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املستخلــص:

لقد أصبحت حاجة المنظمات لالبداع متطلبا اجباريا اذا ماأرادت هذة المنظمات الحصول على

التميز في االداء والمحافظة على استمراريتها بالبقاء والنمو في بيئة تنافسية،وان دور المنظمة هو
العمل على توفير مناخ يعمل على تنمية قدرات افرادها ويدعم االبداع والتفكير االبداعي من خالل
ايمانها بان االبداع هو المجال االكثر اهمية في تعزيز التفاعل في المنظمة وتحقيق اهدافها
المستمدة من البيئة المحيطة بها مما ينعكس ايجابيا على تحسين ادائها ومواكبة الظروف
والمتغيرات وجعلها قادرة على البقاء والنمو حيث ان للفكر اإلبداعي أثرا كبيرا في تحقيق الكفاءة
في اداء المنظمات.
املقدمــــة:

يعد اإلبداع من المواضيع المهمة في الوقت الحاضر ,فهو ظاهرة قديمة من بدء الخليقة وتطورها

مع مراحل الحياة اإلنسانية فلقد ولد من أحضان الطبيعة قبل أن يولد في المختبرات وأقسام البحوث
 ,فاإلبداع عملية متعددة الجوانب تتفاعل فيها متغيرات عديدة وهي ليست حدثا طارئا أو محفزا ال
يستند الى أرضية تمده بسبل البقاء واالستمرار وأنما يلجأ اليه اإلنسان لغرض التكيف مع الظروف

الجديدة والمواءمة معها من أجل البقاء والنمو.

ولقد أصبحت حاجة المنظمات لألبداع متطلبا إجباريا أذا ما ارادت هذه المنظمات الحصول على
التميز في االداء والمحافظة على أستمراريتها بالبقاء والنمو في بيئة تنافسية وأن دور المنظمة في
هذا هو العمل على توفير مناخ يعمل على تنمية قدرات افرادها ويدعم االبداع والتفكير االبداعي
من خالل ايمانها بأن اإلبداع هو المجال األكثر اهمية في تعزيز التفاعل بين المنظمة وتحقيق
اهدافها المستمدة من احتياجات البيئة المحيطة به ونظرا للتغيرات والتطورات السريعة في عصرنا
الحاضر فقد تطلب هذا أن يكون الفرد ايضا اكثر أبداعا يتمكن من مواكبه الظروف والمتغيرات
المحيطه به.
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منهجيـــة البحــث
مشكلة البحث

تعاني شركة ابن ماجد العامة من ضعف أدائها وافتقارها إلى أألساليب العلمية الحديثة

في أنتاج السلع والخدمات وتردي جودة المنتجات وعدم توافر البدائل الجديدة لمعالجتها نتيجة
لالفتقارالى تعزيز أسس اإلبداع في الشركة.

هـــدف البحــث.:

يهدف البحث الى تحسين أداء الشركة من خالل تحديد العالقة بين األداء واإلبداع

التنظيمي لغرض تعزيزاسس األبداع في شركة ابن ماجد العامة بهدف تطوير كفاءة اإلدارة في
عملية التخطيط واتخاذ القرارات والتميز في االداء مما يؤدي الى تنمية قدرات االفراد العاملين
وتفكيرهم األبداعي في أيجاد الحلول والمعالجات الجديدة للمشكالت التي تواجهها الشركة واستخدام
الطرائق وأالساليب ال متطورة في أنتاج وتوزيع السلع والخدمات بكفاءة وبالتالي الحفاظ على
استمرارها بالبقاء والنمو في بيئة تنافسية.

فرضيــة البحـث.:

يؤدي اإلبداع التنظيمي إلى تحسين االداء الوظيفي للشركة.

دراسات سابقة.:
 - 1دراسة (البياتي )2002الموسومة بــــ (االبداع لدى القادة المديرين وانعكاساته على
كفاءة وفاعلية منظماتهم):
هدفت الدراسة الى تعزيز دور القادة المدراء في احداث التغيير والتكيف مع البيئة وجعل منظماتهم
قادرة على البقاء والنمو وايجاد األساليب المتطورة في انتاج السلع والخدمات من خالل االبداع
واالبتكار ،وتوصلت الدراسة الى انة على المنظمات العمل لزيادة ادراك االفراد العاملين لديها
حول اهمية اإلبداع في ايجادالحلول لمشاكالت أنشطتها المختلفة.

 - 2دراسة (الجعبري )2002الموسومة بـــــ (دور االبداع التنظيمي في تحسين االداء
الوظيفي):
هدفت الدراسة الى التعرف على دور االبداع التنظيمي في تحسين االداء الوظيفي ،وتكونت عينة
الدراسة من( )252موظفا في هيئات المجتمع المحلي،كماتوصلت الدراسة الى ضرورة العمل على
وضع نظام فاعل للحوافز المادية والمعنوية وان تتناسب الحوافز مع الجهد المبذول وترتبط
بمعدالت االداء واالبداع في العمل.
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 - 3دراسة (كاظم )2002الموسومة بــــ (أثر راس المال الفكري في االبداع التنظيمي):
هدفت الدراسة الى تشخيص وتحديد العالقة واالثر بين مكونات راس المال الفكري واالبداع
التنظيمي ،واعتمدت الدراسة فرضية مفادها( هنالك عالقة وتاثير لراس المال الفكري في االبداع
التنظيمي) وقد توصلت الدراسة الى ضرورة توظيف ابعاد راس المال الفكري بشكل اكثر فاعلية
لتعزيز تاثيرها في االبداع التنظيمي.

أنموذج البحث.:
تم بناء أنموذج البحث باالستناد الى العناصر الرئيسة للمشكلة والطريقة التي تمثل العالقة

فيما بينهما ،إذ جسدت تلك العناصر والمكونات وطبيعة العالقة بينها في انموذج افتراضي وقد
اشتمل االنموذج على مجموعتين من المتغيرات ،تضمنت المجموعة االولىعددا من المتغيرات
ذات العالقة بتعزيز مستوى االبداع ،ومثلت المتغيرات المستقلة وهي (تحسين وتطوير
المنتجات،تحسين العمليات االنتاجية ،تحسين العمليات االدارية) حيث تمثل هذه المتغيرات العناصر
االساسية لجوانب االبداع ،اما المجموعة الثانية فقد تضمنت مجموعة من المتغيرات تقيس مدى
تحسن االداء الوظيفي ومثلت(الكفاءة ،الفاعلية ،الرضا) وكاالتي:

متغيرات قياس مستوى االبداع التنظيمي
(المستقلـــة )

المتغيرات المعتمدة(تحسين االداء الوظيفي )

تحسين وتطوير المنتجات

الكفـــاءة

تحسين العمليات االنتاجية

الفاعليـــة

تحسين العمليات االدارية

الرضــــا

شكل()1
انموذج البحث (االبداع التنظيمي وتاثيرة باالداء الوظيفي)
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حدود البحــث.:

(أ)الحدود المكانية .:يتحدد البحث ميدانيا في شركة أبن ماجد العامة.
(ب)الحدود الزمانية .:يتحدد البحث زمانيا في العام . 2010

عينــة البحــث.:
تم اختيار عينة مكونة من مديري األقسام واألدارة العليا والوحدات وبعض الموظفين في
تلك األقسام والوحدات وتتألف العينة من ثالثين موظفا وكانت خصائص العينة التي تم اختيارها

كاألتي:

جدول رقم ()1
خصائص عينة البحث
العــدد
المتغير
19
ذكر
الجنس
11
أنثى
30
المجموع
12
التحصيل الدراسي بكالوريوس
14
دبلوم
4
إعدادية
30
المجموع
5
اقل من 5سنوات
الخبرة
16
من 10-5
9
اكثرمن 10
30
المجموع
6
اقل من 35
العمر
15
من25-35

النسبــة
63.33%
36.66%
100%
40%
46.66%
13.33%
100%
16.66%
53.33%
30%
100%
20%
50%

اكثرمن25

9

30%

المجموع

30

100%

أسلــــوب البحــــث.:

تمثل بدراسة واستعراض المفهوم النظري والنتائج المتوقعة من جراء استخدام أسس األبداع

التنظيمي في تحسين أداء المنظمة ,وتم االعتماد على استمارة استبانه مكونة من مقياسين وكل
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مقياس مكون من عشر فقرات في الجانب التطبيقي  ,وتم اختبار األستبانه باستخدام األساليب
اإلحصائية اآلتية.:
()2المقاييس االتجاهية (الوسط الحسابي والوزن المئوي المرجح) لتحديد اهتمام أفراد العينة.
()1االنحراف المعياري لمعرفة تششت األجابات عن وسطها.
()3معامل االرتباط ( بيرسون) بين المتغير.
() 4االنحدار الخطي(البسيط والمتعدد).

اجلزء األول  .:اجلانب النظري:
اوال  :مفهوم وانواع االبداع التنظيمي The Concept and the Types of innovation :
Organization

لقد أصبح الحديث عن أدارة األبداع وتطويره أمرا مألوفا ,وهو يمثل أحد محاور اهتمام
المديرين في الكثير من المنظمات المختلفة إذ ينظر الكثيرون الى أدارة األبداع على أنها عامل
منافسه بالغ األهمية والحيوية وليس شيئا حسنا فقط.
ويعرف األبداع على أنه ( تطبيق فكرة طورت داخل المنظمة أو تمت أستعارتها من خارج المنظمة
سواء كانت تتعلق بالمنتج أم الوسيلة أم النظام أم العملية أم السياسة أم البرنامج أم الخدمة ,وهذه
الفكرة جديدة بالنسبة للمنظمة حينما تطبقها)[ ،]2كما عرف اإلبداع بأنه ( واحدة من العمليات
االنسانية لحل المشكالت وبالتالي فهو استعداد يتوافر لكل انسان ،وهو استعداد كامن يمكن للبيئة
التي ينشا فيها الفرد ان تنمية او تهذبة او ان تعمل خنقة)[ ،]1وهناك تعريف أخر لإلبداع وهو
( قدرة الفرد على األنتاج أنتاجا يثمن بأكبر قدر من الطاقة الفكرية والمرونة االتلقائية واألحاطه
بالتداعيات البعيدة كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير)[.]3

يمكن االستنتاج من التعاريف السابقة وغيرها أن اإلبداع عملية تتضمن النظرالى الظواهر
والمشكالت بمنظور وعالقات جديدة غير مألوفة يتفاعل فيها الفرد والعمل وبيئة المنظمة والبيئة
العامة ويقوم الفرد (أو الجماعة أو المنظمة) بالبحث واالستقصاء والربط بين األشياء مما يؤدي
ألى أنتاج شيء جديد وأصيل ذي قيمة للمجتمع وبهذا فان االبداع يختلف عن المفاهيم التالية[:]2
 االختراع :هو صنع شيء جديد. االكتشاف :الوصول لشيء كان موجود من قبل. االبتكار :هي القدرة على االختراع بتميز.مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد
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 التجديد :هو القدرة على توليد افكار جديدة.ولألبداع تصنيفات متعددة تختلف باختالف وجهات النظر للكتاب والباحثين إذ صنف االبداع الى
ثالثة تصنيفات هي[-:]4
()2ابداع المنتوج .:ويعني تقديم منتوج جديد ليحل محل منتوج معلن بهدف اشباع حاجة
قائمةاوكامنة في السوق.

()1ابداع العملية .:ويعني استحداث عناصر جديدة او تقديم معالجة وتحديد افضل الطرائق للقيام او
لعمل االشياء.
()3األبداع التنظيمي :ويعد اهم انواع االبداع،اذ يركز على سلوك المنظمة في اعتمادها على
االفعال واالساليب والعمليات الجديدة في اداء اإلعمال.

ثانيا :مفهوم األداء الوظيفي:

The Concept of Functional performance .

يعد األداء الوظيفي من المفاهيم األساسية في تحقيق أهداف المنظمة إذ يعتمد على قدرات

المنظمة المبنية على أساس مواردها فهو يتحقق من خالل جعل العاملين فيها قادرين على تحسين
أدائهم،اذ أن بتحسين ادائهم يتحسن األداء الوظيفي للمنظمة لذا يمكن تعريف األداء الوظيفي
بأنه(النواتج المتحققة من عمل تفاعل في نشاطات المنظمة ومواردها ويتمثل بأمكان حصول
المنظمه على أشخاص جيدين واالحتفاظ بنتائج التنظيمية ) [ ،]5كما يشار الى األداء بأنه (عملية
تتحدد بمنظورين األول يهتم بالجوانب األقتصاديه مركزا على العوامل الخارجيه للسوق مثل
الموقف التنافسي للمنظمة  ,والثاني يهتم بالجوانب التنظيميه المبنية على األساليب األجتماعية
والسلوكية ومدى مالءمتها للبيئة التنظيمية) [.]6

مما تقدم يتضح ان األداء االتنظيمي هو محصلة تفاعل موارد المنظمة(المادية والبشرية)،ويتاسس
االداء الوظيفي على اداء االشخاص العاملين في المنظمة،وبمختلف مستوياتهم،وهو العنصر المهم
في التاثير في االداء الشامل للمنظمة،ألنة يعتمد المهارات المختلفة في المنظمة وقدرتها على
تفضيل وتوجة الموارد االخرى باتجاه االهداف المحددة ،لذا فان أي تحسين في االداء الوظيفي
يعني بالنتيجة التحسن في االداء التنظيمي الشامل للمنظمة ،ويركز االبداع في تاثيرة باألداء
الوظيفي،الن المبدع هو االنسان،وتنعكس ابداعاتة على مهاراتة والنتائج المتوقعة منها،وعليه فان
مفهوم االداء الوظيفي في ضوء ماتقدم هو(النواتج المتحققة من قدرات ومهارات االفراد التي
تنعكس بشكل واضح على تحسين االداء الشامل للمنظمة) .
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ثالثا :األبداع وتحسين األداء في الشركةimproving Company :

innovation and
performance

غالبا ماتتعرض المنظمات الى فجوة االداء وهي (الناتجة عن الفرق بين المتحقق فعال والمخطط
لتحقيقه) وتعمل ادارة المنظمات واصحاب القرار على ردم هذة الفجوة ،واالستجابة الى متطلبات
التغيير،من خالل(توفير االمكانات المادية الساندة للنشاط االبداعي ،وتعزيز الرغبة وااليمان بقدرة
المنظمة على االبداع)،وتتاثر عملية التغيير وانعكاساتها بمستوى(فجوة االداء) كثيرا بالتغييرات
الجوهرية في القوى التكنولوجية واالقتصادية،وهذة تؤثر في االداء الشامل للمنظمة بصفة

عامة ،وفي اداء عامليها بصفة خاصة،واليمكن مالحظة واستيعاب هذة التغييرات اال من خالل
معارف ومهارات جديدة ومتطورة،أي من خالل طرائق واساليب االبداع المختلفة ،وهذة تسهم في
تطوير كفاءة المنظمة(اداريا وفنيا) ،وبهذة الصورة يكون االبداع قد انعكس ايجابيا على التحسن في
االداء الشامل للمنظمة.
و يعتمد األبداع على مجموعة من المكونات االقتصادية وغير االقتصادية بعضها من داخل المنظمة
وبعضها من خارجها وأن جهة األدارة الناجحة توفر هذه المكونات من خارجها وأن على اإلدارة
الناجحة توفير هذه المكونات وحسب أهميتها والسيطرة عليها وتوجيهها من اجل تحسين أداء
المنظمة واألحتفاظ بها.
اجلزء الثاني .:اجلانب التطبيقي:
اوال :عرض وتحليل النتائج بأستخدام المقاييس االتجاهية ( الوسط الحسابي – االنحراف المعياري
 الوزن المئوي المرجح):تم تحليل نتائج جدول رقم ( )2باستخدام الوسط الحسابي والمساند من قبل االنحراف المعياري
لقياس مستوى اهتمام أفراد العينة للمتغيرات المعروضة في الجدول ومن ثم اعتماد وسط فرضي
( )3وانحراف معياري( )2اساسا لتقدير مستوى االهمية اذ تكون االهمية االيجابية المقبولة عند
وسط حسابي أكثر من ( ,)3وانحراف معياري ا قل من واحد واكبر من الواحد بقليل ,وكلما كانت
قيمة االنحراف المعياري صغيرة أشار ذلك إلى تركز أراء أفراد العينة حول المتغير المقصود.
فضال عن ذلك تم استخدام مؤشر قوة األهمية (الوزن المئوي المرجح)  ,أذ كلما كانت قيمة
المقياس %61فما فوق كانت النتيجة ايجابية ,وهي مؤشر لقوة األهمية ،أما أذا كانت أقل من
 %61فأن النتيجة سلبية وهي مؤشر ضعف األهمية ,وكما مبين من النتائج في الجدول رقم (:)1
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:جدول رقم ( )1يبين أهمية المتغيرات من وجهة نظر افراد العينة
المتغير
الرئيس

الرمز

المضمــــون

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
المئوي
المرجح

تحسين
وتطوير
المنتجات

CI

تعمل الشركة على تحسين وتطوير منتجاتها
باالعتماد على المهارات والخبرات في
الشركة.
تقوم الشركة بأجراء تعديالت في أداء
العمليات اإلنتاجية.
تقوم الشركة بأجراء تعديالت في تركيب
المواد األولية التي تدخل في العمل.
تقوم الشركة بتهيئة مخرجات تتناسب وحاجة
الزبائن.

3.75

0.96

%55

3.33

0,81

%75

3.19

0.78

%72

3.11

0.93

%72

3.32
3.61

0.77
0.92

66 %
72%

3.27

1.09

65%

3.02

1.11

61%

3.52

0.86
0.89

70%
65%

C2
C3
C4

تحسين
العمليات
األنتاجية

C5
C6

تقوم الشركة بتصميم عمليات أنتاجية جديدة.
تعمل الشركة على تحسين العمليات األنتاجية
باألعتماد على األمكانات والخبرات المتاحة.
تهدف الشركة من استخدام األساليب العلمية
لتصميم وتحسين العمليات الى زيادة
األنتاجية والكفاءة.
تتبع الشركة األساليب العلمية لتصميم
وتحسين العمليات بمساعدة الحاسوب.

C9
C10

أدخلت الشركة أنظمة الحاسوب في العمليات
األدارية.
أدخلت الشركة أنظمة معلومات حديثة تساعد
على أنجاز األعمال.

C7
C8

تحسين
العمليات
األدارية
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الكفــــاءة

 C11تحقق الشركة نسبا منخفضة جدا من الهدر والضياع في 1.02 3.43
 C12المنتجات ومستلزمات األنتاج مقارنة بالمنافسة.
0.70
األجمالية
االنتاج
تحقق المنظمة نسبا منخفضة لتكاليف
3.21
C13
0.73
مقارنة بالمنافسة.
تمتلك المنظمة مالكات مؤهلة ومهارات بشرية عالية.
3.56

الفاعليــــة

 C14تستطيع الشركة تحقيق إنتاجية كلية عالية مقارنة بالمنافسة0.82 3.62 .
 C15تستطيع الشركة المواءمة بين الموارد والطاقات من 1.10 3.18
جهة,واألهداف المرغوبة من جهة أخرى.

%52
%72

0.97
0.86
1.03
1.14

73%
63%
76%
66%

[

الرضــــا

C16
C17
C18
C19
C20

3.67
تمتلك الشركة سمعة جيدة ومؤثرة في اآلخرين.
3.14
تتجه نسبة المقترحات المقدمة للشركة نحو التزايد.
تتجه نسبة الشكاوى والتظلمات المقدمة للشركة نحو 3.46
التناقص واالنخفاض.
3.31
يالحظ االنخفاض في نسبة دوران العمل (ترك الوظيفة,
0.78 3.82
التغيب...الخ).
يالحظ تحسن مستوى األداء الوظيفي للعاملين جميعا في
الشركة (مديرين وعمال).

69%
64%
71%

69%

يتضح من الجدول رقم ( )2المتضمن قيمة األوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية والوزن
المئوي المرجح للمتغيرات الرئيسة والفرعية للمقياسين (األبداع التنظيمي واألداء التنظيمي)
اآلتـــي-:
- 1اظهرت قيم الوسط الحسابي والوزن المئوي المرجح لكل فقرات استمارة االستبانة
نسبة( )%57وهي اعلى من الوسط والوزن المئوي المرجح الفرضي مقابل نسبة()%27
وهي اقل منهما وهذا يدل على اهتمام افراد العينة بمعظم فقرات استمارة االستبانة.
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- 2لما كان الوسط الحسابي والوزن المئوي للوسط المرجح يسيران باالتجاه نفسه ويعبران
عن مستوى القياس نفسه والوزن المئوي اكثر دقة من الوسط الحسابي لذا تم اعتماد
الوزن المئوي للوسط المرجح إلغراض التحليل الالحق.
 - 3سجلت فقرات المتغير الرئيس الثاني (تحسين المنتجات وتطويرها) ( )c4,c3,c2,c1.
قيما للوزن المئوي المرجح ( )%72،%76,%75،%57على التوالي وهي أعلى من

القيمة الفرضية للوزن المئوي المرجح على وفق استجابة افراد العينة،مع ان

الفقرات()c2,c1هي االكثر اهمية من بين فقرات المتغير الرئيس االول.
 - 6اظهرت فقرات المتغير الرئيس الثاني(تحسين العمليات االنتاجية)()c8,c7,c5,c6قيما
للوزن المئوي المرجح( )71،%77،%77،%52على التوالي وهي اعلى من القيمة
الفرضية للوزن المئوي المرجح مما يدل على اهمية هذة الفقرات من وجهة نظر افراد
العينة،في حين ان الفقرات()c5,c6هي االكثر اهمية من بين فقراتالمتغير الرئيس الثاني.
 - 7بلغت قيم الوزن المئوي المرجح لفقرات المتغير الرئيس الثالث (تحسين العمليات
األدارية)( )%77،%57( )c10,c9على التوالي وهي أعلى من القيمة الفرضية للوزن
المئوي المرجح وهذا يشير الى أهمية هذه المتغيرات من وجهة نظر أفراد العينة ,اال ان

الفقرة ( )c9هي األكثر أهمية من بين فقرات المتغير الرئيس الثالث.

- 7سجلت فقرات المتغير الرئيس الرابع (الكفاءة) ( )c12,c11,c13قيما للوزن المئوي
المرجح( )%76 ,%76،%51على التوالي وهي أعلى من القيمة الفرضية للوزن المئوي
المرجح على وفق استجابة افراد العينة،في حين ان الفقرات ( )c11,c13هي األكثر
أهمية من بين فقرات المتغير الرئيس الرابع.
- 5بلغت قيم الوزن المئوي المرجح لفقرات المتغير الرئيس الخامس (الفاعلية)
( )%76،%52()c15,c14على التوالي وهي اعلى من القيمة الفرضية للوزن المئوي
المرجح مما يدل على أهمية هذه المتغيرات من وجهة نظر أفراد العينة ,اال ان

الفقرة( )c14هي األكثر أهمية من بين فقرات المتغير الرئيس الخامس.

 - 8اظهرت فقرات المتغير الرئيـس السادس (الرضـا) ( ) c17,c19,c20,c16,c18قيما
للوزن المئوي المرجح( )73،%77،%76،%53،%57على التوالي وهي أعلى من
الوسط الفرضي المرجح وهذا يشير الى أهمية هذه الفقرات من وجهة نظر أفراد العينة,
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في حين ان الفقرات( )c16,c18,c20هي األكثر أهمية من بين فقرات المتغير الرئيس
السادس.
يتضح من التحليل اعاله ماياتي:
- 1اهتمام واضح من قبل افراد العينة بالبعد المستقل(االبداع التنظيمي)وان تفاوت من متغير
الخر.

- 2اكد الجمي ع اهمية تحسين منتجات الشركة وتطويرها غير ان النتائج اظهرت ان
الشركة،تعمل على تطوير منتجاتها من خالل االستعانة بالخبرات والمهارات من خارج
الشركة وهذا ينعكس دون شك على مستوى اداء العاملين وبالتالي ضعف االهتمام
باالبداع والتطوير في الشركة.
- 3اوضحت النتائج ضرورة االهتمام بتحسين العمليات االنتاجية في الشركة ،مع هذا ظهر
من خالل التحليل ضعف االهتمام فعال بتحسين العمليات االنتاجية إذ التعتمد الشركة
االساليب العلمية في تحسين عملياتها االنتاجية وانمايتم التركيز على الخبرات واالمكانات
المتوافرة فيها مما ينعكس على ضعف اال هتمام بتعزيز اسس االبداع لدى العاملين في
الشركة.

- 6تشير النتائج الى اهمية تحسين العمليات االدارية في الشركة من خالل تطوير انظمة
المعلومات االدارية فيها ،اال ان الشركة تفتقر الى نظام المعلومات االدارية الكفوء وتعتقد
ان استخدام الحاسب في العمليات االدارية كافي في تحسين العمليات االدارية مما يودي
الى ضعف االداء لدى العاملين في الشركة واالفتقار الى روح المبادرة واالبداع.
- 7يوكد افراد العينة ضرورة تتخفيض نسب الهدر والضياع في مستلزمات االنتاج من
خالل امتالك الشركة للمالكات المؤهلة والمهارات العالية التي تعمل على تحقيق انتاجية
عالية بما لديها من موارد وطاقات مع ذلك فان النتائج افادت الى ضعف اهتمام االدارة
بتشجيع العاملين على االبداع وتحسين ادائهم وبالتالي ضعف االهتمام بتحقيق اهداف

الشركة.
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ثانيا .:تحليل البيانات بأستخدام العالقات االرتباطيه-:
جدول رقم ( ) 3
يوضح العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة الرئيسه والمتغيرات المعتمدة الرئيسة
مستوى
العالقات االرتباطيــة مع المتغيــرات المعتمدة الرئيسيـــة
المتغيــرات
المعنوية
المستقلة
الرئيســة
الرضـــا
الفاعليـــة
الكفـــاءة

تحســـين المنتجــات 0.764
وتطويرها

0.553

0.710

تحســـين العمليات 0.698
اإلنتاجية

0.478

0.763

تحســـين العمليات 0.829
األداريه

0.625

0.564

0.05

يتضح من الجدول رقم (  ) 3مايلـــــــي.:
 1ـ أظهرت المصفوفة أعاله عالقات ارتباطيه أقوى بين المتغيرات المستقلة الرئيسية (تحسين
وتطوير المنتجات ،تحسين العمليات االنتاجيه ،تحسين العمليات األدارية) والمتغير المعتمد الرئيس
(الكفــاءة) تلتها العالقة مع المتغير المعتمد (الرضـــا) ثم المتغير المعتمد (الفاعليـــة).
 2ـ أظهر المتغير المعتمد الكفاءة عالقة أرتباطية بلغت ( )0.829مع تحسين العمليات األدارية و
( )0.764مع تحسين المنتجات وتطويرها و( )0.698مع تحسين العمليات األنتاجية مما يشير الى
أن جميع المتغيرات المستقلة الرئيسة ذات عالقة ارتباطية قوية مع المتغير المعتمد الكفاءة.

3ـ أشار المتغير المعتمد (الرضا) الى عالقة ارتباطية بلغت ( )0.763مع تحسين العمليات
االنتاجية و ( )0.710مع تحسين المنتجات وتطويرها وهي القيم االعلى على التوالي مقارنة مع
العالقات االرتباطية االخرى للمتغير المعتمد نفسه.
6ـ أظهر المتغير المعتمد (الفاعلية) عالقة ارتباطية بلغت ( )0.625مع تحسين العمليات االدارية
وهي القيمة االعلى مقارنة مع العالقات االرتباطية االخرى للمتغير المعتمد نفسة.
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يستخلــص ممـا تقـدم أن جميــع العالقــات االرتباطيــة بيــن المتغيــرات المستقلــة الرئيسيــة
والمتغيــرات المعتمــدة الرئيسة الثالثــة ( الكفــاءة ,الفاعلية ,الرضـــا ) قويـــة وذات داللـــة
معنويــة ممــا يعنــي أن المتغيــرات المستقــلة الرئيســة لالبــداع التنظيمـــي (تحسيــن المنتجـــــات
وتطــورها ,تحسيــن العمليــات االنتاجيــة ,تحسيــن العمليـــات االداريـــة ) ذات أثـــر معنـــوي
واضـــح مـــن خــالل عالقتهــا القويــة مــع ال متغيـــرات المعتمــدة الرئيســة وهـــذا يؤكــد صحـــة
فرضيـــة البحـــث (أن االبـــداع التنظيمـــي يـــؤدي الـــى تحسيـــن أداء الشركــــة).

ثالثا :تحليل البيانات باستخدام االنحدار المتعدد-:
جدول رقم ()4
تحليل االنحدار المتعدد للرضا الوظيفي والوالء التنظيمي
اإلبداع
التنظيمي

تحسين العمليات
إنتاجية
C22

تحسين المنتجات
وتطويرها
C21

p

األداء الوظيفي

F

R

P

F

R

تحسين العمليات
اإلدارية
C23

P

F

R

الكفـــاءة
C24

0.36 4.52 .002 0.43 3.37 .001 0.20 5.01 .000

الفاعليـــة
C25

0.40 4.68 .000 0.43 6.51 .000 0.32 3.22 .000

الرضــــا
C26

0.46 3.70 .002 0.33 4.29 .000 0.32 6.59 .001

F
المجدولة
عند
مستوى
معنوية
0.05

2.53

يتضح من الجدول ( )3المتضمن تحليل االنحدار المتعدد لالبداع التنظيمي واالداء الوظيفي ما
يأتي -:
 - 1بلغت قيمة ( )Fلمتغيرات االبداع التنظيمي(تحسين وتطوير المنتجات( ،)c21وتحسين
العمليات

االنتاجية

(،)c22

وتحسين
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( )6072،3035،7071وكانت قيمتها بالنسبة للفاعلية ()707106078،3066على التوالي،اما
قيمتها للرضا فكانت()3056،6026،7076على التوالي ،وجميعها اكبر من قيمة ()F
المجدولة بمستوى معنوية ( )0.05والبالغة ( )2.53مؤكدة معنوية نتائج التحليل.
أظهرت المتغيرات الرئيسة المستقلة لالبداع التنظيمي ( )C23،C22 ،C21أثرا معنويا بمستوى
الفقرات الرئيسة لالداء الوظيفي( )c26،c25،c24وهذا يؤكد صحة فرضية البحث (يؤدي اإلبداع

التنظيمي إلى تحسين االداء الوظيفي للشركة).
االستنتاجــات-:

يتضح من التحليل السابق االستنتاجات اآلتية-:

- 1ضعف اهتمام الشركة قيد الدراسة بتحسين وتطوير المهارات المتوافرة في داخلها ,من
خالل اقامة الدورات التدريبية للعاملين في الشركة إذ تعتمد في تحسين منتجاتها
وتطويرها على المهاراات والخبرات من خارج الشركة عن طريق االستعانة
بالمتخصصين في مجال عملها مما يؤدي الى ضعف اداء العملين في الشركة.
 - 2افتقار الشركة الى االساليب العلمية الحديثة في تحسين عملياتها االنتاجية ،اذ تعتمد
الشركة على امكاناتها وخبراتها المتوافرة في تحسين عملياتها االنتاجية دون التركيز على
االساليب التي تحقق زيادة في انتاجها وكفاءة في ادائها مما ينعكس سلبا على رغبة
العاملين في االبداع وتحسين ادائهم.
- 3عدم اهتمام الشركة باألنظمة المعلوماتية الحديثة النجاز عملها إذ تعتمد على أستخدام

الحاسوب في العمل األداري بوصفة األساس في التطوير واالبداع لدى العاملين مما

يضعف روح المبادرة واالبتكار لديهم في انجاز العمل المطلوب منهم.
- 6ضعف اهتمام الشركة بالسعي الى تخفيض نسب الهدر والضياع في المنتجات
ومستلزمات االنتاج من خالل امتالك المالكات المؤهلة والمهارات العالية التي تمكن
الشركة من تحقيق انتاجية عالية ،وهذا يعني ان االدارة العليا غير قادرة على تشجيع
العاملين على االبداع وايجاد االساليب العلمية الصحيحة للمواءمة بين الموارد والطاقات
واالهداف المرغوبة لتحقيق انتاجية عالية واداء فعال.
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اإلبداع التنظيمي وتأثيرة في األداء الوظيفي
 .1التوصيــــات.:

 1ـ ضرورة اهتمام الشركة قيد الدراسة باستخدام االساليب العلمية الحديثة في تحسين
منتجاتها وتطويرها وعملياتها االنتاجية من خالل تطوير مهارات وخبرات العاملين فيها
واشراكهم في دورات تدريبية الكسابهم مهارات جديدة مما يعزز اسس االبداع لديهم
ويحقق اهداف الشركة في زيادة انتاجها وتحسين ادائها.

 .2تاسيس نظام معلومات متكامل لتوفير المعلومات في وقتها المناسب سواء داخل الشركة
ام خارجها ،اذ ان تغذية االقسام االخرى بالمعل ومات الدقيقة يضمن االتصال الفعال بين
وحدات واقسام الشركة بما يشجع العاملين على ابتكار وتطوير كل ما يحقق اهدافها
وينعكس ايجابيا على تحسين ادائها وتطويره.

 .3االهتمام بتوفير نظام للحوافز المعنوية والمادية يرتبط بعناصر االبداع لدى العاملين
المبدعين وبما يشجعهم على االبتكار وينعكس على رفع كفاءتهم وتحسين ادائهم.
 .6التركيز على االساليب العلمية التي يمكن من خاللها المواءمة بين الموارد المتاحة
والطاقات وأهداف الشركة عن طريق االبدع لدى العاملين وتحفيزهم على تقديم
المقترحات ومعالجة المشكالت مماينعكس على تحسين مستوى االداء الوظيفي للعاملين
والشركة ككل.
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اإلبداع التنظيمي وتأثيرة في األداء الوظيفي

الملحق )1( :
المقياس االول  /قياس مستوى االبداع التنظيمي في الشركة
الرقم مضمون الفقرة

1

تعمل الشركة على تحسين منتجاتها وتطويرها
باالعتماد على المهارات والخبرات في
الشركة.

2

تقوم الشركة بأجراء تعديالت في أداء
العمليات اإلنتاجية.
تقوم الشركة بأجراء تعديالت في تركيب
المواد األولية التي تدخل في العمل.

2

تقوم الشركة بتهيئة مخرجات تتناسب وحاجة
الزبائن.

5

تقوم الشركة بتصميم عمليات أنتاجية جديدة.

7

تعمل الشركة على تحسين العمليات األنتاجية
باألعتماد على األمكانات والخبرات المتاحة.

5

تهدف الشركة من استخدام األساليب العلمية
لتصميم وتحسين العمليات الى زيادة األنتاجية
والكفاءة.

2

تتبع الشركة االساليب العلمية لتصميم وتحسين
العمليات بمساعدة الحاسوب.
أدخلت الشركة أنظمة الحاسوب في العمليات
األدارية.

10

أدخلت الشركة أنظمة معلومات حديثة تساعد
على أنجاز األعمال.

3

0

سلم القيـــــــــــــــاس
5

2

3

2

غير
موافق
بشدة

غير
موافق

غير
متأكد

موافق موافق
بشدة
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الملحق )2( :
المقياس الثاني  /قياس مستوى االداء الوظيفي في الشركة
سلم القيـــــــــــــــاس
7
الرقم

مضمون الفقرة

غير

موافق

بشدة

6

3

غير

غير

موافق

متأكد

2
موافق

1
موافق

بشدة

تحقق الشركة نسبا منخفضة جدا من الهدر والضياع

1

2

3

6

في المنتجات ومستلزمات األنتاج مقارنة بالمنافسة.

تحقق المنظمة نسب منخفضة لتكاليف االنتاج
األجمالية مقارنة بالمنافسة.

تمتلك المنظمة مالكات مؤهلة ومهارات بشرية عالية.
تستطيع الشركة تحقيق إنتاجية كلية عالية مقارنة

بالمنافسة.

تستطيع الشركة المواءمة بين الموارد والطاقات من

7

جهة,واألهداف المرغوبة من جهة أخرى.

7

تمتلك الشركة سمعة جيدة ومؤثرة في اآلخرين.

5

تتجه نسبة المقترحات المقدمة للشركة نحو التزايد.

8

6

17

تتجه نسبة الشكاوى والتظلمات المقدمة للشركة نحو

التناقص واالنخفاض.

يالحظ االنخفاض في نسبة دوران العمل (ترك

الوظيفة,التغيب...الخ).

يالحظ تحسن مستوى األداء الوظيفي للعاملين جميعا

في الشركة (مديرين وعمال).
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