

 ( فقرات.10ويتكون من ) ،األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدماتالمجال الرابع: - ث

 نوقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيا
 يوضح ذلك: (4.3جدول رقم )

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي4.3جدول )
 موافق بشدة موافق غير متأكد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 :االستبانةخطوات بناء 

ي في تحقيق المسئولية "دور اإلبداع التكنولوج لمعرفة قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة
 . دراسة ميدانية عمى شركة االتصاالت الفمسطينية " -ماعيةاالجت

 -: االستبانةواتبعت الباحثة الخطوات التالية لبناء 

 ،الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسةاألدب اإلدارؼ و اإلطبلع عمى  -1
 وصياغة فقراتيا. االستبانةواالستفادة منيا في بناء 

الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت  استشارت الباحثة عددًا من أساتذة -2
 .وفقراتيا االستبانة

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا  -3

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4

 في صورتيا األولية. االستبانةتم تصميم  -5

 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. -6



72 

 

مههن أعضههاء ىيئههة التههدريس فههي ( مههن المحكمههين 10عمههى ) االسههتبانةتههم عههرض  -7
الممحق رقم و  وجامعة القدس المفتوحة ،وجامعة فمسطين،وجامعة األزىر  ،الجامعة اإلسبلمية

 أسماء أعضاء لجنة التحكيم.( يبين 1)

من حيث الحذف أو  االستبانةفي ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات  -8
 (.2ممحق ) ،( فقرة55نيائية عمى )في صورتيا ال االستبانةلتستقر  ،اإلضافة والتعديل

 :صدق االستبيان

 ،م2010)الجرجاوؼ،يقيس االستبيان ما وضع لقياسو"  "أن صدق االستبانة يعني 
كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في (،105ص

مفيومة لكل من التحميل من ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية، بحيث تكون 
 االستبانةوقد تم التأكد من صدق  ، (179ص ،م2001)عبيدات وآخرون،يستخدميا" 
 بطريقتين:

 ":صدق المحكمين "الصدق الظاىري  -1

 في المتخصصينن المحكمي من عدًدا الباحث يختار أن يقصد بصدق المحكمين "ىو
حيث تم عرض  (107ص ،م2010)الجرجاوؼ،الدراسة"  موضوع المشكمة مجال الظاىرة أو

متخصصين في إدارة األعمال ومناىج ( 10)عمى مجموعة من المحكمين تألفت من  االستبانة
، وقد استجابت الباحثة آلراء (1رقم )البحث العممي واإلحصاء وأسماء المحكمين بالممحق 

المحكمين وقامت بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج 
 (.2رقم )انظر الممحق  -تبيان في صورتو النيائية االس

 :صدق المقياس -2

يقصد بصدق االتساق الداخمي مدػ : Internal Validityأوال: االتساق الداخمي   
مع المجال الذؼ تنتمي إلية ىذه الفقرة، وقد قامت الباحثة  االستبانةاتساق كل فقرة من فقرات 
وذلك من خبلل حساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة من  لبلستبانةبحساب االتساق الداخمي 

والدرجة الكمية لممجال نفسو، وقد تم ذلك عمى العينة االستطبلعية  االستبانةفقرات مجاالت 
 مفردة. 40المكونة من 

 االتساق الداخمي لمجال "االبداع التكنولوجي" -
 ية لممجالاالتساق الداخمي لمجال " اإلبداع التكنولوجي " والدرجة الكم 
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلبداع التكنولوجي " والدرجة الكمية لممجال :(4.4جدول )

 الفقرة م
ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

لية
تما
الح
ة ا
قيم
ال

 
 (

Si
g

). 

 0.014* 341. تطوير خدماتيا  في جديدة تكنولوجيا استخدام وسائل إلى الشركة تمجأ  .1

 0.000* 508. جديدة مميزة خدمات تقديم اجل من خبراء خارجيين كة معالشر  تتعاون   .2
 0.006* 390. فييا اإلبداع التكنولوجي تطوير في جيات أكاديمية مختمفة تعاون الشركة مع  .3

4.  
تخصص الشركة ميزانية مناسبة لمبحث العممي والتطوير من اجل تقديم خدمات 

 جديدة ومميزة
.640 *0.000 

5.  
 إلى في التوصل رئيس سبب المناسب الوقت في البلزمة األموالتوفر الشركة 

 تكنولوجية إبداعات
.712 *0.000 

6.  
 اجل  تحسين من الشركة في والتطوير البحث اإلنتاج، أقسام بين التنسيق يتم

 خدماتيا 
.333 *0.018 

 0.024* 314. عمميات إنتاجيا تحسين اجل من لدييا المتاحة التكنولوجيا الشركة عمى تعتمد  .7
 0.000* 671. جديدة  خدمات الحصول عمى اجل من اإلنتاج بتطوير خطوط  الشركة تقوم  .8

 0.000* 701. زيادة عدد العاممين بأقسام البحث والتطوير يساىم في زيادة عممية اإلبداع  .9

10.  
 الوقت و و التطوير بالكمية و البحث مشاريع إلنجاز البلزمة المعمومات توفر
 الشركة في إبداع تكنولوجي تحقيق إلى يؤدؼ المناسب النوع

.586 *0.000 

11.  
تكنولوجي  تحقيق إبداع في يسيم لممعمومات راجعة تغذية و مسبقة رقابة وجود

 . في الشركة
.477 *0.001 

 0.000* 680. يعتبر اإلبداع التكنولوجي جزء أساسي من إستراتيجية الشركة  .12

13.  
 إبداع و تحقيق نجاحيا في التطوير و حثالب لمشاريع العميا اإلدارة دعم يسيم

 تكنولوجي في الشركة
.610 *0.000 

 0.000* 577. اإلبداع التكنولوجي عمى بالشركة يشجع نظام الحوافز المعمول بو  .14

 0.000* 531. . اإلبداع التكنولوجي عمى العاممين حث في كبير األزمات ليا دور  .15
 0.001* 493. والتطوير البحث بنشاط امياقي أثناء البيئية تيتم الشركة بالجوانب  .16
 0.000* 659. تسعى الشركة لتحسين نوعية خدماتيا بغية إشباع حاجات الزبائن   .17
 0.001* 498. وجود المنافسين لو دور كبير في حث الشركة عمى اإلبداع التكنولوجي  .18

 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوػ داللة  *
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلبداع التكنولوجي (4.4جدول )يوضح 
 والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية "

0.05≥ α .وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو 

 االتساق الداخمي لد " المسئولية االجتماعية " -
 والدرجة الكمية لممجال لمجال " األنشطة الخاصة بالبيئة االتساق الداخمي ". 

 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األنشطة الخاصة بالبيئة" والدرجة الكمية  :(4.5جدول )
 لممجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
 ؛ اليهواء ؛ الميهاه (ناتهو بمكو  البيئهي التمهوث مهن تسهيم الشهركة بالحهد

 التربة(
.734 *0.000 

2.  
 غيهر وخصوًصها المتاحهة لممهوارد األمثهل لبلسهتخدام الشهركة تسهعى

 المتجددة
.673 *0.000 

 0.000* 542. الطاقة استيبلك ترشيد إلى الشركة تسعى  .3
 0.000* 547. وصيانتيا المتاحة الموارد تطوير من الشركة تستفيد  .4

 فهي الخضهراء المسهاحات وزيهادة التشهجير عمهيالشهرك  تسهعى تحهرص  .5
 عمميا بيئة

.630 *0.000 

6.  
 بالبيئة الضارة المنتجات لمعالجة متعددة وطرق  وسائل الشركة تستخدم
 بيا المحيطة

.762 *0.000 

7.  
 التهي تقهوم بيها واألنشهطة االجتمهاعي الهدور وتقهدر الشهركة تحتهرم

 البيئة حماية جماعات
.732 *0.000 

8.  
 اقهل بمهواد اإلنتهاج عمميهة فهي تسهتعمل مهواد ة السهتبدالالشهرك تسهعى
 0.000* 711. لمبيئة تمويثا

9.  
اميها بنشهاط البحهث تأخذ الشركة بعهين االعتبهار الجوانهب البيئيهة أثنهاء قي

 وتطوير خدماتيا
.738 *0.000 

 0.000* 729. تسعى الشركة الى توعية المجتمع بالمواضيع المتعمقة بسبلمة البيئة  .10
 .α ≤0.05 تباط دال إحصائيًا عند مستوػ داللة االر  *
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األنشطة الخاصة " باط بين كل فقرة من فقرات مجالمعامل االرت (4.5جدول )يوضح 
مستوػ  عند دالةن معامبلت االرتباط المبينة والذؼ يبين أ والدرجة الكمية لممجال،"  بالبيئة
 سو.وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقيا α ≤0.05 معنوية

  االتساق الداخمي لمجال "األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمدي" والدرجدة الكميدة
 .لممجال

 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي " والدرجة  :(4.6جدول )
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

لية
تما
الح
ة ا
قيم
ال

 
 (

Si
g

). 

1.  
 المجتمع المحمي مؤسسات مع إيجابية عبلقات الشركة تبني

 0.000* 589. المختمفة

 0.000* 564. منتظمة محمية وأحداث نشاطات الشركة ترعى  .2

3.  
 المحميهة المؤسسهات مهع والخبهرات المعرفهة الشهركة تتبهادل
 والدولية

.704 *0.000 

4.  
بالبطالهة   المتعمقهة االجتماعيهة المشهاكل حهل في الشركة تساىم

 ن خبلل توظيف الخريجينم
.553 *0.000 

5.  
 المقررة والرسوم الضريبية االلتزامات كافة بتسديد الشركة تمتزم
 التيرب منيا وعدم

.466 *0.001 

 0.000* 562. تقوم الشركة بدعم المؤسسات الصحية  .6
 0.000* 623. المينية وأدوارىا العمالية النقابات رأؼ تحترم الشركة  .7

8.  
 عهن الصهادرة والتوجيهات والقهوانين لتشهريعاتبا الشهركة تمتهزم

 الحكومة
.463 *0.002 

 0.000* 535. المجتمع المحمي  قبل من تقديرا الشركة تبلقي  .9
 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوػ داللة  *
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األنشطة الخاصة بالمجتمع  (4.6جدول )يوضح 
مي " والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ المح

 وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو. α ≤ 0.05 معنوية 

  االتساق الداخمي لمجال " األنشطة الخاصة بالموارد البشرية " والدرجة الكميدة
 .لممجال

قرة من فقرات مجال " األنشطة الخاصة بالموارد البشرية " والدرجة معامل االرتباط بين كل ف :(4.7جدول )
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

1.  
موظفييا من خهبلل  وسبلمة صحة يضمن لمعمل جيد مناخ الشركة تمتمك

 توفير خدمات كالنقل والطعام والعبلج...الخ
.352 *0.014 

 0.000* 802. شركة العمال بدل عن إصابات العملتعوض ال  .2

3.  
تعمل الشركة عمى تكريم وتحفيز األفراد العاممين المتفوقين والمبدعين فهي 

 العمل. 
.582 *0.000 

4.  
تعمههههل الشههههركة عمههههى رفههههع الههههروح المعنويههههة لمعههههاممين وبههههث روح التعههههاون 

 والدافعية 
.506 *0.001 

اممين مههن المشههاركة فههي عمميههات تعتمههد الشههركة سياسههة إداريههة تسههمح لمعهه  .5
 صنع القرار. 

.528 *0.000 

6.  
تقوم الشركة بوضع إجراءات معينة لمحد من االستخدام الشخصي  لموارد 

 ىا المختمفة. 
.743 *0.000 

7.  
تمتزم الشركة بتطبيق القهوانين والتعميمهات الخاصهة بالعمهل وتنفيهذىا بعدالهة 

 عمى جميع العاممين لممحافظة عمى حقوقيم
.524 *0.000 

 0.000* 696. تنفذ الشركة برامج توعوية لمعاممين فييا  .8
 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوػ داللة  *

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األنشطة الخاصة بالموارد  (4.7جدول )يوضح 
رتباط المبينة دالة عند مستوػ البشرية " والدرجة الكمية لممجال، والذؼ يبين أن معامبلت اال

 وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو. α ≤0.05 معنوية 
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  االتسدداق الددداخمي لمجددال " األنشددطة الخاصددة باالرتقدداء الخدددمات " والدرجددة
 الكمية لممجال

" والدرجة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدمات  :(4.8جدول )
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.004* 423. تعطي الشركة معمومات صادقة عن جودة خدماتيا لمزبائن  .1

 جسهور وبنهاء الزبهائن عمهى وتحهافع تسهتقطب تسهعيرية سياسهة الشهركة تتبهع  .2
 0.000* 713. والوالء الثقة

 0.000* 727. ا اإلرشادات حول استخدام خدماتياتقدم الشركة لزبائني  .3
 0.000* 694. عمميا مجال في المتميزة والصورة السمعة إبراز عمى جاىدة الشركة تعمل  .4
 0.000* 517. توضح الشركة المخاطر التي من المحتمل أن تسببيا خدماتيا  .5

 لتواكهب المتطهورة و الحديثهة الخهدمات جميهع تهوفير عمهى الشهركة تعمهل  .6
 0.000* 679. العالمي التكنولوجي لتطورا

 وقهت بأسهرع و مكهان أؼ في الموطنين لجميع الياتفية الخدمة الشركة توفر  .7
 0.000* 585. .ممكن

 0.000* 698.  الزبائن احتياجات يمبي بشكل األعطال صيانة خدمة الشركة توفر  .8
 0.000* 795. والجاذبية بالوضوح الشركة إعبلنات تتميز  .9

ل الشركة مع زبائنيا لبلطبلع  عمي ارائيم ومبلحظاتيم عهن خهدماتيا تتواص  .10
 0.000* 743. التي تقدميا

 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوػ داللة  *

معامل االرتبهاط بهين كهل فقهرة مهن فقهرات مجهال " األنشهطة الخاصهة  (4.8جدول )يوضح 
الهذؼ يبهين أن معهامبلت االرتبهاط المبينهة دالهة عنهد باالرتقاء الخدمات " والدرجة الكميهة لممجهال، و 

 وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسو. α ≤0.05 مستوػ معنوية 

 :Structure Validityثانيا: الصدق البنائي

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداف التي تريد 
مدػ ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات األداة الوصول إلييا، ويبين 

 مفردة. 40، وقد تم ذلك عمى العينة االستطبلعية المكونة من االستبانة
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 لالستبانةوالدرجة الكمية  االستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت  :(4.9جدول )

 معامل بيرسون  المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)ماليةاالحت

 0.000* 804. .اإلبداع التكنولوجي

 0.000* 845. األنشطة الخاصة بالبيئة.

 0.000* 875. األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي.

 0.000* 608. .األنشطة الخاصة بالموارد البشرية

 0.000* 805. .األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدمات

 0.000*  954. .المسئولية االجتماعية
 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوػ داللة  *  

دالة  االستبانةأن جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت ( 4.9جدول )يبين 
صادقو لما  االستبانةوبذلك تعتبر جميع مجاالت  α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوػ معنوية 

 وضعت لقياسو.

  :Reliability االستبانةثبات 

 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي ت االستبانة ىو أنيقصد بثبا
متتالية، ويقصد بو أيضا إلى أؼ درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم 

في أوقات مختمفة  استخدام أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار ،فييا
 مفردة.   40وقد تم ذلك عمى العينة االستطبلعية المكونة من  (،97ص ،م2010)الجرجاوؼ،

 الدراسة من خبلل معامل ألفا كرونباخ  استبانةوقد تحققت الباحثة من ثبات 

Cronbach's Alpha Coefficient،( 4.9وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدول.) 
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  :(4.10جدول )

 الصدق الذاتي* معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات لالمجا

 0.924 0.853 18 .اإلبداع التكنولوجي
 0.934 0.872 10 األنشطة الخاصة بالبيئة.

 0.855 0.731 9 األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي.
 0.843 0.710 8 األنشطة الخاصة بالموارد البشرية.

 0.925 0.855 10 األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدمات.
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 الصدق الذاتي* معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات لالمجا

 0.960 0.921 37 .المسئولية االجتماعية
 0.962 0.925 55 جميع مجاالت االستبانة

 الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة ( 4.10جدول )واضح من النتائج الموضحة في 
(. 0.925) االستبانة( بينما بمغت لجميع فقرات 0.710،0.921لكل مجال حيث تتراوح بين )

بينما بمغت   (0.843،0.960الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين ) وكذلك قيمة
 ( وىذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال احصائيا.0.962) االستبانةلجميع فقرات 

وتكهون الباحثهة قهد  ، (2الممحق )وبذلك تكون اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي فهي 
وصبلحيتيا  االستبانةالدراسة مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة  استبانةتأكدت من صدق وثبات 

 لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

 Statistical Packageمن خبلل برنامج التحميل اإلحصائي  االستبانةتم تفريغ وتحميل 
for the Social Sciences  (SPSS). 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

لوصف عينة : (Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -1
 الدراسة.

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعيارؼ  -2
 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات  ، (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -3

لمعرفة K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختبار كولمجوروف -4
 ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو.

لقياس درجة  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  -5
. وقد تم استخدامو لحساب بلقة بين متغيريناالرتباط: يقوم ىذا االختبار عمى دراسة الع

 االتساق الداخمي والصدق البنائي لبلستبانة، والعبلقة بين المتغيرات.
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لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  (T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
أم زادت أو قمت عن ذلك.  3درجة الموافقة المتوسطة وىي  ىاالستجابة قد وصمت إل

 ستخدامو لمتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.ولقد تم ا

 -Linear Stepwise Regression)نموذج تحميل االنحدار المتدرج الخطي  -7
Model). 

لمعرفة ما إذا  (Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  -8
 ات المستقمة. كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيان

 (One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميل التباين األحادؼ  -9
لمعرفة ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثبلث مجموعات أو أكثر من 

 البيانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات 

 الدراسة ومناقشتيا
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 انخبيشانفصم 

 تحهٛم انجٛبَبد ٔاختجبس فشضٛبد انذساصخ ٔيُبقشتٓب 

 :المقدمة
، وذلك من خبلل تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن ىذا الفصل عرضًا ل

والتي تم التوصل إلييا من خبلل  االستبانةاإلجابة عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
 ،المؤىل العممي ،مومات الشخصية التي اشتممت عمى )الجنسوالوقوف عمى المع ،تحميل فقراتيا
ستبانة الذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من  ، (سنوات الخبرة ،مكان العمل

لمحصول عمى  (SPSS)إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  ،الدراسة
 تحميميا في ىذا الفصل. نتائج الدراسة التي تم عرضيا و 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي

 K-S) )Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف-تم استخدام اختبار كولمجوروف
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو،وكانت النتائج كما ىي مبينة في  الختبار ما إذا كانت

 (.5.1) جدول
 اختبار التوزيع الطبيعي نتائج:(5.1جدول )

 (.Sig)القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال
 0.917 0.556 .اإلبداع التكنولوجي

 0.465 0.850 األنشطة الخاصة بالبيئة.
 0.109 1.206 األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي.
 0.056 1.458 األنشطة الخاصة بالموارد البشرية.

 0.344 0.937 الخدمات. األنشطة الخاصة باالرتقاء
 0.652 0.735 .المسئولية االجتماعية

 0.660 0.731 جميع مجاالت االستبانة معا

جميع ل (.Sig)أن القيمة االحتمالية  (5.1جدول )واضح من النتائج الموضحة في 
وبذلك فإن توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع  0.05مستوػ الداللة أكبر من مجاالت الدراسة 

 حيث تم استخدام االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.  ،لتوزيع الطبيعيا



83 

 

 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 البيانات الشخصيةوفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق  
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس .1

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس :(5.2جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 81.5 145 ذكر
 18.5 33 أنثى

 100.0 178 المجموع
 

% 18.5بينما  ،% من عينة الدراسة ذكور81.5أن ما نسبتو  (5.2جدول ) يتضح من
العاممين في شركة االتصاالت  بين اإلناث عنصريفوق  الذكور عنصر أن إناث. ىذا يدل عمى

 الفمسطيني المجتمع طبيعة الى طبيعة عمل شركة االتصاالت وفي محافظات غزة وذلك يرجع 
 .غزة في النساء من العاممة القوػ  ومستوػ 
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي .2

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي :(5.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 13.5 24 ثانوية عامة فأقل
 30.9 55 دبموم متوسط
 50.6 90 بكالوريوس
 5.1 9 ماجستير 
 - - دكتوراه
 100.0 178 المجموع

عينة الدراسة مؤىميم العممي ثانوية  %من13.5أن ما نسبتو (5.3جدول )يتضح من 
بينما  ،% مؤىميم العممي بكالوريوس50.6 ،%مؤىميم العممي دبموم متوسط30.9 ،عامة فأقل

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الي أن نسبة استجابة المبحوثين % مؤىميم العممي ماجستير. 5.1
لتعبئة االستبانة كانت مرتفعة ممن يحممون درجة الدبموم والبكالوريوس وكانت منخفضة ممن 

ممن مؤىميم العممي اقل من الثانوية العاممة وكانت استجابة المبحوثين  و يحممون الماجستير



84 

 

سابقة تعكس ارتفاع المستوػ التعميمي لمفردات عينة الدراسة النسب ال و منعدمة الدكتوراهحممة 
 يكسب العمم الن العممية بخمفيتيم ما حد إلى سيتأثر بالقدرة عمى اإلبداع مما يعني أن اتصافيم

 عمى يدل وأيضا ىذا . اإلبداعية قدراتيم في تكوين  كبير حد إلى تسيم وخبرات قيم مفردات العينة
 المؤسسات بجانب الشركة مساىمة يؤكد مما التخرج، حديثي تقطاباس عمى تعمل الشركة أن

 ووجود، عن العمل ويعتبر ىذا جزء من مسئوليتيا االجتماعية العاطمين من التخفيف في األخرػ 
 حب عمى دليل الماجستير شيادة يحممون  شركة االتصاالت في العاممين من نسبة ممحوظة

 . التطوير واإلبداع وتشجيعو

 ة الدراسة حسب مكان العملتوزيع عين .3

 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل :(5.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
 57.9 103 الدائرة الفنية
 16.3 29 الدائرة التجارية
 20.2 36 الحسابات

 2.8 5 قسم أنظمة المعمومات
 2.8 5 أخرػ 
 100.0 178 المجموع

% من عينة الدراسة يعممون في الدائرة 57.9ا نسبتو أن م (5.4جدول )يتضح من 
% 2.8بينما  ،% يعممون في الحسابات20.2 ،% يعممون في الدائرة التجارية16.3 ،الفنية

يعممون في قسم أنظمة المعمومات وأماكن أخرػ. ومن المبلحع أن نصف عينة الدراسة تقريبا 
طبيعة عمل شركة االتصاالت بسبب ىم ممن يعممون في الدائرة الفنية وذلك يتناسب مع 

 اليواتف، تركيب من حاجتيا إلى فنيين في كافة دوائرىا في قطاع غزة لمقيام باألعمال الفنية
 .الميدان في الفنيين من كبير عدد مما يتطمب الجديدة الخطوط ومد اليواتف، خمل وتصميح
 .توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة .4

 نة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع عي :(5.5جدول )  

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 21.3 38 سنوات 5أقل من 

 25.3 45 سنوات 10أقل من  - 5
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 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 18.0 32 سنة 15أقل من  - 10

 35.4 63 سنة فأكثر 15
 100.0 178 المجموع

 

ل من % من عينة الدراسة سنوات خبرتيم أق21.3 أن ما نسبتو (5.5جدول )يتضح من 
% تتراوح سنوات 18.0 ،سنوات 10أقل من  -5% تتراوح سنوات خبرتيم من25.3 ،سنوات 5

سنة فأكثر. من المبلحع 15% سنوات خبرتيم 35.4 بينما ،سنة 15أقل من  -10خبرتيم من
سنة فأكثر وذلك يعزو إلي أن معظم العاممين 15عدد من العاممين لدييم سنوات خبرة  أن اكبر

ه المحظة ىم من أول األفراد الذين عمموا بشركة االتصاالت منذ تأسيسيا عام بالشركة حتى ىذ
وىذه يشير إلى توفر درجة من الرضا الوظيفي وشعور الموظفين باألمان الوظيفي مع  1997

أن  أعماليم  ويمكن مجال في طويمة خبرة سنوات لدييم المبحوثين أغمبية أن يعنى الشركة وىذا
معرفة اىتمام الشركة باإلبداع التكنولوجي ومدػ التزام الشركة بمسؤوليتيا  مىيكون لدييم القدرة ع

 .االجتماعية
 تحهٛم فقشاد االصتجبَخ

لتحميل فقرات االستبانة تم استخدام المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعيارؼ 
درجة  لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى Tواختبار

متوسط ( فإن 0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت فأم ال.  3الموافقة المتوسطة وىي 
آراء األفراد  حول الظاىرة موضع الدراسة ال يختمف جوىريًا عن موافق بدرجة متوسطة وىى 

آراء األفراد  يختمف جوىريًا ( فان متوسط 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05، أما إذا كانت 3
، وفي ىذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو رجة الموافقة المتوسطةعن د

وذلك من خبلل قيمة االختبار فإذا كانت  .الموافقة المتوسطةينقص بصورة جوىرية عن درجة 
قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لئلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة 

 صحيح.والعكس 
 " اإلبداع التكنولوجي تحميل فقرات مجال " .1

لمعرفة ما إذا  Tتم استخدام المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعيارؼ واختبار 
 (.5.6النتائج موضحة في جدول ) .كانت درجة الموافقة
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مجال " اإلبداع  لكل فقرة من فقرات Tالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار :( 5.6جدول )
 التكنولوجي "
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 استخدام وسائل إلى الشركة تمجأ  .1
 1 0.000* 37.81 88.88 0.51 4.44 تطوير خدماتيا  في جديدة تكنولوجيا

 خبراء خارجيين عالشركة م تتعاون   .2
 9 0.000* 27.41 83.82 0.58 4.19 جديدة مميزة خدمات تقديم اجل من

3.  
أكاديمية  جيات مع تعاون الشركة

 اإلبداع التكنولوجي تطوير في مختمفة
 فييا

4.16 0.57 83.15 27.07 *0.000 12 

4.  
تخصص الشركة ميزانية مناسبة 

اجل تقديم  من والتطوير لمبحث العممي
 ة ومميزةخدمات جديد

4.12 0.65 82.49 23.18 *0.000 15 

5.  
 في البلزمة توفر الشركة األموال

في  رئيس سبب المناسب الوقت
 تكنولوجية إبداعات إلى التوصل

4.10 0.70 81.92 20.70 *0.000 16 

6.  
 اإلنتاج، أقسام بين التنسيق يتم

اجل   من الشركة في والتطوير البحث
 خدماتيا  تحسين

4.21 0.57 84.16 28.32 *0.000 7 

7.  
 التكنولوجيا الشركة عمى تعتمد

 تحسين اجل من لدييا المتاحة
 عمميات إنتاجيا

4.22 0.60 84.41 26.84 *0.000 5 

8.  
 اإلنتاج بتطوير خطوط  الشركة تقوم
 خدمات الحصول عمى اجل من

 جديدة 
4.21 0.65 84.27 24.73 *0.000 6 

9.  
زيادة عدد العاممين بأقسام البحث 

طوير يساىم في زيادة عممية والت
 اإلبداع

4.01 0.76 80.11 17.46 *0.000 18 

10.  

 إلنجاز البلزمة المعمومات توفر
 و التطوير بالكمية و البحث مشاريع
 إلى يؤدؼ المناسب النوع الوقت و
 الشركة في إبداع تكنولوجي تحقيق

4.10 0.65 81.92 22.28 *0.000 16 
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11.  
 ةراجع تغذية و مسبقة رقابة وجود

 تحقيق إبداع في يسيم لممعمومات
 . تكنولوجي في الشركة

4.18 0.66 83.62 23.87 *0.000 10 

جزء أساسي  يعتبر اإلبداع التكنولوجي  .12
 4 0.000* 28.30 84.72 0.58 4.24 .من إستراتيجية الشركة

13.  
 لمشاريع العميا اإلدارة دعم يسيم
 و تحقيق نجاحيا في التطوير و البحث
 .ي في الشركةتكنولوج إبداع

4.21 0.60 84.16 26.95 *0.000 7 

بالشركة  نظام الحوافز المعمول بو  .14
 13 0.000* 22.90 83.05 0.67 4.15 .اإلبداع التكنولوجي عمى يشجع

 حث في كبير األزمات ليا دور  .15
 14 0.000* 23.95 82.58 0.63 4.13 . اإلبداع التكنولوجي عمى العاممين

 أثناء البيئية تيتم الشركة بالجوانب  .16
 2 0.000* 24.96 85.17 0.67 4.26 .والتطوير البحث بنشاط قياميا

الشركة لتحسين نوعية خدماتيا  تسعى  .17
 2 0.000* 26.30 85.17 0.64 4.26  .بغية إشباع حاجات الزبائن

المنافسين لو دور كبير في حث  وجود  .18
 11 0.000* 19.59 83.60 0.80 4.18 .الشركة عمى اإلبداع التكنولوجي

  0.000* 43.81 83.73 0.36 4.19 جميع فقرات المجال معاا  
 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوػ داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.6من جدول )

 في جديدة تكنولوجيا استخدام وسائل إلى الشركة األولى " تمجألمفقرة المتوسط الحسابي 
( أؼ أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من  4.44ساوؼ تطوير خدماتيا"  ي

لذلك تعتبر ىذه  0.000تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  37.81%، قيمة االختبار88.88
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه ، α ≤0.05 الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة 

وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة  3وافقة المتوسطة وىيدرجة المالفقرة قد زاد عن 
 عمى ىذه الفقرة. 
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التاسعة " زيادة عدد العاممين بأقسام البحث والتطوير يساىم في لمفقرة المتوسط الحسابي 
%، قيمة 80.11المتوسط الحسابي النسبي  أن أؼ 4.01"يساوؼ  زيادة عممية اإلبداع

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية ن وأ ،17.46االختبار
، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة α ≤0.05 داللة إحصائيًا عند مستوػ 

وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى  3قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي 
 ىذه الفقرة.  

، وأن المتوسط الحسابي 4.19عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوؼ بشكل 
( تساوؼ Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،43.81%، قيمة االختبار83.73النسبي يساوؼ 

، α ≤0.05 لذلك يعتبر مجال " اإلبداع التكنولوجي " دال إحصائيًا عند مستوػ داللة  0.000
ستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة مما يدل عمى أن متوسط درجة اال

 وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.  3المتوسطة وىي 

ويظير من خبلل الجدول السابق ان نسبة تبني االبداع التكنولوجي عالية من قبل شركة 
في ظل   وألنوتعزو الباحثة ذلك  والتطوير ام ومختصين عمميم البحثاالتصاالت وأن ىناك اىتم
بالبحث و التطوير مسألة أساسية وحيوية سواء  االىتمامالمعرفة أصبح تنامي ثورة المعمومات و 

ألن البحث والتطوير تحول إلى مسألة بقاء لممؤسسة  وماتمن قبل المؤسسات أو من قبل الحك
المزيد من المنتجات الجديدة أو تحسين  في السوق أو عدمو، فمن خبللو تستطيع المؤسسة تقديم

منتجات موجودة أساسا و كذلك إدخال تعديبلت جوىرية عمى العمميات اإلنتاجية، وبسبب 
طبيعة عمل الشركة والتطور التكنولوجي السريع الذؼ يحصل في مختمف مجاالت الحياة 

التكنولوجي  باإلبداعخصوصا في مجال االتصاالت وجب عمى شركة االتصاالت االىتمام 
وابداع العممية وتشجيع الموظفين عمي البحث والتطوير وتطوير قدراتيم بفرعية ابداع المنتج 

 .االبداعية

حيث تم ( م2015،إبراىيمو  )الشعار واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
المصارف التكنولوجي ووجود قسم مختص بالبحث والتطوير في  لئلبداع مرتفعة وجود نسبة تبني

التكنولوجي  باإلبداعمن حيث اىتمام الشركات الصناعية  (م2005،)العامرؼ ودراسة  ،األردنية
 ,Michael & Nawazودراسة ) ،المبدعين لؤلفرادوتوفير حوافز  اإلبداعالموظفين عمى  جيعوتش

جي في التكنولو  لئلبداعمن حيث تبني شركات تكنولوجيا المعمومات في الواليات المتحدة  (2008
ويرجع ىذا التشابو بسبب تطبيق الدراسات عمى  ،جميع اقساميا ومكافأة الموظفين المبدعين 
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القطاع الخاص وتعامل الدراسات مع مجتمع دراسة يحتاج إلى استخدام التكنولوجيا بشكل 
 مستمر ومحدث.

بشكل  لئلبداع( من حيث وجود اىتمام م2009،واختمف ىذه الدراسة مع دراسة )العجمة
 لئلبداعحاضنة  إنشاء إلىفي الوزارات والقطاع الحكومي في قطاع غزة ودعت الدراسة  عام

 .وذلك الختبلف مجتمع الدراسة حيث تم تطبيقيا عمى القطاع الحكومي

 :تحميل فقرات " المسئولية االجتماعية " .2
 تحميل فقرات مجال " األنشطة الخاصة بالبيئة " 2.1        

 لمعرفة ما إذا  Tتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعيارؼ واختبار تم استخدام الم     

 (5.7جدول )درجة الموافقة. النتائج موضحة في   تكان
لكل فقرة من فقرات مجال "  Tالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار  :(5.7جدول )

 األنشطة الخاصة بالبيئة "

 م
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 البيئي التموث من تسيم الشركة بالحد  .1
 4 0.000* 19.13 82.37 0.78 4.12 .التربة( ؛ اليواء ؛ المياه)بمكوناتو 

 لمموارد األمثل لبلستخدام الشركة تسعى  .2
 5 0.000* 21.44 81.58 0.67 4.08 .لمتجددةا غير وخصوًصا المتاحة

 استيبلك ترشيد إلى الشركة تسعى  .3
 2 0.000* 23.50 82.94 0.65 4.15 .الطاقة

 الموارد تطوير من الشركة تستفيد  .4
 1 0.000* 25.23 83.39 0.62 4.17 .وصيانتيا المتاحة

5.  
 التشجير الشرك عمي تسعى تحرص
 بيئة في الخضراء المساحات وزيادة

 .ممياع
3.94 0.75 78.75 16.59 *0.000 9 

6.  
 متعددة وطرق  وسائل الشركة تستخدم
 بالبيئة الضارة المنتجات لمعالجة
 .بيا المحيطة

3.84 0.77 76.74 14.55 *0.000 10 
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7.  
 االجتماعي الدور وتقدر الشركة تحترم

 حماية جماعات التي تقوم بيا واألنشطة
 .البيئة

4.03 0.69 80.56 19.81 *0.000 8 

8.  
 تسهتعمل مهواد الشهركة السهتبدال تسهعى
 تمويثها اقهل بمهواد اإلنتهاج عمميهة فهي

 .لمبيئة
4.06 0.68 81.24 20.77 *0.000 7 

9.  
تأخهههذ الشهههركة بعهههين االعتبهههار الجوانهههب 
البيئيههههههة أثنههههههاء قياميهههههها بنشههههههاط البحههههههث 

 وتطوير خدماتيا .
4.08 0.63 81.57 22.74 *0.000 6 

جتمهههههع تسهههههعى الشهههههركة الهههههى توعيهههههة الم  .10
 3 0.000* 24.09 82.39 0.62 4.12 .بالمواضيع المتعمقة بسبلمة البيئة

  0.000* 31.06 81.12 0.45 4.06 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوػ داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.7من جدول )
وصيانتيا "  المتاحة الموارد تطوير من الشركة دالمتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة " تستفي

%، قيمة 83.39( أؼ أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من  4.17يساوؼ 
لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000( تساوؼ Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،25.23االختبار 

سط درجة االستجابة ليذه الفقرة ، مما يدل عمى أن متو α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوػ داللة 
وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى  3قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي 

 ىذه الفقرة.  

 لمعالجة متعددة وطرق  وسائل الشركة المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة " تستخدم
أن المتوسط الحسابي النسبي  أؼ 3.84بيا " يساوؼ  المحيطة بالبيئة الضارة المنتجات
لذلك تعتبر  0.000( تساوؼ Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،14.55%، قيمة االختبار 76.74

، مما يدل عمى أن متوسط درجة α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة 
أن ىناك موافقة من وىذا يعني  3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي 

 قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  
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، وأن المتوسط الحسابي 4.06بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوؼ 
( تساوؼ Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،31.06%، قيمة االختبار 81.12النسبي يساوؼ 

 ≤0.05 صائيًا عند مستوػ داللة " األنشطة الخاصة بالبيئة " دال إحبر مجاللذلك يعت 0.000
α مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة ،

 وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.  3المتوسطة وىي 

ألنشطة الخاصة ويظير من خبلل الجدول السابق ان نسبة اىتمام شركة االتصاالت  با
بالبيئة عالية وتعزو الباحثة ذلك الى التحديات التي تواجييا شركة االتصاالت والقوانين البيئية 
المفروضة عمييا واالتجاه العالمي الحالي الى قياس مدػ نجاح الشركات ليس فقط عن طريق 

عمييا وقياس مدػ  زيادة األرباح ولكن أيضا عن طريق مساىمتيا في االىتمام بالبيئة والمحافظة
 اىتماميا  بالتنمية المستدامة والمحافظة عمى الموارد البيئية لؤلجيال القادمة. 

من حيث  (م2015،إبراىيمو  )الشعار واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
ويرجع سبب التشابو إلى وجود تشابو عام في  االىتمام بالتنمية المستدامة والجودة الشاممة

( من حيث م2014،)القريوتي دراسة ،ع الدراسة من حيث تطبيقيا عمى القطاع الخاصمجتم
ق وذلك التشابو بسبب تطبي اىتماميا بالبيئة والمحافظة عمييا واالىتمام بالتنمية المستدامة

( من حيث االىتمام بالبيئة م2009،ودراسة )العناتي ،الدراسة عمى شركة زين لبلتصاالت
قميل التموث البيئي وذلك لتشابو مجتمع الدراسة حيث تم تطبيقيا عمى والبحث عن وسائل لت

 األنشطةوقوع ( من حيث م2011،وآخرون )نزال  دراسةواتفقت مع  شركات االتصاالت باألردن.
 تشابو مجتمع وعينة الدراسة. إلىويرجع ىذا التشابو  األخيرةالخاصة باالىتمام بالبيئة بالمرتبة 

( من حيث عدم وجود اىتمام بالبيئة وعدم االخذ م2014،وضواختمفت مع دراسة )ع 
المحافظة عمى البيئة وحمايتيا بسبب ضعف القوانين والتشريعات البيئية وبسبب  بعين االعتبار

  .االختبلف في مجتمع وعينة الدراسة 
 تحميل فقرات مجال " األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي " 2.2        

لمعرفهههة مههها إذا  Tالحسهههابي والنسهههبي واالنحهههراف المعيهههارؼ واختبهههار تهههم اسهههتخدام المتوسهههط 
 (.5.8جدول ) النتائج موضحة في .كانت درجة الموافقة
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لكل فقرة من فقرات مجال "  Tالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار :( 5.8جدول )
 األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي "
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 مع إيجابية عبلقات تبني الشركة  .1
 2 0.000* 28.42 85.99 0.61 4.30 المختمفة. المجتمع المحمي مؤسسات

 محمية وأحداث نشاطات الشركة ترعى  .2
 4 0.000* 23.46 84.04 0.68 4.20 منتظمة.

 مع والخبرات المعرفة الشركة تتبادل  .3
 6 0.000* 25.00 83.82 0.64 4.19 والدولية. المحمية المؤسسات

4.  
 المشاكل حل في الشركة تساىم

بالبطالة من خبلل   المتعمقة االجتماعية
 توظيف الخريجين.

4.16 0.73 83.15 21.01 *0.000 7 

5.  
 االلتزامات كافة بتسديد الشركة تمتزم

التيرب  وعدم المقررة والرسوم يةالضريب
 منيا.

4.24 0.61 84.83 27.00 *0.000 3 

 1 0.000* 26.72 86.82 0.67 4.34 تقوم الشركة بدعم المؤسسات الصحية.  .6

 العمالية النقابات رأؼ تحترم الشركة  .7
 8 0.000* 20.55 82.40 0.72 4.12 المينية. وأدوارىا

 والقوانين بالتشريعات الشركة تمتزم  .8
 5 0.000* 25.13 83.86 0.63 4.19 الحكومة. عن الصادرة والتوجيات

المجتمع  قبل من تقديرا الشركة تبلقي  .9
 9 0.000* 19.42 82.08 0.75 4.10 المحمي .

  0.000* 36.10 84.11 0.45 4.21 جميع فقرات المجال معاا  
 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوػ داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.8دول )من ج

 4.34"تقوم الشركة بدعم المؤسسات الصحية " يساوؼ  المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة
وأن  ،26.72 %، قيمة االختبار86.82 ( أؼ أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية من
  داللة   حصائيًا عند مستوػ لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إ 0.000 ( تساوؼ Sig). القيمة االحتمالية
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0.05≥ α مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة ،
 وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.   3المتوسطة وىي 

محمي " يساوؼ المجتمع ال قبل من تقديرا الشركة المتوسط الحسابي لمفقرة التاسعة " تبلقي
وأن القيمة  ،19.42 %، قيمة االختبار82.08 أؼ أن المتوسط الحسابي النسبي 4.10

 لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة  0.000( تساوؼ Sigاالحتمالية ).
0.05≥ α مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة ،
 وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.   3سطة وىي المتو 

، وأن المتوسط الحسابي 4.21بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوؼ 
( تساوؼ Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،36.10%، قيمة االختبار 84.11النسبي يساوؼ 

اصة بالمجتمع المحمي "دال إحصائيًا عند مستوػ داللة لذلك يعتبر مجال "األنشطة الخ 0.000
 0.05≥ α مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة ،

وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا  3الموافقة المتوسطة وىي 
 المجال. 

باألنشطة الخاصة   ة اىتمام شركة االتصاالتويظير من خبلل الجدول السابق ان نسب
بالمجتمع المحمي عالية وذلك يشير الي أن الشركة تتحمل مسؤوليتيا تجاه تطوير و تنمية 
المجتمع الفمسطيني وىي تعي وتدرك مدػ الصعوبات التي تواجو ىذا المجتمع جراء ممارسات 

عبلقات االجتماعية لنجاحيا فالعبلقات االحتبلل وتعزو الباحثة ذلك الى معرفة الشركة ألىمية ال
االجتماعية تبني عبلقات تعاون مع الناس وعبلقات ترابط تساىم في زيادة نجاح الشركة واقبال 
الناس عمييا وايضا تخطيط الشركة  لممستقبل حيث انو بدأ يبلحع في دول العالم خصوصا 

جية التي تقدم خدماتيا لممجتمع في ثقافة العميل الذؼ أصبح يبحث عن ال المتقدمة منيا تغير
 . لتكون خياره المفضل ليشترؼ منيا سمعتو وخدماتو

من حيث االىتمام  (م2014،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )القريوتي
 ،بالخطط التنموية والمساىمة في حل المشكبلت االجتماعية المختمفة الموجودة بالمجتمع المحمي

 & XUدراسة )وتشابيت مع  ،الدراسة بسبب تشابو مجتمع وعينة  ويرجع ىذا التشابو
Yang,2010 ) وجدت الدراسة اىتمام لمشركات الصناعية بالصين بالمجتمع المحميحيث 

 وذلك بسبب تطبيق الدراسة عمى القطاع الخاص . ،وبتوظيف الشباب وتقميل نسبة البطالة
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يث حصل االىتمام بالمجتمع المحمي ( بدرجة قميمة حم2009،)المولو وتشابيت مع دراسة
 الشركات المساىمة العامة. قبلمن  األخيرةالمرتبة 

عدم اىتمام شركات االتصاالت من حيث   (م2009،)العناتي  دراسةواختمفت الدراسة مع 
بالمجتمع المحمي عن طريق تقميل البطالة وتوفير فرص عمل ويرجع سبب ىذا  األردنية

 ترة الزمنية لمدراسة واختبلف السياسات الموجودة داخل الشركات.االختبلف الى اختبلف الف

 " األنشطة الخاصة بالموارد البشرية تحميل فقرات مجال " 2.3        

لمعرفة ما إذا  Tتم استخدام المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعيارؼ واختبار 
 .(5.9جدول ) النتائج موضحة في .كانت درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات مجال "  Tالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار  :(5.9) جدول
 األنشطة الخاصة بالموارد البشرية "
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1.  
 يضمن لمعمل يدج مناخ الشركة تمتمك
موظفييا من خبلل توفير  وسبلمة صحة

 خدمات كالنقل والطعام والعبلج...الخ
4.28 0.57 85.68 29.64 *0.000 1 

تعوض الشركة العمال بدل عن إصابات   .2
 2 0.000* 28.12 83.43 0.55 4.17 .العمل

تعمل الشركة عمى تكريم وتحفيز األفراد   .3
 4 0.000* 22.46 82.05 0.65 4.10 العمل.  العاممين المتفوقين والمبدعين في

4.  
تعمل الشركة عمى رفع الروح المعنوية 

 3 0.000* 25.93 83.18 0.59 4.16  .لمعاممين وبث روح التعاون والدافعية

تعتمد الشركة سياسة إدارية تسمح لمعاممين   .5
 8 0.000* 22.11 80.11 0.60 4.01 من المشاركة في عمميات صنع القرار. 

معينة لمحد من  إجراءاتقوم الشركة بوضع ت  .6
 7 0.000* 26.04 80.91 0.53 4.05 المختمفة. الشخصي لمواردىا  االستخدام

7.  
تمتزم الشركة بتطبيق القوانين والتعميمات 
الخاصة بالعمل وتنفيذىا بعدالة عمى جميع 

 .العاممين لممحافظة عمى حقوقيم
4.06 0.62 81.25 22.56 *0.000 6 

 5 0.000* 24.22 81.85 0.59 4.09 .لشركة برامج توعوية لمعاممين فيياتنفذ ا  .8
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  0.000* 37.60 82.28 0.39 4.11 جميع فقرات المجال معاا  
 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوػ داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.9من جدول )

 وسبلمة صحة يضمن لمعمل جيد مناخ ةالشرك تمتمك لمفقرة األولى "المتوسط الحسابي 
)الدرجة الكمية  4.28يساوؼ  " موظفييا من خبلل توفير خدمات كالنقل والطعام والعبلج...الخ

القيمة االحتمالية وأن  29.64%، قيمة االختبار 85.68( أؼ أن المتوسط الحسابي النسبي 5من 
.(Sig)  0.05 عند مستوػ داللة  لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً 0.000 تساوؼ≥ α ، مما

 3درجة الموافقة المتوسطة وىي يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن 
 وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة " تعتمد الشركة سياسة إدارية تسمح لمعاممين من 
%، 80.11أؼ أن المتوسط الحسابي النسبي  4.01شاركة في عمميات صنع القرار " يساوؼ الم

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000 تساوؼ  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 22.11قيمة االختبار 
، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوػ داللة 

وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى  3ن درجة الموافقة المتوسطة وىي قد زاد ع
 ىذه الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي 4.11بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوؼ 
تساوؼ  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 37.60%، قيمة االختبار 82.28النسبي يساوؼ 

األنشطة الخاصة بالموارد البشرية " دال إحصائيًا عند مستوػ  " ر مجاللذلك يعتب 0.000
، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن α ≤0.05 داللة 

وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا  3درجة الموافقة المتوسطة وىي 
  المجال.

ل الجدول السابق ان نسبة اىتمام شركة االتصاالت  باألنشطة الخاصة ويظير من خبل
 باألمانوتيتم  موظفييابالموارد البشرية عالية وذلك يشير الي أن الشركة تتحمل مسؤوليتيا تجاه 
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الوظيفي ليم وتعزو الباحثة ذلك الى معرفة الشركة ألىمية شعور الموظفين فييا بالرضا 
بيا عمى العوائد المالية لمشركة وزيادة ارباحيا وايضا يساىم ذلك في الوظيفي مما سينعكس ايجا

  استقطاب الموظفين ذو الكفاءة العالية الذين يتمتعون بالخبرة والقدرة عمى االبداع والتطوير مما
وان شركة االتصاالت تؤمن بانو كمما توفرت اجواء  سيعزز موقع الشركة التنافسي في المجتمع.

 .العاممين فييا إنتاجيةة العمل ذلك يساعد عمى زيادة ايجابية في بيئ

( من م2015، إبراىيمو  مع بعض الدراسات كدراسة )الشعارالدراسة ىذه نتائج واتفقت 
 ،وظيفي ليم أمانوضمان  والمكافآتنظام لمحوافز  أفضلحيث االىتمام بالعاممين وتحقيق 

البشرية عمى المرتبة الثانية من أولويات ( فقد حصل االىتمام بالموارد م2009،ودراسة )المولو
ويرجع  المالية لؤلوراقالمسئولية االجتماعية لدؼ الشركات المساىمة المدرجة في سوق فمسطين 

 ,Bird, Hall, Momentè)ودراسة  ،ىذا التشابو بسبب تشابو الثقافة الموجودة لدؼ مجتمع الدراسة

& Reggiani, 2007)  البشرية وعبلقتيا مع موظفييا وذلك التشابو من حيث اىتماميا بالموارد
 بسبب تطبيق الدراسة عمى القطاع الخاص 

( حيث انو وجد تقصيرا من البنوك باالىتمام م2013،واختمفت الدراسة مع دراسة )الزيود
بتدريب وتطوير العاممين فييا وعدم توفير ميزانية لتطوير الموارد البشرية الموجودة فييا ويرجع 

 طبيعة عمل البنوك إلىبلف سبب االخت

 " األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدمات تحميل فقرات مجال " 2.4        

لمعرفة ما إذا  Tتم استخدام المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعيارؼ واختبار 
 .(5.10جدول )النتائج موضحة في  .كانت درجة الموافقة

لكل فقرة من فقرات مجال "  Tواالنحراف المعياري واختبار المتوسط الحسابي والنسبي  :(5.10جدول )
 األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدمات "
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تعطي الشركة معمومات صادقة عن   .1
 .جودة خدماتيا لمزبائن

4.25 0.60 84.91 27.51 *0.000 5 
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2.  
 تستقطب تسعيرية سياسة الشركة تتبع

 الثقة جسور وبناء الزبائن عمى وتحافع
 .والوالء

4.19 0.65 83.75 24.42 *0.000 8 

تقدم الشركة لزبائنيا اإلرشادات حول   .3
 .استخدام خدماتيا

4.18 0.61 83.66 25.77 *0.000 9 

 السمعة إبراز عمى جاىدة الشركة تعمل  .4
 .عمميا مجال في المتميزة والصورة

4.25 0.65 84.91 25.54 *0.000 5 

توضح الشركة المخاطر التي من   .5
 .المحتمل أن تسببيا خدماتيا

4.15 0.64 83.09 23.93 *0.000 10 

6.  
 الخدمات جميع توفير عمى الشركة تعمل

 التطور لتواكب المتطورة و الحديثة
 .العالمي التكنولوجي

4.23 0.60 84.55 27.16 *0.000 7 

7.  
 لجميع الياتفية الخدمة الشركة توفر

 وقت بأسرع و مكان أؼ في الموطنين
 .ممكن

4.34 0.71 86.74 25.05 *0.000 3 

 األعطال صيانة خدمة الشركة توفر  .8
 .الزبائن احتياجات يمبي بشكل

4.35 0.60 87.08 29.88 *0.000 1 

 بالوضوح الشركة إعبلنات تتميز  .9
 .اذبيةوالج

4.34 0.63 86.89 28.37 *0.000 2 

10.  
تتواصل الشركة مع زبائنيا لبلطبلع 

ومبلحظاتيم عن خدماتيا  أرائيمعمي 
 .التي تقدميا

4.30 0.69 86.07 25.30 *0.000 4 

  0.000* 39.19 85.17 0.43 4.26 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوػ داللة 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.10من جدول )

 يمبي بشكل األعطال صيانة خدمة الشركة توفرلمفقرة الثامنة "المتوسط الحسابي 
( أؼ أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من  4.35يساوؼ " الزبائن احتياجات
لذلك تعتبر 0.000 ؼ تساو  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  29.88%، قيمة االختبار 87.08
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مما يدل عمى أن متوسط درجة ، α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة 
وىذا يعني أن ىناك موافقة من  3درجة الموافقة المتوسطة وىي االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن 
 قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

الشركة المخاطر التي من المحتمل أن تسببيا  المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة " توضح
 23.93%، قيمة االختبار 83.09أؼ أن المتوسط الحسابي النسبي  4.15خدماتيا " يساوؼ 

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ  0.000 تساوؼ  (Sigوأن القيمة االحتمالية ).
بة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة ، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجاα ≤0.05 داللة 

 وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  3الموافقة المتوسطة وىي 

، وأن المتوسط الحسابي 4.26بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوؼ 
تساوؼ  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 39.19%، قيمة االختبار 85.17النسبي يساوؼ 

األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدمات " دال إحصائيًا عند مستوػ  " لذلك يعتبر مجال 0.000
، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن α ≤0.05 داللة 

ذا وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ى 3درجة الموافقة المتوسطة وىي 
  المجال.

ويظير من خبلل الجدول السابق ان نسبة اىتمام شركة االتصاالت  باألنشطة الخاصة 
باالرتقاء بالخدمات عالية وتعزو الباحثة ذلك الى معرفة الشركة ألىمية االنشطة المرتبطة 
 ،بالزبائن حيث تحقيق رضاىم عن الخدمات التي تقدميا الشركة يزيد من انتمائيم لمشركة

مي بالصدق في تعامميا مع الزبائن يكسبيا احتراميم  ويعزز موقع الشركة التنافسي في والتح
 .المجتمع المحمي مما يزيد من ارباح الشركة 

( من حيث التشابو م2014،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )القريوتي
ودراسة  ،المقدمة لمزبائن بمجتمع وعينة الدراسة واالىتمام بالخطط التنموية وتطوير الخدمات

وتشابيت مع  ،( من حيث االىتمام بدرجة أولي بالمستيمكين وتحقيق رضاىمم2009،)المولو 
من حيث االىتمام بالعمبلء وااللتزام بتطوير المنتجات والخدمات   (XU & Yang 2010)دراسة 

 بشكل مستمر.
 تحميل جميع فقرات المسئولية االجتماعية -5

لمعرفة ما إذا  Tط الحسابي والنسبي واالنحراف المعيارؼ واختبار تم استخدام المتوس
 (.5.11جدول )النتائج موضحة في  .كانت درجة الموافقة
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لجميع فقرات المسئولية  Tالمتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبار  :(5.11جدول )
 االجتماعية

 البند
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 4 0.000* 31.06 81.12 0.45 4.06 األنشطة الخاصة بالبيئة.
 2 0.000* 36.10 84.11 0.45 4.21 المحمياألنشطة الخاصة بالمجتمع 

 3 0.000* 37.60 82.28 0.39 4.11 األنشطة الخاصة بالموارد البشرية.
 1 0.000* 39.19 85.17 0.43 4.26 بالخدمات. باالرتقاء الخاصة األنشطة

  0.000* 45.13 83.22 0.34 4.16 المسئولية االجتماعية

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوػ داللة    

 :( تبين أن5.11من جدول )

   )الدرجة الكمية 4.16المسئولية االجتماعية يساوؼ  المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
القيمة وأن   45.13%، قيمة االختبار83.22أؼ أن المتوسط الحسابي النسبي  (5من 

 ≤0.05 دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة  لذلك تعتبر الفقرات 0.000تساوؼ  (Sig).االحتمالية 
α ، وىذا  3مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي

 المسئولية االجتماعية بشكل عام . يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات

  الخاصة باالرتقاء بالخدمات" بمتوسط حسابي  األنشطة" األولىوجاءت في المرتبة 

الخاصة بالمجتمع المحمي"  األنشطةيميو "  %85.17 المتوسط الحسابي النسبي أنأؼ 4.26
أما بالمرتبة الثالثة فقد   %84.11 أؼ ان المتوسط الحسابي النسبي4.21 بمتوسط حسابي 

أؼ ان المتوسط 4.11 كانت من نصيب "األنشطة الخاصة بالموارد البشرية" بمتوسط حسابي 
وبالمرتبة الرابعة واألخيرة "األنشطة الخاصة بالبيئة" بمتوسط حسابي   %82.28 الحسابي النسبي

 .  %81.12 بي النسبيالمتوسط الحسا أنأؼ 4.06 

وتعزو الباحثة ارتفاع الوزن النسبي لؤلنشطة الخاصة باالرتقاء بالخدمات وحموليا بالمركز 
وان استثمار شركة  األرباحبسبب طبيعة االتصاالت وىدفيا األساسي وىو تعظيم  األول

يعزز من سمعتيا لدػ المستيمك مما يعطي فكرة عن حرص  األنشطةاالتصاالت في ىذه 
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رضاءلشركة عمى تحسين خدماتيا ا  لدػ السوقية مكانتيا لتعزيز فرصتيا زبائنيا وىذا ىو وا 
ماالزبائن عمى خدماتيا وزيادة العائد المالي  إقبالزيادة  إلىوذلك يؤدؼ  الزبون   األنشطةوقوع  وا 

ذلك عدم صرامة  أسبابمن  أنفان الباحثة ترػ  واألخيرةالخاصة بالبيئة بالمرتبة الرابعة 
 وأيضاشركة االتصاالت  أنشطةالقوانين البيئية الخاصة وعدم وجود رقابة فعالة من الدولة عمى 

بسبب طبيعة عمل شركة االتصاالت التي تستخدم تكنولوجيا تسبب انعدام لمغازات مما يسبب 
عمى قطاع غزة ساىم ذلك في  اإلسرائيميةتموث لمبيئة وسياسة الحصار التي تفرضيا السمطات 

 توفر التكنولوجيا الصديقة لمبيئة صعوبة
 اختجبس فشضٛبد انذساصخ

( α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الرئيسة األولى: . 1
 .بين اإلبداع التكنولوجي وبين تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية

.( Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 633.ؼ أن معامل االرتباط يساو  (5.12جدول )يبين 
وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة  0.05وىي أقل من مستوػ الداللة  0.000تساوؼ 

إحصائية بين اإلبداع التكنولوجي وبين تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت 
 الفمسطينية.

والعمل عمى زيادة مكانتيا وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الشركة تحاول تطوير نفسيا 
واحتراميا بالمجتمع الفمسطيني من خبلل المحافظة عمى البيئة التي تعمل فييا فمثبل تقوم 

 أفضلاكتشاف  وأيضاوكل ما يضر البيئة  البيئي الشركة  باكتشاف حمول لمتقميل من التموث
وظفين وتحقيق ينتج عن ذلك رضا م ألنوالمستخدمة في نظام عمل الشركة  اإلداريةالطرق 
تكون الشركة مبدعة تبحث  أن إلىوتقميل التكاليف وتوفير لموقت وكل ذلك يحتاج  أفضل إنتاج
الذين لدييم القدرة عمى البحث  األفرادالطرق باستخدام احدث التكنولوجيا وبتوظيف  أفضلعن 

ير فييا وتوفير التكنولوجي وليذا تحاول الشركة االىتمام بقسم البحث والتطو  واإلبداعوالتطوير 
 .لكي تصبح شركة مبدعة تكنولوجيا ميزانية لو
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 بين اإلبداع التكنولوجي وبين تحقيق المسئولية االجتماعية(: معامل االرتباط 5.12جدول )
 في شركة االتصاالت الفمسطينية

 الفرضية
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α ≤ 0.05ة عند مستوػ )توجد عبلقة ذات داللة إحصائي
اإلبداع التكنولوجي وبين تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة 

 االتصاالت الفمسطينية.

.633 *0.000 

 α ≤ 0.05 داللة ػ االرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *

 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين اإلبداع α ≤ 0.05لة إحصائية عند مستوى )توجد عالقة ذات دال   1.1 
 التكنولوجي وبين األنشطة الخاصة  بالموارد البيئية في شركة االتصاالت الفمسطينية.

.( Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 488.( أن معامل االرتباط يساوؼ 5.13جدول )يبين 
ود عبلقة ذات داللة وىذا يدل عمى وج 0.05وىي أقل من مستوػ الداللة  0.000تساوؼ 

 التكنولوجي وبين الموارد البيئية في شركة االتصاالت الفمسطينية. اإلبداعإحصائية بين 

التكنولوجي ىو البحث والتطوير وخبلل  اإلبداعخطوات  أولوتعزو الباحثة ذلك إلى أن 
لمتاحة ىذه الخطوة يقوم المسئولون عنيا بالبحث عن خدمات جديدة وتطويرىا واقتناص الفرص ا

في البيئة مع مراعاة  مبلحظة تأثيرىا عمى البيئة المحيطة بيا ىل يؤثر ايجابيا او سمبيا  وذلك 
تعتبر  ألنياالخاصة بالموارد البيئية  باألنشطةبسبب وجود ضوابط بيئية ولذلك فان الشركة تيتم 

 .رضا الزبائن عنيا أحد دالئل نجاح المنتج او الخدمة

( في اىتمام الشركة م2009،ع بعض الدراسات كدراسة )العناتيواتفقت ىذه النتائج م
وتشابيت  ،ذلك لعمو مركز الشركة وذلك لتشابو مجتمع وعينة الدراسة  وأىميةباألنشطة البيئية 
التكنولوجي و االىتمام بالبيئة المحيطة  اإلبداع( من حيث الربط بين م2013،مع دراسة )سعود
 دراسةوتشابيت ىذه الدراسة بشكل طفيف مع  ،ا التنافسيعمى موقعي تحافع بالمؤسسات حتى

(jafar,2006 الذؼ )بضرورة اىتمام الشركات باألنشطة البيئية الن ذلك يساىم في أوصت 
 اإلبداع.التكنولوجي وتشجيع الموظفين عمى  اإلبداعزيادة 
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بالموارد البيئية في شركة بين اإلبداع التكنولوجي وبين األنشطة الخاصة (: معامل االرتباط 5.13جدول )
 ةاالتصاالت الفمسطيني

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ )
بين اإلبداع التكنولوجي وبين األنشطة الخاصة بالموارد البيئية 

 في شركة االتصاالت الفمسطينية.
.488 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ػ االرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *

( بين اإلبداع التكنولوجي α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 1.2  
 وبين األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي في شركة االتصاالت الفمسطينية.

 

.( Sigمة االحتمالية )القي، وأن 539. ( أن معامل االرتباط يساوؼ 5.14جدول )يبين 
وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات داللة  0.05وىي أقل من مستوػ الداللة  0.000تساوؼ 

التكنولوجي وبين الموارد الخاصة بالمجتمع المحمي في شركة االتصاالت  اإلبداعإحصائية بين 
 الفمسطينية.

ساسي منو تحسين وتعزو الباحثة ذلك إلى أن اإلبداع التكنولوجي الذؼ يكون اليدف األ
خدمات الشركة القبول من زبائنيا   أن يتناسب مع المجتمع المحمي حتى تبلقي األداء يجب
التي تؤدؼ  باألنشطةفكمما كانت عبلقة الشركة حسنة مع المجتمع المحمي واىتمت  ،المحميين 

عمى  تحقيق منافع لجميع فئات المجتمع المحمي وكمما زادت استمراريتيا وزاد الطمب إلى
الخدمات متجددة ومتطورة وتواكب التطورات ومن ىنا وجد  تكون  أن إلىخدماتيا وىذا يحتاج 

 .الخاصة بالمجتمع المحمي  واألنشطةالتكنولوجي  اإلبداعالعبلقة بين 

( من حيث ان االىتمام م2013،واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الزيود
 ودراسة،سية الشركة وقدرتيا عمى التطوير واإلبداع بالمجتمع المحمي يزيد من تناف

الخيرية والتطوعية بالمجتمع المحمي  باألنشطة( الذؼ شجعت عمى االىتمام م2005،)العامرؼ 
بداعيم وزيادة اإلبداع لدييم أداءلما لذلك من دور ايجابي عمى  ويرجع ذلك التشابو  ،الموظفين وا 

لذؼ يتعامل باستمرار مع كل ما ىو جديد في عالم الي تطبيق الدراسة عمي القطاع الخاص ا
 ليحافع عمى كيانو وموقعو التنافسي. التكنولوجيا
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الخاصة بالمجتمع المحمي في شركة  األنشطةبين اإلبداع التكنولوجي وبين (: معامل االرتباط 5.14جدول )
 االتصاالت الفمسطينية

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ )
اإلبداع التكنولوجي وبين االنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي في 

 شركة االتصاالت الفمسطينية.
.539 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ػ االرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *

( بين اإلبداع التكنولوجي α ≤ 0.05ستوى )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند م 1.3  
 الخاصة بالموارد البشرية في شركة االتصاالت الفمسطينية. األنشطةوبين 

.( Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 450.( أن معامل االرتباط يساوؼ 5.15جدول )يبين 
ة وىذا يدل عمى وجود عبلقة ذات دالل 0.05وىي أقل من مستوػ الداللة  0.000تساوؼ 

 التكنولوجي وبين الموارد البشرية في شركة االتصاالت الفمسطينية. اإلبداعإحصائية بين 

 األنشطةالتكنولوجي وبين  اإلبداعويمكننا القول من خبلل النتائج السابقة توفر عبلقة بين 
رية انو كمما اىتمت الشركة بالموارد البش إلىالخاصة في الموارد البشرية وتعزو الباحثة النتيجة 

 اإلبداعوظيفي ليم  كمما زاد لدييم القدرة عمى  أمانوتوفير  موظفيياوقامت بتوفير احتياجات 
 .التكنولوجي بشكل خاص  اإلبداعبشكل عام وعمى 

براىيمىذه الدراسة مع دراسة )الشعار نتائج اتفقت  التي تناولت العبلقة بين  (م2015، وا 
ي حيث تضمن محور ادارة الجودة كبل من التحسين التكنولوج واإلبداعالجودة الشاممة  إدارة

شراكيم في التخطيط االستراتيجي وكل ىذه تعتبر من ضمن  المستمر وتمكين العاممين وا 
الدراسة أن تمكين  أثبتتحيث  ،التكنولوجي اإلبداعتي تؤثر عمى عناصر الموارد البشرية ال

شراكيمالعاممين  التكنولوجي  اإلبداعفعال عمى زيادة في التخطيط االستراتيجي كان لو دور  وا 
بسبب وجود تشابو  أيضاوذلك بسبب شعور العاممين بالمسئولية وبالعدالة ويرجع تشابو النتائج   

.تناولت الدراستين قطاع خاص ربحي في القطاع التي تستيدفو الدراسة حيث  
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التنظيمية  ( التي تناولت العواملم2005،مع دراسة )العامرؼ  أيضاوقد تشابيت الدراسة 
التكنولوجي فقد وجدت الدراسة عبلقة ايجابية  بين تحفيز الموظفين وتوفير  اإلبداعودورىا عمى 

  ،التكنولوجي اإلبداعالعميا ليم وبين قدرتيم عمى  اإلدارةالوظيفي  ودعم  واألمان المكافآتنظام 

 في المؤسسات حيث الربط بين التدريب المستمر لمعاممين من   ودراسة              
ويرجع ىذا التشابو بسبب تطبيق الدراسة عمي دول ذات  التكنولوجي اإلبداعومساىمتو في زيادة 

 ثقافة مشابية لمدراسة الحالية 
بين اإلبداع التكنولوجي وبين الموارد البشرية في شركة االتصاالت (: معامل االرتباط 5.15جدول )

ةالفمسطيني  

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 باطلالرت

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ )
بين اإلبداع التكنولوجي وبين الموارد البشرية في شركة 

 االتصاالت الفمسطينية.
.450 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ػ االرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *
( بين اإلبداع التكنولوجي α ≤ 0.05ة عند مستوى )توجد عالقة ذات داللة إحصائي 1.4  

 الخاصة باالرتقاء الخدمات في شركة االتصاالت الفمسطينية. نشطةوبين األ 

.( Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 521.( أن معامل االرتباط يساوؼ 5.16جدول )يبين 
ذات داللة وىذا يدل عمى وجود عبلقة  0.05وىي أقل من مستوػ الداللة  0.000تساوؼ 

إحصائية بين االبداع التكنولوجي وبين الموارد الخاصة باالرتقاء الخدمات في شركة االتصاالت 
 الفمسطينية.

التكنولوجي وبين االرتقاء  اإلبداعويمكننا القول من خبلل النتائج السابقة توفر عبلقة بين 
جود اىتمام بالبحث وتعزو الباحثة ذلك الى و ت في شركة االتصاالت الفمسطينية بالخدما

يمان الشركة  سين المستمر بالخدمات يجب التجديد والتح بأنووالتطوير في شركة االتصاالت وا 
بداعفانو يتطمب تطور  ولحدوث ذلك تكنولوجي مستمر واالطبلع عمي جميع ما يتم استحداثو  وا 

 من تكنولوجيا جديدة باستمرار.

(Jafar,2006) 
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ما يتعمق بأىمية التحسين ( فيم2014،اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )القريوتي
خدمات جديدة ومراعاة التطور التكنولوجي الذؼ يحدث باستمرار والحصول عمى كل  وابتكار
دراسة و  ،أرباحياالتكنولوجيا عمى موقع الشركة التنافسي وعمى تعظيم  من جديد

في االرتقاء في التكنولوجي  اإلبداع( بدرجة كبيرة فيما يتعمق بعبلقة عوامل 2009،)الموسرؼ 
    طبيق الدراسة عمى الشركات الخاصةبسبب تويرجع ذلك التشابو المنتجات والخدمات لمشركة 

وتشابو أىداف واستراتيجيات مجتمع الدراسة  األولذات اليدف الربحي في المقام   
في شركة  خدماتالخاصة باالرتقاء ال نشطةبين اإلبداع التكنولوجي وبين األ (: معامل االرتباط 5.16جدول )

 ةاالتصاالت الفمسطيني

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ )
اإلبداع التكنولوجي وبين الموارد الخاصة باالرتقاء الخدمات في 

 شركة االتصاالت الفمسطينية.
.521 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ػ ل إحصائيًا عند مستو االرتباط دا*

 (α ≤ 0.05الفرضية الرئيسة الثانية: يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى ). 2
 لإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية.

عمى تحقيق تم استخدام االنحدار الخطي البسيط إليجاد تأثير اإلبداع التكنولوجي 
 ، وقد تبين ما يمي:المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية

 ( 0.05وجود تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوػ الداللة≥ α لئلبداع التكنولوجي في )
تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية، حيث تبين أن القيمة 

 .0.05ىي أقل من مستوػ الداللة و  0.000االحتمالية تساوؼ 

 =39.7، وىذا يعني أن 0.397، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.633معامل االرتباط %
من التغير في تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية )المتغير 

لى % قد ترجع إ60.3التابع( تم تفسيره من خبلل العبلقة الخطية، والنسبة المتبقية 
 عوامل أخرػ تؤثر في تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية. 
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 (: تحميل االنحدار الخطي البسيط5.17جدول )

معامالت  المتغير المستقل
 االنحدار

قيمة اختبار 
T 

القيمة االحتمالية 
Sig. 

 0.000 7.055 1.644 المقدار الثابت
 0.000 10.842 0.601 اإلبداع التكنولوجي

 0.397معامل التحديد الُمعدَّل=  0.633 معامل االرتباط =

 * اإلبداع التكنولوجي0.601 + 1.644تحقيق المسئولية االجتماعية = 

التكنولوجي وقياميا بتشجيع الموظفين  باإلبداعوتعزو الباحثة ذلك إلى اىتمام الشركة 
ت خدماتيا عمى البيئة ومحافظتيا عمى بعين االعتبار تأثيرا األخذعمى البحث والتطوير مع 

 ،مشكبلت )صحية بالمجتمع المحمي ومساىمتيا في حلواىتماميا  وأيضاة المستدامة ميالتن
والمساىمة في المحافظة عمى  اإلبداععمى  موظفييا...( كل ذلك يزيد من دافعية ،اجتماعية

تكنولوجي في تحقيق بيئتيم ومجتمعيم الذين يعيشون فيو ومن ىنا وجد اثر لئلبداع ال
 .المسئولية االجتماعية

( بين α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية الرئيسة الثالثة:. 3
متوسطات آراء المبحوثين حول دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية في 

مكان  ،المؤىل العممي ،جنسالشركة االتصاالت الفمسطينية تعزى إلى العوامل الشخصية )
 (.سنوات الخبرة ،العمل

لعينتين مستقمتين" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة T تم استخدام اختبار"
إحصائية وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام 

روق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار "لمعرفة ما إذا كان ىناك ف اختبار " التباين األحادؼ
 متوسطات أو أكثر. 3معممي يصمح لمقارنة 

 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين متوسطات آراء α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 1.3 
جتماعية في شركة المبحوثين حول دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية اال

 االتصاالت الفمسطينية تعزى إلى الجنس.

المقابمة  (.Sig) أن القيمة االحتمالية تبين( 5.18جدول )من النتائج الموضحة في 
لجميع المجاالت والمجاالت  0.05لعينتين مستقمتين "أكبر من مستوػ الداللة  T الختبار" 
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وق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فر 
 تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزػ إلى الجنس.

يعممون في نفس البيئة تقريبا ونفس  واإلناثأن كبل من الذكور  إلىوتعزو الباحثة ذلك 
 القوانين تطبق عمييم مما يجعل نظرتيم غالبا الي أمور الشركة متقاربة

 الجنس –لعينتين مستقمتين " T (: نتائج اختبار" 5.18ول )جد

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.684 0.407- 4.21 4.18 .اإلبداع التكنولوجي

 0.777 0.284 4.04 4.06 .األنشطة الخاصة بالبيئة

 0.228 1.210- 4.29 4.19 .األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي

 0.096 1.674- 4.22 4.09 .األنشطة الخاصة بالموارد البشرية

 0.764 0.301- 4.28 4.25 .األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدمات

 0.400 0.844- 4.21 4.15 .المسئولية االجتماعية

 0.456 0.747- 4.21 4.16 جميع المجاالت معا

( بين متوسطات آراء α ≤ 0.05توى )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس 2.3
المبحوثين حول دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة 

 .االتصاالت الفمسطينية تعزى إلى المؤىل العممي

المقابمة  (.Sig) تبين أن القيمة االحتمالية( 5.19جدول )من النتائج الموضحة في 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05أكبر من مستوػ الداللة "  " التباين األحادؼ الختبار

معا وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة 
 الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزػ إلى المؤىل العممي. 

الشركة التي يحمل  أقسامكل  أنلمؤسسة و وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود نفس الثقافة في ا
عدم وجود فوارق  إليمؤىبلت عممية مختمفة تتعامل وتتفاعل مع بعضيا فأدػ ذلك  موظفييا

 نتيجة المؤىل العممي
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 المؤىل العممي –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 5.19جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

ثانوية 
عامة 
 فأقل

دبموم 
 متوسط

بكالوريوس 
 فأعمى

 0.145 1.950 4.22 4.19 4.06 .اإلبداع التكنولوجي
 0.530 0.637 4.09 4.02 4.00 األنشطة الخاصة بالبيئة.

 0.919 0.084 4.21 4.21 4.17 األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي.
 0.596 0.519 4.13 4.12 4.04 األنشطة الخاصة بالموارد البشرية.
 0.465 0.769 4.26 4.29 4.16 األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدمات.

 0.634 0.457 4.17 4.16 4.10 .المسئولية االجتماعية

 0.357 1.035 4.19 4.17 4.08 جميع المجاالت معا

( بين متوسطات آراء α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 3.3
ر اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة المبحوثين حول دو 

 .االتصاالت الفمسطينية تعزى إلى مكان العمل

المقابمة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  (5.20جدول )من النتائج الموضحة في 
وبذلك  ""اإلبداع التكنولوجي لمجال 0.05الختبار" التباين األحادؼ " أكبر من مستوػ الداللة 

 يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول
التكنولوجي يكون متطمب  اإلبداع أن إلىوتعزو الباحثة ذلك . ىذا المجال تعزػ إلى مكان العمل

ي فكار مبدعة تساىم ففي كل أقسام الشركة وتشكل الشركة لجان مشتركة لبحث وتطوير  أ
 .نجاح الشركة

 (.Sig)فقد تبين أن القيمة االحتمالية  ،أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة 
وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ،0.05أقل من مستوػ الداللة 

مكان متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزػ إلى 
 .وذلك لصالح الذين يعممون في دائرة الحسابات العمل

الشركة واطبلعيم  أقساماختبلف عمل قسم الحسابات عن باقي  إلىوتعزو الباحثة ذلك  
فقسم الحسابات  األقساممن باقي  أكثرالتي تقوم بممارستيا  عمى جميع معامبلت وأنشطة الشركة
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القسم  شركة أنشطتيا المخططة لممسئولية االجتماعية وىوىو الذؼ يقدم الميزانية البلزمة لتنفذ ال
 .فواتير الشركةالمسئول عن مراجعة 

 مكان العمل –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 5.20جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

الدائرة 
 الفنية

الدائرة 
 الحسابات التجارية

قسم أنظمة 
 ،موماتالمع

 غير ذلك
 0.112 2.024 4.17 4.32 4.14 4.16 .اإلبداع التكنولوجي

 0.002* 5.083 4.05 4.30 4.05 3.97 األنشطة الخاصة بالبيئة.
األنشطة الخاصة بالمجتمع 

 المحمي.
4.11 4.21 4.44 4.33 5.594 *0.001 

األنشطة الخاصة بالموارد 
 البشرية.

4.03 4.13 4.27 4.34 4.870 *0.003 
 األنشطة الخاصة باالرتقاء

 . بالخدمات
4.20 4.22 4.43 4.36 2.874 *0.038 

 0.000* 6.963 4.27 4.36 4.15 4.08 .المسئولية االجتماعية

 0.001* 5.769 4.23 4.35 4.14 4.11 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوػ داللة  

( بين متوسطات آراء α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى ) ذات داللة فروق توجد  4.3 
المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت  تحقيق اإلبداع التكنولوجي في المبحوثين حول دور

 .الفمسطينية تعزى إلى سنوات الخبرة

 المقابمة (.Sig)االحتمالية  تبين أن القيمة (5.21جدول )من النتائج الموضحة في 
لممجالين " األنشطة الخاصة بالموارد  0.05" أقل من مستوػ الداللة  " التباين األحادؼ الختبار
األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدمات " وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة  ،البشرية

 إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذين المجالين تعزػ إلى سنوات الخبرة
 . سنة  15إلى أقل من  10من  وذلك لصالح الذين سنوات خبرتيم تتراوح

انو كمما زادت خبرة الشخص كمما نضج تفكيره وزادت قدرتو عمى  إلىوتعزو الباحثة ذلك 
لدييم معرفة بان االىتمام بمعنويات العاممين وتوفير المناخ  وأصبحوابتكار ما ىو جديد   اإلبداع

 .التكنولوجي اإلبداعتشجيع الموظفين عمى  أسباب أىم الوظيفي المناسب ىو من
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 (.Sig)فقد تبين أن القيمة االحتمالية  ،أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة
وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05أكبر من مستوػ الداللة 

سنوات مجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزػ إلى متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه ال
 الخبرة.

أن سنوات الخبرة ليس شرط بمعرفة الموظفين باإلبداع التكنولوجي  إلىوتعزو الباحثة ذلك 
بالشركة ال تطمب  بأقساملدييم خبرة مرتفعة يعممون  أفرادوأنشطة المسئولية االجتماعية فيناك 

 .بالمسئولية االجتماعية لمشركةتكنولوجي مرتفع وعدم اىتماميم  إبداع
 سنوات الخبرة –(: نتائج اختبار"التباين األحادي" 5.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

). 

أقل من 
5 

 سنوات

إلى  -5من 
 10أقل من 

 سنوات 

 10من 
إلى أقل 

  15من 
 سنة

سنة  15
 فأكثر

 0.516 0.764 4.18 4.26 4.19 4.13 .اإلبداع التكنولوجي
 0.559 0.690 4.02 4.16 4.04 4.04 األنشطة الخاصة بالبيئة.

 0.186 1.620 4.17 4.32 4.13 4.26 األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي.
 0.045* 2.744 4.04 4.26 4.06 4.17 األنشطة الخاصة بالموارد البشرية.
 0.026* 3.152 4.25 4.46 4.17 4.21 األنشطة الخاصة باالرتقاء الخدمات.

 0.054 2.596 4.13 4.30 4.10 4.17 .المسئولية االجتماعية

 0.128 1.923 4.14 4.29 4.13 4.16 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوػ داللة 

 أراءتوسطات وبشكل عام ومن خبلل عرض النتائج السابقة فيما يتعمق بالفروق في م
المبحوثين حول معظم  أراءفان الباحثة ترػ بان التشابو في  ،المبحوثين حول محاور الدراسة 

المجتمع المحمي  وأنشطةة يالبيئ واألنشطةالتكنولوجي  باإلبداع المتعمقةمحاور الدراسة خاصة 
ييا في جميع المتبعة ف اإلدارية واألساليببيئة عمل شركة االتصاالت الفمسطينية  إلىيعود 
كما أن البيئة الخارجية التي يتأثر بيا العاممين تخضع لنفس ،في محافظات القطاع  األقسام

من خبلل عقد  موظفيياوتبذل شركة االتصاالت جيدا ممحوظا لتطوير تفكير ،الظروف تقريبا 
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يجادالبرامج التدريبية  يم كل ذلك تناسق وانسجام بالعمل وتوعية العاممين حول متطمبات وظائف وا 
 .وجود تقارب فيما يتعمق بكثير من مجاالت الدراسة الحالية إلى أدػ
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 انفصم انضبدس

 انُتبئج ٔانتٕصٛبد

 انًقذيخ

بعد انتياء الدراسة بشقييا النظرؼ  والعممي حول دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق 
 إليو توصمت ما االجتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية  سوف يتم تناول أىمالمسئولية 
 .الفرضيات واثبات البيانات، تحميل خبلل من وذلك نتائج من الدراسة

 أن في أمبل ةالباحث نظر وجية عن تعبر التي التوصيات أىم عرض يتم سوف وكذلك
سيتم عرض كما .الدراسة من ةالمرجو  األىداف وتحقيق الضعف نقاط معالجة في تساىم

 .بيا لتكون انطبلقا لمباحثين في نفس المجال مرتبطة مستقبمية لدراسات مجموعة  مقترحات
 :انُتبئج

 :اآلتيةالنتائج  إلىبعد االطالع عمى تحميل واختبار الفرضيات توصمت الدراسة 

سئولية يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين اإلبداع التكنولوجي وبين تحقيق الم .1
حيث وجد ان  (α ≤ 0.05االجتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية عند مستوػ )

التكنولوجي وبالبحث والتطوير فيي  تستخدم  باإلبداع االتصاالت الفمسطينية تيتمة شرك
تراعي اثناء نشاط البحث والتطوير الذؼ  و تطوير خدماتيا في جديدة تكنولوجيا وسائل

حديثة لتطوير  تكنولوجيةوتستخدم الشركة وسائل  تغيرات التي تحتويياتقوم بو البيئة والم
 خدماتيا وتحقيق رضا الزبائن عن أدائيا 

( بين اإلبداع التكنولوجي α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ ) .2
حيث حمت ، وبين األنشطة الخاصة  بالموارد البيئية في شركة االتصاالت الفمسطينية

من حيث اىتمام الشركة  األخيرة%( بالمرتبة 81.12)  الخاصة بالبيئة بنسبة طةاألنش
 المتاحة الموارد تطوير من موظفين شركة االتصاالت فالشركة تستفيد رأؼبيا من 

وتقوم الشركة بإعطاء دورات ،في عمميا  الطاقةوصيانتيا وتسعى لترشيد استيبلك 
 .البيئة كيفية الحفاظ عمييا ىميةبأوندوات توعية تساىم في تثقيف الزبائن 

( بين اإلبداع التكنولوجي α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ ) .3
حيث  ، وبين األنشطة الخاصة بالمجتمع المحمي في شركة االتصاالت الفمسطينية

وحمت %( 84.11)عمى وزن نسبي الخاصة بالمجتمع المحمي  األنشطةحصمت 
الشركة بدعم  من حيث اىتمام شركة االتصاالت بيا وذلك من خبلل قيامبالمرتبة الثانية 
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المؤسسات الصحية والثقافية وتحاول بناء عبلقات ايجابية مع مؤسسات المجتمع 
 .المحمي المختمفة وتقوم بدفع جميع استحقاقاتيا لمحكومة وعدم التيرب منيا

ن اإلبداع التكنولوجي ( بيα ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ ) .4
حصمت عمى  ،ية في شركة االتصاالت الفمسطينيةالخاصة بالموارد البشر  األنشطةوبين 
توفر الشركة مناخ مناسب لمعمل من تبني شركة االتصاالت ليا ف%( 82.28نسبة)

يساىم في رفع الروح المعنوية لمعاممين وتحفيزىم وتتبني الشركة نظام حوافز جيد وتوفر 
 لموظفيياالعمل  إصابات تعويض عن

( بين اإلبداع التكنولوجي α ≤ 0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ ) .5
وقد  ،الخاصة باالرتقاء الخدمات في شركة االتصاالت الفمسطينية نشطةوبين األ

من تبني شركة  %(85.17)عمى نسبة الخاصة باالرتقاء بالخدمات  األنشطةت صمح
المرتبة األولى من حيث اىتمام شركة االتصاالت بيا وذلك حمت باالتصاالت ليا وقد 

الن ىدف الشركة األساسي ىو ىدف ربحي وترغب بالمحافظة عمى موقعيا التنافسي 
الشركة بتوفير خدمة صيانة سريعة لمزبائن وتيتم بالدعاية وذلك من خبلل قيام 

عمى اتصال وتواصل مع  جذابة تجذب الزبائن وتبقى الشركة إعبلناتوتوفير  واإلعبلن
 . وشكواىمزبائنيا لسماع اقتراحاتيم 

كشفت النتائج وجود عبلقة ارتباط طردية بين ممارسة الشركة لئلبداع التكنولوجي وبين  .6
األنشطة  ،المسئولية االجتماعية بأنشطتيا المختمفة )األنشطة الخاصة باالىتمام بالبيئة

األنشطة الخاصة  ،بالموارد البشريةاألنشطة الخاصة  ،الخاصة بالمجتمع المحمي
باالرتقاء بالخدمات( بحيث أن ارتفاع درجة ممارسة اإلبداع التكنولوجي يؤدؼ إلى 

 ارتفاع المسئولية االجتماعية لشركة االتصاالت الفمسطينية 

( لئلبداع التكنولوجي في تحقيق α ≤ 0.05يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوػ ) .7
ان المتغير المستقل يؤثر  حيث عية في شركة االتصاالت الفمسطينيةالمسئولية االجتما
 . عمى المتغير التابع

( بين متوسطات آراء α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوػ ) .8
المبحوثين حول دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة 

 .المؤىل العممي ،متغير الجنساالتصاالت الفمسطينية تعزػ إلى 
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( بين متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوػ ) .9
تعزػ إلى مكان العمل ولكن توجد فروق ذات  "التكنولوجي "اإلبداععينة الدراسة حول 

دور "( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوػ )
 "التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية في شركة االتصاالت الفمسطينية اإلبداع

 تعزػ إلى مكان العمل.

( بين متوسطات تقديرات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوػ ) .10
األنشطة الخاصة باالرتقاء و"""األنشطة الخاصة بالموارد البشرية حول عينة الدراسة

إلى  10من  سنوات الخبرة وذلك لصالح الذين سنوات خبرتيم تتراوحتعزػ إلى  "الخدمات
( بين α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوػ )ال  سنة ولكن15أقل من

االجتماعية  اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئوليةر آراء المبحوثين حول دو  متوسطات
 .الخبرة في شركة االتصاالت الفمسطينية تعزػ إلى سنوات

 انتٕصٛبد

 :يمي بما الباحثة الدراسة توصي  أظيرتيا التي النتائج ضوء عمى
 " انتكُٕنٕجٙ" اإلثذاعتٕصٛبد انًحٕس األٔل 

 مستمر وبشكل اإلبداع بعممية االىتمام ت بتعزيزشركة االتصاال ةالباحث توصي .1
 .عمييم المبدعين والمحافظة  األفكارقسم مختص باحتضان  إنشاءمن خبلل  ومتجدد،

 الموارد توفير االىتمام بقسم البحث والتطوير بالشركة بشكل مستمر  من خبللتعزيز  .2
 .وتحسين خدمات االتصاالت لتطوير والبشرية المالية

والتعرف عل كل ما  واإلبداعالقيام بتوفير برامج تدريبية تشجع الموظفين عمى االبتكار  .3
 .ىو جديد في عالم التكنولوجيا

الى الخارج بشكل مستمر لبلطبلع عمى كل ما ىو جديد في عالم ارسال موظفين  .4
وتكنولوجيا االتصاالت لممساىمة بكتابة مقترحات تساىم في نجاح وتقدم شركة 

  االتصاالت

 تشجيع كل األفكار واالقتراحات ميما كان مصدرىا في الشركة. .5

دعين المب األشخاصاالستفادة من السمعة الحسنة لشركة االتصاالت الجتذاب  .6
 .تكنولوجيا
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 يساعد في ألنواالىتمام بتطوير قواعد البيانات بالشركة واستثمار المخزون المعرفي  .7
 .الشركة في التكنولوجي اإلبداع حالة تنمية

 "تٕصٛبد انًحٕس انخبَٙ "انًضئٕنٛخ االجتًبػٛخ 

 .عمى البيئة أمنةتوفير مختصين لمتخمص من مخمفات الشركة ومعالجتيا حتى تصبح  .1

 .االىتمام بالبيئة واالىتمام بالتنمية المستدامة تعزيزة ضرور  .2

 .بناء المنتزىات والحدائق الخضراء .3

 .مشتركة بحوث برامج عبر األكاديمية الجيات مع التعاون  تعزيز .4

 المقاءات تكثيف خبلل من والعاممين المسئولين بين العبلقة عزيزت عمى العمل .5
 بشفافية ومناقشتيا وآرائيم نظرىم وجيات إلبداء لمعاممين وفتح المجال واالجتماعات
 .وموضوعية

 ميارات لتطوير ىادفة تدريبية برامج لعقد والدولية والعربية المحمية الجيات مع التنسيق .6
 .خاص بشكل منيم والمبدعين عام بشكل الموظفين

 ومكافأتيم معنويا وماديا.تشجيع الموظفين من خبلل تحفيزىم تعزيز و العمل عمى  .7

بلقات التبادل الرسمية أو غير الرسمية لمباحثين التابعين لممؤسسة وباقي ع عزيزت .8
الباحثين حتى من خارج المؤسسة فمثل ىذه المقاءات تساعد عمى تبادل المعمومات 

 واألفكار.

جراءات وقواعد أنظمة تبسيط عمى العمل .9  .العمل وا 

 بشكل لقاءات ةإقام من خبلل العاممين وتمكين لمشاركة الضرورية الوسائل تعزيز .10
دورية يكون ىدفيا مناقشة األفكار التي يطرحيا الموظفين سواء  عمل وورش دورؼ 

األفكار اإلبداعية التي تخص تطوير الخدمات او األفكار التي ليا عبلقة بسير العمل 
 في الشركة

 .اىتمام اإلدارة العميا باألنشطة الخاصة باالرتقاء بالخدمات تعزيز .11

 .ذلك أمكن كمما جديدة تشكيبلت إضافة أو اكبر بشكل اتالخدم تشكيمة تنويع .12
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 :ثحٕث ٔدساصبد يضتقجهٛخ يقتشحخ

 توصي الباحثة بالقيام بدراسات ذات صمة بالدراسة الحالية مثل :

الشركات  ،)قطاع المصارف دراسات مشابية ليذه الدراسة عمى قطاعات أخرػ  إجراء .1
قد يؤثر  وتعميمات وأنظمة قوانين من يايحكم وما القطاعات ..( الن اختبلف،الصناعية
 .التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية اإلبداععمى دور 

 التكنولوجي في تحقيق التنمية المستدامة اإلبداعدراسة دور  .2

 .التكنولوجي في تحقيق الميزة التنافسية  اإلبداعدور  .3

 .ت الفمسطينيةالمالي لشركة االتصاال األداءالتكنولوجي عمى  اإلبداعاثر  .4

 .التكنولوجي اإلبداعدور البرامج التدريبية في تنمية  .5

 

 



 

 

 

 و المراجع المصادر
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 ٔانًشاجغ انًصبدس
 
 

 :المراجع العربية أوال:

 اإلسكندرية: .1.طدراسات في قضايا محاسبية المعاصرة (.م2000.)األميرة،وعثمان ،دمحم،بدوؼ 
 .منشأة المعارف

 دور المسؤولية االجتماعية في تحسين فعالية حوكمة المؤسسات:م(. 2014ياسين. ) ،براىيمي
 الجزائر.،)رسالة ماجستير غير منشورة(.جامعة بكسره ENPECمؤسسة دراسة حالة 

اليازورؼ العممية لمنشر  دار عمان:.1ط ر.التسويق األخض.(م2007احمد.) ،والنورؼ  ،تامر ،البكرؼ 
 . والتوزيع

دار  . بيروت:1.طالمؤسسات إدارةدغ واالتجاىات الحديثة في المبا م(.2005.)حسن ،بموط
 .النيضة العربية 

 المؤسسات وترقية دعم في التقنية األعمال حاضنات أىمية م(.2007.)أحمد،قطاف بن
 دمحم جامعة غير منشورة(. ماجستير رسالة (الجزائر المبدعة في والمتوسطة الصغيرة

 الجزائر. بوضياف،

 المسؤولية مفاىيم تعزيز في الجامعات دور .(م2011).ناصر  ،ميدؼو  ،محمود،جابر
غزة -األزىر وجامعة حموان جامعتي بين مقارنة ميدانية لدػ طمبتيا دراسة االجتماعية
جامعة القدس  غزة: ،مقدمة إلى مؤتمر المسئولية المجتمعية لمجامعاتورقة .)فمسطين(
 المفتوحة.

 .عمان:دار أسامة لمنشر والتوزيع.1.طعموماتتكنولوجيا المم(. 2005جعفر.) ،الجاسم

 دراسة تطبيقية عمى مدرؼ  األداء:وأثره عمى  اإلدارؼ  اإلبداعم(. 2010.)عبد الرحمن،جبر
الجامعة غير منشورة(. رسالة ماجستير) مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة

.غزة، اإلسبلمية

 .مطبعة أبناء الجراح .فمسطين:2.طء االستبيانالقواعد المنيجية لبنا م(.2010.)الجرجاوؼ، زياد

 المعرفة. كنوز دار.عمان : 1.طواالبتكار اإلبداع إدارة م(.2006.)زيد عبوؼ،و  سميم، جمدة،

دار وائل لمنشر :األردن ،عمان .( 6)ط .ادارة الجودة الشاممة م(.2012.)جودة ،محفوظ
 والتوزيع.



021 

 

   .االستشارية وففي ظل الظر  م(.اإلبداع2002رغد.) ،ويوسف ؛رامي ،الجزراوؼ و  ؛جويدة،عدلي
 .163-135، (38)1، دارة واالقتصادلئلمجمة الجامعة المستنصرية 

 والتوزيع. مؤسسة الوراق لمنشر :عمان .مناىج البحث العممي (.م2006.)الحمداني، موفق

 رة الذىنيةإدارة الصو .(ابريل29-27،م2009 .)ىايل ،وعبابنو ؛ممدوح ،والزيادات ؛فاتح ،الحورؼ 
دراسة ميدانية في شركات  -لممنظمات األردنية في إطار واقع المسؤولية االجتماعية

المؤتمر العممي الثالث لكمية االقتصاد والعموم  ورقة مقدمة إلى .االتصاالت الخموية األردنية
 .جامعة العموم التطبيقية الخاصة األردن:،ةاإلداري

 :لتكنولوجي في تنمية الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصاديةا اإلبداعدور م(. 2014).ريم ،خالدؼ
 .الجزائر ،جامعة العقيد ر غير منشورة(.رسالة ماجستي)دراسة حالة المؤسسة الوطنية لمدىن 

المسئولية األخبلقية واالجتماعية لمنظمات األعمال  (.م2010.)إبراىيم ،الخالدؼ
 .دار األعبلم لمنشر والتوزيع :عمان.المعاصرة

المسئولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساىمة المؤسسة االقتصادية م(.2007.)الطاىر ،خامرة 
 غير منشورة(. رسالة ماجستير)سوناطراك مؤسسة حالة:دراسة  في تحقيق التنمية المستدامة

.الجزائر ،جامعة قاصدؼ مرباح
 .ورقة مقدمة إلىمالالمسئولية االجتماعية لقطاع األعابريل(.26،م2011).رسبلن  ،خضور

 دمشق. ،ندوة الثبلثاء االقتصادية الرابعة والعشرون 

االبتكار كبديل استراتيجي لتحقيق ابريل(.8-7،م2008سبلف.) ،رحال و ،الطيب ،داودؼ
 . ورقة مقدمة إلىعرض حالة مؤسسة سوناطراك:التنمية المستدامة في قطاع المحروقات
كمية العموم ب كفاءة االستخدامية لممواد المتاحةالمؤتمر الدولي لمتنمية المستدامة وال

 :جامعة سطيف .الجزائر االقتصادية وعموم التسيير
في  اإلبداعدور الجامعة االسبلمية في غزة في اكتشاف الموظفين ذوؼ  م(.2015).أيمن  ،دبيك

الجامعة غير منشورة(. رسالة ماجستير)مجال تكنولوجيا المعمومات وسبل االستفادة منيم
.غزة ، إلسبلميةا

دار اإلعصار :عمان.ةالمسئولية االجتماعية لمصحافم(. 2011.)عبد الرازق سالم ،الرحاحمة
 .العممي لمنشر والتوزيع 
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 :دور براءة االختراع في دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة م(.2009).أسماء ،رحماني
 ،دمحم بوقره جامعةشورة(. غير من ماجستيرة رسال) AMPME C-IND مؤسسة دراسة حالة

.الجزائر

 ،(3)30،رعالم الفك مجمة .اإلبداع اإلدارؼ في ظل البيروقراطيةم(.2002.) رندة الزىرؼ،
231-265.

دار صفاء :عمان.2ط .العبلقات العامة :نظريات وأساليب(.م2003.)ميدؼ حسن  ،زويمف
 .لمنشر والتوزيع

واقع المسئولية االجتماعية لدػ البنوك  .(2011).تاال, والخشمان عبد الناصر،,الزيود
المجمة االردنية في الدراسات  .اإلسبلمية: دراسة حالة البنوك اإلسبلمية في األردن

 .391-371,(2) 10,االسبلمية

دور اإلبداع التسويقي والتكنولوجيا في تحقيق الميزة .ديسمبر( ،م2011) .وآخرون سالم، دمحم 
 .جامعة األزىر بغزة حافظات غزة من وجية نظر العمبلءالتنافسية لمبنوك العاممة في م

  .138-107، (2) 13،سمسمة العموم اإلنسانية مجمة 

المسؤولية االجتماعية ودورىا في مشاركة  (.مارس 25-23 ،م2009 .)صالح  ،السحيباني
المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص: تقييم و ورقة مقدمة الى  .القطاع الخاص في التنمية

 .ستشراف، بيروتا

 .والنشر لمطباعة وائل دار :عمان.1ط .اإلبداع في مقدمة(.م2002.) ةنادي السرور،

 لممؤسسات الميزة التنافسية تعزيز في التكنولوجي اإلبداع دور م(.2013.)إسماعيل ،سعود 
غير  رسالة ماجستير) ورقمة والية مؤسسات من عينة حالة دراسة: والمتوسطة الصغيرة
.الجزائر  ،مرباح قاصدؼ جامعة.منشورة(

 .العممي، اإلبداع التفوق  الموىبة، :القمة عند أطفال (.2002.)يسرية وصادق، زكريا، الشربيني،
 .لمنشر والتوزيع الرشاد دار :القاىرة .1ط

 : عمان اإلسبلمية. المصارف في االجتماعية وليةسئالم عن المراجعة .(م2002.)مجيد  ،الشرع
 والتوزيع. لمنشر وائل دار

بوك القاىرة : .1ط .واالبتكار اإلبداعاالستراتيجيات العممية لتعمم . (م2009.)رمضان ،الشيخ
 .سيتي لمنشر والتوزيع
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 .1طق.التطبي وطرائف التكنولوجية األسس واالبتكار اإلبداع إدارة(.م2000.)رعد الصرن،
 ر والتوزيع.لمنش الرضا دار :دمشق

.ورقة  بني منظمات األعمال لمفيوم المسؤولية االجتماعيةواقع ت .(م2010.)ضيافي، نوال
 . جامعة تممسان الجزائر: ممتقى االقتصاد التضامني،مقدمة الي 

سماعيلو  أكرم، ،الطويل التقني  اإلبداعالعبلقة بين أنواع (.ابريل29-27،م2009.)رغيد ،ا 
ية  االقتصاد والعموم المؤتمر العممي الثالث لكمورقة مقدمة إلى . والمسئولية االجتماعية

 .جامعة العموم التطبيقية الخاصة : األردن،اإلدارية 
 اإلصبلح تاستراتيجيا في اإلبداعية التجارب لتنمية محاور(.م1998).أبشر حسن الطيب،

 13-12 ، (59)1،القاىرة العامة اإلدارة مجمة .والتطوير اإلدارؼ 
االت في تحسين المنتج: دراسة دور تقنية المعمومات واالتص (.م2006الطائي،آمال.)

غير أطروحة دكتوراه )استطبلعية مقارنة لعينة من شركات القطاع الصناعي المختمط
بغداد . ،الجامعة المستنصرية منشورة(.

.ورقة مقدمة إلى مؤتمر التغيير واإلدارة عمى رالتغيي وتحديات اإلدارة م(.2001).سعيد ،عامر
 .اإلدارؼ  والتطوير لبلستشارات سيرفيس وايد مركز مصر: ،المكشوف

دار :عمان  .1ط.واألعمال اإلدارة م(.2007.)طاىر محسن والغالبي، صالح ميدؼ، ، العامرؼ 
 .وائل لمنشر والتوزيع

المسؤولية االجتماعية و أخبلقيات  م(.2010.)طاىر محسن والغالبي ، صالح ميدؼ، العامرؼ ،
 .عمان:دار وائل لننشر.3ط.األعمال

دار :عمان.4طواألعمال.  م(. اإلدارة2012.)والغالبي ،طاىر محسن الح ميدؼ،العامرؼ ،ص
 .وائل لمنشر والتوزيع

-التكنولوجي اإلبداع في المؤثرة التكنولوجية والتنظيمية العوامل م(.2005). صالح العامرؼ،
 لمعموم دمشق جامعة مجمة .األردنية الصناعية الشركات من عمى عينة ميدانية دراسة
 .181-137 ، (2)21،والقانونية صاديةاالقت

مفيومو  -البحث العممي م(.2001.)كايد ،وعبد الحق ؛عبد الرحمن ،وعدس؛عبيدات، ذوقان 
 .دار الفكر لمنشر والتوزيع .عمان:وأدواتو وأساليبو
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 دراسة-مالقطاع العا لمديرؼ  الوظيفي باألداء وعبلقتو اإلدارؼ  اإلبداع م(.2009.)توفيق العجمة،
.،غزةاإلسبلمية الجامعةغير منشورة(. رسالة ماجستير)ةغز  قطاع وزارات عمى يةتطبيق

بحث ،  كيف تبدأ برنامج لممسؤولية االجتماعية .فبراير(3-1م,2009نائمة حسين .) عطار،
… مجتمعنا " ممتقي الشراكة والمسؤولية بين القطاع العام والقطاع الخاصمقدم إلى 
 .الرياض ,” مسئوليتنا 

 .والتوزيعدار وائل لمنشر .عمان:1. طإدارة االنتاج والعمميات م(.2006)د الستار.عب،عمي

عن محاسبة المسئولية  اإلفصاح أثر م(.2014نضال.) ،زلومو  ؛اسحق ،الشعارو  ؛ببلل ،عمر
 العموممجمة . األردناالجتماعية عمى األداء المالي لمشركات الصناعية المساىمة في 

 .258-240، (2)41،اإلدارية

محاسبة المسئولية االجتماعية لشركات  نوفمبر(.11-10،م2009.)رضوان دمحم ،يالعنات
 .جامعة الزرقاءاألردن:  ،الدوليبحث مقدم لممؤتمر السابع . األردنيةاالتصال 

دراسة حالة :أسباب عجز الشركات عن القيام بالمسئولية االجتماعيةم(. 2014.)انس، عوض
غير  رسالة ماجستير) رجة في سوق عمان  لؤلوراق الماليةعمي الشركات الصناعية المد

.األردن ،جامعة الشرق األوسط منشورة(.

 ، (1)21،اسوري مجمة جامعة البعث .اإلبداع والمبدع والنص األدبيم(.1999.)دمحم ،عيسى
21-39. 

 األعمال لمنظمات االجتماعية المسؤوليةم(.2010) .صالح  ،والعامرؼ  طاىر، الغالبي،
 بحوث .األردنية التجارية المصارف لعينة من تطبيقية دراسة  -المعمومات نظام افيةوشف

 لمتنمية العربية المنظمة :عمان،اإلدارة في الثاني المؤتمر العربي عمل وأوراق
 .233-215،اإلدارية

 :التكنولوجي في تعزيز تنافسية المؤسسة الصناعية اإلبداعمساىمة م(. 2013.)بوزناق ،الغني
جامعة دمحم خيضر  )رسالة ماجستيرغير منشورة (. سة حالة مؤسسة كوندر ببرج بوعريريجدرا

 .بسكرة ،الجزائر

دراسة  :داعباال إدارةوأثره في  اإلداريةالعقل االستراتيجي لمقيادات م(. 2007.)فبلح تايو فاضل،
الجامعة غير منشورة(. ماجستير رسالة) ةتطبيقية في عينة من كميات الجامعة المستنصري

. بغداد ،المستنصرية
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 :عمان.المشاكل المحاسبية المعاصرة(.م2002) عمي.،الدوغجي؛نور،وعبد الناصر؛مؤيد ،الفضل
 .دار المسير لمنشر والتوزيع

مجمة القادسية لمعموم  .أثر رأس المال الفكرؼ في اإلبداع التنظيمي م(.2008عبدهللا. )،كاظم
 .80-67 ، (3)10،االقتصاديةاإلدارية و 

دراسة استطبلعية -التنظيمي اإلبداعفي  وأثرىاالمعرفة  ادراة م(.2002.)صبلح الدين الكبيسي،
الجامعة ه غير منشورة(.أطروحة دكتورا ) مقارنة لعينة من شركات القطاع الخاص المختمط

.بغداد ،المستنصرية

 .2ط . كمدخل استراتيجي اإلنتاجيةادارة العمميات  (.م2011). وآخرون ناصر  ،كدسة
 خوارزم العممية لمنشر والتوزيع.دار  :السعودية

 .1ط.عممية تطبيقات تقنيات، مداخل،و  ٍُ٘مفا ا:التكنولوجي إدارة (.م2007.)قاسم غسان،يالبلم
 .والتوزيع لمنشر ٘ظالمنا دار:عمان

قبل  من االجتماعية المسؤولية عن المحاسبة تطبيق إمكانية مدػم(.2009.)دمحم ، المولو
 سوق  في المدرجة المساىمة الشركات عمى تطبيقية دراسة:العامة  المساىمة اتالشرك

.ةغز  ،اإلسبلميةالجامعة  غير منشورة(. رسالة ماجستير) ةالمالي لؤلوراق فمسطين
 وبعض المتغيرات االجتماعية بالمسئولية وعبلقتو األخبلقي التفكير (.م2009).ميسون  ،مشرف
.ةغز  ،اإلسبلميةالجامعة ر غير منشورة( .رسالة ماجستي) غزةب اإلسبلمية الجامعة طمبة لدػ

والتغير التنظيميين وتأثيرىا في  فاعمية  اإلبداعالعبلقة بين .م(2009.)حميدعمي المبل،
رسالة )ميتينراسة تطبيقية ألراء المديرين في شركتي المنصور وابن سينا العاد:المنظمة

.العراق ،جامعة المستنصرية غير منشورة (.ماجستير 

 :عمان.العمميات مدخل :نظرية المنظمة(. م2010.)نعمو  ،الخفاجيو  محسن، منصور،طاىر
 .لمنشر والتوزيع اليازورؼ  دار

،  م6201 مارس 12 :االطبلع تاريخ  عن االتصاالت.(. د.ت. )الفمسطينية االتصاالتموقع 
 . _http://www.paltel.ps/ar/paltel/about_paltelالموقع

 دار :عمان.1.طالحديثة والتجارب والخصائص المفاىيم :االبتكار إدارة(.م2003.)عبود نجم،
 .والتوزيع لمنشر وائل

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paltel.ps%2Far%2Fpaltel%2Fabout_paltel_&h=_AQHDipkI
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اإلبداع التكنولوجي كأداة لتحسين التنافسية و بر(.نوفم9-8 ،م2010.)بن الحسن ،اليوارؼ 
مداخمة مقدمة إلى الممتقى العممي الدولي: اإلبداع والتغيير في . تحقيق التنمية المستدامة

  .22-1،جامعة البميدة :المنظمات الحديثة، الجزائر
 لمنشر جرير دار :عمان.2 ط .التكنولوجي االقتصاد تحميل (.م2006.)معروف ،شيار٘ٛ

 .والتوزيع

دار :اإلمارات العربية المتحدة .2ط.تنميتو ،اكتشافو  ،:ماىيتو  اإلبداع(.م2007.)زيد ،اليويدؼ
 لمنشر والتوزيع.الكتاب الجامعي 

 نايف أكاديمية: الرياض .المشكبلت لحل اإلبداعي المدخل (.م1999.)الرحمن عبد ىيجان،
 .األمنية العربية لمعموم

دراسة :قع تبني منظمات األعمال الصناعية لممسئولية االجتماعيةوا(. م2008.)ياسين ،دمحم
البشرية  األدويةتطبيقية ألراء عينة من مديرؼ الوظائف الرئيسية في شركات صناعة 

 . األردن،لمدراسات العميا األوسطجامعة الشرق غير منشورة (. رسالة ماجستير) األردنية
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 انًالحق

 (:أصًبء انًحكًٍٛ 1حق ) يه

 مكان العمل االسم ر. م

 .غزة – بجامعة األزىر األعمال إدارة بقسم تدريسية ىيئة عضو د.نياية التمبانيأ  .1
 غزة اإلسبلميةبالجامعة -اإلحصاءعضو ىيئة تدريسية بقسم  د.نافذ بركات .2
 .غزة – اإلسبلمية جامعةبال األعمال إدارةبقسم  تدريسية ىيئة عضو الروس أبو سامي.د .3
 .غزة – اإلسبلمية بالجامعة األعمال إدارة بقسم تدريسية ىيئة عضو د.خالد دىميز .4
 .غزة – اإلسبلمية بالجامعة األعمال إدارة بقسم تدريسية ىيئة عضو د.أكرم سمور .5
 .غزة-اإلسبلميةمدير كمية الشريعة بالجامعة  سويرح أبود.أيمن  .6
 .غزة – بجامعة األزىر األعمال إدارة تدريسية بقسم ىيئة عضو غااألد.رفيق  .7
 غزة – اإلسبلمية بالجامعة األعمال إدارة ا بقسم تدريسية ىيئة عضو د.وسيم اليبيل .8
 .فرع الشمال -المفتوحة القدس بجامعة األعمال إدارةبقسم  تدريسية ىيئة عضو د.ماىر جودة .9

  فرع الشمال -فمسطين  بجامعة األعمال إدارةبقسم  تدريسية يئةى عضو شرخ  أبونادر  د. .10
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اإلبداع التكنولوجي في تحقيق   دور" استبانة بعنوان
المسئولية االجتماعية :دراسة ميدانية على شركة  

 ينية"االتصاالت الف لسط

 إعداد الطالبة : كوثر موسى

 881031222الرقم الجامعي : 

 يوسف بحر إشراف الدكتور:

 

 

 
 
 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 الدراسات العليا

 إدارة أعمال -كلية التجارة
  

 َخاالصتجب( : 2يهحق  )
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 استبانة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 األسزبم/ح اٌفبضً/ح......................اٌّؾزوَ     
"دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسئولية االجتماعية تجرؼ الباحثة دراسة بعنوان 

 عمى الحصول لمتطمبات استكماالً  وذلك ،ميدانية شركة االتصاالت الفمسطينية"  :دراسة

 وذلكفنرجو من سيادتكم تعبئة فقرات االستبانة   الجامعة من األعمال إدارة في الماجستير درجة
عمما بأن مناسبًا  ترونو بما االستبانة عبارات من عبارة لكل وموضوعية دقة الرأؼ بكل بإبداء

 ت المأخوذة من طرفكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.المعموما
 

 ,,,,,,والتقدير االحترامفائق  بقبول وتفضموا

       

 ةالباحث                                                                           

 كوثر موسى    
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 :شخصيدة البيدانات الوالا: أ      

 ثىأن  ذكر  الجنس

 المؤىل العممي
 بكالوريوس  متوسط دبموم  ثانوية عامة فأقل 

   دكتوراه  ماجستير 

 مكان العمل

انذائشح   انذائشح انفُٛخ 

 انتجبسٚخ

 الحسابات 

أَظًخ قضى  

 انًؼهٕيبد

   أخرػ  

 سنوات الخبرة
 سنوات 10 -5  سنوات5أقل من  

 ة فأكثرسن 15  ةسن 15 -10 
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 : متغيرات الدراسة: انياا ث        

 إشارة ) / ( في الخانة التي تقابل المستوى الذي ينطبق عمى الشركة من وجية نظركيرجى وضع        

 
 م

موافق  العبارات
 بشدة

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 اإلبداع التكنولوجيالمحور األول: 
 فً علٌلح عٍبرىٌٕٛٛ َ ٚسبئًاسزقلا إٌى اٌشووخ رٍغأ 1

 رطٌٛو فلِبرٙب 
     

 فلِبد رملٌُ اعً ِٓ فجواء فبهعٍٍٓ اٌشووخ ِغ رزؼبْٚ 2

 ٍِّيح علٌلح
     

 رطٌٛو فً عٙبد أوبكٌٍّخ ِقزٍفخ ِغاٌشووخ  ؼبْٚر 3

 فٍٙب اإلثلاع اٌزىٌٕٛٛعً
     

ٚاٌزطٌٛو  اٌؼًٍّ رقصص اٌشووخ ٍِيأٍخ ِٕبسجخ ٌٍجؾش 4

 ح ٍِّٚيحِٓ اعً رملٌُ فلِبد علٌل
     

 سجت إٌّبست اٌٛلذ فً اٌالىِخ األِٛايرٛفو اٌشووخ  5

 رىٌٕٛٛعٍخ إثلاػبد إٌى فً اٌزٛصً هئٍس
     

6 
 فً ٚاٌزطٌٛو اٌجؾش اإلٔزبط، ألسبَ ثٍٓ اٌزٕسٍك ٌزُ

      فلِبرٙب  اعً  رؾسٍٓ ِٓ اٌشووخ

 اعً ِٓ ٌلٌٙب اٌّزبؽخ اٌزىٌٕٛٛعٍب اٌشووخ ػٍى رؼزّل 7

 ٍٍبد إٔزبعٙبػّ رؾسٍٓ
     

اٌؾصٛي  اعً ِٓ اإلٔزبط فطٛطثزطٌٛو   اٌشووخ رمَٛ 8

 علٌلح  فلِبد ػٍى
     

اٌجؾش ٚاٌزطٌٛو ٌسبُ٘ فً  ثألسبَىٌبكح ػلك اٌؼبٍٍِٓ  9

 اإلثلاعىٌبكح ػٍٍّخ 
     

10 
اٌزطٌٛو  ٚ اٌجؾش ِشبهٌغ إلٔغبى اٌالىِخ اٌّؼٍِٛبد رٛفو

إثلاع  رؾمٍك إٌى ٌؤكي إٌّبست إٌٛع ٚاٌٛلذ  ٚ ثبٌىٍّخ

 اٌشووخ فً رىٌٕٛٛعً
     

 فً ٌسُٙ ٌٍّؼٍِٛبد هاعؼخ رغنٌخ ٚ ِسجمخ هلبثخ ٚعٛك 11

 . رىٌٕٛٛعً فً اٌشووخ رؾمٍك إثلاع
     

ٌؼزجو اإلثلاع اٌزىٌٕٛٛعً عيء أسبسً ِٓ إسزوارٍغٍخ  12

 اٌشووخ
     

 فً اٌزطٌٛو ٚ اٌجؾش ٌّشبهٌغ اٌؼٍٍب اإلكاهح كػُ ٌسُٙ 13

 رىٌٕٛٛعً فً اٌشووخ إثلاع ٚ رؾمٍك ٔغبؽٙب
     

اإلثلاع  ػٍى شغغثبٌشووخ ٌ ٔظبَ اٌؾٛافي اٌّؼّٛي ثٗ 14

 اٌزىٌٕٛٛعً
     

اإلثلاع  ػٍى اٌؼبٍٍِٓ ؽش فً وجٍو كٚهاألىِبد ٌٙب  15

 . اٌزىٌٕٛٛعً
     

 اٌجؾش ثٕشبط لٍبِٙب أصٕبء اٌجٍئٍخ رٙزُ اٌشووخ ثبٌغٛأت 16

 ٚاٌزطٌٛو
     

إشجبع ؽبعبد زؾسٍٓ ٔٛػٍخ فلِبرٙب ثغٍخ ٌرسؼى اٌشووخ  17

  اٌيثبئٓ
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فً ؽش اٌشووخ ػٍى اإلثلاع  وجٍو ٚعٛك إٌّبفسٍٓ ٌٗ كٚه 18

 اٌزىٌٕٛٛعً
     

 المحور الثاني :المسئولية االجتماعية
 أوال :األنشطة الخبصة ببلبيئة:

 ؛ اٌٍّوبٖ (ثّىٛٔبروٗ  اٌجٍئوً اٌزٍوٛس ِٓ رسُٙ اٌشووخ ثبٌؾل  .1

 زوثخ(اٌ ؛ اٌٙٛاء
     

 اٌّزبؽووخ ٌٍّووٛاهك األِضووً ٌالسووزقلاَ اٌشووووخ رسووؼى   .2

 اٌّزغلكح غٍو ٚفصًٛصب
     

      اٌطبلخ اسزٙالن روشٍل إٌى اٌشووخ رسؼى  .3
      ٚصٍبٔزٙب اٌّزبؽخ اٌّٛاهك رطٌٛو ِٓ اٌشووخ رسزفٍل  .4
 اٌّسوبؽبد ٚىٌوبكح اٌزشوغٍو اٌشوون ػٍوً رسوؼى رؾوو   .5

 ػٍّٙب ثٍئخ فً اءاٌقضو
     

 إٌّزغوبد ٌّؼبٌغوخ ِزؼولكح ٚطوق ٚسبئً اٌشووخ رسزقلَ  .6

 ثٙب اٌّؾٍطخ ثبٌجٍئخ اٌضبهح
     

 اٌزوً ٚاألٔشوطخ االعزّوبػً اٌولٚه ٚرموله اٌشوووخ رؾزووَ  .7

 اٌجٍئخ ؽّبٌخ عّبػبد رمَٛ ثٙب
     

 اإلٔزوبط ػٍٍّوخ فوً رسوزؼًّ ِوٛاك سوزجلايالاٌشووخ  رسؼى  .8

 ٌٍجٍئخ ضبرٌٍٛ الً ثّٛاك
     

لٍبِٙووب  أصٕووبءاٌغٛأووت اٌجٍئٍووخ  ثؼووٍٓ االػزجووبه اٌشووووخرأفوون   .9

 .ثٕشبط اٌجؾش ٚرطٌٛو فلِبرٙب 
     

رسووؼى اٌشووووخ اٌووى رٛػٍووخ اٌّغزّووغ ثبٌّٛاضووٍغ اٌّزؼٍمووخ   .10

 ثسالِخ اٌجٍئخ
     

 ثبنيب : األنشطة الخبصة ببلمجتمع المحلي:

 اٌّغزّغ ِؤسسبد ِغ إٌغبثٍخ ػاللبد اٌشووخ جًٕر  .11

 اٌّقزٍفخ اٌّؾًٍ
     

      ِٕزظّخ ِؾٍٍخ ٚأؽلاس ٔشبطبد اٌشووخ وػىر  .12
 اٌّؾٍٍوخ اٌّؤسسوبد ِغ ٚاٌقجواد اٌّؼوفخ اٌشووخ رزجبكي  .13

 ٚاٌلٌٍٚخ
     

  اٌّزؼٍموخ االعزّبػٍوخ اٌّشوبوً ؽوً فوً اٌشوووخ رسوبُ٘  .14

 ِٓ فالي رٛظٍف اٌقوٌغٍٓ بٌجطبٌخث
     

 ٚاٌوسوَٛ اٌضووٌجٍخ االٌزياِبد وبفخ زسلٌلث اٌشووخ رٍزيَ  .15

 اٌزٙوة ِٕٙب ٚػلَ اٌّموهح
     

      ثلػُ اٌّؤسسبد اٌصؾٍخرمَٛ اٌشووخ   .16
      إٌٍّٙخ ٚأكٚاه٘ب اٌؼّبٌٍخ إٌمبثبد هأي رؾزوَ اٌشووخ  .17
 اٌصوبكهح ٚاٌزٛعٙبد ٚاٌمٛأٍٓ ثبٌزشوٌؼبد اٌشووخ رٍزيَ  .18

 اٌؾىِٛخ ػٓ
     

      اٌّغزّغ اٌّؾًٍ  لجً ِٓ رملٌوا اٌشووخ راللً  .19
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 ثبلثب :األنشطة الخبصة ببلموارد البشرية:

20.  
 ٚسوالِخ صوؾخ ٌضوّٓ ٌٍؼّوً عٍول ِٕوبؿ اٌشوووخ رّزٍوه

ِووووٓ فووووالي رووووٛفٍو فوووولِبد وبٌٕمووووً ٚاٌطؼووووبَ  ِٛظفٍٙووووب

 ٚاٌؼالط...اٌـ
     

      اٌشووخ اٌؼّبي ثلي ػٓ إصبثبد اٌؼًّ رؼٛض  .21
ٌؼووووبٍٍِٓ رؼّووووً اٌشووووووخ ػٍووووى رىوووووٌُ ٚرؾفٍووووي األفووووواك ا  .22

 اٌّزفٛلٍٓ ٚاٌّجلػٍٓ فً اٌؼًّ. 
     

اٌشووووخ ػٍووى هفووغ اٌوووٚػ اٌّؼٌٕٛووخ ٌٍؼووبٍٍِٓ ٚثووش رؼّووً   .23

  ٚاٌلافؼٍخهٚػ اٌزؼبْٚ 
     

ٍؼوبٍٍِٓ ِوٓ اٌّشوبهوخ ؼزّل اٌشووخ سٍبسخ إكاهٌخ رسوّؼ ٌر  .24

 فً ػٍٍّبد صٕغ اٌمواه. 
     

ِوٓ االسوزقلاَ رمَٛ اٌشوووخ ثٛضوغ إعوواءاد ِؼٍٕوخ ٌٍؾول   .25

 اٌّقزٍفخ. ٘ب ٌّٛاهك  ٌشقصً ا
     

26.  
ثزطجٍك اٌمٛأٍٓ ٚاٌزؼٍٍّوبد اٌقبصوخ ثبٌؼّوً رٍزيَ اٌشووخ 

      عٍّغ اٌؼبٍٍِٓ ٌٍّؾبفظخ ػٍى ؽمٛلُٙٚرٕفٍن٘ب ثؼلاٌخ ػٍى 
      رٕفن اٌشووخ ثواِظ رٛػٌٛخ ٌٍؼبٍٍِٓ فٍٙب  .27

 رابعب :األنشطة الخبصة ببالرتقبء الخذمبت:

      د صبكلخ ػٓ عٛكح فلِبرٙب ٌٍيثبئٓاٌشووخ ِؼٍِٛب رؼطً  .28
 ػٍوى ٚرؾوبفع رسوزمطت رسوؼٍوٌخ سٍبسوخ شوووخاٌ رزجوغ  .29

 ٚاٌٛالء اٌضمخ عسٛه ٚثٕبء يثبئٓاٌ
     

      رملَ اٌشووخ ٌيثبئٕٙب اإلهشبكاد ؽٛي اسزقلاَ فلِبرٙب  .30
 اٌّزٍّيح ٚاٌصٛهح اٌسّؼخ إثواى ػٍى عب٘لح شووخاٌ رؼًّ  .31

 ػٍّٙب ِغبي فً
     

اٌّقووبطو اٌزوووً ِووٓ اٌّؾزّووً أْ رسوووججٙب  ضووؼ اٌشووووخرٛ  .32

 فلِبرٙب
     

 ٚ اٌؾلٌضوخ اٌقولِبد عٍّوغ روٛفٍو ػٍوى اٌشوووخ رؼّوً  .33

 اٌؼبًٌّ اٌزىٌٕٛٛعً اٌزطٛه ٌزٛاوت اٌّزطٛهح
     

 أي فوً اٌّوٛطٍٕٓ ٌغٍّوغ اٌٙبرفٍوخ اٌقلِوخ شوووخاٌ روٛفو  .34

 .ِّىٓ ٚلذ ثأسوع ٚ ِىبْ
     

 اؽزٍبعبد ٌٍجً ثشىً ألػطبيا صٍبٔخ فلِخ اٌشووخ رٛفو  .35

  اٌيثبئٓ
     

      ٚاٌغبمثٍخ ثبٌٛضٛػ اٌشووخ إػالٔبد رزٍّي  .36
رزٛاصوووً اٌشوووووخ ِوووغ ىثبئٕٙوووب ٌالطوووالع  ػٍوووً اهائٙوووُ   .37

 ِٚالؽظبرُٙ ػٓ فلِبرٙب اٌزً رملِٙب
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