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وزيادة  اإلنتاجيةعلى تحسين  اإلبتكاريةأثر جودة بيئة العمل 
" دراسة ميدانية بشركات البترول " القدرة التنافسية  

 

  إعداد

 جيهان احمد خليل دغيم
 مدرس إدارة األعمال

بالمعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة     
 

 ملخص   •
فى تحسين  اإلبتكاريةهدفت الدراسة إلى التعرف على دور جودة بيئة العمل        
دراسة  وقد توصلت الوزيادة القدرة التنافسية بشركات البترول محل الدراسة.  اإلنتاجية

لمتمثلة فى:  )ا،  اإلبتكاريةإلى وجود تأثير جوهرى ذو داللة إحصائية لجودة بيئة العمل  
إتخاذ  اإلدارة بمقترحات العاملين، ومدى تفويض السلطات والمشاركة في  اهتماممدى 
، ومدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة، ومدى تطبيق القرارات
اإلدارة ببيئة  اهتماماإلدارة بالتغيير، ومدى  اهتمامارمة، ومدى لعمل بدرجة صقواعد ا

بشركات البترول محل الدراسة، كما توصلت  اإلنتاجيةية( على تحسين العمل الماد
، على  اإلبتكاريةالدراسة إلى وجود تأثير جوهرى ذو داللة إحصائية لجودة بيئة العمل 

الدراسة، وكذلك توصلت الدراسة لعدم  البترول محل زيادة القدرة التنافسية بشركات 
ألبعاد جودة بيئة العمل  ة الدراسة مفردات عينإدراكات بين  معنوية وجود فروق 
والقدرة التنافسية ترجع للعوامل الديموجرافية )المتمثلة في:    اإلنتاجيةوتحسين    اإلبتكارية

اإلدارة بمقترحات  اهتمامرة  ة بضرو وتوصى الدراسالنوع, والسن, والخبرة، والتعليم(. 
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لية تأثيرها المعنوي الموجب العاملين، وتشجيع األفكار الجديدة والتي أثبتت الدراسة الحا
وزيادة القدرة التنافسية، وتدعيم تجنب ممارسات الخوف من   اإلنتاجيةعلى تحسين 

لمعنوي يرها اية تأثلدراسة الحالاألخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة، والتي أثبتت ا
ارسات  وزيادة القدرة التنافسية والعمل على تحسين المم اإلنتاجيةالموجب على تحسين  

اإلدارة ببيئة العمل  اهتمامذ لقرارات، و التالية: تفويض السلطات والمشاركة في اتخا
بينها، وبين المادية، والتي لم تتوصل نتائج الدراسة الميدانية لوجود عالقة  معنوية 

وزيادة القدرة التنافسية، والمتابعة الدورية لمستوي تطبيق جودة بيئة  اإلنتاجيةتحسين 
 وزيادة القدرة التنافسية بالشركات محل الدراسة.  اإلنتاجية، وتحسين اريةبتكاإلالعمل 

إتخاذ  ، القدرة التنافسية، اإلنتاجيةن ، تحسياإلبتكاريةبيئة العمل  :الكلمات الدالة
مقترحات مل، التغير في االدارة، العوامل الديموجرافية، عد العيق قوا ، تطبقراراتلا

 .ق جودةطبي، تالعاملين، تفويض السلطات
• Summary 
       The goal of the study was to define the efficiency of the 

creative working environment by improving the productivity of 

the oil companies under study and increasing their 

competitiveness. The research reached a fundamental subject of 

statistical significance for the success of the 'as a whole' creative 

work environment. Improvement of the efficiency of the 

petroleum companies under research, as well as the presence of a 

major effect of reserve importance on the consistency of the 

creative working environment, improvement of the 

competitiveness of the petroleum companies under study, as well 

as the absence of significant differences in the expectations of the 

study sample vocabulary of the quality dimensions of the 

petroleum companies under study Because of the demographic 

variables that (gender-age-experience-education) represent. The 

study advises that management should pay attention to the 

feedback of workers and encourage new ideas, which have been 

shown by the current study to have a positive moral effect on 

enhancing efficiency and increasing competitiveness, and 
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facilitate the avoidance of error-fearing activities and the 

avoidance of risky decisions, The current research has shown that 

the following activities have a positive moral effect on enhancing 

efficiency and increasing competitiveness, and work to improve: 

delegating authorities and engaging in decision-making, and the 

participation of management in the physical working 

environment  . And that the results of the field research did not 

show a moral relationship between them, between improving 

productivity and increasing competitiveness, and frequent 

monitoring of the degree to which the consistency of the creative 

working environment was implemented, improving productivity 

and improving the competitiveness of the companies under study. 

Key words:  Innovative work environment, Productivity 

improvement, Competitive ability, Decision-making, Application 

of work rules, Change in management, Demographic factors, 

Employee proposals, Delegation of powers, Quality 

implementation. 
 
 مقدمة:  •
تواجه التنمية في كافة المنظمات تحديات كبيرة، تكمن في خلق إدارة فعالة تتفق     

فلسفتها مع نظم الموارد البشرية والمادية المتبعة. وتظهر تحديات التنمية في الدراسة  
على تحقيق نهم العمل الدائمة عن القدرات الكامنة للقيادات والمرؤوسين، الذين يمك

 لك المنظمات. وية لتالتنم األهداف
ولقد أصبح موضوع تنمية المهارات، من القضايا المهمة التي فرضت نفسها في     

الدول والمنظمات المختلفة، وتوضع في مقدمة  اهتمامكافة الميادين، وحظيت ب
األنفجار م مظاهره:  أولوياتها. إذ يتميز العصر الذي نعيش فيه بسرعة التغيير، ومن أه

االكتشافات العلمية الحديثة، باإلضافة إلى التقدم التكنولوجي في لمة، و والعو  لمعرفي،ا
التوجه نحو التطوير والتجديد    المنظمات،مجال شركات البترول، األمر الذي يحتم على  
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التنافس ازدياد حدة    كما أن لكي تكون قادرة على البقاء واالستمرار والمنافسة.    واالبتكار،
جعل الشركات   ،غير التكنولوجي، وقصر عمر المنتجالتًا مع  زامنتملمي، والذي أتى  عاال

عمومًا تحت ضغط وخطورة الفشل في أي وقت، فأصبح البد من التوجه نحو االبتكار، 
 .(2017 ،)نصر هذه الضغوط وطئهللخروج من 

صادي مو االقتلحقيقي للنعلى أنها المصدر ا  اإلنتاجيةوكما ينظر االقتصاديون إلى     
اعية وتحسين مستوى المعيشة في أي بلد، مهما كان نوع النشاط االجتمهية افوالر 

وتحليل عناصرها تعطي نظرة فاحصة   ةاإلنتاجياالقتصادي فيه، فإن معدالت نمو 
للنشاط االقتصادي، وتكشف نواحي الضعف والقوة في هذا النشاط. لهذا تتسابق الدول  

بإدخال التحسينات المستمرة   نتاجيةإلافي    ةمتزايد  معدالت نمواستمرارية  للمحافظة على  
في الجوانب التكنولوجية واإلدارية والبشرية، وتمكنت الدول المتقدمة بهذه الطرق من  

 تحقيق تقدم صناعي كبير يمكنها من السيطرة والتحكم في االقتصاد العالمي.  
ة كفاءبو ريقة الصحيحة، الطل بية العمهو تأد اإلنتاجيةكما أن محور تحسين      
، وليس العمل بجهد مضني لتحقيق نتائج أفضل.  فالعمل بكفاءة يعتمد أساسا أحسن

على السلوك اإلنتاجي لألفراد، وهذا السلوك هو نتيجة لعوامل عديدة ومعقدة تكون 
ساليب يتطلب التطبع على األ  اإلنتاجيةالشخصية المميزة للفرد، وأن استمرارية تحسين  

ميع نشاطات المجتمع، وهذا يعني إدخال تغييرات ل في جالعم  ءة ألداءيحة والكفاالصح
 تربوية واجتماعية وسلوكية في المجتمع تؤدي إلى خلق مجتمع جديد.

هي أفضل مؤشر لتقييم األداء، فبينما تتصف عوامل اإلنتاج  اإلنتاجيةكما تعد    
ول في  بق الدتتسا اغير محدودة. لهذ ةاإلنتاجية بالندرة، فإن اإلمكانيات الكامنة لزياد

من خالل إدخال التحسينات   تمرارية معدالت نمو متزايدة فيهاالمحافظة على ديمومة واس
 المستمرة في الجوانب التكنولوجية والبشرية واإلدارية. 
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 موضوع الدراسة: •
ة لى أن أحاااد أسااااااااااااااباااا  نجااااي المنظماااة يعتماااد على البيئااا ع يتفق بعض البااااحثين  

ثقاافاة تنظيمياة قاادرين على التكي  مع المتغيرات  مياًا و تنظي ر هيكالً ة التي توفالتنظيميا 
التي تحاادف في البيئااة الخااارجيااة المحيطااة بااالمنظمااة وأيضاااااااااااااااا ترفع من قاادرة وكفاااءة 
العاملين فيها على االساااااااااااااتجابة لحاجات العمالء من خالل المنتجات والخدمات التي 

المنتجات م تلك تقدي  ياملين فوكفاءة العوأن نشاااااااااااط   تقدمها المنظمة ونيل رضاااااااااااهم،
 .والخدمات يزداد بازدياد مستوى االبتكار في المنظمة

 (Edvardsson, etal., 2003; Rosen, etal., 2018; Pot, 2011) 
أنه من  (Pot, 2011;  2010 ،; ذيبان 2007 ،الصباحكما يرى كل من )   

 ملمًساضي   تو عملهم    د في أماكنجاي األفراالمؤكد أن هناك عوامل عدة تتسبب في ن
، ومن هذه العوامل وأهمها: توفر بيئة العمل اإليجابية اإلنتاجيةإبتكاريًا وزيادة في معدل  

والمليئة بجو من النشاط والحيوية. وتشير بيئة العمل إلى عدة عناصر كمكان العمل،  
دارة  اإل اهتمام اآلخر ومدىوالتهوية الجيدة التي ُتشعر الموظف بالنشاط بين الحين و 

، ومدى  إتخاذ القراراتملين، ومدى تفويض السلطات والمشاركة في ت العاترحاقمب
الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة، ومدى تطبيق قواعد العمل 

اإلدارة بالتغيير، وتوفر مستلزمات العمل من مواد أساسية    اهتمامبدرجة صارمة، ومدى  
تلك العناصر مشتركة في منح   وتساهمءة. اضودة اإلضافة إلى جت مكتبية إواحتياجا

الدافع وتعزيز روي العمل وإخراج الموظف أو العامل من أعراض الكسل والخمول التي  
بدورها تؤثر على إنتاجيته وتضعف من إبداعه، فالعالقة ما بين الموظف والجو السائد  

 بشكل كبير.في محيط العمل كبيرة وتؤثر على أدائه 

ال ال تعيش في فراغ، وإنما هي أنظمة اجتماعية األعم ظماتنمإضافة إلى أن    
التي توجه سلوك المنظمة   فيها كثير من العناصر والمؤثرات  مفتوحة على بيئة خارجية

. وحتى تستطيع المنظمات أن تنمو وتتقدم وتستمر (2008 ،)العامري باتجاه أو آخر  
لى إداراتها أن تقوم بعمل عو ا،  هيتعمل ف  لبيئة التيتتكي  مع افي عملها فإن عليها أن  
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الموجودة في تلك البيئة بغرض االستفادة منها،  لبيئتها الخارجية لتحديد الفرصمسح 
والتهديدات لتحييدها أو مواجهتها. كما تقوم أيضا بفحص بيئتها الداخلية لتحديد عناصر  

ية،  الخارجيئة  بلات في ا هة التهديدلفرص ومواجبهدف االستفادة منها في استثمار ا  القوة
بهدف معالجتها حتى تكون المنظمة قادرة على التكي  مع البيئة  وعناصر الضعف

تمكنها  Competitive Advantageالتي تعمل فيها، وتطور لنفسها ميزة تنافسية 
 . (Badir, 2015) من المنافسة والتفوق على اآلخرين

للعاملين في المجال   اريةاإلبتكت مية القدراعلى أن تن ويتفق معظم الباحثين     
يؤدى إلى  تشجيع النشاط االبتكاري  وفي الشركات  اإلنتاجيةاإلنتاجي كوسيلة لزيادة 

التنافسي في األسواق المحلية   الشركات تلك الوصول إلى التميز وتدعيم مركز
ظمات اع في المنكار واإلبدأن المناخ التنظيمي الجيد يؤيد عملية االبتكما والعالمية. 

تشجيع العاملين على المخاطرة، وجود إدارة  هي:لإلبتكار،  المؤيدلمناخ د اأبعا وأن
التعامل الجيد    للمنظمة تشجع على اإلبتكار، العمل على زيادة المشاركة بين العاملين،

     .(2017)نصر،مع األخطاء 
 مشكلة الدراسة: •
ات آلليتلفة مخال اجنتت اإلم فى مجاالاإلحتياج الدائ الدراسة فيمشكلة  تتمثل   
تساعد على توليد األفكار الجديدة واستنباط ل جيدة نهجيةعارف مطرق ومأساليب و و 

التى تساعد على حل الكثير من المشكالت وذلك من خالل توفير الحلول اإلبداعية 
دمها التى تساعد على االبتكار، وهذه األساليب نادرا مايستخ اإلبتكاريةبيئة العمل 

الشكل السليم ب عدم تطبيقهال في قطاع االتصاالت ى اإلنتاجولسئا ممنهفيد ويستا
معرفتهم المسبقة بها. ويجد بعض المسئولين بإدارة اإلنتاج من رغم علي الاألمثل، 

وصول إلى حلول ابتكارية لبعض المشكالت للعن أفكارهم  صعوبة كبيرة فى التعبير
من الت هو و  حل المشكن أسلروف أمعاله من ان حيثالمطروحة للحل،  اإلنتاجية

وكل هذا يحتاج إلى    الجديدة  ارف والخبرات  المعواكتساأكثر الطرق فاعلية في التعلم  
 االبتكار.التفكير و توفير بيئة عمل ابتكارية جيدة تساعد وتشجع 
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على  ةباإلضافة إلى الظواهر السابقة، فإن هناك العديد من نتائج الدراسات السابق    
 :المثال سبيل

والتي تشير إلى  Ravenswood, 2018) ; 2015 ،مرسى  ;2008 كندر،سإ) 
التى تساعد على االبداع وتوليد األفكار الجديدة،   اإلبتكاريةة العمل فر بيئدم تواأن ع

وأنه على الرغم من األهمية   المنظمات،والتطوير بتلك  بداعاإليعتبر من أهم معوقات 
الكافي في بيئة العمل المصرية.    هتمامله االه وجم ي أنه ل بداعى إالإلالكبرى للتفكير ا
لتوصل إليها من خالل الدراسة االستطالعية، وكذلك ي تم ا هر التوبالنظر إلى الظوا 

خفاض لدور  نإ نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال، يتبين أنه من المحتمل وجود
 جيةنتااإلتحسين  ىسة عل الدرا  علبترول موضفى شركات ا اإلبتكاريةجودة بيئة العمل 

 اإلنتاجيةتوى زيادة على مسسلبا  وزيادة القدرة التنافسية، األمر الذي سوف يؤثر
 وتحقيق الميزة التنافسية بتلك الشركات.

بناًء على ذلك، فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التعرف على دور جودة بيئة        
  البترول،بشركات التنافسية  لقدرةادة ازيو  نتاجيةإلا على تحسين  اإلبتكاريةالعمل 
تحليله تحليال علميًا، بغرض توصيفه ور و الد  ذاالذي حدا بالباحثة إلى دراسة هاألمر  

وبتعيير آخر، يمكن تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابة    على ديناميكية العمل.   والتعرف
 على التساؤالت التالية:

 اإلبتكارية بيئة العمل جودة لمفهوم ،ينة البحثمفردات عإدراكات مستوي  ما-1
 بشركات البترول محل الدراسة؟ 

وزيادة القدرة  اإلنتاجيةمفردات عينة البحث، ألهمية تحسين إدراكات مستوي  ما-2
 التنافسية بشركات البترول محل الدراسة؟ 

  لىع اإلبتكاريةذو داللة احصائية لدور جودة بيئة العمل  جوهري يوجد أثر  هل-3
 ت البترول محل الدراسة؟ التنافسية بشركاالقدرة ادة وزي ةنتاجيإلاتحسين 
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 اسة:الهدف من الدر  •
  اإلبتكاريةدور جودة بيئة العمل يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى التعرف على     

وينبثق وزيادة القدرة التنافسية بشركات البترول محل الدراسة.    اإلنتاجيةفى تحسين  
 ة التالية: عيفر ال ألهداف الرئيسى ا من هذا الهدف

ة العمل  دة بيئهوم جو مفردات عينة الدراسة لمفإدراكات التعرف على مستوي  -
 بشركات البترول محل الدراسة.  اإلبتكارية

وزيادة   اإلنتاجيةمفردات عينة الدراسة ألهمية تحسين  إدراكات  التعرف على مستوي    -
 الدراسة. القدرة التنافسية بشركات البترول محل 

 اإلبتكاريةثر جودة بيئة العمل  مفردات عينة الدراسة ألإدراكات  مستوي    ف على التعر   -
 .اإلنتاجيةحسين ى تعل
 اإلبتكاريةمفردات عينة الدراسة ألثر جودة بيئة العمل  إدراكات  التعرف على مستوي    -

 على زيادة القدرة التنافسية.
 ةاإلنتاجيين سحفي تركات، إدارة الش تقديم بعض الدالالت والتوصيات التي تفيد -

، والذي ينتج اإلبتكاريةعمل يئة الوزيادة قدرتها التنافسية، من خالل تفعيل أثر جودة ب
 وزيادة القدرة التنافسية بها. اإلنتاجيةعنها تحسين 

 أهمية الدراسة:  •
ذلك ضح  ويتتتمثل أهمية الدراسة في كل من الناحية األكاديمية، والناحية التطبيقية،    

 يلي:  مما
 ة للدراسة: كاديميية األاألهم •

 يلي:تتمثل األهمية األكاديمية للدراسة، فيما 
وزيادة القدرة   اإلنتاجيةعلى تحسين  اإلبتكاريةأن موضوع دور جودة بيئة العمل  -

، سواء كان ذلك في الدراسات  موضوعات التي تتسم بقلة الكتاباتالتنافسية يعتبر من ال
 ألجنبية.العربية أو ا
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قة بين دور جودة بيئة العمل  صل إلى نتائج تفسر العالالدراسة التو هذه  تحاول -
وزيادة القدرة التنافسية في الشركات محل الدراسة،   اإلنتاجيةعلى تحسين  ريةاإلبتكا

 وتحديد اتجاه ونوع هذه العالقة.  
 التطبيقية:  األهمية-ب
 يلي:  تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة، فيما    
حاور االقتصاد المصري،  مية شركات البترول، كأحد مدراسة من أهلامية ق أهطلتن -

 اإلبتكاريةيمكن أن تحققها الشركات من تطبيق لدور جودة بيئة العمل    ع التيالمنافومن  
مثل تحسين الجودة، والوفاء بمتطلبات العميل المحلي والدولي،    اإلنتاجيةعلى تحسين  
 شركات.لاهذه فسية لقدرة التناوبالتالي زيادة ال

التي وصيات ، والتتائج والتوصيات التي سوف تتوصل إليها هذه الدراسةالن أن -
 اإلنتاجيةوتحسين    اإلبتكاريةستقدمها، سوف تسهم في تحسين كل من جودة بيئة العمل  

  وزيادة القدرة التنافسية في الشركات محل الدراسة، وذلك من خالل األساليب واألدوات 
 ياتها بطرحها.الدراسة وتوص تائجتقوم نالتي سوف 

مسئولى الشركات الخاصة  تمكن  ة، سوف أن النتائج التي ستتوصل إليها الدراس -
ستراتيجيات المتعلقة بتحسين العاملة بشركات البترول، من رسم الخطط ووضع اإل

 . رشادى لتفسير توصيات الدراسةوذلك من خالل تقديم الدليل اإل اإلنتاجية
 : ت السابقةاسالدر والنظرى اإلطار ا •

تغيرات الدراسة  لقة بمالمتع يعرض هذا الجزء اإلطار المفاهيمى والدراسات السابقة
 على النحو التالى: 

 ;Rosen, etal., 2018; Pot, 2011) يرى العديد من الباحثين 
Ravenswood, 2018)  أن بيئة العمل تشتمل على عدة عوامل، حيث يكون

داخلها. لذا فإنه ال ينشأ تأثير لبيئة العمل   اد العاملينر فاأل  تة علىيرات متفاو لبعضها تأث
ن داخل المنظمات بسبب عامل معين أو مجموعة من العوامل  لعامليفراد اعلى األ

المنفصلة، وإنما يعود إلى ناتج التفاعل بين العوامل البيئية المتعددة، وإن كان لبعضها 
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أن لكل منظمة من  معينة. كما  ةلوكيواهر سو مجموعة ظ التأثير الحاكم على سلوك أ
ظمات األخرى، كما أن لكل  ن المنيرها مالمنظمات اإلدارية خصائص تميزها عن غ

ها المحيط منظمة أنشطتها وأساليبها الخاصة في العمل وهي عناصر تمثل في مجموع
على   لها تأثير  وهذه الخصائص المميزة للعمل داخل المنظمات  .الذي يعمل فيه األفراد

   عاملين بها.لاداء أ
وهي عنصر أساسي  منظمة على الكما تعد بيئة العمل عاماًل أساسًيا في التأثير     

لإلبداع اإلداري؛ إذ تحفز على إنشاء منتجات وخدمات جديدة والتكي  مع التغيير 
بداعية،  قدرة المنظمة على المنافسة في السوق، وقد تبين أن لكل فرد قدراته اإلوتحدد 

دريب ت التي يحتاجها الموظف في بيئة العمل من التنظيم والتة المستلزماف افر كأن تواو 
الوسائل التكنولوجية والظروف المريحة يزيد من اإلبداع اإلداري، وتقع تلك لجيد و ا

المسؤولية على المدير أو مجلس اإلدارة، إذ أن العمل الناجح ال يركز فقط على  
 لمنظم.لى العمل امعدالت الربح بل ع

 :اإلبتكاريةجودة بيئة العمل  : األولمتغير : الأوال
الهدف منها، وأبعادها و   اريةاإلبتكتعريفهم لبيئة العمل  ين فى  الباحثاختلف الكتا  و     

 : يليومن بين هذه المفاهيم، ما كل منهم حسب دراسته 
 بتكاريةإلابيئة العمل    ,Cairn, etal., 2013; Ravenswood)  )2018عرف    
ر العقلي الخالق ذو الجدية  تصف بتشجيع عمليات التفكيالبيئة التي ت: هي بأنها
 اإلبتكاريةأيضًا البيئة التي تتميز بالقدرة على استثمار سمات الشخصية    ة، وهياألصال و 

هي التي تستثمر   اإلبتكاريةدون أن تحبطها أو تثبطها. وبتعبير آخر، فإن بيئة العمل  
ديهم، والمثابرة، واالستقاللية، والطموي، طرة لحب المخاهم، و وذكائبأنفسهم،    ثقة العاملين
 .  إليجابية وعدم السلبية، وكذلك القدرة على توليد أفكار جديدةيل، واالتحل والقدرة على 
بأنها: البيئة التي تعمل على    اإلبتكاريةبيئة العمل    (Macky, etal., 2017)  وعرف 

ستمرار في ظل ى األ، والتصميم عل األجلويلة وغ أهداف طترك المنفعة الوقتية، لبل
  الظروف المحيطة.
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بأنها: هي البيئة التي تتصف بتشجيع   اإلبتكاريةبيئة العمل    ة الدراسمما سبق تعرف     
عمليات التفكير العقلي الخالق ذو الجدية واألصالة واستثمار سمات الشخصية  

مناخ لق الثبطها وخأو ت حبطهام دون أن تمن خالل ثقة العاملين بأنفسه اإلبتكارية
 المناسب لذلك.  

                      :     اإلبتكاريةخصائص وسمات البيئة   -
أن من أهم   ; Beatrice, 2017; Pot, 2011) 2015،  مرسى)يرى كل من     

 ، ما يلي: اإلبتكاريةالسمات والخصائص التنظيمية التي ينبغي توافرها في البيئة 
  وعدم الحكم مسبقًا عليها.ار الجديدة فكألة التجربالفرصة   ئةتهي-1
 إلجراءات.بسيط ازية وتإلى إتباع الالمرك الميل-2
 ستعداد لتحمل نتائجها.المخاطرة عرفًا تنظيميًا واأل اعتبار-3
 تبادل الرأي والمناقشة الموضوعية والنقد الذاتي.  تشجيع-4
 راكزخرى والمات األلمنظمتصال بااإلتصال وتشجيع قنوات مفتوحة لإل إيجاد -5

 البحثية.
 عها.وتشجي اإلبتكاريةتجاهات أساليب لتنمية األ تبني-6
 أعضاء التنظيم في التغيير. مشاركة-7
 قيم تنظيمية دافعة تتمشى مع قيم التغيير واإلبتكار. شيوع-8
 في األبحاف وتشجيع التخطيط طويل المدى.  ستثماراأل-9
 . النزاع والصراعبفهم مع والتعامل مود  الج ن عبعد وال  ة،ليديالتقالنزعات  منع-10

بتكار مسئولية كل فرد داخل المنظمة اال أن  ن اإلم من أأنه بالرغوترى الدراسة     
مسئولية االدارة أكثر إذ يقع عليها مسئولية خلق الجو االبتكارى داخل المنظمة وإذا  

ين األداء وتحس  منظمةسس تطور الاستطاعت ذلك تكون قد وضعت أساسا متينا من أ
 ام بها، وتقدمها ونجاحها، وخلق القدرة التنافسية.الع
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 : اإلبتكاريةعمل يئة الناصر بع -
 :اإلبتكاريةتعرض الباحثة فيما يلي لعناصر بيئة العمل 

اإلدارة بمقترحات العاملين وتشجيع األفكار    اهتمام: مدى    األولالعنصر  
 الجديدة:

تزامها بالعمل والعاملين، ها، والاهتمامو  ارة،اإلدأن حماس  (2012 ،شلبي)ترى   
وكذلك ميل اإلدارة لتقبل األفكار الجديدة مهما لعمل. بيئة ابتكار في اإل ع رويجيش

بدت غير عملية، وتبدي استعدادها للمجازفة يعتبر عنصرًا مهمًا، وإعطاء األفراد فرصة  
 عمل.  ديدة في الالتجريب، واختبار األفكار والطرق الج

 أن من األساليب والمقومات التي تساهم في نشر (2010 ،نذيبا)يرى حين ى ف 
بتكاري في مختلف المنظمات، هو تشجيع اإلدارة العليا للعاملين لتفكير اإلكار وابتاإل

بتكارات المستمرة، وتشجيعهم على ذلك مما يسمح لهم  على توليد األفكار الجديدة واإل
  يدة.ة ومفجديد راليد أفككير لتو لتفن اابإطالق عن

دة على الجدي  ألفكاراإلدارة بمقترحات العاملين وتشجيع ا  اهتمامتأثير    -
 : اإلنتاجيةزيادة 

أنه ال شك أن عملية تقبل إدارة المنظمة  في (2017، نصر) دراسة تتفق الباحثة مع
ى إلين وبالتداء العامللألفكار والمقترحات الجديدة المقدمة من قبل العاملين تؤثر على أ

ككل. وأنه    لمنظمةلعام لوخلق القدرة التنافسية للمنظمة، وبالتالي األداء ا  يةاإلنتاجى  عل
والمشرفين، وأداء المنظمة،  اإلبتكاريةتوجد عالقة طردية إيجابية بين كل من القيادة 

سين قائمة  نت العالقة بين الرؤساء والمرؤو اوأن هذه العالقة مباشرة. حيث أنه كلما ك
  ذلك على رضاء  انعكسلعاملين وتشجيع هذه األفكار، كلما ر اكال أفوتقبة على الثق
داء العام للمنظمة، مما يؤدي ؤثر إيجابيًا على أدائهم ويعمل على تحسين االلين ويالعام

بتكار والتفوق والقدرة على المنافسة، والتكي  مع البيئة المتغيرة إلى مزيد من اإل
 ستمرار. إب
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 :إتخاذ القراراتوالمشاركة في السلطات  تفويض ني: مدىاالعنصر الث
ل ظروف بيئة العمل دائمة التغيير، ونتيجة في ظنه ا( 2004 ، التميمي) يرى     

نب الحياة، أصبحت عملية ممارسة السلطة على درجة  اللتوسع الكبير في مختلف جو 
ام،  جه عة بو ميعلى التننعكاساتها  اكبيرة من التعقيد. ونتيجة لتطوير العلوم والمعارف و 

عمال نوع االطات لتض السل لحاجة لممارسة تفويالتنمية اإلدارية بشكل خاص، برزت او 
والوظائف التي تضطلع بها كل منظمة، وأصبح من الصعب على األشخاص اإلداريين 

ي نت كفاءتهم، والمستوى اإلدار اوالمدراء تأدية كل الوظائف واألعمال لوحدهم، مهما ك
طة، حيث يعتبر التفويض استجابة لنمو األفكار ض للسلفويبالت لونه، إالالذي يحت
، إتخاذ القراراتقل في المشاركة في  ألاتسمح اإلدارة للمستويات اإلدارية  و طية،  الديمقرا

 وفي تنفيذ العمل اإلداري. 
ن،  عمل على تنمية الشعور بالثقة لدى المرؤوسييأن تفويض السلطة ترى الدراسة   
من خالل مشاركتهم   ملية تفويض السلطة للمرؤوسين،: أن ع ليةسئو الممل  م لتحعداده إ و 

نه أن  استمرارية نشاط التنظيم، من ش، ورسم السياسات الالزمة إلقراراتإتخاذ الفي 
يخلق الشعور بالرضا والحماس، ومن ثم الوالء للتنظيم، ويعني ذلك إعدادهم لتحمل  

ار حيث يؤدي تفويض بتكإلصة لالفر ح  كما تتي  القيام به،مسئولية ما هم مقدمون على  
، واكتشاف  اإلبتكاريةفراد  رات االات وقدة مهار الصالحيات لبعض المرؤوسين إلى تنمي

عمال والوظائف  هذه القدرات وتنميتها وتطويرها. فمن خالل ممارستهم لبعض اال
طبقة من  ي إلى خلق اإلدارية وخاصة )التخطيط، والتنظيم، والتنسيق والرقابة( يؤد

 ني مؤهلين ليكونوا مديرين في المستقبل.  اط الثي الخين فموظفال
 :اإلنتاجيةض السلطة وبين زيادة ن تفويقة بيالعال -
أن العالقة بين  (Ravenswood, 2018)وترى الدراسة باالتفاق مع دراسة     

 تشتمل على جانبين: إنتاجيةتفويض الصالحيات وبين زيادة 
ودعم   اإلنتاجيةطة والمساهمة في زيادة يض السلتفو ي لجابور اإلييتمثل بالد: األول 

ن حاجة المنظمة لتفويض السلطة حاجة مستمرة مع استمرار ث أن أية، حيالقدرة التنافس
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الحياة منها، وذلك من خالل حاجة الرؤساء إليه لدفع مرؤوسيهم على تحمل المسئولية  
ا إلى جأنب منح يبذلونهتي ال هودلية الجثر على فاعوزيادة الثقة في نفوسهم، وهذا يؤ 

 ظيفي.هم الو المرؤوسين الفرصة في العمل إلبراز دور 
، اإلنتاجيةيتمثل بالدور السلبي لتفويض السلطة والمساهمة في تدني مستوى ني: االث

حيث ال يخرج عن كونه مؤشرًا خطيرًا يساهم في عرقلة أداء العمل، كما أن النتائج 
ص غير أكفاء، وفي توقيت غير ة ألشخاسلطال ويضح أو تفمن سوء من الناجمة

ن الثقة بين اهداف، وفقدلتإلى عدم تحقيق األل، وباء العممناسب تؤدي إلى: تعذر أدا
نب التذمر في العمل، وعدم  االرؤساء والمرؤوسين، وخلق بعض المشكالت إلى ج

 الرضا بين الموظفين. 
ها  ب راتقرااذ تخإجنب األخطاء وتالعنصر الثالث: مدى الخوف من 

 :اطرةمخ
األعمال،  مجال  طاء فيأن الخوف من األخ (Rosen, etal., (2018)) يرى   

يعتبر أمرًا منطقيًا متدفق من التوجهات والممارسات السلبية التي قد تميز العالقة  
وف  القائمة بين المديرين والمرؤوسين، ومن خالل الممارسة اليومية للعمل يأخذ الخ

نية حصوله على المعلومات الكافية  اوظف، وعدم إمكقية المصدام مقييديدة كتصورًا ع
، ونقد المرؤوس أمام اآلخرين، وهذا  إتخاذ القراراتدم مشاركته في ما، وعمهمة  ألداء

كله يصبح عائقًا في تعبير الفرد عما يدور بداخله، وهذا يؤدي حتمًا لزيادة معدالت 
ني مستويات الجودة، وتد نتاجاإل اضنخفإه رتب عليمر الذي يتالتوتر والسلبية، األ

 . بتكار داخل المنظمةوإعاقة اإل
 الرابع: مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة صارمة: نصرالع
نتيجة لكبر حجم المنظمات في العصر الحديث، وتعقد األعمال  انتري الدراسة      

ري،  لضرو من ابح  فقد أص  يجري فيها،وصعوبة إلمام قادة هذه المنظمات بكل ما    بها،
ك والتصرفات،  السلو   فة صورضع السياسات والقواعد واإلجراءات العامة التي تحكم كاو 

في مختلف قطاعات وإدارات المنظمة وأقسامها، وهي تعتبر المرشد والموجه الرئيسي 
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ل، قواعد وإجراءات وسياسات العمحيث أن  للعاملين في كل ما يقومون به من أعمال.  
تم وضعها في المنظمة، وتحدد عمل كل فرد  لتي ينين االقو م والنظعة من اهي مجمو 
 .  المرجوة ألهدافلتحقيق ا
أنها تتمثل في الغايات واألهداف والطرق التي    ,David)  )2006  في حين يرى       

تتبعها اإلدارة لتحقيق أهدافها، من خالل القواعد والتصرفات التي تتبناها في أعمالها 
في بيئة   معوقاً   ستراتيجيات، مصدرًا رئيسياً ل اإلوأشكاداف  األهرض  مثل تعاليومية، ويا

نها تؤدي إلى إنت السياسات واإلجراءات واضحة للعاملين، فالما كأنه ك ل، حيثالعم
معرفته لدوره وواجباته، وماله وما عليه تحديدًا، وبالتالي يؤدي إلى زيادة مستوى أدائه،  

   منظمة .وى أداء الومن ثم زيادة مست
 دارة بالتغيير:اإل اهتماممدى  امس:ر الخالعنص
حديث، والتعامل معه لم يعد كماليًا أو نوعًا من عصر المات الالتغيير سمة من س  إن  

التحضر، بل أصبح أمرًا حتميًا في عصر األنفتاي االقتصادي واألنفجار المعرفي وبيئة  
لية التغيير ا فعم، لذ الشيالتن و اذوبر الالتغييتهميش يعني األعمال سريعة التغيير، و 

  رالتغييتأخذ إطارها الكامل من قبل إدارة يجب أن 
. (Carin, etal., 2013; Hustin, etal., 2015)     

فالتغيير يعد استجابة ونتيجة طبيعية للحركة والنمو الذي يحدف في منظمات    
 وكذلكراد األفاة ة في حيحالة طبيعياألعمال، والقدرة على التكي  واالستجابة، وهو 

لة إليجاد التوازن  ة محاو بمثاب  المنظمات، حيث تعتبر محاولة المنظمات ألحداف التغيير
 البيئي للمتغيرات التي تحدف في بيئة األعمال.

  :اإلنتاجيةتأثير التغيير على زيادة  -
ادة عمال، وزين التغيير يسعى إلى تحسين أداء منظمات األإ  (2017،  كمال)يري     
الل  الل تحقيق التوازن بين المنظمة وبيئتها المحيطة، من خمن خ وذلكها، ليتفاع
درة المنظمة على التأقلم مع التغييرات التي تحدف في بيئتها المحيطة، وتغيير ادة مقزي

سلوك العاملين في المنظمة بما يتواءم مع تغيرات البيئة المحيطة، وتعزيز العالقة 
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تكنولوجية الحديثة إلى المنظمة، ساليب الوإدخال األ  ظمةلمنين في ابين العاملالتعاونية  
، وزيادة مقدرة العاملين على  اإلنتاجيةالمنظمة وزيادة  عمل في ءات الوتحسين إجرا

 بتكار.اإل

 ارة بيئة العمل المادية:إلدا اهتمامالعنصر السادس: مدى 
رطوبة،  ارة، الحر ال  ر،وانء، األلضوضاءة، ااإلضا  المتمثلة في:) ن بيئة العمل المادية  إ  
والتي يجب أن تكون خلية، ل الداوف( تمثل عنصرًا هامًا من عناصر بيئة العمالتل

 مالئمة للعمل. 

أن بيئة العمل المادية، عبارة عن مجموعة القوى التي   (2012، الشريف)يرى    
  ة وظروفف عمل ماديتحيط بالفرد داخل المنظمة التي يعمل بها. وتنقسم إلى: ظرو 

  إلبصار على ا  ظروف المادية منها اإلضاءة التي تجعل الفرد أكثر قدرة. والنويةل مععم
داء. أما ستمرار في العمل وزيادة اإلوتركيب خصائص األشياء، مما تؤدى إلى اإل

يؤديه، وال  الذي الموظف وعدم التركيز في العمل  انتباه الضوضاء فتؤدى إلى تشتت
وظف مهامه، وبالتالي تحقيق يؤدى الم ىحت وء،لب الهدألعمال تتطشك أن بعض ا
 أهداف المنظمة.  

 : اإلبتكاريةالعمل  ة بيئةاس جودمعايير قي •
، ترتبط بتوفير أبعاد مكونة لها ومعايير لقياسها، اإلبتكاريةن جودة بيئة العمل إ     

يبين و . تكاريةباإلبيئة العمل  المعايير أدى ذلك إلى تحسن جودة وكلما تحسنت هذه
 داخلية:لالعمل  قائمة المعايير الالزمة لقياس أبعاد جودة بيئة ا  (1) رقم  لىالتجدول الا
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 ( 1جدول رقم )
 اإلبتكارية قائمة معايير قياس أبعاد جودة بيئة العمل 

 بيئة العمل  ظروف العمل  عالقات العمل  محتوى العمل 

مل  الع بيئة تبات ور والمر جاأل أسلو  القيادة حرية إتخاذ القرار فى العمل 
 اديةالم

العالقة بين الرؤساء   تفهم السياسات واالستراتيجيات
 سين والمرؤ 

 اإلضاءة ساعات العمل 

 الحرارة  التدريب العالقات اإلجتماعية تنوع المهام

 الرطوبة  الترقيات  المشاركة  الفهم والوضوي للمسئوليات والمهام

 ( 2015 ،مرسى) المصدر:
 

 : يةاإلنتاجن : تحسي الثانىغير المتثانيا: 
 ومفهومها:   اإلنتاجيةف تعري •
 :في أي دولة على عاملين أساسيين هما قتصاديدم اإلالتقيتوقف  (2010 ،وفا)يري   

ستخدامات رأس المال ممثال في اآلالت  ستثمارية ألللعمل، والكفاءة اإل اإلنتاجيةالكفاءة 
 اإلنتاجيةلع السر من ج أكبتاأساس إن  ع تقوم علىوالمعدات والمواد الخام، وإن رفاهية المجتم

تخدام أقل قدر من عناصر اإلنتاج. يجة اسلفة نتستهالكية والخدمات بأقل قدر من التكواإل
عند إنتاج سلعة ما تعنى إمكانية إنتاج نفس القدر من هذه السلعة بموارد أقل   اإلنتاجيةفزيادة 

من   نصراءة ععن كفل ما نتساءولذلك فحين وبذلك يمكن إنتاج قدر أكبر من سلع أخرى. 
ي ظل متغيرات العملية  عليه فنحصل  عناصر اإلنتاج فإننا نعني معرفة حجم اإلنتاج الذي

 .ستخدام وحدة من ذلك العنصرإب  اإلنتاجية
بأنها إمكانية إنتاج قدر من السلع أو الخدمات   اإلنتاجيةوتعرف  (2010 ،وفا)كما يري     

ي فترة زمنية محدودة. أي العالقة  ج فإلنتاامل اعو أقل من  فضل بوحداتبذات الجودة أو أ 
قتصاد وكمية العمل ورؤوس األموال والموارد المادية تجها األلتي ين دمات ابين كمية السلع والخ

  .ع والخدمات في فترة زمنية محدودةالتي تستخدم إلنتاج هذه السل
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 :اإلنتاجيةتحسين  •
بالطريقة   لية العمهو تأد نتاجيةإلاحسين ور تن محأ (6201، عامر)يرى    

ن العمل  إ فضل.  أ ائج  قيق نتني لتححسن، وليس العمل بجهد مضأحة، وبكفاءة  الصحي
فراد، وهذا السلوك هو نتيجة لعوامل  ساسا على السلوك اإلنتاجي لألأبكفاءة يعتمد 

البيئة عديدة ومعقدة تكون الشخصية المميزة للفرد، منها عوامل شخصية تحددها 
تخدام  سالقنوات لأل ئدارية وتنظيمية تهيإ افية، ومنها عوامل لثقية والتراثواجتماعية األ

للشركة من قبل أفرادها   اإلنتاجيةللعوامل الشخصية. ويمكن أن يتم تحسين  الكفوء
 تباع الخطوات التالية:  إب
دة  ربا  العمل سيكون القاع أترسيخ الثقة العميقة والمتبادلة بين العمال و  . 1

  المناسبة لإلنتاجية.حيحة الصئة بياللتوفير  السليمة
  .اإلنتاجيةجراءات تحسين  إوير  في تط  العمالدارة و التعاون والتشاور بين اإل . 2
  دارة.توسيع وتحسين نظام التعاون والمشاورات المشتركة بين العمال واإل . 3
 مثل للموارد النادرة.ستغالل األخلق طرق ونظم لأل . 4
خصصية، إلى وظيفة  وظيفة ت  نودة، ملى الجع  رةاق السيطسلو  ونطأتغيير   . 5

دارية دارة العليا، مرورا بكل المستويات اإلمن اإل  ء المنظمة،تنفيذية شاملة لجميع أعضا
 العليا والدنيا. إلى عمال النظافة في المنظمة.

قتصاد الوطني بين ، وفقا لحالة األاإلنتاجيةالتوزيع العادل لثمرات زيادة  . 6
 ن.لكيالمستهعمال و وال دارةاإل
موجه  مدراء عن طريق التدريب والتعليم المهني الالعمال وال راتن خبتحسي . 7
 .اإلنتاجيةحو ن
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 في العمل:   اإلنتاجيةكيفية زيادة  •
نه يتم تحديد كيفية زيادة أعلى  (2016 ،الحرازين)تتفق الدراسة الحالية مع     

لها تفاصي  ي ي تختلف فوالطرق التفي العمل من خالل مجموعة من العوامل    اإلنتاجية
ي لوفيما ي تنفيذ،حيث الحيث المفهوم والتطبيق، وتتنوع هذه الطرق والعوامل من  من

 في العمل:  اإلنتاجيةتفصيل ألهم الطرق والعوامل التي تسهم في كيفية زيادة 
الكفاءة، فإذا   هيات مع مراعاو األولويتم ذلك من خالل وضع  تحسين سير العمل:  -
يجب عليه تحديد أولوياتها بطريقة تجعله  هامالمديد من عالموظف الن للعامل و كا

سين سير العمل أيًضا من خالل أخذ فترات راحة متكررة يتم تحعمل، و نشيًطا في ال
 وقصيرة، وجدولة الوقت أثناء العمل. 

ويتم ذلك من خالل تنظيم مساحة العمل الخاصة   خلق مساحة عمل فعالة: -
بة للعمل وذلك لزيادة القدرة على  ة مناسة وهادئصمساحة خا العثور علىبالموظف، و 

ن الورق إلى المستندات واألرشفة اإللكترونية، وذلك  بديل م، والتالتركيز أثناء العمل
لتخفي  الجهد وسرعة إنجاز العمل، باإلضافة إلى إنشاء نظام حفظ موثوق للملفات 

 ة.ليدية ورقيسواء كانت ملفات إلكترونية أو ملفات تق
أعلى   لمجال الذي يحقق للمؤسسة أو المنظمة قدرة تنافسيةا هى : فسيةلتنارة االقد -

ستغالل جوانب القوة والفرص المتاحة فيها للِحّد من جوانب الضعف  أفسيها في  من منا
وتقليل أثر التهديدات، والدخول في منافسة مع المؤسسات األخرى، تنبع الميزة أو القدرة 

ستغالل مواردها البشرية  أدرتها على خالل ق مات من ظت أو المنية للمؤسساالتنافس
بتكار تتعلق بالجودة أو استخدام التكنولوجيا أو اإل يةتنافس ق ميزةوالطبيعية في تحقي

 والتطوير.
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 ثالثا: المتغير الثالث: زيادة القدرة التنافسية 
 همية القدرة التنافسية:أ •
  قق عدة منافع،حتبأنها افسية تناللقدرة همية اأ  ى لإ (2018 ،حسن) تشير دراسة    
ئمة ومستمرة فى خفض تكالي  بية دايزة نستؤدى إلى تحقيق وكسب مأنها  أهمها:    من

اإلنتاج مع المحافظة على ذلك، وتؤدى إلى كسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة فى رفع  
تعتمد و  .اإلبداعما هو جديد وحفز روي الخلق و  وتقديم كل وتحسين جودة المنتجات،

يادة ز أو قالتركيافسة كاستراتيجية التمييز أو ستراتيجية للمناأكثر من نافسية قدرة التال
تدرك المنظمات التى تحقق ميزة تنافسية عالية وتوظف التكنولوجيا و التكلفة الشاملة، 
قيمة مضافة من تحقق القدرة التنافسية أن الفرص السوقية، غتنام أ لصالحها وتحاول 

لألنشطة الرئيسية والمساندة ضمن    ainCh  Value  قيمة ة السلسلعلى  دها  خالل اعتما
تمكن القدرة التنافسية المؤسسة من التوسع فى الصناعة على  فيه و   ى تعملذالقطاع ال

المستوى العالمى، والندرة فى الموارد واألموال وحدة المنافسة فى األسواق، ومراكز 
 وبشكل كبير. بها، امهتماألة  ت من درجلسريعة زادالتجهيز والتغيرات البيئية ا

 : اإلنتاجيةن وتحسي  اإلبتكاريةالعالقة بين جودة بيئة العمل  •
، فمكان العمل يؤثر اإلنتاجيةتعد بيئة العمل هي المحدد الرئيسي لجودة ومستوى    

ن على رغبة العمال في تعلم مهارات جديدة وزيادة دافعيتهم لإلنتاج، وتعمل العديد م
لزيادة اإلنتاج، ومع ذلك الكثير من المشاكل   إنتاجية الموظفين زعلى تعزيالشركات 
 نوع بيئة لين، كذلك تسببها بيئة العمل كونها ذات تأثير كبير على أداء العام اإلنتاجية

 ويرى  ،اإلنتاجيةوظف الطريق الذي يسلكه لتزدهر من خالله المشاريع  محدد لللعمل يا
))2012((Peter & Otter    أن االبتكار في مكان العمل يعتبر هو الوسيلة لتحسين

نتاج. وأوضحت نتائج دراسات أخرى أداء المنظمات ونوعية العمل بها ورفع كفاءة اإل
بتكار التنظيمي ، وأن اإلاإلنتاجية تحسينعلى  يةاإلبتكار ة العمل جابية لبيئاآلثار اإلي
تؤدي إلى   الذيرتفاع إنتاجية العامل، و أالذي يؤدي إلى  بتكارحيد لإلهو النوع الو 

 رتفاع مستويات األداء داخل المنظمات. أ

https://www.orared.com/657/Ø£Ø´Ù�Ø§Ø¡-ØªÙ�Ù�Ù�-Ø¹Ù�-Ù�Ø¹Ù�Ù�Ø§-Ù�ØªØµØ¨Ø%1f-Ø£Ù�Ø
https://www.orared.com/657/Ø£Ø´Ù�Ø§Ø¡-ØªÙ�Ù�Ù�-Ø¹Ù�-Ù�Ø¹Ù�Ù�Ø§-Ù�ØªØµØ¨Ø%1f-Ø£Ù�Ø
https://www.orared.com/657/Ø£Ø´Ù�Ø§Ø¡-ØªÙ�Ù�Ù�-Ø¹Ù�-Ù�Ø¹Ù�Ù�Ø§-Ù�ØªØµØ¨Ø%1f-Ø£Ù�Ø
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 ريةاإلبتكابيئة العمل أن هناك تأثير ل )etal.,, Rosen 2018( ويرى دراسة    
لى مجموعة عوامل تحسن من عالقة  ير يعتمد علتأثا اهذ ةتاجياإلنسين على تح
. وقد تمثلت هذه العوامل في اآلتي: أن تعزيز التوجه  اإلنتاجيةين  وتحسداء  ألاالبتكار با

داء مع زيادة تكريس باالبتكار له آثار إيجابية على أداء الشركات. ويزيد تأثير اإل
 .بتكارت اإلالموارد كمدخالت لعمليا

 وزيادة القدرة التنافسية:  اإلبتكاريةالعمل    بيئة  دةجو ة بين  العالق •
عتماد عليها للقدرة على التنافسية  األدوات المهمة التي يمكن األإحدى  بتكاريعد اإل  

نفتاي السوقي وما يشهده من منافسة عالمية شديدة، وهو ما أدى إلى توجيه  في ظل األ
ستراتيجيات تباع اإلأحو  نارية،  ت التجسات والمؤسحا  الشركاأنظار رواد األعمال وأص

هة خطر الزوال، وهو ما ُيسهم في جذ  لمواج قليديةالحديثة والتخلي عن الطرق الت
 .(2004 ، التميمي) .العمالء من خالل الجودة والسعر 

نه ال يمكن ألي شركة أو مؤسسة تجارية، مهما امتلكت من إمكانيات وقدرات، إكما     
عتمدت على األساليب  أ لسوق العالمي إذا اسي في التنافا لى موقعهالمحافظة ع
في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وما أحدثته من ثورة يدية، التقل واالستراتيجيات

اقتصادية عظيمة؛ لذلك ينبغي على رواد األعمال وأصحا  الشركات والمؤسسات 
تي ُتسهم دوات الأهم األ نعتبر مالتي تُ  ريةاإلبتكاستراتيجيات التجارية أن يعتمدوا اإل
 ( ,2011Pot)فسية. في تعزيز القدرة التنا

ستراتيجيات الشركات أو المؤسسات التجارية، على أحدف النظم واألعتماد إ إذن ف   
في تقديم المنتجات أو الخدمات ذات جودة وكفاءة عالية بالقدر الكاف الذي    اإلبتكارية

ددة، وإدخال التنويعات حال المي اآلجف وتسليمها  منخفضة، يحتاجه السوق وبتكالي
شك ستكون قادرة على مواكبة التغيرات   أدنىات، بالالال نهائية في مواصفات المنتج

بتكار عملية ليست باألمر وُيعتبر اإل .التي يشهدها السوق العالمي يوًما تلو اآلخر
سسات مؤ ات أو الداخل الشرك السهل، فهي تحتاج إلى موارد مهمة وكفاءات عالية 
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افسية، خاصة  ة التنالقدر   بتكار ُيعد من إحدى الركائز األساسية التي تحقق، فاإلةلتجاريا
 قتصادية. في فترات التحوالت السريعة للبيئة التكنولوجية واأل

يعمل على خلق القدرة   الذيبتكار هو كان اإل إذا  ي :ما يل مما سبق ترى الدراسة   
المالئمة له، وبذلك    اإلبتكاريةئة  دون خلق البي  يوجدان  كن  تكار ال يمبن اإلإالتنافسية ف
وبين القدرة التنافسية حيث   اإلبتكاريةودة بيئة العمل  بين ج  عالقة  نه توجدإومما سبق ف

 يجعل المنظمات تمتلك القدرة التنافسية. اإلبتكاريةن توافر جودة بيئة العمل أ
 نموذج وفروض الدراسة: •

تراي نموذج الدراسة وفروضها على  م اقلدراسة توأهداف اقة اسات الساببناء على الدر 
 : النحو التالى

 : راسةذج الدنمو  -1
 (1شكل رقم )

 
 من إعداد الباحثة  المصدر:
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يوضح هذا النموذج العالقة بين متغيرات الدراسة، حيث تمثل جودة بيئة العمل    
اإلدارة  اهتمام ى)مدتمثلة فى: المختلفة، الم هالمتغير المستقل بأبعاد اإلبتكارية

، مدى الخوف  اراتإتخاذ القر ترحات العاملين، مدى تفويض السلطات والمشاركة في  بمق
من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة 

ثل اإلدارة ببيئة العمل المادية(، ويم اهتماماإلدارة بالتغيير، مدى  اهتمامصارمة، مدى 
ة المتغيرات التابعة، وتمثل العوامل  التنافسي ، والقدرةجيةاإلنتان حسيكل من ت
 ر الضابط.المتغيرافية الديموج

 فروض الدراسة: -2
، المتمثلة فى: )مدى اإلبتكاريةلجودة بيئة العمل  معنوي    يوجد تأثير"  :  األولالفرض  
ذ خاإتمشاركة في اإلدارة بمقترحات العاملين، مدى تفويض السلطات وال اهتمام

بها مخاطرة، مدى تطبيق  تخاذ قرارات إخطاء وتجنب وف من األ، مدى الخاراتالقر 
اإلدارة ببيئة   اهتماماإلدارة بالتغيير، مدى  اهتمامالعمل بدرجة صارمة، مدى  داعقو 

وينبثق من  "."هبشركات البترول محل الدراس اإلنتاجيةالعمل المادية( على تحسين 
 لية:  التا فرعية،الض يسى، الفرو هذا الفرض الرئ

أحد ابعاد جودة بيئة اإلدارة بمقترحات العاملين ك اهتماملمدى معنوي يوجد تأثير  -1
 بشركات البترول محل الدراسة".  تاجيةاإلنعلى تحسين  اإلبتكاريةالعمل 
كأحد  إتخاذ القراراتلمدى تفويض السلطات والمشاركة في  معنوي تأثير يوجد  -2

 بشركات البترول محل الدراسة".    اإلنتاجيةين  على تحس  كاريةاإلبتل  ملعودة بيئة اابعاد ج
مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة ل معنوي يوجد تأثير  -3

بشركات البترول محل   اإلنتاجيةعلى تحسين  اإلبتكاريةكأحد ابعاد جودة بيئة العمل 
 الدراسة".  

ة كأحد ابعاد جودة بيئة مل بدرجة صارمعد العوا ق  لمدى تطبيق  معنوي يوجد تأثير    -4
 بشركات البترول محل الدراسة".  يةاإلنتاجعلى تحسين  اإلبتكاريةالعمل 
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اإلدارة بالتغيير كأحد ابعاد جودة بيئة العمل  اهتماملمدى  معنوي يوجد تأثير  -5
 الدراسة".  بترول محل بشركات ال اإلنتاجيةعلى تحسين  اإلبتكارية

د جودة بيئة اإلدارة ببيئة العمل المادية كأحد ابعا اهتماملمدى  ي نو معر تأثييوجد  -6
 بشركات البترول محل الدراسة".  اإلنتاجيةعلى تحسين  اإلبتكاريةالعمل 

، المتمثلة فى: )مدى اإلبتكاريةلجودة بيئة العمل    معنوي نى: " يوجد تأثير  االفرض الث
إتخاذ طات والمشاركة في السلويض تفى مداملين، قترحات العاإلدارة بم اهتمام
رارات بها مخاطرة، مدى تطبيق خطاء وتجنب اتخاذ ق ، مدى الخوف من األالقرارات

اإلدارة ببيئة   اهتماماإلدارة بالتغيير، مدى  اهتمامقواعد العمل بدرجة صارمة، مدى 
 بثقوين الدراسة".بترول محل بشركات ال لمادية( على زيادة القدرة التنافسيةالعمل ا

 من هذا الفرض الرئيسى، الفروض الفرعية، التالية:  
اإلدارة بمقترحات العاملين كأحد ابعاد جودة بيئة  اهتماملمدى  نوي معثير جد تأيو  -1

 ية بشركات البترول محل الدراسة.  على زيادة القدرة التنافس اإلبتكاريةالعمل 
كأحد  قراراتذ الإتخافي  والمشاركةض السلطات لمدى تفوي معنوي يوجد تأثير  -2

القدرة التنافسية بشركات البترول محل   زيادةعلى  اإلبتكاريةابعاد جودة بيئة العمل 
 الدراسة. 

من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة مدى الخوف ل نوي معيوجد تأثير  -3
ل ل محة بشركات البترو افسيالتنلقدرة على ا  اإلبتكاريةكأحد ابعاد جودة بيئة العمل 

 ة.  دراسال
العمل  رجة صارمة كأحد ابعاد بيئة  لمدى تطبيق قواعد العمل بد  معنوي يوجد تأثير    -4

 فسية بشركات البترول محل الدراسة.  على زيادة القدرة التنا اإلبتكارية
 ريةاإلبتكامل اإلدارة بالتغيير كأحد ابعاد بيئة الع اهتماملمدى  معنوي يوجد تأثير -5

 ول محل الدراسة.  بشركات البتر سية تنافة العلى زيادة القدر 
المادية كأحد ابعاد جودة بيئة  اإلدارة ببيئة العمل اهتمامى لمد معنوي يوجد تأثير  -6

 على زيادة القدرة التنافسية بشركات البترول محل الدراسة.  اإلبتكاريةالعمل 
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 د جودةألبعا  سةراات عينة الدمفردإدراكات  بين    معنويةتوجد فروق  الفرض الثالث: "  
ترحات العاملين، مدى اإلدارة بمق اهتماممدى لة فى: )، المتمثاإلبتكاريةبيئة العمل 

، مدى الخوف من األخطاء وتجنب إتخاذ القراراتتفويض السلطات والمشاركة في 
  اهتماممة، مدى بدرجة صار  اتخاذ قرارات بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل

ت محل الدراسة،  اإلدارة ببيئة العمل المادية( بالشركا اهتمام بالتغيير، مدىاإلدارة 
وينبثق والخبرة، والتعليم(".     والسن،  النوع،ديموجرافية، المتمثلة في: )ترجع للعوامل ال

 من هذا الفرض الرئيسى، الفروض الفرعية، التالية:  
العمل  عاد جودة بيئةعينة الدراسة ألبمفردات إدراكات ن بي يةمعنو توجد فروق  -1
رحات العاملين، مدى تفويض اإلدارة بمقت اهتمام، المتمثلة فى: )مدى بتكاريةإلا

، مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات إتخاذ القراراتالسلطات والمشاركة في  
ير، ارة بالتغياإلد اهتمامبها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة صارمة، مدى 

  .النوعلعامل  ادية( بالشركات محل الدراسة، ترجعالم ئة العملاإلدارة ببي اهتماممدى 
مفردات عينة الدراسة ألبعاد جودة بيئة العمل إدراكات بين  معنويةتوجد فروق  -2

اإلدارة بمقترحات العاملين، مدى تفويض  اهتمام، المتمثلة فى: )مدى اإلبتكارية
نب اتخاذ قرارات تجألخطاء و الخوف من ادى  ، مإتخاذ القراراتكة في  ات والمشار السلط

اإلدارة بالتغيير،  اهتماماعد العمل بدرجة صارمة، مدى بيق قو مدى تطبها مخاطرة، 
 اإلدارة ببيئة العمل المادية( بالشركات محل الدراسة، ترجع لعامل السن.  اهتماممدى 

يئة العمل لدراسة ألبعاد جودة بة اعينمفردات إدراكات بين  معنويةتوجد فروق  -3
يض قترحات العاملين، مدى تفو اإلدارة بم اهتمام: )مدى المتمثلة فى ،اريةبتكاإل

، مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات إتخاذ القراراتالسلطات والمشاركة في  
ير، ارة بالتغياإلد اهتمامبها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة صارمة، مدى 

 .برةالدراسة، ترجع لعامل الخ محل كاتبالشر لمادية( ببيئة العمل ااإلدارة  اهتماممدى 
مفردات عينة الدراسة ألبعاد جودة بيئة العمل إدراكات بين  معنويةتوجد فروق  -4

اإلدارة بمقترحات العاملين، مدى تفويض  اهتمام، المتمثلة فى: )مدى اإلبتكارية
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ت قرارا  اتخاذ  نبن األخطاء وتج، مدى الخوف مقراراتذ الإتخاكة في  السلطات والمشار 
غيير، اإلدارة بالت اهتمامالعمل بدرجة صارمة، مدى بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد 

 اإلدارة ببيئة العمل المادية( بالشركات محل الدراسة، ترجع لعامل التعليم. اهتماممدى 

ين تحسنة الدراسة لفردات عيمإدراكات  بين معنويةالفرض الرابع: " توجد فروق 
  ،فية المتمثلة في: )النوعراسة، ترجع للعوامل الديموجرامحل الد بالشركات اإلنتاجية

   وينبثق من هذا الفرض الرئيسى، الفروض الفرعية، التالية: والخبرة، والتعليم(".    ،والسن
ركات لشبا  تاجيةناإلمفردات عينة الدراسة لتحسين  إدراكات  بين    معنويةتوجد فروق   -1

 .ع لعامل النوعمحل الدراسة، ترج
 اإلنتاجيةالدراسة لتحسين مفردات عينة إدراكات بين  معنويةفروق توجد   -2

 بالشركات محل الدراسة، ترجع لعامل السن. 
 اإلنتاجيةمفردات عينة الدراسة لتحسين إدراكات بين  نويةمعتوجد فروق   -3

 خبرة.ل الدراسة، ترجع لعامل البالشركات مح
بالشركات   اإلنتاجيةلتحسين    الدراسة  دات عينةمفر إدراكات  بين    معنويةق  فرو   توجد -4

 ليم.سة، ترجع لعامل التعمحل الدرا
مفردات عينة الدراسة للقدرة إدراكات بين  معنويةالفرض الخامس: " توجد فروق 

  ، )النوع بالشركات محل الدراسة، ترجع للعوامل الديموجرافية المتمثلة في: التنافسية 
   ض الرئيسى، الفروض الفرعية، التالية: ر هذا الف  وينبثق من(".  والخبرة، والتعليم  ،سنالو 
مفردات عينة الدراسة للقدرة التنافسية بالشركات إدراكات بين  معنويةتوجد فروق  -1

 ، ترجع لعامل النوع.محل الدراسة
الشركات لتنافسية بمفردات عينة الدراسة للقدرة ا إدراكات  بين    معنويةتوجد فروق    -2
 . جع لعامل السنل الدراسة، تر مح
التنافسية بالشركات ة الدراسة للقدرة  مفردات عينإدراكات  بين    معنوية  د فروق التوج  -3

 ع لعامل الخبرة.محل الدراسة، ترج
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مفردات عينة الدراسة للقدرة التنافسية بالشركات إدراكات بين  معنويةتوجد فروق  -4
 التعليم. محل الدراسة، ترجع لعامل

 : منهج الدراسة
على   بتكاريةإلالي، لدراسة أثر جودة بيئة العمل تحليي ال لوصفهج ا خدام المنتم است   

دة القدرة التنافسية بشركات البترول محل الدراسة، نظرا لمالئمته وزيا اإلنتاجيةتحسين 
  نوعين من  علىلمثل هذه النوعية من الدراسات، وتم االعتماد في هذه الدراسة 

 هما:   ،الدراسات
ة اإلطار النظري للبحث, إلي  في معالجالباحثة  استخدمت: بيةالدراسة المكت -1
نبية ذات ل في الكتب والمراجع العربية واألجصادر البيانات الثانوية، والتي تتمثم

والدوريات والمقاالت والتقارير، والوثائق والنشرات   ،العالقة بموضوع الدراسة
التي  لسابقة و ف والدراسات اراسة، واألبحابموضوع الدلها عالقة واإلحصائيات التي 

الجهات المسئولة  والمطالعة في التقارير الصادرة عن    تناولت موضوع الدراسة، والدراسة  
 عن شركات البترول ومواقع االنترنت المختلفة.

حثة إلي  لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة, لجأت الباالميدانية:    الدراسة  -2
 الدراسة.   ن محلن الميدازمة للدراسة مية الالاألول ع البياناتجم
لبترول داخل القاهرة شركات إنتاج ا ثل مجتمع الدراسة فىمتيمجتمع الدراسة:  -3

( شركة مقسمين كالتالى: )شركات القطاع العام  32الكبرى، والذى يتمثل عددهم فى )
 2متياز )ات اإلركات(، شركش 3تثمار ))شركة واحدة(، شركات خاضعة لقانون االس

نتاج إكات لشر  عدد أكبرشركة(. وحيث ان  26ترك )المش ت القطاعشركة(، شركا
قطاع البترول   علىختيار وقد وقع اإل ات القطاع المشترك،شرك فيالبترول يرتكز 

 المشترك كمجال للتطبيق.
 
 



 أثر جودة بيئة العمل االبتكارية على تحسين االنتاجية          جيهان احمد خليل          تاريخ قبول النشر2020/11/1

574                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البترول    كة من قطاع( شر 15وقد تمثلت عينة الدراسة  فى عدد )   عينة الدراسة :  -4
  ( عامل، 100قل من )أ ا عدد عاملين تى بهشركات الستبعاد الأعد لمشترك وذلك با

( عاماًل.  400جمالى مجتمع الدراسة  )إصبح  أ تالى  وذلك حتى تكون النتائج واقعية وبال
 ستخدام المعادلة التالية:  إالشركات ب هختيار عينة من هذإتم 

𝑛 =  
𝑃 (1 − 𝑃)

𝑃 ( 1 − 𝑃 )
𝑁

+
𝐸2

𝑆𝐷2
 

 

  (400يساوى )  يوالذنة م العيصول على حجبقة تم الحوبالتعويض فى المعادلة السا
 يعوتم توز  بهذه الشركاتة من العاملين وتم اختيار عينة طبقية عشوائي ًا،قريبمفردة ت

 يليستخدام التوزيع المتناسب، وفيما  إعلى حسب عدد العاملين ب  االستقصاءستمارات  إ
 . سةلدراركات اعلى ش ستقصاءاإلرات ( يوضح نسب توزيع أستما1جدول رقم )

 
 (2جدول رقم )

 عينة الدراسة  لىع ستقصاء االتمارات ع استوزي
 اسم الشركة

عدد 
 املينالع

األستمارات 
 الموزعة

 األستمارت
 المستردة

نسبة 
 األسترداد

 % 89 24 27 1000 شركة عجيبه للبترول

 % 100 5 5 200 شركة االمل للبترول

 % 94 31 33 1200 شركة بدر الدين للبترول بابيتكو

 % 95 105 110 4000 كة بترول بالعيم بتروبلر ش

 % 100 4 4 130 للبترول اوابكو الواحةة شرك

 % 100 7 7 250 شركة جبل الزيت للبترول بتروزيت

 % 100 13 13 480 شركة جيسوم للزيت
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 % 91 90 99 3600 شركة بترول خليج السويس جابكو

 % 100 21 21 750 شركة خالدة للبترول

 % 100 13 13 455 رولللبت قارون شركة 

 % 100 4 4 110 راشبتكو شيد للبترولة ر شرك

 % 94 32 34 1250 كوشركة السويس للزيت سو 

 % 100 3 3 105 للبترول واسبتكو السهل واديشركة 

 % 100 24 24 885 شركة بترول الصحراء الغربيه ويبكو

 % 100 3 3 115 شركة ايست زيت بتروليم زيتكو

 % 95 379 400 14530 ــالىاألجــمـــ

البترول   (، هيئة2018ترول العامله فى مصر، )لبا  لشركاتوترين  دليل بتر المصدر:  
 ومن إعداد الباحثة. دار الخامس، يوليو.صوشركات قطاع البترول، اإل

( استمارة 379)  وهيستمارت التى تم تجميعها  ونالحظ من الجدول السابق عدد األ   
ك  وذل %95 تمارات المجمعةمثل نسبة األسسبقًا، وتتتحديدها م ( استمارة تم400من )
 رد بقية األستمارات. لعدم

 لعاملين بالشركات محل الدراسة. تمثلت وحدة المعاينة فى ا: المعاينةوحدة  -5
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:  -
، وهو البياناتلتحليل    SPSS V  25  ستخدام البرنامج اإلحصائي الجاهزإوقد تم      

د من األساليب الدراسات، وتم االستعانة بالعدي  ة منه النوعيناسب لمثل هذلما  األسلو 
 أهمها:من  اإلحصائية،

 Cronbach's  Alphaستخدام اختبار ألفا كرونباخ  إ: تم  اختبار الثبات والصدق -1
Scale، ومعامل الصدق، وذلك لتحديد معامل ثبات وصدق أداة الدراسة . 
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والنسب  ،Frequencies مثل: التكرارات: حصائي الوصفيتحليل اإلأدوات ال -2
 المعياري نحراف واإل ، Meansوساط الحسابية األ و  ،Percentagesالمئوية 

Standard Deviation،  كأساليب إحصائية وصفية، تساعد في عرض البيانات
 في صورة أكثر تقدمًا.

 ،Simple Linear Correlation Coefficientرتباط البسيط معامل اإل -3
بين وذلك الختبار العالقة  ،Coefficient of Determinationتحديد ومعامل ال

 التابعة.والمتغيرات  المتغيرات المستقلة

وذلك   ،Simple Linear Regression  نحدار الخطي البسيطمعامل اإل -4
 ابعة. لمعرفة قوة واتجاه العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات الت

نحدار، المتمثلة في  إلنماذج امعنوية ختبار وذلك ال ،ANOVA تباينل التحلي -5
 ة.متغيرات المستقلة والمتغيرات التابعالعالقات بين ال

ستخدامه لمعرفة ما إذا كان  إوتم : Kruskal Wallisاختبار كروسكال واليس  -6
  الترتيبية.من مجموعتين من البيانات  أكثرهناك فروق ذات داللة إحصائية بين 

 :ب قياسهامتغيرات الدراسة وأسلو  •
اختبار   فيم أهدافها وتستخدم أساس عدد من المتغيرات التى تخد راسة علىتقوم الد
 :كاآلتي وهي فروضها 

 : اإلبتكاريةالمتغير المستقل: جودة بيئة العمل 
المتغير المستقل فى الدراسة، ولقياس هذا   اإلبتكاريةوتمثل جودة بيئة العمل   

مس درجات متمثلة في:  ذي الخ   Likert Scaleستخدام مقياس ليكرتإالمتغير تم 
غير موافق،   2محايد، والدرجة 3، والدرجة  موافق 4موافق تمامًا، والدرجة   5)الدرجة  
 غير موافق تمامًا(.  1والدرجة 
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 القدرة التنافسية: وزيادة اإلنتاجيةالمتغير التابع: تحسين 
ولقياس هذا   الدراسة،التابع فى وزيادة القدرة التنافسية المتغير  اإلنتاجيةويمثل تحسين 

الخمس درجات متمثلة في:  ذي  Likert Scaleالمتغير تم استخدام مقياس ليكرت
غير موافق،   2محايد، والدرجة 3موافق، والدرجة  4موافق تمامًا، والدرجة  5)الدرجة 
  ( محاور قائمة االستقصاء3غير موافق تمامًا(. ويوضح الجدول التالى رقم )   1جة  والدر 

 صدق. ثبات والومعامل ال
 (3جدول رقم )

 قمحاور قائمة االستقصاء ومعامل الثبات والصد
معامل  العبارات عنوان المحور م

 الثبات
معامل 
 الصدق

 .اريةاإلبتكبيئة العمل  ى: جودةاألولالمجموعة 
اإلدارة بمقترحات  اهتمام: مدى األول  العنصر 1

 الجديدة. العاملين، وتشجيع األفكار
 0.92 0,85 4لى إ 1

العنصر الثانى: مدى تفويض السلطات والمشاركة  2
 .إتخاذ القراراتفي 

 0.91 0,83 8إلى  5

العنصر الثالث: مدى الخوف من األخطاء وتجنب  3
 اتخاذ قرارات بها مخاطرة.

 0.87 0,76 13إلى  9

العنصر الرابع: مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة  4
 صارمة.

 0.96 0,92 17إلى  14

 0.92 0,85 20إلى  18 .اإلدارة بالتغيير اهتمامامس: مدى نصر الخعال 5
اإلدارة ببيئة العمل  اهتمامنصر السادس: مدى الع 6

 المادية.
 0.96 0,92 23إلى  21

 وزيادة القدرة التنافسية. اإلنتاجيةالمجموعة الثانية: تحسين 
 0.89 0,79 27إلى  24 .اإلنتاجية: تحسين األول العنصر  1
 0.85 0.72 31إلى  28 الثانى: زيادة القدرة التنافسية. العنصر 2

 قائمة االستقصاء.  المصدر:
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 الدراسة الميدانية:  •
 توصيف عينة الدراسة:   -1

 ى النحو التالى: ( خصائص عينة الدراسة عل4) يوضح الجدول التالى رقم
 (4جدول رقم )

 خصائص عينة الدراسة
 النسبة % العدد الخصائص

 %83,3 315 رذكو  لنوعا
 %16,7 64 إناف

 %4,3 16 30اقل من  السن
 % 71 269 45الى>  30من 
 %24,7 94 سنة فأكثر 45

 % 13 49 سنة 15اقل من  الخبرة
 % 45 171 سنة 25: >  15من 
 % 42 159 سنة فأكثر 25

 %70,8 268 مؤهل عالي التعليم
 %16,8 64 دبلوم دراسات عليا

 %6,5 25 ماجستير 
 %5,9 22 ه دكتورا 

 % 100 1075 اإلجمالي

 استقصاء الدراسة الميدانية.القسم الثالث من قائمة   المصدر:
ل عينة الدراسة لكافة الفئات المحددة، وأن  يحصائى يتضح تمثمن خالل التحليل اإل   
  45قل من أ سنة الى  30سبة كبيرة من مفردات عينة الدراسة تتراوي أعمارهم من ن
وأن مستواهم التعليمي من الحاصلين على مؤهل عالي   الذكور، تهم منبيوغال ،نةس

  سنه،  15الخبرة التى تزيد عن  ذوي ت علمية فوق الجامعي، وان غالبيتهم من ودرجا
 الطبيعي،ومع التوزيع    المنطق،تمشية مع  مما سبق يتبين أن خصائص عينة الدراسة م

 ثلة لمجتمع الدراسة. ينة مملعا يجعل امم الدراسة،ومتناسبة مع خصائص مجتمع 
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 اختبار الفروض:  -2
 :  األول فرض الرئيسى مدى صحة ال  اختبار-أ    
بين  معنوي "يوجد تأثير  على الذي ينص  األول الختبار مدي صحة هذا الفرض     

ارة  اإلد اهتمام، المتمثلة فى: )مدى اإلبتكاريةة الكلية ألبعاد جودة بيئة العمل الدرج
، مدى إتخاذ القراراتى تفويض السلطات والمشاركة في ملين، مدات العابمقترح

وف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل الخ
اإلدارة ببيئة العمل المادية(    اهتمامر، مدى  اإلدارة بالتغيي  اهتمامبدرجة صارمة، مدى  

وى داللة إحصائية عند مست  ،لدراسة ترول محل ابشركات الب اإلنتاجيةعلى تحسين 
(a ≤ 0.05 .") ( التالي: 5حدار البسيط ويوضحه الجدول )نستخدام تحليل اإلإوتم 

 (5جدول )
  اإلبتكاريةبيئة العمل   نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر الدرجة الكلية ألبعاد جودة

 ة لدى عينة الدراس اإلنتاجيةعلى الدرجة الكلية لتحسين 

  القيمة ت المتغيرا 
 الثابتة 

2R 
معامل  
 التحديد 

الخطأ   F Bقيمة 
 المعياري 

Beta قيمة T  
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

الدرجة  
الكلية ألبعاد  
جودة بيئة 

العمل  
 اإلبتكارية 

 -
0.288 0.676 134.521 0.470 0.040 0.825 11.598 0.000 * 

 (a ≤ 0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى  

 التحليل االحصائي.  من نتائجالباحثة من إعداد  :رالمصد
نموذج االنحدار البسيط لتمثيل العالقة بين  ( بأن5يتضح من النتائج ف الجدول ) 

ة الكلية لتحسين  من ناحية و الدرج اإلبتكاريةالدرجة الكلية ألبعاد جودة بيئة العمل 
أبعاد   ( , وأن 134.521المحسوبة تساوي) F قميه أن , إذ أخري من ناحية  اإلنتاجية

, و أن  اإلنتاجية ( من التغيرات في تحسين%67,6يفسر ) اإلبتكاريةالعمل  ودة بيئةج
  اإلنتاجيةسيزيد تحسين  اإلبتكاريةتحسين بعد واحد من أبعاد جودة بيئة العمل 
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( علي المتغير اإلبتكاريةالمستقل )جودة بيئة العمل    رالمتغي  تأثيرل  (, ويمث0.470با )
( عند مستوي 11.598المحسوبة )   Tلكون قيمة    هو معنوي ( و تاجيةاإلنتحسين  التابع )
 اإلبتكاريةمعنوي للدرجة ألبعاد جودة بيئة العمل    تأثير( , وعلية هناك  0.000معنويه )

جودة بيئة العمل  تأثير أن  Betaوتوضح قيمة  ,اإلنتاجيةعلي الدرجة الكلية لتحسين 
( وبهذا يقبل 0.825قة )وة العالوتبلغ ق إيجابياهو  اإلنتاجيةعلى تحسين  اإلبتكارية
"يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين الدرجة الكلية  "  والتي تنص على أنهاألول  الفرض  

اإلدارة بمقترحات  اهتمام : )مدى في، المتمثلة اإلبتكاريةألبعاد جودة بيئة العمل 
خوف من  ، مدى الات إتخاذ القرار العاملين، مدى تفويض السلطات والمشاركة في 

بدرجة صارمة،   تجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العملألخطاء و ا
اإلدارة ببيئة العمل المادية( على تحسين  اهتماماإلدارة بالتغيير، مدى  اهتماممدى 

 ≥ aكات البترول محل الدراسة", عند مستوى داللة إحصائية )بشر  اإلنتاجية
0.05"). 

، المتمثلة فى: )مدى اإلبتكاريةة بيئة العمل عية لجودرات الفر ثر المتغيأواالختبار 
،  إتخاذ القراراتإلدارة بمقترحات العاملين، مدى تفويض السلطات والمشاركة في  ا  اماهتم

قرارات بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل  مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ  
رة ببيئة العمل المادية( اإلدا اماهتممدى بالتغيير، اإلدارة  اهتمامبدرجة صارمة، مدى 

 aالبترول محل الدراسة,عند مستوى داللة إحصائية )بشركات  اإلنتاجيةعلى تحسين 
ة بيئة العمل ( وذلك باستخدام تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد جود0.05 ≥
يل  ئج التحل( نتا6قم )ويوضح الجدول ر   اإلنتاجيةعلى الدرجة الكلية لتحسين    اإلبتكارية
 لي :كما ي
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 (6جدول )
على الدرجة الكلية   اإلبتكاريةة بيئة العمل نحدار المتعدد ألثر جودنتائج تحليل اإل

 لدى عينة الدراسة  اإلنتاجيةلتحسين 

 B المتغيرات
الخطأ 
 المعياري 

Beta 
 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 Tداللة 

اإلدارة بمقترحات   اهتماممدى 
 *0.007 2.806 0.286 0.233 0.654 العاملين.

مدى تفويض السلطات  
 *0.0036 2.144 0.233 0.307 0.659 . إتخاذ القرارات والمشاركة في  

مدى الخوف من األخطاء  
وتجنب اتخاذ قرارات بها  

 مخاطرة.
0.822 0.426 0.225 1.930 0.059 

مدى تطبيق قواعد العمل  
 بدرجة صارمة.

-
0.306 

0.497 -0.075 -0.615 0.541 

 *0.007 2.780 0.311 0.254 0.705 التغيير. إلدارة با اهتماممدى 
اإلدارة ببيئة العمل   اهتماممدى 

 0.345 0.951 0.106 0.361 0.343 المادية. 

 (a ≤ 0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 حصائي. من إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإل صدر:الم

متغيرات الفرعية التالية أن ال (T)اختبار تابعة قيم وبم ،(6ويتضح من الجدول )
دارة بمقترحات العاملين, مدى تفويض السلطات والمشاركة  اإل  اهتماموالمتعلقة با )مدى  

اثير ذو داللة احصائية علي   اإلدارة بالتغيير( لها ت اهتمام، مدى إتخاذ القراراتفي 
( علي  2.780, 2.144, 2.806المحسوبة ) (T), اذا بلغت فيمة اإلنتاجيةتحسين 

(, ولم يتبين اي a ≤ 0.05توالي, وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة إحصائية )ال
تاثير ل)مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة, مدى تطبيق 

اإلدارة ببيئة العمل المادية( علي فاعلية   اهتمامجة صارمة, مدى قواعد العمل بدر 
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( علي  0.951, 0.615- , 1.930سوبة )المح (T)بلغت قيمدارية فقد القرارات اال
 . (0.05أكبر من ) ائيةإحصالتوالي وبداللة 

 Stepwise Multiple نحدار المتعدد التدريجي  ولقد قامت الباحثة بإجراء تحليل اإل
Regression   لتحديدأهمية كل متغير مستقل علي حده في المساهمة في النموذج
اإلدارة  اهتمام، المتمثلة فى: )مدى كاريةاإلبتمل بيئة العيمثل جودة الرياضي الذي 
، مدى الخوف  إتخاذ القراراتعاملين، مدى تفويض السلطات والمشاركة في  بمقترحات ال

مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة  من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة،
ادية( على  لعمل المببيئة ا  اإلدارة اهتماماإلدارة بالتغيير، مدى  اهتمامصارمة، مدى 

( الذي  7ة، كما يتضح من الجدول رقم )بشركات البترول محل الدراس  اإلنتاجيةتحسين  
اإلدارة   اهتمامن بعد مدى  إ نحدار فيبين ترتيب دخول المتغيرات المستقلة في معادلة اإل

في   من التباين( %47.4ي وفسر ما مقداره )األولبمقترحات العاملين جاء في المرتبة 
 إتخاذ القراراتبع ومن ثم دخل بعد مدى تفويض السلطات والمشاركة في غير التاالمت

( من التباين  %49.2اإلدارة بمقترحات العاملين وفسر ما مقداره ) اهتماممع بعد مدى 
اإلدارة بالتغيير مع بعد مدى تفويض  اهتمامبع ثم دخل بعد مدى في المتغير التا
اإلدارة بمقترحات العاملين  اهتماممدى  وبعد راتاذ القراإتخركة في السلطات والمشا
ستبعاد أوقد تم  اإلنتاجيةمن التباين المتغير التابع تحسين  (% 51.7ه )وفسر ما مقدار 

بها مخاطرة, مدى تطبيق قواعد العمل  مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات  
تنبؤ وذلك لعدم  عادلة الية من ملعمل الماداإلدارة ببيئة ا اهتمامبدرجة صارمة, مدى 

 ثيرهم القوى في المتغير التابع.أت
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 (7) جدول
للتنبؤ بالدرجة   Stepwise Multiple Regressionنتائج االنحدار المتعدد التدريجي 

 لدى عينة الدراسة  اإلبتكاريةن خالل جودة بيئة العمل م  اإلنتاجيةالكلية لتحسين 

 المتغيرات
القيمة 
 تةالثاب

 R2قيمة 
معامل 
 التحديد

 F Betaقيمة 
 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 اهتماممدى 
اإلدارة  
بمقترحات  
 العاملين.

23.573 0.474 58.607 0.694 5.734 0.000* 

مدى تفويض 
السلطات  
والمشاركة في  

 . القراراتإتخاذ 

17.003 0.492 62.900 0.204 7.931 0.000* 

 اهتماممدى 
 *0.000 8.343 0.725 69.608 0.517 22.510 غيير.اإلدارة بالت

 (a ≤ 0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 حصائي. من إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإل المصدر:

اإلدارة بمقترحات   اهتمامعمليات )مدى  بالنسبة ل  األولوبهذا يستنتج مدي قبول الفرض  
اإلدارة  هتماما مدى  ،تالقراراإتخاذ في  مدى تفويض السلطات والمشاركة العاملين،

بالشركات   اإلنتاجيةالدرجة الكلية لتحسين    على  قياسهيمكن    إثرلها    إنهابالتغيير( حيث  
قرارات بها محل الدراسة ويرفض لباقي وهي )مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ  

ل ببيئة العماإلدارة  اهتماممخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة صارمة، مدى 
ية لتحسين  الدرجة الكل على قياسهكبير يمكن  إثرلها  أن لم يتبين  ية(. حيثالماد

 بالشركات محل الدراسة. اإلنتاجية
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 مدى صحة الفرض الرئيسى الثانى: اختبار-ب
" انه يوجد تأثير ذو داللة  الرابع الذي ينص عليالختبار مدي صحة الفرض    

اإلدارة بمقترحات   اهتمام)مدى  ثلة فى:  ، المتماإلبتكاريةجودة بيئة العمل  إحصائية بين  
، مدى الخوف من  إتخاذ القراراتلطات والمشاركة في العاملين، مدى تفويض الس

ل بدرجة صارمة،  األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العم
رة ادة القدعلى زي  ل المادية(اإلدارة ببيئة العم  اهتماماإلدارة بالتغيير، مدى    اهتماممدى  

  (."a ≤ 0.05اللة إحصائية )عند مستوى د ،الدراسةالتنافسية بشركات البترول محل 
على   اإلبتكاريةنحدار المتعدد ألثر أبعاد جودة بيئة العمل ستخدام تحليل اإلإبوذلك 
 ( نتائج التحليل كما يلي: 8يادة القدرة التنافسية ويوضح الجدول رقم )ز 

 (8جدول )
ة القدرة  على زياد اإلبتكاريةمتعدد ألثر أبعاد جودة بيئة العمل نحدار الليل االنتائج تح

 التنافسية عينة الدراسة 

الخطأ  B المتغيرات
 المعياري 

Beta  قيمةT 
 المحسوبة

مستوى 
 Tداللة 

اإلدارة بمقترحات  اهتماممدى 
 0.000 3.906 0.476 0.162 0.632 العاملين.

كة في ات والمشار مدى تفويض السلط
 .راراتتخاذ القإ

0.271 0.230 0.143 1.176 0.245 

ألخطاء وتجنب مدى الخوف من ا
 اتخاذ قرارات بها مخاطرة.

0.010 0.317 0.004 0.030 0.976 

مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة 
 0.954 0.058 0.006 0.206 0.012 صارمة.

 0.0121 1.620 0.179 0.149 0.241 اإلدارة بالتغيير. اهتماممدى 
اإلدارة ببيئة العمل  اماهتممدى 

 المادية.
0.286 0.272 0.133 1.052 0.297 

 (a ≤ 0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 حصائي.من إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإل المصدر:
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( أن المتغيرات الفرعية التالية  T(, وبمتابعة قيم اختبار )8يتضح من الجدول )و 
ير، مدى اإلدارة بالتغي  اهتماماإلدارة بمقترحات العاملين, مدى    اهتمام  با )مدى والمتعلقة  

( لها تاثير ذو داللة احصائية علي   إتخاذ القراراتتفويض السلطات والمشاركة في 
( علي  3.906,  1.176،1.620( المحسوبة )Tاذابلغت فيمة )  زيادة القدرة التنافسية,
, ولم يتبين اي (a ≤ 0.05)ية لة إحصائتوى دالوية عند مسالتوالي, وهي قيمة معن

العمل بدرجة صارمة, مدى الخوف من األخطاء وتجنب تاثير ل)مدى تطبيق قواعد 
دية( علي زيادة القدرة  اإلدارة ببيئة العمل الما اهتماماتخاذ قرارات بها مخاطرة, مدى 

  ( علي 0.287, 1.052, 0.030, 0.058( المحسوبة )Tالتنافسية فقد بلغت قيم )
 (. 0.05وبداللة احصائية أكبر من ) التوالي 
 Stepwise Multiple  نحدار المتعدد التدريجيإلتحليل ا ستخدامإوتم 

Regression  لنموذج الرياضي الذي في اأهمية كل متغير مستقل علي حده    لتحديد
عاملين، مدى  مقترحات الاإلدارة ب اهتمام)مدى  اإلبتكاريةجودة بيئة العمل يمثل 

األخطاء وتجنب  ، مدى الخوف منإتخاذ القراراتوالمشاركة في السلطات تفويض 
  اهتماماتخاذ قرارات بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة صارمة، مدى 

وقدرتها علي تفسير المتغير   اإلدارة ببيئة العمل المادية(  اهتمامى  اإلدارة بالتغيير، مد
( الذي يبين ترتيب 9الجدول رقم )  يتضح من قدرة التنافسية كماو زيادة الالتابع وه
اإلدارة بمقترحات  اهتماممدى  اننحدار غيرات المستقلة في معادلة اإلدخول المت

( من التباين في المتغير %36.9ما مقداره )ي وفسر األولالعاملين جاء في المرتبة 
ير مع متغ  تإتخاذ القرارامشاركة في  لسلطات والالتابع ومن ثم دخل بعد مدى تفويض ا

في المتغير التابع زيادة القدرة التنافسية وقد تم  ( من التباين %38.8توزيع المعرفة )
ستخدام  إة المعرفة, و كتسا  المعرفة, توليد المعرفة, هيكلإستبعاد تشخيص المعرفة, إ

 التابع. في المتغير تأثيرهمالمعرفة من معادلة التنبؤ وذلك لعدم 
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 (9جدول )
للتنبؤ ببعد    Stepwise Multiple Regressionالتدريجي المتعدد نحدار نتائج اإل

 لدى عينة الدراسة  اإلبتكاريةجودة بيئة العمل بزيادة القدرة التنافسية من خالل 

 المتغيرات
مة القي
 الثابتة

 R2قيمة 
معامل 
 التحديد

 F Betaقيمة 
 Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 ةالدالل

 اهتماممدى 
اإلدارة بمقترحات 

 ملينالعا
11.580 0.369 38.388 0.630 6.196 0.00* 

مدى تفويض 
السلطات 
والمشاركة في 
 إتخاذ القرارات

8.053 0.388 41.509 0.758 2.621 0.011* 

 اهتماممدى 
 بالتغييراإلدارة 

4.689 0.450 53.294 0.677 3.448 0.001* 

 اهتماممدى 
اإلدارة ببيئة 
 ديةالعمل الما

3.789 0.452 53.965 0.679 7.346 0.000* 

 (a ≤ 0.05)مستوى * ذات داللة إحصائية عند 
 حصائي. من إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإل المصدر:

)مدى  اإلبتكاريةبة ألبعاد جودة بيئة العمل تخلص قبول الفرض الثانى بالنسنسوبهذا 
،  راراتتخاذ القإيض السلطات والمشاركة في  ن، مدى تفو اإلدارة بمقترحات العاملي  اهتمام
 ثر ألها    ناإلدارة ببيئة العمل المادية( حيث ا  اهتمام، مدى  اإلدارة بالتغيير  اهتماممدى  

وهي   األبعادويرفض باقي  دراسة،الكبير على زيادة القدرة التنافسية بالشركات محل 
مدى تطبيق قواعد العمل  ا مخاطرة،  )مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات به

يادة القدرة التنافسية بالشركات محل على ز  ثرألها ان حيث لم يتبين  صارمة(.  بدرجة
 الدراسة. 
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 مدى صحة الفرض الثالث: اختبار-ج
 Mann-Whitneyاستخدام اختبار مان وتني  وقد تتطلب اختبار هذا الفرض    

ة  ض الثالث: "ال توجد فروق جوهريلعينة الفر مفردات اإدراكات الختبار الفروق حول 
عينة الدراسة ألبعاد جودة بيئة العمل  مفرداتإدراكات لة إحصائية بين ذات دال
فويض اإلدارة بمقترحات العاملين، مدى ت اهتمام، المتمثلة فى: )مدى اإلبتكارية

ذ قرارات ، مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاإتخاذ القراراتالسلطات والمشاركة في  
لتغيير، اإلدارة با اهتمامة صارمة، مدى عمل بدرجها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد الب

اإلدارة ببيئة العمل المادية( بالشركات محل الدراسة، والتي ترجع الى   اهتماممدى 
 Kruskal Wallisنثي(، وكذلك اختبار كروسكال واليس متغير النوع )ذكر او ا
والتي   يةاإلبتكار لعينة ألبعاد جودة بيئة العمل مفردات اإدراكات الختبار الفروق حول 
والخبرة، والتعليم. ويوضح الجدوالن التاليان النتائج اإلحصائية  ترجع الى متغير السن،  

 لهذا الفرض: 
 (10جدول رقم )

 مفردات العينةدراكات إل Mann-Whitney تنينتائج تحليل مان و 
 للنوع التي ترجع اإلبتكاريةألبعاد جودة بيئة العمل 

-Mann المتغير 
Whitney 

ستوى م
 النتيجة  الداللة  عنويةالم

 ال توجد فروق  غير دالة  0,231 % 17,23 النوع 

   SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي  المصدر:
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 (11جدول رقم )
مفردات العينة ألبعاد  دراكات  إل Kruskal Wallisال واليس نتائج اختبار كروسك

 لتعليم(تي ترجع لـ )السن، والخبرة، واال بتكاريةاإلجودة بيئة العمل 

 Kruskal المتغير
Wallis 

مستوى 
 لمعنويةا

 النتيجة الداللة

 ال توجد فروق  غير دالة 0,212 %23,87 السن
 ق ال توجد فرو غير دالة 0,164 %34,12 الخبرة
 ال توجد فروق  غير دالة 0,213 %26 التعليم

 .SPSSائي مخرجات البرنامج اإلحص المصدر:
 يلي: ( ما 11رقم )(، و 10) يتضح من الجدولين السابقين رقم 

من الفرض الرئيسي الثالث، تم  األول حة الفرض الفرعي ختبار مدي صإل -
نتائج التحليل   لعينتين مستقلتين، ومع مالحظة Mann-Whitneyختبار إستخدام إ

ى اكبر من  ( وه0.231(، يتبين ان مستوى المعنوية )10والمعروضة في جدول )
لعدمي, فض الفرض البديل وقبول الفرض ا ا يعنى ر مم  ،(0.05مستوى المعنوية عند )

مفردات عينة إدراكات فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين ال توجد  هنإوهذا يعنى 
اإلدارة بمقترحات   اهتمام، المتمثلة فى: )مدى  اإلبتكاريةئة العمل  الدراسة ألبعاد جودة بي

ى الخوف من  ، مداراتإتخاذ القر السلطات والمشاركة في مدى تفويض العاملين، 
اذ قرارات بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة صارمة،  األخطاء وتجنب اتخ

بيئة العمل المادية( بالشركات محل اإلدارة ب اهتماماإلدارة بالتغيير، مدى  اهتماممدى 
 او انثي(. الدراسة والتي ترجع الى متغير النوع )ذكر 

والرابع من الفرض الرئيسي  والثالث الختبار صحة الفرض الفرعي الثاني -
ألكثر من عينتين،  Kruskal Wallisستخدام اختبار كروسكال واليس إثالث تم ال

(، يتبين ان مستوى المعنوية 11جدول ) ومع مالحظة نتائج التحليل والمعروضة في
ة بالجدول أكبر من مستوى ية الموجودالمحسو  عند جميع المتغيرات الديموجراف
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بديل وقبول الفرض العدمي للفروض  ( , مما يعنى رفض الفرض ال0.05ة عند )المعنوي
فروق    الفرعية من الثاني الى الرابع من الفرض الرئيسي الثالث, وهذا يعنى انه ال توجد 

مل  ة بيئة العمفردات عينة الدراسة ألبعاد جودإدراكات  جوهرية ذات داللة إحصائية بين  
مدى تفويض اإلدارة بمقترحات العاملين،  اهتمامى ، المتمثلة فى: )مداإلبتكارية

، مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات ذ القراراتإتخاالسلطات والمشاركة في  
اإلدارة بالتغيير،  اهتماميق قواعد العمل بدرجة صارمة، مدى بها مخاطرة، مدى تطب

ي ترجع الى متغير اسة والتلعمل المادية( بالشركات محل الدر رة ببيئة ااإلدا  اهتماممدى  
 رة، والتعليم.السن، والخب

ن الفرض الرئيسي الثالث القائل: "توجد فروق أ، يمكن القول  وعلى ضوء ما سبق    
ثلة ، المتماإلبتكاريةمفردات عينة الدراسة ألبعاد جودة بيئة العمل  إدراكات  بين    معنوية
  لطات والمشاركة فيفويض الساإلدارة بمقترحات العاملين، مدى ت اهتمامدى فى: )م

، مدى الخوف من األخطاء وتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة، مدى إتخاذ القرارات
اإلدارة  اهتماماإلدارة بالتغيير، مدى  اهتمامى تطبيق قواعد العمل بدرجة صارمة، مد

ي: راسة، ترجع للعوامل الديموجرافية المتمثلة فات محل الدببيئة العمل المادية( بالشرك
، والتعليم("، فرضًا غير مقبول بفروضه الفرعية األربعة، أي انه  ع, والسن, والخبرة)النو 

ردات عينة الدراسة ألبعاد جودة مفإدراكات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
رة بمقترحات العاملين، مدى  اإلدا اهتمام، المتمثلة فى: )مدى اإلبتكاريةبيئة العمل 

، مدى الخوف من األخطاء وتجنب إتخاذ القراراتفي لمشاركة تفويض السلطات وا 
ة اإلدار   اهتماماتخاذ قرارات بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة صارمة، مدى  

 والتي ترجعاسة اإلدارة ببيئة العمل المادية( بالشركات محل الدر  اهتمامبالتغيير، مدى 
 . والسن، والخبرة، والتعليم الى متغير النوع،
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 الرابع:مدى صحة الفرض  اراختب-د
 Mann-Whitneyوقد تطلب اختبار هذا الفرض استخدام اختبار مان وتني     

بالشركات محل الدراسة،    اإلنتاجيةات العينة لتحسين  مفردإدراكات  الختبار الفروق حول  
شركات والخبرة، والتعليم( بال والسن، النوع،في: )  ة المتمثلةترجع للعوامل الديموجرافي

ترجع الى متغير النوع )ذكر او انثي(. وكذلك اختبار كروسكال  ل الدراسة، والتي مح
فردات العينة لتحسين  مإدراكات ختبار الفروق حول أل Kruskal Wallisواليس 
  النوع، ثلة في: )افية المتمبالشركات محل الدراسة، ترجع للعوامل الديموجر  اإلنتاجية
ي ترجع الى متغير السن، والخبرة، محل الدراسة والت  بالشركاتوالخبرة، والتعليم(    والسن، 

 والتعليم، ويوضح الجدوالن التاليان النتائج اإلحصائية لهذا الفرض:
 (12جدول رقم )

 مفردات العينةدراكات إل Mann-Whitney نتائج تحليل مان وتني
 ترجع للنوعالتي  اجيةاإلنتلتحسين 

 النتيجة  اللة الد نوية مستوى المع Mann-Whitney المتغير 
 ال توجد فروق  غير دالة  0,122 % 13,32 وع الن

   SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر: 
 (13جدول رقم )

 مفردات العينة دراكات  إل Kruskal Wallisروسكال واليس نتائج اختبار ك
 لسن، الخبرة، والتعليم(ترجع لـ )االتي  اإلنتاجيةلتحسين 

 النتيجة  ة الدالل ى المعنوية مستو  Kruskal Wallis المتغير 
 ال توجد فروق  غير دالة  0,134 % 32,55 السن 
 ال توجد فروق  غير دالة  0,094 % 32,44 الخبرة 
 ال توجد فروق  غير دالة  0,065 % 23 التعليم 

   SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر: 
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 ( ما يلي: 13، ورقم )(12لين السابقين رقم )ح من الجدو ويتض
من الفرض الرئيسي الرابع تم استخدام  األول حة الفرض الفرعي ختبار صال -

تحليل لعينتين مستقلتين، ومع مالحظة نتائج ال  Mann-Whitneyاختبار مان وتني  
من   أكبر وهي( 0.122(، تبين ان مستوى المعنوية )12والمعروضة في جدول )

لفرض العدمي.  وقبول ا   مما يعنى رفض الفرض البديل  (، 0.05نوية عند )مستوى المع
مفردات عينة الدراسة لتحسين  إدراكات بين  معنوية توجد فروق يعنى انه ال  وهذا 

 محل الدراسة، والتي ترجع الى متغير النوع )ذكر او انثي(.بالشركات  اإلنتاجية
لى الرابع من الفرض الرئيسي  إ ن الثاني الفرعية م الختبار صحة الفروض -

ألكثر من عينتين،  Kruskal Wallisال واليس كار كروس الرابع، تم استخدام اختب
معنوية (، تبين ان مستوى ال13ومع مالحظة نتائج التحليل والمعروضة في جدول)

ستوى المحسو  عند جميع المتغيرات الديموجرافية الموجودة بالجدول أكبر من م
  للفروض   مما يعنى رفض الفرض البديل وقبول الفرض العدمي  ، (0.05وية عند )المعن

الفرعية من الثاني الى الرابع من الفرض الرئيسي الرابع. وهذا يعنى انه ال توجد فروق  
بالشركات محل الدراسة،   اإلنتاجيةمفردات عينة الدراسة لتحسين إدراكات بين  معنوية

 الى متغير السن، والخبرة، والتعليم.التي ترجع و 
توجد " :لث القائل بأنهيسي الثاالفرض الرئ وعلى ضوء ما سبق، يمكن القول ان  

 نتاجيةاإلمفردات عينة الدراسة لتحسين إدراكات فروق ذات داللة إحصائية بين 
  والسن،  ع،النو ترجع للعوامل الديموجرافية المتمثلة في: ) ، بالشركات محل الدراسة

وق ال توجد فر   والخبرة، والتعليم(". فرضًا غير مقبول بفروضه الفرعية االربعة، أي انه
بالشركات  اإلنتاجيةمفردات عينة الدراسة لتحسين إدراكات اللة إحصائية بين ذات د

 المتمثلة في: النوع، السن، والخبرة، والتعليم. الديموغرافية للعوامل ترجعمحل الدراسة 
 لفرض الخامس:مدى صحة ا اختبار -
ر الختبا Mann-Whitneyوقد تتطلب اختبار هذا الفرض استخدام اختبار     
مفردات العينة للقدرة التنافسية بالشركات محل الدراسة، محل  إدراكات حول  الفروق 
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 Kruskalع الى متغير النوع )ذكر او انثي(، وكذلك اختبار الدراسة والتي ترج
Wallis  مفردات العينة محل الدراسة ترجع الى متغير إدراكات وق حول الختبار الفر

 التاليان النتائج اإلحصائية لهذا الفرض: لجدوالن  يم، ويوضح االسن، والخبرة، والتعل
 (14جدول رقم )

 مفردات العينة دراكات إل Mann-Whitneyنتائج تحليل 
 للقدرة التنافسية بالشركات التي ترجع للنوع

 المتغير 
Mann-
Whitney 

 المعنوية مستوى 
 الداللة 

 النتيجة 

 ال توجد فروق  غير دالة  0,531 % 16,42 النوع 

 SPSSرنامج اإلحصائي رجات البمخالمصدر: 
 (15جدول رقم )

قدرة التنافسية مفردات العينة للدراكات إل Kruskal Wallisنتائج اختبار 
 بالشركات

 التي ترجع لـ )السن، والخبرة، والتعليم(
 النتيجة  الداللة  مستوى المعنوية  Kruskal Wallis المتغير 
 جد فروق ال تو  غير دالة  0,212 % 34,67 السن 

 ال توجد فروق  غير دالة  0,154 % 37,23 خبرة ال
 ال توجد فروق  غير دالة  0,217 % 24 التعليم 

 SPSSت البرنامج اإلحصائي مخرجاالمصدر: 
 يلي: ا ( م15ورقم ) ،(14من الجدولين السابقين رقم ) ويتضح

م  ستخداإمن الفرض الرئيسي الخامس تم    األولختبار مدي صحة الفرض الفرعي  إل  -
لعينتين مستقلتين، ومع مالحظة نتائج التحليل   Mann-Whitneyاختبار 

من   أكبر وهي( 0.531عنوية )(، تبين ان مستوى الم14والمعروضة في جدول )
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  العدمي،ل الفرض  لبديل وقبو مما يعنى رفض الفرض ا  ، (0.05مستوى المعنوية عند )
عينة  مفرداتت إدراكابين  جوهرية ذات داللة إحصائية فروق  دال توجوهذا يعنى انه 

 أوالى متغير النوع )ذكر  الدراسة للقدرة التنافسية بالشركات محل الدراسة والتي ترجع
 .(أنثى
الرئيسي  ختبار صحة الفرض الفرعي الثاني والثالث والرابع والخامس من الفرضإل -
ألكثر من عينتين، ومع مالحظة   Kruskal Wallisستخدام اختبار إلخامس تم ا

(، تبين ان مستوى المعنوية المحسو  عند 15روضة في جدول )يل والمعنتائج التحل
ودة بالجدول أكبر من مستوى المعنوية عند  جميع المتغيرات الديموجرافية الموج

ض العدمي للفروض الفرعية من وقبول الفر (, مما يعنى رفض الفرض البديل 0.05)
توجد  فروق جوهرية     ى انه الي, وهذا يعنالثاني الى الخامس من الفرض الرئيسي الثان

بالشركات  مفردات عينة الدراسة للقدرة التنافسيةإدراكات ذات  داللة إحصائية بين 
 محل الدراسة والتي ترجع الى متغير السن، والخبرة، والتعليم.

:" توجد فروق سبق، يمكن القول ان الفرض الرئيسي الخامس القائل  على ضوء ماو     
مفردات عينة للقدرة التنافسية بالشركات محل كات إدرابين لة إحصائية ذات دال

والخبرة، والتعليم("،   والسن،  النوع،ة في: ) الدراسة ترجع للعوامل الديموجرافية المتمثل
ي انه التوجد فروق ذات داللة إحصائية  االربعة، أفرضًا غير مقبول بفروضه الفرعية  

  إلىالشركات محل الدراسة ترجع نافسية بللقدرة الت مفردات عينة الدراسةإدراكات بين 
 والسن، والخبرة، والتعليم.ر النوع، متغي
 الدراسة: نتائج-1
 الدراسة: فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها    
اإلدارة بمقترحات   اهتمامبين مدى    معنويةط  تبار اعالقة    وجود   علىكدت الدراسة  أ  1/1

وزيادة القدرة التنافسية  اإلنتاجية لي تحسينالجديدة، عالعاملين، وتشجيع األفكار 
باألفكار  هتمامن االمفادها أ بشركات البترول محل الدراسة، وفى ذلك داللة علمية 
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وبالتالى  اإلنتاجيةدة علي زيا ثرؤ دارة لها ين وتشجيع اإلو الجديدة التي يقدمها العامل
 القدرة التنافسية.

بين مدى تفويض السلطات   معنويةط تبار االقة وجود ع علىكدت الدراسة أ 1/2
نافسية بشركات وزيادة القدرة الت اإلنتاجية، علي تحسين إتخاذ القراراتوالمشاركة في 

عطاء  إ و   ويض السلطة ن عملية تفأ  مفادها البترول محل الدراسة، وفى ذلك داللة علمية  
  اراتخاذ القر إتكهم في شراإزمة لتنفيذ المهام المخولة لهم، و الالعاملين الصالحيات ال

والقدرة التنافسية بالشركات   اإلنتاجيةدائهم وبالتالي يوثر علي زيادة  أمستوي  على    ثرؤ ي
 حل الدراسة.  م
ن األخطاء بين مدى الخوف م نويةمع ارتباطوجود عالقة  علىكدت الدراسة أ 1/3

بشركات تنافسية  وزيادة القدرة ال  اإلنتاجيةوتجنب اتخاذ قرارات بها مخاطرة، علي تحسين  
عمال التي لبترول محل الدراسة، وفى ذلك داللة علمية مؤداها ان عملية تشجيع األا

 اإلنتاجيةوعدم العقا  على مثل هذه االخطاء، يوثر علي زيادة  يوجد بها مخاطرة
 ية بشركات محل الدراسة. قدرة تنافسويعمل على خلق 

قواعد العمل ى تطبيق بين مد معنويةط تبار اوجود عالقة  علىكدت الدراسة أ 1/4
 وزيادة القدرة التنافسية بشركات البترول محل الدراسة.   اإلنتاجيةحسين  تبدرجة صارمة و 

غيير اإلدارة بالت اهتمامبين مدى  معنويةط تبار اوجود عالقة  علىكدت الدراسة أ 1/5
ذلك   وزيادة القدرة التنافسية بشركات البترول محل الدراسة، وفى  اإلنتاجيةن وتحسي
داء بالتغيير لمواكبة البيئة دائمة التغيير يعتبر جوهر األ  هتماممية مؤداها ان اإلاللة علد

  األداء يظهر في  والذي األداءلي التحسين المستمر في إفع ويودى المتميز والمرت
 راسة. ات محل الدالشامل للشرك

ببيئة  إلدارةا اهتمامبين مدى  معنويةط تبار اوجود عالقة  علىكدت الدراسة أ 1/6
وزيادة القدرة التنافسية بشركات البترول محل الدراسة،   اإلنتاجيةالعمل المادية تحسين 

يجابي الذي ينعكس على العاملين من رضائهم الدور اإل على لة علمية وفى ذلك دال
 لهم. اإلنتاجيةتنعكس في صورة تحسين  والذي، مل الماديةعن بيئة الع
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مفردات عينة الدراسة ألبعاد  إدراكات ن ائية بيلة إحصال توجد فروق ذات دال 1/7
دارة بمقترحات العاملين، اإل اهتمام، المتمثلة فى: )مدى اإلبتكاريةجودة بيئة العمل 

األخطاء وتجنب   ى الخوف من، مدإتخاذ القراراتمدى تفويض السلطات والمشاركة في  
اإلدارة   هتماما ، مدى  صارمة   اتخاذ قرارات بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة

وامل  للع  ادية( بالشركات محل الدراسة ترجعاإلدارة ببيئة العمل الم  اهتمامبالتغيير، مدى  
 الديموجرافية: النوع، والسن، والخبرة، والتعليم.

مفردات عينة الدراسة لتحسين  إدراكات ئية بين داللة إحصاال توجد فروق ذات  1/8
: النوع، والسن، والخبرة، الديموجرافية لعواملترجع ل لدراسة بالشركات محل ا اإلنتاجية
 والتعليم.

مفردات عينة الدراسة للقدرة  إدراكات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  1/9
موجرافية: النوع، والسن، والخبرة، الدي عواملترجع للالتنافسية بالشركات محل الدراسة 

 والتعليم.

 دراسة: الوتفسير نتائج  مناقشة-2
النتائج التى  Explanation and Discussionت الباحثة بمناقشة وتفسيرقام   

 حو التالي:   تم التوصل اليها، وذلك على الن
رة اإلدا اهتمامهناك عالقة ترابط جوهرية لمتغير مدى  أناظهر نتائج الدراسة،  •

 القدرة وزيادة اإلنتاجيةبمقترحات العاملين، وتشجيع األفكار الجديدة، وبين تحسين 
التنافسية بشركات البترول محل الدراسة، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كال من: 

  (Hustin etal., 2015 ; 2017، نصر)دراسة 
ة لمتغير مدى غير معنوي ن هناك عالقة ترابط جوهريةأظهر نتائج الدراسة، أ •

ادة القدرة وزي جيةاإلنتا، وبين تحسين إتخاذ القراراتتفويض السلطات والمشاركة في 
 مرسى) التنافسية بشركات البترول محل الدراسة، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة 

 (2014، عبده ; 2015،
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الخوف من   ن هناك عالقة ترابط جوهرية لمتغير مدىأنتائج الدراسة،  تظهر أ •
ادة  وزي اإلنتاجيةيوجد بها مخاطرة، وبين تحسين  التياألخطاء وتجنب اتخاذ قرارات 

 2018)درة التنافسية بشركات البترول محل الدراسة، وهذه تتفق مع نتائج دراسة الق
Rosen etal.,) 

ن هناك عالقة ترابط جوهرية لمتغير مدى تطبيق قواعد  أ نتائج الدراسة،  تظهر أ •
وزيادة القدرة التنافسية بشركات البترول  اإلنتاجيةوبين تحسين  رجة صارمة،العمل بد
 دراسة. محل ال

اإلدارة  اهتمامن هناك عالقة ترابط جوهرية لمتغير مدى أ نتائج الدراسة،  تظهر أ •
 وزيادة القدرة التنافسية بشركات البترول محل الدراسة.  اجيةاإلنتبالتغيير وبين تحسين 

اك عالقة ترابط جوهرية غير معنوية لمتغير مدى ن هنأاسة، نتائج الدر  تظهر أ •
وزيادة القدرة التنافسية بشركات   اإلنتاجيةوبين تحسين  مادية،  عمل الاإلدارة ببيئة ال  اهتمام

 Hustin et) مرسى( نتائج دراسة: البترول محل الدراسة، وهذه النتيجة تتفق مع
al., 2015; 2015,  

 الدراسة:  دالالت-3
يمكن اإلشارة إلى بعض  ومناقشتها،ل نتائج الدراسة الحالية ي ضوء تحليف      

 ظرية والتطبيقية التي أفرزتها الدراسة، فيما يلي: الن Implicationالدالالت 
 على المستوى النظري:  3/1

جوهري لمتغير جودة بيئة  إيجابيوجود تأثير  دراسة الحالية،الأظهرت نتائج       
تاجية وزيادة القدرة التنافسية بشركات البترول محل اإلعلى تحسين  اإلبتكاريةالعمل 

وتعمل  اإلنتاج،ثابة إضافة تسهم في إثراء أدبيات إدارة تيجة بمذه النالدراسة. وتعد ه
 عامة وإدارة االنتاج خاصة.  إدارة األعمال  الدراسة فيعلى توسيع قاعدة  

 على المستوى التطبيقي:  3/2
إحصائية لجودة بيئة العمل ذو داللةيجابي إد تأثير وجو  سة علىالدراأكدت نتائج    

اإلدارة بمقترحات العاملين، مدى تفويض  تماماه)مدى ة فى: ، المتمثلاإلبتكارية
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ألخطاء وتجنب اتخاذ قرارات ، مدى الخوف من اإتخاذ القراراتالسلطات والمشاركة في  
اإلدارة بالتغيير،  اهتماممدى بها مخاطرة، مدى تطبيق قواعد العمل بدرجة صارمة، 

زيادة القدرة التنافسية و  تاجيةاإلنن اإلدارة ببيئة العمل المادية( على تحسي اهتماممدى 
 مما يعطى داللة مهمة فيما يتعلق بجهود شركات الدراسة، بشركات البترول محل 
 .اإلنتاجيةالبترول فى تحسين 

 الدراسة:  توصيات-4
تقتري الباحثة   ،يها من خالل هذه الدراسةلتوصل إلا على ضوء النتائج التي تم   

على    اإلبتكاريةأثر جودة بيئة العمل    تعزز منإنها    التي ترى   ،مجموعة من التوصيات
ل الدراسة، وذلك على  وزيادة القدرة التنافسية بشركات البترول مح اإلنتاجيةتحسين 

 النحو التالي: 
ن، وتشجيع األفكار الجديدة والتي  ات العاملياإلدارة بمقترح  اهتمامتدعيم ممارسات    4/1

وزيادة القدرة  اإلنتاجيةتحسين  وجب علىوي الماثبتت الدراسة الحالية تأثيرها المعن
 التنافسية.

نب اتخاذ قرارات بها ممارسات الخوف من األخطاء وتجتجنب وتقليل تدعيم  4/2 
 تاجيةاإلنتحسين لموجب على ثبتت الدراسة الحالية تأثيرها المعنوي اأمخاطرة، والتي 

 وزيادة القدرة التنافسية.   
ت بتطبيق قواعد العمل بدرجة تسمح للعاملين الشركا  ادارة  اهتمامتدعيم ممارسات    4/3
  اإلنتاجيةوي الموجب على تحسين بتكار، والتي اثبتت الدراسة الحالية تأثيرها المعنباإل

 وزيادة القدرة التنافسية.                   
 ادارة الشركات بالتغيير لمواكبة البيئة سريعة التغيير، اهتمامممارسات تدعيم  4/4

وزيادة  اإلنتاجيةدراسة الحالية تأثيرها المعنوي الموجب على تحسين ثبتت الحيث ا
       القدرة التنافسية.             
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تخاذ  أالعمل على تقوية الممارسات التالية: تفويض السلطات والمشاركة في  4/5
ة  لميدانيدراسة ااإلدارة ببيئة العمل المادية، والتي لم تتوصل نتائج ال هتمامأ و  رارات،الق

 وزيادة القدرة التنافسية. اإلنتاجيةلوجود عالقة جوهرية معنوية بينها، وبين تحسين 
 اإلنتاجية، وتحسين اإلبتكاريةة الدورية لمستوي تطبيق جودة بيئة العمل المتابع 4/6

 لتنافسية بالشركات محل الدراسة. ة القدرة اوزياد
ن العمل في الشركات محل  ر وتحسين لتطويبأفكار ومقترحات العاملي هتماماال 4/7

مكانية إالدراسة، وذلك بدراستها وتحليلها من قبل متخصصون بالشركات، ومعرفة مدى  
 تطبيقها من عدمه.

   : الدليل اإلرشادي المقترح لتنفيذ توصيات الدراسة-5
ة  بشركات البترول محل الدراس إتخاذ القرارات علىدة المسئولين والقائمين لمساع   
ه التوصيات، قامت الباحثة بإعداد دليل ارشادي للشركات، وذلك من  نفيذ هذت على 

الزمني للتنفيذ، ومبررات التوصية، وذلك   واإلطار خالل تحديد المسئول عن التنفيذ، 
 على النحو التالي: 

 (23)جدول رقم 
 ل اإلرشادي لتنفيذ توصيات الدراسة الدلي

المسئول عن  التوصية م
 الزمنى راإلطا ذالتنفي لياتأ التنفيذ

 المبررات المطلوب

1 

تدعيم 
ممارسات  

اإلدارة  اهتمام
بمقترحات 
العاملين، 
وتشجيع 
األفكار  
 الجديدة. 

المعنية   اإلدارات
بالتنمية والتطوير،  

في الشركات  
بالتعاون مع 

رة رين باإلداالمدي
 العليا.

  األفكارعمل وحدة لتلقي  
والمقترحات من العاملين،  

 اراألفكك ودراسة تل
قترحات عن طريق  والم

لجنة فنية متخصصة  
  األفكارواالستفادة من  

والمقترحات الصائبة بعد  
  ومكافأةل، الدراسة والتحلي

  األفكارتلك   أصحاب
 والمقترحات. 

،  األجلخطط طويلة  
وتنقسم لخطط  

 سطة وقصيرةمتو 
في هذا الصدد   األجل

مع البدء من األن  
 وباستمرار. 

الدراسة  اثبت
ها ة تأثير الحالي

نوي  المع
الموجب، على  

تحسين 
  اإلنتاجية

وزيادة القدرة 
التنافسية  
 بالشركات. 
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2 

تدعيم 
ممارسات  
الخوف من  
األخطاء، 

وتجنب اتخاذ  
قرارات بها  
 مخاطرة.

المعنية   اإلدارات
ر،  بالتنمية والتطوي

كات  في الشر 
بالتعاون مع 

المديرين باإلدارة 
 العليا.

من خالل تحفيز العاملين  
ل بها م بأعماالقيا ىعل

مخاطرة، ومن خالل وضع 
على  استراتيجيات للقضاء

الخوف الذي يحيط  
بالعاملين ويجعلهم  

 خوفامخاطرة يخشون ال
مناصبهم وان   على
عملهم الحالي   ايخسرو 

 .األخطاءنتيجة 

  األجلخطط طويلة  
سم لخطط  وتنق

متوسطة وقصيرة 
في هذا   األجل

الصدد، مع البدء من  
 تمرة.اآلن وبصفة مس

راسة الد ثبتا
الحالية تأثيرها 

المعنوي  
الموجب، على  

تحسين 
  اإلنتاجية

وزيادة القدرة 
 التنافسية. 

3 

تدعيم 
مارسات  م

  إدارة اهتمام
الشركات  

بتطبيق قواعد 
العمل بدرجة  

تسمح 
للعاملين 

 كار. باالبت

المعنية   راتاإلدا
بالتنمية والتطوير،  

في الشركات  
بالتعاون مع 

دارة المديرين باإل
 عليا.ال

  إعطاء  أخاللذلك من و 
العاملين الحرية في تنفيذ  

اليومية المطلوبة   األعمال
يرونه   الذيمنهم بالشكل 

مناسب ويحقق الغرد  
المطلوب وبكفاءة عالية، 
وان تكون هناك عمليات  

  اعلي ألسفلاتصاالت من 
والعكس وال يكون هناك  

 . األعمالجمود في تنفيذ 

  األجلخطط طويلة  
لخطط   وتنقسم

قصيرة توسطة و م
في هذا الصدد   األجل

  األنمع البدء من 
 وبصفة مستمرة. 

الدراسة   أثبتت
الحالية تأثيرها 

ي  المعنو 
الموجب، على  

تحسين 
  اإلنتاجية

وزيادة القدرة 
 التنافسية. 

4 

تدعيم 
ممارسات  

ة  ادار  اهتمام
الشركات  
بالتغيير 

لمواكبة البيئة  
 سريعة التغيير

االدارات المعنية 
ر،  والتطويلتنمية با

في الشركات  
بالتعاون مع 

المديرين باإلدارة 
 العليا.

بعملية   هتماموذلك من اال
فة التغيير وجعل ثقا

المنظمة موجهة بالتغيير،  
ويجب ان ال يكون التغيير  

  علىمفاجأ وانما يأتي 
اشراك  راحل، ويجبم

عملية العاملين في 
. ومتابعة ادارة التغيير

 ديد.المنظمة لكل ما هو ج

االجل    ط طويلةخط
وتنقسم لخطط  

متوسطة وقصيرة 
االجل في هذا الصدد  
مع البدء من االن  

 وباستمرار. 

ة  اثبتت الدراس
الحالية تأثيرها 

المعنوي  
الموجب، على  

تحسين 
  اإلنتاجية

وزيادة القدرة 
 فسية. التنا
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5 

لعمل على  ا
تقوية  

الممارسات  
التالية: 
تفويض  
السلطات  

والمشاركة في  
إتخاذ  

، تالقرارا 
  اإلدارة ماماهتو 

ببيئة العمل  
 المادية. 

االدارات المعنية 
بالتنمية والتطوير،  

في الشركات  
بالتعاون مع 

المديرين باإلدارة 
 العليا.

وذلك من خالل عقد ورش  
عمل لكافة العاملين 

ى ة، تعمل علبالمنظم 
تعمل علي نشر المفاهيم  
المرتبطة بتلك الممارسات،  

نسبة  وتوضيح اهميتها بال
وتأثيرها شركات، لل

المنتظر علي جودة بيئة  
، وعلى اإلبتكاريةالعمل  
وزيادة   اإلنتاجيةتحسين 

ة، على أال  القدرة التنافسي
تغفل تلك الورش مناقشة  
كيفية تطبيق ذلك في 

 الشركة. 

جل  خطط طويلة اال
لخطط  وتنقسم 

متوسطة وقصيرة 
االجل في هذا الصدد  
مع البدء من اآلن  

 . وبصفة مستمرة

ة  الدراس اثبتت
النظرية وجود 
عالقة جوهرية 
بينها، وبين 

مستوى 
تحسين 
، اإلنتاجية

ولكن لم تثبتها 
الدراسة  

 نية. الميدا

 الدراسة.  نتائجعلى  اً عتمادإ الباحثة  إعدادالجدول من المصدر: 
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 ملحق الدراسة 

 صاءقائمة استق

 السيد المحترم/

 وبعد ،،،،،، تحية طيبة    

تمثل هذه القائمة جزء من بحث يهدف إلى التعرف على أثر جودة بيئة العمل     
  أحد وزيادة القدرة التنافسية بشركات البترول، وبصفتك    إلنتاجيةاحسين  على ت  ةاإلبتكاري

ة سوف يساعد فى تحديد  داء رأيك فى العبارات الواردة بالقائمركة فأن ابالعاملين بالش
وزيادة القدرة التنافسية. ولذا   اإلنتاجيةعلى تحسين  اإلبتكاريةتأثير جودة بيئة العمل 
ة االستقصاء بكل دقة وصراحة، علما بانه سوف  ء قائماستيفا نرجو تعاونكم معنا فى

 ستقصاء ألغراض البحث العلمى فقط.فى هذا اال يتم التعامل مع البيانات الواردة

 خالص شكرى وتقديرى،،،،،،مع 

 

                                                                                                                          

 لباحثةا                                                                

                                                                                
 جيهان دغيم

 

 :الشخصيةالبيانات  •
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  المناسب:  نالمكا  في(  √)   الرجاء من سيادتكم اعطاء البيانات التالية بوضع عالمة   

  : النوع-ا
    ذكر  -
             انثى   -

 
(  ) 
( ) 

 : السن-ب
                   سنة   30أقل من  -
       45ل من  إلى أق 30من  -
    سنة فأكثر 45من  -

 
( ( )

  ) 
( ) 

 : الخبرة-جـ
          سنوة   15أقل من  -
 سنة        25إلى أقل من   15من  -
                 فأكثر  سنة 25 من -

 
( ( )

  ) 
( ) 

 : التعليم-د
   مؤهل عالي   -
              دبلوم دراسات عليا  -
 ماجستير                        -
 راه                           دكتو  -

 
(  ) 
( ( )

  ) 
( ) 
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  كل أمام نظرك، وجهة تناسب التي بالخانة(  √الرجاء من سيادتكم وضع عالمة ) 
 :التالية باراتالع من عبارة

 العبـــــارة م
موافق 
 تماما

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
 موافق
 تماما

1 
ع تهتم اإلدارة بمقترحات العاملين وتشجي

      األفكار الجديدة.

2 
تقوم المنظمة بالمكافأة الفورية للعمل 

      اإلبداعي الذي يتقرر األخذ به.

3 
فيها  مبتكرينتخص المنظمة األشخاص ال

      بنوع خاص من الرعاية.

4 
أشعر بوجود العديد من القيود التي تحد 

      بتكار.تي على االمن قدرا

      بتفويض السلطة. ال تهتم إدارة المنظمة 5

6 
تعرض قضايا العمل باألسلوب الذي يحقق 

 اإلجابات التي ترغبها اإلدارة.
     

7 
 أكثر منتهتم اإلدارة بحماية نفسها 

 بحل مشاكل العمل. هتماماال
     

8 
إتخاذ لدي فرصة محدودة للمشاركة في 

 ملي.لمتعلقة بعا القرارات
     

9 
مخاطرة خوفًا من أتجنب اتخاذ قرارات بها 
 األخطاء.

     

10 
أفضل أحيانًا التفكير بنفس أسلوب جماعة 
 العمل لضمان االستمرار في مجال العمل.

     

11 
لنظام وأحرص على أسير ان أكون أرفض أ

 إبداء مالحظاتي حول مشاكل العمل.
     

12 
حتى لو لم ي لرؤسائي أبادر بطرح أفكار 

 يطلبوا مني ذلك.
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13 
تحقق التحسين في جميع جوانب العمل ي

من خالل تطبيق الجودة الشاملة في بيئة 
 العمل.

     

14 
درجة أحيانًا تلتزم اإلدارة بتطبيق القواعد ب

      رمة.صا

15 
يرتفع مستوى الرسمية في بعض نواحي 

      العمل وتسيطر القواعد واإلجراءات.

      تحدد اإلدارة بوضوح مسئوليات وظيفتي. 16

17 
تحرص المنظمة على تطبيق التقنيات 

التكنولوجيا الحديثة وتدرب العاملين عليها 
 لإلسهام في تحسين الجودة بها.

     

      غيير.ة بالتاإلدار  تهتم 18

19 
ًا كبيرًا بعنصر االبتكار اهتمامتعطي اإلدارة 

 المتغيرة.لتواكب البيئة 
     

20 
يذ برامج تحرص المنظمة على تنظيم وتنف
 تدريبية غير روتينية. 

     

21 
الضوضاء في مكتبي غير مناسبة لطبيعة 

 عملي.
     

22 
طبيعة التشطيبات داخل المكتب غير 

 سبة.منا
     

23 
األدوات واألجهزة المستخدمة في العمل 

 غير مناسبة.
     

تحسين  في إلبتكاريةا األفكارتساهم  24
 على مستوى الشركة. اإلنتاجية

     

االستخدام الكفء للموارد البشرية يساهم  25
 بالشركة. إنتاجيةفي تحسين 

     

26 
اإلضافات المستمرة للمعارف العلمية 

لبشرية يؤدي الى وارد امن الم الجديدة
 .اإلنتاجيةارتفاع مستمر في 
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27 
ى والحصول علتساعد الشركة التدريب 

لبات التقنيات الحديثة بما يتوافق مع متط
 وظيفة االنتاج.

     

28 
لشركتنا القدرة على االستجابة السريعة 
      للتغيرات المطلوبة في تصاميم ُمنتجاتها.

29 
م طلبيات الزبائن ى تسليقدرة عللشركتنا ال

      في وقٍت أسرع من الُمنافسين.

30 
ا يم عملياتهتعمل شركتنا على تصم

بشكل سليم لتحقيق أفضل  اإلنتاجية
 ستوى ممكن للوحدات الُمنتجة.مُ 

     

31 
تكلفة المواد المستخدمة في إنتاج ُمنتجات 

بالشركات  منخفضة ُمقارنةشركتنا 
 الُمنافسة.

     

 نشكركم لحسن تعاونكم معنا                                           

 


