
 - ١١٣ -               .................... بحث ميداني/ ومات في أداء العملياتاثر القيادة التحويلية وتقانة المعل

 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

        اثر القيادة التحويلية وتقانة املعلومات يف أداء العملياتاثر القيادة التحويلية وتقانة املعلومات يف أداء العملياتاثر القيادة التحويلية وتقانة املعلومات يف أداء العملياتاثر القيادة التحويلية وتقانة املعلومات يف أداء العمليات

        حبث ميداني يف الشركة العامة للصناعات النسيجية يف بابلحبث ميداني يف الشركة العامة للصناعات النسيجية يف بابلحبث ميداني يف الشركة العامة للصناعات النسيجية يف بابلحبث ميداني يف الشركة العامة للصناعات النسيجية يف بابل

� �

  الدكتورة أمل عبد محمد علي

  كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بابل

  الدكتور أكرم الياسري

  كلية اإلدارة واالقتصاد /  جامعة كربالء

---------------------- ----  

        ::::املستخلصاملستخلصاملستخلصاملستخلص
يتنـاول هـذا   الماديـة والبشـرية بأسـلوب كفـوء وفاعـل، ها من خـالل اسـتخدام مواردهـاحيتحقق بقاء المنظمات ونجا

فـي أداء العمليـات مـن خـالل  اثرهمـأالبحث دراسة اثنين من هذه الموارد وهما القيادة التحويليـة وتقانـة المعلومـات وقيـاس 
  ).ة، التسليم، واإلبداعالكلفة، الجودة، المرون(مؤشرات 

عليــه ثــر بــين متغيــرات البحــث و األولغــرض تحقيــق أهــداف البحــث تــم بنــاء مخطــط فرضــي يحــدد طبيعــة العالقــة و 
  .ن تفرعت عنهما خمس فرضيات فرعيةان رئيسيتاانبثقت عنه فرضيت

زعــت علــى عينــة تــم الحصــول علــى المعلومــات الميدانيــة الالزمــة مــن خــالل اســتمارة اســتبانه أعــدت لهــذا الغــرض و 
  .فرد من العاملين في الشركة العامة للصناعات النسيجية في بابل) ٢٠٠(عشوائية طبقية مكونة من 

واختــتم البحــث بعــدد مــن االســتنتاجات والتوصــيات التــي يمكــن أن تســهم فــي تحســين أداء العمليــات مــن خــالل 
  .مات في العمليات اإلنتاجية واإلدارية للشركةالتركيز على مفهوم القيادة التحويلية وتبني استخدام تقانة المعلو 

  

Abstract: 
The success of Organizations and its Survival is achieved through the use of 

human and physical resources in efficient and effective method. 
The research deal with a study two resources which are transformational 

leadership and information technology, and measure their effect in operations 
performance through five indicators (Cost, Quality, Flexibility, Delivery, and 
Innovation). 

To reach research objectives a simulate diagram has built to determine nature of 
relation and effect between the research variables which emerge two main hypothesis 
from each five hypothesis branched. 

A questionnaire was used as a method to collect information from employees in 
the investigated company by using stratified random sampling which consist of 200 
person. 

The research was concluded with some finding and recommendation which can 
contribute in improving operations performance through focusing on the 
transformational leadership concept and adopt information technology in the 
production and managerial operations in the investigated company.  

 -------------------------------------- 
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        ::::املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة
أصبح التغيير الثابت الوحيد فـي عالمنـا اليـوم، إذ 

تغييـــــــر توجهاتهـــــــا اتجهـــــــت مختلـــــــف المنظمـــــــات إلـــــــى 
االستراتيجية وتبني توجهات جديدة قائمـة علـى التجديـد 

فــــي مجــــال إداء  يتنافســــوالتطــــور بهــــدف تحقيــــق تميــــز 
  .العمليات في بيئة أعمال حادة التنافس

هــذا البحــث  جــاء أهميــة الموضــوعمــن  اوانطالقــ
ا مبوصـفهوتقانـة المعلومـات  التحويليةلدراسة اثر القيادة 

ـــــات  أداءفـــــي  مســـــتقلين متغيـــــرين ـــــراً العملي  بوصـــــفه متغي
بـالتطبيق فـي الشـركة العامـة للصـناعات النسـيجية  معتمداً 
  .بابلفي 

المعلومــات الميدانيــة الالزمـــة  ىتــم الحصــول علــ
لهــذا  أعــدتالبحــث مــن خــالل اســتمارة اســتبانه  إلنجــاز

الغــــرض وزعــــت علــــى عينــــة عشــــوائية طبقيــــة مكونــــة مــــن 
) ٢(ومصـــنع ) ١(فــرد مــن العـــاملين فــي مصــنع ) ٢٠٠(

  ).، وفنيسمدير، مهند(ضمن الفئات الوظيفية الثالث 
  :اآلتيةعن التساؤالت  لإلجابةتمحور البحث 

، وتقانــــة المعلومــــات، التحويليــــةهــــل تــــرتبط القيــــادة  •
  اللة معنوية؟ذات د اتبعالق اتالعملي وأداء

وتقانـة المعلومـات بشـكل  التحويليـةما هو اثر القيادة  •
العمليــات فــي الشــركة عينــة  أداءمنفــرد ومجتمــع فــي 

 البحث؟

عــن هــذه التســاؤالت مــن خــالل  اإلجابــةوتمــت 
النظـــري، وخصـــص  اإلطـــار األولتنـــاول : مباحـــث أربعـــة

الثــاني لمنهجيــة البحــث، وكــان اختبــار فرضــيات البحــث 
بحــــــث الثالــــــث، فيمــــــا تــــــم اســــــتعراض مــــــن نصــــــيب الم

  .استنتاجات البحث وتوصياته في المبحث الرابع

  

  

        

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

        اإلطار النظري ملتغريات البحثاإلطار النظري ملتغريات البحثاإلطار النظري ملتغريات البحثاإلطار النظري ملتغريات البحث    

  :القيادةالقيادةالقيادةالقيادة    -أوالأوالأوالأوال

  :Leadership Concept مفهوم القيادةمفهوم القيادةمفهوم القيادةمفهوم القيادة    –أ أ أ أ 

ـــادة وفـــق مراحلهـــا، وطبيعتهـــا   تعـــددت مفـــاهيم القي

ذا فـإن كونها ترتبط بجوانب عديدة ومختلفة للمنظمة، لـ

 مــن الصــعوبة تحديــد مفهــوم موحــد للقيــادة حيــث عــرف

)Moorhead & Griffin, 1995: 297 ( القيــادة

بأنهــا الســلوك المالحــظ للقائــد أو الفعــل الــذي يقــوم بــه 

والــذي يجعـــل منـــه قائـــدًا، وقـــد جمـــع الكاتبـــان فـــي هـــذا 

  .التعريف بين وجهة النظر السلوكية والسمات

 Process عمليـــــةعبـــــرا عــــن القيـــــادة بأنهــــا قــــد و  

فالعمليـــة تمثـــل أســـلوب التـــأثير غيـــر  Property وملكـــة

ألقســـــري لتوجيـــــه أنشـــــطة المجموعـــــة وتنســـــيقها باتجـــــاه 

تحقيــق األهـــداف، أمـــا الملكــة فهـــي الخصـــائص الفرديـــة 

  .القائدللشخص 

إلـى  (Wright & Noe, 1996: 390) وأشـار

ارة وتمكــــين اآلخــــرين بغيــــة ثــــالقيــــادة علــــى أنهــــا عمليــــة إ

  .زام الطوعي لتحقيق رؤية القائدااللت

 بأنهـاالقيـادة  (Certo, 1997: 350) وأوضـح 

 ،عمليـــة توجيـــه ســـلوك اآلخـــرين باتجـــاه إنجـــاز األهـــداف

 ,Schermerhorn, etal) نظــروالقيــادة مــن وجهـــة 

2000: 287; Gibson, etal, 2003: 401) هـي حالـة

مـــن التــــأثير الشخصـــي الــــذي يجعـــل الفــــرد أو الجماعــــة 

  .يرغب فيه القائدتعمل ما 

 ,Heresy & Blanchard)واتفــق كـــل مــن

1996: 94; Huczynski & Buchanan, 2001: 

702; Daft & Noe, 2001: 379)    بأنهـا عالقـة
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التــأثير بــين القائــد ومرؤوســيه الــذين يرغبــون فــي أحــداث 

ـــرات حقيق ـــتغيي وتتضـــمن  ،ة تعكـــس أهـــدافهم المشـــتركةي

ثير علـــى اآلخـــرين، القيـــادة علـــى وفـــق هـــذا المفهـــوم التـــأ

ـــادة وال يمكـــن أن نتصـــور  ـــأثير مـــالزم و ضـــروري للقي فالت

  . قائداً دون تأثير

وبنـــاءاً علـــى مـــا تقـــدم مـــن مفـــاهيم يمكـــن تعريـــف 

القيــــادة علــــى أنهــــا امــــتالك القــــدرات والقابليــــات إلثــــارة 

العـــاملين وتمكيـــنهم لتحقيـــق مســـتويات عاليـــة مـــن األداء 

أهـداف المنظمــة مـع علـى وفـق رؤيـة القائـد وبمــا ينسـجم 

االتجاهــــات والتطــــورات المعاصــــرة ضــــمن بيئــــة التغييــــر و 

  :  ويتضمن هذا المفهوم النقاط اآلتية. السريعة

ــــــد القــــــدرات  • ــــــادة علــــــى امــــــتالك القائ اعتمــــــاد القي

 .والقابليات

 .فالتأثير صفه مالزمة للقيادة ،التأثير على العاملين •

ـــز علـــى التكيـــف مـــع االتجاهـــات والتطـــورات  • التركي

 . إلدارية المعاصرة لتحقيق الميزة التنافسيةا

 .ارتباطها بالمتغيرات البيئية فهي تؤمن بالتغيير •

 

 Transformationالقيــادة التحويليــةالقيــادة التحويليــةالقيــادة التحويليــةالقيــادة التحويليــةب ـ ب ـ ب ـ ب ـ 

Leaderships  :  

إلى أن  (Wright & Noe, 1996: 412) أشار

القائــد علـــى وفـــق المنظـــور التقليـــدي الـــذي يتضـــمن دور 

فــــي  ريقتصــــ) قفيوالمــــو  والســــلوك، الســــمات،(مــــداخل 

ـــة، فـــي  ـــأثير علـــى العـــاملين إلنجـــاز األهـــداف المنظمي الت

حـــين يشـــتمل دور القائـــد علـــى وفـــق المنظـــور الحـــديث 

ــــذي يتضــــمن مــــداخل  ــــةيالكارزماتيــــة والتحو (ال علــــى ) لي

تــــوفير بيئــــة ايجابيــــة ليســـــاعد العــــاملين ويحفــــزهم علـــــى 

وســيتم تنــاول القيــادة التحويليــة ضــمن  ،األهــدافتحقيــق 

بالقــدرة علــى التغييــر  هاذلــك التصــاف الحــديث،المــدخل 

 :Daft, 2001) حيــث يــرى ،واإلبــداع نحــو الريــادة

 Change)القـادة التحـويليين هـم وكـالء تغييـر إن (507

Agents)  بالرؤيـا  وإقنـاعهمقادرون على تحفيز العـاملين

ن إيـــــاهم بإنشـــــاء عمليـــــات منظميـــــة و الجديـــــدة ومســـــاند

وتوجهــات البحــث وهــو مــا ينســجم مــع أهــداف  جديــدة،

  .العملياتفي القدرة على تحسين أداء 

ن بـا (Wright & Noe, 1996: 411) وأوضـح

ــــــر  ــــــق تفكي ــــــر طرائ ــــــة تغيي ــــــة هــــــي عملي ــــــادة التحويلي القي

 بإنجــازوبــذلك فهــم يتوحــدوا للقيــام  جــذرياً،المرؤوســين 

 أمــا ،هممــنوعمــل أكثــر ممــا هــو متوقــع  مشــتركة،أهــداف 

(Huczynski & Buchanan, 2001: 731)  فقــد

 والمبــادرة، االلتــزام،وصــفا القائــد التحــويلي بأنــه يشــجع 

وإن أســلوب القيــادة التحويليــة  العــالي،واألداء  والمرونــة،

يظهر مالئمًا بشـكل أكثـر لدافعيـة عمـال المعرفـة وتطـوير 

  .المتعلمةالمنظمة 

 & Daft) نظــروالقائــد التحــويلي مــن وجهــة 

Noe, 2001: 402) ين نحــو هــو الــذي يحفــز التــابع

ـــة والقـــيم واألفكـــار  ـــزه علـــى الرؤي التغييـــر مـــن خـــالل تركي

  .المشتركة

 & Bass) واتفــق عــدد مــن الكتــاب والبــاحثين

Avoli, 1994; Certo, etal., 1997: 368; 

Huczynski & Buchanan, 2001: 728)   علـى

  :اآلتيةمهام القائد التحويلي 

ــ • ه خلــق المعنويــة العاليــة لــدى العــاملين مــن خــالل توجي

 آثارهـــا،بشـــكل متزايـــد إلــى قضـــايا المنظمـــة و  هــمإدراك

والمســائل ذات األولويــة ومعرفــة مــا يحــدث فــي حالـــة 

 .نجاحهاعدم 
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توليـــد رؤيـــا حـــول مـــا يجـــب أن تكـــون عليـــه المنظمـــة  •

مســتقبًال ومــا يجــب أن تعملــه لتحقيــق ذلــك وإيصــالها 

 .الرؤياإلى العاملين والمساهمة في بناء االلتزام لهذه 

خــــــــرين إلــــــــى أعلــــــــى مســــــــتويات المقــــــــدرة تطــــــــوير اآل •

  .والقابليات

ـــز العـــاملين بالتوجـــه لوضـــع منـــافع المنظمـــة قبـــل  • تحفي

 .المنافع الذاتية والتضحية من أجل أهداف المنظمة

وقد قام العديد مـن البـاحثين والمختصـين بدراسـة 

فقـــد  مختلفـــة،القيــادة التحويليـــة تحـــت أبعـــاد ومؤشـــرات 

لـــى مؤشـــرات ع (Bass & Avoli, 1994) أطلـــق

ـــة ) أبعـــاد( ـــادة التحويلي ــــالقي ـــدأ  ألنهـــا (Four Is)ب تب

 ,Huczynski & Buchanan)هــيو  ،(I) بــالحرف

2001: 728).  

ويتجســد بقــدرة القائــد علــى  :التــأثري النمــوذجي .١

التـــأثير ويعبــــر عــــن موهبتـــه مــــن خــــالل تصـــرفه علــــى أنــــه 

ــــرام و و  أنمــــوذج  التقــــدير،رمــــز يجــــذب اإلعجــــاب واالحت

وقـد اسـتخدم  ،هبـةمو في اليونانيـة ال Charismaوتعني 

مفهــوم الموهبــة فــي ميــدان العلــوم االجتماعيــة والسياســية 

التـي تمثـل سـلوكيات القائـد الموهـوب الـذي يكـون قـادراً 

 .األزماتعلى رسم صورة المستقبل وقت 

) الدافعيــــة حنــــو تلبيــــة احلاجــــات(اإلهلــــام  .٢

Inspirational Motivation:  ــــــــز ــــــــي تحفي وتعن

إلهــامهم مــن خــالل تــوفير المعنــى والتحــدي المرؤوســين و 

فــــــي أعمــــــالهم و أظهــــــار الحمــــــاس والتفــــــاؤل ومشــــــاركة 

ويستطيع القائد الملهـم  بذلك،التوقعات وإظهار االلتزام 

 .اإلضافيةشحذ همم العاملين إلى المزيد من الجهود 

 : Intellectual Simulationاالسـتثارة الفكريـة .٣

اد للمشـــكالت التـــي ارة وتغييـــر إدراك األفــر ثــمــن خـــالل إ

التعامل معهـا بطرائـق جديـدة وتشـجيع  وأسلوبتواجههم 

وتوجيه  لألخطاء،واالبتكار وتجنب االنتقاء العام  اإلبداع

ومشـــاركة  ،التفكيـــر االســـتراتيجي أســـلوباالهتمـــام إلـــى 

ــــل والت والتفســــير  ركيــــبمرؤوســــيهم فــــي عمليــــات التحلي

 .والفهم

 Individualize االعتبـــــارات الفرديـــــة .٤

Considerations:  وتعنـــي االهتمـــام بحاجـــات األفــــراد

الفــروق وتقبــل  األعلــى،وتطويرهــا إلــى حاجــات المســتوى 

ـــة ـــدة وتجنـــب المراقبـــة  الفردي ـــد فـــرص عمـــل جدي أو تولي

المباشــرة واالهتمــام بالمشــكالت الفرديــة والمســاعدة فــي 

  .حلها

القيـادة التحويليـة  (Huch, 2001: 301) وحـدد

ـــــــة أبعـــــــاد  ـــــــارات الفرديـــــــة ،هـــــــاماإلل :هـــــــيبثالث  ،واالعتب

 :Gibson, etal, 2003) وكـذلك .واالسـتثارة الفكريـة

االهتمـام  ،الموهبـة :هـيفقد حددوها بثالثة أبعـاد  (341

  .الفكريةواالستثارة  ،باألفراد

  :تقانة املعلومات :ثانياً 

ـــات –أ  ـــة املعلوم ـــوم تقان  Information مفه

Technology Concept:  

المعلومــات علــى وفــق أراء تعــددت مفــاهيم تقانــة 

 :Senn, 1998) إليهــاذ أشــار ، إالكتــاب و البــاحثين

بتنـــــــــوع واســـــــــع النطـــــــــاق للمفـــــــــردات والقـــــــــدرات  (12

المســــــتخدمة فــــــي تكــــــوين أو خــــــزن وانتشــــــار البيانــــــات 

والمعلومـــــــــات وإن مكوناتهـــــــــا الرئيســـــــــة الـــــــــثالث هـــــــــي 

معرفــة الكيــف  وأســلوب االتصــال،وشــبكات  الحاســوب،

  .Know–How أو الوسيلة

 بأنهــا (Slack, etal, 1998: 282) وعرفهــا

األدوات والتقنيــــــات والــــــنظم التــــــي يمكــــــن اســــــتخدامها 
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

 نشـــرها،للحصـــول علـــى المعلومـــات ومعالجتهـــا وخزنهـــا و 

 المختلفــــة،وهـــذه التقنيــــات تتضــــمن الحاســـوب بأنواعــــه 

ــــع والقــــراءة وأســــاليب االســــتالم  وأســــاليب الخــــزن والطب

وأنظمــة  الفــاكس،و  عمــل،شــبكات  الســتاليت،و  النقــل،و 

  .هااتتطبيقالبرامجيات و 

علـى أنهـا  (Griffin, 1999: 673) ونظـر إليهـا

المعلومــات الضــرورية  إلدارةمــوارد المنظمــة المســتخدمة 

ــــــألف مــــــن أجهــــــزة  الرئيســــــة،للقيــــــام بمهماتهــــــا  فهــــــي تت

الحاســوب والفــاكس وأنظمــة االتصــال بالهــاتف وتصــميم 

 اتخــاذي أنظمــة الحاســوب وتشــغيل برامجيــات تســاعد فــ

  .للمديرمفيد  بأسلوبالقرارات وتدبير المعلومات 

 :Schermerhorn, etal, 2000) وعبـر عنهـا

نعية صـــعلــى أنهـــا توليفـــة مـــن األجهـــزة واألجـــزاء ال (242

واألنظمــــة التــــي تســــتخدم لجمــــع البيانــــات  اإلجــــراءاتو 

  .معلوماتلها إلى يوخزنها وتحليلها ونشرها وبثها لتحو 

لمفهـوم  اً عامـ اً مفاهيم إطار  ويتجسد فيما تقدم من

تقانـــــة المعلومـــــات كونهـــــا مجموعـــــة التقنيـــــات واألدوات 

واألســاليب التــي تســاهم فــي تــوفير البيانــات والمعلومــات 

ـــــي تســـــهل أداء العمـــــل وتـــــدعيم القـــــدرات  المطلوبـــــة الت

لتحســـــــــين طرائـــــــــق العمـــــــــل كالحاســـــــــوب و تطبيقـــــــــات 

  .بعدالبرامجيات واالتصاالت عن 

        

        

        

        

        

        

 Informationاملعلومـــات املعلومـــات املعلومـــات املعلومـــات نـــة نـــة نـــة نـــة أهميـــة تقاأهميـــة تقاأهميـــة تقاأهميـــة تقا    ....بببب

Technology Important:  

تقانــة أهميـة  (Schutheis & Sumner) حـدد

  :بالنقاط اآلتية المعلومات

 .المسافاتنقل المعلومات بسرعة واستقاللية عبر  •

تبســيط اســتخدام األســاليب التحليليــة المعقــدة لــدعم  •

 .العمليات

ـــــز كميـــــات واســـــعة مـــــن المعلومـــــات التفصـــــيلية  • تجهي

 .لياتللعم

ــــاً بمــــا  • تمكــــين المهمــــات المتعــــددة مــــن العمــــل تلقائي

 .النتائجيحقق التغييرات في 

 .العملياتيسمح باستخدام المعرفة والخبرة لتنسيق  •

إلـى  (Turban, etal, 1999: 5, 125) وأشـار

ــــت طبيعــــة أعمالهــــا إنتاجيــــة أو  أن المنظمــــات مهمــــا كان

خدميـــــــة فإنهـــــــا تســـــــتخدم أنواعـــــــاً مختلفـــــــة مـــــــن تقانـــــــة 

ــــداعي ال ــــدعم عملياتهــــا وإن االســــتخدام اإلب معلومــــات ل

لتقانة المعلومات يساعد العديد من المنظمات على تـرك 

قواعـــد العمـــل القديمـــة واســـتحداث أســـاليب وعمليــــات 

  ).١(ذلك من خالل الجدول  تضحجديدة كما ي
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  ) I T(  التغييرات التي أحدثتها تقانة المعلومات ) ١( جدول ال

  القاعدة الجديدة  أثر تدخل تقانة المعلومات  ة القديمةالقاعد  ت

يمكن إظهـار المعلومـات فـي مكـان واحـد فـي   ١

  وقت واحد

 عـــدة مواقـــع فـــي يمكــن إظهـــار المعلومـــات فــي  ) EM(  اإللكترونيقواعد المعلومات المشتركة البريد 

  نفس الوقت
ال يمكـــن أداء األعمـــال المعقـــدة إال بواســـطة   ٢

  خبراء

  يمكن قيام الموظفين العاديين بمهام الخبراء   Expert Systemsيرة النظم الخب

  يمكن الجمع بين المركزية والالمركزية  االتصال عن بعد وشبكات االتصاالت  يجب االختيار بين المركزية والالمركزية   ٣
عم د أنظمة، ESالخبرة  أنظمة ،DSSأنظمة دعم القرار   القرارات كافة باتخاذيقوم المديرون   ٤

   ESSالمؤسسة 

  اتخاذ القرارات مهمة الجميع

يحتـــاج الموظفـــون الميـــدانيون إلـــى المكاتـــب   ٥

  المعلومات  وإرسالالستقبال واسترجاع 

البريـد  المحمولة،الحواسيب اآللية  الالسلكية،االتصاالت 

  اإللكتروني

تمكــــــين المــــــوظفين الميــــــدانيين مــــــن اســــــتقبال 

لمواقــع المعلومــات فــي كافــة ا وإرســالواختـراق 

  التي تم تجديدها
ـــــائن هـــــو   ٦ أفضـــــل أســـــاليب االتصـــــال مـــــع الزب

  االتصاالت الشخصية

 Interactive Videoالمتفاعلــة  والفيــديأقــراص 

Discs  والبريد االلكتروني( EM )  

 االتصــــاالتاالتصــــاالت هــــي  أســــاليبأفضــــل 

  الفاعلة
يجــب البحـــث لتحديـــد مواقــع وطريـــق العمـــل   ٧

  يدوياُ 

 Groupwareجي، برامجيــــــــــــات التعقـــــــــــب التكنولـــــــــــو 

 ،Work flow softwareبرامجيـات تـدفق العمـل 

 Client Serverن المزود، الزبو 

  تحديد ومتابعة مواقع العمل آلياً 

 High Performanceنظم األداء العالي المحوسبة   تتم مراجعة الخطة يدوياً   ٨

computing System  

  تتم مراجعة الخطة في كل لحظة

 طلـبالخدمة تكون غائبة وتت/توجايصائية المن  ٩

  وقت طويل للتطوير

التصــــــــــنيع ) CAD(التصــــــــــميم بمســــــــــاعدة الكومبيــــــــــوتر 

 (ES)واألنظمة الخبيرة  (CAM)بمساعدة الكومبيوتر 

يمكن أن تكون  ت، المنتجا)الزبونية(االيصائية 

 Massة، االيصـــاء الواســـع صـــيخســـريعة ور 

Customization 
 Timeسـوقوقـت طويـل لتقـديم المنتـوج لل  ١٠

to market  

)CAM( ،)CAD( ًتبادل البيانات الكترونيا ،)ED(  يمكــــن تقليـــــل وقـــــت تقـــــديم المنتـــــوج للســـــوق 

٩٠%  
  المنظمات القائمة على العمليات والمعرفة  )ES(، األنظمة الخبيرة )IA(الذكاء الصناعي   المنظمات القائمة على العمليات والمعلومات  ١١

Source: Turban, etal. , "Information Technology for Management  - Making Connection for strategy 
Advantage "2nd Ed, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999: 125       

  

 

  

تقانــة المعلومــات  (Daft, 2000: 240) وعــد

ــــاء  ــــزســــالح اســــتراتيجي يمكــــن أن يســــاعد فــــي بن  وتعزي

البيانــات والمعلومــات  االسـتراتيجية بواســطة تــوفير أفضــل

ــائن  داخــل المنظمــة وخارجهــا بمــا يــدعم عالقتهــا مــع الزب

  .األخرىوالمنظمات  والمجهزين
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

 'O) فقـــد أوضـــح االســـتراتيجي،وفـــي الســـياق 

Brien, 2000: 16)  إن اســتخدام تقانــة المعلومــات

   :اآلتيةيقدم دعماً لتحقيق االستراتيجيات 

ــــــة حيــــــث تســــــاهم  :األدنــــــىاســــــتراتيجية الكلفــــــة  • تقان

وخدمـــة  والتجهيـــز، اإلنتـــاجالمعلومــات فـــي تقليـــل كلـــف 

 .وغيرهاالزبون 

مـن خـالل تطـوير طرائـق اسـتخدام  :التمييزاستراتيجية  •

تقانة المعلومات بغية تمييز منتجـات الشـركة أو خـدماتها 

 .منافسيهاعن 

خـــــالل  وذلـــــك مـــــن :واإلبـــــداعاســـــتراتيجية التجديـــــد  •

ـــــــي العمـــــــل  ـــــــق الحديثـــــــة ف  إلحـــــــداثاســـــــتخدام الطرائ

 .األعمالجذرية في  تحسينات

إن  (Lupton & court, 2002: 3) وأكــد

النظــرة الجديـــدة لتقانــة المعلومـــات فــي العـــالم أصـــبحت 

ليســـت مجـــرد إيجــــاد بـــديل عــــن االتصـــاالت وال مجــــرد 

إنمـــــا هـــــو األفـــــق  للعـــــاملين،متاحـــــة  حتيـــــةتابتــــداع بنـــــى 

االســتراتيجي الــذي يتضــمنه ذلــك ألن التحــول الجــذري 

طبيعــة التفــاعالت ال فـي االتصــاالت منظــوراً آليــاً  هـو فــي

  .تقنياً 

ة تقانـة المعلومـات تبـرز أهميـ تقـدم،وبناءًا على مـا 

إذ إنهـــا تســـاعد أو  األداء،لتحقيـــق مســـتويات عاليـــة فـــي 

ـــوفير المعلومـــات  ـــة مـــن خـــالل ت ـــادات اإلداري تمكـــن القي

التخـــــاذ قـــــرارات فاعلـــــة تحقـــــق رؤيـــــا ورســـــالة وأهـــــداف 

  .المنظمة

  

  

  

  

  

 
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
  : أداء العملياتأداء العملياتأداء العملياتأداء العمليات    –ثالثا

 Performance مفهــوم األداء وأهميتـــهمفهــوم األداء وأهميتـــهمفهــوم األداء وأهميتـــهمفهــوم األداء وأهميتـــه –أ 

Concept & Important:  

تواجـــه دراســـة األداء تحـــديات عديـــدة تتمثـــل فـــي 

ــــــاين  ــــــى وفــــــق تب ــــــاين المفهــــــوم ومؤشــــــرات قياســــــه عل تب

 المصـــــالح،واخـــــتالف أصـــــحاب  وطبيعتهـــــا، المنظمــــات

 لــدىفقــد تجلــى مفهــوم األداء ، البــاحثينوتنــوع أهــداف 

(Venkatraman & Ramanujam, 1986: 802 

ــــــة مجــــــاالت علــــــى (9 ــــــال فــــــي نطــــــاق ثالث  ســــــبيل المث

Damien العمليــــــــــاتي،واألداء  المــــــــــالي،األداء  :هــــــــــي 

ـــةوالفاعليـــة  ـــاحثين ومـــنهم .المنظمي  :واتفـــق عـــدد مـــن الب

(Eccles, 1991: 131; Daft, 1992: 120; 

Miller & Bromily, 1996: 757; Wheelen & 

Hunger, 2000: 231)    يمثـــلعلـــى أن األداء 

المحصــلة النهائيــة التــي تــروم المنظمــة تحقيقهــا وتعكــس 

  بأسـلوبقدرتها على استخدام مواردهـا الماديـة والبشـرية 

  .وفاعلكفوء 

 ,Boker & Goodstein) ورأى كـــل مـــن

فــاإلدارة  اإلدارة،بـأن األداء يتــأثر بنوعيـة  (807 :1991

مار رأســـمالها البشـــري الفاعلـــة تمتلـــك القـــدرة علـــى اســـتث

بالشكل الذي يعزز أدائهـا المنظمـي ومـن ثـم تكـون أكثـر 

االبتكـــــارات الجديـــــدة وتبنيهـــــا فـــــي  إلدخـــــالاســـــتعداداً 

 متطـــــورة،ســـــلع جديـــــدة ووضـــــع اســـــتراتيجيات  إدخـــــال

  .جديدةوالدخول إلى أسواق 

 & Johnson( واألداء مـــــن وجهـــــة نظـــــر

scholes, 1993: 179 (شـطة هو النتيجـة المتحققـة ألن

المنظمــة مــن خــالل الموائمــة بــين بيئــة األعمــال والمــوارد 
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 ,Turner & Grawferd) وأوضـح .بالمنظمـةالخاصة 

 إنجــازاألداء المتميــز يتطلــب تحقيقــه  أن (24 :1994

  :هما أساسيتين،مهمتين 

 .فاعلإدارة عملياتها السائدة بشكل  •

قــــــدرة المنظمــــــة علــــــى تغييــــــر العمليــــــات علــــــى وفــــــق  •

تقبلية المتغيـــــــرة باســـــــتمرار وحســـــــب احتياجاتهـــــــا المســـــــ

 .استراتيجياتها

فـي  (Wite & Meyers, 1998: 40)وانطلـق 

ــــه  ــــه علــــى أن تعريــــف األداء مــــن مــــدخل الــــنظم ونظــــر إلي

المســتوى الــذي تتمتــع بــه مخرجــات المنظمــة بعــد إجــراء 

ــــــات علــــــى  فــــــاألداء هــــــو مخرجــــــات  مــــــدخالتها،العملي

  .المنظمةاألنشطة واألحداث التي تشكل داخل 

إن )  Slack, etal, 1998: 678(  رأىو 

األداء هـــو الدرجـــة التـــي فيهـــا تحقـــق عمليـــات المنظمـــة 

 والكلفـــــــــــــة، الجـــــــــــــودة،( أهـــــــــــــداف األداء الخمســـــــــــــة 

ـــة، ـــة، واإلعتمادي وفـــي أي مـــدة زمنيـــة ) والســـرعة  والمرون

أهــــداف ) Slack( وقــــد عــــد .الزبـــونمـــن أجــــل إرضــــاء 

 Overall أبعــــــاداً لــــــألداء الكلــــــي ةاألداء الخمســــــ

Performance.  

 االهتمـــامإن زيـــادة فـــ األداء،أمـــا بالنســـبة ألهميـــة 

ـــدة  ـــى أســـباب عدي ـــاس أداء األعمـــال مـــؤخرًا يرجـــع إل بقي

ـــــرة،طبيعـــــة العمـــــل  :منهـــــا  المتزايـــــدة،والمنافســـــة  المتغي

والتغييـــر فـــي األدوار  المســـتمر،واالبتكـــارات والتحســـين 

وقـــوة تقانـــة  الخارجيـــة،والتغييـــر فـــي الطلبــات  التنظيميــة،

  .(Neely, 1999: 207) المعلومات

إن المفتـاح  (Davis, etal, 2003: 152) وأكد

 أدائهــا،الـرئيس لنجـاح أيـة منظمـة هــو قـدرتها علـى قيـاس 

إذ أن المعلومــات المرتــدة مــن قيــاس األداء تــزود اإلدارة 

ــــــد مــــــدى مقابلــــــة المنظمــــــة  بالبيانــــــات الضــــــرورية لتحدي

  .والتفوق التحسينألهدافها ومعاييرها وقدرتها على 

ـــى مـــا تقـــدم يمكـــن  إن أهميـــة  القـــول،واســـتنادًا إل

ونــه يـــرتبط مباشــرة بتحقيـــق أهـــداف كاألداء تتجســد فـــي  

 مسـتقلة،مشتركة أم  األهدافأكانت تلك  امتعددة سواء

الســيما ارتباطهــا بأهــداف أصــحاب المصــالح المتمثلــة بـــ 

 والمقرضــــين، والعــــاملين، األســــهم،وحملــــة  المــــالكين،( 

ويعــــد األداء أداة مهمــــة .... ) .والحكومــــة والمجهــــزين،

لجعـــل كافـــة الشـــركات تنافســـية فـــي الســـوق فهـــو بمثابـــة 

الموجه الذي يشير إلى اتجاهات التحسين المطلوبـة فـي 

  .للمنظمةنشاط العمليات 

 Gools Of  Process أهداف أداء العملياتأهداف أداء العملياتأهداف أداء العملياتأهداف أداء العمليات –ب 

Performance:  

تعــــد العمليــــات أحــــد المرتكــــزات الرئيســــية التــــي 

ند إليهـا المنظمـة فــي تحديـد اتجاهاتهـا االســتراتيجية تسـت

وهنــــا البــــد مــــن االهتمــــام بعــــاملين مــــؤثرين  والتنافســــية،

األداء  ألهــدافأساســيين علــى طريقــة تحديــد العمليــات 

   (Slack, etal, 1998: 687) :هما

 .وتفضيالتهمحاجات الزبائن  •

 .وأنشطتهمأداء المنافسين  •

ــــات فــــي تحق ــــق المزايــــا وتســــاهم وظيفيــــة العملي ي

التنافسـية مـن خـالل أهـداف األداء المتمثلـة باألسـبقيات 

التــي تســعى المنظمــة إلـــى تحقيقهــا والتــي تعكـــس األداء 

  .للعملياتالكلي 

 ,Dilworth ) وقــد اختلفــت الدراســات ومنهــا

1992: 58; Noori & Radford, 1995: 613; Hatten 

& Hatten, 1997: 251; Evans, 1997: 88; Slack, 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - ١٢١ -               .................... بحث ميداني/ ومات في أداء العملياتاثر القيادة التحويلية وتقانة المعل

 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

etal, 198: 51; Krajewisk & Ritzman, 1999: 

331; Davies, etal, 2003; 33)  

 الكلفــة،(  أبعــادال إن إ ،فــي تحديــد هــذه األبعــاد

القاســــم  مثلــــث)  واإلبــــداع التســــليم، المرونــــة، الجـــودة،

   :يأتيالمشترك لهذه الدراسات والتي يمكن بيانها كما 

سـلع وتعني تخفيض كلفـة أنتـاج ال :Cost الكلفةالكلفةالكلفةالكلفة - ١

بســــــعر للزبــــــائن و الخــــــدمات بحيــــــث يمكــــــن تقــــــديمها 

 وذكــر المنظمــة، يــؤدي إلــى زيــادة مبيعــاتممــا مــنخفض 

(Dilworth, 1996: 61; Harrison & john, 1998: 

تحقــــــق مجموعــــــة مــــــن يمكــــــن أن المنظمــــــة  أن (65

تخفــيض  :منهــا اإلنتــاجالمتطلبــات لــدعم تخفــيض كلفــة 

ـــة،الكلـــف  ت أنتـــاج و اســـتخدام معـــدات وتســـهيال الثابت

والرقابــــــة الشــــــديدة علــــــى المــــــواد  خــــــاص،ذات عــــــرض 

أو تخفــــيض نســــبة األجــــور والصــــيانة وتكــــاليف  األوليــــة،

و  الـتعلم،ووفورات منحنى الخبرة و  بالمخزون،االحتفاظ 

  .التوزيعتخفيض عدد منافذ 

ــودة    - ٢ ــودةاجل ــودةاجل ــودةاجل بصــوره  األشــياءوتعنــى أداء  :Quality اجل

لســـلعة أو و الجــودة كونهــا غايــة تعنــي جــودة ا صــحيحة،

و ذكــــــر  .الزبـــــونمـــــن قبــــــل  مدركــــــةالخدمـــــة كمــــــا هـــــي 

(Russell & Taylor, 1998: 84) هـدف الجـودة  أن

 .المســتقبليةيجــب أن يكــون حاجــات الزبــون الحاضــرة و 

إلـى  (Krajewski & Ritzman, 1996: 40) وأشـار

أن المنظمـــات التـــي نجحـــت فـــي مجـــال الجـــودة كانـــت 

وتشــجعهم علــى  يب مكثفــة لعامليهــار تســتخدم بــرامج تــد

ي المقابـــل تــــوفر فـــو  بأنفســــهماالبتكـــار وصـــنع قـــدراتهم 

المنظمات المعلومات والتقنيـات التـي يحتاجهـا العـاملون  

  .أدائهمكي تحقق تطورًا في 

الجـودة  (Davies, etal, 2003 ; 34) وقسـم

 Product Quality جـــودة المنتـــوج :همـــاإلـــى فئتـــين 

لمتطلبــات حيــث يجــري التركيــز علــى المســتوى المالئــم 

تعــد أمــراً و  Process Quality يــةملجــودة العو  .الزبــون

ـــاج إالغـــرض منهـــا  الســـوق،جوهريـــاً فـــي كـــل جـــزء مـــن  نت

   .العيوبمنتوجات خالية من 

ـــة -٣ ـــةاملرون ـــةاملرون ـــةاملرون وتعنـــي قابليـــة المنظمـــة   :Flexibility املرون

وهـــي مقيـــاس لمـــدى  مـــا،علـــى تكييـــف عملياتهـــا بطريقـــة 

تجــات الخــط ســرعة المنظمــة فــي تحويــل عملياتهــا مــن من

 ,.Aqualiano, etal)الخـط الجديـد منتجـاتالقـديم إلـى 

1995: 221) .  

 (Vonderembse & White, 1996: 36) وذكـر

المنظمــة تســتطيع الحصــول علــى ميــزة تنافســية نتيجــة  أن

  :طريقالستخدام المرونة عن 

لمقابلــــة احتياجــــات  المنتجــــاتالتنويــــع الواســــع فــــي  •

 .المختلفةالزبائن 

 إجــــراءعيــــد التســــليم نتيجــــة القــــدرة علــــى الوفــــاء بموا •

حجــــم وتصــــميم المنتوجــــات بأقــــل وقــــت  التغيــــرات فــــي

  .ممكن

 Changeover Costs تخفـــيض تكـــاليف التحويـــل •

ـــــى تخفـــــيض تكـــــاليف مبـــــين ال ـــــؤدي إل ـــــي ت نتوجـــــات الت

 .التشغيل

متابعــــة التغيــــرات المفاجئــــة فــــي تفضــــيالت الزبــــائن و  •

أعـــادة  التكيـــف معهـــا بأقـــل التكـــاليف وخاصـــة تكـــاليف

  اإلنتاجتصميم المعدات وتسهيالت 

 ,Davies) ومـــن منظـــور إســـتراتيجي فقـــد رأى

etal, 2003 ; 35) المرونـة تتضـمن بعـدين متعلقـين  إن

يعبــر البعــد األول عــن  المنظمــة،بكيفيــة تصــميم عمليــات 
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 ميماتصــــواســــعاً مــــن  ازبائنهــــا مــــد حقابليــــة المنظمــــة لمــــن

ـــــدما تالمنتوجـــــات وت ـــــة عن ـــــة حقـــــق أقصـــــى مرون ـــــتم تلبي ي

 بااليصـــاءوهــذا مـــا يعــرف  بــونز الحاجــات الفرديــة لكـــل 

ويتعلـق البعـد الثـاني  .Mass Customization الواسـع

تغييـــر تســـهيالت  المنظمـــةبالســـرعة التـــي تســـتطيع فيهـــا 

وقـد تنامـت أهميـة هـذا البعـد  جديـد،اإلنتاج إلنتاج خـط 

  .المنتوجر دورة حياة صلق

ــــليم    -٤ ــــليمالتس ــــليمالتس ــــليمالتس ــــل هــــذا ا :Delivery التس لبعــــد قــــدرة يمث

واتفـق كـل  بانتظـام،المنظمة علـى مقابلـة مواعيـد التسـليم 

 :Krajewiski & Ritzman, 1999: 34; Hill, 2000) مـن

505; Davis. Etal, 2003: 33)    علـى أنـه يمكـن التعبيـر

عــن الغــرض مــن التســليم أو مقابلــة مواعيــد التســليم مــن 

  :هيخالل ثالثة أبعاد 

ـــة  • ل األشـــياء فـــي الوقـــت وتعنـــي عمـــ التســـليم،أعتمادي

المحدد لتسليم السلع و الخدمات للزبائن في الوقـت 

 .One Time Deliveryالمتفق عليه 

 للزبـــونوتشـــير إلـــى ســـرعة االســـتجابة  التســـليم،ســـرعة  •

ـــذي ينتظـــره الســـتالم المنتـــوج أو الحصـــول و  الوقـــت ال

 خدمـــة والـــذي يعـــرف بوقـــت التســـليم الســـريعالعلـــى 

Fast Time Delivery. 

عبر عن الوقت الذي تقضـيه المنظمـة تو  :لتطويرسرعة ا •

لتزايد أهمية الوقت للزبـون ونظرا  جديد،تقديم منتوج ل

 اس الوقــــتـفقــــد ازدادت المنافســــة القائمــــة علــــى أســــ

(TBC) Time-Based Competition والتــي 

 جديـدة،السرعة في تقـديم منتوجـات وخـدمات  تهدف

نيع وتعـــد أنظمـــة التصـــ ،األســواق إلـــىوســرعة الـــدخول 

 المهـــــــام،فـــــــرق العمـــــــل المتعـــــــددة  ،(FMS) نمـــــــر ال

 (BPR)األعمــالهندســة  وإعــادة المتزامنــة،الهندســة 

 أهم التقنيات واألدوات التي تحقـق هـذه األهـداف من

(Handfield, 1995: 188). 

 :Licker, 1997) ذكـر :Innovation اإلبـداعاإلبـداعاإلبـداعاإلبـداعـ ٥ 

أو /وأن اإلبــداع هــو أيجــاد طرائــق جديــدة إلنتــاج  (461

ع المنتوجــــات بشــــكل يختلــــف عمــــا هــــو قــــائم فــــي توزيــــ

  .العملميادين 

 ,Turban, etal) مـن وجهـة نظـر اإلبـداعويُعـد 

االســـــتراتيجية حيــــــث  اإلدارةأحـــــد أنشــــــطة  (1999:77

 ،التخطـيط طويـل األمـد :هيتتضمن ثالثة أنشطة متنوعة 

ـــة  اإلدارة،اســـتجابة  واإلبـــداع الـــذي يـــرتبط بقـــوة مـــع تقان

 االبتكـــــــــــارن أن تســـــــــــهل المعلومـــــــــــات والتـــــــــــي يمكـــــــــــ

Creativity وتوليـــد األفكــــار Generating of 

Ideas.  

 أفكــــــاروتــــــأتي هــــــذه الطروحــــــات منســــــجمة مــــــع 

(Hattan & Hattan, 1997: 25)  رى أن يــحيــث

وإن  البشـري،إال مـن خـالل رأس المـال  يكونال  اإلبداع

اإلبــداع الفكــري ال يمكــن التنبــوء بــه بشــكل دقيــق فهــو 

ر جديــد فــي مكــان جديــد لتأديــة عبــارة عــن إدخــال عنصــ

وهــو  ،وظيفـة جديـدة بهــدف الحصـول علـى نتــائج أفضـل

إلى مدير مبتكر يمتلك جرأة اتخـاذ القـرار بوضـع  ةحاجب

   .التطبيقموضع  اإلبداعات

        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني

        منهجية البحثمنهجية البحثمنهجية البحثمنهجية البحث

تعرضت المنظمات العراقية إلى  :مشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحث    -أوالأوالأوالأوال
ــــــد مــــــن التحــــــديات والضــــــغوط نتيجــــــة للت غيــــــرات العدي
الخاصـــــة (المتســـــارعة فـــــي بيئتهـــــا الداخليـــــة والخارجيـــــة 

والدوليــة ممــا اثــر فيهــا وتســبب فــي عرقلــة أداء ) والعامــة
أعمالها وهي تبحث عن عوامـل التفـوق والتمييـز فـي بيئـة 
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

حادة المنافسة، مما يسـتوجب مـن إدارة هـذه المنظمـات 
فاعلــة ومــؤثرة لمواجهــة تلــك ) عوامــل(البحــث عــن قــوى 

، وقــد أشــارت دراســات عديــدة تــم التحــدياتالضــغوط و 
تناولهــــا فـــــي الجانــــب النظـــــري مــــن البحـــــث أن القيـــــادة 

ومــؤثرة فــي محــددة التحويليــة وتقانــة المعلومــات عوامــل 
مــن خــالل األبعــاد التنافســية التــي تســعى  أداء العمليــات
  .إلى تحقيقها

ولكــن الزيــارات الميدانيــة االســتطالعية التــي تــم 
تشـير  أوليـةنتـائج  أفـرزتينـة البحـث القيـام بهـا للشـركة ع

هــــذه المتغيــــرات  ألهميــــةالشــــركة  إدارة إدراكعــــدم  إلــــى
العمليـــات، لـــذلك فقـــد تبلـــورت  أداءفـــي  تأثيرهـــاومـــدى 
مشـكلة البحـث والتـي يمكـن التعبيـر عنهـا  وأهميـةمالمح 
  :اآلتيةبالنقاط 

ـــــة، وتقانـــــة  -١ ـــــادة التحويلي عـــــدم وضـــــوح مفـــــاهيم القي
الكلفـة، الجـودة، (العمليات  اءأدالمعلومات، ومؤشرات 

فــي الشــركة عينــة البحــث، ) واإلبــداعالمرونــة، التســليم، 
  .؟وما هي طبيعة العالقة بين هذه المفاهيم

ضــعف إدراك القيــادة اإلداريــة للشــركة عينــة البحــث  -٢
القيــادة التحويليــة فــي إثــراء مؤشـــرات أداء ) تــأثير(لــدور 

 .العمليات

اإلداريـة للشـركة  محدودية إطالع واستيعاب القيـادة -٣
عينة البحث لدور تقانة المعلومات في تحسين مؤشـرات 

 .أداء العمليات

مــدى مســاهمة القيــادة التحويليــة وتقانــة المعلومــات  -٤
بشــكل مجتمــع فــي إســناد مؤشــرات أداء العمليــات بمــا 

 .يحقق للشركة عينة البحث ميزتها التنافسية

تحقيــق  إلـىيسـعى البحــث  :البحــثالبحــثالبحــثالبحــث    أهــدافأهــدافأهــدافأهــداف    -ثانيــاثانيــاثانيــاثانيــا
  :اآلتية هدافاأل
ــــة،  -١ توضــــيح طبيعــــة العالقــــة بــــين القيــــادة التحويلي

  .العمليات أداءتقانة المعلومات، ومؤشرات 

تحديــد اثـــر القيـــادة التحويليــة وتقانـــة المعلومـــات   -٢
الكلفـــة، (العمليــات  أداءكــل علــى انفــراد فــي مؤشــرات 

فــي الشــركة عينــة ) الجــودة، المرونــة، التســليم، واإلبــداع
 .البحث

ـــر  إيجـــاد -٣ ـــة المعلومـــات اث ـــة وتقان القيـــادة التحويلي
العمليــات فــي الشــركة  أداءبشــكل مجتمــع فــي مؤشــرات 

 .عينة البحث

  
 

 ملتغـريات البحـثملتغـريات البحـثملتغـريات البحـثملتغـريات البحـث    اإلجرائيـةاإلجرائيـةاإلجرائيـةاإلجرائيـةالتعريفـات التعريفـات التعريفـات التعريفـات     -ثالثاثالثاثالثاثالثا
اعتمـد البحـث علـى ثالثـة متغيـرات  ::::وطرائق قياسهاوطرائق قياسهاوطرائق قياسهاوطرائق قياسها

  :رئيسة
ـــادة التحو -١ ـــادة التحوالقي ـــادة التحوالقي ـــادة التحوالقي ـــالقي ـــيلي ـــيلي ـــيلي ـــي امـــتالك القـــدرات  ::::ةةةةيلي وتعن

تمكيــنهم لتحقيــق مســتويات العــاملين و  إلثــارةوالقابليــات 
علــى وفــق رؤيـة القائــد وبمــا ينســجم مــع  األداءعاليـة فــي 

االتجاهـــــات والتطـــــورات المعاصـــــرة أهـــــداف المنظمـــــة و 
  .ضمن بيئة سريعة التغيير

المتغيـر اسـتنادا  هـذا لقيـاس أبعـاد أربعـةتم اعتماد 
 ;Huczyrski & Buchanan, 2001: 728) إلـى

Gibson, etal., 2003: 341) مقيــــاس وفــــق 

(Hartog, etal., 1997) ،  وتم التعبير عنهـا بـالفقرات

-١(الموهبـــة  :وهــي iفــي اســتمارة االســتبانه) ١٢-١(
ـــاألفراد  ،)٦-٤(التحفيـــز الفكـــري  ،)٣ -٧(االهتمـــام ب
  ).١٢-١٠(واإللهام  ،)٩
والوسائل التي  باألجهزةوتتجسد : : : : تقانة املعلوماتتقانة املعلوماتتقانة املعلوماتتقانة املعلومات -٢

ع البيانــات تســاعد الشــركة ومواردهــا البشــرية علــى تجميــ
باســـــــتخدام  ،اســـــــترجاعهاو ومعالجتهــــــا وخزنهـــــــا ونقلهـــــــا 

 .تصاالتاالتقنيات الحاسوب و 

المتغيـــــر هـــــذا تــــم اعتمـــــاد خمســــة أبعـــــاد لقيــــاس 
 :Senn, 1998: 12; Slack, etal., 1998) اسـتنادا إلـى

 ،(Powell & Micallfe, 1997) وفــق مقيــاس (299
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ــــم التعبيــــر عنهــــا بــــالفقرات  ة فــــي اســــتمار ) ٢٧-١٣(وت
-١٣(اســـــتراتيجية تقانـــــة المعلومـــــات  :االســــتبانه وهـــــي

، )١٨-١٦(الـــدعم الممنـــوح لتقانـــة المعلومــــات  ،)١٥
ــــة المعلومــــات  ، المــــوارد )٢١-١٩(التــــدريب علــــى تقان

-٢٥(تقانــــــــة المعلومــــــــات  وأداء، )٢٤-٢٢(التقنيــــــــة 
٢٧.(  

ـــات فـــي تحقيـــق : أداء العمليـــاتأداء العمليـــاتأداء العمليـــاتأداء العمليـــات -٣ تســـاهم العملي
األداء المتمثلـــــة  المزايــــا التنافســـــية مـــــن خــــالل أهـــــداف

 . باألسبقيات التنافسية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها

المتغيـر اسـتنادا هـذا تم اعتماد خمسـة أبعـاد لقيـاس  -٤
 ;Huczyrski & Ritzman, 1996: 48) إلــى

Hatten & Hatten, 1997; Slack, etal., 1998: 

فـــــــي  )٤٧-٢٨(وتـــــــم التعبيـــــــر عنهـــــــا بـــــــالفقرات  (54

، الجـــودة )٣١-٢٨(الكلفـــة : ياســـتمارة االســـتبانه وهـــ

ـــــــــة )٣٥-٣٢( -٤٠(، التســـــــــليم )٣٩-٣٦(، المرون

  ).٤٧-٤٤(واإلبداع  ،)٤٣

رتبــة أوزانــه ) ١١(مــن  مقيــاس يتــألفوقــد اســتخدم  -٥

ــــين موافــــق بنســــبة  %) ٠(وموافــــق بنســــبة  %)١٠٠(ب
  :وكما مبين أدناه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقرة
اتفق بنسبة 

١٠٠%  

اتفق 
بنسبة 
٩٠%  

اتفق 
بنسبة 
٨٠%  

 اتفق
بنسبة 
٧٠%  

اتفق 
بنسبة 
٦٠%  

اتفق 
بنسبة 
٥٠%  

اتفق 
بنسبة 
٤٠%  

اتفق 
بنسبة 
٣٠%  

اتفق 
بنسبة 
٢٠%  

اتفق 
بنسبة 
١٠%  

اتفق 
بنسبة 

٠%  

  
 ومنهـا تجنـبوذلك للمزايا التي يتمتـع بهـا هـذا المقيـاس 

بعـــض المعالجــــات اإلحصـــائية للبيانــــات الالمعلميـــة فــــي 
ذات الرتــب  تاالعلــوم اإلداريــة التــي تعــاني منهــا االســتبان

، فضـــال عمـــا )الثالثيـــة أو الخماســـية أو الســـباعية(الـــدنيا 
يوفره هذا المقياس من تجاوز حالة الحياد التـي قـد يلجـا 

والتــي تضــعف  لإلحــراجبعــض المســتجيبين تحاشــيا  إليهــا
  .جانب الموضوعية

ــــاس صــــدق االســــتبانه ــــم قي باعتمــــاد  Validity ت
تـــوى، الصـــدق الظـــاهري، صـــدق المح: ثالثـــة طـــرق هـــي

: والصدق من معامل الثبات الذي يحسب وفـق المعادلـة

وتــم التأكــد مــن ثبــات .  ٠.٥)الثبــات= (صــدق المقيــاس

واالتســــــاق  ربمفهــــــوم االســــــتقرا Reliability االســـــتبانه
حيــــث تــــم احتســــاب معامــــل االســــتقرار بموجــــب طريقــــة 

 Test-Retest Method االختبـــار وإعـــادة االختبـــار

فيمــا تــم اعتمــاد ، Spearman باســتخدام معامــل ارتبــاط
للتحقــق مــن  (Cronbach.Alpha) معامــل الفاكرونبــاخ

الثبات بمفهوم االتساق، وقد كانـت جميـع النتـائج أعلـى 
ـــــول فـــــي الدراســـــات اإلداريـــــة  مـــــن الحـــــد األدنـــــى المقب

  .(Mudisk, 1990: 89) %)٦٠( والسلوكية وهو

 أومؤقتـا  اتفسـير  يةتعـد الفرضـ ::::فرضيات البحثفرضيات البحثفرضيات البحثفرضيات البحث    -رابعارابعارابعارابعا
التــي يضــعها الباحـث فــي مشــكلة  لألسـئلةمحتملــة  إجابـة
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

ــــه، وفــــي ضــــوء  ــــق  اإلطــــاربحث النظــــري ومــــن اجــــل تحقي
  :اآلتيةالفرضيات  صياغةالبحث تم  أهداف

وجــود عالقــة ارتبــاط ذات : األولــىالفرضــية الرئيســة  •
داللــة معنويـــة بـــين القيــادة التحويليـــة، تقانـــة المعلومـــات، 

 -:ن فرعيتينالعمليات، وتنبثق عنها فرضيتي وأداء

وجـود عالقـة ارتبـاط ذات  ::::األوىلاألوىلاألوىلاألوىلالفرضية الفرعية الفرضية الفرعية الفرضية الفرعية الفرضية الفرعية  -
ـــادة التحويليـــة  ـــة بـــين القي  وأداءمـــع  بأبعادهـــاداللـــة معنوي

الكلفــــــــة، الجــــــــودة، المرونــــــــة، (العمليـــــــات بمؤشــــــــراتها 
  ).واإلبداعالتسليم، 

وجـود عالقـة ارتبـاط  ::::الفرضية الفرعيـة الثانيـةالفرضية الفرعيـة الثانيـةالفرضية الفرعيـة الثانيـةالفرضية الفرعيـة الثانيـة -
مــــع  بأبعادهـــاذات داللـــة معنويـــة بـــين تقانـــة المعلومـــات 

ـــة، (العمليـــات بمؤشـــراتها  وأداء الكلفـــة، الجـــودة، المرون
 ).واإلبداعالتسليم، 

تـؤثر القيـادة التحويليـة  ::::الفرضية الرئيسة الثانيـةالفرضية الرئيسة الثانيـةالفرضية الرئيسة الثانيـةالفرضية الرئيسة الثانيـة •
وتقانــة المعلومــات كــل علــى انفــراد وبشــكل مجتمــع فــي 

وتنبثــق عنهــا ثــالث فرضــيات  ،العمليــات بمؤشــراتها أداء
 -:فرعية

تؤثر القيـادة التحويليـة  ::::ةةةةالفرضية الفرعية الثالثالفرضية الفرعية الثالثالفرضية الفرعية الثالثالفرضية الفرعية الثالث -
 .العمليات بمؤشراتها أداءفي 
تؤثر تقانـة المعلومـات  ::::الفرضية الفرعية الرابعةالفرضية الفرعية الرابعةالفرضية الفرعية الرابعةالفرضية الفرعية الرابعة -
 .العمليات بمؤشراتها أداءفي 

تؤثر القيادة التحويلية  ::::الفرضية الفرعية اخلامسةالفرضية الفرعية اخلامسةالفرضية الفرعية اخلامسةالفرضية الفرعية اخلامسة -
العمليــــات  أداءوتقانــــة المعلومــــات بشــــكل مجتمــــع فــــي 

 .بمؤشراتها

مـن اجـل توضـيح  ::::خمطـط البحـث الفرضـيخمطـط البحـث الفرضـيخمطـط البحـث الفرضـيخمطـط البحـث الفرضـي    -خامساخامساخامساخامسا
طبيعــة  يبـينمشـكلة البحـث وفرضــياته، تـم وضـع مخطــط 

والـــذي يوضـــحه  ،العالقـــة والتـــأثير بـــين متغيـــرات البحـــث
  ).١(الشكل 

نظرا لحيويـة القطـاع  ::::جمتمع البحث وعينتهجمتمع البحث وعينتهجمتمع البحث وعينتهجمتمع البحث وعينته    -سادساسادساسادساسادسا
الصناعي وأهميته في التنمية االقتصـادية، فقـد تـم اختيـار 

مجـــــاال  بابـــــل –الشـــــركة العامـــــة للصـــــناعات النســـــيجية 
للبحــث كونهــا مــن اكبــر الشــركات النســيجية فــي العــراق 
ــــديها  ــــيس ل والوحيــــدة فــــي إنتــــاج األقمشــــة الحريريــــة، ول
ـــة الحلـــة، وتغطـــي منتوجـــات الشـــركة  مصـــانع خـــارج مدين
طلـــب شـــرائح واســـعة مـــن المجتمـــع بأصـــنافها المختلفـــة 
وإنهــــا تمتلــــك منافــــذ تســـــويقية متعــــددة، وتتكــــون هـــــذه 

الــذي يقــوم ) ١(المصــنع رقــم  الشــركة مــن مصــنعين همــا
بإنتــاج األقمشــة الحريريـــة والقطنيــة والمخلوطــة، ومصـــنع 

  .الخاص بأقمشة القديفة والجاكارد) ٢(رقم 
اجــري البحــث علــى عينــة عشــوائية طبقيــة تتكــون 

مــدير، (فـرد ضـمن الفئــات الوظيفيـة الـثالث ) ٢٠٠(مـن 
مــن اصـــل مجمـــوع كـــل % ٥٠وبنســـبة ) مهنــدس، وفنـــي

مـــن اصـــل مجـــتمعهم الكلـــي % ٥٠ن فئـــة وهـــم يشـــكلو 
ومن األسباب التي أدت إلـى اختيـار  .فرد) ٤٠٠(البالغ 

  :أفراد العينة
) المــــديرون والمهندســــون(امـــتالك القيــــادات اإلداريـــة  •

رؤى وتصــــورات واســــعة عــــن عمــــل الشــــركة يســــاهم فــــي 
د تقنيـــات الحاســـوب وأجهـــزة االتصـــاالت الالزمـــة تحديـــ

ــــات بمــــا يحقــــق للشــــركة  ــــد مؤشــــرات أداء العملي وتحدي
 .عوامل التفوق والتميز

امــــتالك الفنيــــين المعرفــــة والخبــــرة الواســــعة عــــن ســــير  •
العمليــات اإلنتاجيــة ممــا يعطــي تصــورا حقيقيــا عــن واقــع 
الشــــركة يســـــاهم فـــــي إســــناد رؤى وتصـــــورات القيـــــادات 

 .يها لتحقيق األهداف المنشودةاإلدارية ف
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تم استخدام مجموعة من  ::::اإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائيةاإلحصائية    األساليباألساليباألساليباألساليب    -سابعاسابعاسابعاسابعا

لغــــرض تحليــــل البيانــــات  اإلحصــــائية واألدواتالوســــائل 
 (SPSS) اإلحصــائيةوجـرى معالجتهـا باسـتخدام الحزمـة 

 :هــيالمســتخدمة  اإلحصــائية واألســاليب )١٠.٠( إصـدار
ـــابيالالالال) ) ) ) ١١١١(((( ـــابيوســـط احلس ـــابيوســـط احلس ـــابيوســـط احلس  االســـتجابةلتحديـــد مســـتوى  ،،،،وســـط احلس

  .لمتغيرات البحث
 إجابـات، لتحديد مـدى اقتـراب االحنراف املعيارياالحنراف املعيارياالحنراف املعيارياالحنراف املعياري) ) ) ) ٢٢٢٢(((( 

  .الحسابية أوساطهاالعينة عن  أفراد

لقياس مستوى العالقة ، ارتباط الرتب لسبريمانارتباط الرتب لسبريمانارتباط الرتب لسبريمانارتباط الرتب لسبريمان) ) ) ) ٣٣٣٣(((( 
 Non المعلمــيا ذات االرتبــاطبــين متغيــرات البحــث 

Parametric Correlation .  

        ....البسيط واملتعددالبسيط واملتعددالبسيط واملتعددالبسيط واملتعدد    ررررااااددددحتليل االحنحتليل االحنحتليل االحنحتليل االحن    أسلوبأسلوبأسلوبأسلوب) ) ) ) ٤٤٤٤(

لتوضـيح مقـدار مـا يفسـره (R2)  التحديدالتحديدالتحديدالتحديدمعامل معامل معامل معامل ) ) ) ) ٥٥٥٥((((    
علــى  تطــرأالمتغيــرات المســتقلة مــن تغييــرات  أوالمتغيــر 

  .المتغير المعتمد

  

  

  

 ا�لھام
ا�ھتمام 
 با�فراد

التحفيز 
 الفكري

 الموهبة 
أبعاد 

القيادة 

  التحويلية

 الكلفة  المرونة التسليم ا�بداع

مؤشرات 
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  العمليات

 الجودة

استراتيجية 

تقانة 

 المعلومات

دعم تقانة 
 تالمعلوما

أبعاد تقانة 

  المعلومات

التدريب 
على تقانة 
 المعلومات

الموارد 
 التقنية

أداء تقانة 
 المعلومات

  عالقة ارتباط

 )الثانية الفرضية الفرعية(

  عالقة ارتباط

 )األولىالفرضية الفرعية (

اتجاه تأثير 
)

ضية الفرعية
الفر

 
س
الخام

)ة
 

ضية الفرعية
الفر

 
الثالثة

 
ضية الفرعية

الفر
 

الرابعة
 

 اتجاه تأثير

 اتجاه تأثير

  مخطط البحث الفرضي) ١(شكل 
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 - ١٢٧ -               .................... بحث ميداني/ ومات في أداء العملياتاثر القيادة التحويلية وتقانة المعل

 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

        املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث

  البحثالبحثالبحثالبحث    تتتتاختبار فرضيااختبار فرضيااختبار فرضيااختبار فرضيا 
تحليــل نتــائج عالقــات  إلــىبحــث ميســعى هــذا ال
دف اختبـــــار فرضـــــيات بهـــــ التـــــأثيراالرتبـــــاط واتجاهـــــات 

  :يأتيوكما  ،البحث
        ::::اختبار عالقات االرتباطاختبار عالقات االرتباطاختبار عالقات االرتباطاختبار عالقات االرتباط    -أوالأوالأوالأوال

تحديــد عالقــات االرتبــاط  إلــىتهــدف هــذه الفقــرة 
الخطيــة بــين متغيـــرات البحــث باختيـــار الفرضــية الرئيســـة 

والفرضـــــيات المشـــــتقة عنهـــــا باســـــتخدام معامـــــل  األولـــــى
لقيـاس معنويــة  (t)اختبــار واسـتعمال Spearman ارتبـاط

كانــــت  القــــات، إذ توجــــد العالقــــة المعنويــــة إذاهــــذه الع
الجدوليـــة، وال توجـــد  (t)قيمـــة  ≥المحســـوبة  (t)قيمـــة 

 (t)قيمـة  <المحسـوبة  (t)هذه العالقـة إذا كانـت قيمـة 
  ).٠.٠٥(الجدولية عند مستوى 

وبناء على ما تقدم، سيتم تحقيق هذا الهـدف مـن 
  -:خالل ثالث فقرات، وكما يأتي

ت االرتبـاط اإلمجاليـة ت االرتبـاط اإلمجاليـة ت االرتبـاط اإلمجاليـة ت االرتبـاط اإلمجاليـة حتديد مصفوفة عالقاحتديد مصفوفة عالقاحتديد مصفوفة عالقاحتديد مصفوفة عالقا )١
ة ة ة ة اختبـار الفرضـية الرئيسـاختبـار الفرضـية الرئيسـاختبـار الفرضـية الرئيسـاختبـار الفرضـية الرئيسـ/ / / / ملتغريات البحـثملتغريات البحـثملتغريات البحـثملتغريات البحـث

 : ما يأتي) ٢(يظهر الجدول ::::األوىلاألوىلاألوىلاألوىل

 N=200                   لمتغيرات البحث اإلجماليةنتائج عالقات االرتباط : ) ٢(جدول ال

  أداء العمليات  داعاإلب  التسليم  المرونة  الجودة  الكلفة  تقانة المعلومات  التحويليةالقيادة  المتغيرات
x1 x2 y1  y 2  y 3  y 4  y5  y  

 *٠.٥٨٣ *٠.٥٢٥ *٠.٥٠٨ *٠.٢١٧ *٠.٦٣٣ *٠.٦١٩-  *٠.٥٣٩  ١  القيادة التحويلية

  *٠.٦٢٨  *٠.٦٧٩  *٠.٤٦٦  *٠.٤٨٤  *٠.٥٨٠  *٠.٤٦٧-   ١    اتمتقانة المعلو 

  *٠.٧٥٦  *٠.٥٣٩  *٠.٥٨٣  *٠.٣٣٥  *٠.٦٤٢  ١      الكلفة

  *٠.٨٠١  *٠.٧٧٠  *٠.٥٩٥  *٠.٣١٤  ١        الجودة

  *٠.٦٣٩  *٠.٤٩٣  *٠.٤١٢  ١          المرونة

  *٠.٨٢٦  *٠.٨٢٣  ١            التسليم

  *٠.٨٣٢  ١              اإلبداع

  ١                العمليات أداء

  ١.٦٤٥=١٩٨ودرجة حرية  ٠.٠٥عند مستوى  (t) قيمة الجدولية)       ٠.٠٥(معنوية عند مستوى * 

ت بعالقـة ترتبط القيـادة التحويليـة مـع تقانـة المعلومـا - أ
ممـــا يفســـر قـــدرة ) - ٠.٥٣٩(ذات داللـــة معنويـــة موجبـــة 

ــة بمــا تمتلكــه مــن موهبــة والهــام واهتمــام  القيــادة التحويلي
بـاألفراد وتحفيــزهم فكريــا، وتوظيــف هــذه االمكانــات فــي 
ــــدريب  رســــم اســــتراتيجية تقانــــة المعلومــــات وإســــنادها وت

 وهــذا مــا. عليهــا بمــا يضــمن حســن اســتخدامها العــاملين

البحـــــث فــــي الــــربط بــــين هـــــذين  تاهــــجو صــــحة ت يؤيــــد
المتغييـرين والتهيـأ لقيـاس تاثيرهمـا بشـكل منفـرد ومجتمــع 

 .في أداء عمليات الشركة

تــــــــرتبط القيــــــــادة التحويليـــــــــة مــــــــع أداء العمليـــــــــات  - ب
بمؤشــراتها كافــة بعالقــات ذات داللــة معنويــة موجبــة عــدا 

فهـي سـالبة، وهـذا ) - ٠.٦١٩ (العالقة مع مؤشر الكلفة 
ؤكد دور القيادة التحويلية في تحقيق مستويات عاليـة ما ي

مــن األداء وتخفــيض الكلفــة، وهــو مــا ينســجم مــع أفكــار 
(Huczyrski & Buchanan, 2001:731)  فــي

  .هذا المجال
مـع أداء العمليـات بمؤشـراتها   تقانة المعلومـاتترتبط -ج

كافة بعالقات ذات داللـة معنويـة موجبـة عـدا العالقـة مـع 
فهــــي ســــالبة، ممــــا يــــدل أن ) - ٠.٤٦٧(ة مؤشــــر الكلفــــ

ــــــة  ــــــات اإلداري ــــــة المعلومــــــات فــــــي العملي اســــــتخدام تقان
واإلنتاجية يؤدي إلى تحسـين أداء العمليـات، وخاصـة أن 
الشــركة عينــة البحــث تتأهــل حاليــا للحصــول علــى شــهادة 
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  بحث ميداني/ اثر القيادة التحويلية وتقانة المعلومات في أداء العمليات....................                 - ١٢٨ -   

ــــاال وقــــد وضــــعت تحســــين مؤشــــرات  (ISO-9000)زوي
 .األداء هدفا لها

ليـــات مـــع بعضـــها بعالقـــات تـــرتبط مؤشـــرات أداء العم-د
ذات داللـة معنويــة موجبـة، ممــا يعنــي تكامـل هــذه األبعــاد 
فــــي إعطــــاء صــــورة واضــــحة عــــن أداء عمليــــات الشــــركة  
كمؤشــر إللهــام القيــادة واهتمامهــا بــاألفراد ومــدى دعمهــا 

 .واستخدامها للموارد التقنية

وجود عالقات ارتبـاط ذات داللـة ) ٢(اظهر الجدول -هـ
بــين القيــادة التحويليــة وتقانــة المعلومــات معنويــة وموجبــة 

ــــــات  ،)-٠.٥٣٩( ــــــادة التحويليــــــة وأداء العملي وبــــــين القي
وبــــــين تقانــــــة المعلومــــــات وأداء العمليــــــات  ،)- ٠.٥٨٣ (
ــــد )-٠.٦٢٨( تحقــــق الفرضــــية الرئيســــة صــــحة ، ممــــا يؤي

األولى التي تنص على وجـود عالقـات ارتبـاط ذات داللـة 
 .معنوية بين متغيرات البحث

ـــة وأداء الالالال ))))٢٢٢٢ ـــادة التحويلي ـــني القي ـــة ب ـــة وأداء عالق ـــادة التحويلي ـــني القي ـــة ب ـــة وأداء عالق ـــادة التحويلي ـــني القي ـــة ب ـــة وأداء عالق ـــادة التحويلي ـــني القي ـــة ب عالق
        ::::اختبار الفرضية الفرعية األوىلاختبار الفرضية الفرعية األوىلاختبار الفرضية الفرعية األوىلاختبار الفرضية الفرعية األوىل/ / / / العملياتالعملياتالعملياتالعمليات

  :ما يأتي) ٣(يظهر الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N=200نتائج عالقات االرتباط بين أبعاد القيادة التحويلية ومؤشرات أداء العمليات                :) ٣(ول الجد

  العمليات أداء          
  

  ة التحويليةالقياد
  أداء العمليات  اإلبداع  التسليم  المرونة  الجودة  الكلفة

 *٠.٢٧٢ *٠.٢٢٤ *٠.٢٦١ *٠.١٧٨ *٠.٢٩٥  *٠.١٦٢-  الموهبة

  *٠.٣٩٩  *٠.٣٢٠  *٠.٤٣٣  *٠.٠٨٣  *٠.٤١٤  *٠.٣٥٢-  التحفيز الفكري

  *٠.٣٣١  *٠.٢٧٣  *٠.٣٢٥  *٠.٠٨٥  *٠.٣٧٤  *٠.٣٠٨-  االهتمام باألفراد

  *٠.٤١٢  *٠.٣٤٦  *٠.٣٦٦  *٠.٢٧٨  *٠.٤٣٩  *٠.٣٠٢-  اإللهام

  ١.٦٤٥=١٩٨ودرجة حرية  ٠.٠٥عند مستوى  (t)قيمة الجدولية )       ٠.٠٥(معنوية عند مستوى *

تــرتبط أبعــاد القيـــادة التحويليــة كافــة بعالقـــات ذات  - أ
ـــــــــــــــات  داللـــــــــــــــة معنويـــــــــــــــة موجبـــــــــــــــة مـــــــــــــــع أداء العملي

، ممـــــــا يـــــــدل علـــــــى )٠.٤١٢)(٠.٣٣١)(٠.٣٩٩)(٠.٢٧٢(
ــــة تح ــــات مــــن خــــالل امكانــــات إمكاني ســــين أداء العملي

المـــــدير الذاتيـــــة وقدرتـــــه علـــــى إشـــــاعة ثقافـــــة المشـــــاركة 
وتشــجيع األفكــار اإلبداعيــة واالهتمــام بــاألفراد العــاملين 

 أهــــدافمــــن اجــــل تكــــوين شــــعور تعــــاوني تجــــاه تحقيــــق 
  .الشركة
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 - ١٢٩ -               .................... بحث ميداني/ ومات في أداء العملياتاثر القيادة التحويلية وتقانة المعل

 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

تــرتبط أبعــاد القيـــادة التحويليــة كافــة بعالقـــات ذات  - ب
) الجــودة( ر أداء العمليــاتنويــة موجبــة مــع مؤشــداللــة مع

، ممــا يؤكــد قــدرة القيــادة )اإلبــداع( )التســليم( )المرونــة(
 .التحويلية على زيادة وتحسين أبعاد التنافس

ـــة كافـــة بعالقـــات ذات تبط تـــر -ج أبعـــاد القيـــادة التحويلي
-٠.١٦٢(الكلفـــــــة  مؤشـــــــرداللـــــــة معنويـــــــة ســـــــالبة مـــــــع 

قــــــدرة ممــــــا يعنــــــي ، )- ٠.٣٠٢)(- ٠.٣٠٨)(- ٠.٣٥٢ )(
كلفـة وبالتـالي اللقيادة التحويليـة المتميـزة علـى تخفـيض ا

 .زيادة أرباح الشركة وحصتها السوقية

كــد النتــائج الســابقة تحقــق الفرضــية الفرعيــة األولــى تؤ -د
التــي تــنص علــى وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنويــة 
ــــــات  بــــــين القيــــــادة التحويليــــــة بأبعادهــــــا مــــــع أداء العملي

  .بمؤشراتها
 

بـــني تقانـــة املعلومـــات وأداء بـــني تقانـــة املعلومـــات وأداء بـــني تقانـــة املعلومـــات وأداء بـــني تقانـــة املعلومـــات وأداء     العالقـــةالعالقـــةالعالقـــةالعالقـــة -٣
  :اختبار الفرضية الفرعية الثانيةاختبار الفرضية الفرعية الثانيةاختبار الفرضية الفرعية الثانيةاختبار الفرضية الفرعية الثانية/ / / / العملياتالعملياتالعملياتالعمليات

  :يأتيما ) ٤( يظهر الجدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 N=200               نتائج عالقات االرتباط بين أبعاد تقانة المعلومات ومؤشرات أداء العمليات:) ٤(جدول ال         
لعمليات             أداء ا                            

  تقانة المعلومات
  أداء العمليات  اإلبداع  التسليم  المرونة  الجودة  الكلفة

 *٠.٣٣٧ *٠.٢٦١ *٠.٣٣٤ *٠.٢٦٠ *٠.٢٦٢ *٠.١٩٠-  استراتيجية تقانة المعلومات

  *٠.٤١٨  *٠.٣٣٦  *٠.٤٣٠  *٠.٣٠٤  *٠.٢١٣  *٠.٤٠٠-  دعم تقانة المعلومات

  *٠.٢٤٢  *٠.٢١٦  *٠.٢٤٨  *٠.١٦٩  *٠.١٧١  *٠.٢٧٩-  التدريب على تقانة المعلومات

  *٠.٥٧٥  *٠.٤٨١  *٠.٥٥٢  *٠.٢٨٣  *٠.٦١٣  *٠.٤٧٦-  الموارد التقنية

  *٠.٢٥٤  *٠.٢٠٩  *٠.٢١٢  *٠.٢٢٦  *٠.٢١٢  *٠.٢٨٣-  أداء تقانة المعلومات

  ١.٦٤٥=١٩٨ودرجة حرية  ٠.٠٥عند مستوى  (t)قيمة الجدولية )       ٠.٠٥(معنوية عند مستوى * 

ذات  اتتقانـــة المعلومـــات كافـــة بعالقـــ أبعـــادبط تـــرت - أ
ـــــــــــــــات  داللـــــــــــــــة معنويـــــــــــــــة موجبـــــــــــــــة مـــــــــــــــع أداء العملي

، ممــــــــــا )٠.٢٥٤( )٠.٥٧٥)(٠.٢٤٢)(٠.٤١٨)(٠.٣٣٧(
 أداءتقانة المعلومات في برامج تحسـين  أهميةيدل على 

وير مركزهـــا التنافســـي وزيـــادة العمليـــات فـــي الشـــركة وتطـــ

الحاسـوب فـي ذلك من خالل استخدام  ويتأتى ،تهامبيعا
تطـــوير البـــرامج التدريبيـــة و  واإلنتاجيـــة اإلداريـــةالعمليـــات 

  .المتخصصة في هذا المجال
ذات  اتتقانـــة المعلومـــات كافـــة بعالقـــتـــرتبط أبعـــاد  - ب

) الجــودة(مــع مؤشــر أداء العمليــات داللــة معنويــة موجبــة 
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ــــة( تقانــــة ، ممــــا يؤكــــد قــــدرة )اإلبــــداع)(التســــليم)(المرون
 .سين أبعاد التنافسعلى زيادة وتحالمعلومات 

ـــرتبط أبعـــاد تقانـــة المعلومـــات كافـــة بعالقـــ-ج ذات  اتت
-)(٠.١٩٠-(داللــة معنويــة ســالبة مــع مؤشــرات الكلفــة 

ــــدل )٠.٢٨٣-)(٠.٤٧٦-)(٠.٢٧٩-)(٠.٤٠٠ ، ممــــا ي
اســتخدام تقانــة المعلومــات بشــكل فاعــل يــؤدي أن علــى 
 .زيادة أرباح الشركةبالتالي كلفة و التخفيض  إلى

ئج الســابقة تحقــق الفرضــية الفرعيــة الثانيــة تؤكــد النتــا-د
التــي تــنص علــى وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنويــة 

ــــــات  بــــــين تقانــــــة المعلومــــــات بأبعادهــــــا مــــــع أداء العملي
  .بمؤشراتها

 
        ::::اختبار اجتاهات التأثرياختبار اجتاهات التأثرياختبار اجتاهات التأثرياختبار اجتاهات التأثري    -ثانياثانياثانياثانيا

ـــىتهـــدف هـــذه الفقـــرة  ـــأثيرتحديـــد  إل ـــرين  ت المتغي
معلومـــات بشـــكل المســـتقلين القيـــادة التحويليـــة وتقانـــة ال
ــــر المعتمــــد   ،العمليــــات أداءمنفــــرد ومجتمــــع فــــي المتغي

واختبــــار الفرضــــية الرئيســــة الثانيــــة والفرضــــيات المشــــتقة 
 باالعتمـــاد علـــى تحليـــل االنحـــدار المتعـــددعنهـــا وذلـــك 

Multiple Regression Analysis  واســـــتخدام
، )التـــأثير(لتحديـــد معنويـــة معادلـــة االنحـــدار  (F) اختبـــار

 المحسـوبة (F)كانـت قيمـة   إذامعنـوي  تـأثيرحيث يوجد 
كانــت   إذا التــأثيرالجدوليــة، وال يوجــد هــذا  (F) قيمــة ≥

الجدوليـــــــة عنـــــــد  (F) قيمـــــــة < المحســـــــوبة (F) قيمــــــة
  ).٠.٠٥(مستوى 

وبناءا على ما تقدم سيتم تحقيـق هـذا الهـدف مـن 
خــالل ثــالث فقــرات تخصــص كــل فقــرة الختبــار فرضــية 

  :يأتيفرعية وكما 
  

ــــــر ال ))))١١١١ ــــــر الاث ــــــر الاث ــــــر الاث ــــــة يف اث ــــــادة التحويلي ــــــة يف قي ــــــادة التحويلي ــــــة يف قي ــــــادة التحويلي ــــــة يف قي ــــــادة التحويلي     أداءأداءأداءأداءقي

        ::::اختبار الفرضية الفرعية الثالثةاختبار الفرضية الفرعية الثالثةاختبار الفرضية الفرعية الثالثةاختبار الفرضية الفرعية الثالثة::::العملياتالعملياتالعملياتالعمليات

  :يأتيما ) ٥(يظهر الجدول 
  

  

  

  

 N=200                     لقياس اثر القيادة التحويلية في مؤشرات أداء العملياتR2 وF  قيم المحسوبة:)٥(جدول ال

  أداء العمليات
Y 

 (Y5)اإلبداع (Y4)تسليمال (Y3)المرونة (Y2)الجودة (Y1)الكلفة

F 
 R2  المحسوبة

F  
 R2 المحسوبة

F  
 R2 المحسوبة

F  
 R2 المحسوبة

F 
 R2  المحسوبة

  القيادة التحويلية
X1 

٨.٠٠٣* 
٠.٢٤
٥ 

٧.٨٤٦* 
٠.٢٣
٠ 

٨.٣٣٥ ٠.١٦٠ *٦.١٥٤ *٠.١٤٨ *٥.٨٨٥* 
٠.٢٥
٩ 

  

تــــاثير المحســــوبة التــــي تمثــــل  (F)بلغــــت قــــيم 
ويليــة فــي المتغيــر القيــادة التح(X1)  المتغيــر المســتقل

 )الكلفــــة( العمليــــات بمؤشــــراته كافــــة أداء (Y)المعتمــــد 
ـــة(  )الجـــودة(  ـــداع(  )التســـليم(  )المرون  )٨.٠٣٠( )اإلب

 > على التوالي )٨.٣٣٥( )٦.١٥٤( )٥.٨٨٥( )٧.٨٤٦(
  ).٠.٠٥(الجدولية عند مستوى  Fقيمة 

%) ٢٤.٥((R2) وبلغت نسب معامل التحديـد 

علــى التــوالي وهــي  %)٢٥.٩( %)١٦%)( ١٤.٨%) (٢٣(
ما يفسره المتغير المسـتقل القيـادة التحويليـة مقدار تمثل 

مــن التغيــرات التــي تطــرأ علــى مؤشــرات المتغيــر المعتمــد 
 .أداء العمليات

ـــى تشـــير هـــذه النتـــائج -ج مفـــاهيم القيـــادة أن إدخـــال إل
والـذي ودقتهـا إنجـاز العمليـات  التحويلية يؤثر في سـرعة
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

فضـال عمـا  ،علـى تخفـيض الكلفـةينعكس بشـكل مباشـر 
 يحققــه مــن تحســين جــودة المنتجــات مــن خــالل تقلــيص

حيـث ال يـتم ذلـك إال  .عدد الوحدات التالفـة أو المعيبـة
مـن خـالل تـوفير الـدعم المتواصـل مـن قبـل اإلدارة العليــا 
إلدخال التقانة واستثمارها بشـكل كفـوء لكـي تسـاهم فـي 

 .تحسين أداء العمليات

الفرضية الفرعيـة الثالثـة تحقق تائج صحة تؤكد هذه الن-د
العمليـات  أداءالتي تنص على تاثير القيادة التحويلية فـي 

  .بمؤشراتها

  

اختبار اختبار اختبار اختبار / / / / العملياتالعملياتالعملياتالعمليات    أداءأداءأداءأداءاثر تقانة املعلومات يف اثر تقانة املعلومات يف اثر تقانة املعلومات يف اثر تقانة املعلومات يف  ))))٢٢٢٢
        ::::الفرضية الفرعية الرابعةالفرضية الفرعية الرابعةالفرضية الفرعية الرابعةالفرضية الفرعية الرابعة

  :ما يأتي) ٦(يظهر الجدول 
  

  

  

  

  

 N=200               لومات في مؤشرات أداء العملياتتقانة المعاثر لقياس R2 وF قيم المحسوبة  :)٦(جدول ال

أداء 
  العمليات

Y 

 (Y5)اإلبداع (Y4)التسليم (Y3)المرونة (Y2)الجودة (Y1)الكلفة

F 
 R2 المحسوبة

F  
 R2 المحسوبة

F  
 R2 المحسوبة

F  
 R2 المحسوبة

F 
 R2  المحسوبة

تقانة 
  المعلومات

X2 

٠.٤٧٩ *١٣.٤٩٣ ٠.٢٩ *٨.٩٩٩ ٠.٣٣٠ *٩.٨٨٧ ٠.٢٨٤ *٨.٨٧٠ ٠.٣١٩ *٩.٦٥٢ 

 تـــاثير المحســـوبة التـــي تمثـــل (F)بلغـــت قـــيم  -  أ
تقانــة المعلومــات فــي المتغيــر (X2) المتغيــر المســتقل 

) الكلفــــة(أداء العمليـــات بمؤشــــراته كافـــة  (Y)المعتمـــد 
) ٩.٦٥٢() اإلبـــداع) ( التســـليم) ( المرونـــة) ( الجـــودة( 

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى  )١٣.٤٩٣) (٨.٩٩٩) (٩.٨٨٧) (٨.٨٧٠(
 ). ٠.٠٥(قيمة الجدولية عند مستوى  >لي التوا

%) ٣١.٩((R2)  وبلغــت نســـب معامـــل التحديـــد - ب

علــــــــــى التــــــــــوالي  %)٤٧.٩( %)٢٩%)(٣٣%) (٢٨.٤(
وهــــي تمثــــل مقــــدار مــــا يفســــره المتغيــــر المســــتقل تقانــــة 
المعلومــات مــن التغيــرات التــي تطــرأ علــى مؤشــرات أداء 

 .العمليات

ــــــــــأتي بعــــــــــض-ج منســــــــــجمة مــــــــــع هــــــــــذه النتــــــــــائج  وت
التـي   (Pine & Gilmor, 1997: 142)اتطروحـ

ـــــة المعلومـــــات ـــــرى أن تقان ـــــة  اتومعالجـــــ ت العمـــــل المرن

للمنظمــــات تســــاهم فــــي صــــنع ســــلع وخــــدمات للزبــــائن 
 .بكميات كبيرة وكلف قليلة نسبيا

ــــائج صــــحة -د الفرضــــية الفرعيــــة تحقــــق تؤكــــد هــــذه النت
ــأثيرالتــي تــنص علــى  الرابعــة  أداءفــي تقانــة المعلومــات  ت

  .بمؤشراتهاالعمليات 

اثر القيادة التحويلية وتقانة املعلومات بشكل اثر القيادة التحويلية وتقانة املعلومات بشكل اثر القيادة التحويلية وتقانة املعلومات بشكل اثر القيادة التحويلية وتقانة املعلومات بشكل  ))))٣٣٣٣
ــات ــاتجمتمــع يف أداء العملي ــاتجمتمــع يف أداء العملي ــاتجمتمــع يف أداء العملي ــار الفرضــية / / / / جمتمــع يف أداء العملي ــار الفرضــية اختب ــار الفرضــية اختب ــار الفرضــية اختب اختب

 ::::الفرعية اخلامسةالفرعية اخلامسةالفرعية اخلامسةالفرعية اخلامسة

  :يأتيما ) ٧(يظهر الجدول 
المحسـوبة التـي تمثـل تـأثير المتغيـرين  (F)بلغت قـيم  -  أ

 (X1)المســـتقلين القيـــادة التحويليـــة وتقانـــة المعلومـــات 
أداء  (Y)يـــــــر المعتمـــــــد فـــــــي المتغمجتمعـــــــين  (X2)و

) المرونـة) ( الجـودة) ( الكلفـة(العمليات بمؤشـراته كافـة 
) ١٣.٤٩٣) (١٤.٤٤٦) (١٤.٩٦٣() اإلبـداع) ( التسليم( 
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قيمــــة الجدوليــــة  >علــــى التــــوالي ) ١٨.٥٨٨) (١٢.٤٣٢(
  ).٠.٠٥(عند مستوى 

 %)٥٣((R2)  وبلغــــت نســــب معامــــل التحديــــد-ب
ـــــــــــــــــــــــــــى ع %)٦٣.٥%) (٤٣.٨%)(٤٧.٩%) (٥١.٣( ل

التوالي وهي تمثل مقـدار مـا يفسـره المتغيـران المسـتقالن 
ـــرات التـــي تطـــرأ علـــى مؤشـــرات أداء  مجتمعـــين مـــن التغي

أما النسب المكملة فتعـود إلـى تـأثير متغيـرات  .العمليات

أخرى تقع خارج نطاق البحث ندعو إلى دراستها وقياس 
 .تأثيرها

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  N=200اثر القيادة التحويلية وتقانة المعلومات في أداء العمليات بمؤشراتها  لقياسR2 وF قيم المحسوبة :) ٧(جدول ال

أداء 
 Yالعمليات

 (Y5)اإلبداع (Y4)التسليم (Y3)المرونة (Y2)الجودة (Y1)الكلفة
F 
 R2 لمحسوبةا

F 
 R2 المحسوبةR2 F المحسوبةR2 F المحسوبة

F 
 R2  المحسوبة

القيــــــــــــــــــــــــــــادة 
ــــــــــــــــــــة  التحويلي
وتقانـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 المعلومات

٠.٦٣٥ *١٨.٥٨٨ ٠.٤٣٨ *١٢.٤٣٢ ٠.٤٧٩ *١٣.٤٩٣ ٠.٥١٣ *١٤.٤٤٦ ٠.٥٣٠ *١٤.٩٦٣ 

الفرضــــية الفرعيــــة تحقــــق تؤكــــد هــــذه النتــــائج صــــحة -ج
الخامســة التــي تــنص علــى تــأثير القيــادة التحويليــة وتقانــة 
المعلومـــــــــات يشـــــــــكل مجتمـــــــــع فـــــــــي أداء العمليـــــــــات 

 .بمؤشراتها

الرابعـــــة، الثالثــــة، و (تؤكــــد نتــــائج الفرضـــــيات الفرعيــــة -د
  .صحة تحقيق الفرضية الرئيسة الثانية) والخامسة

  

        املبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابع

        االستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصيات
        ::::االستنتاجاتاالستنتاجاتاالستنتاجاتاالستنتاجات    -أوالأوالأوالأوال

تقانـــــــة و أشــــــرت العالقـــــــة بــــــين القيـــــــادة التحويليــــــة  -١
ـــ ـــ االمعلومـــات ارتباطـــا معنوي ـــد م، )٠.٥٣٩( اموجب مـــا يؤي

صـــحة توجهـــات البحـــث فـــي اعتمـــاد هـــذين المتغييـــرين  
ــــــاس  كعوامــــــل محــــــددة ــــــات  أداءومــــــؤثرة فــــــي قي العملي

  .وتحسينها

العمليــات مـن خـالل المؤشــرات  أداءقيـاس  إمكانيـة -٢
الكلفــة، الجــودة، (التــي تــم اعتمادهــا فــي البحــث وهــي 

نتــــائج  كدتــــهأ، وهــــذا مــــا )المرونــــة، التســــليم، واإلبــــداع
مصــفوفة االرتبــاط بــين هــذه المؤشــرات مــع بعضــها ومــع 

باطــات معنويــة موجبــة، كانــت ارت  إذاالعمليـات ككــل  أداء
صــورة  إعطــاءفــي  األبعــادممــا يعنــي تكامــل وتــرابط هــذه 

عمليــات الشــركة، وتتفــق هــذه النتيجــة  أداءواضــحة عــن 
 أداء أبعــــادمــــع وجهــــة النظــــر اليابانيــــة فــــي العالقــــة بــــين 

 .(Wheelwright, 1981: 71)العمليات التي جاء بها 

ــــة  -٣ ــــة بمــــا تمتلكــــه مــــن موهب ــــادة التحويلي تلعــــب القي
وقـــدرة علـــى التحفيـــز الفكـــري  بـــاإلفرادالهـــام واهتمـــام و 

العمليـات  أداءدورا هاما في تحقيـق مسـتويات عاليـة مـن 
الشــركة وحصــتها  أربــاحكلــف وبالتــالي زيــادة الوتخفــيض 

ـــهالســـوقية، وهـــذا مـــا  ـــة  أكدت ـــاط المعنوي معـــامالت االرتب
 أداءمـــــــع  وأبعادهـــــــاالموجبـــــــة بـــــــين القيـــــــادة التحويليـــــــة 
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

عـــدا العالقـــة مـــع الكلفـــة فكانـــت (اتها العمليـــات ومؤشـــر 
ـــر أشـــرته، كـــذلك مـــا )ســـالبة  أحـــدثتهاالتـــي  نســـب التغيي

كانــت   إذالعمليــات  أداءالقيــادة التحويليــة فــي مؤشــرات 
)٢٥.٩( %)٤.١٦%)(١٤.٨%)(٢٣.٠٠%)(٢٤.٥% (

 .على التوالي

ــــات  -٤ يــــؤدي اســــتخدام تقانــــة المعلومــــات فــــي العملي
العمليــات  أداءســين تح إلــىللشــركة  واإلنتاجيــة اإلداريــة

معـــامالت االرتبـــاط  أكدتـــهوهـــذا مـــا وتخفـــيض الكلـــف 
 أداءمـع  وأبعادهـاالمعنوية الموجبة بـين تقانـة المعلومـات 

عـــدا العالقـــة مـــع الكلفـــة فكانـــت (العمليـــات ومؤشـــراتها 
، أحـــدثتهانســـب التغييـــر التـــي  أشـــرته، كـــذلك مـــا )ســالبة

انــت ك  إذالعمليــات  أداءتقانــة المعلومــات فــي مؤشــرات 
 .على التوالي) ٤٧.٩( %)٢٩%)(٣٣%)(٢٨.٤%)(٣١.٩(

تؤدي القيادة التحويلية وتقانة المعلومـات مجتمعـين  -٥
العمليـــات بشـــكل جـــوهري، وهـــذا مـــا  أداءتحســـين  إلـــى

 )٦٣.٥%)(٤٧.٩%)(٥١.٣%)(٥٣(نسب التفسير  أكدته
 :يأتيتدل على ما  لتيوا

القيـــادة التحويليـــة وتقانـــة المعلومـــات هـــي دالــــة  إن •
 .العمليات وهي عوامل حقيقية مؤثرة فيها اءأد

لهــا تــاثير مباشــر  أهميــةذات  ىخــر أوجــود متغيــرات  •
 .بنظر االهتمام تأخذالعمليات لم  أداءفي 

نتـــائج الزيـــارات الميدانيــة للشـــركة انخفـــاض  أشــرت -٦
بســــــبب التقــــــادم  واإلبــــــداعمســــــتوى الجــــــودة والمرونــــــة 

لـــك التنســـيق التكنولـــوجي، ويعـــزى ذ مالتكنولـــوجي وعـــد
 :منها أسبابلعدة 

المكــائن بســبب   بــأداءانخفــاض مســتوى الموثوقيــة  •
ظهــور نســب مــن المنتــوج  إلــى أدىكثــرة العطــالت ممــا 

 .المعيب يتجاوز المواصفات النوعية

 اإلنتاجيــةمعانــات الشــركة مــن عــدم تــوازن خطوطهــا  •
وحصــول بعــض التوقفــات واالختناقــات داخــل محطـــات 

تـــدهور مســـتوى  لـــىإ أدىممـــا  وأخـــرى آونـــةالعمـــل بـــين 
 .المرونة

اســتخدام التقانــة فــي تطــوير المنتــوج والــذي ضــعف  •
 .واإلبداعضعف المرونة  يؤدي الى

        

        

        

        

        

        

        

        ::::التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات    - ثانياثانياثانياثانيا

التركيـز علـى مفهـوم القيـادة التحويليـة وذلــك ضـرورة  -١
 األداءللدور الذي تلعبه فـي تحقيـق مسـتويات عاليـة مـن 

 :وذلك من خالل

ــــــز تشــــــجيع االلتــــــزام والمبــــــادر  • ة والمرونــــــة، والتحفي
 .العاملين لألفرادالفكري 

وتحريـــك الشـــعور التعـــاوني تجـــاه  بـــاألفراداالهتمـــام  •
 .رسالة الشركة

العمـــل مـــن  إجـــراءاتتغييـــرات جذريـــة فـــي  إحـــداث •
 .اجل تطويره

تبني تقانة المعلومات في برامج تحسـين  إلىالدعوة  -٢
 :العمليات في الشركة، وذلك من خالل أداء

جية مســتقلة لتقانــة المعلومــات تتكامــل بنــاء اســتراتي •
 .مع االستراتيجية الكلية للشركة

تقديم الدعم المستمر لتقانـة المعلومـات فـي مجـال  •
 .وغيرها... والتسويق واالتصاالت واإلنتاجالتصميم 

 تقانــةاالهتمــام بــالبرامج التدريبيــة لتطــوير اســتخدام  •
 .المعلومات
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هـا بشـكل تقانـة المعلومـات وتطبيقات إلدخـالالسعي  •
المعلومــات بـــين مركــز الشـــركة  إيصــالفــي مجـــال  أوســع

قية المتباعــدة لضـمان الســرعة واختصــار يومنافـذها التســو 
 .الوقت والجهد بما يساهم في زيادة التنسيق بينهما

تصميم مبرمج للمعلومات يسـمح بالتبـادل االلكترونـي  •
 .ويمكن الشركة والباحثين من تداول المعلومات

العمليـات التـي اعتمـدها البحـث  ءأداتبني مؤشـرات  -٣
الشـركة بالشـكل الـذي يمكـن مـن خاللهـا  أداءفي تقويم 

الداخليـــة  األنشـــطةتحديـــد مكـــامن القـــوة والضـــعف فـــي 
المختلفــــــة وتحليلهــــــا بدقــــــة مــــــن اجــــــل تحقيــــــق الميــــــزة 

 :اآلتيةالتنافسية، وفي هذا المجال يمكن طرح النقاط 

 :تخفيض التكاليف، وذلك من خالل •

انخفــاض نســـبة  إلـــىبمــا يــؤدي  اإلنتـــاج زيــادة كميــة -
 .التكاليف الثابتة

االعتماد على آالت نقل ومناولة حديثة الن المتواجـد  -
 .حاليا ال يلبي احتياجات الشركة

مخزنيـة حديثـة الن المتـوافر ال  أبنيـةالعمل على تـوفير  -
 إلـىيفي بالحاجـة وفقـا للمواصـفات المطلوبـة ممـا يـؤدي 

 .يةاألولتلف كثير من المواد 

المكـائن  أداءتحسين الجودة الـذي يـرتبط بمعالجـة  •
ــــة  إعــــدادوالمعــــدات مــــن خــــالل  بــــرامج الصــــيانة الوقائي

ــــات الخاصــــة  المعتمــــدة علــــى الحاســــوب، وتــــوافر البيان
 أدوات، وتبنــي اإلنتاجيــةبالفحوصــات اليوميــة للعمليــات 

السيطرة على الجودة لتحديد الكميات التالفـة والمعابـة، 
  .الضرورية لها ووضع المعالجات

تحســين مرونــة العمليــات مــن خــالل الســيطرة علــى  •
ـــــــدفق المـــــــواد  ـــــــاج األساســـــــيةت ـــــــاف إلنت  بأنواعهـــــــا األلي

والتهيئــة  اإلعــدادالمختلفــة، والعمــل علــى تخفــيض مــدد 
والمعدات بما يزيد من استغالل الطاقـة وارتفـاع   لمكائنل

 .اإلنتاجيةكفاءة المكائن وزيادة 

 اإلجــــــراءاتقليـــــل مــــــن التســــــليم بالت أداءتحســـــين  •
يـــــل التوقفـــــات والعطـــــالت فـــــي المكـــــائن لالمتبعـــــة، وتق

عن طريـق الصـيانة المسـتمرة لمختلـف المكـائن  واآلالت
 .اإلنتاجية

التطـوير وتشـجيع األفكـار تفعيـل نشـاطات البحـث و  •
 إلــى، وتبنــي كــل مــا هــو جديــد ومفيــد للوصــول اإلبداعيــة
 .األعمال أداءالطرائق في  أفضل

لقــــائمين علــــى إدارة العمليــــات فــــي زيــــادة معــــارف ا -٤
الشــــركات الصــــناعية علــــى وجــــه العمــــوم بــــالتركيز علــــى 
األسبقيات التنافسية عنـد صـياغة اسـتراتيجيات عملياتهـا 
وتطبيق المؤشرات األساسية في قياسها بهدف تشخيص 
أسباب انخفاض أدائها التشغيلية من اجل وضع الحلـول 

 .المناسبة لالرتقاء بها

يـــف أبعـــاد القيـــادة التحويليـــة مــــع الســـعي نحـــو تكي -٥
أبعـاد تقانـة المعلومـات بشــكل مجتمـع مـن اجـل تحســين 

 .أداء العمليات

دراســة وتحليــل متغيــرات أخــرى تــؤثر فــي مؤشــرات  -٦
 .أداء العمليات ولم تدخل في نطاق البحث الحالي

الـــدعوة إلـــى تطبيـــق مخطـــط البحـــث فـــي منظمـــات  -٧
 .صناعية أخرى

ن اجـــل اختبـــار اســتخدام وســـائل إحصـــائية أخـــرى مـــ -٨
 . مخطط البحث وفرضياته
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 االستبانهاالستبانهاالستبانهاالستبانه): ): ): ): ١١١١((((    امللحقامللحقامللحقامللحق

  .....السادة األفاضل
إلجابـة عـن األسـئلة الـواردة فـي اسـتمارة االسـتبانة والتـي تهـدف إلـى يهديكم الباحث أطيب تحياته راجيا التفضل با

بـــالتطبيق فـــي الشـــركة العامـــة للصـــناعات / إنجــاز بحـــث عـــن اثـــر القيـــادة التحويليـــة وتقانـــة المعلومـــات فـــي أداء العمليـــات
حــث، علمـا بــان هــذه النسـيجية فــي بابـل، أمــال مــنكم االهتمـام الن إجابــاتكم وأرائكــم تعتبـر مصــدرا موثوقــا مـن مصــادر الب

االستمارة ال تستخدم إال ألغـراض علميـة فقـط، ولـيس هنـاك ضـرورة لـذكر االسـم الن اإلجابـات سـتظهر علـى شـكل أرقـام 
  .إحصائية

  مع التقدير                               الباحث......شاكرين تعاونكم 
يـــة كـــل ســـؤال وذلـــك بوضـــع النســـبة التـــي تعكـــس يرجـــى تأشـــير اإلجابـــة المناســـبة فـــي الفـــراغ المخصـــص فـــي نها: مالحظـــة

  :استجابتك من المقياس المبين أدناه
  

اتفـــــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

اتفــــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

اتفــــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

اتفــــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

اتفــــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

اتفــــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

اتفــــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

اتفــــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

اتفــــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

اتفــــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

اتفـــــــــــــــــــــــــق 
  :بنسبة

٠  %١٠  %٢٠  %٣٠  %٤٠  %٥٠  %٦٠  %٧٠  %٨٠  %٩٠  %١٠٠%  

  

  القيادة التحويلية -أوال
اإلجابة بالنسبة 

  المئوية

    .يمتلك المدير الموهبة في قيادة األفراد العاملين - ١

    .يفرض المدير احترامه على الجميع - ٢

    .اشعر بالفخر لعملي مع المدير - ٣

    .المدير قادر على تحريك شعور تعاوني تجاه رسالة الشركة - ٤

    .عتقدات واألفكار التي نتشاركها معايجعلني المدير راغبا بشدة بالقيم والم - ٥

    .تحفزني أراء المدير وأفكاره على ابتكار أساليب جديدة في العمل - ٦

    .يمكن مالحظة اهتمام المدير باألفراد العاملين بشكل واضح - ٧
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    .يحاول المدير العمل على النهوض بمستوى حاجات مرؤوسيه إلى المستوى األعلى - ٨

    .في مساعدتي على حل مشكالتي الشخصيةيعيرني المدير اهتماما  - ٩

    .اشعر أن المدير ملهم في قيادة المرؤوسين-  ١٠

    .يوحي المدير برؤيا مشرقة للمستقبل-  ١١

    .يسعى المدير إلى إحداث تغييرات جذرية في إجراءات العمل لتطويره-  ١٢

    تقانة المعلومات  -ثانيا

    .اء العمليات في الشركةتكون لتقانة المعلومات األولوية في برامج تحسين أد- ١٣

    .تتكامل خطة تقانة المعلومات مع الخطة الكلية للشركة- ١٤

    .تقيس ادارة الشركة بشكل منتظم فاعلية المستويات التنفيذية بمشاريع تقانة المعلومات- ١٥

انـة فـي مجـال فـي لحصـول علـى أحـدث تطبيقـات التق) الـوزارة مـثال(تلقي الشـركة الـدعم واإلسـناد مـن قبـل الجهـات العليـا- ١٦
  .أعمالها

  

    .تشجع اإلدارة العليا الشركة على تطبيق كل ما هو جديد ومعتمد من وسائل التقانة- ١٧

    .تتوفر لدى الشركة االمكانات المادية لتطبيق أحدث المستجدات التقنية- ١٨

    .يحتل التدريب على تقانة المعلومات أسبقية في تصور إدارة الشركة- ١٩

    .لشركة قدرات تدريبية جيدة الستخدام تقانة المعلوماتيمتلك العاملون في ا- ٢٠

    .تمكنت الشركة من إشراك معظم العاملين في دورات تدريبية الستخدام الحاسوب في أعمالهم- ٢١

    .تؤمن إدارة الشركة باستخدام الحاسوب في عملياتها اإلدارية واإلنتاجية والتعامل مع الزبائن- ٢٢

    .تروني بين المركز والفروعتستعمل الشركة البريد االلك- ٢٣

    .يعتمد تنفيذ األعمال المكتبية في الشركة على أجهزة الفاكس- ٢٤

    .تساهم تقانة المعلومات المستخدمة في الشركة بتطوير أدائها ومركزها التنافسي- ٢٥

    .تحدث تقانة المعلومات المستخدمة في الشركة تطورا متميزا في زيادة مبيعاتها- ٢٦

    .علومات المستخدمة في الشركة إلى تحسين خدمة الزبونتؤدي تقانة الم- ٢٧

    أداء العمليات  -ثالثا

    .تعد كلفة المواد الخام في الشركة منخفضة- ٢٨

    .تنخفض التكاليف الصناعية غير المباشرة في الشركة مقارنة بالشركات المشابهة- ٢٩

    .طةمن الكلفة المعيارية المخط) الفعلية(تقترب كلفة الوحدة المنتجة - ٣٠

    .تهتم الشركة بسياسة تقليل التكاليف كلما أمكن ذلك- ٣١

    .تعتمد إدارة الشركة سياسة واضحة وموثوقة للجودة- ٣٢

    .منتجات الشركة لها معدالت واطئة من المعيب- ٣٣

    .تستخدم الشركة مخططات متعددة للرقابة على الجودة- ٣٤

    .مردودات الزبائن من منتجات الشركة قليلة- ٣٥

    .لقدرة على االستجابة للتغييرات في تصميم منتجاتهاللشركة ا- ٣٦

    .تقوم الشركة بتطوير المكائن والمعدات باستمرار إلنتاج منتجات متنوعة- ٣٧

    .تنفذ الشركة طلبات متغيرة في حجم اإلنتاج من دون التأثير على الكلفة- ٣٨

    .تستطيع الشركة المناورة بالعاملين للعمل على معظم المكائن والمعدات- ٣٩

    .تنجز العمليات اإلنتاجية في الشركة في الوقت المحدد لتلبية طلبات الزبائن بشكل سريع- ٤٠

    .تستطيع الشركة تطوير منتجاتها الحالية بسرعة- ٤١

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - ١٣٩ -               .................... بحث ميداني/ ومات في أداء العملياتاثر القيادة التحويلية وتقانة المعل

 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــــ

    .تحتفظ الشركة بالخزين الكافي لتحقيق أهداف التسليم- ٤٢

    .تحرص الشركة على تقديم منتجات يمكن االعتماد عليها- ٤٣

    .توسيع أفاق التطور والتجدد في تقديم المنتجات للزبائنتسعى الشركة ل- ٤٤

إن عمـــل الشـــركة يســـتجيب بشـــكل دقيـــق للفـــرص والتهديـــدات التـــي تواجههـــا مـــن خـــالل اســـتغالل الكفـــاءات الجوهريـــة - ٤٥
  .للعاملين

  

شــركات تســتخدم الشــركة تطبيقــات فــي البــرامج الجــاهزة التــي تســاعد علــى ابتكــار طــرق وأســاليب جديــدة تختلــف عــن ال- ٤٦
  .المنافسة

  

    .توجد في الشركة وحدة فاعلة تهتم بأمور البحث والتطوير واإلبداع- ٤٧

  
                                                

i  ستبانه - )١(انظر ملحقKاستمارة ا.  
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