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 هداءاإل

 لى من لم يبخل علي بعطائه ليسهل لي طريق العلم إ

 م لي لحظة سعادة والدي العزيز، لى من كلت أنامله ليقدإ

 ي،لدامكم هللا أمي آدعواتها الحنونة مثلها بتراتيل  غلى ما في الوجود من تغمرنيأ لى إ

ي خوانأ عبدهللا، رفيق دربي لحظة واجهني بها الضعفكل ماني وسندي في أ مصدر

م ثناء الدراسة ولم يبخلن بلحظة لتقديأخواتي اللواتي تحملن عصبيتي أخواتي وبنات أو 

 .يروحلى أقرب إ صديقاتي العزيزات رغم المسافات التي بيننا ستبقون  المساعدة،

  نورهطريق العلم و  التي تطوق دائما  لى نفسي إ أخيرا  و 

 اليكم جميعا اهدي هذه الرسالة 

 الباحثة
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 الشكر والتقدیر 

كم انتظرت هذه اللحظة التي  اتمامه،وأعانني على  بهذا اإلنجاز أكرمنيشكر هللا القدير أن أ

حمد علي تور أالدكاألستاذ ستاذي ومشرفي الفاضل ألى إ بسيطا   رد جزءا  هذا الشكر أل يدايستكتب فيها 

شعرت وقتها  ،علي شرافكت فيها مساعدتي وقبول إاللحظة التي قرر  منففالشكر ال يوفيك حقك صالح، 

اعدتي وتقديم في مس دخر جهدا  تلم  حيث يديك،أن وضعني في بدايات طريقي للعلم بين حبني هللا، كم أ

فتك ونعم القدوة وستبقى وق األستاذ،نعم  نتفك وراحتك،على حساب حياتك الخاصة النصح واإلرشاد 

  سندا  ين ما كنت وادامك هللافليمنحك هللا الصحة والسعادة أ في ذاكرتي. خالدا   بجانبي، وصورتك صرحا  

 للعلم وبارك فيك.

عضاء لجنة المناقشة المحترمين متمنية لهم الصحة وراحة البال ألتقدم بالشكر والتقدير كما أ

 ومناقشتها.ذلوه من جهد في قرأة الرسالة من العطاء لما ب ومزيدا  

لى جامعتي الموقرة جامعة الشرق األوسط على سعيها لتوفير بيئة وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إ

أتوجه بالشكر  وال يفوتني اال ان ولطفهم.ودية وتعاونية بما فيهم أعضاء الهيئة التدريسية بكل تواضعهم 

باألخص و  المساعدة أو أسهم في إبداء النصح والمشورة في مسيرتي العلميةلي والتقدير الى كل من قدم 

 .جميعا   خيركل فجزاهم هللا وحمزة السباتين من شركة اورانج  جودة،الدكتور يوسف أبو 
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 األشياء نترن إل الوسيط  الدورختبار إ

 – األردنية الخلوية دراسة ميدانية في شركات االتصاالت -
 عدادإ

 نور موسى االقطش
 األستاذ الدكتور شرافإ

 علي صالح أحمد
 الملخص

 مع ،االستراتيجي اإلبداععلى ممارسات القيادة االلكترونية  رثأكشف  لىإ لحاليةا سةدرالا تفده

 شركات 1حيث بلغ عددها  األردنية.األشياء في شركات االتصاالت الخلوية  نترنتإل طسيولدور ا رختباا

( موظف وتم اعتماد العينة 1122تكون من )اما مجتمع العينة ف ،وهي شركة زين واورانج وامنية رئيسية

، وسحبت العينة حسب المسمى الوظيفي في الشركة، (122تناسبية حيث بلغت )الطبقية العشوائية ال

 المقابلةم اعتماد تو حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لكونه يالئم طبيعة هذه الدراسة، 

دام رئيسية لجمع البيانات، وبناء على تلك النتائج تم استخ االستبانة كأداة قياسو  لتحديد مشكلة الدراسة

المتوسطات  ،التكرارات والنسب المئويةشملت )لمعالجة البيانات واستداللية أساليب إحصائية وصفية 

 أنموذجو  باتاختبار معامل الث دي،والتوكي التحليل العاملي االستكشافي واالنحرافات المعيارية، الحسابية

 .SMART PLs-3بأستخدام برمجية ( sobleاختبار  مهيكلة،ال المعادلة

 كدتأأن مستوى ممارسات القيادة االلكترونية مرتفع، و  وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها:

حيث ، عاألشياء مرتف إنترنتاالستراتيجي متوسط، كما بينت أن مستوى  اإلبداعالدراسة بأن مستوى 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية 



 س
 

نتائج تشير ، كما و االستراتيجي اإلبداع)األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقع( على 

 ترنتإنية لممارسات القيادة االلكترونية على التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائ

االستراتيجي، وأن دور  اإلبداعالنترت األشياء على  إحصائية، ووجود أثر مباشر ذي داللة األشياء

ينت الدراسة ، وقد باالستراتيجي اإلبداعيزيد من أثر ممارسات القيادة االلكترونية على تحقيق الوسيط 

 شياء وسيطا.األ إنترنتاالستراتيجي بوجود  اإلبداعالقيادة االلكترونية و وجود اثر إيجابي بين ممارسات 

 ومنها:بناءا على النتائج التي تم الوصول اليها قدمت الدراسة بعض التوصيات 

 دبع لكدام ستخا زيزتعوااللكترونية القيادة  االتصاالت لممارساتشركات  تبني رارستما رورةض

 رورةض لعالمية معا واقلألسللوصول في المنافسة  تكارلشا جيهوت في رةكبي هميةأ نم له لماابعاده  نم

 ثةولمبحا تكارللشعلى المدى الطويل  اإلبداعفي تحقيق  للفاعا هادورل االستراتيجي اإلبداعب مالهتماا

ركة ش األشياء، إنترن  االستراتيجي، اإلبداع االلكترونية،: ممارسات القيادة الكلمات المفتاحية

 األردنية.االتصاالت الخلوية 
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Abstract 

The current study aimed to reveal the impact of e-leadership practices on strategic 

innovation while testing the mediating role of the internet of things in Jordanian mobile 

telecommunications companies, and the three are zain, orange, umniah. The population of 

the study was 1400 employees. A randomly selected proportional sample represented three 

hundred and two employees and compiled according to the job title. 

The study relied on detailed, analytical methodology, as it fitted the nature of this study. 

The primary measuring tools for data collection were adopted in questionnaires and 

interviews to determine the problem of study. The data were analyzed by using statistical 

methods (percentage, mean, standard deviation, factor analysis, exploratory, confirmatory, 

structured equation model, Soble test) through smart pls3. 

This study reached the following results: the level of e-leadership practices were high, 

another result for the strategic innovation was average level, the level of internet of things 

was high, where the results of statistical analysis had revealed a direct impact that statistically 

significant to the e-leadership practices on strategic innovation, the results also indicated that 

the e-leadership practices had revealed a direct impact that statistically significant on the 

internet of things, and had revealed a direct impact that statistically significant for the internet 

of things on strategic innovation, the study showed a positive effect between e-leadership 

practices and strategic innovation with the existence of the internet of things as a mediator.  



 ف
 

The results of the study yields the following recommendations: the necessity of 

continued adoption by the mobile telecommunications companies of  the e-leadership 

practices and foster the use of each dimension in view of its great importance in guiding 

companies to compete in the global markets with the need for attention to strategic innovation 

for its effective role in achieving the long-term innovation of companies surveyed.   

Keywords: e-leadership practices, strategic innovation, internet of things, Jordanian 

Mobile Telecommunications companies. 
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 خلفية الدراسة واهميتها الفصل األول:

 

المقدمة

مشكلة الدراسة
واسئلتها

اهداف الدراسة 
واهميتها

اسئلة الدراسة
وفرضياتها  

انموذج الدراسة

حدود الدراسة 
ومحدداتها 

التعريفات 
االجرائية 
لمتغيرات 
الدراسة 
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 الفصل األول
 سة وأهميتهاراخلفية الد

  المقدمة( 0-0)

التطورات السريعة التي زادت من حدة مواكبة  من خاللمركزها تحاول الشركات المحافظة على 

سية والتميز بين التنافممارساتها في تحسين ميزتها  ستثمارألوسعيا منها  العالمية.نحو  المنافسة المتجه

تباعها أع ت القادة وطريقة التواصل مغيرت توجهاالثورة الرقمية التي أقتحمت العالم و منافسيها في ضوء 

 . جياستراتيمن منظور  اإلبداعن يتحقق لها ذلك من خالل زيادة أعبر تكنولوجيا المعلومات، ويمكن 

االستراتيجي العالية بالتعامل مع كل ما هو جديد وخلق أفكار مميزة  اإلبداعوعلى الرغم من قدرة 

من المنتجات، أو الخدمات، أو نماذج األعمال ، او فئات جديدة وستراتيجيات للنمأ عبارة عن خلق ألنه

إال انه ليس من السهل انتاج  ،(Purba, 2015)ركة التي تولد قيمة جديدة للمستهلكين والعمالء والش

التفكير االستراتيجي المبدع، في حين انه من الصعب أيضا تنفيذ هذا التفكير بنجاح بطريقة تخلق نتائج 

ليد األفكار وليس في تو  اإلبداععمل مجدية وتكمن تلك الصعوبة في حالة التنفيذ الذي تؤدي اليه جهود 

ميم ستراتيجي بالتنفيذ المنضبط الذي يساعد على تطوير وتصاال اإلبداعالجديدة للمنتجات، حيث يتميز 

 لالمنتجات التقنية من خالل النماذج األولية السريعة واالختبارات وكذلك بناء تواصل فعا

(palmer & kaplan, 2007). 

يخلق و انه يفتح افق امام فرص ومجاالت مبتكرة لتطوير المنظمة،  االستراتيجي اإلبداعاهميه  ومن

أن كما   ،(zarrabi et al.,2013)ق األسواكيان موجود في  إليبيئة تنافسية قادرة على المواجهة  لها

أحد العوامل المهمة لديه وجود جاهزية تنظيمية تمده بكل مقومات النجاح من معلومات وأفكار وبنى 
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وتعتبر   (palmer & Kaplan ,2007)بنجاح تحتية تكنولوجية ، وتنفيذ استراتيجيات ذات أفكار جديدة 

هي  اإللكترونيةن القيادة أحيث  ،(Kim, 2014) القيادة عنصرا أساسيا في نجاح تكنولوجيا المعلومات

يدة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، وتتضمن الحاالت القريبة والبع جتماعي التي يتوسطهاعملية التأثير األ

 (.(Van wart et al .,2017 التي تؤدي الى تغيير بالعادات والمشاعر والسلوكيات واألداء

ان القيادة االلكترونية تعزز القدرة التنظيمية وإمكانية األداء المحترف، والتي تتعامل  الىباإلضافة 

وتخلق بيئة ابداع  ، (Kim, 2014) واألداء التنظيمي  اإلبداعوبالتالي يمكنها تحسين  جديدة؛ مع تقنيات

 Zarrabi et  إذ أشاراستراتيجي تساعد في نمو استراتيجيات ومنتجات وخدمات من فئات جديدة ، 

al.,( 2013)   قيمه متميزة للعمالء  بإضفاءاالستراتيجي يساهم مع نماذج االعمال  اإلبداعإلى ان

 . فاعلة وتكنولوجياتوافرت له قيادة  والشركات في ذات الوقت إذ

ة جالى ان ممارسة القيادة االلكترونية في المنظمات هي نتي Li et al.,(2016دراسة ) أشارتوقد 

لمواجهة التحديات الحرجة التي يواجها القادة نتيجة الستمرار ثورة التكنولوجيا الرقمية ، فقد بينت أن 

 الطويل االجل .  اإلبداعاألشياء سعيا منها وراء النمو و  إنترنتالقيادة االلكترونية تستخدم 

مدخال معاصرا يدعم ويساهم في تطوير المعلومات واالتصاالت الجديدة  األشياء إنترنتويعد 

مكن األشياء من حيث ي ،تدريجيااألشياء  إنترنتفقد تبنت التكنولوجيا المتقدمة لمفهوم  والحرجة،الذكية 

 إذ اشار ،نترنتاإلالتواصل في اي وقت واي مكان عبر أي شيء او أي شخص يستخدم شبكة 

Thibauda et al .,( 2018)   األشياء له قدرة عالية على تطوير المعلومات الجديدة  إنترنتإلى ان

ونظم االتصاالت والمعلومات على نطاق واسع من االنتشار بهدف ربط العالم المادي من خالل شبكة 

 . نترنتاإل



1 
 

المستقبلي الذي يتألف  نترنتاألشياء جزء من اإل إنترنتأن  Simić et al.,( 2014) وضحو 

لى ، مع القدرة عهزة الذكية القائمة على المحركاتن مليار جهاز ذكي يعتمد على المستشعرات واألجم

 .معالجة البيانات

زء مهم من وج المعلومات،األشياء على انه أساس بنائي لكل تكنولوجيا  إنترنتلى اويمكن النظر 

ماالت المنتجات بوجود قيادة الكترونية تفسر احت ألبداعاعتبارها مسرعات وبالتالي يمكن  المنظمات،بنية 

األشياء  إنترنتكما يؤثر التداخل بين   (Spil et al ., 2017) .التغير في مراقبة العمالء وفهمهم

 إنترنت. أن العالقة بين (Andersson & Mattsson, 2015 ) على زيادة التعاون والمنافسة اإلبداعو 

 الواالبتكار في مجال االعم اإلبداعاألشياء والقيادة االلكترونية تكمن في دورها الفعال في تمكين 

 (Spil et al ., 2017) . بحسب علم الباحثة  –دنية خاصة ألر ن البيئة العربية عامة واإ-

 اإلبداعو  ،االلكترونيةإلى دراسات تحليلية وتشخيصية تربط ثالثة متغيرات )ممارسات القيادة  بحاجة

االشياء( في آن واحد لالستفادة من نتائجها الحالية وتأثيراتها المستقبلية على أداء  إنترنتو  االستراتيجي،

 .الشركات

تيجي االسترا اإلبداععلى  اإللكترونيةممارسات القيادة أثر  معرفةومن هنا جاءت هذه الدراسة ل

ت القطاعا رأكثكونها من  األردنية؛ ت الخلويةصاالاألتفي شركات  وسيطا  متغيرا  االشياء  إنترنتعبر 

ا والممارسات التقنية المعاصرة وغير التقليدية بسبب المنافسة الشديدة فيمبالتكنولوجيا الحديثة  اهتماما  

 .بينهم
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 الدراسةمشكلة ( 0-9)

هم المشكالت التي تم تقصيها عن القيادة أ ن من أ Van Wart et al., (2017) دراسة أكدت

عف وسوء الفهم وض التي تتضمن ازدياد االرتباك، االلكترونية وجود ضعف بالمهارات الشخصية ،

جدل واسع ن القيادة االلكترونية تشكل أإلى  Politis,( 2013) وتوصلت دراسةالمساءلة بين االخرين ، 

 ,Woszczyna وثقة بأداء القيادة االلكترونية. حيث أشارإيمان فتراضية اإلاذ لم يكن لدى القوى العاملة 

، بل سيعملون معهم لتحقيق اهداف ج الى قادة ال يديرون الناس فحسبالمنظمات تحتا نأ  (2015)

الشركة والذين سيتطلعون على التغيرات في المنظمة وهناك ادلة على ان أسلوب القائد وادائه هو محدد 

 . االستراتيجي لإلبداعمهم 

المزيد من البحوث على  بإجراء Andersson & Mattsson ,( 2015) دراسة أوصتكما 

، ا الموضوعاء لقلة الدراسات في هذاألشي إنترنتاالستراتيجي والذي يعتمد بدوره على تكنولوجيا  اإلبداع

األشياء يواجه تحديات قابلية التشغيل  إنترنتن أ Thibauda et al .,( 2018) حيث وضحت دراسة

 ترنتإنإلى انه لم يتم تنفيذ  Wamba & Chatfield, (2011) في البنية التحتية وبحسب دراسة 

اجتها الي حو  فتقار الى استثمارات أصحاب المصلحة وذلك لكلفتها العالية،االشياء بشكل كامل بسبب األ

ين بالرغم من قدرتها على حل المشكالت المشتركة والتفاعل وتوليد المعرفة وتبادلها ب بيئة مهيئه لتطبيقها

 . أصحاب المصالح الرئيسيين

 اإلبداع)بوجود نقص في دراسة بعض متغيرات الدراسة  نتائج الدراسات المذكورة سابقا   أكدتفقد 

الدراسات ب ندرة -ستطالعاتهاإ بحدود -الباحثةمنفردة، كما ووجدت  (اإللكترونيةالقيادة  االستراتيجي،

 .(األشياء نترنتإاالستراتيجي،  اإلبداعالعربية في هذا المجال لجميع متغيرات الدراسة )القيادة االلكترونية، 
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نية مقابالت ميدا بإجراءقامت  األدبياتالباحثة من وجود مشكلة من خالل نتائج  أكدتوبعد ان ت

 (،1رقم ) قية ملحاألردن الخلوية تصاالتلأل وزين منيةأنج و اأور شركات  فيمع بعض المديرين والعاملين 

  :وهيمجموعة من األسئلة حيث تم طرح 

 ت؟االتصاالاالستراتيجي في معادلة المنافسة الشديدة بين شركات  اإلبداعماذا يشكل لكم  -

 وطبيعتها؟شكال هذه الممارسات أ؟ وماهي اإللكترونيةهل هناك ممارسة للقيادات  -

 ستخدامها؟إوماهي مجاالت  االشياء؟ إنترنتهل تستخدمون تكنولوجيا  -

 رنتإنتاالستراتيجي و  اإلبداعهل لديكم دراسات حول عالقة ممارسات القيادة االلكترونية مع  -

    االشياء؟

ي وعدم االستراتيج اإلبداع بوجود فجوة معرفية عنغير مباشر من خالل اجاباتهم  بشكلوتبين 

 االشياء. إنترنتاالستراتيجي بالقيادة االلكترونية و  لإلبداع السببية عالقةللأستثمار 

  سةراأهداف الد( 0-3)

 تراتيجي،االس اإلبداعأثر ممارسات القيادة االلكترونية على تشخيص  إلىراسة الحالية دتسعى ال

 :خالل الخلوية، من تصاالت األردنيةفي شركات األ وسيطا  ا  شياء متغير األ إنترنت من خالل

، اللكترونيةية )ممارسات القيادة اسة الرئيسراتقديم تحليل نظري لمفاهيم وابعاد وأهمية متغيرات الد. 1

 .المتخصصة األدبياتما ورد في  بحسب األشياء( إنترنتاالستراتيجي،  اإلبداع

 اإلبداعسة الثالثة )ممارسات القيادة االلكترونية، راممارسات متغيرات الد تحديد مستوى . 2

 .الوصفيباألسلوب  األشياء( إنترنتاالستراتيجي، 

 :تياآلتحديد األثر المباشر لكل من . 3
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  االستراتيجي اإلبداعممارسات القيادة االلكترونية على. 

  األشياء إنترنتممارسات القيادة االلكترونية على. 

 االستراتيجي اإلبداعاألشياء على  إنترنت. 

 إنترنتوجود االستراتيجي ب اإلبداعتشخيص األثر غير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على . 4

 .ا  وسيط ا  األشياء متغير 

  سةأهمية الدرا( 0-4)

 :تيةألب انوابالجص تتلخو ،یةظرلناهمیة ألا

 إنترنت يجي ،االسترات اإلبداع ، لكترونيةاإلطار مفاهيمي عن متغيرات الدراسة الرئيسية )القيادة أبناء  .1

 .أهميتهابطريقة تساهم في توضيح مضامينها وتبين  األشياء(

بعاد المتغيرات الرئيسية والفرعية من خالل جمع وتحليل دراسات أرفع مستوى الوضوح في مفاهيم و . 2

 .الباحثين آراءو 

 .الموضوعالمزيد من الدراسات على نفس  إلجراءن تكون نقطة بداية أيمكن لهذه الدراسة . 3

 :قيطرن عتأتي و ،بیقیةطلتاهمیة ألا

وعات تصال عبر تسليط الضوء على موضتحمل هذه الدراسة في مضمونها أهمية تطبيقية لشركات األ .1

بوجود  ييجستراتاال اإلبداعثرها على ألكترونية و تواكب التكنولوجيا الحديثة، وهي ممارسات القيادة اإل

 .ا  وسيط ا  ياء متغير األش إنترنت
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ا الشديدة والتميز في بيئته لإلبداعتأتي أهمية الدراسة من أهمية الشركة المبحوث بها كونها تسعى  .2

التنافس والتطور الدائم وتقديم خدمات متميزة للعمالء بجميع فئاتهم )أفراد، وشركات، ومؤسسات، 

 (.عالميةومنظمات 

كترونية بيئة مادية تستخدم القيادة االلتبرز أهمية الدراسة من خالل محاولتها لتوضيح كيفية تهيئة  .3

ع االبعاد األشياء وتوضيح جمي إنترنتلقياس ودراسة قدرة الشركة ومدى موائمتها لتكنولوجيا حديثة مثل 

 .عليهاالمترتبة 

 نترنتإاالستراتيجي على مفاهيم تقنية ك اإلبداعدراسة من خالل توظيف مفهوم التكمن أهمية هذه . 4

األشياء متغيرا وسيطا والقيادة االلكترونية متغيرا مستقال، لتسهيل الطريق امام الباحثين بوجود دراسات 

 .االفتراضيتربط العالم المادي بالعالم 

 سة وفرضياتهاراأسئلة الد( 0-5)

السؤال ب الحالية،سة راتحديد مشكلة الدالمشكلة وأهداف الدراسة وأهميتها يمكن في إطار مالمح  

 :الرئيسي التالي

في  األشياء إنترن من خالل االستراتيجي  اإلبداععلى  اإللكترونيةممارسات القيادة یوجد أثر لهل 

 األردنية؟الخلوية تصاالت أل شركات ا

ولتحقيق اإلجابة عن هذا السؤال بشكل منطقي تم تجزئته إلى مجموعة من األسئلة الفرعية القابلة للقياس 

 :يأتي وكماوالتحليل؛ 

 لكترونية في شركات االتصاالت األردنية ؟ما مستوى ممارسات القيادة اإل. 1

 االستراتيجي في شركات االتصاالت األردنية ؟ اإلبداعما مستوى . 2
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 األشياء في شركات االتصاالت األردنية ؟ إنترنتما مستوى تطبيق . 3

 االستراتيجي ؟ اإلبداعلكترونية على ثر لممارسات القيادة اإلأ يوجدهل . 4

 األشياء ؟ إنترنتلكترونية على ثر لممارسات القيادة اإلأ يوجدهل . 5

 االستراتيجي ؟ اإلبداعاألشياء على  نترنتثر إلأ يوجدهل . 6

 نترنتإمن خالل  االستراتيجي اإلبداععلى  اإللكترونيةثر لممارسات القيادة أ يوجدهل . 7

 ؟وسيطا   األشياء متغيرا  

  ةسرارضيات الدف

يات تسعى هذه الدراسة إلى اختبار الفرض أسئلتها،وبناء  على  أهدافهاأستنادا  لمشكلة الدراسة و 

 :اآلتيةالرئيسية 

 :األولىالفرضية الرئيسية 

H01   : األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، لكترونية ال یوجد أثر مباشر لممارسات القيادة اإل(

في شركات  (α≤ 0.05)ة عند مستوى داللة إحصائي االستراتيجي اإلبداععلى الجهد المتوقع( 

 االتصاالت االردنية.

 :اآلتيةويتفرع منها الفرضيات الفرعية 

 1.H01 :جتماعي، التأثير االالخبرة)األداء المتوقع،  لكترونيةشر لممارسات القيادة اإلال يوجد اثر مبا ،

 .(α≤ 0.05)ة على الجاهزية التنظيمية عند مستوى داللة إحصائيالجهد المتوقع( 
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 2.H01: تماعيقع ، الخبرة ، التأثير االج)األداء المتو لكترونية ال يوجد اثر مباشر لممارسات القيادة اإل ،

 .(α≤ 0.05) عند مستوى داللة إحصائية اإلبداععلى أدارة عملية (  الجهد المتوقع

3.H01: جتماعيثير اال)األداء المتوقع، الخبرة، التألكترونية ال يوجد أثر مباشر لممارسات القيادة اإل ،

 .(α≤ 0.05)ة لى التنفيذ المنضبط عند مستوى داللة إحصائيع الجهد المتوقع(

4.H01: اعيقع، الخبرة، التأثير االجتمالمتو  األداء)لكترونية اإلمباشر لممارسات القيادة  ال يوجد أثر ،

 .(α≤ 0.05)ة على الرصف االستراتيجي عند مستوى داللة إحصائي المتوقع(الجهد 

 :الثانيةالفرضية الرئيسية 

H02  :صائيةاألشياء عند مستوى داللة إح إنترنتلكترونية على أثر مباشر لممارسات القيادة اإل ال يوجد 

(α≤ 0.05) في شركات االتصاالت االردنية. 

 :الثالثةالفرضية الرئيسية 

:  H03ةاالستراتيجي عند مستوى دالله أحصائي اإلبداعاألشياء على  نترنتال يوجد أثر مباشر إل  

(α≤ 0.05) األردنية.تصاالت في شركات األ 

 :الرابعةالفرضية الرئيسية 

H04  : ماعي، )األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتلكترونية اإلثر غير مباشر لممارسات القيادة أال يوجد

 داللة إحصائية عند مستوى  وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتاالستراتيجي بوجود  اإلبداععلى الجهد المتوقع( 

(α≤ 0.05) ردنية.تصاالت األفي شركات األ 

 :التاليةويتفرع منها الفرضيات الفرعية 
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H04.1  : األداء المتوقع، الخبرة، التأثير لكترونية مباشر لممارسات القيادة اإلثر غير أال يوجد(

ند مستوى ع وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتعلى الجاهزية التنظيمية بوجود  االجتماعي، الجهد المتوقع(

 .(α≤ 0.05)ة داللة إحصائي

H04.2  : المتوقع، الخبرة، التأثير )األداء  لكترونيةثر غير مباشر لممارسات القيادة اإلأال يوجد

ند مستوى ع وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتبوجود  اإلبداععلى إدارة عملية  االجتماعي، الجهد المتوقع(

 .(α≤ 0.05)ة داللة إحصائي

H04.3  : األداء المتوقع، الخبرة، التأثير لكترونية ثر غير مباشر لممارسات القيادة اإلأال يوجد(

ند مستوى داللة ع وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتعلى التنفيذ المنضبط بوجود  المتوقع(االجتماعي، الجهد 

 .(α≤ 0.05)ة إحصائي

H04.4  : األداء المتوقع، الخبرة، التأثير  لكترونيةثر غير مباشر لممارسات القيادة اإلأال يوجد (

عند مستوى  ا  وسيط األشياء متغيرا   إنترنتعلى الرصف االستراتيجي بوجود  االجتماعي، الجهد المتوقع(

 .(α≤ 0.05)ة داللة إحصائي

 نموذج الدراسة اإلفتراضي( 0-6)

 ثر ممارسات المتغير المستقلأفتراضي للدراسة والذي يبين ( النموذج األ1يوضح الشكل رقم )

لكترونية( بأبعاده الفرعية )األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، والجهد المتوقع( مجتمعة )القيادة اإل

، التنفيذ اإلبداعلية دارة عمأاالستراتيجي( بأبعاده الفرعية )الجاهزية التنظيمية،  اإلبداعالتابع ) على المتغير

 لتواصل، الجوانباشياء بأبعاده )األ ترنتإنبوجود المتغير الوسيط وهو  االستراتيجي(والرصف  المنضبط،

 مجتمعة:البنية التحتية(  لسوقية،ا
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 فتراضيسة اإلرا( نموذج الد1-1شكل )ال

 :اآلتيةسات راستناد إلى الدالمصدر: هيكل النموذج من تصميم الباحثة باإل

  

HO.1 
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 (:المستقل )ممارسات القيادة االلكترونيةالمتغير 
 Semuel, 2017) Van wart et al., 2017 ; ) 

 (:األشياء إنترنت)المتغير الوسيط 
 ( 2018,; Thibaud et al . Chen, 2017) 

 (:االستراتيجي اإلبداعغير التابع )المت
(Palmer & Kaplan, 2007; Zarrabi et al., 2013; Hjalager, 2018)  

  حدود الدراسة( 0-7)

 :إلىسة الحالية راتنقسم حدود الد

 كات،شر وعددها ثالثة  شركات االتصاالت الخلوية األردنيةسة على راالد اقتصرت :المكانيةالحدود 

 عمان(.وضمن حدود مدينة ) زين.وشركة  أورانج،شركة  منية،أ شركة :هي

أبرز خصائصهم ممارستهم لألعمال  المختارة ومنسة على أفراد العينة راالدطبقت  :البشريةالحدود 

وحدة  منالشركات ضوتطويره في  اإلبداعومسؤوليتهم عن تنمية  االمباشر معهااللكترونية وتعاملهم 

 دائرة،مدير  ذي،تنفيضمن المسميات الوظيفية التالية )رئيس  ،األردنالتحليل في شركات االتصاالت في 

  فريق(.عضو  فريق،مدير  قسم،مدير 

 اإلبداعو  األشياء إنترنتسة على ممارسات القيادة االلكترونية و راموضوع الدأشتمل  :الموضوعيةالحدود 

 .االستراتيجي

 .2215عام هي الفترة الممتدة خالل  الدراسة،الفترة الزمنية إلنجاز : الحدود الزمانية
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  محددات الدراسة( 0-8)

قليدية، قد يصعب تطبيقها في الشركات الت ،ختص بالتكنولوجياتمتغيرات تستخدم الدراسة الحالية . 1

ا على جميع الشركات كونها دراسة مختصة بالشركات التي تتعامل مع هوبالتالي يصعب تعميم نتائج

 المعلومات.تكنولوجيا 

ذ يمكن تطبيق الدراسة إ ،أساسية الدراسة الحالية على نموذج معين بمتغيرات ذات عناصر طبقت. 2

ي لم االعمال وغيرها من المتغيرات الت أنموذج باالعتماد على أبعاد مختلفة كالثقة، االتصال االفتراضي،

اد أخرى تزيد من وابع على متغيراتيتم تناولها في هذه الدراسة ،مما يمكن الدراسات المستقبلية بالتوسع 

 .المنظماتكفاءة وفاعلية 

االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات، وتعميم النتائج تبعا لدرجة الدراسة الحالية على  أعتمدت . 3

وعيتهم دقة استجابة المفحوصين وموض لىقياس صدق األداة وثباتها، وبالتالي ستتوقف نتائج الدراسة ع

 .الدراسةعلى أداة 

  التعريفات النظرية واالجرائية( 0-2)

عملية تأثير اجتماعي تتم بشكل :  (E- leadership practices) االلكترونيةممارسات القيادة . 1

أساسي بوجود تكنولوجيا المعلومات المتقدمة ، وتقوم بإحداث تغييرات في المواقف واألفكار والمشاعر 

 .(Savolainen, 2014) والتنظيم والسلوك
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 :االلكترونيةالتعريف االجرائي لممارسات القيادة 

شمل تجرائيا تبعا لهذه الدراسة بأنها مجموعة من الممارسات والتي إتعرف القيادة االلكترونية 

االت األردنية تص( والتي تمكن قادة شركات األالمتوقع الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد  المتوقع، ءاألدا)

فراد العينة أ ستجابةإ، وتقاس بمدى لكترونيا  إداء والسيطرة وتغيير السلوكيات وتطوير األ التوجيهمن 

 : اآلتيةبعاد الفرعية ، والتي تشمل األ( 19-1)ستبانة ألسئلة األ

مجموعة األفعال والقدرات السلوكية والمعرفية والتي   (Expected Performance) :ء المتوقعاألدا-

أفراد العينة على أسئلة وابداع وتقاس من خالل اجابات  تسعى لتحقيق اهداف مخططة بأحترافية

 .(4-1ة)اإلستبان

مجموعة المعارف المتراكمة والتجارب المكتسبة بالممارسة والمهارة والتي  ( Experience)  : الخبرة -

لى أسئلة أفراد العينة عينتج عنها الدراية العالية وااللمام بالمواضيع المختلفة وتقاس من خالل اجابات 

 ( .5-5نة )اإلستبا

وسلوكيات الموظف للقيادة المحيطة به  آراءستجابة إ ( Social influence) : يجتماعاالالتأثير  -

 اإلستبانة جابات أفراد العينة على أسئلةإويقاس من خالل والتأثير فيها وكالهما  ضمنيا وا ظاهريا   ا  اما تأثر 

(12-11. ) 

الطاقة المبذولة لتحقيق هدف معين والقدرة على تحقيقه  ( Expected Effort) : المتوقعد الجه -

 ( .15-15ة )أفراد العينة على أسئلة اإلستبانبأبداع واتقان ويقاس من خالل اجابات 



16 
 

خلق استراتيجيات للنمو والتطور وبناء فئات  : ( Strategic innovation) االستراتيجي اإلبداع. 2

هلكين المسار وتولد قيمة جديدة كبيرة للمست الجديدة والخدمات وتأسيس نماذج األعمال التي تغير المنتجات

 . (palmer & kaplan, 2007) ةوالعمالء والشرك

  : االستراتيجي لإلبداعالتعريف االجرائي 

شمل )الجاهزية التي ت بعادلهذه الدراسة بأنه مجموعة من اال جرائيا تبعا  إاالستراتيجي  اإلبداعيعرف 

بداعية ذات إ، التنفيذ المنضبط، الرصف االستراتيجي( والتي تخلق بيئة اإلبداعإدارة عملية  التنظيمية،

وتقيس قابلية استيعابها في شركات االتصاالت األردنية، وتقاس من خالل  قيمة عاليةو رؤيا طويلة االجل 

 :اآلتية، والتي تشمل األبعاد الفرعية (18-22)فراد العينة على أسئلة االستبانةإجابات أ

قدرة اإلدارة على التجهيز واالستعداد   (Organizational readiness ) :الجاهزية التنظيمية-

المسبق لمواجهة مشكلة ما او تطبيق استراتيجية جديدة ألمور تتوقعها الشركة في المستقبل اثناء تحقيق 

  .(21-22) أهدافها المحددة وستقاس من خالل إجابات أفراد العينة على أسئلة االستبانة

عملية إدارية تستخدم لتخطيط  كل  ( Managed innovation process):اإلبداعإدارة عملية -

 ية بوجود تكنولوجيا معينة تسمحاإلبداعمن المنتجات والخدمات  وتطويرها وتقديم وتنظيم  االفكار 

للوصول الى فهم مشترك لألهداف والعمليات ونشر قوى إبداعية من اجل التطوير المستمر للمنظمة 

 ( .28-25) وتقاس من خالل إجابات أفراد العينة على أسئلة االستبانة
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حسن أداء الواجب وتنفيذ األوامر  (Disciplined implementation) : التنفيذ المنضبط-

والتعليمات التي يصدرها المديرين القادة على اكمل وجه حيث تقوم على أساس االحترام والوالء للمنظمة 

 (.11-25 (انةأفراد العينة على أسئلة االستبوتقاس من خالل إجابات 

بين  البيئة الداخلية تحقق الرصف والمحاذاة خطط  ( Strategic alignment):الرصف االستراتيجي-

والخارجية للمنظمة حيث تتعامل مع التغيرات البيئية المختلفة وتحتوي على تكنولوجيا تدعم وتؤثر في 

 (.18-11(خيارات المنظمة وتقاس من خالل إجابات أفراد العينة على أسئلة االستبانة

بنية تحتية عالمية لمجتمع المعلومات، تقدم خدمات : (Internet of things)األشياء إنترن  .3

متقدمة قابلة للتطوير من خالل ربط األشياء المادية واالفتراضية معا باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات 

 .(Ju et al., 2016)واالتصاالت القائمة 

 :األشياء نترن إل التعريف االجرائي 

، الجوانب التي تشمل )التواصل البعاداالشياء اجرائيا تبعا لهذه الدراسة بأنه مجموعة من ا إنترنتيعرف 

السوقية، البنية التحتية( والتي تتعامل مع بيئة مختلفة عن البيئة التقليدية حيث تنقلها من العالم المادي 

ية سوقية المتوفرة وضمن بنالى عالم افتراضي يسعى الى تطور المنظمة وازدهارها حسب الجوانب ال

 (.51-15(تحتية مخصصة ويتم قياسها من خالل إجابات أفراد العينة على أسئلة االستبانة

ألرسال  أو اشخاص   هي عملية تفاهم بين نظامين او كيانين  (Communications) :التواصل-

 ،ألداء وظائف محددة من خالل الشبكة نترنتواستقبال البيانات بوجود أجهزة وبرمجيات متصلة باإل

 (.11-15) ةأفراد العينة على أسئلة االستبانوتقاس من خالل إجابات 
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عملية تقسيم األسواق المستهدفة الى عدة أجزاء بحيث   (Market aspects) :الجوانب السوقية-

مع العديد من القطاعات المختلفة كال على حدة وتقاس  تمكن المنظمة من وضع خطة استراتيجية تتالئم

 (.18-11) من خالل إجابات أفراد العينة على أسئلة االستبانة

البنى والهياكل التنظيمية الالزمة لتشغيل الخدمات والتكنولوجيا   ( Infrastructure) :البنية التحتية-

وتقاس من خالل إجابات أفراد  اإلبداعالتطوير و التي تحتاجها االعمال وتحتوي على اطار عمل يدعم 

 ( .51-15) العينة على أسئلة االستبانة

 التعريف االجرائي لشركات االتصاالت الخلوية :

، انجركة امنية، اور تشمل )ششركات االتصاالت الخلوية األردنية وهي مجموعة من الشركات التي 
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 الفصل الثاني
 سات السابقةرااألدب النظري والد

 :األدب النظري  أوالً 

سيتم في هذا الجزء مناقشة واستعراض مفاهيم ومضامين المتغيرات التفصيلية للدراسة واالبعاد 

 ألدبياتااالشياء( كما وردت في  إنترنتاالستراتيجي،  اإلبداع)ممارسات القيادة االلكترونية،  العامة وهي

  :وعلى النحو االتي

 : (Electronic Leadership practices) لكترونيةاإل ممارسات القيادة . 1

 ن المنظمات تستطيع الوصول الى المهارةأتكمن في  لكترونيةاإلتجاه نحو القيادة ن ضرورة األأ

نحاء العالم حتى تكون قادرة على المنافسة في األسواق العالمية والتواصل بشكل أوالمعرفة من جميع 

فراد ستجابة لمتطلبات العمالء والمستهلكين ، لذلك تعمل المنظمات على توظيف األفوري لمحاولة األ

ة انه ال يوجد عن القيادة التقليدي لكترونيةاإل، وتختلف القيادة  ترونيةلكاإلذوي المهارات اإلدارية بالقيادة 

تفاعل وجها لوجه في مراحله األولى فقد يقود القادة االلكترونيين الى التواصل دون الحاجة الى أي 

ة من كما وتحتاج المنظمات الى قيادة تنفيذية قوية خالي . (Gheni et al.,2015) اجتماع مادي

حقيقها وت منظمةمن المهم ان يتعاون القادة مع جهات فاعلة لتوليد االلتزام لمتابعة اهداف ال، فالجمود

(، وان قدرة القائد على التأثير من خالل تطوير العالقات يعد امرا مهما Svara,2008بكفاءة وفاعلية )

(، حيث ان أسلوب القيادة Yukl, 2012)بالنظر الى رؤية المنظمة وقدرتها على تسهيل تحقيق المهام 

وطريقة اتجاه الموظفين قد تغير بشكل كبير بوجود القيادة االلكترونية  األهداففي تحقيق 
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(Ramage,2017 وأشارت ،)International Data Corporation,( 2015)   الى ان  أمريكافي

 2215ن عامل في عام مليو  56.2من القوى العاملة لدى القيادات االلكترونية سترى زيادات متوقعة 

 .2222مليون في عام  125.1إلى 

ومن أسباب استخدام القادة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت انها قد تعزز أدائهم وكذلك تؤثر 

اء مدونات وانش قيمة،وتسهل الحصول على تغذية راجعة  القادة،في الوقت والجهد إيجابيا لشدة انشغال 

 & Cojocaru) وقد اظهرت دراسة. (Van Wart et al., 2016)ش تحفيزية لرفع مستوى النقا

Cojocaru,2014)  بير على حيث لهم تأثير ك بفعالية.قدرة المديرون على قيادة تطبيقات التكنولوجيا

استخدام التكنولوجيا من خالل تطوير الكفاءة في استخدام التكنولوجيا وخلق رؤيا في المنظمة وهذا من 

(. فقادة التكنولوجيا الفعالة Chua & Chua, 2017) ;Hilliard,2015 االلكترونية  القيادةاهم اهداف 

يتعاملون مع نمط القيادة التحويلية فهو في بعض األحيان يعتبر أسلوب القيادة المثالي لتعزيز التغيير 

لهام وتحفيز ا داخل المنظمة وحافز لتنفيذ التكنولوجيا بنجاح ، والتي تتميز بالعديد من السمات التي تشمل

الموظفين وتقوم بتطوير الوعي بأي عوامل كامنة قد تعيق مبادرة التغيير وتقبل أي تكنولوجيا حديثة 

(Asan, 2015 حيث يكون لدى القادة وعي تام بالتحديات الناتجة عن تنفيذ التكنولوجيا وفهم كامل ،)

 ,Yangالتي قد تعيق مسار القيادة  للمشاكل التي تواجه المنظمة وحلها، حيث يدركون الفروق الدقيقة

الجانبية المهمة للقيادة االلكترونية عدم الحاجة إلى إنشاء موقع عمل كبير  المزاياايضا من (. (2014

، كما وتؤدي الى زيادة في انتاج الموظفين الى السوق مما يقلل من العوائق أمام دخول رواد األعمال الجدد 

  .(Ramage,2017البيئة الموجودة بالمكتب )يواجهون اضطرابات اقل من  ألنهم
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 :االلكترونيةمفهوم القيادة ( 9-0-0)

نها عملية فمنهم من عرفها بأ والبحوث،وردت للقيادة االلكترونية العديد من المفاهيم في الدراسات 

 Spil etبهدف تغيير نية االفراد والجماعات والمنظمات ) المعلومات، تكنولوجيااجتماعية تقودها 

al.,2016.) 

عملية التأثير االجتماعي التي تتضمن جميع المسافات البعيدة والقريبة التي  بأنها:كما تعرف 

لتفكير واألداء ا السلوك، المشاعر، المواقف،تتوسطها تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والتي تقوم بتغيير 

(Van Wart et al.,2016 .) 

واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفعالية ألغراض بالقدرة على اختيار وعرفت أيضا 

  (Van Wart et al., 2017) ة.تنظيمية شخصي

 Gheni et) : بأنه الفرد الذي يقود العمل والتوجيه في بيئة افتراضيةلكترونياإلويعرف القائد 

al.,2015) 

ن أاذ  ن،معينين القيادة االلكترونية قيادة غير مرتبطة بزمان ومكان أويستخلص مما تقدم ذكره 

لومات فأن اعتمادها الكلي على تكنولوجيا المع حدود،يوجد بينها أي  والمدراء الالتواصل بين القائد عملية 

 .للقائدمما يقلل من الجهد المبذول 

 :االلكترونيةأهمية القيادة ( 9-0-9)

 فسها،نتنبع أهمية القيادة االلكترونية من التغيير في اإلدارة الذي يؤدي بدوره الى التغيير بالقيادة 

بسبب ازدياد المتطلبات التقنية على جميع المستويات للقادة الذين يتوقع منهم ان يكونوا مؤهلين لتكنولوجيا 

وتؤثر القيادة االلكترونية على ضمان أداء   (Groysberg, 2014).المعلومات واالتصاالت الجديدة
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أكثر كفاءة وفعالية ألنواع مختلفة من المنظمات واستكشاف إمكانيات لطرق جديدة في اجراء العمليات 

 .جديدة منظماتو تأسيس أ  والتنظيميةالتجارية، اإلدارية 

.( Ivanova & Arenas, 2014)  حداث تغيير كما تساهم ممارسات القيادة االلكترونية في ا

في األنماط التنظيمية ، حيث يقوم القادة بالعمل عن بعد بأنماط قيادية معتمدة بشكل كبير على التواصل 

االلكتروني ، فيجب على القائد ادارته وتنسيقه واتقانه، ومن المهم في هذه األنماط استخدام الوسائل التي 

انتشار أدوات اتصال جديدة ومن أهمها .  (Van Wart et al.,2017) تعتمد على تكنولوجيا المعلومات

والتي سهلت الكثير من اعمال القادة وخففت عنهم اعباء الحمل الزائد لالتصاالت المتمثلة باالتصال 

 . (Avolio et al., 2014)ل القائد والعمي بينالمستمر 

ومن األسباب التي جعلت المنظمات تستخدم القيادة االلكترونية هو بناء قيمة لمنظمتها وتحقيق 

 كما وتمكن مهارات القيادة االلكترونية األشخاص ،واالتصاالتتقوده تكنولوجيا المعلومات  الذي اإلبداع

وجيا تعامل مع تكنولذوي الخبرة القوية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قيادة طاقم مؤهل لل

 يةإلبداعاتحديد وتصميم نماذج االعمال واستغالل الفرص  منلعديد من التخصصات ل المعلومات وغيرها

 .واالتصاالتوالقدرة على حل المشاكل، وأيضا فهم مهارات اساسيات العمل 

(Ivanova & Arenas, 2014)   

 Sun et) نجاح تطبيق القيادة االلكترونيةكما ويلعب أسلوب القيادة ومدى قوتها دورا كبيرا في 

al., 2017 الدعم على أوسع نطاق ممكن من خالل قدرتها العالية  االلكترونية لتأمين( وتسعى القيادة

كما وتلعب الثقة دورا مهما لتحقيق معامالت القيادة االلكترونية  والزمانية،على كسر الحواجز المكانية 

(Ramage,2017). 
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في المنظمة من خالل وجود خبرة  فعاال   من أهمية القيادة االلكترونية أنها تحقق دورا   يظهرو 

هم عمال وحل المشكالت وتساعد في فوالتي بدورها تسهل التعامل مع األالمعلومات  وممارسة بتكنولوجيا

 والموظف.من القائد  كما توفر الجهد والوقت على كال   الناجح،أساليب العمل 

 :لكترونيةاإل القيادة  طلبات تطبيقمت( 9-0-3)

  يأتي: لكترونية بمامتطلبات تطبيق القيادة اإل Empirica (2014حدد )

لرئيسية اكما وتملك القدرة على توزيع المسؤوليات  لها،كثر أالكبرى بحاجة  منظماتفال :المنظمةحجم  -

 الصغيرة. منظماتكثر من الأفراد عبر األ والمهام

في جيا ولولتكناعلى  نظماتلمد اعتماأجة هي در :واالتصاالتقوة القطاع بتكنولوجيا المعلومات  -

إن الطلب على القادة اإللكترونيين أكبر بالنسبة  .منتجاتهاوماتها دخ توفيرو تها رابتكاإو ية رلتجااعملياتها 

مقارنة بالمنظمات في القطاعات غير  واالتصاالتللمنظمات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

د ألن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يحتاج إلى روا واالتصاالت،المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 

 .للعمليات الداخلية واالبتكار وللخدمات الخارجية

 (:1-2تي )لكترونية بالشكل اآلويمكن تمثيل متطلبات القيادة اإل

 

 

 (: متطلبات القيادة اإللكترونية0-9الشكل )

 من إعداد الباحثة وفقا لألدبيات المشار اليها سلفا   المصدر:

متطلبات تطبيق 
 القيادة االلكترونية 

قوة القطاع 
بتكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت 

حجم 
 المنظمة 
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  :لكترونيةاإل بعاد القيادة أ( 9-0-4)

 ;Van wart et al.,2016)اتالتي تناولتها دراس بعاداألسة الحالية على راالد عتمدتإ 

(Semuel,2017  . الئم عمل شركات وواضحة ويمكن قياسها وت   ومعاصرة،بعاد حديثة أكونها

 :وتشمل المبحوثة،االتصاالت 

المسؤوليات التي يوصف األداء عادة على أنه :  (Expected Performance)ء المتوقعاألدا .1

يقوم بها الشخص في العمل، والتي ترتبط بعدة مزايا يمتلكهما الشخص وهي القدرات والمهارات والحوافز 

المستخدمة ألداء هذه المهارات وذلك إلظهار أداء أفضل في العمل، حيث يمكن أن يتأثر أداء العمل 

كما  (Hussain & Mohtar, 2017) .اإلجمالي للفرد بمراحل العمل المختلفة وكذلك بتأثير الوظيف

 لي،عويتأثر من خالل قدرة المدراء على تطوير أداء الموظفين بأستمرار والسعي لرفع مستوى أدائهم )

 األداء علىوكذلك التغلب على العقبات التي تخفض من مستوى أدائهم من خالل تهيئتهم  (،2211

 (.(Semuel et al., 2017االلكتروني وتوليد الثقة لديهم بالقيادة 

اإللمام بمهارات أو مجاالت من المعرفة المكتسبة على مدى  سنوات من  (Experience): الخبرة .2

 (.BusinessDictionary.comخالل الممارسة الفعلية والتي تؤدي إلى االتقان واالحترافية )

و السوق بالطلب الموجه نح لكترونية تتمتع بالقدرة على التنبؤن القيادة اإلألى إ( (Kim,2014وقد أشار 

وتمتلك القدرة بالتأثير على سلوك الموظفين من خالل الوسائل  المختلفة،لمام بالخبرات من خالل اإل

ى توطين كما وتعمل عل بها،لكترونية والوعي ستيعاب متطلبات القيادة اإلإلكترونية مما يسهل لهم اإل

 الرقمية.خبرات متخصصة في المجاالت 
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هو تأثر مشاعر الفرد وتفضيالته لمن حوله حيث  (Social Influence) :االجتماعيالتأثير . 3

 .(2012، وسلوكيات جماعة او افراد ويرتبطان معا بالغايات والمعارف )المستاري  آراءيتبنى 

 Arokiasamy et)لكترونية تمتلك أفكار مبدعة ولها القدرة على حل مشاكل العمل فالقيادة اإل

al.,2015) ،  ة من خالل بذل جهود عاليار الموظفين بالعمل على نمو المنظمة وتسعى لتحقيق استقر

 (.(Okazaki, 2009في مهارات التكنولوجيا االلكترونية 

في مستوى الجهد الذي يستطيع المرء بذله  االختالف هو:  (Expected Effort)د المتوقع الجه. 4

 (BusinessDictionary.com)في  نشاط أو مهمة معينة ، والجهد المطلوب للحصول عليه أو القيام به

قوم بأسهام الموظفين بنمو المنظمة لكترونية تن القيادة اإلألى إ( (Van Wart et al .,2017حيث أشار 

 للموظفين.  الية بأيصال التعليماتااللكترونية ، وانها تتمتع بدقة ع من خالل بذل جهود عالية في المهارات

مع مراعاة البيئة  باألداء،حترافية من الخبرة واأل عال  مستوى  تطلبت لكترونيةإلى بناء قيادة إبعاد تشير األ

ي تحقيق أثر فلكترونية الفعالة جتماعية وتأثيرها العال في إنجازات القائد وتوضح مدى قدرة القيادة اإلاأل

 قوي على المنظمات.

 (:2-2تي )لكترونية بالشكل اآلبعاد القيادة اإلأويمكن تصوير 
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 أبعاد القيادة اإللكترونية  (:9-9الشكل )

 المشار اليها سلفا  . لألدبياتعداد الباحثة وفقا إ من المصدر : 

 : (Strategic Innovation) االستراتيجي اإلبداع . 2

نوع مام على الرغم من تلى األإتتقدم  من المنظور االستراتيجي جعلت العمليات اإلبداععملية  نإ

هو بشكل  اإلبداع. فأن التحدث عن (Meijer ,2015)على القدرات  العوائق المعتمدة العوائق المالية او

الجديدة لى التطورات إيشير  ألنه( ، Tidd & Bessant ,2015أساسي الحديث حول صنع التغيير )

 . (Chuang & Nan lin ,2015) ةفي العمليات داخل المنظم

كتشاف حث واألويشجع الب جديدة،عديدة كتقديم فكرة قائمة وتنفيذها بطرق  أن يتخذ أشكاال   لإلبداعويمكن  

لى إ اإلبداعويؤدي  (،Perez et al.,2017)عتماد أشكال تنظيمية جديدة أ و  التقليدية،وتطوير التجارب 

 ، (Skowron & Sukiennic ,2015) في القدرة التنافسية للكيانات التجارية العاملة في السوق نمو 

أبعاد 
القيادة 
ية اإللكترون

االداء 
المتوقع

الخبرة

التأثير 
االجتماعي

الجهد 
المتوقع
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من تقنيات مستدامة  قادرة على صنع خدمات او منتجات بأداء أفضل من تلك الموجودة  اإلبداعويتكون 

 . (Perez et al.,2017)بالفعل بالسوق 

ن المطلب األساسي له هو موظفون إحيث  لمستخدميه،قيمة إيجابية  اإلبداعون ك  ن ي  أكما يجب 

 هريةية ومن لهم دوافع جو اإلبداعولديهم مهارات جيدة في حل المشكالت  تخصصاتهم،لديهم دراية في 

(Zarrabi et al.,2013). 

ناصر ويقوم بالتركيز على الع التجارية،عمال على زيادة مرونة األ االستراتيجي اإلبداعكما ويعمل 

كما ويرتبط بعالقة متينة مع األهداف ووضع القرار  ،بداعا  إستراتيجية أكثر األكثر أهمية في جعل األ

ي والتنفيذ المرن مع تطبيق التقنيات الجديدة اإلبداعممارسة التفكير  وأيضا   المنظمة،داخل 

(Šebestová,2013). 

 عب دورا  كونها تل وتنظيمية،ن يضفي قيمة تكنولوجيا أداخل المنظمات يجب  اإلبداعن تبني إو  

لى المنظمات بطريقة مختلفة إاالستراتيجي ينظر  اإلبداعن إ . (Meijer ,2015) في تطور المنظمة مهما  

 لمتوقع،اوالسعي وراء خطط مستدامة ألحداث التغيير المطلوب أو  عمليا   وتطبيقه بتكارتعنى بالتطور واأل

ويتمتع بأشكال مختلفة تحث على النمو وتحفز القدرة التنافسية للمنظمة من خالل وضع خطط واهداف 

 المنظمة.الذي تريد أن تحققه  اإلبداعتتناسب مع 

 :االستراتيجي اإلبداعمفهوم ( 9-9-0)

مال وتنشيط االعالقدرة على خلق فكرة  أنه االستراتيجي على اإلبداعتشير المفاهيم المتعلقة ب 

 . (Drejer,2006) سوق المنظمة ونظام اعمالهام المنظمة من خالل تغيير كفاءات مفهو 
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ي ونماذج األعمال الت الجديدة،فئات للمنتجات  الخدمات،استراتيجيات النمو،  خلق وعرف بأنه

 (Zarrabi et al.,2013).ن تولد قيمة جديدة للمنظمة والعمالء والمستهلكي

 يتبناها افراد او منظمات مختلفة أو ممارسة ينظر اليها كشيء جديد فكرة بأنهكذلك عرف 

(Sweeney,2015 )  . 

التي و  السعي نحو تحقيق خطط واهداف محددة إلحداث تغيرات في المنظمةوتم تعريفه أيضا انه 

 ،أداريه تنقيحاتتؤدي الى تقديم منتجات وخدمات جديدة، عمليات أنتاج جديدة، روابط سلسلة التوريد، 

  .(Hjalager  (2018,نماذج االعمالفي االتصاالت و تغيرات  وكذلك

ت والحث على التجريب في العملياجديدة الفكار االنخراط ودعم اال توجه الشركة الى وعرف بأنه

 (Shams et al.,2018جديدة مما يؤدي الى وجود منتجات او خدمات او عمليات تكنولوجية  ية،اإلبداع

ط وتوجه حيث أن االستراتيجية ال تؤثر فق المنظمة،دورا  رئيسيا  في  االستراتيجي اإلبداع ويلعب كما  .(

 ولكنها توفر أيضا  أساسا  للنجاح على المدى الطويل الروتينية،سلوك العمليات التجارية 

 (Kasemsap ,2017)  ،(2018),فقد وضح  Hjalager بعاد أحد أيعتبر االستراتيجي  اإلبداع أن

ابعاد تيجي عن االسترا اإلبداعتحقيق ميزة تنافسية عالية، ويتميز  الهامة  في نظام اإلدارة االستراتيجية 

 .مستداما   أنه يتضمن خيارا  ب االدارة االستراتيجية االخرى 

المضمون  دة فيمتفر االستراتيجي يكمن في فكرة او طريقة  اإلبداعن أويظهر في ضوء ما تقدم 

ق قيمة التطور وخل دعامة لمواكبةحيث يسعى الى ان يكون  المنظمة،تغير مسار  تساهم فيوالتطبيق 

 .للمنظمةعالية 



12 
 

 :االستراتيجي اإلبداعأهمية ( 9-9-9)

مها ية لديها عمليات تقوم بسرعة تنفيذ واختبار األفكار وتقياإلبداعان المنظمات ذات االستراتيجيات 

لية دائما الى االلهام المرتبط بعم ياالستراتيج اإلبداعوكما يسعى  المنظمة،ومراجعتها من اجل تحسين 

 االستراتيجي في السعي لمحاولة خلق مساحات اإلبداعوتكمن أهمية  تقليدية،االنضباط من مصادر غير 

 عنصرا هاما لتبقى المنظمة قادرة على المنافسة اإلبداع أصبحفقد  متميزة،تنافسية جديدة ومجاالت 

(Zarrabi et al.,2013) .دارة االعمال أمر بالغ األهمية ألي إالمستمر في  االستراتيجي اإلبداعن إ

 .رلضمان تقدمها المستم ولكن أيضا   بقائها،جل أعمال مهما كان نوعها ليس فقط من أ شركة 

Shams et al.,2018)) ،  االستراتيجي بالتغيير المستمر لمواكبة أي تطورات  اإلبداعويتميز

يحقق  كما و ، ميزة تنافسية ويحافظ على بقائها لمدة اطول  المنظماتفهو يكسب  المنافسينتطرأ بين 

االستراتيجي في  اإلبداعوتكمن أيضا أهمية  (.Sweeney,2015) استقرار مالي طويل األمد للمنظمة

ذات قيمة في المنظمة وتعمل أيضا على  ومنتجات جديدةخلق معرفة جديدة قادرة على تقديم خدمات 

 Atashfaraz & Abadi,2016 ; Perez et)لمنظمة ويعمل على زيادة فعالية أداء ا تطويرها،

al.,2017.)  

جديدة وكذلك العمل على هيكل تنظيمي او سوقي جديد  أسواقطرق انتاج او  بإدخالكما ويقوم 

(Biancolino et al., 2013.) 

 لمنظمةي تحقيق الكثير من الفوائد لاالستراتيجي ف اإلبداعتسهم عمليات  مما تقدإلى  باإلضافة

 (:2211، ومنها )العنقري 
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 التنظيمية.وتحقيق األهداف  ،المنظمةتساهم في العمل على بقاء  -1

 عليها.والمحافظة  تنافسية لهاخلق ميزة  -2

 االعمال.ودعم استراتيجيات  تنفيذ -1

 .والممكنةتراتيجية المتاحة ارتفاع عدد الخيارات االس -1

 واالستجابة. اإلبداععلى  تحسن من قدرة المنظمة -5

 االستراتيجي.وتساهم في التخطيط  ثر في االتجاه االستراتيجي للمنظمةتؤ  -6

 .المنظمةاخل ون بين أدارات مختلفة دتشجع التعا -7

 زدهارها،او ستمرار في تطورها واأل المنظمةيعتبر ضرورة من ضرورات بقاء  االستراتيجي اإلبداعن إ

 .اإلبداعو ستجابة ويحسن من قدرتها على األثر في المسار االستراتيجي للمنظمة لقد تبين أنه يؤ 

 :االستراتيجي اإلبداعضرورات تبني ( 9-9-3)

لى إلى األسباب التي أدت إ(، Allen & Helms, 2006 ; Halpern, 2011من ) أشار كال  

 تي:باآلبدل التقنيات والمناهج التقليدية تتلخص  ياالستراتيج اإلبداعستخدام أفكار أ

 األمد.تركز االستراتيجيات التقليدية على العمليات التشغيلية القصيرة  -1

 المستقبل،بية للمشكالت التي تواجه المنظمة اإلبداعالحلول  التقليدية تقدم هذه االستراتيجيات لم -2

 تنافسية.لذلك يوجد قصور في ضمان النجاح وبناء ميزة 

الي تفقدها وبالت المنظمات،استخدام استراتيجيات قديمة جرى استخدامها سابقا من قبل العديد من  -1

 المنافسة.ميزة المتحرك االول وتجعلها مقلدة وضعيفة في 
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 أهميتها.افسة وعدم األدراك التام لمدى لم تعي أي اهتمام بالمن -1

  :االستراتيجي اإلبداعبعاد أ( 9-9-4)

 ات كل من ا دراسبعاد التي تناولتهأعتمدت الدراسة الحالية على األ

(Palmer & Kaplan, 2007; Zarrabi et al., 2013; Hjalager, 2018) ،  تقيسبعاد أكونها 

 & Cornell ; Roy 2012,)مثل  العديد من الدراسات عتمدتهاأ و بموضوعية االستراتيجي  اإلبداع

Yami, 2009)  وتشمل : 

هو تجهيز المنظمة وقدرتها على تحقيق   (Organizational readiness):الجاهزية التنظيمية-0

 ,Palmer& Kaplan) النجاح في إدارة المطالب التشغيلية والسياسية والثقافية والمالية وتنمية رؤيتها

د في بأحداث مستقبلية تساع والتنبؤحيث تقوم المنظمة بوضع خطط بديلة ألغتنام الفرص  . (2007

ية طويلة األمد كما وتقوم بتحديد استراتيجيات تقن التنظيمي،تطوير استراتيجياتها وتسهل عملية التغيير 

Purba , 2015).) 

تسهيل التفاعل بين المنظورات  (Managed innovation process): اإلبداعإدارة عملية -9

حيث يتم فيها الهام خيال الشركات الكتشاف مجموعة  للمنظمة،الخارجية والقدرات مع الممارسات الداخلية 

تتكيف مع التغيرات الخارجية  فالمنظمة (Palmer& Kaplan, 2007) .االحتماالتمتنوعة من 

(، وتسعى ألدارة  (Zarrabi et al., 2013والداخلية لضمان تحقيق ميزتها التنافسية بأقل أسعار ممكنة 

وتقوم بتلبية أي متطلبات توصلها الى األسواق  من خالل التعاون مع المنظمات المنافسة اإلبداععملية 

 (.2212نوري ,  والعالمية )جمعة 
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هو قدرة المنظمة على تمكين النجاح او  (Disciplined implementation) :المنضبط التنفيذ-3

تحديده من خالل التنفيذ الفعال لمجموعة األنشطة التي تتطلب الدعم والمشاركة عبر 

وتلتزم المنظمة التي تسعى الى التنفيذ المنضبط بأتباع ثقافة .   (Palmer& Kaplan, 2007)المنظمة

  تنظيمية وعمليات منظمة ألضفاء قيم جديدة لألعمال ولتحسين قدرات المنظمة والموظفين

Spill et al.,2016))وتقوم ببناء عالقة ودية بين الموظفين لتحسين فاعلية المنظمة ،Purba ,2015)) 

هو عملية اشراك فريق القيادة العليا ، وأصحاب   (Strategic alignment) :الرصف االستراتيجي-4

 .((Zarrabi et al.,2013   المصلحة الرئيسيين في تطوير رؤية المنظمة المشتركة والمسار الى االمام

تيجية منافسيها لتحقيق الموائمة االسترا عن لتتميز االستراتيجي اإلبداعحيث تقوم المنظمة بأستخدام 

وتقوم بأمتالك أستراتيجيات متكاملة للتعامل  ( ،Cornell  ( 2012,وتوسع من نطاق كفاءاتها الحالية

 .(et al ., 2016)  Spilمع التكنولوجيا وتستخدم اهداف تنظيمية تتالئم مع هذه التكنولوجيا 

،  موية والمتجهة نحو الناإلبداعاالستراتيجي لتحقيق حزمة واسعة من المخرجات  اإلبداعبعاد أتنسجم 

ينها والسعي بعاد على تحسلقدرة هذه األ وهذا يشير الى قدرة المنظمة على االستمرار بمواكبة التطور تبعا  

 تميزها.في 

 :(1-2تي )ستراتيجي بالشكل اآلاال اإلبداعبعاد أويمكن تصوير 
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 (: أبعاد اإلبداع االستراتيجي 3-9الشكل )

 .لألدبيات المشار اليها سلفا   الباحثة وفقامن اعداد  المصدر:

 : (Internet of things)األشياء إنترن  .3

األشياء يقوم بتسهيل العمليات في العديد من المجاالت  من خالل أجهزة متصلة مع  إنترنتن إ

، فقد (Balaji et al., 2017بالبنية التحتية تتبادل من خاللها معلومات وتحلل بيانات ) أساسيةأجزاء 

ا في إنترنتأصبح  ا جديد   شياءاأل معظم له القدرة على جعل أن عالم التكنولوجيا أذ األشياء نموذج 

، واالتصاالت تنترناألشياء على انه مزيج من اإل إنترنت، ويمكن التعامل مع  المحيطة بنا متصلة بالشبكة

حيث تستخدم أجهزة االستشعار الذكية ( Sensors)شبكية استشعار متصلة بأجهزة ، الميدانية القريبة 

أن تنفيذ  ، ( Ju et al., 2016) منظماتوال في عدة مجاالت كالخدمات اللوجستية وأتمته المصانع 

األشياء في الخدمات اللوجستية له العديد من المزايا بدءا من تفاصيل السلع، المواد األولية،  إنترنت

الجاهزية التنظيمية 

أدارة عملية االبداع 

التنفيذ المنضبط 

ي الرصف االستراتيج
أبعاد االبداع 
 االستراتيجي 
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اإلنتاج، النقل، التخزين، بيع المنتجات، وخدمات ما بعد البيع، كما يستخدم بالعديد من التطبيقات كالدفع 

 .((Agrawal &Vieira,2013 كبطاقة ائتمان خاصة بكعبر الهاتف المحمول فيتحول الهاتف 

ي والهواتف إلى كيانات مادية مدمجة ف الكمبيوترتوسيع نطاق االتصال بما يتجاوز أجهزة  مكما ت

وتولد األجهزة  (،Balaji et al.,2017)وغيرها الزراعة  النقل، الصحة، التحتية،مختلف القطاعات: البنية 

 لعملمما يؤدي الى إمكانية جديدة ل فريدا،بيانات هائلة لم يسبق لها مثيل من خالل منح كل جهاز معرفا 

(Ju et al., 2016). 

يضع التخزين حيث ( Cloud)حجز سحابة  من خالل نترنتويتم تبادل المعلومات على شبكة اإل

عالجة وقد أتاحت الحوسبة السحابية قدرات م. للوصول إليها من أي جهاز نترنتالسحابي البيانات عبر اإل

 نترنتاإل وقد خفضت تكلفة التكنولوجيا التي تدعم كبير،مع توفير مركز بيانات  الطلب،عند  متاحة،هائلة 

 ومتصلة بأبسط األشياء كاألجهزة القابلة لالرتداء واألجهزة إلى حد أصبحت فيه األجهزة المدمجة ذكية

 ملفات تخزين ومواقع يمكنتسمح بتدفق البيانات وتوفر  كما(. Paul, 2217)الكهربائية والعديد العديد 

وي حيث توفر بيئة مثالية تحت واحد،استضافتها على عدد غير محدود من األجهزة والتي تعمل كنظام 

االتصال ويقوم ب البعيد،ومطابقة لواقع األجهزة في المجال  مفصلة،على واجهة تفاعلية وتعطي صورة 

 ،(Nasr & Abdullah,2017) او عالميةبشكل امن مع المعدات من خالل شبكة السلكية محلية 

وسيوفر لنا االتصال في كل مكان رؤية شاملة للنظام بأكمله ، ويمكنه استخالص وجهات النظر 

النظام لديه القدرة على كما ان  ،(Balaji et al.,2017على مستويات مختلفة من عملية صنع القرار )

فيمكنه  تطوير العديد من ، (Nasr & Abdullah, 2017)ن التطوير وفقا لمتطلبات المتخصصي
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ا وتشكل تطبيقات الت، األشياء وكذلك تحسين قدراتها إنترنتالتطبيقات للحصول على أنظمة  شغيل جزء 

حيث  ، (Balaji et al.,2017ل اآللي )ن التشغييتمك  تقوم باألشياء، حيث أنها  إنترنتأساسي ا من أنظمة 

 .(Paul, 2217) بسهولة على متصفح الويب WiFi يمكن الوصول إلى جميع األجهزة التي تدعم تقنية

   :(Martin, 2015; chen,2017)األشياء  إنترنتستعراض لما سبق من قدرات إوفيما يلي 

 Bluetooth و Wi-Fi تصال والتعاون: توفر التقنيات الالسلكية بما في ذلكاأل .1

 .نترنتاإلالقدرة على التواصل مع 

قابلية العنونة: من خالل تحديد موقع الكائنات ومعالجتها من خالل االكتشاف أو البحث أو  .2

 .االسم، ويتم تهيئتهم عن بعد

والقارئات القابلة للقراءة بصري ا على كائنات  RFID تحديد الهوية: تتعرف على رموز شريطية .1

  سترجاع البيانات من خادم مرتبط بجهاز معينأ، يمكن من خاللها بشكل فريد

 .متصال  بالشبكة

 قد يحيل ، الكائنستشعار: يتم تسجيل المعلومات من الكائنات مع أجهزة االستشعاراأل .1

 مباشرة.المعلومات أو يرد عليها 

 المعلومات المضمنة: يمكن استخدام المعالجات وسعة التخزين للمعالجة معالجة .5

 .وتفسير معلومات المستشعر أو إعطاء المنتجات "ذاكرة" عن كيفية استخدامها

 وشبكات الهاتف المحمول أو منارات الراديو (GPS) يسمح نظام تحديد المواقع العالمي الموقع: .6

 الفعلي.للكائنات لمعرفة موقعهم 

 ي.الذكمثل الهاتف  األشخاص،واجهات المستخدم: السماح للكائنات بالتواصل مع  .7
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 : األشياء إنترن مفهوم (  9-3-0)

المستقبلي الذي يتألف من مليار جهاز ذكي يعتمد على  نترنتهو جزء من اإل األشياء: إنترنت

 (.et al.,2014) iSiS ć مع قدرته على معالجة البيانات التنظيمية،المستشعرات والجاهزية 

هل تمكين والذي يس المعلومات،بنية التحتية العالمية لمجتمع األشياء بأنه ال إنترنتوتم وصف 

الخدمات المتطورة عن طريق الربط بين األشياء المادية واالفتراضية المعتمدة على تكنولوجيات المعلومات 

 .( Ju et al.,2016)واالتصاالت القابلة للتطوير

المنازل والمصانع والمباني والسيارات وغيرها في  عبارة عن شبكة من األجهزة المادية بأنهوعرف 

مجهزة باإللكترونيات والبرمجيات وأجهزة االستشعار وتكون متصلة بالشبكة التي تسمح لهذه حيث تكون 

 .Said & Albagory, 2017)األجهزة بجمع ونقل البيانات )

: التواصل في أي وقت A1 ال حسب مفهوم األشياء إنترنت( الى تعريف Ray,2018وقد أشار )

Any time ، أي مكان فيAnywhere،  عبر أي وسيلةAny thing ينتج عنه نسبة مستدامة بين ،

 .االستشعاراالنسان واشارات الراديو او 

تتيح لألشخاص واألشياء " بأنه شبكة او خدمة  European Research Group وعرفته

 .) (Gopalsamy ,2018أي شيء وأي شخص "إمكانية االتصال في أي وقت، وفي أي مكان، مع 

التقليدي  صالتاألشياء يقوم بتسهيل اشكال التواصل الى ما هو ابعد من اال إنترنتويستخلص بأن 

 محتملين.بأقل تكلفة وجهد  بشري تدخل  شياء تتفاعل مع بعضها البعض دون حيث يدع األ
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 :األشياء إنترن أهمية ( 9-3-9)

كثر في المراقبة، وتحسين الكفاءة والخدمات المبتكرة أسهولة   (IoT) األشياء إنترنت شبكة تحقق

ن فأ ( ،Balaji et al.,2017نا )عبر العديد من المجاالت  المختلفة والمتصلة مع األجهزة من حول

األشياء يتيح فرصا لمزيد من التكامل الفوري بين األنظمة القائمة على التكنولوجيا والعالم المادي  إنترنت

هتمامات االقتصادية ، ويمكن عتبار األخذ بعين األخالل إضفاء المزيد من الكفاءة والدقة مع األ من

، ل العالميتيح مشاركة البيانات حو  إنترنتستخدام اي مكان بسبب أمراقبة عمليات البيانات في أي وقت و 

 Nasr) لإلعدادات األخيرة له يعمل النظام بشكل طبيعي وفقا   نترنتوجود اتصال باإلحال عدم وفي 

& Abdullah,2017) . 

 دمية،خ القائمة على األصول ان تصبح منظماتالتقليدية  األشياء للمنظمات إنترنتكما يسمح 

ي تنطوي األشياء معرفة المتغيرات الت إنترنتحيث تتيح أجهزة االستشعار الذكية للمصنعين في معدات 

 . (Sreedhar,2017)وتوفر له تحكما اكبر في هذه المتغيرات معينة،عليها عملية 

حسين صيانة وت التشغيلية،ويمكن االستفادة منه في موقع العمل بطريقته في عمل التحسينات 

ي بيئات أيضا ف المرافق.وإدارة  واالمن، اإلنتاجية،وفي المكاتب يمكن االستفادة منه في زيادة  المعدات،

وإدارة  التخطيط،ن وتحسي االلي،يمكن لبائعي التجزئة الحصول على كفاءات في التشغيل  بالتجزئة،البيع 

وايضا تحسين العروض الترويجية من داخل المتجر ، مما ادى الى  ، (SCRM) الزبائن الذكيةعالقات 

 . (Chen,2017زيادة رضا العمالء وتحسين رأس المال وااليرادات والربح )
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بحلول نهاية عام  نترنتباإلجهاز  مليار 26سيتم توصيل أكثر من  ، Gartner" تقرير إلى وفقا

2020"  et al.,2014:415)iSiS ć( ،  األشياء تتمتع بالكثير من اإلمكانات  إنترنتتطبيقات إلن

م األشياء ان عمليات المراقبة والتحك إنترنتالصناعية ، ومما يميز  لمنظماتلجعله متاح لجميع أنواع ا

 . (Sreedhar,2017)بداخله تتم في الوقت الحقيقي 

األشياء والقيادة االلكترونية ودورها  إنترنتالى العالقة بين  Spil et al.,(2017دراسة ) أكدتوقد 

واالبتكار في مجال االعمال ، كما وتعد لبنات البناء لجميع تكنولوجيا المعلومات  اإلبداعالفعال في تمكين 

داخل المنظمات وجزء من بنيتها . كما وتعتبر بمثابة مسرعات لالبتكار وتساعد القيادة االلكترونية في 

العمال الخاص اوتعتمد طريقة قوية لتغيير نموذج  والموظفين،االحتماالت المتغيرة في مراقبة العمالء  فهم

 (. Weinman,2015بالقادة االلكترونيين )

لكترونية في المنظمات لى أن ممارسة القيادة اإلإ Li et al .,(2016دراسة ) كما وأشارت أيضا  

بشكل كامل  فادةستاألشياء ، لأل إنترنتهي لموائمة استراتيجيات العمل على النحو األمثل مع تكنولوجيا ك

جود على األمد الطويل ، وأوضحت و  اإلبداعوراء النمو و  من اإلمكانيات التي توفرها هذه التقنيات سعيا  

ندرة في األبحاث التجريبية حول كيفية مسار القيادة االلكترونية ضمن موائمة ناجحة بين استراتيجية 

 األشياء. إنترنتاالعمال وتكنولوجيا رقمية ك

 : األشياء إنترن  بعاد(  أ9-3-3)

( Thibaud et al.,2018) Chen,2017 ;  التي تناولتها دراسةبعاد األسة الحالية راالد أعتمدت

 :وتشمل وحديثة . للقياساد واضحة كونها ابع
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قوم حيث ي المتبادل،عملية ثنائية االتجاه للوصول إلى التفاهم  :(Communications) التواصل-0

فاالتصال يعتبر وسيلة لربط الناس أو  والمشاعر،المشاركون بتبادل المعلومات واألفكار واألخبار 

 ال يمكن للمنظمة العمل دون االتصال بين -فهي وظيفة رئيسية لإلدارة  التجارية،في األعمال . األماكن

  .BusinessDictionary.com)) المستويات واإلدارات والموظفين

ل ألعمااوتقدم حلول ذكية يستفيد منها قطاع  االعمال،تبادل امل المنظمة مع برمجيات تسرع عملية تتعو 

(2218Khaled & Helal, )( وأشار .Fugl, 2015)  األشياء  إنترنتالى أن عملية التواصل في

 لمنظمة.افي تقنيات وأنظمة متفاعلة  تعامل معتحتاج الى تدريب لمعرفة كيفية ممارستها فهي ت

، ، وإرضاء حاجات العمالءعملية إدراك ، فهم، تحفيز هي (:Market aspectsالجوانب السوقية ). 2

 المستهدفة المختارة بأفضل شكل، لبناء عالقات باألسواقوتطلعاتهم من خالل الخدمات والسلع الخاصة 

فأن المنظمات تتعامل مع الجوانب السوقية . (Mhuriro, 2016قوية مع العمالء للحصول على والئهم )

 ا السوقيةوتتبع أستراتيجية تتناسب مع معرفته وللمنظمة،للعمالء بالحاجات المستقبلية  التنبؤمن خالل 

( الى أن زيادة االهتمام بالمعرفة السوقية يحسن من قدرة 2215خلفاوي ،وأشار ) .(2212، )اوسو

 ابداعا. أكثرالمنظمة التنافسية ويعمل على ان تكون 

واالشغال العامة الالزمة لتقدم  والمنشأةتشير الى الخدمات :  ( Infrastructure) البنية التحتية. 3

العمل في المشاريع القائمة للمنظمات العامة كأنظمة االتصاالت والنقل، خطوط الكهرباء والماء، المطلوبة 

 (.2016، لبدء العمل في االقتصاد الصناعي )وهاب
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 مناسبة،لاالتحتية للمنظمة الى توفير الدعم المالي الالزم لتحصيل المعدات  البنيةكما وتحتاج  

. أن المنظمات التي ((Roy et al.,2016البد أن تمتلك المنظمة موارد كافية لتجهيز البنية التحتية 

األشياء تمتلك خطة زمنية لتطبيق استراتيجياتها وتحرص على مواكبة المستجدات  إنترنتتتعامل مع 

مصدر أساسي  تشكل أنهاالى وتشير هذه االبعاد  .(Khaled & Helal ,2218 (باستمرارالتقنية 

 األشياء. إنترنتللتكامل بين أنظمة 

 :(1-2االشياء بالشكل االتي ) إنترنتويمكن تصوير ابعاد 

 

 (: ابعاد إنترن  االشياء 4-9الشكل )

 .من اعداد الباحثة وفقا لألدبيات المشار اليها سلفا   المصدر:

 

ابعاد 
انترنت 
االشياء

التواصل

الجوانب 
السوقية

البنية 
التحتية
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 :السابقةالدراسات  :ثانياً 

 :سة الحاليةراجنبية المتعلقة بمتغيرات الداألسات رانعرض في االدنى مجموعة من الد

 ( دراسةPalmer &Kaplan, 2007:بعنوان ) 

A framework for strategic innovation Blending strategy and creative, 

exploration to discover future business opportunities. 

اعه لتمكن المنظمات من اتب ،لإلبداعشامل للنهج االستراتيجي  إطارهدفت هذه الدراسة لوصف 

جارية مع ية البتكار االعمال التاإلبداعوتجمع بين األساليب التقليدية و  التخصصات،على فروع متعددة 

  التقليدية.نماذج تطوير االستراتيجية 

خطط التنفيذ العملي التي تقدم نتائج قابلة للقياس على المدى القصير  تطويروتقوم من خالل 

مالء االستراتيجية من الع ساسيةوتتم من خالل اخذ وجهات نظر منتظمة للعوامل األ والطويل،والمتوسط 

ة ووجهات نظر خارجية من قادة الفكر لتغيير استراتيجيات تتسم بالرؤية والقابليوالمساهمين والمستهلكين 

ي " هل النتائج باالعتماد على السؤال الرئيس إلظهارتشخيص مصغر على  اناعتمد الباحثولقد  للتنفيذ.

حيث يمكن تطبيقه على المنظمات المختلفة لمعرفة مدى ممارسة "  االستراتيجي؟ اإلبداعتمارس منظمتك 

والذي تندرج منه مجموعة من األسئلة الفرعية، لتساعد على خلق بيئة داعمة االستراتيجي،  لإلبداعالشركة 

 ، الرصف االستراتيجي، التنفيذاإلبداع، باالعتماد على ستة ابعاد حاسمه وهي )إدارة عملية لإلبداع

صيرة لمستهلكين، البوالكفاءات، رؤية العمالء وا ساسيةجاهزية التنظيمية، تقنيات األلالمنضبط، ا

 إلبداعا، وقد تم توجيه االستبانة لفئة الموظفين لمعرفة ما اذا كانت منظماتهم تمارس (عيةالصنا
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الستراتيجي، فقد ا اإلبداعاالستراتيجي أم ال، حيث أعتبره الباحثان مقياس عالمي ليقود الشركات لتحقيق 

 تم تطبيقه على شركات عالمية عديدة مثل شركة

 Philips ,Red pull, Disney  .والعديد من المنظمات األخرى وعلى قطاعات مختلفة 

د عالية أثناء لحاجته لجهو  المبدع،وبينت الرسالة أنه ليس من السهل أنتاج التفكير االستراتيجي 

جة الدراسة ان التوجه حيث كانت نتي التنفيذ.لكن أهميته عالية في توليد األفكار الجديدة ودقته في  التنفيذ،

ول وأفعال كما تجسد عق اإلبداعإلى تلك المنظمات التي تعتنق عقلية  العالمية ينتميالمستقبلي نحو 

 والقادة.وكالء التغيير 

 دراسة (zarrabi et al., 2013 ):بعنوان  
Alignment between innovation strategy and out comes. 

تحسين الحوار بين أصحاب المصلحة لتحقيق رؤيا ل اقتراح عدد من الطرق  الى الدراسةهدفت 

ظمة بناءا داخل المن اإلبداعحيث سعت الى زيادة فعالية ونجاح استراتيجية  ،اإلبداعاكثر توازنا لعملية 

 ال يقتصر على اإلبداععلى تحسين وضع المنتجات والخدمات على المدى الطويل، وركزت على ان 

لى ومن الناحية التجريبية اعتمدت الدراسة عالمنتج الجديد بل على إضفاء تقدم كبير في أداء المنتج؛ 

لشركات ، ومسح عملية االبتكار لالمجتمعي اإلبداعبيانات على مستوى الشركة باالعتماد على استبيانات 

كيفية استخدام العمالء للمنتجات ويقاس ذلك من خالل فهم  2004-2002و  2000-1998في الفترة 

حيث درست على المستويين المحلي واالوروبي في كل من فرنسا ، تحقيق اهداف الشركة المرجوة ل

والمملكة المتحدة، وطبقت على الموظفين من المستويات في اإلدارة العليا الى اإلدارة الوسطى الى 

 ة. ياإلبداعهارات جيدة في حل المشاكل الموظفين، الذين هم على دراية في تخصصاتهم ولديهم م
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ظمة، مام فرص ومجاالت مبتكرة لتطوير المنأفق أ فتحت نهاأالنتائج التي حققتها الدراسة أهم ومن 

لعمالء ا تساعدكما  كيان موجود في األسواق يألبيئة تنافسية قادرة على المواجهة  وساعدت في خلق

مبدأ بعلى تحديد االستراتيجيات والنماذج التجارية المبتكرة والسعي وراء قطاعات وأسواق ومشاريع جديدة 

ء االستراتيجي يضفي قيمة مميزة للعمال اإلبداعأن  أكدتو  المستهلك،خلق منتجات وخدمات مستوحاة من 

 فاعلة.توفرت له قيادة وتكنولوجيا  إذاوالمنظمات 

 ( دراسةSimić, 2014 ):بعنوان 
Designing Environment for Teaching Internet of Things. 

الدراسة الى توضيح مدى قدرة الطالب على التعامل مع تكنولوجيا جديدة من خالل التدريب  هدفت

 األشياء. نترنتوالتطبيق العملي واالبتعاد عن أساليب التعليم التقليدي إل

 نترنتإطبقت الدراسة من خالل ورشة عمل لتنظيم مختبر في البيئة االكاديمية لتطبيق موضوع 

معرفتهم بأنشاء تطبيقات  باستخدامطالب ومن خاللها يقوم الطالب  8األشياء وكانت العينة عبارة عن 

ة ر وأجهز باإلضافة إلى أجهزة االستشعا قصيرة،وخدمات رسائل  Androidلألجهزة المحمولة من خالل 

 .الذكيةالتحكم الدقيقة والحواسيب الصغيرة إلنشاء تطبيق ألتمتة المنازل 

يث وضحت ح العملية،المشكلة الرئيسية المتعلقة بورشة العمل هي االفتقار الى المعرفة  وكانت

األشياء يجب اعتماد التدريب على المكونات المستخدمة لخلق بيئة  إنترنتأنه لتطوير برامج مشاريع 

 نترنتإوأثبتت أنه من خالل التدريب أصبح الطالب قادرين على تبني مفاهيم   األشياء. إنترنتلتعلم 

 أبرزومن  ية.الذكاألشياء وبإمكانهم أنشاء تطبيقاتهم الخاصة للتشغيل االلي لمختلف جوانب البيئات 

األشياء يحتاج الى تدريب والى معرفة عملية لتطبيقه بالشكل الذي يضمن  إنترنتنتائج هذه الدراسة أن 

 كان.تحقيق نجاحا وتميزا في أي حقل 
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  ( دراسةPurba, 2015 ):بعنوان 
Strategic Innovation through Technology Readiness and Acceptance in 

Implementing Ict for Corporate Sustainability. 

من خالل االستعداد  اإلبداعالى توضيح حاجة الشركات إلى استراتيجية  الدراسةهذه  هدفت

التكنولوجي والقبول في تنفيذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الستدامة الشركات في المستقبل، أجريت 

 من الموظفين والمتدربين المستجيبين من مختلف الشركات  215ىعلاندونيسيا  –هذه الدراسة في جاكارتا 

ة واستخدم يبشكل عشوائي عبر استبيانات شخص والتي استطلعت ،والمنظمات في جميع أنحاء جاكرتا

( لقياس مدى ميل المستجيبين الى تبني واستخدام التكنولوجيا TRIمقياس مؤشر الجاهزية التكنولوجية )

لألشخاص داخل كل شركة   المشاركون بأن جاهزية التكنولوجية إجاباتحيث تم االستنتاج من  ،المبتكرة

تطوير لمواجهة االقتصاد العالمي واألعمال المن أجل االستدامة و  لزامية، فأن المنظمات بحاجة لههي إ

الستدامة الشركات أصبح اعتماد التكنولوجيا الجديدة للمتطلبات والمهام مهمة و  .التجارية العالمية

 .والمؤسسات في جميع أنحاء البالد

جارب فإن ت العالية،ية ذات التقنية اإلبداعوفي الوقت الذي يزداد فيه عدد المنتجات والخدمات 

المستهلكين مع هذه المنتجات والخدمات أصبحت نقطة محورية بالنسبة للشركات التي تناضل من أجل 

 .البقاء في العالم الرقمي

العديد من الشركات تقدم منتجات وخدمات قائمة على  بسرعة،كثافة المنافسة تتزايد  كما ان

بر أي الوضع من الظروف سيج للعمالء، هذاالتكنولوجيا لتلبية وتجاوز التوقعات المتغيرة باستمرار 

عالية فمنظمة أو مؤسسة ان تعتمد تكنولوجيات جديدة عالية المستوى مثل تكنولوجيا المعلومات لتحسين ال
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لذلك  يقافه،إفأن التغيير في الوضع العالمي ال يمكن  المنظمة،ل والكفاءة في مختلف عمليات العمل داخ

 .يجب على أي منظمة أن تقوم بإعداد إدارة جيدة للخدمة

 ( دراسةslimane,2015 ):بعنوان 
 Relationship between innovation and leadership. 

 اإلبداع لعبهيوالقيادة اعتمادا على الدور الكبير الذي  اإلبداعالدراسة الى توضيح العالقة بين  هدفت

والتي تشعر بتأثير العولمة والهجرة والثورات التكنولوجيا والمعرفية،  االعمال،على المنظمات وقطاع 

ذكر الباحث ان الدراسات تؤكد ان جميع الشركات تريد ان تكون  التوظيف. حيثيوسع قاعدة  اإلبداعف

  يمثل أولوية بالنسبة لها. اإلبداعبالمئة من الشركات التجارية تعتقد ان  90ابداعا، حيث ان  أكثر

، لحوكمةا، بوضع اطار نظري لبناء مزيج جديد من المفاهيم من الدراسات السياسية الدراسةقامت 

ن موالعلوم والتكنولوجيا حيث طبقت الدراسة على قادة سياسيين  اإلبداعودراسات ، الدراسات التنظيمية

ي اذ بينت ان نسبة كبيرة من سكان العالم تعيش ف ،االستبيانات باستخدامميداني  استطالع  اجراءخالل 

فقر مدقع، كما يعيش مليار شخص على أقل من دوالر واحد في اليوم ويعيش مليار آخر على أقل من 

طفل دون سن الخامسة يموتون يوميا من الجوع واألمراض التي يمكن  25000وحوالي  اليومدوالرين في 

 تهدفو لتغيير عالمنا،   سلطةمن الحاجة الملحة لقائد لديه القوة وال وجاءت أهمية الدراسة، الوقاية منها

المشاكل  وتشجيع الناس على عرض ساسيةالى تطوير استراتيجيات جديدة مبتكرة مرتبطة بالكفاءات األ

يرتبطان  والقيادة اإلبداعن ا الباحث، اليهاالنتائج التي توصل  أبرزومن  .مختلفة بطريقةاو الفرص 

 مبدعون.ونوا فأن القادة بالضرورة ان يك أفضل،فالقيادة لديها تركيز على تحقيق مستقبل  وثيقا،ارتباطا 
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س التأثير على أساهي اعتماد البعد االجتماعي  اإلبداعبين القيادة و  الرئيسيان الدور  بينتحيث 

ماعي وهذا يخدم الدراسة الحالية في اختيار التأثير االجت ومادية،ادل لتحقيق اهداف بشرية التفاعلي والمتب

 االلكترونية.كعامل مؤثر في نجاح القيادة 

 ( دراسةJu et al., 2016 ):بعنوان 
Prototyping Business Models for IoT Service. 

 تإنترنالتجارية خصيصا لقطاع  لألعمالتطوير إطار عمل نموذجي إلى  الدراسةهدفت هذه 

 إنترنت( خبراء يعملون لصالح شركات (8حيث تم مقابلة والمقابالت،  األدبياتاألشياء من خالل تحليل 

 األشياء الحالية إنترنتمن خالل دراسة حالة لشركات  الختبار إطار نموذج العمل المقترح األشياء،

 منظمة.األشياء بطرق  إنترنتومناقشة نماذج االعمال الحالية شركات  اومالءمتهومعرفة مدى 

. األشياء إنترنتإلى أن القدرة على تحليالت البيانات هي عنصر أساسي لخدمة  النتائجوتشير 

كما تساعد األنظمة البيئية المفتوحة الشركات على تقديم خدمة متكاملة جديدة وتوفر قيمة أكبر 

األشياء في توليد فرصا تجارية جديدة من خالل ربط األشياء  إنترنتحيث بينت أهمية  للمستهلكين.

 االستشعار.المادية مع العديد من أجهزة 

 ساسيةاألشياء وأنشأ اللبنات األ إنترنتذات الصلة بنماذج أعمال  ساسيةاأل العناصر ينالباحثوحدد 

يمكن أن يخدم هذا اإلطار كنقطة . األعمالاألشياء استنادا  إلى لوحة نموذج  إنترنتلنموذج أعمال 

  .األشياء إنترنتانطالق عندما يقوم الممارسون بتصميم وتطوير نموذج أعمالهم في بيئة 
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 دراسة (Spil et al.,2016 ):بعنوان  
Digital Strategy Innovation; Toward Product and Business Model 

Innovation to Attain e-Leadership. 

لمعالجة هدفت الدراسة الى معرفة ما إذا كان تحول استخدامات التكنولوجيا الرقمية مرئيا 

في  اإلبداعو  والعمليات، المنتج،الرقمية وتطويرها نحو مجموعة أكثر توازنا  وتكامال  من  االستراتيجيات

 .نموذج األعمال

تراتيجية ع منظمات إلنشاء اسالعمل في النتائج وطبقت في سب اتوورش وقد اعتمدت على المقابالت

 لرسم خريطة لمنتجات االستراتيجيات اإللكترونيةباحثين   8تضمحيث قيمت ثالث مجموعات  رقمية،

 االستراتيجي سمي  بالهرمو رقمي يربط بين النظرية والممارسة،  استراتيجيمن خالل تطبيق نموذج تقييم 

يد هرم قد يز . أن االستراتيجيات الرقمية ال تزال موجهة أساسا نحو العمليات الباحثين ووجد الرقمي.

  .من الوعي بين المديرين ويدعمهم في تطوير استراتيجية رقمية أكثر شموال  وتكامال   الرقميةاالستراتيجية 

التجارية ات ات في المنتجاإلبداعبل تشمل  فحسب،ات في العمليات اإلبداعولن تشمل هذه االستراتيجية 

 .للوصول إلى القيادة اإللكترونية

ا في القيادة اإللكترونية، فمعظم المنظمات التي  م ل طبقت عليها الدراسةوكما لوحظ نقص  م تقو  

تي في المنتجات ال اإلبداعالمركز التنافسي لمنظمتهم من خالل االستفادة من نموذج األعمال وفرص 

أن القدرة على االستفادة من شركات التقنيات الرقمية  ينعتقد الباحثوي .تتيحها التقنيات والموارد الرقمية

الجديدة من نموذج األعمال ومنظور ابداع المنتجات ستصبح وسيلة مهمة بشكل متزايد لتحسين وتعزيز 

 .المواقع التنافسية للمنظمة
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 ( دراسةLi et al., 2016 ):بعنوان  
E-Leadership through strategic alignment: an empirical study of small- 

and medium-sized enterprises in the digital age. 

لتوضيح التعامل مع القيادة االلكترونية من خالل تطبيق المواءمة االستراتيجية سعت هذه الدراسة 

كيفية مواءمة استراتيجية العمل على النحو األمثل  معرفةهدفها األساسي  الرقمي. وكانلمواكبة العصر 

ودة نتيجة للثورة الموجمع التكنولوجيا الرقمية لالستفادة بشكل كامل من اإلمكانيات التي توفرها التقنيات 

عاملها ووضحت العالقة بين القيادة االلكترونية وت ،ووالنموراء طول االجل  وسعيا  منهاالتكنولوجيا الرقمية 

 األشياء. إنترنتات مختلفة ومنها مع تقني

ااعتمدت  ا نظري ا للقيادة  .للقيادة اإللكترونية مستمدا  تجريبيا   الدراسة نموذج  حيث قامت بتطوير نموذج 

ا نظري ا حول كيفية تسخير . اإللكترونية يعتمد على نظرية المحاذاة االستراتيجية وهذا يوفر أساس 

ن مالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم للتكنولوجيا الرقمية دعما  الستراتيجيتها التجارية مما يتيح 

من القادة الناجحين  12دراسة تجريبية متعمقة من خالل المقابالت مع  بإجراءوقامت  ،المستدامالنمو 

حيث  .األوروبية للتحقق من النموذج المدفوع نظري ا وتقديمه ودعمه من الشركات الصغيرة والمتوسطة

تبين ان التشخيص الناتج عن النموذج يمك ن صانعي القرار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من ممارسة 

القيادة اإللكترونية الفعالة من خالل خلق مواءمة منتجة بين استراتيجية األعمال والتكنولوجيا الرقمية 

 إنترنتكترونية وتكنولوجيا رقمية كووضحت أن العالقة بين القيادة االل ،النمولتحسين طول االجل وآفاق 

وقد سعت الستخدام القيادة االلكترونية لمواجهة التحديات  الفعال،ززت التوافق االستراتيجي األشياء ع

في  ندرة هناككما ووجدت الدراسة ان  الرقمية.الحرجة التي يواجهها القادة مع استمرار ثورة التكنولوجيا 
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ف تقود القيادة اإللكترونية في الشركات الصغيرة والمتوسطة المواءمة األبحاث التجريبية التي تدرس كي

 .الناجحة بين استراتيجية األعمال والتكنولوجيا الرقمية التي تعزز طول االجل والنمو

 ( دراسةchen, 2017 ):بعنوان 
The internet of things and business opportunities. 

األشياء على فرص العمل وقدرته على زيادة أداء  إنترنتالى توضيح مدى أهمية هدفت الدراسة 

 واألشخاص.وتوفير الوقت الثمين للشركات  والعمليات،األنظمة 

ين للباحثين وتب والدراسات،استعرضت العديد من البحوث  تحليلية لالدبيات فقد وقد كانت دراسة

 األشياء لديه القدرة على إنترنتهو ان  الدوام،خالل قرأتهم أن هناك فكرة واحدة متكررة ظهرت على 

وكذلك تحسين مجموعة واسعة من المجاالت والجوانب  والمنظمات،تحسين الحياة بشكل كبير مع الناس 

  يومية.الولها القدرة أيضا على حل قرارات صعبة حول قضايا قد تواجه المنظمات والناس في الحياة 

 ( دراسةSemuel et al., 2017:بعنوان ) 
The effect of leadership and innovation on differentiation strategy and 

company performance. 

دور  ، وبينتةالشركاستراتيجية التمايز وأداء على  اإلبداعالقيادة و  أثرهدفت هذه الدراسة لتوضيح 

خاصة في  جيدة،حيث تتزايد الحاجة إلى قيادة   .الذي يؤثر على نجاح أو فشل منظمة ما القيادة المهم

كما قد يالحظ أن العولمة التي تدعمها التكنولوجيا المتقدمة سمحت بدخول  .مواجهة المنافسة العالمية

  مختلف.منافس جديد إلى بلد 
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استخدمت الدراسة أساليب البحث حيث  ،إندونيسيا سورابايا،في  دقافن 52طبقت الدراسة على 

ن عن مستوى ون وهم المسؤولو على المستجيب اتوالبيانات التي تم جمعها من خالل توزيع االستبيانالكمية 

وأظهرت النتائج أن  الفنادق.منصب المشرف حتى المدير التنفيذي داخل اإلدارة في كل فندق بدءا من 

غير التمايز كمتو  اإلبداعسواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل  الفنادق،القيادة تؤثر على أداء 

ر من خالل ولكنها تؤثر بشكل غير مباش المباشر،بينما ال تؤثر القيادة على استراتيجية التمييز  .متداخل

 .اإلبداع

تنمية باالهتمام ( في سورابايا إليالء المزيد من نجوم 5و 1و 3إدارة الفنادق ) ينالباحثوينصح 

 ،لموظفينارأس المال البشري والتأكيد على ممارسات الشركة األخالقية من خالل توفير التدريب وتطوير 

ال يعزز  اإلبداعإذا كان  .على تعزيز استراتيجية التمايز يكون قادرا  ان  ينبغي اإلبداعويشير إلى أن 

 للفنادقسية ، ألنه ال يوفر ميزة تنافال يمكن أن يستمرالفندق ، فإن تأثيره على أداء استراتيجية التمايز

  .من أجل البقاء

 ( دراسةSpil at al., 2017 ):بعنوان 
Exploring the BIG Five of e-leadership by developing digital strategies with 

mobile, cloud, big data, social media, and the Internet of things. 

القيادة االلكترونية من خالل تطوير  قنيات مهمة فيخمس ت استكشافسعت هذه الدراسة الى 

م االعال وسائل الضخمة، المتنقلة، البياناتحوسبة ال السحابية،)الحوسبة  يوه استراتيجيات رقمية

 .األشياء( إنترنت االجتماعية،
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يتم و كانت هذه التقنيات تستخدم بشكل استراتيجي  إذاما معرفة الى  ها االساسيهدف كان حيث

في  كانيتهاالخمسة واموتوفر مساحة لفهم التفاعالت بين التقنيات الرقمية  المنظمات،من قبل تطويرها 

أن القيادة االلكترونية هي أساس بنائي لكل تكنولوجيا المعلومات  أكدتو  االعمال،في مجال  اإلبداعتمكين 

بتطوير نموذج هرمي لمساعدة اإلدارة في اتخاذ القرار بشأن  ينقام الباحث  المنظمات.وجزء مهم في بنية 

سرعات البتكار األشياء بمثابة م إنترنتواستخدمت  ،اإلبداعالتكنولوجيا الرقمية لالستفادة منها في تحقيق 

 العمالء.واعتبرت القيادة االلكترونية عملية فهم االحتماالت المتغيرة في مراقبة  المنتجات،

 (7)حيث اعتمدت على  فردي،تم اجراء دراسة مؤلفات منظمة للتكنولوجيات الخمسة بشكل 

 نتائجاعتمدت بالو  ليكرت،بأستخدام مقياس  األبحاث،مساعدين مستقلين في مجال  (4)ل من قب منظمات

على تمثيل رسومي لمقدار المنشورات سنويا لكل نموذج من النماذج الخمسة حيث لوحظ ان منشورات 

 المتوسط.درجة اعلى من  حققت( 1997-2211) مناألشياء بين الفترة  إنترنت

 ( دراسةVan Wart et al., 2017:بعنوان ) 
Integrating ICT adoption issues into (e-) leadership theory. 

 أربعةلى ستند عتحيث  لكترونيةاإلللقيادة  تحديد عناصر المفهوم االجرائيالى  الدراسةهدفت 

ية ووضحت ان القيادة االلكترون ،المتوقع(الجهد  ،الخبرة، التأثير االجتماعي، المتوقع )األداء ممارسات

خارجها، وتقوم بمزج التقنيات  المنظمة اوذات اهمية حاسمة للقادة على جميع المستويات سواء داخل 

 واالتصاالت التقليدية معا.

ترونية كالمتكاملة للقيادة االل االبعاد الستكشاف ،دراسة حالة باستخدام النظرية بناءدعمت عملية 

لمقابالت : االبيانات على اربعة مصادر رئيسيةحيث اعتمدت في جمع  األربعة،شملت الممارسات التي 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585316303525
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فة وقد شملت العينة افراد من ذوي المعر  والمالحظة،ة استقصائية ذاتيا، ، دراسالمنظمة، مجموعات التركيز

والطالب  محاضر، 400ما يقرب من  وعددهم ئة التدريسفئة أعضاء هيو واعتمدت على ثالثين مقابلة 

لتكنولوجيا ستخدام تلك احيث ساعدت في تحقيق اغراض مختلفة بكفاءة تقنية وكفاءة في ا ،309 وعددهم

  .المختارة

 حيث خصية،الشضعف بالمهارات مشكلة بالقيادة االلكترونية فهي تولد  وجودوأشارت الدراسة الى 

اهمية  مدى اال انها استعرضت االخرين،وسوء الفهم وضعف المساءلة بين  االرتباك،تتضمن ازدياد 

لكترونيين اال اهمية القادة ووضحت ان المؤسسي،واالدارة االلكترونية على المستوى الحكومة االلكترونية 

 االلكترونية.سياسات في المواقع اوسع فهم الذين يقررون وينفذون ال

 ( دراسةThibauda, 2018 ):بعنوان 
Internet of Things (IoT) in high-risk Environment, Health and Safety 

(EHS) industries: A comprehensive review. 

وافع حيث أنها تبحث في داألشياء  نترنتهدفت هذه الدراسة الى توضيح إالمكانات الكبيرة إل

الرعاية  كخدماتاألشياء في الصناعات العالية المخاطر في قطاع الصحة والسالمة  إنترنتتطبيق نظم 

التوقعات  ية،التحتأدارة المباني والبنية  الذكي،النقل  والطاقة،وتطرقت أيضا لصناعة التعدين  الصحية،

 واالتصاالت.السوقية 

شياء في صناعة األ إنترنتأنها تعتبر الورقة البحثية األولى لمراجعة تطبيقات  ىال الباحثون وأشار 

فهي ترتكز على استعراض األبحاث المنشورة وخاصتا المقاالت العلمية المتعلقة  والسالمة،البيئة والصحة 

لبحثية احيث بينت التوزيع لألوراق  األشياء، إنترنتبالصناعات عالية المخاطر باالعتماد الكامل على 
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 المجاالت،ونوع  الصناعي،وحسب القطاع  ،2216-2211المنشورة وقارنتها حسب السنوات من الفترة 

 الدراسة.دراسة ذت صلة وثيقة بموضوع  52ورقة بحثية و 115حيث اعتمدت على 

األشياء قدرة عالية على تطوير المعلومات الجديدة ونظم االتصاالت على نطاق  نترنتوتبين ان إل

ج المقارنة وبينت نتائ ،نترنتاإلمن االنتشار أذا يكمن هدفها الى ربط العالم المادي من خالل شبكة  واسع

ومن التحديات  ها،لكلفتاألشياء يواجه تحديات قابلية التشغيل في البنية التحتية وذلك يعود  إنترنتأن 

التي تواجه الدراسات الحالية انها تضع المزيد من التركيز على التحديات التقنية بدال من القضايا 

 واالقتصادية.االجتماعية 

 ( دراسةWang & hsieh, 2018 ):بعنون 
Explore technology innovation and intelligence for IoT (Internet of Things) 

based eyewear technology. 

على أساس  (IoT) األشياء إنترنتالتكنولوجي وذكاء  اإلبداعهدفت هذه الدراسة الى اكتشاف 

يمكن لهذه المنهجية التعرف على التقنيات المحددة ذات اإلمكانات التنموية في  ،تكنولوجيا النظارات

صناعة النظارات والتي يمكن لنتائج األبحاث العامة أن يستفيدوا من أصحاب براءات االختراع المتعلقة 

ومصنعي النظارات  االختراع،نموذجا من وثائق براءات  122حيث استخدمت بصناعة النظارات 

ألجهزة الذكية القابلة لالرتداء لبناء استراتيجيات حافظة براءاتهم على أساس االعتبارات ومصنعي ا

 .القطريةاإلقليمية أو 

بالنتائج على المقابالت مع الخبراء وعلى ترجمة متطلبات العمالء، حيث يتم  الدراسةواعتمدت 

 تداء.لالر تلخيصها وتجميع بياناتها من تقارير مختلفة حول الطلب على وظائف الجهاز القابل 
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 رات،نظا هي:وأظهرت النتائج أن أهم ثالثة عناصر تقنية يمكن أن تلبي متطلبات العمالء 

، إن مساهمة هذا البحث في تحديد مستشعرات وبالتالي  .وأجهزة االستشعار ت،االتصاالوبروتوكوالت 

مباشرة في العدسات الالصقة لمراقبة البيانات الفيزيولوجية للمستخدم يمكن أن تلبي  المقياس الميكروني

طلب الزبائن وتعتبر أن التكنولوجيا متطورة في صناعة النظارات ومن احدى اهم أهداف هذا البحث ان 

 .يدعم انتشار هذه العدسات الالصقة الذكية في جميع أنحاء العالم

 ( دراسةYaw Obeng& Mkhize, 2019) :بعنوان 
Assessment of IS‐innovation strategic alignment factors among universal 

banks in Ghana. 

 ،بداعلإلاستكشاف العوامل المؤثرة على االبتكار والمواءمة االستراتيجية  إلى الدراسةهدفت 

 العمال،اواعتمدت تكنولوجيا االعمال والمديرين التنفيذيين المهنيين األكثر دراية في استراتيجية 

 المعرفة.واستراتيجية تكنولوجيا 

وتم الحصول علي البيانات من خالل المقابالت وهي أداه جمع البيانات الرئيسية للحصول على 

 انا.غمشاركا وطبقت من خالل دراسة حالة في سته بنوك عالميه في  11بشان موضوع الدراسة من  آراء

وافق وان األداء المبتكر هو نتاج الت جيد،النتائج إلى ان االبتكار في البنوك متوائم بشكل  وقد اشارت

مواءمة ة بقوة في الساهمت عوامل التعاون والمشاريع االستراتيجية الخاصوقد  ات،اإلبداعالناجح بين 

 الناجحة.

ة واالستجاب جدد،خلق فرص استراتيجية لجذب عمالء  وبينت قدرة المؤسسات المالية على

داء. وعالوة وتحسين اال مميزه،وتقديم منتجات وخدمات  التشغيلية،وتبسيط االنظمه  العمالء،لمتطلبات 
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لموارد حد من ا ي االستفادة إلى اقصىحديا يتمثل فتواجه إدارات هذه المؤسسات المالية ت ذلك، على

 المنافسة.  قدرات من أجل تحقيق عائد أفضل على راس المال وبقائها قادره علىوال

  :السابقةسات راسة الحالية عن الدراما يميز الد :ثالثاً 

سة عن سابقاتها بأنها تناولت ثالثة متغيرات لم تدرس من قبل وبشكل مجتمع وهي راالدهذه  تميزت. 1

مبحوثة األشياء( مما سيوسع من فهم الظاهرة ال إنترنتاالستراتيجي،  اإلبداع)ممارسات القيادة االلكترونية، 

 .وتفسير أدق للنتائج

سة على ار هذه الدمختلفة، بينما ستطبق  حقولالمذكورة في سات السابقة الموضوعات راتناولت الد. 2

 الباحثة. حسب علم بفي األردن  الخلويةشركات االتصاالت 

ثر ممارسات القيادة أسة رااالشياء متغير وسيطا في د إنترنتسة الحالية ادخال راالد عتمدتا  .3

  .لسابقةسات اران كانت في الدأاالستراتيجي ، وهذه المحاولة لم يسبق لها  اإلبداععلى  لكترونيةاإل

 االفتراضي،للتعامل  Softاعتبرت الدراسة الحالية ممارسات القيادة االلكترونية هي الجانب السلوكي . 1

للتعامل االفتراضي وان العالقة بين االثنين  Hardهو الجانب المادي  IOTاالشياء  إنترنتبينما اعتبرت 

ات بينما نظرت الدراس االستراتيجي، اإلبداعإلى زيادة االثر المحتمل على  تؤدي تكامليةهي عالقة 

 األخرى.ومستقلة الواحدة عن كتطبيقات  المتغيرين السابقة إلى
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واإلجراءات الثالث: الطريقةالفصل 

 

المقدمة 
ومنهجية 
الدراسة

مجتمع الدراسة 
وعينتها 

وحدة التحليل

الدراسة أدوات

صدق االداة 
وثباتها 

ة متغيرات الدراس
والمعالجة 
االحصائية

اجراءات الدراسة
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

  دراسة:المنهج ( 3-0)

ق اذ يعد هذا المنهج األكثر مالئمة في تحقي التحليلي،الوصفي  المنهج الدراسة الحالية هو منهج

 كمية.سببية ذات طبيعة  كونها دراسة سة الحالية واإلجابة عن تساؤالتهاراأهداف الد

  سة:رامجتمع الد( 3-9)

تتطلب المتغيرات المدروسة منظمات تتيح الفرصة امام  ممارسات القيادة  سةراالدلتحقيق أهداف 

 إنترنتة كاستراتيجي ، وتطبق تكنولوجيا حديث اإلبداع وبأمس الحاجة إلى، ساسيةاألااللكترونية بعناصرها 

 لخلويةااألشياء للدخول لألسواق العالمية ، ونظرا لتوفر هذه المواصفات في شركات االتصاالت األردنية 

( شركات 3مدينة عمان، والبالغ عددها ) ضمنردنية األالخلوية االتصاالت شركات الدراسة مجال  فأنلذا 

)رئيس   يةاآلتمن المسميات الوظيفية  جميع الموظفين يشملفسة را، امنية ، زين(، أما مجتمع الد جأوران)

 عددهم شركات االتصاالت األردنية والبالغفي مدير قسم، مدير فريق وعضو فريق(  ، تنفيذي، مدير دائرة

وكما ،  (ومتابعة الموقع االلكترونيةمع أقسام إدارة الموارد البشرية  نتائج مقابالت الباحثة(.( فردا 1400)

 ( :1-1الجدول )في  موضح
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 ( اعداد الموظفين في شركات االتصاالت الخلوية0-3)الجدول 

 

 

 

 

 

  سة:راعينة الد( 3-3)

 آلتيةاجميع الموظفين من المسميات الوظيفية  تشمل تناسبية سة الحالية عشوائية طبقيةراعينة الد أن

هم موظفين في شركات من وم فريق(مدير فريق وعضو  قسم،مدير  دائرة،مدير  تنفيذي،)رئيس 

ويمكن تعميم ممثلة لمجتمعها  العينةالحجم ويجعل هذا ( 302)ها حجمو  االردنيةالخلوية االتصاالت 

 . ((Sekaran & Bougie, 2016 ا حسبنتائجه

 الخلوية.من كل شركة في قطاع االتصاالت ( حجم العينة 2-1ويوضح جدول )

 العينة من الشركة حساب العينة الشركة

 88 88=319×1.98=0411÷414 امنية 

 84 84=319×1.97=0411÷320 زين 

 031 031=319×1.43=0411÷615 اورانج

 319 اإلجمالي 

 عدد الموظفين اسم الشركة

 414 امنية

 320 زين

 615 اورانج

 0411 اإلجمالي
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جم باالستناد على ح المسميات الوظيفيةتقسيم المجتمع إلى طبقات بحسب ( 1-1كما ويوضح جدول )

 بقة.طالجدول السابق وتم سحب عينة عشوائية من كل  االتصال فيالعينات بكل شركة من شركات 

 المسمى الوظيفي  الخلوية حسبشركات االتصاالت العينة من كل شركة في ( 1-1جدول )

المسمى 

 الوظيفي 

حجم 

 المجتمع 

حجم 

 الطبقة 

عدد االستمارات  حجم عينة الطبقة الواحدة 

 الموزعة 

ارات معدد االست

 الصالحة للتحليل 

 01 01 01=319×1.135=0411÷47 47 0411 رئيس تنفيذي

 96 96 96=319×1.182=0411÷090 090 مدیر دائرة

 87 87 87=319×1.98=0411÷413 413 مدیر قسم

 57 57 57=319×1.08=0411÷965 964 مدیر فريق

 099 099 099=319×1.41=0411÷566 565 عضو فريق

 319 319 319 0411 0411 المجموع

  وحدة التحليل:( 3-4) 

ر فريق مدي قسم،مدير  دائرة،مدير  تنفيذي،)رئيس وحدة التحليل لهذه الدراسة من افراد العينة 

( وتشمل 122شركات االتصاالت الخلوية االردنية ضمن مدينة عمان والبالغ عددهم ) فريق( فيوعضو 

 (.رةلخبوات اسنل، لعمابيعة ، طلتعليميوى المستر، العم، االجتماعيا وعلن)االخصائص 

 دارسة:وفيما يلي التوزيع الديموغرافي إلفراد عينة ال
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( من أفراد عينة الدراسة هم من 77.5أن )% (1-1)تبين النتائج المعروضة في الجدول حيث 

ويعود مما يدل على أن فئة الذكور أكثر من فئة اإلناث، . ( هم من اإلناث%22.5الذكور، وما نسبته )

سبب بوذلك السبب الى أن عدد الموظفين الذكور بشركات االتصاالت األردنية أكثر من عدد االناث 

 تفضيل توظيف الذكور عن االناث. 

( من أفراد عينة الدراسة هم ممن تقل أعمارهم %20.9كما تبين النتائج المرتبطة بمتغير العمر أن )

سنة،  15إلى أقل من  12( من أفراد عينة الدراسة هم ممن تتراوح أعمارهم من %27.2سنة، وأن ) 12

إلى أقل من  15( من أفراد عينة الدراسة هم ممن تتراوح أعمارهم من %29.8كما أظهرت النتائج أن )

سنة،  15أقل من إلى  12( من أفراد عينة الدراسة هم ممن تتراوح أعمارهم من %13.2سنة، وأن ) 12

وهذه  (.%8.9سنة فأكثر بلغت ) 15ا ، بينت النتائج أن نسبة أفراد عينة الدراسة ممن أعمارهم وأخير 

 و جديد.فعية للعمل وتقبل كل ما هتعود الى أن الشركة تستهدف االعمار الشابة كونهم لديهم الداالنتائج 

عينة الدراسة هم من ( من أفراد %12.3كما أظهرت النتائج بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي أن )

( من أفراد عينة الدراسة هم من حملة شهادة البكالوريوس %71.5حملة دبلوم مجتمع فما دون، وان )

( من المستجيبين هم من حملة شهادة الدبلوم العال في اختصاصاتهم، %1.7في إختصاصاتهم، كما أن )

بة وأخيرا ، بلغت نس. اصاتهم( من المستجيبين هم من حملة درجة الماجستير في اختص%12.3وأن )

وهو ما يبين بأن العاملين من افراد . (%2.3) أفراد عينة الدراسة من حملة درجة الدكتوراه ما مجمله

 عينة الدراسة في شركات اإلتصاالت المبحوثة تمتلك مستويات تعليمية عالية.
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 الخصائص الديمغرافيةأفراد عينة الدراسة حسب توزيع :  (1-1) الجدول

 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 االجتماعيالنوع 
 77.5 234 ذكر

 22.5 68 أنثى

 000 203 المجموع

 العمر

 20.9 63 سنة 30 أقل من
 27.2 82 سنة 23أقل من   –  30 من

 29.8 90 سنة 40 أقل من  – 23من 

 13.2 40 سنة 45 أقل من  – 40من 

 8.9 27 سنة فأكثر 45

 000 203 المجموع

 المستوى التعليمي

 12.3 37 مجتمع فما دون دبلوم
 71.5 216 بكالوريوس

 1.7 5 دبلوم عال

 12.3 37 ماجستير

 2.3 7 دكتوراه

 000 203 المجموع

 طبيعة العمل

 3.3 10 رئيس تنفيذي
 8.6 26 مدير دائرة

 28.8 87 مدير قسم

 18.9 57 مدير فريق

 40.4 122 (موظف)عضو فريق 

 000 203 المجموع

 سنوات الخبرة

 15.6 47 سنوات 3أقل من 
 22.5 68 سنوات 00  أقل من  – 3 من

 32.8 99 سنة 03  أقل من  –00 من

 29.1 88 سنة فأكثر 03

 000 203 المجموع
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أفراد عينة ( من %3.3تبين أن ) فقد (1-1)وبالنسبة لمتغير طبيعة العمل وكما هو موضح بالجدول 

( من أفراد عينة الدراسة هم من مديري الدوائر، وأن %8.6الدراسة هم من الرؤساء التنفيذيين، وأن )

( من أفراد عينة الدراسة هم من مديري الفرق. واخيرا ، %18.9( هم من مديري األقسام، وأن )28.8%)

الطبقة األكبر في  ألنهموذلك  ،(%40.4) بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من أعضاء الفرق ما مجمله

عطي يوذلك يعكس التمثيل الجيد لطبيعة العمل في شركات اإلتصاالت المبحوثة، مما  الوظيفي،التسلسل 

 للحصول على استجابات موضوعية على فقرات الدراسة. مجاال  

أن ما نسبته  (1-1)وأخيرا ، وبما يرتبط بمتغير سنوات الخبرة، تظهر النتائج الموضحة بالجدول 

( %22.5سنوات، وأن ) 5( من أفراد عينة الدراسة هم ممن تقل عدد سنوات خبرتهم العملية عن 15.6%)

( هم ممن تتراوح عدد %32.8سنوات، وأن ) 12أقل من   – 5هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم من 

راد للمبحوثين من أفالمئوية  سنة. وأخيرا ، تبين أن إجمالي النسبة 15أقل من   – 12سنوات خبرتهم من 

شركات وتشير هذه النتائج الى ان (. %29.1سنة فأكثر بلغت ) 15عينة الدراسة ممن لديهم خبرة 

 يؤشر إلى وهو ماتوظف من هم اكثر كفاءة وخبرة وتتفق في ذلك مع طبيعة العمل  االتصاالت المبحوثة

 الخبرة.بأمس الحاجة لهذا المستوى من  أنها

  



61 
 

 :أدوات الدراسة( 3-5)

 وهما:تم جمع بيانات الدراسة ومعلوماتها من خالل مصدرين 

لعالقة ذات األجنبية وابية رلعاجع ارلموا بالكتبتتمثل  انويةلثاالبيانات  درمصاالمصادر الثانوية:  - 

في البحث و الدراسة ، ع وضوم لتو لتي تناالسابقة ت اسارادلث واالبحاوا والدوريات، تقاريرلت والمقاالوا

 لمختلفة.ا رنتألنتاقع اوم

 : وتشمل األوليةالمصادر  -

ن حة عوسئلة مفتتتكون من مجموعة ألغرض تحديد مشكلة الدراسة و ن مقابالت تتضم المقابلة: -

 لثالثة.اسة دارلا متغيرات

ثالثة من وتطويرها لقياس متغيرات الدراسة الوسيلة رئيسية لجمع البيانات األولية  وتعتبر االستبانة: -

  التية:اطوات فقا  للخويتم و التحليل.اجل استخدامها في 

وات سنل، لعمابيعة ، طلعلميل اهؤلمل : )العمر، النوع االجتماعي، اتشموغرافية ويمدلت اماولمعلا -1

 رة( لخبا

 كاآلتي: فقرة (55)وم قسااثالثة ن الستبانة مت انوالستبانة : تكفقرات ا -2
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( مصادر متغيرات وابعاد أداة الدراسة الحالية )االستبانة(5-3الجدول )  

 

 

  

 عدد الفقرات  ابعاد المتغيرات المراجع المتغيرات
المتغير المستقل: ممارسات 

 القيادة االلكترونية
leadership practice 

 

–( 2211علي)  
- Semuel et al(2017) 
- Okazaki(2009) 
- Van Wart et al(2017) 
- Kim(2008) 

 Performance 5األداء 
 Experience 5الخبرة 

 Socialالتأثير االجتماعي 
influence 

8 

 Effort 5الجهد 

15 
 التابع: اإلبداعالمتغير 
 االستراتيجي 

Strategic innovation 
 

 -(2212نوري وجمعة،)
-Palmer& 
Kaplan,(2007) 
-Zarrabi,(2013) 
- Purba,(2015) 
- Spil,(2016) 
Cornell,(2012)- 

 الجاهزية التنظيمية 
Organizational 

readiness 

5 

  اإلبداعإدارة عملية 
Managed 

innovation 
process 

12 

 التنفيذ المنضبط 
Disciplined 

implementation 

5 

 الرصف االستراتيجي 
Strategic 

alignment 

5 

17 
 إنترن  الوسيط :المتغير 
 األشياء

 Internet of things 
 

 -(2212اوسو،)
 -(2215خلفاوي ،)

Roy,(2016)- 
Fugl, (2015)- 

-Khaled& Helal, 
(2018) 

 Communications 8التواصل 
 Marketالجوانب السوقية 

aspects 
8 

 البنية التحتية 
Infrustructure 

7 

21 

 55 مجموع الفقرات 
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  :صدق األداة( 3-6) 

تم معالجة موضوع صدق األداة من خالل الصدق الظاهري، بعرضها على مجموعة من  

 للغرض الذي امالءمتهعن مدى صالحية الفقرات ومدى  آرائهم علىالمحكمين األكاديميين لتعرف 

تمثيل االبعاد لضمان دقة  الصدق البنائي )االستكشافي والتوكيدي( تم استخدام، كذلك أجلهوضعت من 

 سبق:، وفيما يلي توضيح لما للمتغيرات المبحوثه

عن ، وذلك ()االستبانةداة الدارسة من خالل أتم التحقق من الصدق الظاهري  الظاهري:الصدق -1

أساتذة أعضاء الهيئة  ( متخصص من15مجموعة من المحكمين والبالغ عددهم ) عرضها على طريق

وفي  (،2)الملحق االردنية والمتخصصين في إدارة االعمال واالعمال االلكترونيةالتدريسية في الجامعات 

رجت حيث خ جميعا وتم االخذ بأرائهم( فقرة وتعديل صياغة فقرات أخرى 12ضوء مالحظاتهم تم حذف )

  فقرة. (55)في النهائية شبه االستبانة بصورتها 

 وظفت له طريقتان، هما: -الصدق البنائي -2

 : Exploratory Factor Analysis العاملي االستكشافيالتحليل   (3-6-0)

إلجراء التحليل العاملي االستكشافي، من المفترض األخذ بنظر االعتبار أربعة اعتبارات رئيسة،  

 : (Hair, et al., 2010هي )

  أن تكون قيمة اختبارKMO Test (.2.52) أعلى من 

 الحد األدنى للقيم الذاتية Eigen Value  (.1)لكل عامل من المفترض مساواتها للقيمة  

  (.2.52)معدل تحميل كل فقرة ال يقل عن  



67 
 

  استخدام تدوير العوامل بطريقةVarimax. 

 أن:لفقرات متغيرات الدراسة، تبين  االستكشافيعند إجراء التحليل العاملي 

 االلكترونية:التحليل العاملي االستكشافي لممارسات القيادة -0

(، قعاألداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد المتو )المتغير المستقل ممارسات القيادة االلكترونية 

( والتي تنص على أن الحد 1571) Kaiser( ووفقا  لقاعدة 2.858بلغت ) KMOتبين أن قيمة اختبار 

مستخرجة لمعامل اختبار ( فإنه يتضح بأن القيمة ال2.52هو ) KMOاألدنى المقبول لقيمة اختبار 

KMO هي أكبر من القيمة المحددة، وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيا  ومالئما  للدراسة. كما أن الحد 

وكل الفقرات المكونة لمقياس (، 1)لكل عامل كان مساويا  للقيمة  Eigen Value األدنى للقيم الذاتية

( بالمقياس 1(، بإستنثناء الفقرة رقم )%52) لها القيمةممارسات القيادة االلكترونية تجاوزت معدالت تحمي

"تخبرك قيادتك بالتغيرات التي ينبغي القيام بها لرفع مستوى ادائك". إذ بلغت نسبة التفسير الكلية لممارسات 

( من التباين %43.888(، وكانت نسبة تفسير ممارسة االداء المتوقع )%63.645) القيادة االلكترونية

( من التباين الكلي، كما بلغت نسبة تفسير %8.519بلغت نسبة تفسير ممارسة الخبرة ) الكلي، فيما

( من التباين الكلي، وأخيرا ، بلغت نسبة تفسير ممارسة الجهد %5.911ممارسة التأثير اإلجتماعي )

( يوضح مصفوفة تشبعات )معدالت 6-1والجدول )( من التباين الكلي. %5.328المتوقع ما مجمله )

 حميل( فقرات ممارسات القيادة االلكترونية بعد التدوير.الت
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 د التدويربع مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات ممارسات القيادة االلكترونية :(6-1) لجدولا

 الفقرة ت
األداء 

 المتوقع
 الخبرة

التأثير 

 االجتماعي

الجهد 

 المتوقع

 مستوى ادائك لرفع تخبرك قيادتك بالتغيرات التي ينبغي القيام بها 1
 اقل من

0530 
  

 

    0.524 تهيئ قيادتك الموظفين لألداء االلكتروني في أعمالهم 2

    0.739 أداءهم يف منح المكافأت للمتميزينمع  فرص الترقيةتوفر قيادتك  3

4 
تتغلب قيادتك على العقبات التي تخفض من مستوى األداء لدى 

   0.597 الموظفين 
 

    0.591 القيادة االلكترونية خالل ممارساتتولد قيادتك الثقة لديك من  3

6 
تحرص قيادتك على توطين الخبرات المتخصصة في المجال 

 الرقمي 
 0.637  

 

   0.673  تمتلك قيادتك القدرة على التنبؤ بالطلب الموجه نحو السوق  7

   0.753  اللكترونيةاتقوم قيادتك بتدريبك على استيعاب متطلبات القيادة  8

9 
تمتلك قيادتك القدرة على التأثير في سلوك الموظفين باستخدام الوسائل 

 االلكترونية
 0.540   

00 
ارك بالمعرفة بين جميع الموظفين تشجع قيادتك على التش

 الكترونيا  
 0.793  

 

  0.706   تشاركك قيادتك في تبادل المعلومات  00

  0.644   تعمل قيادتك على تحقيق استقرار الموظفين في الشركة  03

  0.774   تتسم قيادتك بمراعاة الجوانب اإلنسانٌية عند التعامل مع موظفيها 02

  0.536   تستمع قيادتك الى مشاكلك في العمل 04

  0.748   تشجعك قيادتك على المشاركة  في المناسبات االجتماعية  03

 0.652    قيادتك اداء المهارات االلكترونيةتجيد  06

 0.701    تتميز قيادتك بدقة إيصال التعليمات للموظفين 07

 0.762    توزع قيادتك أعباء العمل للموظفين بعدالة 08

 0.744    تقييم قيادتك إسهامات الموظفين بنمو الشركة  09

 0.718    الموظفين لترقية عادلة فرص قيادتك توفر 30
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 االستراتيجي : لإلبداعالتحليل العاملي االستكشافي  -9

نظيمية؛ إدارة عملية )الجاهزية التاالستراتيجي بأبعاده  لإلبداع االستكشافيكما بينت نتائج التحليل العاملي 

( ووفقا  2.522بلغت ) KMO؛ التنفيذ المنضبط والرصف االستراتيجي(، تبين أن قيمة اختبار اإلبداع

( 2.52هو ) KMO( والتي تنص على أن الحد األدنى المقبول لقيمة اختبار 1571) Kaiserلقاعدة 

 هي أكبر من القيمة المحددة. كما أن الحد KMOفإنه يتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار 

وكل الفقرات المكونة لمقياس  (،1)لكل عامل كان مساويا  للقيمة  Eigen Value األدنى للقيم الذاتية

( "تتكيف الشركة 26( بإستثناء الفقرة رقم )%52) االستراتيجي تجاوزت معدالت تحميلها القيمة اإلبداع

 االستراتيجي إلبداعلمع التغيرات الخارجية لضمان تحقيق ميزتها التنافسية". إذ بلغت نسبة التفسير الكلية 

( من التباين الكلي، %42.322فسير بعد الجاهزية التنظيمية )(، وكانت نسبة ت%65.001بأبعاده )

( من التباين الكلي، وبلغت نسبة تفسير بعد %17.341) اإلبداعفيما بلغت نسبة تفسير بعد إدارة عملية 

( من التباين الكلي، وأخيرا ، بلغت نسبة تفسير بعد الرصف االستراتيجي ما %8.367التنفيذ المنضبط )

( يوضح مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( 7-1والجدول )( من التباين الكلي. %5.582مجمله )

 االستراتيجي بعد التدوير. اإلبداعفقرات أبعاد 
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 (7-1) لجدولا

 بعد التدوير االستراتيجي اإلبداعمصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات 

 الفقرة ت
الجاهزية 

 التنظيمية

إدارة عملية 

 اإلبداع

 التنفيذ

 المنضبط

الرصف 

 االستراتيجي

    0.782 تضع الشركة خطط بديلة الغتنام الفرص  30

    0.631 تستفيد الشركة من تكنولوجيا المعلومات لتطوير استراتيجياتها 33

    0.619 تحدد الشركة استراتيجيات تقنية طويلة األمد  32

    0.550 تتنبأ الشركة لألحداث المستقبلية الناتجة عن التغيير التنظيمي  34

    0.562 تعد الشركة موظفيها للتغيير االستراتيجي  33

36 
تتكيف الشركة مع التغيرات الخارجية لضمان تحقيق ميزتها 

  التنافسية
 اقل من

0530   

   0.816  تستخدم الشركة تكنولوجيا تقلل من التكاليف 37

   0.630  تسعى الشركة لتلبية أي متطلبات توصلها الى السوق العالمي 38

   0.685  تستخدم الشركة تكنولوجيا حديثة تحسن من صورتها المستقبلية 39

   5600.  تتعاون الشركة مع منافسيها للحصول على المنتجات الجديدة 20

  0.592   على االجل الطويل اإلبداعتضع الشركة خطط الستمرار عملية  20

  0.792   تؤكد الشركة على االلتزام بالثقافة التنظيمية 23

  0.747   تتبع الشركة عمليات منظمة ألضفاء قيمة جديدة لألعمال  22

24 
تحسن الشركة  قدرات الموظفين باستخدام استراتيجيات رائدة بمجال 

  5430.   التكنولوجيا

  8200.   تولد الشركة عالقة ودية مع الموظفين لتحسن فاعلية الشركة  23

 0.842    تطبق الشركة استراتيجية تتالئم مع ظروف بيئتها الداخلية  26

 0.546    تستخدم الشركة استراتيجية إبداعية تميزها بين منافسيها بالسوق 27

 0.578    ةكفاءاتها الحاليتتعامل الشركة مع تكنولوجيا توسع من نطاق  28

 0.565    تتالئم األهداف التنظيمية للشركة مع التكنولوجيا المستخدمة فيها 29

 0.557    تملك الشركة استراتيجية متكاملة للتعامل مع التكنولوجيا 40
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 األشياء : نترن التحليل العاملي االستكشافي إل  -3

جوانب السوقية )التواصل؛ الاألشياء بأبعاده  نترنتإل االستكشافيوأخيرا ، أظهرت نتائج التحليل العاملي 

( والتي 1571) Kaiser( ووفقا  لقاعدة 2.516بلغت ) KMOوالبنية التحتية(، تبين أن قيمة اختبار 

( فإنه يتضح بأن القيمة المستخرجة 2.52هو ) KMOتنص على أن الحد األدنى المقبول لقيمة اختبار 

 Eigen Value األدنى للقيم الذاتية هي أكبر من القيمة المحددة. كما أن الحد KMOلمعامل اختبار 

ا األشياء تجاوزت معدالت تحميله إنترنتوكل الفقرات المكونة لمقياس  (،1)لكل عامل كان مساويا  للقيمة 

نسبة تفسير (، وكانت %65.198بأبعاده ) األشياء نترنت(. إذ بلغت نسبة التفسير الكلية إل%52) القيمة

( %9.694( من التباين الكلي، فيما بلغت نسبة تفسير بعد الجوانب السوقية )%48.745بعد التواصل )

( من التباين الكلي. %6.760من التباين الكلي، وأخيرا ، بلغت نسبة تفسير بعد البنية التحتية ما مجمله )

 تدوير.األشياء بعد ال إنترنتبعاد ( يوضح مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات أ8-1والجدول )
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 بعد التدوير األشياء إنترنتمصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات : (8-1) لجدولا

 التواصل الفقرة ت
الجوانب 

 السوقية
 ةالبنية التحتي

 األشياء  لسرعة تبادل االعمال إنترنتتستخدم  الشركة التواصل مع برمجيات  40
0.836   

   0.848 األشياء إنترنتتتصل الشركة بأنظمة متفاعلة مع تقنيات  43

   0.739 تستخدم الشركة برمجيات متصلة بمنصات الحوسبة السحابية  42

   0.652 تقدم الشركة حلول ذكية يستفيد منها قطاع االعمال  44

43 
 رنتإنتتدرب الشركة الموظفين على كيفية ممارسة التواصل االفتراضي في 

   0.689  األشياء

  0.818  تعمل الشركة على أن تكون أكثر ابداعا من خالل التنبؤ بالحاجات المستقبلية لها 46

  0.632  تحدث الشركة قواعد بياناتها عن السوق باستمرار 47

  0.647  تطور الشركة التكنولوجيا المستخدمة فيها ، بناءا على السوق المستهدف  48

  0.621  المعرفة السوقية التي تتبناها الشركة مع االستراتيجية المتبعةتتناسب  49

  0.584  تزيد الشركة االهتمام بمعرفة الجوانب السوقية لتحسين قدراتها التنافسية  30

 توفر الشركة الدعم المالي الالزم لشراء المعدات االلكترونية 30
  0.575 

 العمالء في حال تعطل النظام االلكترونيتمتلك الشركة الية للتعامل مع  33
  0.699 

 األشياء إنترنتتمتلك الشركة موارد كافية لتجهيز  32
  0.662 

 األشياء إنترنتتحرص الشركة على مواكبة المستجدات التقنية في مجال  34
  0.754 

 0.791   األشياء إنترنتتوجد خطة استراتيجية زمنية للقيام بتطبيق  33

 ( فقرة .51( وبذلك اصبح عدد فقرات االستبانة )26و  1ويستخلص من نتائج الجداول السابقة أنه قد تم حذف فقرتين أثنين هما )
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 : Confirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي   (3-6-9)

 ,Kline) اآلتيةإلجراء التحليل العاملي التوكيدي، من المفترض األخذ بنظر االعتبار االعتبارات 

2011) : 

 البنائي والمتضمن المتغيرات غير المقاسة والمتغيرات المقاسة. نموذجتحديد األ 

 المفترض للحكم على صدق عباراته. نموذجالتحقق من جودة المطابقة لأل 

  قبول األوزان االنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع التي ال تقل عنها

(02.5.) 

 التحليل العاملي التوكيدي لممارسات القيادة االلكترونية :-0

(، 298.471بلغت ) 2χعند إجراء التحليل العاملي التوكيدي لممارسات القيادة اإللكترونية، تبين أن قيمة 

(. وقد بلغت قيمة الحد األدنى 115(. وأن عدد درجات الحرية بلغ )  0.05وهي دالة عند مستوى )

( وهو ما يعكس 2.508) DFعلى درجات الحرية  2χللتباين والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة 

( أن قيمة الحد األدنى للتباين من المفترض أن 2228) Arbuckleمستوى الموائمة الجيد، حيث اقترح 

وفي ضوء األوزان االنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع  (.5ال تتجاوز القيمة )

(، إذ يوضح Mezo & Short, 2012( )02.5والتي من المفترض أن ال يقل وزنها اإلنحداري عن )

 (  قيم معامالت اإلرتباط بين ممارسات القيادة اإللكترونية.5-1الجدول )

 

 



71 
 

  ممارسات القيادة اإللكترونيةاإلرتباط بين  : معامالت(5-1)الجدول 

 عالقات اإلرتباط قيمة معامل اإلرتباط

 األداء المتوقع  الخبرة 0.839

 األداء المتوقع  التأثير اإلجتماعي 0.830

 األداء المتوقع  الجهد المتوقع 0.678

  الخبرة    التأثير اإلجتماعي 0.767

  الخبرة    الجهد المتوقع 0.745

 التأثير اإلجتماعي  الجهد المتوقع 0.818
 

 

( مؤشرات الموائمة الكلية لمقياس ممارسات القيادة االلكترونية، إذ بلغت قيمة 12-1كما يظهر الجدول )

(GFI( و )AGFI( )2.515( و )( على التوالي وهما مقاربان لقيمة الواحد الصحيح )الموائمة 0.964

( لمؤشر 0.919و ) NFI( لمؤشر 0.911مؤشرات الموائمة المقارن على التوالي ) التامة(. كما بلغت قيم

TLI ( لمؤشر 0.944و )CFI  وهي مقاربة لقيمة الواحد الصحيح. وبنفس السياق، بلغت قيمة الجذر

( وهي تقترب من قيمة الصفر. وهذا يؤشر RMSEA( )0.071التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي )

( التحليل العاملي 1-1وصدق فقرات مقياس ممارسات القيادة االلكترونية. والشكل )جودة المطابقة 

 التوكيدي لممارسات القيادة االلكترونية بفقراته.
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 (12-1) الجدول

 ممارسات القيادة االلكترونيةلمقياس  التامة الموائمةمؤشرات 

  نموذ األ
 اإلفتراضي نموذ األ المشبع نموذ األ المستقل نموذ األ

0.349 - 0.070 
 لمتوسطات الخطـأ التقريبي التربيعيالجذر 

RMSEA 

3360.330 0.000 298.471 
 قيمة مربع كاي

2χ 

070 0 009 
 درجات الحرية

DF 

19.651 - 2.508 

 الحد األدنى للتباين

DF / 2χ 

0.233 1.000 0.915 
 مؤشر مواءمة الجودة

GFI 

0.148 - 0.964 
 الجودة المعدلمؤشر مواءمة 

AGFI 

0.000 1.000 0.911 
 مؤشر الموائمة الطبيعي

NFI 

0.000 - 0.919 
 مؤشر توكر ولويس

TLI 

0.000 1.000 0.944 
 المقارن الموائمةمؤشر 

CFI 
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 بفقراته (: التحليل العاملي التوكيدي لممارسات القيادة االلكترونية0-3الشكل )

 االستراتيجي بأبعاده : لإلبداعالتحليل العاملي التوكيدي  -9

بلغت  2χاالستراتيجي بأبعاده أن قيمة  اإلبداعكما اظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمتغير 

(. وقد بلغت 111(. وأن عدد درجات الحرية بلغ )  0.05(، وهي دالة عند مستوى )267.728)

DF (2.412 )على درجات الحرية  2χقيمة الحد األدنى للتباين والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة 

( أن قيمة الحد األدنى للتباين من 2228) Arbuckleوهو ما يعكس مستوى الموائمة الجيد، حيث اقترح 



77 
 

وفي ضوء األوزان االنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت  (.5المفترض أن ال تتجاوز القيمة )

 ,Mezo & Short( )02.5الصدق أو التشبع والتي من المفترض أن ال يقل وزنها اإلنحداري عن )

 االستراتيجي. اإلبداع(  قيم معامالت اإلرتباط بين أبعاد 11-1(، إذ يوضح الجدول )2012

  االستراتيجي اإلبداعأبعاد بين  معامالت اإلرتباط:  (11-1)الجدول 

 عالقات اإلرتباط قيمة معامل اإلرتباط

 الجاهزية التنظيمية  اإلبداعإدارة عملية  0.700

 الجاهزية التنظيمية  التنفيذ المنضبط 0.837

 الجاهزية التنظيمية  الرصف االستراتيجي 0.726

 اإلبداعإدارة عملية   التنفيذ المنضبط 0.612

 اإلبداعإدارة عملية   الرصف االستراتيجي 0.709

 التنفيذ المنضبط  الرصف االستراتيجي 0.868

 

( GFIاالستراتيجي، إذ بلغت قيمة ) اإلبداع( مؤشرات الموائمة الكلية لمقياس 12-1كما يظهر الجدول )

)الموائمة التامة(. ( على التوالي وهما مقاربان لقيمة الواحد الصحيح 0.906( و )AGFI( )2.518و )

 TLI( لمؤشر 0.922و ) NFI( لمؤشر 0.918كما بلغت قيم مؤشرات الموائمة المقارن على التوالي )

وهي مقاربة لقيمة الواحد الصحيح. وبنفس السياق، بلغت قيمة الجذر التربيعي  CFI( لمؤشر 0.949و )

الصفر. وهذا يؤشر جودة ( وهي تقترب من قيمة RMSEA( )0.068لمتوسطات الخطـأ التقريبي )

 لإلبداع( التحليل العاملي التوكيدي 2-1االستراتيجي. والشكل ) اإلبداعالمطابقة وصدق فقرات مقياس 

 االستراتيجي بفقراته.

  



78 
 

 االستراتيجي اإلبداعلمقياس  التامة الموائمةمؤشرات :  (12-1) الجدول

  نموذ األ
 اإلفتراضي نموذ األ المشبع نموذ األ المستقل نموذ األ

0.245 - 0.068 
 لمتوسطات الخطـأ التقريبي التربيعيالجذر 

RMSEA 

3263.903 0.000 267.728 
 قيمة مربع كاي

2χ 

070 0 000 
 درجات الحرية

DF 

19.087 - 2.412 

 الحد األدنى للتباين

DF / 2χ 

0.248 1.000 0.918 
 مؤشر مواءمة الجودة

GFI 

0.164 - 0.906 
 الجودة المعدلمؤشر مواءمة 

AGFI 

0.000 1.000 0.918 
 مؤشر الموائمة الطبيعي

NFI 

0.000 - 0.922 
 مؤشر توكر ولويس

TLI 

0.000 1.000 0.949 
 المقارن الموائمةمؤشر 

CFI 
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 بفقراته لإلبداع االستراتيجي( التحليل العاملي التوكيدي 9-3الشكل )

 األشياء بأبعاده : نترن التحليل العاملي التوكيدي إل  -3

بلغت  2χاألشياء بأبعاده أن قيمة  إنترنتوأخيرا ، بينت نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمتغير 

(. وقد بلغت قيمة 71(. وأن عدد درجات الحرية بلغ )  0.05(، وهي دالة عند مستوى )133.974)

( وهو 1.810) DFعلى درجات الحرية  2χالحد األدنى للتباين والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة 

( أن قيمة الحد األدنى للتباين من 2228) Arbuckleما يعكس مستوى الموائمة الجيد، حيث اقترح 

(. وفي ضوء األوزان االنحدارية المعيارية والتي تعرف بمعامالت الصدق 5تتجاوز القيمة ) أالالمفترض 



82 
 

(، إذ Mezo & Short, 2012( )02.5اإلنحداري عن ) يقل وزنها أالأو التشبع والتي من المفترض 

 األشياء. إنترنت( قيم معامالت اإلرتباط بين أبعاد 11-1يوضح الجدول )

  األشياء إنترنتأبعاد معامالت اإلرتباط بين  :(11-1)الجدول 

 عالقات اإلرتباط قيمة معامل اإلرتباط

 التواصل  الجوانب السوقية 0.796

 التواصل  التحتيةالبنية  0.730

 الجوانب السوقية  البنية التحتية 0.860

 

( و GFIاألشياء، إذ بلغت قيمة ) إنترنت( مؤشرات الموائمة الكلية لمقياس 11-1كما يظهر الجدول )

(AGFI( ).9452( و )كما 0.911 .)( على التوالي وهما مقاربان لقيمة الواحد الصحيح )الموائمة التامة

و  TLI( لمؤشر 0.966و ) NFI( لمؤشر 0.948مؤشرات الموائمة المقارن على التوالي )بلغت قيم 

وهي مقاربة لقيمة الواحد الصحيح. وبنفس السياق، بلغت قيمة الجذر التربيعي  CFI( لمؤشر 0.976)

( وهي تقترب من قيمة الصفر. وهذا يؤشر جودة RMSEA( )0.052لمتوسطات الخطـأ التقريبي )

ياء األش نترنت( التحليل العاملي التوكيدي إل1-1األشياء. والشكل ) إنترنتصدق فقرات مقياس المطابقة و 

 بفقراته.
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 األشياء إنترنتلمقياس  التامة الموائمةمؤشرات  :(11-1) الجدول

  نموذ األ
 اإلفتراضي نموذ األ المشبع نموذ األ المستقل نموذ األ

0.280 - 0.052 
 لمتوسطات الخطـأ التقريبي التربيعيالجذر 

RMSEA 

2576.752 0.000 133.974 
 قيمة مربع كاي

2χ 

003 0 74 
 درجات الحرية

DF 

24.540 - 1.810 

 الحد األدنى للتباين

DF / 2χ 

0.253 1.000 0.945 
 مؤشر مواءمة الجودة

GFI 

0.147 - 0.911 
 مؤشر مواءمة الجودة المعدل

AGFI 

0.000 1.000 0.948 
 الموائمة الطبيعيمؤشر 

NFI 

0.000 - 0.966 
 مؤشر توكر ولويس

TLI 

0.000 1.000 0.976 
 المقارن الموائمةمؤشر 

CFI 
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 بفقراتهنترن  األشياء التحليل العاملي التوكيدي إل : (3-3الشكل )
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  ثبات األداة: (3-7)

تم التحقق من ثبات األداة عن طريق اإلختبار أو إعادة االختبار لضمان استقرار األداة واستخدام كرونباخ 

 حده:وفيما يلي توضيع لكل منهم على  ،الداخليألفا لضمان اإلتساق 

 : Test-Re-Test  Stability االختبار وإعادة االختبار -الثبات بطريقة )االستقرار-0

ار في المرة عند تطبيق االختب االرتباط بين الدرجات التي يحصل عليها المستجيب احتساب قيمةويعني 

ن خارج م. إذ قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة على عينة عشوائية االولى واعادة تطبيقه في المرة الثانية

قامت الباحثة  ( يوما  11( فردا  يعملون في الشركات محل الدراسة وبعد )22مكونة من )و  ساسيةالعينة األ

( وهي قيمة معامل 2.771) Pearsonيمة معامل إرتباط ق تبإعادة تطبيق اإلختبار مرة ثانية. وقد بلغ

 (.2226وفقا  لـ )عالم ، مقبولة

( وفقا  لقيم معامالت اإلرتباط بين متغيرات الدراسة الرئيسة وأبعادها أنها 15-1حيث تبين نتائج الجدول )

(. كما أن جميع معامالت 2.52اطية ضعيفة فجميع معامالت اإلرتباط تجاوزت )تخلو من أي عالقة ارتب

. وبذلك أثبتت معامالت االرتباط للمتغيرات (  0.01)االرتباط داال  احصائيا عند مستوى داللة 

 .بمعامل ثبات عال وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسةالرئيسة وأبعادها أن االستبانة 
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 بطريقة اإلختبار وإعادة اإلختبار للمتغيرات الرئيسة وأبعادهاثبات المعامل :  (15-1) الجدول

 معامل االرتباط البعد الفرعي المتغير

 ممارسات القيادة االلكترونية

 **0.830 األداء المتوقع

 **0.876 الخبرة

 **0.874 االجتماعيالتأثير 

 **0.852 الجهد المتوقع

 االستراتيجي اإلبداع

 **0.629 الجاهزية التنظيمية

 **0.415 اإلبداعإدارة عملية 

 **0.634 التنفيذ المنضبط

 **0.603 الرصف االستراتيجي

 األشياء إنترنت

 **0.528 التواصل

 **0.563 الجوانب السوقية

 **0.565 البنية التحتية

 خليدالا قلإلتسا لفاا خنباروك لمعام -9

ار مدى اختب بإجراءفمن أجل البرهنة على أن االستبانة تقيس العوامل المراد قياسها، قامت الباحثة 

 Cronbach( االتساق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب كرونباخ ألفا )

Alpha حيث إن أسلوب .Cronbach Alpha فراد من يعتمد على مدى توافر االتساق في أداء األ

موقف أو فقرة إلى موقف أو فقرة أخرى وإلى جميع فقرات االستبانة، وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك 

يزود بتقدير جيد للثبات. وللتحقق  Cronbach Alpha( بين فقرات المقياس، إضافة إلى أن معامل )

على درجات أفراد عينة  Cronbach Alpha( من ثبات أداة الدراسة بهذه الطريقة، طبقت معادلة )



85 
 

لكن من الناحية  Alpha( وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة )الثبات. 

 ,.Hair, et al( معقوال في البحوث المتعلقة بالعلوم اإلدارية واإلنسانية )Alpha ≥ 0.70التطبيقية يعد )

 ة الدراسة المعتمدة.يبين نتائج ثبات أدا ( 16-1)(. والجدول 2010

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس كرونباخ ألفا(:  (16-1) الجدول

  ألفا (α) قيمة عدد الفقرات المتغير ت

1 
ممارسات القيادة 

 االلكترونية
09 05920 

 05798 4 األداء المتوقع 0ـ  0

 05837 3 الخبرة 3ـ  0

 05800 3 التأثير اإلجتماعي 2ـ  0

 05834 3 الجهد المتوقع 4ـ  0

 0.922 09 االستراتيجي اإلبداع 3

 0.837 3 الجاهزية التنظيمية 0ـ  3

 0.722 4 اإلبداعإدارة عملية  3ـ  3

 0.809 3 التنفيذ المنضبط 2ـ  3

 0.846 3 الرصف االستراتيجي 4ـ  3

 0.922 03 األشياء إنترنت 2

 0.842 3 التواصل 0ـ  2

 0.848 3 الجوانب السوقية 3ـ  2

 0.840 3 البنية التحتية 2ـ  2
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قيم الثبات لمتغيرات الدراسة الرئيسة والفرعية، التي تدل على تمتع أداة ( 16-1)إذ يوضح الجدول 
الستبانة وعليه أصبحت ا ، الدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات عال وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة.

 ( .5( فقرة ملحق )51بصورتها النهائية القابلة للتطبيق في )

 

 :سةراالدمتغيرات ( 3-8)

  :اآلتيةسة المتغيرات راالد أعتمدت

 لخبرة،ا المتوقع، )األداءاالبعاد مجموعة والذي اعتمد المتغير المستقل: ممارسات القيادة االلكترونية 

 المتوقع(.الجهد  االجتماعي،التأثير 

دارة عملية إ التنظيمية، )الجاهزيةوالذي اعتمد على مجموعة االبعاد  االستراتيجي اإلبداعغير التابع: المت 

 .االستراتيجي(الرصف  التنظيمية،الجاهزية  اإلبداع،

البنية  ية،السوقالجوانب  التوصل،والذي اعتمد على مجموعة االبعاد )األشياء  إنترنتالمتغير الوسيط:  

 التحتية(.

  اإلحصائية:المعالجة ( 3-2) 

 نة:الستخدام البرامج اإلحصائية، والمتضم ةالباحث تلإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها لجأ

 Statistical Package forـ  SPSSـ  الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلصدار الثالث والعشرون  

Social Sciences Ver.23  

 SmartPLS 3 برنامج 
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 الباحثة من خالل البرامج اإلحصائية السابقة بتطبيق األساليب التالية:  توقد قام

 أساليب اإلحصاء الوصفي، والمتضمنة:

  التكرارات والنسب المئوية بهدف تحديد مؤشرات القياس المعتمدة في الدراسة وتحليل خصائص عينة

 الدراسة الشخصية والوظيفية.

  عينة الدراسة عن متغيراتها.المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى استجابة أفراد 

  لقياس درجة تباعد استجابات أفراد عينة الدراسة عن وسطها الحسابي. االنحراف المعياري 

 فقا  و  معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس ممارسة ومستوى متغيرات الدراسة، والذي تم إحتسابه

 للمعادلة التالية:

 

 وبناء على ذلك يكون:

 3522 أقل من -0 من الممارسة/ المستوى المنخفض

  2567 أقل من- 3522 المتوسط من الممارسة/ المستوى 

 .5 - 2567 المرتفع من الممارسة/ المستوى 

 أساليب اإلحصاء االستداللي، والمتضمنة:

  التحليل العاملي االستكشافيExploratory Factor Analysis  بهدف فحص العالقات االرتباطية بين

 متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة واستخالص األسس التصنيفية العامة فيما بينها.
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  التحليل العاملي التوكيديConfirmatory Factor Analysis  المعادلة أنموذجالذي يعد أحد تطبيقات 

 .Structural Equation Modelالبنائية 

 اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا Cronbach Alpha  لقياس قوة االرتباط والتماسك بين فقرات

 االستبانة المعدة.

  اإلختبار وإعادة اإلختبار.اختبار معامل الثبات 

  اختبارKolmogorov - Smirnov .للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات 

   ح للتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط معامل تضخم التباين واختبار التباين المسموMulticollinearity 

 بين المتغيرات المستقلة.

  مهيكلةال المعادلة أنموذج ر باستخدامتحليل المسا Structural Equation Model باإلستعانة ببرمجة 

SmartPLS 3  بين متغيرات الدراسة.لبيان التأثيرات المباشرة وغير المباشرة 

  اختبارSobel  الستراتيجي ا اإلبداعاألشياء كشرط لتحقيق  إنترنتلمعرفة داللة الدور الوسيط لمتغير

 ولمعرفة هل هو وسيط كلي ام جزئي . لممارسات القيادة اإللكترونية. وكنتيجة
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  :سةراإجراءات الد( 3-01) 

 .سةراسات السابقة ذات العالقة بالدراوالد األدبياتتم االطالع على . 1

 .سة والتأكد من مدى صدقها وثباتهاراتم تطوير أداة الد. 2 

 .سة الميدانية من جميع الجهات ذات العالقةراتم اخذ الموافقات الالزمة للقيام بالد. 3

 في الخلوية شركات االتصاالت  الوظيفية فيبحسب المسميات سة راتم تحديد مجتمع الد. 4

 األردن.

 ية.التناسبأسلوب العينة العشوائية الطبقية  باستخدامافراد العينة  الباحثة بأختيار قامت .5

 .تم تفريغ البيانات وتحليلها احصائيا. 6 

 تم تحليل النتائج وكتابة المناقشة والتوصيات. .7
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 الفصل الرابع

 سة واختبار الفرضياتراتحليل بيانات الد

 من: ويستعرض كالً 

 
 

 

 

 

المقدمة 

عرض المتوسطات 
الحسابية 
واالنحرافات 
المعيارية 

اختبار فرضيات 
الدراسة 
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 الفصل الرابع

 تسة واختبار الفرضياراالد تحليل بيانات

 المقدمة( 0- 4)

الجابات أفراد عينة الدراسة عن متغيرات الدراسة الحصائي ل التحليانتائج ل وصف لفصهذا ا يقدم

ي المتوسط الحساب كال من وشملت ،البحثالمحددة بمنهجية حصائية األباستخدام الوسائل وابعادها 

من ثم اختبار و للبيانات  واالنحراف المعياري لجميع متغيرات الدراسة واجراء اختبارات التوزيع الطبيعي

 . smart pls3بأستخدام برمجية وذلك فرضيات الدراسة 

 : جابات أفراد عينة الدراسة عن متغيرات الدراسةإوصف (  4-9)

 وصف اجابات عينة الدراسة عن واقع ممارسات القيادة االلكترونية  (1-2-1)

لجهد ا االجتماعي،التأثير  الخبرة، المتوقع،لوصف واقع ممارسات القيادة االلكترونية )األداء 

الباحثة إلى استخدام المتوسطات الحسابية  المتوقع( في شركات االتصاالت الخلوية األردنية، لجأت

 .(1-1)ارية، وأهمية البعد، وواقعه، كما هو موضح بالجدول واالنحرافات المعي
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ي فممارسات القيادة االلكترونية وواقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(1-1) الجدول
 االتصاالت الخلوية األردنيةشركات 

 ممارسات القيادة االلكترونية ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المحسوبة tقيمة 

ترتيب أهمية 

 الممارسة
 واقع

 الممارسة

 مرتفع 3 17.027 0.751 3.736 األداء المتوقع 0

 مرتفع 1 20.494 0.668 3.788 الخبرة 3

 مرتفع 2 17.625 0.731 3.742 التأثير االجتماعي 2

 متوسط 4 15.154 0.755 3.658 الجهد المتوقع 4

ممارسات لالمتوسط الحسابي العام 

 القيادة االلكترونية
 مرتفع - 20.392 - 3.731

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )

ادة ممارسات القينتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عن ( 1-1)إذ يوضح الجدول 

( 3.788ـ  3.658بين ) ممارسات القيادة االلكترونية، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لااللكترونية

( الذي يشير إلى واقع الممارسة المرتفع للقيادة اإللكترونية. إذ جاءت في 3.731بمتوسط كلي مقداره )

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام 3.788المرتبة األولى ممارسة "الخبرة" بمتوسط حسابي بلغ )

رسة "التأثير اإلجتماعي" على المرتبة (، فيما حصلت مما0.668(، وانحراف معياري بلغ )3.731البالغ )

( وانحراف 3.731( وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )3.742الثانية بمتوسط حسابي )

( 3.736(. وحصلت ممارسة "األداء المتوقع" على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )0.731معياري )

(. وأخيرا ، حصلت 0.751( وانحراف معياري )3.731وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

( وهو أدنى من المتوسط الحسابي 3.658ممارسة "الجهد المتوقع" على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )

القيادة (. وبشكل عام يتبين أن واقع ممارسات 0.755معياري ) وانحراف( 3.731الكلي والبالغ )

 من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعا . خلوية األردنيةشركات االتصاالت الفي  االلكترونية
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لقيادة اوفيما يلي عرض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل ممارسة من ممارسات 

 أهميتها، وكما يلي: ترتيب، وحسب شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي  االلكترونية

 : واقع ممارسة الخبرة -1

 ، تم استخدام المتوسطاتشركات االتصاالت الخلوية األردنية فيخبرة اللوصف واقع ممارسة 

لجدول . إذ يوضح ا)(الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، وواقعها، كما هو موضح بالجدول 

خلوية شركات االتصاالت ال فيالخبرة إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بواقع ممارسة ( 1-2)

( بمتوسط كلي 3.847ـ  3.708، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لممارسة الخبرة بين )األردنية

 .شركات االتصاالت الخلوية األردنية( مما يشير إلى واقع الممارسة المرتفع للخبرة في 3.788مقداره )

" ين الكترونيا  موظفتشجع قيادتك على التشارك بالمعرفة بين جميع الإذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

(، وانحراف معياري 3.788( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.847بمتوسط حسابي بلغ )

على  "تقوم قيادتك بتدريبك على استيعاب متطلبات القيادة االلكترونية(، فيما حصلت الفقرة "9272.بلغ )

أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ وهو  (،3.708المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )

ت شركات االتصاال(. وبشكل عام يتبين أن واقع ممارسة الخبرة في 8822.( وانحراف معياري )3.788)

 من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعا .  الخلوية األردنية
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شركات  فيالخبرة ممارسة وواقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(2-1) الجدول
 االتصاالت الخلوية األردنية

 الخبرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 الممارسة واقع

6 
تحرص قياااادتاااك على توطين الخبرات 

 المتخصصة في المجال الرقمي 
 مرتفع 2 16.474 0.869 3.824

7 
تمتلاك قياادتك القدرة على التنبؤ بالطلب 

 الموجه نحو السوق 
 مرتفع 3 17.209 0.842 3.834

8 
تقوم قيااادتااك بتاادريبااك على اساااااااتيعاااب 

 متطلبات القيادة االلكترونية
 مرتفع 3 13.956 0.882 3.708

9 
تمتلااك قيااادتااك القاادرة على التااأثير في 

سااااالوك الموظفين باساااااتخدام الوساااااائل 

 االلكترونية
 مرتفع 4 15.388 0.822 3.728

00 
تشااااجع قيادتك على التشااااارك بالمعرفة 

 بين جميع الموظفين الكترونيا  
 مرتفع 0 15.881 0.927 3.847

 مرتفع - 20.494 - 3.788 لممارسة الخبرةالمتوسط الحسابي العام 

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )

 االجتماعي :واقع ممارسة التأثير  -2

خدام ، تم استشركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي  التأثير اإلجتماعيلوصف واقع ممارسة 

. (1-1)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، وواقعها، كما هو موضح بالجدول 

 التأثير اإلجتماعيممارسة الدراسة عن العبارات المتعلقة بواقع  عينةإجابات ( 1-1)إذ يوضح الجدول 

، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لممارسة الخبرة بين شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي 

للتأثير ( مما يشير إلى واقع الممارسة المرتفع 3.742( بمتوسط كلي مقداره )3.867ـ  3.529)

يادتك تتسم قالمرتبة األولى فقرة ". إذ جاءت في شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي  اإلجتماعي

( وهو أعلى من 3.867" بمتوسط حسابي بلغ )بمراعاة الجوانب اإلنساٌنية عند التعامل مع موظفيها

تستمع (، فيما حصلت الفقرة "1.019(، وانحراف معياري بلغ )3.742المتوسط الحسابي العام البالغ )
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وهو أدنى من  (،3.529سة واألخيرة بمتوسط حسابي )" على المرتبة الخامقيادتك الى مشاكلك في العمل

(. وبشكل عام يتبين أن واقع 1.110( وانحراف معياري )3.742المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

 عا . من وجهة نظر عينة الدراسة مرتف شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي  التأثير اإلجتماعيممارسة 

ي ف التأثير اإلجتماعيممارسة وواقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  (1-1) الجدول

 االتصاالت الخلوية األردنيةشركات 

 التأثير اإلجتماعي ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 الممارسة واقع

00 
تشاركك قيادتك في تبادل 

 المعلومات 
 مرتفع 2 16.456 8810. 3.834

03 
تعمل قيادتك على تحقيق اساااااااتقرار 

 الموظفين في الشركة 
 متوسط 4 11.982 9220. 3.635

02 
تتسااااااام قيااادتااك بمراعاااة الجواناااب 

 اإلنسانٌية عند التعامل مع موظفيها
 مرتفع 0 14.792 1.019 3.867

04 
تساااااااتمع قياادتاك الى مشااااااااكلك في 

 العمل
 متوسط 3 8.290 1.110 3.529

03 
تشااجعك قيادتك على المشاااركة  في 

 المناسبات االجتماعية 
 مرتفع 3 16.242 9030. 3.844

لممارسة التأثير المتوسط الحسابي العام 

 اإلجتماعي
 مرتفع - 17.625 - 3.742

 (.  0.05( )1.615( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

 : واقع ممارسة األداء المتوقع -1

، تم استخدام شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي  األداء المتوقع ممارسةلوصف واقع 

. (1-1)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، وواقعها، كما هو موضح بالجدول 

إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بواقع ممارسة األداء المتوقع في ( 1-1)إذ يوضح الجدول 

، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لممارسة األداء المتوقع بين شركات االتصاالت الخلوية األردنية
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( مما يشير إلى واقع الممارسة المرتفع لألداء المتوقع 3.736( بمتوسط كلي مقداره )3.943ـ  3.639)

ظفين لألداء قيادتك المو  تهيئ. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي 

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ 3.943" بمتوسط حسابي بلغ )االلكتروني في أعمالهم

توفر قيادتك فرص الترقية مع منح (، فيما حصلت الفقرة "8852.(، وانحراف معياري بلغ )3.736)

(, وهو أدنى من 3.639ة بمتوسط حسابي )" على المرتبة الرابعة واألخير المكافأت للمتميزين في أداءهم

(. وبشكل عام يتبين أن واقع 1.030( وانحراف معياري )3.736المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

 من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعا .  شركات االتصاالت الخلوية األردنيةممارسة األداء المتوقع في 

في  ممارسة األداء المتوقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وواقع :   (1-1) الجدول

 شركات االتصاالت الخلوية األردنية

 االداء المتوقع ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 الممارسة واقع

3 
تاهايائ قايااااادتااااك الاماوظافين لألداء 

 أعمالهمااللكتروني في 
 مرتفع 0 18.519 0.885 3.943

2 
منح  مع فرص الترقيةتوفر قياادتك 

 أداءهم في المكافأت للمتميزين
 متوسط 4 10.777 1.030 3.639

4 

تتغلاااب قياااادتاااك على العقباااات التي 

تخفض من مساااااااتوى األداء لاااادى 

 الموظفين 

 مرتفع 3 12.767 0.928 3.682

3 
تولااد قيااادتااك الثقااة لااديااك من خالل  

 ممارسات القيادة االلكترونية
 مرتفع 3 12.346 0.960 3.682

لممارسة االداء المتوسط الحسابي العام 

 المتوقع
 مرتفع - 17.027 - 3.736

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )
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 : واقع ممارسة الجهد المتوقع -1

، تم استخدام الخلوية األردنية شركات االتصاالتفي  الجهد المتوقعممارسة  واقعلوصف 

. (5-1)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، وواقعها، كما هو موضح بالجدول 

ي المتوقع فالجهد إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بواقع ممارسة ( 5-1)إذ يوضح الجدول 

قع بين المتو الجهد وحت المتوسطات الحسابية لممارسة ، حيث تراشركات االتصاالت الخلوية األردنية

 المتوقعللجهد ( مما يشير إلى واقع الممارسة المرتفع 3.658( بمتوسط كلي مقداره )3.827ـ  3.490)

هارات تجيد قيادتك اداء الم. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي 

(، 3.658( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.827سابي بلغ )" بمتوسط حااللكترونية

على  "توفر قيادتك فرص عادلة لترقية الموظفين(، فيما حصلت الفقرة "8682.وانحراف معياري بلغ )

(, وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ 3.490المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )

 شركاتالمتوقع في الجهد (. وبشكل عام يتبين أن واقع ممارسة 1.061حراف معياري )( وان3.658)

 من وجهة نظر عينة الدراسة متوسطا .  االتصاالت الخلوية األردنية
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ركات ش فيالمتوقع  الجهدممارسة وواقع الحسابية واالنحرافات المعيارية  : المتوسطات(5-1) الجدول

 األردنيةاالتصاالت الخلوية 

 الجهد المتوقع ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 الممارسة واقع

06 
تااجاايااااد قاايااااادتااااك اداء الاامااهااااارات 

 االلكترونية
 مرتفع 0 16.564 8680. 3.827

07 
تتميز قيادتك بدقة إيصااال التعليمات 

 للموظفين
 مرتفع 3 16.085 8690. 3.804

08 
توزع قيادتك أعباء العمل للموظفين 

 بعدالة
 متوسط 4 8.499 1.083 3.529

09 
تقييم قيااادتااك إساااااااهااامااات الموظفين 

 بنمو الشركة 
 متوسط 2 13.259 8410. 3.642

30 
 ةلترقياا عاادلاة فرص قياادتاك توفر

 الموظفين
 متوسط 3 8.019 1.061 3.490

لممارسة الجهد المتوسط الحسابي العام 

 المتوقع
 متوسط - 15.154 - 3.658

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )

 االستراتيجي: اإلبداعوصف اجابات عينة الدراسة عن مستوى ( 9 ـ 9ـ  4)

المنضبط  ، التنفيذاإلبداع)الجاهزية التنظيمية، إدارة عملية  االستراتيجي اإلبداعمستوى لوصف 

متوسطات إلى استخدام ال ةالباحث ت، لجأاالتصاالت الخلوية األردنيةشركات في والرصف االستراتيجي( 

 .(6-1)، كما هو موضح بالجدول وواقعه، البعدالحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية 
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شركات ي ف االستراتيجي اإلبداعمستوى و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  (6-1) الجدول

 األردنية االتصاالت الخلوية

 االستراتيجي اإلبداع ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المحسوبة tقيمة 

ترتيب أهمية 

 البعد
 المستوى

 متوسط 4 20.308 0.961 3.468 الجاهزية التنظيمية 0

 متوسط 2 22.497 0.995 3.547 اإلبداعإدارة عملية  3

 متوسط 3 18.467 0.954 3.619 التنفيذ المنضبط 2

 متوسط 0 20.394 0.953 3.625 الرصف االستراتيجي 4

 لإلبداعالمتوسط الحسابي العام 

 االستراتيجي
 متوسط - 23.655 - 3.565

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )

 اإلبداعنتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عن ( 6-1) الجدولإذ يوضح 

( بمتوسط 3.625ـ  3.468االستراتيجي بين ) لإلبداع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية االستراتيجي

 االستراتيجي. إذ جاء في المرتبة األولى لإلبداع( الذي يشير إلى المستوى المتوسط 3.565كلي مقداره )

البالغ ( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام 3.625بعد "الرصف االستراتيجي" بمتوسط حسابي بلغ )

(، فيما حصل بعد "التنفيذ المنضبط" على المرتبة الثانية 9532.(، وانحراف معياري بلغ )3.565)

( وانحراف معياري 3.565( وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )3.619بمتوسط حسابي )

( وهو أدنى 3.547" على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )اإلبداع(. وحصل بعد "إدارة عملية 9542.)

(. وأخيرا ، حصل بعد "الجاهزية 9952.( وانحراف معياري )3.565من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

( وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ 3.468التنظيمية" على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )
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كات شر االستراتيجي في  اإلبداعى (. وبشكل عام يتبين أن مستو 9612.( وانحراف معياري )3.565)

 من وجهة نظر عينة الدراسة متوسطا . االتصاالت الخلوية األردنية

 اإلبداعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد  عرضوفيما يلي 

 ، وحسب ترتيب أهميتها، وكما يلي:شركات االتصاالت الخلوية األردنيةاالستراتيجي في 

 : الرصف االستراتيجي -1

خدام ، تم استشركات االتصاالت الخلوية األردنيةاالستراتيجي في  الرصفلوصف مستوى  

. (7-1)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، ومستواها، كما هو موضح بالجدول 

ي ستوى الرصف االستراتيجي فإجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بم( 7-1)إذ يوضح الجدول 

، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمستوى الرصف االستراتيجي شركات االتصاالت الخلوية األردنية

للرصف ( مما يشير إلى المستوى المتوسط 3.625( بمتوسط كلي مقداره )3.664ـ  3.570بين )

تالئم األهداف تالمرتبة األولى فقرة ". إذ جاءت في شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي  االستراتيجي

( وهو أعلى من المتوسط 3.664" بمتوسط حسابي بلغ )التنظيمية للشركة مع التكنولوجيا المستخدمة فيها

تملك الشركة (، فيما حصلت الفقرة "9462.(، وانحراف معياري بلغ )3.625الحسابي العام البالغ )

(, 3.570" على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )يااستراتيجية متكاملة للتعامل مع التكنولوج

(. وبشكل عام يتبين 9972.( وانحراف معياري )3.625وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

اسة من وجهة نظر عينة الدر  شركات االتصاالت الخلوية األردنيةأن مستوى الرصف االستراتيجي في 

 متوسطا . 
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ي ف  ومستوى الرصف االستراتيجيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  (7-1) الجدول

 االتصاالت الخلوية األردنيةشركات 

 الرصف االستراتيجي ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المحسوبة tقيمة 

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 المستوى

26 
ع م تطبق الشاركة استراتيجية تتالئم

 ظروف بيئتها الداخلية 
 متوسط 4 12.161 0.988 3.592

27 
تساتخدم الشاركة استراتيجية إبداعية 

 تميزها بين منافسيها بالسوق
 متوسط 3 17.337 0.942 3.660

28 
تتعامل الشاركة مع تكنولوجيا توسع 

 من نطاق كفاءاتها الحالية
 متوسط 2 19.700 0.936 3.640

29 
األهاداف التنظيمية للشاااااااركة  تتالئم

 مع التكنولوجيا المستخدمة فيها
 متوسط 0 15.002 0.946 3.664

40 
تملك الشااااركة اسااااتراتيجية متكاملة 

 للتعامل مع التكنولوجيا
 متوسط 3 17.240 0.997 3.570

للرصف المتوسط الحسابي العام 

 االستراتيجي
 متوسط - 20.394 - 3.625

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )

 : التنفيذ المنضبط -2

م المتوسطات ، تم استخداشركات االتصاالت الخلوية األردنيةمستوى التنفيذ المنضبط في  لوصف 

. إذ يوضح (8-1)الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، ومستواها، كما هو موضح بالجدول 

ركات شإجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بمستوى التنفيذ المنضبط في ( 8-1)الجدول 

 3.601، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمستوى التنفيذ المنضبط بين )االتصاالت الخلوية األردنية

ركات ش( مما يشير إلى المستوى المتوسط التنفيذ للمنضبط في 3.619( بمتوسط كلي مقداره )3.668ـ 

تضع الشركة خطط الستمرار عملية . إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "تصاالت الخلوية األردنيةاال

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ 3.668" بمتوسط حسابي بلغ )على االجل الطويل اإلبداع
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االلتزام بالثقافة تؤكد الشركة على (، فيما حصلت الفقرة "9462.(، وانحراف معياري بلغ )3.619)

(, وهو أدنى من المتوسط الحسابي 3.601" على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )التنظيمية

(. وبشكل عام يتبين أن مستوى التنفيذ المنضبط في 9942.( وانحراف معياري )3.619الكلي والبالغ )

  متوسطا .من وجهة نظر عينة الدراسة  شركات االتصاالت الخلوية األردنية

شركات  في التنفيذ المنضبطومستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  (8-1) الجدول

 االتصاالت الخلوية األردنية

 التنفيذ المنضبط ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 المستوى

20 
تضاااااع الشاااااركة خطط الساااااتمرار 

 على االجل الطويل اإلبداععملية 
 متوسط 0 15.768 0.946 3.668

23 
تؤكد الشااااااركة على االلتزام بالثقافة 

 التنظيمية
 متوسط 3 14.436 0.994 3.601

22 
تتبع الشاااااااركااااة عمليااااات منظمااااة 

 ألضفاء قيمة جديدة لألعمال 
 متوسط 2 16.407 0.959 3.611

24 

الموظفين  تحساااان الشااااركة  قدرات

باساتخدام استراتيجيات رائدة بمجال 

 التكنولوجيا

 متوسط 4 13.517 0.992 3.602

23 
تولاااد الشاااااااركاااة عالقاااة ودياااة مع 

 الموظفين لتحسن فاعلية الشركة 
 متوسط 3 10.298 0.953 3.612

 متوسط - 18.467 - 3.619 بطللتنفيذ المنضالمتوسط الحسابي العام 

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )

 : اإلبداعإدارة عملية  -1

، تم استخدام شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي  اإلبداعلوصف مستوى إدارة عملية 

. (5-1)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، ومستواها، كما هو موضح بالجدول 

ي ف اإلبداعإدارة عملية إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بمستوى ( 5-1)إذ يوضح الجدول 
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 إلبداعاإدارة عملية ، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمستوى شركات االتصاالت الخلوية األردنية

دارة عملية ( مما يشير إلى المستوى المتوسط إل3.547( بمتوسط كلي مقداره )3.584ـ  3.509بين )

شركة تستخدم ال. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي  إلبداعا

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ 3.584" بمتوسط حسابي بلغ )تكنولوجيا تقلل من التكاليف

 منافسيها للحصولتتعاون الشركة مع (، فيما حصلت الفقرة "9092.(، وانحراف معياري بلغ )3.547)

(, وهو أدنى من المتوسط 3.509" على المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي )على المنتجات الجديدة

إدارة عملية (. وبشكل عام يتبين أن مستوى 1.052( وانحراف معياري )3.547الحسابي الكلي والبالغ )

 عينة الدراسة متوسطا . من وجهة نظر  شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي  اإلبداع

ركات شفي  اإلبداعإدارة عملية ومستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  (5-1) الجدول

 االتصاالت الخلوية األردنية

 اإلبداعإدارة عملية  ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 المستوى

37 
الشااركة تكنولوجيا تقلل من تسااتخدم 

 التكاليف
 متوسط 0 16.894 0.909 3.584

38 
تسااااعى الشااااركة لتلبية أي متطلبات 

 توصلها الى السوق العالمي
 متوسط 3 20.263 0.978 3.553

39 
تساااااتخدم الشاااااركة تكنولوجيا حديثة 

 تحسن من صورتها المستقبلية
 متوسط 2 18.379 0.995 3.541

20 
منااافسااااااايهااا تتعاااون الشاااااااركااة مع 

 للحصول على المنتجات الجديدة
 متوسط 4 8.419 1.052 3.509

إلدارة عملية المتوسط الحسابي العام 

 اإلبداع
 متوسط - 22.497 - 3.547

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )
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 : الجاهزية التنظيمية -4

ام ، تم استخدالخلوية األردنيةشركات االتصاالت في لوصف مستوى الجاهزية التنظيمية  

. (12-1)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، ومستواها، كما هو موضح بالجدول 

ي فالجاهزية التنظيمية إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بمستوى ( 12-1)إذ يوضح الجدول 

نظيمية الجاهزية التاوحت المتوسطات الحسابية لمستوى ، حيث تر شركات االتصاالت الخلوية األردنية

الجاهزية ( مما يشير إلى المستوى المتوسط 3.468( بمتوسط كلي مقداره )3.655ـ  3.099بين )

شركة موظفيها تعد ال. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي التنظيمية 

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ 3.655وسط حسابي بلغ )" بمتللتغيير االستراتيجي

تستفيد الشركة من تكنولوجيا المعلومات (، فيما حصلت الفقرة "9202.(، وانحراف معياري بلغ )3.468)

(, وهو أدنى من المتوسط 3.099" على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )لتطوير استراتيجياتها

الجاهزية (. وبشكل عام يتبين أن مستوى 1.280( وانحراف معياري )3.468الكلي والبالغ )الحسابي 

 من وجهة نظر عينة الدراسة متوسطا .  شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي التنظيمية 
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شركات ي ف الجاهزية التنظيميةومستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  (12-1) الجدول

 االتصاالت الخلوية األردنية

 الجاهزية التنظيمية ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 المستوى

30 
تضااااع الشااااركة خطط بديلة الغتنام 

 الفرص 
 متوسط 2 11.416 0.976 3.549

33 
تساااااااتفيااد الشاااااااركااة من تكنولوجيااا 

 المعلومات لتطوير استراتيجياتها
 متوسط 3 21.920 1.280 3.099

32 
تحدد الشاااااركة اسااااااتراتيجيات تقنية 

 طويلة األمد 
 متوسط 4 18.911 0.995 3.487

34 
تتنبأ الشاااااركة لألحداث المساااااتقبلية 

 الناتجة عن التغيير التنظيمي 
 متوسط 3 14.996 0.971 3.551

33 
تعااااد الشاااااااركااااة موظفيهااااا للتغيير 

 االستراتيجي 
 متوسط 0 12.561 0.920 3.655

للجاهزية المتوسط الحسابي العام 

 التنظيمية
 متوسط - 20.308 - 3.468

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )

 

 

 األشياء: إنترن وصف اجابات عينة الدراسة عن مستوى ( 3 ـ 9ـ  4)

االتصاالت ركات شفي )التواصل، الجوانب السوقية، البنية التحتية(  األشياء إنترنتمستوى لوصف 

، لبعداإلى استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية  ةالباحث ت، لجأالخلوية األردنية

 .(11-1)، كما هو موضح بالجدول ومستواه 
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ركات شفي  األشياء  إنترنتمستوى و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  (11-1) الجدول

 الخلوية األردنيةاالتصاالت 

  األشياء  إنترنت ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المحسوبة tقيمة 

ترتيب أهمية 

 البعد
 المستوى

 مرتفع 0 25.242 0.674 3.979 التواصل 0

 مرتفع 3 25.796 0.655 3.973 الجوانب السوقية 3

 مرتفع 2 22.532 0.701 3.909 البنية التحتية 2

 مرتفع - 27.723 - 3.954 ياءاألش نترنتإلالمتوسط الحسابي العام 

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )

، ألشياءا إنترنتنتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عن ( 11-1)إذ يوضح الجدول 

( 3.954( بمتوسط كلي مقداره )3.625ـ   3.468األشياء بين ) نترنتإذ تراوحت المتوسطات الحسابية إل

األشياء. إذ جاء في المرتبة األولى بعد "التواصل" بمتوسط  نترنتالذي يشير إلى المستوى المرتفع إل

(، وانحراف معياري بلغ 3.954( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )3.979حسابي بلغ )

( وهو أعلى 3.973على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )(، فيما حصل بعد "الجوانب السوقية" 6742.)

(. وحصل بعد "البنية التحتية" 6552.( وانحراف معياري )3.954من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

( وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ 3.909على المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي )

شركات في  األشياء إنترنت(. وبشكل عام يتبين أن مستوى 7012.)( وانحراف معياري 3.954)

 من وجهة نظر عينة الدراسة متوسطا . االتصاالت الخلوية األردنية
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األشساء  تإنترنوفيما يلي عرض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد 

 أهميتها، وكما يلي:، وحسب ترتيب شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي 

 : التواصل -1

، تم استخدام المتوسطات شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي التواصل  مستوى لوصف 

. إذ يوضح (12-1)الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، ومستواها، كما هو موضح بالجدول 

االت شركات االتصفي التواصل إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بمستوى ( 12-1)الجدول 

( بمتوسط 4.076ـ  3.728بين )التواصل ، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمستوى الخلوية األردنية

. يةشركات االتصاالت الخلوية األردنفي للتواصل ( مما يشير إلى المستوى المرتفع 4.076كلي مقداره )

ط حسابي " بمتوستقدم الشركة حلول ذكية يستفيد منها قطاع االعمالإذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

(، 7712.(، وانحراف معياري بلغ )3.976( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )4.076بلغ )

" األشياء نترنتإضي في تدرب الشركة الموظفين على كيفية ممارسة التواصل االفترافيما حصلت الفقرة "

(, وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ 3.728على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )

شركات االتصاالت في التواصل (. وبشكل عام يتبين أن مستوى 1.011( وانحراف معياري )3.976)

 من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعا .  الخلوية األردنية
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شركات في التواصل ومستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(12-1) الجدول

 االتصاالت الخلوية األردنية

 التواصل ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 المستوى

40 

تساااااتخدم  الشاااااركة التواصااااال مع 

األشااياء  لساارعة  إنترنتبرمجيات 

 تبادل االعمال

 مرتفع 2 21.523 8680. 4.073

43 
تتصاال الشااركة بأنظمة متفاعلة مع 

 األشياء إنترنتتقنيات 
 مرتفع 3 20.193 8770. 4.019

42 
تسااتخدم الشااركة برمجيات متصاالة 

 بمنصات الحوسبة السحابية 
 مرتفع 4 22.980 7530. 3.996

44 
تقدم الشااااااركة حلول ذكية يسااااااتفيد 

 منها قطاع االعمال 
 مرتفع 0 24.235 7710. 4.076

43 

تااادرب الشاااااااركاااة الموظفين على 

كايفيااااة ممااااارسااااااااااة التواصاااااااااال 

   األشياء إنترنتاالفتراضي في 

 مرتفع 3 12.520 1.011 3.728

 مرتفع - 25.242 - 3.976 للتواصلالمتوسط الحسابي العام 

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )

 

 : الجوانب السوقية -2

وسطات ، تم استخدام المتشركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي السوقية  الجوانبلوصف مستوى 

. إذ يوضح (11-1)الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، ومستواها، كما هو موضح بالجدول 

كات شر في الجوانب السوقية إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بمستوى ( 11-1)الجدول 

 3.877ين )بالجوانب السوقية ، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمستوى االتصاالت الخلوية األردنية

ركات شفي للجوانب السوقية ( مما يشير إلى المستوى المرتفع 3.973( بمتوسط كلي مقداره )4.109ـ 

وق تحدث الشركة قواعد بياناتها عن الس. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "االتصاالت الخلوية األردنية
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(، 3.973( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ )4.109" بمتوسط حسابي بلغ )باستمرار

 ابداعا من خاللتعمل الشركة على أن تكون أكثر (، فيما حصلت الفقرة "8722.وانحراف معياري بلغ )

(, وهو أدنى من 3.877" على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )التنبؤ بالحاجات المستقبلية لها

(. وبشكل عام يتبين أن مستوى 8482.( وانحراف معياري )3.973المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

 نظر عينة الدراسة مرتفعا .  من وجهة شركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي الجوانب السوقية 

ركات شفي الجوانب السوقية ومستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  (11-1) الجدول

 االتصاالت الخلوية األردنية

 الجوانب السوقية ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 المستوى

46 

على أن تكون أكثر تعمل الشاااااركة 

ابااداعااا من خالل التنبؤ بااالحاااجااات 

 المستقبلية لها

 مرتفع 3 17.982 0.848 3.877

47 
تحدث الشااااااركة قواعد بياناتها عن 

 السوق باستمرار
 مرتفع 0 22.082 0.872 4.109

48 

تاطاور الشاااااااركااااة الاتااكاناولاوجاايااااا 

المستخدمة فيها ، بناءا على السوق 

 المستهدف 

 مرتفع 2 20.782 0.816 3.976

49 

تتنااساااااااب المعرفاة الساااااااوقية التي 

تتبناها الشاااااركة مع االساااااتراتيجية 

 المتبعة

 مرتفع 4 18.458 0.866 3.920

30 

تزيااد الشاااااااركااة االهتمااام بمعرفااة 

الجوانب الساااوقية لتحساااين قدراتها 

 التنافسية 

 مرتفع 3 22.950 0.744 3.983

 مرتفع - 25.796 - 3.973 ةللجوانب السوقيالمتوسط الحسابي العام 

 (.146.1) (  0.05)( الجدولية عند مستوى tقيمة )
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 : البنية التحتية -1

وسطات ، تم استخدام المتشركات االتصاالت الخلوية األردنيةفي وى البنية التحتية تلوصف مس

. إذ يوضح (11-1)الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، ومستواها، كما هو موضح بالجدول 

كات شر في البنية التحتية إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بمستوى ( 11-1)الجدول 

ـ  3.721ين )بالبنية التحتية ، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمستوى االتصاالت الخلوية األردنية

ات شركفي ة التحتية لبني( مما يشير إلى المستوى المرتفع ل3.909( بمتوسط كلي مقداره )4.046

ت تحرص الشركة على مواكبة المستجدا. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "االتصاالت الخلوية األردنية

( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام 4.046" بمتوسط حسابي بلغ )األشياء إنترنتالتقنية في مجال 

تمتلك الشركة الية للتعامل مع الفقرة " (، فيما حصلت8292.(، وانحراف معياري بلغ )3.909البالغ )

(, 3.721" على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )العمالء في حال تعطل النظام االلكتروني

(. وبشكل عام يتبين 1.012( وانحراف معياري )3.909وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

 فعا . من وجهة نظر عينة الدراسة مرت االت الخلوية األردنيةشركات االتصفي البنية التحتية أن مستوى 
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ركات شفي البنية التحتية ومستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(11-1) الجدول
 االتصاالت الخلوية األردنية

 البنية التحتية ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

ترتيب أهمية 

 الفقرة
 المستوى

30 
توفر الشاااااااركاة الدعم المالي الالزم 

 لشراء المعدات االلكترونية
 مرتفع 2 20.377 0.793 3.930

33 

تمتلااك الشاااااااركااة اليااة للتعاااماال مع 

الاعامالء في حااااال تعطاااال النظااااام 

 االلكتروني

 مرتفع 3 12.388 1.012 3.721

32 
تمتلك الشااااركة موارد كافية لتجهيز 

 األشياء إنترنت
 مرتفع 3 19.821 0.899 4.026

34 

تاحرص الشاااااااركااااة على مواكبااااة 

 رنتإنتالمستجدات التقنية في مجال 

 األشياء

 مرتفع 0 21.909 0.829 4.046

33 
توجد خطة اساااتراتيجية زمنية للقيام 

 األشياء إنترنتبتطبيق 
 مرتفع 4 15.228 0.937 3.821

 مرتفع - 22.532 - 3.909 للبنية التحتيةالمتوسط الحسابي العام 

 تحليل مدى مالءمة بيانات الدراسة الختبار الفرضيات(: 3ـ  4)

 الطبيعي:اختبارات التوزيع 

بعض  اءبإجر في تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة، قامت الباحثة  البدءقبل 

االختبارات وذلك من أجل ضمان مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار، إذ تم التأكد من عدم 

، باستخدام معامل تضخم التباين Multicollinearityوجود ارتباط عال  بين المتغيرات المستقلة 

Variance Inflation Factor (VIF واختبار التباين المسموح به )Tolerance تغير من لكل م

(. وأن تكون قيمة 12( للقيمة )VIFمتغيرات الدراسة، مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين )

 يبين نتائج هذه االختبارات.( 15-1)(. والجدول رقم 2.25أكبر من ) Toleranceالتباين المسموح به 
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 نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به:  (15-1) الجدول

 المتغيرات ت

  Toleranceالتباين المسموح به  (VIF)ن معامل تضخم التباي
 المتغرات المستقلة

 4070. 2.459 األداء المتوقع 0

 3540. 2.827 الخبرة 3

 4130. 2.419 التأثير االجتماعي 2

 4530. 2.205 الجهد المتوقع 4

 الوسيطةالمتغرات 

 0.521 1.921 التواصل 3

 3740. 2.674 السوقيةالجوانب  6

 4380. 2.281 البتية التحتية 7

 

 Multicollinearityعدم وجود تداخل خطي متعدد ( 15-1)يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

( للمتغيرات VIFبين المتغيرات المستقلة، وإن ما يؤكد ذلك قيم معيار اختبار معامل تضخم التباين )

؛  2.827؛  2.459المتمثلة بـ )األداء المتوقع، الخبرة، التأثير اإلجتماعي والجهد المتوقع( والبالغة )

(. كما تبين أيضا  عدم وجود تداخل خطي متعدد 12( على التوالي والتي تقل عن )2.205؛  2.419

Multicollinearity  معيار اختبار معامل تضخم التباين بين المتغيرات الوسيطة، وإن ما يؤكد ذلك قيم

(VIF( والبالغة )؛2.674 ؛1.921( للمتغيرات المتمثلة بـ )التواصل، الجوانب السوقية والبنية التحتية 

 (.12( على التوالي والتي تقل عن )2.281
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( 4532.ـ  3542.( تراوحت بين )Toleranceكما يتضح أن قيم اختبار التباين المسموح به )

(، ويعد هذا مؤشرا  على عدم وجود ارتباط عال  بين المتغيرات 2.25المستقلة وهي أكبر من )للمتغيرات 

( 0.521 ـ 3742.( تراوحت بين )Toleranceالمستقلة، كما أن قيم اختبار التباين المسموح به )

 تغيرات(، ويعد هذا مؤشرا  على عدم وجود ارتباط عال  بين الم2.25للمتغيرات الوسيطة وهي أكبر من )

  الوسيطة.

، وذلك للتحقُّق من توفر التوزيع الطبيعي Kolmogorov Smirnov Test اختباركما تم إجراء 

 (.16-1في البيانات، وكما هو موضح بالجدول )

 للمتغير التابعالتوزيع الطبيعي :  (16-1جدول )

 النتيجة .Kolmogorov – Smirnov  *Sig المتغير ت

 يتبع التوزيع الطبيعي 05070 05097 االستراتيجي اإلبداع

 يتبع التوزيع الطبيعي 05060 05004 الجاهزية التنظيمية 0

 يتبع التوزيع الطبيعي 05064 05002 اإلبداعإدارة عملية  3

 يتبع التوزيع الطبيعي 05060 05007 التنفيذ المنضبط 2

 يتبع التوزيع الطبيعي 05092 05089 الرصف االستراتيجي 4

 (⍺<  0.05) يكون التوزيع طبيعيا  عندما يكون مستوى الداللة* 

ع التابفإنه يتبين أن توزيع المتغير (   0.05) وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة

وهو ( 0.05) كانت طبيعية. حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر منوابعاده كافة 

 ( . (Sekaran&Bougie ,2016 ،المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسةالمستوى المعتمد في 
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التأكد و ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بين المتغيرات المستقلة،  علىوتأسيسا  

 فقد أصبح باإلمكان اختبار فرضيات الدراسة.من التوزيع الطبيعي للمتغير التابع 

 اختبار فرضيات الدراسة(: 4ـ  4)

 الفرضية الرئيسة األولى:

1H0 :( األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، ال یوجد أثر مباشر لممارسات القيادة االلكترونية

في شركات االتصاالت  (  0.05)االستراتيجي عند مستوى داللة  اإلبداع( على الجهد المتوقع

 االردنية.

المعادالت  موذجأنإلختبار هذه الفرضية وفرضياتها الفرعية تم اللجوء لتحليل المسار بإستخدام 

وذلك للتحقق من  SmartPLS 3ببرنامج  باإلستعانة Structural Equation Modelingالهيكلية 

 ت االردنية.االستراتيجي في شركات االتصاال اإلبداعالتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 

( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 17-1يوضح الجدول )

االستراتيجي في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر  اإلبداع

، قع، الخبرة، التأثير االجتماعيمباشر ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية )األداء المتو 

 االستراتيجي. اإلبداعالجهد المتوقع( على 
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 إلبداعاعلى  القيادة االلكترونية المباشر لممارساتتأثير للنتائج تحليل المسار  : (17-1جدول )

 األردنيةاالستراتيجي في شركات االتصاالت 

 المتغيرات
قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

 معامل التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

األداء 

  المتوقع
 االستراتيجي  اإلبداع

0.148 2.227 0.027 

0.467 0.459 

 0.000 4.064 0.290 االستراتيجي  اإلبداع  الخبرة

التأثير 

االجتماع

 ي
 

 االستراتيجي  اإلبداع

0.141 2.145 0.033 

 الجهد

 المتوقع
 

 االستراتيجي  اإلبداع
0.211 3.350 0.001 

 

االستراتيجي في شركات االتصاالت  اإلبداعإذ بلغت قيمة معامل التأثير لألداء المتوقع على 

االستراتيجي في شركات  اإلبداع( وهو ما يشير إلى أن األداء المتوقع يؤثر على 0.148االردنية )

االتصاالت االردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام باألداء المتوقع في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه 

 ( وهي داللة عند مستوى )2.227االستراتيجي وبلغت قيمة مسار التأثير ) اإلبداعتوليد تأثير على 

 0.05 ردنية االستراتيجي في شركات االتصاالت اال اإلبداععلى (، كما بلغت قيمة معامل التأثير للخبرة

االستراتيجي في شركات االتصاالت االردنية  اإلبداع( وهو ما يشير إلى أن الخبرة تؤثر على 0.290)

 إلبداعاوبالتالي فإن زيادة االهتمام بالخبرة في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد تأثير على 

(، وقد بلغت قيمة   0.05( وهي داللة عند مستوى )4.064قيمة مسار التأثير ) االستراتيجي وبلغت

( 0.141االستراتيجي في شركات االتصاالت االردنية ) اإلبداعمعامل التأثير للتأثير اإلجتماعي على 
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ة االستراتيجي في شركات االتصاالت االردني اإلبداعوهو ما يشير إلى أن للتأثير اإلجتماعي أثر على 

وبالتالي فإن زيادة االهتمام بالتأثير اإلجتماعي في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد تأثير على 

(. وأخيرا ،   0.05( وهي داللة عند مستوى )2.145االستراتيجي وبلغت قيمة مسار التأثير ) اإلبداع

ية في شركات االتصاالت االردناالستراتيجي  اإلبداعبلغت قيمة معامل التأثير للجهد المتوقع على 

االستراتيجي في شركات االتصاالت  اإلبداع( وهو ما يشير إلى أن للجهد المتوقع أثر على 0.211)

االردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام بالجهد المتوقع في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد تأثير 

(.   0.05( وهي داللة عند مستوى )3.350االستراتيجي وبلغت قيمة مسار التأثير ) اإلبداععلى 

وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة األولى، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة 

ثير لتأالتي تنص على وجود أثر مباشر لممارسات القيادة االلكترونية )األداء المتوقع، الخبرة، ا

في شركات  (  0.05) االستراتيجي عند مستوى داللة اإلبداعاالجتماعي، الجهد المتوقع( على 

 ( يوضح ذلك.1-1والشكل )االتصاالت االردنية. 

ت في شركات االتصاال االستراتيجي اإلبداععلى  ممارسات القيادة االلكترونيةمعامالت تأثير  (:0-4الشكل )
 االردنية
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1-1H0 : األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، یوجد أثر مباشر لممارسات القيادة االلكترونية )ال

في شركات االتصاالت  (  0.05)( على الجاهزية التنظيمية عند مستوى داللة الجهد المتوقع

 االردنية.

ية على االلكترون( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة 18-1يوضح الجدول )

الجاهزية التنظيمية في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر 

مباشر ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية )األداء المتوقع، الخبرة، الجهد المتوقع( على 

 الجاهزية التنظيمية.

لتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على الجاهزية لنتائج تحليل المسار  ( :18-1جدول )

 األردنيةالتنظيمية في شركات االتصاالت 

 المتغيرات
قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

 معامل التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

األداء 

  المتوقع
 الجاهزية التنظيمية

0.175 2.490 0.013 

0.404 0.396 

 0.001 3.246 0.245 الجاهزية التنظيمية  الخبرة

التأثير 

االجتماع

 ي
 

 الجاهزية التنظيمية
0.062 0.893 0.373 

الجهد 

 المتوقع
 

 الجاهزية التنظيمية
0.253 3.798 0.000 
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التنظيمية في شركات االتصاالت إذ بلغت قيمة معامل التأثير لألداء المتوقع على الجاهزية 

( وهو ما يشير إلى أن األداء المتوقع يؤثر على الجاهزية التنظيمية في شركات 0.175االردنية )

االتصاالت االردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام باألداء المتوقع في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه 

  ( وهي داللة عند مستوى )2.490قيمة مسار التأثير ) توليد تأثير على الجاهزية التنظيمية وبلغت

(، كما بلغت قيمة معامل التأثير للخبرة على الجاهزية التنظيمية في شركات االتصاالت االردنية 0.05

( وهو ما يشير إلى أن الخبرة تؤثر على الجاهزية التنظيمية في شركات االتصاالت االردنية 0.245)

هتمام بالخبرة في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد تأثير على الجاهزية وبالتالي فإن زيادة اال

(، وقد بلغت قيمة   0.05( وهي داللة عند مستوى )3.246التنظيمية وبلغت قيمة مسار التأثير )

( 0.062معامل التأثير للتأثير اإلجتماعي على الجاهزية التنظيمية في شركات االتصاالت االردنية )

هو ما يشير إلى أن التأثير اإلجتماعي ال يؤثر على الجاهزية التنظيمية في شركات االتصاالت االردنية و 

(. وأخيرا ، بلغت قيمة   0.05( وهي غير داللة عند مستوى )0.893وبلغت قيمة مسار التأثير )

( وهو ما 0.253دنية )معامل التأثير للجهد المتوقع على الجاهزية التنظيمية في شركات االتصاالت االر 

يشير إلى أن للجهد المتوقع أثر على الجاهزية التنظيمية في شركات االتصاالت االردنية وبالتالي فإن 

زيادة االهتمام بالجهد المتوقع في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد تأثير على الجاهزية 

(. وهذا يؤكد عدم   0.05عند مستوى ) ( وهي داللة3.798التنظيمية وبلغت قيمة مسار التأثير )

صحة قبول الفرضية الفرعية األولى، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص 

على وجود أثر مباشر لممارسات القيادة االلكترونية )األداء المتوقع، الخبرة، الجهد المتوقع( على الجاهزية 
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( يوضح 2-1في شركات االتصاالت االردنية. والشكل ) (  0.05) التنظيمية عند مستوى داللة

 ذلك.

 
في شركات  الجاهزية التنظيميةعلى  ممارسات القيادة االلكترونيةمعامالت تأثير  (:9-4الشكل )

 االتصاالت االردنية

2-1H0 :( جتماعي، اال األداء المتوقع، الخبرة، التأثيرال یوجد أثر مباشر لممارسات القيادة االلكترونية

في شركات االتصاالت  (  0.05)عند مستوى داللة  اإلبداع( على إدارة عملية الجهد المتوقع

 االردنية.

( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 15-1يوضح الجدول )

في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر  اإلبداعإدارة عملية 

 .اإلبداعمباشر ذي داللة إحصائية لممارسة الخبرة على إدارة عملية 
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للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على إدارة عملية نتائج تحليل المسار  : (15-1جدول )

 في شركات االتصاالت االردنية اإلبداع

 المتغيرات
قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

 معامل التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

األداء 

  المتوقع
 اإلبداعإدارة عملية 

0.127 1.576 0.116 

0.216 0.205 

 0.000 4.313 0.373 اإلبداعإدارة عملية   الخبرة

التأثير 

 االجتماعي
 

 اإلبداعإدارة عملية 
-0.081 -1.013 0.312 

الجهد 

 المتوقع
 

 اإلبداعإدارة عملية 
0.063 .8320 0.406 

 

في شركات االتصاالت  اإلبداعإذ بلغت قيمة معامل التأثير لألداء المتوقع على إدارة عملية 

في شركات  اإلبداع( وهو ما يشير إلى أن األداء المتوقع ال يؤثر على إدارة عملية 0.127االردنية )

(،   0.05( وهي غير داللة عند مستوى )1.576االتصاالت االردنية وبلغت قيمة مسار التأثير )

( 0.373في شركات االتصاالت االردنية ) اإلبداعكما بلغت قيمة معامل التأثير للخبرة على إدارة عملية 

إن في شركات االتصاالت االردنية وبالتالي ف اإلبداعوهو ما يشير إلى أن الخبرة تؤثر على إدارة عملية 

 إلبداعازيادة االهتمام بالخبرة في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد تأثير على إدارة عملية 

، وقد بلغت قيمة معامل (  0.05( وهي داللة عند مستوى )3.246وبلغت قيمة مسار التأثير )

( وهو ما 0.081-في شركات االتصاالت االردنية ) اإلبداعالتأثير للتأثير اإلجتماعي على إدارة عملية 

لغت في شركات االتصاالت االردنية وب اإلبداعيشير إلى أن التأثير اإلجتماعي ال يؤثر على إدارة عملية 
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(. وأخيرا ، بلغت قيمة معامل   0.05مستوى ) ( وهي غير داللة عند1.013-قيمة مسار التأثير )

( وهو ما يشير 0.063في شركات االتصاالت االردنية ) اإلبداعالتأثير للجهد المتوقع على إدارة عملية 

في شركات االتصاالت االردنية وبلغت قيمة  اإلبداعإلى أن الجهد المتوقع غير مؤثر على إدارة عملية 

(. وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية   0.05غير داللة عند مستوى )( وهي 8322.مسار التأثير )

الفرعية الثانية، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر مباشر 

في شركات االتصاالت االردنية.  (  0.05) عند مستوى داللة اإلبداعلممارسة الخبرة على إدارة عملية 

 ( يوضح ذلك.1-1والشكل )

 
 

 في شركات اإلبداعإدارة عملية على  ممارسات القيادة االلكترونيةمعامالت تأثير  (:3-4الشكل )
 االتصاالت االردنية
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3-1H0 :( األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، ال یوجد أثر مباشر لممارسات القيادة االلكترونية

 في شركات االتصاالت االردنية. (  0.05)( على التنفيذ المنضبط عند مستوى داللة الجهد المتوقع

( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 22-1يوضح الجدول )

في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر  التنفيذ المنضبط

األداء المتوقع، التأثير االجتماعي، الجهد ) مباشر ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية

 على التنفيذ المنضبط.( المتوقع

تنفيذ العلى  القيادة االلكترونية المباشر لممارساتتأثير للتحليل المسار  نتائج(: 22-1جدول )

 األردنيةفي شركات االتصاالت  المنضبط

 المتغيرات
قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

 األداء المتوقع
 

التنفيذ 

 المنضبط
0.215 3.076 0.002 

0.408 0.400 

 الخبرة
 

التنفيذ 

 المنضبط
0.111 1.483 0.139 

التأثير 

 االجتماعي
 

التنفيذ 

 المنضبط
0.279 4.016 0.000 

 الجهد المتوقع
 

التنفيذ 

 المنضبط
0.133 2.012 0.045 

 

االردنية  في شركات االتصاالت إذ بلغت قيمة معامل التأثير لألداء المتوقع على التنفيذ المنضبط

االت االتص في شركات ( وهو ما يشير إلى أن األداء المتوقع يؤثر على التنفيذ المنضبط0.215)

(، كما بلغت قيمة   0.05( وهي داللة عند مستوى )3.076االردنية وبلغت قيمة مسار التأثير )
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( وهو ما يشير إلى 0.111في شركات االتصاالت االردنية ) معامل التأثير للخبرة على التنفيذ المنضبط

تأثير وبلغت قيمة مسار ال في شركات االتصاالت االردنية أن الخبرة ال تؤثر على التنفيذ المنضبط

(، وقد بلغت قيمة معامل التأثير للتأثير اإلجتماعي   0.05( وهي غير داللة عند مستوى )1.483)

( وهو ما يشير إلى أن التأثير اإلجتماعي 0.279في شركات االتصاالت االردنية ) على التنفيذ المنضبط

( وهي 4.016دنية وبلغت قيمة مسار التأثير )في شركات االتصاالت االر  يؤثر على التنفيذ المنضبط

 (. وأخيرا ، بلغت قيمة معامل التأثير للجهد المتوقع على التنفيذ المنضبط  0.05داللة عند مستوى )

 ( وهو ما يشير إلى أن الجهد المتوقع مؤثر على التنفيذ المنضبط0.133في شركات االتصاالت االردنية )

  ( وهي داللة عند مستوى )2.012ة وبلغت قيمة مسار التأثير )في شركات االتصاالت االردني

(. وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية الثالثة، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل 0.05

الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر مباشر لممارسات القيادة االلكترونية )األداء المتوقع، التأثير 

في شركات االتصاالت  (  0.05) عند مستوى داللة الجهد المتوقع( على التنفيذ المنضبطاالجتماعي، 

  ( يوضح ذلك.1-1االردنية. والشكل )
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في شركات  التنفيذ المنضبطعلى  ممارسات القيادة االلكترونيةمعامالت تأثير  (:4-4الشكل )

 االتصاالت االردنية

4-1H0 : األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، القيادة االلكترونية )ال یوجد أثر مباشر لممارسات

في شركات االتصاالت  (  0.05)( على الرصف االستراتيجي عند مستوى داللة الجهد المتوقع

 االردنية.

( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 21-1يوضح الجدول )

في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر  االستراتيجيالرصف 

مباشر ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية )الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقع(  

 على الرصف االستراتيجي.



125 
 

رصف العلى  القيادة االلكترونية اتالمباشر لممارستأثير للنتائج تحليل المسار  (:21-1جدول )

 في شركات االتصاالت االردنية االستراتيجي

 المتغيرات
قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

 األداء المتوقع
 

الرصف 

 االستراتيجي
-0.009 -0.119 0.906 

0.377 0.369 

 الخبرة
 

الرصف 

 االستراتيجي
0.300 3.890 0.000 

التأثير 

 االجتماعي
 

الرصف 

 االستراتيجي
0.162 2.279 0.023 

 الجهد المتوقع
 

الرصف 

 االستراتيجي
0.242 3.556 0.000 

 

إذ بلغت قيمة معامل التأثير لألداء المتوقع على الرصف االستراتيجي في شركات االتصاالت 

( وهو ما يشير إلى أن األداء المتوقع ال يؤثر على الرصف االستراتيجي في شركات 0.009-االردنية )

(،   0.05( وهي غير داللة عند مستوى )0.119-االتصاالت االردنية وبلغت قيمة مسار التأثير )

( 0.300ردنية )الكما بلغت قيمة معامل التأثير للخبرة على الرصف االستراتيجي في شركات االتصاالت ا

وهو ما يشير إلى أن الخبرة تؤثر على الرصف االستراتيجي في شركات االتصاالت االردنية وبلغت قيمة 

(، وقد بلغت قيمة معامل التأثير للتأثير   0.05( وهي داللة عند مستوى )3.890مسار التأثير )

( وهو ما يشير إلى أن 0.162) اإلجتماعي على الرصف االستراتيجي في شركات االتصاالت االردنية

التأثير اإلجتماعي يؤثر على الرصف االستراتيجي في شركات االتصاالت االردنية وبلغت قيمة مسار 

(. وأخيرا ، بلغت قيمة معامل التأثير للجهد المتوقع   0.05( وهي داللة عند مستوى )2.279التأثير )
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( وهو ما يشير إلى أن الجهد المتوقع 0.242ردنية )على الرصف االستراتيجي في شركات االتصاالت اال

( 3.556مؤثر على الرصف االستراتيجي في شركات االتصاالت االردنية وبلغت قيمة مسار التأثير )

(. وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية الرابعة، وعليه ترفض   0.05وهي داللة عند مستوى )

ة لبديلة التي تنص على وجود أثر مباشر لممارسات القيادة االلكترونيالفرضية العدمية وتقبل الفرضية ا

 (  0.05) )الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقع( على الرصف االستراتيجي عند مستوى داللة

 ( يوضح ذلك.5-1في شركات االتصاالت االردنية. والشكل )

 
ت في شركا الرصف االستراتيجيعلى  االلكترونيةممارسات القيادة معامالت تأثير  (:5-4الشكل )

 االتصاالت االردنية
 



127 
 

 الفرضية الرئيسة الثانية:

2H0 : األشياء عند مستوى داللة  إنترن ال یوجد أثر مباشر لممارسات القيادة االلكترونية على( 

 0.05) .في شركات االتصاالت االردنية 

المعادالت  موذجأنإلختبار هذه الفرضية وفرضياتها الفرعية تم اللجوء لتحليل المسار بإستخدام 

وذلك للتحقق من  SmartPLS 3ببرنامج  باإلستعانة Structural Equation Modelingالهيكلية 

 ردنية.األشياء في شركات االتصاالت اال إنترنتالتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 

( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 22-1يوضح الجدول )

األشياء في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر  إنترنت

 األشياء. إنترنتذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية على 

 األشياء ترنتإنعلى  القيادة االلكترونية المباشر لممارساتتأثير للنتائج تحليل المسار  :(22-1ل )جدو 

 في شركات االتصاالت االردنية

 المتغيرات
قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

القيادة ممارسات 

  اإللكترونية
 إنترنت

 األشياء
05633 13.882 05000 0.391 0.389 

 

ات األشياء في شرك إنترنتإذ بلغت قيمة معامل التأثير لممارسات القيادة اإللكترونية على 

 إنترنت( وهو ما يشير إلى أن ممارسات القيادة اإللكترونية تؤثر على 2.625االتصاالت االردنية )
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األشياء في شركات االتصاالت االردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام بممارسات القيادة اإللكترونية في 

 األشياء وبلغت قيمة مسار التأثير إنترنتشركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد تأثير على 

(. وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة الثانية،   0.05( وهي داللة عند مستوى )13.882)

وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر مباشر لممارسات القيادة 

في شركات االتصاالت االردنية.  (  0.05) األشياء عند مستوى داللة إنترنتااللكترونية على 

 يوضح ذلك.( 6-1والشكل )

في شركات  األشياء إنترن على  ممارسات القيادة االلكترونيةمعامالت تأثير  (:6-4الشكل )
 األردنيةاالتصاالت 
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 الفرضية الرئيسة الثالثة:

3H0 : االستراتيجي عند مستوى داللة  اإلبداعاألشياء على  نترن ال یوجد أثر مباشر إل(0.05  ) 

 في شركات االتصاالت االردنية.

المعادالت  موذجأنإلختبار هذه الفرضية وفرضياتها الفرعية تم اللجوء لتحليل المسار بإستخدام 

وذلك للتحقق من  SmartPLS 3ببرنامج  باإلستعانة Structural Equation Modelingالهيكلية 

 في شركات االتصاالت االردنية. االستراتيجي اإلبداعاألشياء على  نترنتالتأثير المباشر إل

 بداعاإلاألشياء على  نترنت( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر إل21-1يوضح الجدول )

في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر  االستراتيجي

 االستراتيجي. اإلبداعاألشياء على  نترنتذي داللة إحصائية إل

في  يجياالسترات اإلبداعاألشياء على  نترنتللتأثير المباشر إلنتائج تحليل المسار  (:21-1جدول )

 األردنيةشركات االتصاالت 

 المتغيرات
قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

 إنترنت

  األشياء
 اإلبداع

 االستراتيجي
05700 17.456 0.000 0.504 0.502 
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صاالت في شركات االت االستراتيجي اإلبداعاألشياء على  نترنتإذ بلغت قيمة معامل التأثير إل

كات في شر  االستراتيجي اإلبداعاالشياء تؤثر على  إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 2.712االردنية )

 األشياء في شركات اإلتصاالت االردنية من إنترنتزيادة االهتمام باالتصاالت االردنية وبالتالي فإن 

( وهي داللة عند مستوى 17.456وبلغت قيمة مسار التأثير ) االستراتيجي اإلبداعشأنه توليد تأثير على 

(  0.05 وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة الثالثة، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل .)

عند مستوى  جياالستراتي اإلبداعاألشياء على  نترنتالبديلة التي تنص على وجود أثر مباشر إل الفرضية

 ( يوضح ذلك.7-1في شركات االتصاالت االردنية. والشكل ) (  0.05) داللة

 

 ألردنيةافي شركات االتصاالت  االستراتيجي اإلبداععلى األشياء  نترن معامالت تأثير إل  (:7-4الشكل )
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 الفرضية الرئيسة الرابعة:

4H0 :( ي، األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعال یوجد أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية

 )األشياء متغيرًا وسيطًا عند مستوى داللة  إنترن االستراتيجي بوجود  اإلبداع( على الجهد المتوقع

 0.05) .في شركات االتصاالت االردنية 

المعادالت  موذجأنإلختبار هذه الفرضية وفرضياتها الفرعية تم اللجوء لتحليل المسار بإستخدام 

وذلك للتحقق من  SmartPLS 3ببرنامج  باإلستعانة Structural Equation Modelingالهيكلية 

 إنترنت االستراتيجي بوجود اإلبداعالتأثير المباشر وغير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 

 األشياء متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية.

( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 21-1يوضح الجدول )

رت هاألشياء متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظ إنترنتاالستراتيجي بوجود  اإلبداع

نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية )األداء 

األشياء  نتإنتر االستراتيجي بوجود  اإلبداعالمتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقع( على 

 متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية.

الستراتيجي ا اإلبداعتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على كل من إذ بلغت قيم معامل ال

( على التوالي وهو ما يشير إلى 0.625( و )0.389األشياء في شركات االتصاالت االردنية ) إنترنتو 

تصاالت األشياء في شركات اال إنترنتاالستراتيجي و  اإلبداعأن ممارسات القيادة االلكترونية تؤثر على 

االردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام بممارسات القيادة االلكترونية في شركات اإلتصاالت االردنية من 

غت قيمة األشياء في شركات االتصاالت االردنية وبل إنترنتاالستراتيجي و  اإلبداعشأنه توليد تأثير على 
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(، كما بلغت   0.05التوالي وهي داللة عند مستوى ) ( على13.905( و )8.237مسار التأثير )

نية االستراتيجي في شركات االتصاالت االرد اإلبداعاألشياء على  نترنتقيمة معامل التأثير المباشر إل

ت االستراتيجي في شركات االتصاال اإلبداعاألشياء تؤثر على  إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 0.467)

أثير األشياء في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد ت إنترنتزيادة االهتمام ب االردنية وبالتالي فإن

(.   0.05( وهي داللة عند مستوى )9.952االستراتيجي وبلغت قيمة مسار التأثير ) اإلبداععلى 

األشياء  نتنتر إاالستراتيجي بوجود  اإلبداعوبلغ التأثير غير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 

األشياء تلعب دورا   إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 2.252في شركات االتصاالت االردنية ) وسيطا  متغيرا  

االردنية  االستراتيجي في شركات اإلتصاالت اإلبداعوسيطا  في العالقة بين ممارسات القيادة االلكترونية و 

 (.  0.05( وهي داللة عند مستوى )7.610وبلغت قيمة مسار التأثير )

 بداعاإلللتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على تحليل المسار  (: نتائج21-1جدول )

 األردنيةاألشياء متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت  إنترنتاالستراتيجي بوجود 

 المتغيرات
نوع 

 التأثير

قيمة 

معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

 معامل التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

ممارسات القيادة 

  لكترونيةاال
 اإلبداع

 االستراتيجي 
 05000 8.237 0.389 مباشر

 األشياء إنترنت

0.391 

 األشياء إنترنت

ممارسات القيادة  0.389

  لكترونيةاال
 األشياء إنترنت

 05000 13.905 0.625 مباشر

 األشياء إنترنت
 

 اإلبداع

 االستراتيجي 
 اإلبداع 05000 9.952 0.467 مباشر

 االستراتيجي

0.596 

 اإلبداع

 االستراتيجي

0.594 
ممارسات القيادة 

  لكترونيةاال
 اإلبداع

 االستراتيجي 

غير 

 مباشر
05393 7.610 05000 
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لفرضية رابعة، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الوهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة ا

ستراتيجي اال اإلبداعالبديلة التي تنص على وجود أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 

في شركات االتصاالت االردنية.  (  0.05)األشياء متغيرا  وسيطا  عند مستوى داللة  إنترنتبوجود 

 ( يوضح ذلك.8-1والشكل )

 

 ترن إنبوجود  االستراتيجي اإلبداععلى  ممارسات القيادة االلكترونيةمعامالت تأثير  (:8-4الشكل )
 في شركات االتصاالت االردنية وسيطاً  األشياء متغيراً 

تراتيجي االس اإلبداعاألشياء كشرط لتحقيق  إنترنتدف معرفة داللة الدور الوسيط لمتغير وبه

الخاص التالي  باستخدام الموقع Sobelلممارسات القيادة اإللكترونية تمت اإلستعانة باختبار  وكنتيجة

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm)  ) (25-1) والنتائج موضحة بالجدول 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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ياء متغيرا  األش إنترنتاالستراتيجي بوجود  اإلبداعممارسات القيادة االلكترونية على أثر  (25-1)جدول 

 وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية

 

 حيث أن: 

a :  األشياء تإنترنمعامل اإلنحدار )غير القياسي( للعالقة بين ممارسات القيادة االلكترونية و 

aS :  الخطأ المعياري لمعامل اإلنحدار لـa 

b  : وابعاده(ي االستراتيج اإلبداعاألشياء و  إنترنت)غير القياسي( للعالقة بين  معامل اإلنحدار( 

bS :  الخطأ المعياري لمعامل اإلنحدار لـb 

( إلى انها قيمة دالة إحصائيا  وهو ما يؤكد بحسب مفهوم 8.115البالغة ) Sobelتشير قيمة اختبار 

الدراسة. ولمعرفة الداللة اإلحصائية  أنموذجاألشياء في  نترنتاإلختبار على الدور الوسيط إل

تمت اإلستعانة بالموقع التالي   Sobelالختبار

http://danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31) ) .وكما هو موضح أدناه 

http://danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31
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 ( خالصة نتائج التحليل : 4-26ويبين الجدول ) 

 وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتبوجود  االستراتيجي اإلبداععلى  ممارسات القيادة االلكترونية

Beta (a) Beta (b) Beta(c)  SE (a) SE (b) t-(a) t-(b) t-(c) 

526.0 52460 0.389 0.043 0.045 13.905 9.952 8.237 

 الداللة الخطأ المعياري  Sobel Test Mediation طبيعة الدور الوسيط VAF الكليالتأثير  التأثير غير المباشر

0.292 0.681 0.428 Partial 84443 0.034 05000 

 التأثير غير المباشر+  Beta (c)=  التأثير الكلي

 عند إحصائيا   دالة Sobel الختبار المحسوبة ويظهر من نتائج الجدول المذكور ان القيمة

 وسيطا ، دورا   يلعب األشياء إنترنت متغير أن كون  على يدل ما وهو (،2.21) و( 2.25) المستويين

االستراتيجي الن  اإلبداعو  اإللكترونية القيادة ممارسات بين  Partial Mediatorولكنه وسيط جزئي 

 قيمة

 (VAF) Variance Accounted For( 0.428بلغت)  .(Hair et al., 2014:224-225) 
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1-4H0 :( األداء المتوقع، الخبرة، التأثير ال یوجد أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية

توى األشياء متغيرًا وسيطًا عند مس إنترن ( على الجاهزية التنظيمية بوجود االجتماعي، الجهد المتوقع

 في شركات االتصاالت االردنية. (  0.05)داللة 

المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على ( نتائج تحليل 27-1يوضح الجدول )

ظهرت أ األشياء متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية. حيث إنترنتبوجود  الجاهزية التنظيمية

نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية )األداء 

األشياء متغيرا   تإنترنبوجود  ة، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقع( على الجاهزية التنظيميةالمتوقع، الخبر 

 وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية.

 إذ بلغت قيم معامل التأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على كل من الجاهزية التنظيمية

( على التوالي وهو ما يشير إلى 0.625( و )0.425دنية )األشياء في شركات االتصاالت االر  إنترنتو 

صاالت األشياء في شركات االت إنترنتو  أن ممارسات القيادة االلكترونية تؤثر على الجاهزية التنظيمية

الردنية من ا االردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام بممارسات القيادة االلكترونية في شركات اإلتصاالت

قيمة  األشياء في شركات االتصاالت االردنية وبلغت إنترنتو  شأنه توليد تأثير على الجاهزية التنظيمية

(، كما بلغت   0.05( على التوالي وهي داللة عند مستوى )13.905( و )7.795مسار التأثير )

ردنية في شركات االتصاالت اال يةاألشياء على الجاهزية التنظيم نترنتقيمة معامل التأثير المباشر إل

االت في شركات االتص األشياء تؤثر على الجاهزية التنظيمية إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 0.329)

أثير األشياء في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد ت إنترنتاالردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام ب

(.   0.05( وهي داللة عند مستوى )6.108سار التأثير )وبلغت قيمة م على الجاهزية التنظيمية
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األشياء  نترنتإبوجود  وبلغ التأثير غير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على الجاهزية التنظيمية

األشياء تلعب دورا   إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 2.226متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية )

ت االردنية في شركات اإلتصاال وسيطا  في العالقة بين ممارسات القيادة االلكترونية والجاهزية التنظيمية

 (.  0.05( وهي داللة عند مستوى )5.109وبلغت قيمة مسار التأثير )

جاهزية العلى  القيادة االلكترونية المباشر لممارساتتأثير للنتائج تحليل المسار  (:27-1جدول )

 في شركات االتصاالت االردنية وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتبوجود  التنظيمية

 المتغيرات
نوع 

 التأثير

قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

 معامل التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

القيادة ممارسات 

  لكترونيةاال
الجاهزية 

 التنظيمية
 إنترنت 05000 7.795 0.425 مباشر

 األشياء

0.391 

 األشياء إنترنت

ممارسات القيادة  0.389

  لكترونيةاال
 إنترنت

 األشياء
 05000 13.905 0.625 مباشر

 األشياء إنترنت
 

الجاهزية 

 التنظيمية
الجاهزية  05000 6.108 0.329 مباشر

 التنظيمية

0.464 

الجاهزية 

 التنظيمية

0.460 
ممارسات القيادة 

  لكترونيةاال
الجاهزية 

 التنظيمية
غير 

 مباشر
05306 5.109 05000 

 

وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية األولى، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية 

 لممارسات القيادة االلكترونية على الجاهزية التنظيميةالبديلة التي تنص على وجود أثر غير مباشر 

في شركات االتصاالت االردنية.  (  0.05)األشياء متغيرا  وسيطا  عند مستوى داللة  إنترنتبوجود 

 ( يوضح ذلك.5-1والشكل )
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 ترن إنبوجود  الجاهزية التنظيميةعلى  ممارسات القيادة االلكترونية( : معامالت تأثير 2-4الشكل )

 في شركات االتصاالت االردنية وسيطاً  األشياء متغيراً 

األشياء كشرط لتحقيق الجاهزية التنظيمية  إنترنتدف معرفة داللة الدور الوسيط لمتغير وبه

الخاص التالي  باستخدام الموقع Sobelلممارسات القيادة اإللكترونية تمت اإلستعانة باختبار  وكنتيجة

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm) ) (28-1)والنتائج موضحة بالجدول. 

اء متغيرا  األشي إنترنتممارسات القيادة االلكترونية على الجاهزية التنظيمية بوجود أثر  (28-1)جدول 

 وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية

 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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( إلى انها قيمة دالة إحصائيا  وهو ما يؤكد بحسب 5.112البالغة ) Sobelتشير قيمة اختبار 

 الدراسة. ولمعرفة الداللة اإلحصائية أنموذجاألشياء في  نترنتمفهوم اإلختبار على الدور الوسيط إل

 تمت اإلستعانة بالموقع التالي Sobelالختبار 

http://danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31)) .وكما هو موضح أدناه 

 

 ( خالصة نتائج التحليل : 4-29ويبين الجدول ) 

 وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتبوجود  الجاهزية التنظيميةعلى  ممارسات القيادة االلكترونية

Beta (a) Beta (b) Beta(c)  SE (a) SE (b) t-(a) t-(b) t-(c) 

526.0 0.329 0.425 0.043 0.060 13.905 6.108 7.795 

 الداللة الخطأ المعياري  Sobel Test Mediation طبيعة الدور الوسيط VAF التأثير الكلي التأثير غير المباشر

0.206 0.631 0.326 Partial 34020 0.040 05000 

 التأثير غير المباشر+  Beta (c)=  التأثير الكلي

دالة إحصائيا  عند  Sobelويظهر من نتائج الجدول المذكور ان القيمة المحسوبة الختبار 

األشياء يلعب دورا  وسيطا ، ولكنه  إنترنتوهو ما يدل على كون أن متغير  (،2.21( و)2.25المستويين )

 قيمة الن على الجاهزية التنظيمية بين ممارسات القيادة اإللكترونية   Partial Mediatorوسيط جزئي 

http://danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31
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 (VAF) Variance Accounted For( 0.326بلغت.) (Hair et al., 2014:224-225) 

2-4H0 : األداء المتوقع، الخبرة، التأثير )ال یوجد أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية

ى األشياء متغيرًا وسيطًا عند مستو  إنترن بوجود  اإلبداع( على إدارة عملية االجتماعي، الجهد المتوقع

 في شركات االتصاالت االردنية. (  0.05)داللة 

( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 12-1يوضح الجدول )

األشياء متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظهرت  إنترنتبوجود  اإلبداعإدارة عملية 

 نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية )األداء

ألشياء متغيرا  ا إنترنتبوجود  اإلبداعالمتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقع( على إدارة عملية 

 وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية.

 إلبداعاإذ بلغت قيم معامل التأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على كل من إدارة عملية 

( على التوالي وهو ما يشير إلى 0.625( و )0.194ات االتصاالت االردنية )األشياء في شرك إنترنتو 

االت األشياء في شركات االتص إنترنتو  اإلبداعأن ممارسات القيادة االلكترونية تؤثر على إدارة عملية 

ن م االردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام بممارسات القيادة االلكترونية في شركات اإلتصاالت االردنية

يمة األشياء في شركات االتصاالت االردنية وبلغت ق إنترنتو  اإلبداعشأنه توليد تأثير على إدارة عملية 

(، كما بلغت   0.05( على التوالي وهي داللة عند مستوى )13.905( و )2.805مسار التأثير )

دنية شركات االتصاالت االر في  اإلبداعاألشياء على إدارة عملية  نترنتقيمة معامل التأثير المباشر إل

ت في شركات االتصاال اإلبداعاألشياء تؤثر على إدارة عملية  إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 0.369)

أثير األشياء في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد ت إنترنتاالردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام ب
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(.   0.05( وهي داللة عند مستوى )5.958التأثير )وبلغت قيمة مسار  اإلبداععلى إدارة عملية 

األشياء  ترنتإنبوجود  اإلبداعوبلغ التأثير غير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على إدارة عملية 

األشياء تلعب دورا   إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 0.231متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية )

االردنية  في شركات اإلتصاالت اإلبداعالقة بين ممارسات القيادة االلكترونية وإدارة عملية وسيطا  في الع

 (.  0.05( وهي داللة عند مستوى )3.711وبلغت قيمة مسار التأثير )

للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على إدارة عملية تحليل المسار  نتائج (12-1)جدول

 األشياء متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية إنترنتبوجود  اإلبداع

 المتغيرات
نوع 

 التأثير

قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

 معامل التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

ممارسات القيادة 

  لكترونيةاال
إدارة عملية 

 اإلبداع
 إنترنت 05003 2.805 0.194 مباشر

 األشياء

0.391 

 األشياء إنترنت

ممارسات القيادة  0.389

  لكترونيةاال
 إنترنت

 األشياء
 05000 13.905 0.625 مباشر

 األشياء إنترنت
 

إدارة عملية 

 اإلبداع
إدارة عملية  05000 5.958 0.369 مباشر

 اإلبداع

0.263 

إدارة عملية 

 اإلبداع

0.258 
القيادة ممارسات 

  لكترونيةاال
إدارة عملية 

 اإلبداع
غير 

 مباشر
0.231 3.711 05000 

  

وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية الثانية، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية 

 إلبداعاالبديلة التي تنص على وجود أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية على إدارة عملية 

في شركات االتصاالت االردنية.  (  0.05)األشياء متغيرا  وسيطا  عند مستوى داللة  إنترنتبوجود 

 ( يوضح ذلك.12-1والشكل )
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بوجود  اإلبداعمعامالت تأثير ممارسات القيادة االلكترونية على إدارة عملية : (01-4الشكل )
 األشياء متغيرًا وسيطًا في شركات االتصاالت االردنية إنترن 

 إلبداعااألشياء كشرط لتحقيق إدارة عملية  إنترنتدف معرفة داللة الدور الوسيط لمتغير وبه

الخاص التالي  باستخدام الموقع Sobelلممارسات القيادة اإللكترونية تمت اإلستعانة باختبار  وكنتيجة

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm)  ) (11-1)والنتائج موضحة بالجدول. 

  

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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 تغيرا  األشياء م إنترنتبوجود  اإلبداعإدارة عملية على  القيادة االلكترونية ممارسات أثر (11-1)جدول 

 في شركات االتصاالت االردنية وسيطا  

 

( إلى انها قيمة دالة إحصائيا  وهو ما يؤكد بحسب 5.287البالغة ) Sobelتشير قيمة اختبار 

 الدراسة. ولمعرفة الداللة اإلحصائية أنموذجاألشياء في  نترنتمفهوم اإلختبار على الدور الوسيط إل

 تمت اإلستعانة بالموقع التالي Sobelالختبار 

http://danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31)  ).وكما هو موضح أدناه 

 

  

http://danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31
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 ( خالصة نتائج التحليل : 4-32ويبين الجدول ) 

 وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتبوجود  اإلبداعإدارة عملية على  ممارسات القيادة االلكترونية

Beta (a) Beta (b) Beta(c)  SE (a) SE (b) t-(a) t-(b) t-(c) 

526.0 0.369 0.194 0.043 0.065 13.905 5.958 2.805 

 الداللة الخطأ المعياري  Sobel Test Mediation طبيعة الدور الوسيط VAF التأثير الكلي التأثير غير المباشر

0.231 0.425 0.543 Partial 34387 0.043 05000 

 التأثير غير المباشر+  Beta (c)=  التأثير الكلي

دالة إحصائيا  عند  Sobelويظهر من نتائج الجدول المذكور ان القيمة المحسوبة الختبار 

األشياء يلعب دورا  وسيطا ،  إنترنت( ، وهو ما يدل على كون أن متغير 2.21( و )2.25المستويين )

ن ال  اإلبداعأدارة عملية بين ممارسات القيادة اإللكترونية على   Partial Mediatorولكنه وسيط جزئي 

 قيمة

 (VAF) Variance Accounted For( 0.543بلغت.) (Hair et al., 2014:224-225) 

3-4H0 :( األداء المتوقع، الخبرة، التأثير ال یوجد أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية

وى األشياء متغيرًا وسيطًا عند مست إنترن ( على التنفيذ المنضبط بوجود االجتماعي، الجهد المتوقع

 في شركات االتصاالت االردنية. (  0.05)داللة 

( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 13-1يوضح الجدول )

األشياء متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظهرت  إنترنتبوجود  التنفيذ المنضبط

نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية )األداء 
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األشياء متغيرا   تإنترنبوجود  المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقع( على التنفيذ المنضبط

 سيطا  في شركات االتصاالت االردنية.و 

 إذ بلغت قيم معامل التأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على كل من التنفيذ المنضبط

( على التوالي وهو ما يشير إلى 0.625( و )0.337األشياء في شركات االتصاالت االردنية ) إنترنتو 

صاالت األشياء في شركات االت إنترنتو  تنفيذ المنضبطأن ممارسات القيادة االلكترونية تؤثر على ال

االردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام بممارسات القيادة االلكترونية في شركات اإلتصاالت االردنية من 

قيمة  األشياء في شركات االتصاالت االردنية وبلغت إنترنتو  شأنه توليد تأثير على التنفيذ المنضبط

(، كما بلغت   0.05( على التوالي وهي داللة عند مستوى )13.905( و )6.699مسار التأثير )

ردنية في شركات االتصاالت اال األشياء على التنفيذ المنضبط نترنتقيمة معامل التأثير المباشر إل

االت في شركات االتص األشياء تؤثر على التنفيذ المنضبط إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 0.477)

أثير األشياء في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد ت إنترنتوبالتالي فإن زيادة االهتمام باالردنية 

(. وبلغ   0.05( وهي داللة عند مستوى )9.524وبلغت قيمة مسار التأثير ) على التنفيذ المنضبط

األشياء متغيرا   إنترنتبوجود  التأثير غير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على التنفيذ المنضبط

األشياء تلعب دورا  وسيطا   إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 0.298وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية )

ة وبلغت في شركات اإلتصاالت االردني في العالقة بين ممارسات القيادة االلكترونية والتنفيذ المنضبط

 (.  0.05ى )( وهي داللة عند مستو 6.805قيمة مسار التأثير )
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لتنفيذ اعلى  القيادة االلكترونية المباشر لممارساتتأثير للنتائج تحليل المسار :  (13-1جدول )

 األردنيةفي شركات االتصاالت  وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتبوجود  المنضبط

 المتغيرات
نوع 

 التأثير

قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

معامل 

 التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

ممارسات القيادة 

  لكترونيةاال
التنفيذ 

 المنضبط
 إنترنت 05000 6.699 0.337 مباشر

 األشياء

0.391 

 األشياء إنترنت

ممارسات القيادة  0.389

  لكترونيةاال
 إنترنت

 األشياء
 05000 13.905 0.625 مباشر

 األشياء إنترنت
 

التنفيذ 

 المنضبط
التنفيذ  05000 9.524 0.477 مباشر

 المنضبط

0.541 

 التنفيذ المنضبط

ممارسات القيادة  0.538

  لكترونيةاال
التنفيذ 

 المنضبط

غير 

 مباشر
0.298 6.805 05000 

لفرضية اوهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية الثالثة، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل 

وجود ب البديلة التي تنص على وجود أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية على التنفيذ المنضبط

 والشكل  في شركات االتصاالت االردنية. (  0.05)األشياء متغيرا  وسيطا  عند مستوى داللة  إنترنت

 .يوضح ذلك (1-11)
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 رن إنتبوجود  التنفيذ المنضبطعلى  القيادة االلكترونيةممارسات معامالت تأثير  (:00-4الشكل )
 في شركات االتصاالت االردنية وسيطاً  األشياء متغيراً 

 كنتيجةو  األشياء كشرط لتحقيق التنفيذ المنضبط إنترنتدف معرفة داللة الدور الوسيط لمتغير وبه

الخاص التالي  باستخدام الموقع Sobelلممارسات القيادة اإللكترونية تمت اإلستعانة باختبار 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm)  ) (34-1)بالجدول والنتائج موضحة. 

 ء متغيرا  األشيا إنترنتبوجود  التنفيذ المنضبطعلى  القيادة االلكترونية ممارسات ( أثر11-1)جدول

 في شركات االتصاالت االردنية وسيطا  

 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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( إلى انها قيمة دالة إحصائيا  وهو ما يؤكد بحسب مفهوم 7.157البالغة ) Sobelتشير قيمة اختبار 

 الدراسة. ولمعرفة الداللة اإلحصائية الختبار أنموذجاألشياء في  نترنتاإلختبار على الدور الوسيط إل

Sobel انة بالموقع التاليتمت اإلستع 

(http://danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31 ) .وكما هو موضح أدناه 

 

 ( خالصة نتائج التحليل : 4-35ويبين الجدول ) 

 وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتبوجود  التنفيذ المنضبطعلى  ممارسات القيادة االلكترونية

Beta (a) Beta (b) Beta(c)  SE (a) SE (b) t-(a) t-(b) t-(c) 

526.0 0.477 0.337 0.043 0.058 13.905 9.524 6.699 

 الداللة الخطأ المعياري  Sobel Test Mediation طبيعة الدور الوسيط VAF التأثير الكلي التأثير غير المباشر

0.298 0.635 0.469 Partial 74037 0.041 05000 

 التأثير غير المباشر+  Beta (c)=  التأثير الكلي

 عند إحصائيا   دالة Sobel الختبار المحسوبة ويظهر من نتائج الجدول المذكور ان القيمة

لكنه و  وسيطا ، دورا   يلعب األشياء إنترنت متغير أن كون  على يدل ما وهو (،2.21)و( 2.25) المستويين

 قيمة الن  التنفيذ المنضبطعلى  اإللكترونية القيادة ممارسات بين  Partial Mediatorوسيط جزئي 

 (VAF) Variance Accounted For( 0.469بلغت ) .(Hair et al., 2014:224-225) 

http://danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31
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4-4H0 :( األداء المتوقع، الخبرة، التأثير ال یوجد أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية

ستوى األشياء متغيراً وسيطاً عند م إنترن ( على الرصف االستراتيجي بوجود المتوقعاالجتماعي، الجهد 

 في شركات االتصاالت االردنية. (  0.05)داللة 

( نتائج تحليل المسار للتأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على 16-1يوضح الجدول )

 األشياء متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية. حيث أظهرت إنترنتبوجود  الرصف االستراتيجي

نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية )األداء 

األشياء  رنتإنتبوجود  المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقع( على الرصف االستراتيجي

 وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية. متغيرا  

 إذ بلغت قيم معامل التأثير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على كل من الرصف االستراتيجي

( على التوالي وهو ما يشير إلى 0.625( و )0.343األشياء في شركات االتصاالت االردنية ) إنترنتو 

التصاالت األشياء في شركات ا إنترنتو  ى الرصف االستراتيجيأن ممارسات القيادة االلكترونية تؤثر عل

االردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام بممارسات القيادة االلكترونية في شركات اإلتصاالت االردنية من 

لغت قيمة األشياء في شركات االتصاالت االردنية وب إنترنتو  شأنه توليد تأثير على الرصف االستراتيجي

(، كما بلغت   0.05( على التوالي وهي داللة عند مستوى )13.905( و )6.466ير )مسار التأث

االردنية  في شركات االتصاالت األشياء على الرصف االستراتيجي نترنتقيمة معامل التأثير المباشر إل

صاالت في شركات االت األشياء تؤثر على الرصف االستراتيجي إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 0.406)

أثير األشياء في شركات اإلتصاالت االردنية من شأنه توليد ت إنترنتاالردنية وبالتالي فإن زيادة االهتمام ب

(.   0.05( وهي داللة عند مستوى )7.498وبلغت قيمة مسار التأثير ) على الرصف االستراتيجي
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األشياء  إنترنتد بوجو  راتيجيوبلغ التأثير غير المباشر لممارسات القيادة االلكترونية على الرصف االست

األشياء تلعب دورا   إنترنت( وهو ما يشير إلى أن 0.254متغيرا  وسيطا  في شركات االتصاالت االردنية )

االت االردنية في شركات اإلتص وسيطا  في العالقة بين ممارسات القيادة االلكترونية والرصف االستراتيجي

 (.  0.05داللة عند مستوى ) ( وهي6.617وبلغت قيمة مسار التأثير )

رصف العلى  القيادة االلكترونية المباشر لممارساتتأثير للتحليل المسار  (: نتائج16-1جدول )

 األردنيةفي شركات االتصاالت  وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتبوجود  االستراتيجي

 المتغيرات
نوع 

 التأثير

قيمة معامالت 

 التأثير

قيمة مسار 

 التأثير

Sig* 

مستوى 

 الداللة

2R 

 معامل التحديد

Adjusted   

2R  

معامل التحديد 

 المعدل

ممارسات 

القيادة 

 اللكترونية ا
 

الرصف 

 05000 6.466 0.343 مباشر االستراتيجي
 األشياء إنترنت

0.391 

 األشياء إنترنت

ممارسات  0.389

القيادة 

 لكترونيةاال
 

 األشياء إنترنت
 05000 13.905 0.625 مباشر

 إنترنت

 األشياء
 

الرصف 

 االستراتيجي
 05000 7.498 0.406 مباشر

الرصف 

 االستراتيجي

0.464 

الرصف 

 االستراتيجي

0.460 
ممارسات 

القيادة 

 لكترونيةاال
 

الرصف 

 االستراتيجي
غير 

 مباشر
0.254 6.617 05000 

قبل الفرضية الفرضية العدمية وترابعة، وعليه ترفض الوهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية 

 البديلة التي تنص على وجود أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية على الرصف االستراتيجي

في شركات االتصاالت االردنية.  (  0.05)األشياء متغيرا  وسيطا  عند مستوى داللة  إنترنتبوجود 

 ( يوضح ذلك.12-1والشكل )
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بوجود  الرصف االستراتيجيعلى  ممارسات القيادة االلكترونية( معامالت تأثير 09-4الشكل )

 في شركات االتصاالت االردنية وسيطاً  األشياء متغيراً  إنترن 

راتيجي الرصف االستاألشياء كشرط لتحقيق  إنترنتدف معرفة داللة الدور الوسيط لمتغير وبه

الخاص التالي  باستخدام الموقع Sobelلممارسات القيادة اإللكترونية تمت اإلستعانة باختبار  وكنتيجة

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm) )(17-1)والنتائج موضحة بالجدول  

ألشياء ا إنترنتبوجود  الرصف االستراتيجيعلى  القيادة االلكترونية ممارساتأثر  :  (17-1)جدول 

 في شركات االتصاالت االردنية وسيطا   متغيرا  

 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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( إلى انها قيمة دالة إحصائيا  وهو ما يؤكد بحسب 5.851البالغة ) Sobelتشير قيمة اختبار 

 الدراسة. ولمعرفة الداللة اإلحصائية أنموذجاألشياء في  نترنتمفهوم اإلختبار على الدور الوسيط إل

  تمت اإلستعانة بالموقع التالي Sobelالختبار 

http://danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31) ).وكما هو موضح أدناه 

 

 خالصة نتائج التحليل : ( 18-1ويبين الجدول )
 وسيطا   األشياء متغيرا   إنترنتبوجود  الرصف االستراتيجيعلى  ممارسات القيادة االلكترونية

Beta (a) Beta (b) Beta(c)  SE (a) SE (b) t-(a) t-(b) t-(c) 

526.0 0.406 0.343 0.043 0.063 13.905 7.498 6.466 

 الداللة الخطأ المعياري  Sobel Test Mediation طبيعة الدور الوسيط VAF التأثير الكلي التأثير غير المباشر

0.254 0.597 0.425 Partial 34890 0.043 05000 

 التأثير غير المباشر+  Beta (c)=  التأثير الكلي

 عند إحصائيا   دالة Sobel الختبار المحسوبة ويظهر من نتائج الجدول المذكور ان القيمة

 وسيطا ، دورا   يلعب األشياء إنترنت متغير أن كون  على يدل ما ، وهو (2.21) و( 2.25) المستويين

على الرصف االستراتيجي  اإللكترونية القيادة ممارسات بين  Partial Mediatorولكنه وسيط جزئي 

 الن قيمة

 (VAF) Variance Accounted For( 0.425بلغت ) .(Hair et al., 2014:224-225) 

http://danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=31
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات

  من:ويستعرض كال 

 
 

 

 

 

المقدمة

ج مناقشة النتائ
واالستنتاجات

التوصيات 
والدراسات 
المستقبلية
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 ( المقدمة 5-0)

ي هذا الفصل ف الفرضيات،بعد انهاء عملية التحليل في الفصل الرابع لمتغيرات الدراسة واختبار 

يتم التطرق الى اهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة وبناءا عليها تم وضع التوصيات والمقترحات 

 لللدراسات المستقبلية.

 ( مناقشة النتائج واالستنتاجات 5-9) 

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة : (5-9-0)

 مرتفع في شركات االتصاالت األردنية ، منممارسات القيادة االلكترونية أظهرت النتائج أن مستوى -0

أنها قادرة على توطين الخبرات المتخصصة في المجال وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ، ويوضح هذا 

الرقمي ، وأن القادة لديهم وعي تام بالتحديات الناتجة عن التكنولوجيا  وفهم كامل للمشاكل التي تواجه 

 هارات والمعرفة من ارجاء العالم ادرة على االلمام بالمالشركات وحلها ، اضافه الى أنها ق

بينت النتائج أن مستوى ممارسة األداء المتوقع في شركات االتصاالت األردنية مرتفع من وجهة  -9

على انها تقوم بالتدريب المستمر لزيادة القدرة على المنافسة ، يؤكد  وذلكنظر افراد عينة الدراسة ، 

 والتطور  إلبداعلباإلضافة الى وجود عامل تحفيزي لتطوير األداء ، كما يبين أن بيئة العمل حيوية وتسعى 

. 
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وضحت النتائج أن مستوى ممارسة الخبرة في شركات االتصاالت األردنية مرتفعة وبشكل عالي أذ  -1

يئة أن بيئة العمل في الشركة ب لمرتبة األولى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ، ويوضح هذاتقع في ا

رونية باإلضافة الى انها تحفز العاملين على متطلبات القيادة االلكت تعاونية وتتشارك الخبرة فيما بينها ، 

أنها تشارك  ،ية لدى العاملين اإلبداعمن خالل التدريب ويؤكد على ذلك أنها تعتبر أولوية لتحفز القدرات 

 .المعرفة بين جميع الموظفين الكترونيا 

وضحت النتائج أن مستوى ممارسة التأثير االجتماعي  في شركات االتصاالت األردنية مرتفعة من  -1

أنها تراعي الجوانب اإلنسانية عند التعامل مع الموظفين ، وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ، ويوضح هذا 

وتشجع الموظفين على المشاركة بالمناسبات االجتماعية ، باإلضافة الى انها تشارك االلموظفين في 

 عمليات تبادل المعلومات .

جهة من و  توسطةاثبتت النتائج أن مستوى ممارسة الجهد المتوقع  في شركات االتصاالت األردنية م-5

نظر أفراد عينة الدراسة ، وذلك يوضح على أنها تجيد أداء المهارات االلكترونية ، وتتميز بدقة إيصال 

مو تقيم  اسهامات الموظفين باالعتماد على ن لكنها ال تعتمد بشكل كبير علىالتعليمات للموظفين ، 

 الشركة .

هة التصاالت األردنية متوسط من وجاالستراتيجي  في شركات ا اإلبداعاثبتت النتائج أن مستوى  -6

بين جي رصف استراتيوجود الى  االستراتجي يحتاج اإلبداعنظر أفراد عينة الدراسة ، وذلك يوضح بأن 

 . اإلبداعبيئته الداخلية والخارجية ، والجاهزية التنظيمية للحصول على 
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ت األردنية في شركات االتصاال االستراتيجي  لإلبداعالجاهزية التنظيمية اثبتت النتائج أن مستوى  -7

 تهتم بأعداد الموظفين ألي تغيرات قدأنها ال متوسط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ، وذلك يوضح 

  ق تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطوراتبتطبي تعي يجب انباإلضافة ال انها تطرأ على الشركة ، 

 .ولتحسين استراتيجياتها 

ية االستراتيجي  في شركات االتصاالت األردن لإلبداع  اإلبداعالنتائج أن مستوى إدارة عملية  بينت -8

يدل على أن شركات االتصاالت ما زالت دون المستوى متوسط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ، وذلك 

همية التعاون مدى أ  وانها بحاجة للتوسع بالتكنولوجيا للتحسين من قدرتها ، باإلضافة الى انها ال تدرك

 مع المنافسين للحصول على ميزتها التنافسية .

دنية االستراتيجي  في شركات االتصاالت األر  لإلبداعوضحت النتائج أن مستوى التنفيذ المنضبط  -5

، شكل كاملب اإلبداعال تضع خطط لتحقيق  هامتوسط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ، وذلك يوضح أن

ال تتبع  باإلضافة الى انهاالطويل االمد،  اإلبداعتحتاج الى تخطيط استراتيجي فعال لتحقيق  كما انها

 .ثقافة تنظيمية معينه مما يؤثر على السلوك المتبع في المنظمة

ت األردنية االستراتيجي  في شركات االتصاال لإلبداعاثبتت النتائج أن مستوى الرصف االستراتيجي  -12

تحتاج الى الوعي باألهداف التنظيمية من  هامتوسط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وذلك يوضح أن

خالل تحسين معرفتها بالتكنولوجيا الموجودة، وباإلضافة الى انه ينقصها التخطيط والدراية العالية في 

 مجال التكنولوجيا.
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األشياء في شركات االتصاالت األردنية مرتفع من وجهة نظر  إنترنتلنتائج أن مستوى وضحت ا -11

 األشياء يهتم بالجوانب السوقية للشركة ويسهل التواصل. إنترنتأفراد عينة الدراسة ، وذلك يوضح أن 

ياء في شركات األش نترنتوالجوانب السوقية والبنية التحتية إلوضحت النتائج أن مستوى التواصل  -12

يق تقدم حلول لتطباالتصاالت األردنية مرتفع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وذلك يوضح أنها 

التكنولوجيا الحديثة، باإلضافة الى انها تقوم باستيعاب أدوار التواصل االفتراضي من خالل دورات تدريبية 

وتضع خطط  ،مدطويل اال التنافسي اإلبداعقيق الحاجات المستقبلية لتح، وتبين انها تتنبأ بللموظفين

 واستراتيجيات بديلة للتعامل مع الموظفين في حال حدوث أي امر طارئ.

 ( مناقشة الفرضيات 5-9-9)

 ة األولى:يالفرضية الرئيس

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية  :االولىمناقشة الفرضية الرئيسية 

 إلبداعالممارسات القيادة االلكترونية )األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقع( على 

على أن . وهذا يدل األردنية في شركات االتصاالت  (  0.05) االستراتيجي عند مستوى داللة

 فضلأاالستراتيجي من خالل مساعدتها في تحقيق مستقبل  اإلبداعممارسات القيادة االلكترونية تؤثر على 

تائج هذه كما وتتفق ن .اإلبداعكما ان لها دور إيجابي يساعد في تحقيق  االستراتيجي، اإلبداعتعزيز ل

 الحرجة.انها تساعد في مواجهة التحديات  أكدت (Spil et al.,2016)الدراسة مع نتائج 

داللة  وجود أثر مباشر ذي أظهرت نتائج التحليل االحصائيمناقشة اختبار الفرضية الفرعية األولى: 

احصائية لممارسات القيادة االلكترونية )األداء المتوقع، الخبرة، الجهد المتوقع( على الجاهزية التنظيمية 
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ممارسات القيادة أن  يشير الى وهي ذات داللة إحصائية وهو ما (  0.05) عند مستوى داللة

 ،على تحقيق الجاهزية التنظيمية في شركات االتصاالت الخلوية األردنيةلها أثر إيجابي االلكترونية 

حيث تقوم المنظمة بوضع خطط بديلة ألغتنام الفرص والتنبؤ بأحداث مستقبلية تساعد في تطوير 

 (Politis, 2014)وتتفق هذه النتائج من نتائج دراسة  .عملية التغيير التنظيمي،استراتيجياتها وتسهل 

 التنظيمية.حيث بينت ان للقيادة االلكترونية دور فعال بتحقيق الجاهزية 

اشر لممارسة وجود أثر مبأظهرت نتائج التحليل االحصائي الى  الثانية:مناقشة اختبار الفرضية الفرعية 

، ويشير الى عدم وجود أثر مباشر   (  0.05) عند مستوى داللة اإلبداعالخبرة على إدارة عملية 

االتصاالت  في شركات اإلبداعلممارسة التأثير االجتماعي واألداء المتوقع والجهد المتوقع على إدارة عملية 

، وهذا يعود الى ضعف تطبيقهم في شركات االتصاالت والتي من شأنها تحقيق قيادة الكترونية  األردنية

 .  اإلبداعمتمكنة إلدارة عملية 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة  الثالثة:مناقشة اختبار الفرضية الفرعية 

على التنفيذ  (المتوقع، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقعاألداء ) إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية

. وهذا يدل على أهمية ممارسات القيادة االلكترونية في تحقيق (  0.05) المنضبط عند مستوى داللة

 الشركة.التنفيذ المنضبط في شركات االتصاالت والتي تساهم في تسريع العمليات داخل 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة  :الرابعةمناقشة اختبار الفرضية الفرعية 

إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية )الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد المتوقع( على الرصف 

. ويدل على أهمية ممارسات القيادة االلكترونية في تحقيق (  0.05) االستراتيجي عند مستوى داللة

ة والذي يقوم بدوره بتسهيل الموائمة بين البيئة الداخلي االتصاالت،الرصف االستراتيجي في شركات 
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االستراتيجية تعمل على  ان المواءمة( Li et al., 2016دراسة )اتفقت نتائج هذه الدراسة مع  والخارجية.

 .تقنياتالالتكنولوجيا الرقمية لالستفادة بشكل كامل من اإلمكانيات التي توفرها  النحو األمثل مع

 الفرضية الثانية 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر مباشر ذي داللة  الثانية:مناقشة اختبار الفرضية الرئيسية 

( في شركات   0.05)عند مستوى داللة  األشياء إنترنتإحصائية لممارسات القيادة االلكترونية على 

فقد تبين إن زيادة االهتمام بممارسات القيادة اإللكترونية في شركات االتصاالت  االتصاالت األردنية.

من  كون القيادة االلكترونية تحتاج الى نوع مختلف ،األشياء إنترنتاالردنية من شأنه توليد تأثير على 

( والتي تؤكد spil et al.,2017)دراسة هذه النتيجة مع نتائج اتفقت  الموظفين.التكنولوجيا للتعامل مع 

 .اإلبداعودورها الكبير في تحقيق األشياء  إنترنتعلى وجود أثر للقيادة االلكترونية على 

 

 الفرضية الثالثة 

اشر ذي داللة مبأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر  مناقشة اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة:

( في شركات   0.05)عند مستوى داللة االستراتيجي  اإلبداعاألشياء على  نترنتإحصائية إل

فأنه يساعد  ،االستراتيجي اإلبداعاألشياء من شأنه توليد  إنترنتوأن زيادة االهتمام ب .االتصاالت االردنية

حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  األمد.في خلق بيئة إبداعية تتعامل مع خطط طويلة 

(purba,2015 وانها تؤكد على أن الشركات تحتاج )االستراتيجي من خالل تكنولوجيا تحقق  لإلبداع

 االستدامة.
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 الفرضية الرئيسية الرابعة وتفرعاتها  

ر حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر غير مباش الرابعة:مناقشة اختبار الفرضية الرئيسية 

ذي داللة إحصائية لممارسات القيادة االلكترونية )األداء المتوقع، الخبرة، التأثير االجتماعي، الجهد 

 (  0.05) عند مستوى داللةاألشياء متغيرا  وسيطا   إنترنتاالستراتيجي بوجود  اإلبداعالمتوقع( على 

في شركات االتصاالت االردنية. ما يشير إلى أن زيادة االهتمام بممارسات القيادة االلكترونية من شأنه 

لمستقبل وذلك الن القادة يجب ان يكون لديهم رؤيا ل األشياء إنترنتاالستراتيجي و  اإلبداعتوليد تأثير على 

  للمنظمة.األشياء يتنبأ بالحاجات المستقبلية  إنترنتو 

 الرابعة:مناقشة الفرضيات الفرعية 

وجود ب بينت النتائج وجود أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية على الجاهزية التنظيمية -1

في شركات االتصاالت االردنية.  (  0.05)األشياء متغيرا  وسيطا  عند مستوى داللة  إنترنت

التحتية  يةخالل البنوذلك من  الجاهزية التنظيميةؤثر على ياألشياء  إنترنتوهو ما يشير إلى أن 

 األشياء. إنترنتوتجهيزات طويلة األمد يحققها 

بوجود  بداعاإلبينت النتائج وجود أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية على إدارة عملية  -2

 االتصاالت االردنية.في شركات  (  0.05)األشياء متغيرا  وسيطا  عند مستوى داللة  إنترنت

ء يسعى األشيا إنترنتفأن  اإلبداعاألشياء تؤثر على إدارة عملية  إنترنتوهو ما يشير إلى أن 

 إبداعية.لخلق بيئة 

وجود ب بينت النتائج وجود أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية على التنفيذ المنضبط -1

في شركات االتصاالت االردنية.  (  0.05)األشياء متغيرا  وسيطا  عند مستوى داللة  إنترنت
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مشكالت اذ انه يسعى لحل ال ،المنضبطاألشياء تؤثر على التنفيذ  إنترنتوهو ما يشير إلى أن 

 متقن.وتحقيق األهداف بشكل 

 اتيجيالرصف االستر بينت النتائج وجود أثر غير مباشر لممارسات القيادة االلكترونية على  -1

في شركات االتصاالت  (  0.05)األشياء متغيرا  وسيطا  عند مستوى داللة  إنترنتبوجود 

 نترنتإفأن  االستراتيجي،األشياء تؤثر على الرصف  إنترنتوهو ما يشير إلى أن  االردنية.

 المنافسين.األشياء يعمل على رفع مستوى الشركة من خالل مواجهة التحديات الحرجة من 

 التوصيات:( 5-3)

 -في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بما يلي:

ضرورة تعزيز ممارسات القيادة االلكترونية كونها تحقق دورا فعاال في المنظمة والتي تساعد في  -1

  اإلبداعفي تحقيق عملية  حل المشكالت وتسهيل التعامل مع االعمال مما يزيد الفرصة

شركات  االستراتيجي داخل اإلبداعفي عملية لما لها من دور تنظيمية الثقافة بال االهتمامضرورة  -2

 لمنضبط.اوذلك للتحسين من سلوك العاملين وخبراتهم لتعزيز التنفيذ  األردنية،االتصاالت 

من ذلك االستراتيجي و  اإلبداعضرورة التوسع بقاعدة العمالء والتعامل مع المنافسين في عملية  -1

 الجديدة.اجل الحصول على المنتجات والخدمات 

االستراتيجي بشركات االتصاالت األردنية  اإلبداعضرورة وضع خطط وأهداف بديلة في عملية  -1

 الشركة.في  اإلبداعوذلك من اجل اغتنام الفرص وسهولة أدارة عملية 
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االت نية في شركات االتصالتركيز على مراعاة الجوانب اإلنسانية أثناء ممارسة القيادة االلكترو  -5

ي وذلك من خالل االستماع لمشاكلهم فاألردنية وذلك الهميتها في التأثير على جهود الموظفين 

 لها.العمل والسعي اليجاد حلول 

الل االستراتيجي وذلك من خ اإلبداعضرورة اعداد الموظفين الي تغيير استراتيجي في عملية  -6

 داخلها.الي تغيير يحصل الموظفين  تهيئعقد ورشات تدريبية 

 المستقبلية:( الدراسات 5-4)

 أثيرالخبرة، الت المتوقع،اكتفت هذه الدارسة بالبحث عن أثر ممارسات القيادة االلكترونية )األداء  

دارة عملية إ التنظيمية،االستراتيجي بأبعاده )الجاهزية  اإلبداعمجموعة على  المتوقع( االجتماعي، الجهد

جود منفردة في شركات االتصاالت الخلوية األردنية وبو  االستراتجي(الرصف  المنضبط،التنفيذ  ،اإلبداع

 التالي:لذلك يقترح الباحث  وسيط،األشياء عامل  إنترنت

  عمل دراسات أخرى بنفس المتغيرات على قطاعات مختلفة تهتم بالتكنولوجيا سواء بالقطاعات

 متنوعة.او شركات  الصحية، االكاديمية،

  إلبداعاالرصف االستراتيجي في على  المتوقع( داء)اال ب عداجراء دراسة حول أسباب عدم تأثير 

 االستراتيجي.

  عامل  األشياء( إنترنتالتكنولوجي بوجود ) اإلبداعاجراء دراسة حول القيادة االلكترونية على

 وسيط.

  التنظيمية.اجراء دراسة حول القيادة االلكترونية على الجاهزية 
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  لجهد ا المتوقع،األداء  االجتماعي،اجراء دراسة حول أسباب عدم تأثير بعض االبعاد )التأثير

 .اإلبداععلى إدارة عملية  المتوقع(

  المنضبط.على التنفيذ  )الخبرة(اجراء دراسة حول أسباب عدم تأثير ب عد 
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 3الملحق 

-http://moict.gov.jo/content/minister) الخلوية:نبذة عن قطاع االتصاالت األردنية 

speech) 

ة ، االتصاالت األردنيتطور قطاع االتصاالت تطورا  كبيرا ، بعد أن قامت الحكومة بخصخصة شركة 

 نترنتمما ساهم في تحسين حال الخدمات وتحرير سوق االتصاالت من قيود عديدة ونقلها الى عصر اإل

بدل سوق االتصاالت الثابتة  ، حيث قامت بالترخيص لثالث شركات لتقديم االتصاالت الخلوية ) شركة 

ة على أدخال خدمات الجيل الثالث والرابع امنية ، اورانج ، زين ( ، كما عملت خالل سنوات قليلة ماضي

، حيث قامت بأعداد  نترنتوترخيص ترددات مما أحدث نقلة واسعة وكبيرة في نشر خدمات اإل

المستخدمين لالنفتاح على العالم بكبسة زر من خالل تقديمها لتطبيقات الهواتف الذكية ، خدمات الخلوي 

 ، وشبكات التواصل االجتماعي .

طاق الشبكات فقد انتقل القطاع من شبكة واحدة للهاتف الثابت ذو الخدمات المحدودة، وشركة وبالنسبة لن 

واسع  ترنتنلقطاع البريد العام، الى قطاع يحتوي على عدد كبيرة من شبكات االتصاالت المتنقلة ولإل

حالي الى ام الالنطاق، حيث تدرجت خالل العقد الماضي من الجيل الثاني الى الجيل الثالث، ولتدخل الع

عهد الجيل الرابع الذي يشهد تطور واضح سواء في البنية التحتية لالتصاالت وفي التواصل السريع 

 12.1. وحسب االرقام الرسمية فأن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية بلغت اليوم نترنتوالدائم بشبكة اإل

 نترنتما إرتفعت نسبة إنتشار اإلمن عدد السكان، بين % 117مليون اشتراك بنسبة إنتشار تصل الى 

   مليون مستخدم. 6.2من عدد السكان بعدد مستخدمين يقارب الـ  % 71لتصل الى 



176 
 

ان ، حيث تظهر االحصاءات الرسمية 2211حتى العام  2222نمو ملحوظ منذ العام  أن القطاع شهد

 2.1، الى 2222مليون دوالر في العام  621من  واالتصاالت ارتفعايرادات قطاعي تقنية المعلومات 

 . 2211مليار دوالر في العام 

 األردن:وفيما يلي نبذة عن شركات االتصاالت الخلوية المرخصة في 

 (:www.zain.com/arنبذة عن شركة زين األردنية )

وهي رائدة على مستوى شمال افريقيا  والبيانات،زين" هي شركة مزودة لخدمات االتصاالت المتنقلة 

بقاعدة وتعمل االن  المنطقة،دول في  8حيث لها انتشار تجاري واسع في  األوسط،ومنطقة الشرق 

ئف اوعلى مستوى التكنولوجيا فقد سعت زين إلى تطبيق وظ نشط.مليون عميل  17.8عمالء تتجاوز 

بتجهيزات متطورة، والتي يمكنها أن تلبي متطلبات الوقت الحاضر والمستقبل القريب، وذلك من خالل 

( (Genband( المتطورة لبناء البنية التحتية ، وتوفير خدمات المنصة الصوتية (Cisco استخدام منتجات

تزام بتقديم يث تقوم بااللوالبيانات ، أما على المستوى الخدمي فهي تعتبر شريكا رئيسيا للمجتمع ، ح

مستوى عالمي من خدمات االتصاالت المتنقلة وتلتزم بواجباتها نحو مجاالت المسؤولية االجتماعية ، 

كما تسعى للتأثير أيجابا بحياة الشعوب من خالل مساهمتها في المشاريع االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 وغيرها .

  

http://www.zain.com/ar
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 ( (www.umniah.com/arنبذة عن شركة أمنية األردنية 

 اتفاله ،نترنتاإل خدمات تشمل فهي الجودة، وعالية متكاملة خدمات تقدم اتصاالت شركة هي أمنية

 ناعةلص والمطورة األردني السوق  في نجاحا األكثر الشركات من وتصنف كما األعمال وحلول الخلوي،

 االتصاالت.

لتصبح الخيار األول في األردن في مجاالت متعددة من خالل الجهد المتواصل والعمل الدؤوب وتسعى 

 لعمالء.لتقديمها المستمر للعروض االبتكارية والخدمات القيمة ومنح تجربة متميزة في مجال االتصاالت و 

 دعما لمملكة،ا أنحاء جميع شملت حيث التغطية نطاق وتوسيع التحتية البنية تطوير على الشركة عملت

 سوق  سبةن رفع من أمنية تمكنت كما واالتصاالت. المعلومات لتكنولوجيا الوطنية لالستراتيجية منها

 .2211 عام في %112 من أكثر إلى 2225 عام في %26 من قياسي زمن في النق ال الهاتف

م كما األردن، في المناطق من %55 أمنية وتغطي   وللمجتمعات، لألعمال ناجحة وحلوال   عروضا   تقد 

 ((cloud السحابي التخزين وخدمات االفتراضي التمثيل خدمات من ومتنوعة واسعة مجموعة وتمتلك

 .األردن في الخدمات هذه مثل بتقديم االولى بذلك وتعد المختلفة القائمة االستضافة وخدمات

 ( orange.aspx-www.orange.jo/ar/pages/aboutنبذة عن شركة أورانج األردنية ) 

تعتبر شركة أورانج األردنية واحدة من الفروع التسعة والعشرين نحو العالم ، وتعد مشغل االتصاالت الرائد 

 كما وتساهم في تعزيز وتسهيل، ستوى العالم من مشغلي االتصاالت وواحدة من العشر األوائل على م

التحول الرقمي في األردن مما سيخلق العديد من فرص التقدم االقتصادي واالجتماعي للسكان ، وتعتبر 

أورانج أساس لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن ، من خالل تقديمها أحدث الخدمات 

http://www.umniah.com/ar)
http://www.orange.jo/ar/pages/about-orange.aspx
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، لعمالء من األفراد وقطاع األعمالرة في عالم االتصاالت، لتلبي احتياجات و طموحات اوالحلول المبتك

د لإل لسوق. ذو سرعة عالية في ا نترنتولربطهم بكل ما هو مهم لديهم ، مم ا ساعدها في  حيازة أقوى مزو 

ة واقعا  وباستطاعة يعبر تطوير البنية التحتية فيه لجعل هذه التكنولوج اليه،وأيضا أدخال أحدث تكنولوجيا 

ماليين مشترك، تخدمهم عبر  5وتمتلك شركة أورانج قاعدة زبائن تضم حوالي  عليها.الجميع الحصول 

 معرض. 55ومعارضها التي تزيد على  المتخصصين،شبكة من الموظفين 

 يانات،للبخدمات اورانج  السحابية،وعلى مستوى الحلول والخدمات التي تقدمها اورانج تشمل الخدمات 

قدم األشياء، ت إنترنتخدمات ومعدات الشبكات المحلية، خدمات تتبع المركبات من خالل تكنولوجيا 

خدمات شبكات االلياف الضوئية الموجهة لالعمال حيث تقوم بتحويل مكاتب الزبائن واعمالهم الى بيئة 

 عمل ذكية تفعل العمليات التشغيلية بفعالية عالية.

طور األردنية يهتم في السعي وراء التقطاع االتصاالت  انالسابقة ن خالل النبذة وتستخلص الباحثة م

وتعمل على  ،نترنتاإلالدائم سواء على مستوى البنية التحتية لالتصاالت او التواصل السريع بشبكة 

ادخال خدمات حديثة لالنفتاح على العالم ومواكبة أي تكنولوجيا حديثة وذلك لتوفير فرص في نشر 

 ضلأفوشركات االتصال الثالث توفر  المملكة،للجميع على نطاق واسع جدا داخل  نترنتخدمات اإل

 المحلي.الخدمات لتحسين قدراتها التنافسية على مستوى يفوق المستوى 
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 0ملحق 

 

 
 السادة االفاضل ،  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،

دراسة ميدانية  - األشياء نترن االستراتيجي : اختبار الدور الوسيط إل  اإلبداعأثر ممارسات القيادة االلكترونية على  تقوم الباحثة بدراسة بعنوان"

 على شركات االتصاالت الخلوية األردنية "

أنطالقا  من  الدور الفاعل الذي تلعبه شركات االتصاالت في االردن  على المستوى االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي والدولي ومن 

هذه الدراسة  جزء من متطلبات الحصول على شهادة أجل المساهمة في تعزيز دورها االيجابي وتطوير سمعتها وتوسيع أنتشارها  ، وتعد  

العمال االلكترونية من جامعة الشرق االوسط  ، ولكون الموضوع يطبق في شركاتكم  وأنتم المعنيين به مباشرة لذلك  فأنتم أفضل الماجستير في ا

بوضع  وذلك  من يدلي برأيه في هذا المجال  ومن هذا المنطلق   اتوجه اليكم باالستبانة المرافقة  أرجو  قراءتها  بدقة ومن ثم االجابة عن فقراتها

 والمقابل لكل فقرة2  مع رأيكفي المربع الذي يتفق  ((√ارة إش
أودّ أعالمكم بأن المعلومات الواردة في االستبانة ستستخدم  ألغراض  هوفي الوقت الذي أعرب اليكم  عن شكري  لتعاونكم معي فأن 

 البحث العلمي حصرا  وسيتم التعامل معها بسرية تامة، من دون ان يطلع عليها أحد2 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 
 

  نور موسى االقطشإشراف : أ.د أحمد علي صالح                    الباحثة: 

9108تشرين الثاني/
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 اواًل: المعلومات العامة )الخصائص الديموغرافية(

 المكان المناسب:( في xيرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة )

 النوع االجتماعي:    -0
 أنثى                         ذكر    

 
 العمر -9

 35أقل من  -31من                                                  31اقل من  
  45أقل من  -41من                                      41أقل من   -35من  

 فأكثر 45

 

 التعليميالمستوى  -3

 بكالوريوس                                      دبلوم مجتمع فما دون 

 ماجستير                                                 دبلوم العال  

   دكتوراه

 

 طبيعة العمل -4

 رئيس تنفيذي                                  مدیر دائرة

 مدیر قسم                                      مدیر فريق 

 عضو فريق )موظف(                 

 

 

 

 

 سنوات الخبرة -5

 سنوات 01أقل من  - 5سنوات                                          من  5اقل من  

 سنة فأكثر 05                                 05الى اقل  – 01من  
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مجموعة من الممارسات والتي تشمل  )األداء ، الخبرة ، التأثير ( : (E- Leadership practicesممارسات القيادة االلكترونية اوال : 
 .االجتماعي ، الجهد ( والتي تمكن قادة شركات االتصاالت األردنية من التوجيه والسيطرة وتغيير السلوكيات وتطوير األداء إلكترونيا  

  وفقراتها االجرائية وتعريفاتها االستبانة محاور 

 أتفق
 تماما  

 أتفق
 أتفق
 حد إلى
 ما

 أتفق ال
 أتفق ال

 تماما  

5 4 3 2 1 

: مجموعة األفعال والقدرات السلوكية والمعرفية التي یتوقع ان يقوم بها المدیر  performance Expectedالمتوقع  األداء  -0
 باحترافية في شركات االتصاالت الخلوية األردنية .والتي تسعى لتحقيق اهداف مخططة 

      تهيئ قيادتك الموظفين لألداء االلكتروني في أعمالهم . 12

      أداءهم في ن يزللمتميفآت لمكاامنح مع قية رلترص افتوفر قيادتك  22

تتغلب قيادتك على العقبات التي تخفض من مستوى األداء لدى  12
 .الموظفين 

     

      القيادة االلكترونية. تولد قيادتك الثقة لديك من خالل  ممارسات 12

والتي ینتج عنها الدراية بالممارسة لدى المدیر مجموعة المعارف المتراكمة والتجارب المكتسبة :  experience  الخبرة -2
 .العالية وااللمام بالمواضيع المختلفة

تحرص قيادتك على توطين الخبرات المتخصصة في المجال الرقمي  12
. 

     

      .تمتلك قيادتك القدرة على التنبؤ بالطلب الموجه نحو السوق  22

      تقوم قيادتك بتدريبك على استيعاب متطلبات القيادة االلكترونية. 12

تمتلك قيادتك القدرة على التأثير في سلوك الموظفين باستخدام  12
 الوسائل االلكترونية.

     

.   تشجع قيادتك على التشارك بالمعرفة بين جميع الموظفين            5
 الكترونيا .

     

وسلوكيات الموظف للقيادة المحيطة به اما تأثرًا ظاهريًا او ضمنيًا  آراءإستجابة  :Social influenceالتأثير االجتماعي   -3
 أو كالهما والتأثير فيها.

      المعلومات.تشاركك قيادتك في تبادل  12

      الشركة.تعمل قيادتك على تحقيق استقرار الموظفين في  22

      تتسم قيادتك بمراعاة الجوانب اإلنساٌنية عند التعامل مع موظفيها. 12

      .تستمع قيادتك الى مشاكلك في العمل  12

      .االجتماعيةالمناسبات  المشاركة فيقيادتك على  شجعكت 52

الطاقة المبذولة لتحقيق هدف معين والقدرة على تحقيقه داخل شركات االتصاالت :  Expected Effort المتوقع الجهد -4
 .الخلوية األردنية 

      .تجيد قيادتك اداء المهارات االلكترونية 12

      .تتميز قيادتك بدقة إيصال التعليمات للموظفين 22
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  وفقراتها االجرائية وتعريفاتها االستبانة محاور 

 أتفق
 تماما  

 أتفق
 أتفق
 حد إلى
 ما

 أتفق ال
 أتفق ال

 تماما  

5 4 3 2 1 

      .للموظفين بعدالةتوزع قيادتك أعباء العمل  12

      تقييم قيادتك أسهامات الموظفين بنمو الشركة   12

      .توفر قيادتك فرص عادلة لترقية الموظفين 52

 

 اإلبداعمجموعة من المتغيرات التي تشمل )الجاهزية التنظيمية ، إدارة عملية ( : Strategic innovation (االستراتيجي  اإلبداع: ثانيــا 
عابها في شركات قيمة عالية وتقيس قابلية استيبيئة ابداعية ذات رؤية طويلة االجل و ، التنفيذ المنضبط ، الرصف االستراتيجي( والتي تخلق 

 . االتصاالت األردنية

 وفقراتها االجرائية وتعريفاتها االستبانة محاور

 أتفق
 تماما  

 أتفق
 إلى أتفق
 ما حد

 أتفق ال
 ال

 أتفق
 تماما  

5 4 3 2 1 

قدرة اإلدارة على التجهيز واالستعداد المسبق لمواجهة مشكلة :   organizational readinessالجاهزية التنظيمية   -1
  . ما او تطبيق استراتيجية جدیدة ألمور تتوقعها الشركة في المستقبل اثناء تحقيق أهدافها المحددة

      الفرص.تضع الشركة خطط بديلة الغتنام  12

      الشركة من تكنولوجيا المعلومات لتطوير استراتيجياتها تستفيد 22

      .األمدتحدد الشركة استراتيجيات تقنية طويلة  12

      يمي.التنظتتنبأ الشركة لألحداث المستقبلية الناتجة عن التغيير  12

      .االستراتيجيتعد الشركة موظفيها للتغيير  52

عملية إدارية تستخدم لتخطيط  كل من المنتجات والخدمات  :   Managed innovation process  اإلبداعإدارة عملية  -2
ية بوجود تكنولوجيا معينة تسمح للوصول الى فهم مشترك لألهداف والعمليات اإلبداعوتطويرها وتقديم وتنظيم  االفكار 

  نية .في شركات االتصاالت الخلوية األردالمستمر ونشر قوى إبداعية من اجل التطوير 

      تستخدم الشركة تكنولوجيا تقلل من التكاليف. 12

      .تسعى الشركة لتلبية أي متطلبات توصلها الى السوق العالمي 22

      ية.المستقبلتستخدم الشركة تكنولوجيا حديثة تحسن من صورتها  12

      .تتعاون الشركة مع منافسيها للحصول على المنتجات الجديدة 12

حسن أداء الواجب وتنفيذ األوامر والتعليمات التي يصدرها : Disciplined implementation المنضبطالتنفيذ   -3
 األردنية.والوالء في شركات االتصاالت الخلوية المدیرين القادة على أكمل وجه حيث تقوم على أساس االحترام 

      على االجل الطويل. اإلبداعتضع الشركة خطط الستمرار عملية  12

      تؤكد الشركة على االلتزام بالثقافة التنظيمية. 22

      لألعمال.تتبع الشركة عمليات منظمة ألضفاء قيمة جديدة  12

الموظفين باستخدام استراتيجيات رائدة بمجال  الشركة قدراتتحسن  12
 .التكنولوجيا

     

      الشركة.تولد الشركة عالقة ودية مع الموظفين لتحسن فاعلية  52



18. 
 
 

 

 وفقراتها االجرائية وتعريفاتها االستبانة محاور

 أتفق
 تماما  

 أتفق
 إلى أتفق
 ما حد

 أتفق ال
 ال

 أتفق
 تماما  

5 4 3 2 1 

خطط تحقق الرصف والمحاذاة بين  البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة :  Strategic alignmentالرصف االستراتيجي  -4
 .حيث تتعامل مع التغيرات البيئية المختلفة وتحتوي على تكنولوجيا تدعم وتؤثر في خيارات المنظمة

      تطبق الشركة استراتيجية تتالئم مع ظروف بيئتها الداخلية . 12

      تستخدم الشركة استراتيجية إبداعية تميزها بين منافسيها بالسوق. 22

      تتعامل الشركة مع تكنولوجيا توسع من نطاق كفاءاتها الحالية. 12

      .تتالئم األهداف التنظيمية للشركة مع التكنولوجيا المستخدمة فيها 12

      تملك الشركة استراتيجية متكاملة للتعامل مع التكنولوجيا. 52

 

مجموعة من االبعاد التي تشمل )التواصل ، الجوانب السوقية ، البنية التحتية( والتي  ( : Internet of thingsاألشياء ) إنترن : ثالثــا 
صاالت الخلوية تطور شركات االتتتعامل مع بيئة مختلفة عن البيئة التقليدية حيث تنقلها من العالم المادي الى عالم افتراضي يسعى الى 

 .وازدهارها حسب الجوانب السوقية المتوفرة وضمن بنية تحتية مخصصةاألردنية ، 
 

 وفقراتها االجرائية وتعريفاتها االستبانة محاور
 أتفق
 تماما  

 أتفق
 إلى أتفق
 ما حد

 أتفق ال
 أتفق ال

 تماما  

 5 4 3 2 1 

بين نظامين او كيانين ألرسال واستقبال البيانات بوجود أجهزة وبرمجيات  هي عملية تفاهم : Communications التواصل -0
 ألداء وظائف محددة من خالل الشبكة . نترنتمتصلة باإل

بادل األشياء  لسرعة ت إنترنتتستخدم  الشركة التواصل مع برمجيات  12
 االعمال.

     

      األشياء. إنترنتتتصل الشركة بأنظمة متفاعلة مع تقنيات  22

      تستخدم الشركة برمجيات متصلة بمنصات الحوسبة السحابية . 12

      تقدم الشركة حلول ذكية يستفيد منها قطاع االعمال . 12

تدرب الشركة الموظفين على كيفية ممارسة التواصل االفتراضي في  52
 األشياء . إنترنت

     

عملية تقسيم األسواق المستهدفة الى عدة أجزاء بحيث تمكن المنظمة من :   Market aspectsالجوانب السوقية    -9
 . وضع خطة استراتيجية تتالئم مع العدید من القطاعات المختلفة كال على حدة

تعمل الشركة على أن تكون أكثر ابداعا من خالل التنبؤ بالحاجات  12
 .المستقبلية لها

     

      باستمرار.تحدث الشركة قواعد بياناتها عن السوق  22

تطور الشركة التكنولوجيا المستخدمة فيها ، بناءا على السوق المستهدف  12
. 

     

      .تتناسب المعرفة السوقية التي تتبناها الشركة مع االستراتيجية المتبعة 12

تزيد الشركة االهتمام بمعرفة الجوانب السوقية لتحسين قدراتها التنافسية  52
. 
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 وفقراتها االجرائية وتعريفاتها االستبانة محاور
 أتفق
 تماما  

 أتفق
 إلى أتفق
 ما حد

 أتفق ال
 أتفق ال

 تماما  

 5 4 3 2 1 

ها تحتاجالبنى والهياكل التنظيمية الالزمة لتشغيل الخدمات والتكنولوجيا التي :  Infrastructure  البنية التحتية -3
 االعمال في شركات االتصاالت الخلوية األردنية .

      توفر الشركة الدعم المالي الالزم لشراء المعدات االلكترونية . 12

النظام تمتلك الشركة الية للتعامل مع العمالء في حال تعطل  22
 االلكتروني.

     

      األشياء . إنترنتتمتلك الشركة موارد كافية لتجهيز  12

األشياء  إنترنتتحرص الشركة على مواكبة المستجدات التقنية في مجال  12
. 

     

      األشياء. إنترنتتوجد خطة استراتيجية زمنية للقيام بتطبيق  12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


